
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လဆန်း      ၈      ရက်၊      တနလ  ာေန။                                                                                                                                             Monday,      6     June    2022          ၁၀၇၅၈

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၅

၂၀၂၂ ခုှစ်   ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအခမ်းအနား

ကိ ု   ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ     ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိဌုာန-၂ ၌ ကျင်းပရာ ိင်ုငေံတာ်စမီ ံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်မိန်ခွန်းေြပာကားသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးမ ၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၏ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များကို တားဆီးေလ ာ့ချိုင်ရန် အေလးထားကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးအတွက် ေြမေပ ၊ ေြမေအာက် သယဇံာတထတ်ုကန်ုများအေပ  မီှခိသုည့ ်စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု ေလ ာခ့ျသွားရမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင ်မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့် ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ မန်းငမ်ိးေမာင်၊ ေဒ ေအးစုန်ိ၊ 

Jeng Phang ေနာ်ေတာင်၊  ဦးေမာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊  ေစာဒန် 

နီယယ်၊  ေဒါက်တာဗညားေအာင်မိုး၊  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊  

ဦးေရ ကိမ်း၊  ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  

ရဲဝင်းဦး၊   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ၊  

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှး၊  ဒုတိယဝန်ကီးများှင့် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်များ၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန်များ၊ သယဇံာတှင့်  

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊  ဆက်စပ်ဝန်ကီး 

ဌာနများမှ  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးများ

ှင့် ပါေမာက ချပ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ ေနြပည်ေတာ်ရှိ အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းများမ ှ             စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၂ စာမျက်ှာ » ၁၂ စာမျက်ှာ » ၁၆

ေရ ပိေတာက်ငါးေ ဈးကီးမှ 

တစ်ရက်လ င် ေရထွက်ကန်ုပဿိာချန်ိ 

သုံးသိန်းခန် ကုန်စည်စီးဆင်းေန

စားအုန်းဆီ လက်ကားရည် န်း

ေ ဈး န်း တစ်ပိဿာ ေငွ ၅၆၄၅ ကျပ်

ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌ မိုးေခါင်မ ေကာင့် 

လေူပါင်း ၇ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်  စားနပ်ရကိ ာ 

အေထာက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိ



       

ဇွန်  ၆၊   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

ြမန်မာသ့မိင်ုးကိ ုေလလ့ာကည့လ် င် လွတ်လပ်ေရးရရိှပီးချန်ိမှစ၍  ပဋပိက  
မျိးစံု ကံခ့ဲသည်ကုိ ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ၁၉၄၈ ခုှစ် လွတ်လပ်ေရးရပီး သုံးလ 
အကာတွင် ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ ြဖစ်ေပ လာပီး လက်နက်ကုိင်ပဋိပက များ 
စတင်ခ့ဲသည်။ ကုိလုိနီေခတ်က ေတာင်တန်း-ြပည်မ ခဲွြခားအုပ်ချပ်ေသာ  ေသွးခဲွ 
အပ်ုချပ်ေရးစနစ်၊ တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအချင်းချင်း စတ်ိဝမ်းကဲွြပားေအာင် ေသွးခဲွ 
ေပးေသာ ပရိယာယ်အမျိးမျိးတိုေကာင့ ်ြပဿနာမျိးစု ံြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။

ြဖစ်ေပ လာေသာ ပဋပိက များချပ်ငမ်ိးေရးအတွက် ေခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရ 
များက ကိးပမ်းခဲေ့သာ်လည်း ေအာင်ြမင်မ မရရိှေသးဘ ဲလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 
ယေနအချနိ်အထိ  ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည်။    လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များေကာင့ ်
တိင်ုးရင်းသားြပည်သူများ ထိခုိက်ဆံုး းံမ များြဖစ်ခ့ဲရပီး တန်ဖုိးရိှေသာ လူသားအရင်း 
အြမစ်များ ဆုံး ံးခဲရ့သည်။ ပဋပိက ြဖစ်ပွားရာ နယ်ေြမေဒသများမှ တိင်ုးရင်းသား 
ြပည်သူများမှာ ဒုက မျိးစုံ ကံကရသည်။ မငိမ်းချမ်းမ ေကာင့ ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  
ှင့် အလှမ်းေဝးရပီး ေဒသခံြပည်သူများသာ နိမ့်ကျေသာဘဝများတွင ်ေနကရ 
သည်။ မငိမ်းချမ်းြခင်း၏ ဆိုးေမွ၊ ငိမ်းချမ်းြခင်း၏ အကျိးရလဒ်များကိ ုသိရှိက 
ေသာိင်ုငမံျားသည် ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုအြမန်တည်ေဆာက်ပီး ဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင် 
ကိးစားကသည်။ လူမ စီးပွားြမင့်မားလာေအာင ်လုပ်ေဆာင်ကသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ြဖစ်ေပ ေနေသာ လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များသည်  ပ်ေထွး 
ေပလွီပီး သမ်ိေမွနက်နလှဲပါသည်။ လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များကိ ုေသချာေလလ့ာ 
ကည့်လ င် အေြခအေနအချနိ်အခါအလိုက် ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို ေတွရပါသည်။ 
အဓိကမှာ စည်းလံုးညီွတ်မ ြဖစ်ပီး စည်းလံုးညီွတ်မ  ပျက်ြပားသည်ှင့် ပဋိပက   
များ ြဖစ်လာပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက များ အနည်းဆုံးကာလမှာ ၁၉၈၉ 
ခှုစ်မှ ၂၀၁၀ ြပည့ှ်စ်ကာလအထဟိ ုေတွရိှရသည်။ ထိကုာလများတွင် တိင်ုးရင်း 
သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့ ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး စတင်ခဲ့သည်။ ထိုစ်က 
အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူညီချက်ကိ ုချိးေဖာက်သည့်ြဖစ်ရပ်များ အလွန် 
နည်းပါးသြဖင့ ်ေဒသတည်ငမ်ိမ များရရိှခဲသ့ည်။ နယ်စပ်ေဒသဖံွဖိးေရးကိ ုအေလး 
ထားလုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၁ ခှုစ်တွင် ြမန်မာိင်ုင၌ံ ိင်ုငေံရးစနစ်ေြပာင်းလဲပီး ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီ
စနစ်ြဖင့ ်ေလ ာက်လှမ်းခဲသ့ည်။ တစ်ဆက်တည်းတွင် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ု 
အဖွဲအစည်းအားလုံးကိ ု ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ တစ်ိုင်ငံလုံး 
ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရးသေဘာတစူာချပ် NCA တွင် တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 
ကိုင် အဖွဲ ၁၀ ဖွဲ လက်မှတ်ေရးထိုးိုင်ခဲ့သည်။ NCA သည် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ 
ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ်ြဖစ်ေသာ်လည်း    ယင်းထက်ပိုမိုကျယ်ြပန်သည့ ်
အဓိပ ာယ်ကိုေဆာင်သည်။ စာချပ်တွင် လုံ ခံေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ ိုင်ငံေရး 
ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များ၊ ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာအာမခံချက်များ၊ ိုင်ငံေရးအရ 
ညိ  င်းအေြဖရှာေရးကိစ များ၊  လူမ စီးပွားဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ များ  စသည်တို 
ကျယ်ြပန်စွာပါဝင်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစု ံစုစည်းေနထိုင်က၍ အြမင် 
သေဘာထား၊ ယံုကည်ချက်ခံယူချက်များ ကဲွြပားြခားနားကပါသည်။ မည်သုိပင် 
ကဲွြပားြခားနားကေသာ်လည်း အားလုံး၏အကျိးစီးပွား၊ ဘုအံကျိးစီးပွား၊ အားလုံး 
ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာေရးအတွက် မတကဲွူြပားမ များကားမှ တရူာများေပါင်းစကုာ 
ေကာင်းကျိးများကို   ေဆာင်က်းကရမည်ြဖစ်သည်။  ထိုသေဘာတရားကို 
အားလုံးက နားလည်လက်ခံကေသာ်လည်း အချန်ိကာလကာရှည်စွာ စဲွမဲလာခဲ့ 
ကသည့ ်ယုံကည်ချက်၊ ခယံခူျက်များကိ ုေဖျာက်ဖျက်ိင်ုရန်မှာ ခယဲ်းေနသည်ဟ ု
ယူဆပါသည်။  ယုံကည်မ ၊   နားလည်မ များ တည်ေဆာက်ကရမည ်ြဖစ်သည်။ 
လက်နက်ကိင်ုပဋပိက များရပ်တန်ရန်အတွက် NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးပီး 
မူေဘာင်သေဘာတူညီချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရက်ကာ ေကာင်းကျိးများကုိ 
ေဆာင်က်း၍ရေနပီြဖစ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း ေနထိုင်ကသူအားလုံးတိုသည ်ေရေြမသဘာဝ 
ကွဲြပားြခားနားမ များအရ ယ်ေကျးမ ဓေလ့စိုက်များ မတူကွဲြပားေသာ်လည်း 
ြပည်ေထာင်စုကီးအတွင်း အတူေနထိုင်ကသည့ ်တစ်မိသားစုတည်း ြဖစ်ကပါ 
သည်။ မတကဲွူြပားမ များကိ ုြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ေပါင်းစပ်မှသာ ငမ်ိးချမ်း 
သာယာမ ကုိ ေဆာင်က်းုိင်မည်ြဖစ်သည်။ အြမင်မတူမ များ၊ စုိးရိမ်မ များ၊ သံသယ 
စတ်ိများကိ ုြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ယုံကည်မ တည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့ ်ဖယ်ရှား 
သွားိုင်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်းေရးအတွက ်   အမျိးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးကိ ု
တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ပီး အမျိးသားြပန်လည်သင့ြ်မတ်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စ ု
စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ငိမ်းချမ်းရမည်ဟူသည့ ်အမှန်တကယ်ဆ ရှိဖို လိုအပ်ပါသည်။

ယခအုခါတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ် 
ေရးဦးစီးချပ်ှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွေခါင်းေဆာင်များ ေတွဆံုေဆွးေွး 
ေနကပီြဖစ်သည်။ တစ်ချနိ်တည်းတွင် ိုင်ငံေရးပါတီများအစုအဖွဲ၏ အလုပ် 
အဖဲွများှင့ေ်တွဆုံပီး ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆွးေွးေနကသည်။ တိင်ုးရင်းသား 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲများှင့ ်ြပည်သူလူထု၏ဆ ြဖစ်သည့ ်ိုင်ငံေရးအရ  ပါတီစုံ 
ဒမီိကုေရစစီနစ်ကျင့သ်ုံးေရး၊ အပ်ုချပ်ေရးအရ ဒမီိကုေရစှီင့ဖ်က်ဒရယ်ကိ ုအေြခခ ံ
သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစနစ်တည်ေဆာက်ေရးတုိကုိ ဆက်လက်ေဆွးေွးကပီး ငိမ်းချမ်း 
ေရးကို အြမန်ဆုံးခရီးေရာက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ငိမ်းချမ်းေရးခရီးအလှမ်းနီး 
ြပည်သူလူထုဆ ေဖာ်ေဆာင်

 ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၅

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင/်

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစု 

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို   ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင်    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ပျ်းမနားမိနယ်ရိှ န ဝန်ေကျာင်းတုိက် 

သိုလည်းေကာင်း၊     ကချင်ြပည်နယ ်

ြမစ်ကီးနားမိနယ်ရိှ ဓမ သိဒ ိေတာင်ေပ  

ေတာရေကျာင်းတိုက်ှင့ ်   မဟာဂ ာုံ 

တိုက်သစ်ပရိယတ ိစာသင်တိုက်တိုသို 

လည်းေကာင်း၊   ကရင်ြပည်နယ်   ဘားအ ံ

မိနယ်ရှိ  နိဗ ိ ေကျာင်းတိုက်သိုလည်း

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၅

စီးပွားေရးှင့ ်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန စား

သုံးဆီတင်သွင်းသိုေလှာင်ြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း ကီးကပ်ေရး 

ေကာ်မတီအေနြဖင့်   စားအုန်းဆီကမ ာ့ေဈး န်း   ြဖစ်ေပ  

ေြပာင်းလဲမ ှင့်အညီ  ြပည်တွင်း၌  ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည့ ်

ေဈး န်းများြဖစ်ေပ ေစေရး ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရက်လျက်

ရိှပီး စားအုန်းဆီအဓိကထတ်ုလုပ်တင်ပုိသည့် မေလးရှားိင်ုင ံ

ှင့ ်အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငတံိုတွင် ြဖစ်ေပ ေနသည့ ်FOB ေဈး န်းများ 

ကို ေနစ်ေစာင့်ကည့်ကာ သယ်ယူပိုေဆာင်ခ ကုန်ကျစရိတ် 

များ၊ ဘဏ်စရိတ်များ၊ အခွန်အခများထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ 

ြပည်တွင်းေဈးကွက်၌ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားရမည့် အေြခခ ံ

လက်ကား ရည် န်းေဈး န်းကို ထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိသည်။

ယခုအပတ်အတွင်း ကမ ာ့စားအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်တင်ပို 

သည့်ိုင်ငံများ၌ စားအုန်းဆီေဈး န်းများ ယခင်အပတ်ထက ်

အနည်းငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပီး တစ်ပတ်အတွင်း ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည့် 

FOB ေဈး န်းများအေပ အေြခခံ၍ တွက်ချက်မ အရ ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  ဇွန် ၆ ရက်မှ  ၁၂ ရက်အထိ ရန်ကုန်အထိုင်ေဈး အေြခခ ံ

လက်ကား ရည် န်းေဈး န်းမှာ စားအုန်းဆီတစ်ပိဿာလ င် 

ေငွ ၅၆၄၅ ကျပ်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာထားသည်။

ထုိအြပင် ြပည်တွင်းေဈးကွက်အတွင်း ေဈး န်းြမင့်တင် 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေဈးကစားရန်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် သုိေလှာင်ြခင်း 

ှင့်    မသမာသည့်လုပ်ေဆာင်မ များြပလုပ်ပါက  အေရးကီး 

ကန်ုစည်ှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ဥပေဒအရ အေရးယေူဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန်ထားသည်။

အဆိုပါ အေြခခံလက်ကားရည် န်းေဈး န်းများကို 

စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာန၏ Website: www.doca.gov.mm၊ 

Facebook Page ှင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံဆကီန်ုသည်ှင့ ်ဆလီပ်ုငန်း 

ရှင်များအသင်း၏ Facebook Page တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေညာင်ေလးပင ်  ဇွန်    ၅ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ေလးပင ်

မိနယ်  သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို   ယေနနံနက် ၈ 

နာရီက     ေညာင်ေလးပင်မိနယ် 

အထက-၂ အ ေြခခံပညာအထက်တန်း 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း 

ေကာင်း၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ပခဲူးမိနယ်ရိှ 

မဂ  လာရာမဘန်ုးေတာ်ကီးသင်ပညာေရး

ေကျာင်းသိုလည်းေကာင်း၊ မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး      ချမ်းြမသာစည်မိနယ်ရှ ိ

မစုိးရိမ်တုိက်သစ် စာသင်တိုက်သိုလည်း 

ေကာင်း  ဆရာေတာ်၊  သံဃာေတာ်များ 

အတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကိ ုတာဝန်ရိှ 

သူများက သွားေရာက်ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ 
ေကျာင်း၌ ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။ 

ေညာင်ေလးပင်မိနယ ်  သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ

ထေူထာင်ြခင်းြဖင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

စိမ်းလန်းစုိြပည်၍ ေဒသအပူချန်ိေလ ာ့ချ 

ိင်ုေစရန်ှင့် ေဂဟစနစ်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန် စိက်ုပျိးြခင်းြဖစ်ပီး 

က န်းပျိးအိတ်ကီး အပင် ၂၅၀၊  ခေရပျိး 

အိတ်ကီး ၁၀၀၊     ယူကလစ်အပင ်၅၀၊ 

မန်ဂျန်ရှားအပင် ၅၀ ှင့်  မေဟာ်ဂနအီပင်  

၅၀  စုစုေပါင်းအပင ်၅၀၀ တိုကို စိုက်ပျိး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 
အဆိုပါ  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲေတာ်သို 

ေညာင်ေလးပင်မိနယ ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး 
အဖွဲဥက        ဦးေကျာ်ဘုန်း ေမာင်ှင့် 
အဖွဲဝင်များ၊ မိနယ်ဌာနဆိုင်ရာအကီး 
အကဲများ၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်း 
များှင့် ေဒသခံြပည်သူလူထုစုစုေပါင်း 
၁၀၀ ခန်  တက်ေရာက်၍    သစ်ပင်များ 
စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

နီနီဝင်း(ြပန်/ဆက်)

စားအုန်းဆီ လက်ကားရည် န်းေဈး န်း

တစ်ပိဿာ ေငွ ၅၆၄၅ ကျပ်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

 စီးပွားေရးဖွံ ဖိးမ လုပ်ငန်းများတွင်     ပတ်ဝန်းကျင်အစီအမံများကို 

ဂုမြပခဲ့ပါက သယံဇာတအရင်းအြမစ်များ  ေလျာ့နည်းြပန်းတီးမ ၊    

ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်းများှင့်  ပိုမို ကံေတွိုင်

 ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ သည်    အနာဂတ်စီးပွားေရးဖွံ ဖိးတိုးတက်မ  

အတွက်  အဓိကအဟန်အတား စိန်ေခ မ တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊  စသည့်  

ေတွ ကံ လာရမည့်ြပဿနာများကို အေလးထားေြဖရှင်းေဆာင်ရက် 

ကရန် အေရးတကီးလိုအပ်ေန

အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရး ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများကို ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် 

လူမ ေရး၊ စီးပွားေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိးအြမတ်များကို ရရှိေစမည်ြဖစ်ပီး ေရရှည်တည်တံ့သည့် အနာဂတ်ြဖစ်ေပ ိုင်မည်

 ေရှဖုံးမှ

ဆရာ  ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်

ဆုရရှိသူများ  တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

က အဖွင့မ်န်ိခွန်းေြပာကားရာတွင် ယေနကျေရာက် 

သည့် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးေန၏ေဆာင်ပဒ်ုမှာ “တစ်ခတုည်းေသာ ကမ ာေြမ 

(Only One Earth)”  ြဖစ်ေကာင်း၊  လူသားများ 

အေနြဖင့်  ပိုမိုေရရှည်တည်တံ့ေစပီး  ပိုမိုစိမ်းလန်း 

ေစမည့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ညွီတ်သည့ ်လေူနမ ဘဝ 

များကိ ုြဖစ်ိင်ုသမ  ေြပာင်းလေဲဖာ်ေဆာင်ကေစရန်၊ 

တစ်နည်းအားြဖင့ ်လသူားများေရရှည်ရှင်သန်ိင်ုရန် 

အတွက် သဘာဝှင့ည်ွီတ်မ တစွာ  ေနထိင်ုိင်ုက 

ေစရန်၊  ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ ေနသည့် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

အေြခအေနများကိ ုအားလံုးသိရိှကပီး လိအုပ်သည့် 

တုံြပန်မ များကို အချနိ်မီေဆာင်ရက်ိုင်ကေစရန ် 

ှင့် တစ်ခုတည်းေသာ ကမ ာေြမကိ ု မိမိတိုအားလုံး 

ဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကရန် တုိက်တွန်း 

  းေဆာ်ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်

ြပဿနာများကိ ု ကမ ာ့ိုင်ငံများ  ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း

ေြဖရှင်းိုင်ကရန ်   ၁၉၇၂   ခုှစ်က    ဆွီဒင်ိုင်ငံ 

စေတာ့ဟုမ်းမိတွင ်ပထမဆုံး ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာညီလာခံြဖစ်သည့်   “ကုလသမဂ လူသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ညလီာခ”ံ ကိ ုကျင်းပခဲသ့ည်မှာ ယခှုစ် 

ဆိုလ င် ှစ်  ၅၀ ြပည့်ေြမာက်သည့ ် ထူးြခားေသာ  

ှစ်လည်းြဖစ်ေကာင်း။

ကုလသမဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစ်(United 

Nations Environment Programme – UNEP)က 

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင်    ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်  ဆ  မအကိမ် 

ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ    ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန 

ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာတွင် လာမည့် ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်  

အထိကာလအတွင်း   ကမ ာ့မိြပလူဦးေရသည ်

ဆက်လက်တိုးြမင့်ေနပီး  မိြပြဖစ်ထွန်းလာမ ကို 

စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါက  လူမ ေရးှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာစန်ိေခ မ များကိ ုကံေတွရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊      လူဦးေရကီးထွားလာမ ေကာင့ ်

တစ်ဦးချင်းစီရရှိိုင်မည့ ် ေဂဟစနစ်၏ဝန်ေဆာင်မ  

များ ေလျာ့နည်းလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးမ လုပ်ငန်းများတွင်  ပတ်ဝန်းကျင်အစီအမံ 

များကို ဂုမြပခဲ့ပါက သယံဇာတအရင်းအြမစ်များ 

ေလျာ့နည်းြပန်းတီးမ ၊      ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်း 

ပျက်စီးြခင်းများှင့်    ပိုမို ကံေတွိုင်ေကာင်း၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ သည်  အနာဂတ်စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးတိးုတက်မ အတွက်  အဓိကအဟန်အတား 

စိန်ေခ မ တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊   စသည့်  ေတွကံလာ 

ရမည့်ြပဿနာများကို    အေလးထားေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ကရန်  အေရးတကီးလိုအပ်ေနသည့ ်

အတွက် မိမိတို ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း ကမ ာ့ 

ုိင်ငံများနည်းတူ      ပတ်ဝန်းကျင်ယုိယွင်းပျက်စီးမ ၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၏   ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ  

များကိ ုတားဆီးေလ ာခ့ျိင်ုရန် အေလးထားကိးပမ်း 

လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

နယ်ပယ်သုံးခု

ယခှုစ် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေန၏ 

ရည်ရယ်ချက်များထတွဲင် အဓကိ  နယ်ပယ်သံုးခုြဖစ် 

သည့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၊   သဘာဝေဂဟစနစ ်

ယုိယွင်းမ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ြပဿနာများ

ကိ ုကမ ာ့ိင်ုငမံျားအားလုံးက ေြဖရှင်းိင်ုရန်အတွက် 

သင့်ေလျာ်သည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ကရန် 

ှင့်  ိုင်ငံအလိုက်၊  ေဒသဆိုင်ရာှင့်  အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာပူးေပါင်းမ များ  တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ကရန ်

တိုက်တွန်းထားေကာင်း။

ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးကိ ုများစွာထိခိုက်ေစခဲ့

လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးက  သည် ုိင်င့ံစီးပွားေရး၏  

အဓိကေကျာိုးြဖစ်ပီး  ရာသီဥတု၏   ဆိုးကျိး 

သက်ေရာက်မ   အထူးသြဖင့ ်မတ်ုသုရံာသတီိေုတာင်း 

လာြခင်း၊    ှစ်စ်ပျမ်းမ အပူချနိ်တိုးလာြခင်းှင့ ်

ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ရိှ စိက်ုပျိးေြမများ 

တွင် ဆားငန်ေရဝင်ေရာက်ြခင်းတိုေကာင့ ်စိုက်ပျိး

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမ စွမ်းအားများ ကျဆင်းလာခဲေ့ကာင်း၊ 

ထိုြပင် သဘာဝေဘးအ ရာယ်၏  အကျိးဆက်အေန 

ြဖင့် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင ် ြမင့်တက်လာြခင်းှင့ ်

ေြမဆလီ ာပျက်သ်ုးြခင်းများေကာင့ ်စိက်ုပျိးေြမများ 

လက်လ တ်ဆုံး ံးရြခင်းများသည်  ေဒသခံများ၏ 

စားဝတ်ေနေရး  ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များရှိခဲ့ပီး 

ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးကိ ု  များစွာထိခိုက်ေစခဲ့ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့် ေြပာင်းလဲလာသည့်  ရာသီဥတုှင့်အည ီ

ေရကိအုကျိးရိှထေိရာက်စွာ အသုံးြပိင်ုရန်အတွက် 

ေရလိအုပ်ချက်နည်းသည့ ်သီးံှများ၊ ေရကီးနစ်ြမပ်မ  

ဒဏ်ခံသီးှံှင့်   ေရာဂါှင့်  ပိုးမ ားဒဏ်ခံ သီးှံများ 

ေြပာင်းလစဲိက်ုပျိးြခင်း၊   ရာသဦတှုင့ ်ကိက်ုညသီည့ ်

သီးံှှင့ ်သီးံှပုစံမံျား ေြပာင်းလစဲိက်ုပျိးြခင်း၊  ေရကိ ု

ေခ တာသုံးစွဲိုင်သည့ ်    ေခတ်မီေရသွင်းစနစ်များ 

အသုံးြပစိက်ုပျိးေစြခင်းတိုကိ ု ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်း။

ေမွးြမေရးက  သည်   စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရး 

အတွက်  အဓိကပံ့ပိုးေပးေနပီး    စားသုံးမ ပုံစံကို 

ေြပာင်းလဲလုပ်ေဆာင်ရာတွင် အသားစားသံုးမ တုိးြမင့် 

ိုင်ေရးအတွက ် အဓိကကျသည့ ် က  တစ်ခုြဖစ် 

ေကာင်း၊ တိရစ ာန်များကရသည့ ်ဇီဝေြမဩဇာများ 

သည် ေကာင်းကျိးများရရိှေစိင်ုြခင်းေကာင့ ်ေမွးြမ 

ေရးလုပ်ငန်းများမ ှပတ်ဝန်းကျင်အေပ  ြဖစ်လာိုင် 

သည့်   ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များကို  ေလ ာ့ချပီး 

ကျန်းမာေရးှင့ည်ွီတ်သည့၊်  သဘာဝှင့က်ိက်ုည ီ

သည့်   ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ   ဖွံဖိးလာေအာင ်

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်     ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာှင့် 

စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ(Food   and    Agriculture 

Organization -  FAO)က  ထုတ်ြပန်သည့်  “The 

State of World Fisheries and Aquaculture 2020” 

အရ အနာဂတ်တွင်  အစားအစာဖူလုံေရးအတွက ်

ငါးလုပ်ငန်းက  သည်   အဓိကြဖစ်လာေကာင်း၊ 

အနာဂတ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ များ  ခိုင်မာပီး 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့ ် စားနပ်ရိက ာဖူလုံေစေရး 

အတွက်    ေရချိှင့်    အဏ ဝါသယံဇာတများကိ ု

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးသည်    အေရးကီးသည့ ်            

လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊        ထိုေကာင့ ်

ငါးသယံဇာတှင့် ၎င်းတို၏ေဂဟစနစ်များ ေရရှည ်

စ်ဆက်မြပတ်ထိန်းသိမ်းိုင်ေရးအတွက်  ငါးမျိး 

သ်ုးေစမည့် နည်းလမ်းများြဖင့် တရားမဝင်ဖမ်းဆးီြခင်း 

များကုိ ထိေရာက်စွာတားြမစ်ုိင်ေရးှင့် ပလတ်စတစ် 

အပါအဝင် စွန်ပစ်အမ  က်ှင့ ်ေရဆိုးများေကာင့ ်ြမစ်၊ 

ေချာင်း၊    သမုဒ ရာညစ်ညမ်းမ မရှိေစေရးအတွက ်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများအြပင ် ပုဂ လိကအဖွဲအစည်း 

များှင့် ြပည်သူများကပါ   အေလးထားပူးေပါင်း        

လုပ်ေဆာင်သွားကရန ်လိုအပ်ေကာင်း။

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ုလပ်ုမ သည် ိင်ုငေံတာ် 

ှင့် ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ 

များစွာအေထာက်အကူြပေကာင်း၊    လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရာတွင်  ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲ 

စွမ်းအင်စနစ်ြဖင့ ်      ထုတ်လုပ်မ များကိုအားေပး 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ိုင်ငံအတွင်းရှိပီးြဖစ်သည့ ်ေရ၊ 

ေနှင့် ေလ စသည့် သန်ရှင်းေသာစွမ်းအင် အရင်းအြမစ် 

များကိ ုအေြခခသံည့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ များ တိုးြမင့ြ်ခင်း 

ြဖင့် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလုံေလာက်စွာရရှိပီး  လူမ  

စီးပွားဖံွဖိးမ အေထာက်အကူြဖစ်သက့ဲသုိ ေကာင်းမွန် 

သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ေရရှည်အစ်မြပတ် 

ထန်ိးသမ်ိးိင်ုမည်ြဖစ် ၍ ြပန်လည် ြပည့်ဖိးမစွဲမ်းအင် 

စနစ်ြဖင့်  ထုတ်လုပ်ကရန ် တိုက်တွန်းမှာကားလိ ု

ေကာင်း။

ြမန်မာိင်ုငကံ အဖဲွဝင်အြဖစ်  လက်မှတ်ေရးထိုး 

ပါဝင်ထားသည့် ကုလသမဂ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ  

ဆိုင်ရာ  မူေဘာင်ကွန်ဗင်းရှင်းှင့ ်  ပါရီသေဘာတူ 

စာချပ်များ၏ ြပ  ာန်းချက်များကိလုည်း အေလးထား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိေကာင်း။

  စာမျက်ှာ ၄ သို 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်       

ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် စာစစီာကုံးပထမဆရုရိှသည့ ်ေဒ မုိးမုိးသွင်(ရနံချိ-

ဟသ  ာတ)အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်       

ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေန အထမ်ိးအမှတ် ေဆာင်းပါး ပထမဆရုရိှသည့ ်ဦးအာကာစ(ံအာကာစ)ံ

အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ြမန်မာုိင်ငံ၏ သစ်ေတာေဂဟစနစ်ှင့် သယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ိုင်ငံ့ 

ဧရိယာ၏  ၃၀  ရာခိုင် န်းြပည့်မီေရးကိ ု  ရည်မှန်း 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ သဘာဝကိးဝိုင်း/

ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ  ၂၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်း         

ဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း၊  သဘာဝနယ်ေြမများ 

ဖဲွစည်းြခင်းကုိ ုိင်င့ံဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခုိင် န်း ရည်မှန်း 

လုပ်ေဆာင်ေနရာတွင် ၆ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင် န်း 

ဖွဲစည်းထားိုင်ခဲ့ပီး  ရည်မှန်းချက်ြပည့်မီေအာင ်

ဆက်လက်ကိးစားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိေစေရး

သဘာဝသယဇံာတ တူးေဖာ်ထတ်ုလပ်ုြခင်းသည် 

ိင်ုငေံတာ်အတွက်သာမက ိင်ုငသံားများ၏  အလပ်ု 

အကိင်ုအခွင့အ်လမ်းှင့ ်ဝင်ေငတွိုးတက်ရရိှေစေရးကိ ု

အေထာက်အကြူပသည်မှာမှန်ေသာ်လည်း သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကုိ ထည့်သွင်းေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမရှိပါက  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု

ဆိုးရားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးေစိုင်သည်ကိ ု  သတိြပ 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်   ေြမေပ ၊    ေြမေအာက ်

သယဇံာတထတ်ုကန်ုများအေပ   မီှခိသုည့ ်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု    ေလ ာ့ချသွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်    ြပည်ပသိုသစ်အလုံးလိုက ်

တင်ပုိြခင်းကုိ ရပ်ဆုိင်းခ့ဲပီး ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘ  ာှစ် 

(Mini   Budget)ှင့ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်များတွင် 

လည်း သစ်ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ုရပ်ဆိင်ုးထားသည့အ်ြပင် 

ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ြခင်းများကုိ လံုးခင်း၊  ဖားကန်  

ှင့ ်မိုးညင်းေဒသတိုတွင် ရပ်ဆိင်ုးထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ိင်ုငသံားများ၏  အကျိးစီးပွားအ တွက် 

သဘာဝသယဇံာတများကိ ု        ထတ်ုယသူုံးစဲွရာတွင် 

ုိင်ငံေတာ်ကချမှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ  

မဝူါဒများှင့အ်ည ီ ထန်ိးထန်ိးသမ်ိးသမ်ိးှင့ ် ေရရှည် 

စ်ဆက်မြပတ် ထုတ်ယူသံုးစဲွသွားုိင်ရန် အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ကရန ်မှာကားလိုေကာင်း။

ကလုသမဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစအီစ်၏   ေလလ့ာ 

ဆန်းစစ်ေတွရိှမ များအရ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ှင့် 

ေလထုညစ်ညမ်းမ ေကာင့် ှစ်စ်လူဦးေရ ခုနစ်သန်းခန် 

သည် အသက်ဆုံး ံးေနကရေကာင်း၊  ကမ ာတစ်ဝန်း 

တွင်  ှစ်စ်  စွန်ပစ်ပစ ည်းပမာဏတန်ချနိ်    ၁၁         

ဒသမ  ၂ ဘလီယီခံန်စွန်ပစ်ေနကပီး    ယင်းအထမှဲ 

ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်ပစ ည်းတန်ချန်ိ  ရှစ်သန်းခန်သည် 

ှစ်စ် ပင်လယ်၊ သမုဒ ရာများအတွင်းသို ေရာက်ရှ ိ

ကာ ညစ်ညမ်းမ များြဖစ်ေပ လျက်ရှိေကာင်း။

ထိုြပင် ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် လသူားများအသုံးြပ 

ေနသည့ ်ဓာတပုစ ည်းများှင့ ်ြဒပ်ေပါင်းအမျိးအစား 

စစုေုပါင်း တစ်သန်ိးေကျာ်ရိှပီး  ဓာတပုစ ည်းအသုံးြပမ  

များကို   စနစ်တကျစီမံေဆာင်ရက်ိုင်မ မရှိပါက 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူသားများ၏ ကျန်းမာေရးကုိ ဆုိးရား 

ြပင်းထန်ေစသည် ့    ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ များ 

ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့်အတွက်     အထူးဂုြပစီမံ 

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ေကာင်း။

ယေနကာလတွင်  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာြပဿနာ 

တစ်ရပ်ြဖစ်လာသည့်   ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ  

တိက်ုဖျက်ေရးအတွက် ယခှုစ်မတ်လတွင် ကျင်းပခဲ ့

သည့ ်ပ မအကမ်ိ  ကလုသမဂ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ 

ညလီာခံဒုတိယအပုိင်း(United Nations Environment 

Assembly-UNEA 5-2)တွင် ဥပေဒအရ စည်းေှာင်မ  

ရိှသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ်တစ်ရပ် 

ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် သေဘာတညူခီဲ့က 

ေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်    ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်

ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ   ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက် 

က  စံုေပါင်းစပ်ပီး အစီအမံများ   ချမှတ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်တိုက်တွန်းလို 

ေကာင်း၊ မြဖစ်မေနအသံုးြပရန်လုိအပ်သည့် ေနရာ 

များတွင်သာ ပလတ်စတစ်အိတ်ထုပ်ပုိးမ ှင့်  အသုံး 

အေဆာင်များသာ သံုးေစလုိေကာင်း၊ Reuse, Reduce, 

Recircle ဆိုသည့်  တိုက်တွန်းချက်အတိုင်း ိုင်ငံသူ 

ိင်ုငသံားအားလုံး လိက်ုပါေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိပုါ 

က ိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျိးများစွာ ြဖစ်ထွန်းေစ 

မည်ြဖစ်သည့်အတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနများက အထူး 

အားြဖင့ ်တိုက်တွန်းေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း။

ညစ်ညမ်းမ များကို တားဆီးကာကွယ်ထိန်းချပ် 

ုိင်ရန်အတွက် စွန်ပစ်ပစ ည်းများကို စနစ်တကျစီမံ 

ခန်ခဲွုိင်မ သည် အလွန်အေရးကီးေကာင်း၊ ထုိေကာင့် 

ိုင်ငံေတာ်က   ချမှတ်ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်သည့ ်

အမျိးသားအဆင့် စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခဲွမ  မဟာဗျဟာ 

ှင့်ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစ်ပါ လုပ်ငန်းများှင့်အညီ 

စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခဲွမ ကုိ  လက်ေတွေဆာင်ရက် 

ေနကသည့်  စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲအစည်းများ၊ 

ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့်   ထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

သဘာဝကိုအေြခခံသည့်ေြဖရှင်းနည်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ြပဿနာများကုိ  တားဆီး 

ေလ ာခ့ျရန်ှင့ ် ြပန်လည်ကစုားပီး ပုမှံန်အေြခအေန 

ြပန်ေရာက်ေအာင်   ေဆာင်ရက်သည့်ေနရာတွင ်

စွမ်းအင်သုံး လ ပ်စစ်ထုတ်ယူြခင်း၊ သဘာဝအေြခခ ံ

ခရီးသွားလာြခင်း၊  လ ပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်ြခင်း) 

စသည့်လုပ်ငန်းများကို    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင ်

ေပးြခင်းအားြဖင့် ိုင်ငံ၏သဘာဝအရင်းအှီးများ 

ပိမုိုေကာင်းမွန်လာကာ ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့်    လူမ ေရး၊    စီးပွားေရးှင့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိးအြမတ်များကိ ုရရှိေစ 

မည်ြဖစ်ပီး ေရရှည်တည်တံသ့ည့ ်အနာဂတ်ြဖစ်ေပ  

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံ၏      ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်မ စီမံကိန်း (Myanmar 

Sustainable   Development    Plan- MSDP) 

မေူဘာင်အတွင်းမှ ိင်ုငေံတာ်ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေစေရးအတွက် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရာတွင် ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း မီှတင်းေနထိင်ုကသ ူ

အားလံုး၏ လူေနမ ဘဝဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် ကျန်းမာ 

ေပျာ်ရ င်ေရးအတွက်  သန်ရှင်းေသာပတ်ဝန်းကျင ်

ှင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာ ေဂဟစနစ်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးိင်ုရန် 

ချမှတ်ထားသည့်   အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာ 

မူဝါဒရည်မှန်းချက်ှင့ ်အေြခခံမူများကိ ု ထိေရာက် 

ေအာင်ြမင်ေအာင်  ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုရန်အတွက် က   

အသီးသီးတွင်    ေရတို/ေရရှည်စီမံချက်များြဖင့ ်      

ေပါင်းစပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

အေလးထားေဆာင်ရက်သွားမည်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး

ှင့်ပတ်သက်ပီး    ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာကိစ ရပ်များကို   ထည့်သွင်း 

ေပါင်းစပ်ြခင်းအားြဖင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ် သဟဇာတ 

ြဖစ်မ ၊ ဟန်ချက်ညီသည့် ဖံွဖိးတုိးတက်မ ကိ ုရရိှေစ 

ေရး၊ စီးပွားေရးဖံွဖိးေရးကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ မရိှေစဘဲ ကာဗွန်ထုတ်လပ်ု 

မ ေလျာ့နည်းသည့်  အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရး  ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ များကို   အားေပးြမင့်တင်ေရး၊   ရာသီဥတု 

ြပန်လည်မ တလာေစေရးှင့်     ေဂဟစနစ်များ 

ထိန်းသိမ်းေရး၊ စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ  အပါအဝင် 

ညစ်ညမ်းမ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ေရးတိုကိ ုအမျိးသား 

ေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်အေလးထားေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိသုိေဆာင်ရက်သည့်ေနရာ 

တွင် မဘိြပည်သမူျား၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အဖဲွအစည်း 

များအေနြဖင့်   ပူးေပါင်းပါဝင်ကပီး    မိမိတို၏ 

တစ်ခတုည်းေသာကမ ာေြမ ေရရှည်တည်တံရှ့င်သန် 

ုိင်ေရးအတွက် အားလံုးဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ကရန ်  တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကား 

သည်။                                 စာမျက်ှာ ၅ သို 

အေကာင်းဆုံးှင့ ်အိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ သဘာဝ 

ကိုအေြခခံသည့်ေြဖရှင်းနည်း  (Nature  – based 

Solutions – NbS) ြဖစ်ေကာင်း၊ သဘာဝကိအုေြခခံပီး 

ေြဖရှင်းသည့်အတွက ်အေရးကီးသည့ ်ေဂဟစနစ် 

ဝန်ေဆာင်မ များ၊ ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများှင့ ်ေရချိရရိှိင်ု 

မ ၊ ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့်  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ၊ 

ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ပီး ေရရှည်တည်တံ့သည့ ်

စားနပ်ရကိ ာေဘးကင်းလုံ ခံမ  စသည်တိုကိ ုပံပ့ိုးေပး 

သည့အ်ြပင် လသူားများှင့ ်သဘာဝတရားတိုအကား 

သဟဇာတြဖစ်ေစပီး ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကုိ ြပည်သ ူ

ဗဟိုြပတုံြပန်ိုင်ေရးအတွက်လည်း     အားေပး 

လ ံေဆာ်ရာေရာက်ေကာင်း။

ယေန     ိုင်ငံအများစ ု အေလးထားလာသည့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်အေထာက်အကူြပ     အစိမ်းေရာင ်

စီးပွားေရး ရင်းီှးြမပ်ံှမ (ဥပမာအားြဖင့် ေနေရာင်ြခည် 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရကီ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ စ်ဆက်မြပတ် 

ဖံွဖိးေသာမိကီးများဆုရရိှသည့် ေညာင်ဦးမိနယ် စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးရဲိုင်အား ဆုေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ ်ြပသထားသည့်ြပခန်းများအား လှည့်လည်ကည့် စ်။

 ေြပာင်းလဲလာသည့်   ရာသီဥတုှင့်အညီ    ေရကိုအကျိးရှိ 

ထေိရာက်စွာအသံုးြပိင်ုရန်အတွက် ေရလိအုပ်ချက်နည်းသည့် 

သီးံှများ၊ ေရကီးနစ်ြမပ်မ ဒဏ်ခသံီးံှှင့ ်  ေရာဂါှင့ ်ပိုးမ ား 

ဒဏ်ခသံီးံှများ  ေြပာင်းလစဲိက်ုပျိးြခင်း၊  ရာသဦတှုင့က်ိက်ုည ီ

သည့်  သီးှံှင့်သီးှံပုံစံများ ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိးြခင်း၊  ေရကို 

ေခ တာသုံးစွဲိုင်သည့် ေခတ်မီေရသွင်းစနစ်များ အသံုးြပ 

စိုက်ပျိးေစြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

 အနာဂတ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ များ  ခိုင်မာပီး  ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစရန်ှင့်  စားနပ်ရိက ာဖူလုံေစေရးအတွက်  ေရချိ 

ှင့်  အဏ ဝါသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးသည်   

အေရးကီးသည့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ဒုတိယဥက     ဦးစန်ေပ့၊  အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ဦးကည်ြမင့်၊ 

အတွင်းေရးမှး(၂) ဦးအားလ၊ူ အတွင်းေရးမှးအဖဲွဝင်ှင့ ်ဆက်ဆေံရးှင့် 

ဆက်သွယ်ေရးဌာနကီးမှး ဦးစိုင်းေမာက်တို တက်ေရာက်ကသည်။ 

အြပန်အလှန်ေဆွးေွး

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွတွင် ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွ ေခါင်းေဆာင် 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်ှင့်  အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ ်မဟာမိတ် 

အဖွဲ NDAA (မိုင်းလား) ဒုတိယဥက    ဦးစန်ေပ့ တိုက  တ်ခွန်းဆက် 

အမှာစကား ေြပာကားကပီး တက်ေရာက်လာကသမူျားက ငမ်ိးချမ်း 

ေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုအြပန်အလှန်ေဆွးေွးခဲ့ကပီး 

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ ပထမေနကုိ ရပ်နားခ့ဲသည်။ ဒုတိယေန  ေဆွးေွးပဲွ 

ကိ ုဇွန် ၆ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

 စာမျက်ှာ ၄ မှ

ထိုေနာက် ကလုသမဂ အေထေွထအွတွင်းေရးမှး 

ချပ်က ေပးပုိသည့် Video Message ှင့် ကုလသမဂ  

ပတ်ဝန်းကျင်အစအီစ် (UNEP) အမ ေဆာင် န်ကား 

ေရးမှးတို၏ Video Message များကို ြပသသည်။ 

ဆက်လက်ပီး   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က  ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ေနအထိမ်းအမှတ်   စာစီစာကုံးပထမဆုရရှိသည့ ်

ေဒ မုိးမုိးသွင်(ရနံချိ-ဟသ  ာတ)၊ ဒတုယိဆရုရိှသည့် 

ေဒ ငမ်ိးငမ်ိးစ ာဝင်း(အမရာ)၊  တတယိဆရုရိှသည့ ်

ေဒ ုေုအး(ုေုအး-ဇလွန်)၊  ေဆာင်းပါး ပထမဆ ု

ရရိှသည့ ်ဦးအာကာစ(ံအာကာစ)ံ၊ ဒတုယိဆရုရိှသည့ ်

ဦးေဇာ်လွင်ဦး( ေဇာ်လွင်ဦး-ဟသ  ာတ)ှင့ ်တတယိဆ ု

ရရှိသည့် ဦးေမာင်သန်းွန်(စိမ်းညိေအာင်)တိုကို 

ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

ယင်းေနာက် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကုိင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်တစ် 

မျိးမျိးထတ်ုေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စမီခံျက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား (၃-၅-၂၀၂၁)

မှ(၃-၁၁-၂၀၂၂)ေနအထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ေနစ်ရက်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခို 

ေနထုိင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံသားကတ်(မှတ်ပံုတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 

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

ေန  (၀၆:၀၀)နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက် ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့ ်ိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင)်အစား ေထာက်ခံစာ 

များအားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အတကုိင်ုေဆာင်ြခင်းှင့ ်ကတ်အပိထုားရိှ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းများသည် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာ
ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးခင်ေမာင်ရကီ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ စ်ဆက်မြပတ် 

ဖံွဖိးေသာမိကီးများဆုရရိှသည့် ေညာင်ဦးမိနယ် 

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ဦးရဲိုင်ကိ ုဆုေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။ 

ယင်းေနာက် ၂၀၂၂ ခုှစ်  ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်   အသိပညာေပး 

Video ကို   ြပသပီး  အခမ်းအနားေအာင်ြမင်စွာ 

ပီးေြမာက်ေကာင်း ေကညာကာ အမှတ်တရစေုပါင်း 

ဓာတ်ပုံိုက်ကူးကသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင် ့   အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသမူျားသည် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေန   အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်ြပသထား 

သည့်  ြပခန်းများအား စိတ်ပါဝင်စားစွာ လှည့်လည် 

ကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

ိုင်ငံအတွင်းသို     ြပည်ဝင်ဗီဇာအမျိးမျိးြဖင့ ်

ဝင်ေရာက်သွားလာေနထုိင်ကသည့်  ိုင်ငံြခားသား 

များှင့ပ်တ်သက်၍ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးဆိင်ုရာများ 

ထိေရာက်ြမန်ဆန်စွာ  ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်

ေခတ်မီနည်းပညာ၊   စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင် 

အသုံးြပကာ စီမံခန်ခွဲမ စနစ်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း ယေနနံနက် ၈ နာရီက လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့်    ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ရီသည် မွန်ြပည်နယ် 

ေမာ်လမိင်မိရှ ိ ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ြပည်နယ်၊ ခိုင်၊ 

မိနယ် ဦးစီးမှးုံးများမ ှဝန်ထမ်းများအား ေတွဆုံ 

ရာ၌ ေြပာကားသည်။

အချနိ်မီပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ုိင်ငံသား 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း    ယခင် 

ေဆာင်ရက်ထုတ်ေပးထားသည့ ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာ၊ 

စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားများကိုလည်း 

ိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ယခင်ေဆာင်ရက်ထုတ်ေပးထားသည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ၊ 

စာရက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထားများကိ ုနည်းပညာစက်ကရိယိာများြဖင့ ်ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ

နည်းပညာစက်ကရိယိာများြဖင့ ် ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊   ယခ ု ိုင်ငံေတာ်၏ 

အနာဂတ်အတွက် မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

မဆဲ ရှင်စာရင်းမှန်ကန်ေရးအတွက် အဓကိကျသည့ ်

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း     ပုံစံ(၆၆/၆)ှင့် 

ိုင်ငံသားကတ်ထုတ်ေပးြခင်း   မှတ်ပုံတင်စာအုပ ်

(ိင်ု-၄)မှတ်တမ်းများအား ကွန်ပျတာြဖင့ ်ြဖည့သွ်င်း 

ကာ အွန်လုိင်းြဖင့် ေနြပည်ေတာ်ံုးချပ်ရိှ Server သို 

ေပးပိုသည့်  လုပ်ငန်းစ်ကုိလည်း သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း အချနိ်မီပီးစီးေအာင ်ေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ယင်းလုပ်ငန်းစ်သည ်  မဲစာရင်း 

မှန်ကန်ေရးအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ  မိမိတိုဌာနမှ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ် e-ID  စနစ်  လုပ်ငန်း 

အတွက်ပါ အသုံးြပေဆာင်ရက်ရမည့် အချက်အလက် 

များြဖစ်ပါေကာင်း။

ထိုြပင ်မိမိတိုဌာနမှ တာဝန်ယူ၍ ၂၀၂၄ ခုှစ် 

ြပည်လုံးက တ် လူဦးေရှင့် အိမ်အေကာင်းအရာ 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်းကုိလည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယခအုခါ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများအနက် ေဆာင်ရက်ိုင်သမ  လုပ်ငန်း 

များကို  အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက်ေနပ ီ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ယင်းလုပ်ငန်းစ်များသည ် ိုင်ငံ့ 

အကျိးအတွက် မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ရမည့လ်ပ်ုငန်း 

စ်များြဖစ်ပီး    စနစ်တကျ   ေအာင်ြမင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် ဝန်ထမ်းတိင်ုးက ဌာန၏ 

ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ုက မ်းကျင်ပိုင်ိုင ်

ကရန်လိေုကာင်း၊ တိုးတက်ေနေသာ ေခတ်စနစ်ှင့် 

အညီ   ရင်ေပါင်တန်း   လုပ်ေဆာင်ိုင်ေရးအတွက ်

နည်းပညာှင့ ်ဘာသာစကားက မ်းကျင်ေရးအတွက် 

အစ်ေလ့လာသင်ယူကရန်လည်းလိုေကာင်း၊ 

ြပည်သူများှင့ ် ဆက်ဆံေဆာင်ရက်ရာတွင်လည်း 

ကိယ်ုချင်းစာတရားြဖင့ ်ယ်ေကျးပျငှာစွာ ဆက်ဆ ံ

ေဆာင်ရက်ကရန်၊ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများပီပီ ုိင်ငံေတာ် 

ှင့ ်ဌာနအေပ  သစ ာေစာင့သ်ိကရန်ှင့ ်အချင်းချင်း 

စည်းလုံးညီွတ်စွာြဖင့ ်ေပးအပ်သည့တ်ာဝန်များကိ ု

ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ကရန် လိေုကာင်း ရှင်းလင်း 

မှာကားကာ ဝန်ထမ်းများအား ရင်းရင်းီှးီှး တ်ဆက် 

အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်၏ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့် အမျိးသား 

ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ   NDAA(မိုင်းလား)  ဒုတိယဥက    

ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ပုသိမ်   ဇွန်   ၅

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ဘ  ာှစ် ပုသိမ်မိနယ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ Cash For Work စမီကံန်ိး အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်မည့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် ေကာ်မတီဖဲွစည်းြခင်း 

အခမ်းအနားကုိ မေဒါ့ကုန်းေကျးရာ စာသင်ေကျာင်း၌ ယေန ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို  မိနယ်စမီကံန်ိးေရးဆဲွေရးှင့ ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတ(ီTPIC)     အဖွဲဝင်များ၊     ပုသိမ်မိနယ ်

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေဌးုိင် 

Cash For work စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ
ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ေကျးရာသူ ေကျးရာသားများ တက်ေရာက်၍ 

Cash For Work  စီမံကိန်းေကာ်မတီဝင်များကုိ အများသေဘာဆ ှင့် 

အညီ ေရးချယ်သည်။ 

အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပုသိမ်မိနယ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေဌးိင်ုက အဖွင့အ်မှာစကား 

ေြပာကားသည်။ မိနယ် TPIC  အတွင်းေရးမှး စမီကံန်ိးမိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးေအာင်မျိးတင့်က  စီမံကိန်းအား   အေလးထားေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

ေြပာကားခဲ့ပီး ေကာ်မတီေရးချယ်ေဆာင်ရက်သည်။                 ၂၂၂



ဇွန်  ၆၊   ၂၀၂၂

ေမလ  ၂၉  ရက်ေနက   မေကွးတုိင်းေဒသကီး 

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်  နတ်ေချာငး်ေကျးရာ၏ 

အေရှဘက်ေလးမိုင်အကွာ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန

ကင်ပွန်းေတာင်ကသံေုတသနှင့ ်နည်းပညာဖံွဖိး 

ေရး ခံတွင ်ေနကာစိုက်ေတာင်သူများှင့ ်ေတွဆုံ 

ပွဲ၌ ေနကာစိုက်ေတာင်သူ  ဦးခင်ေမာင်ေဆွက 

ေဆွးေွးေမးြမန်းလာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

သည်ခရီးကုိ     ယမန်ေနက  စတင်ခ့ဲပါသည်။ 

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံတွင်    ဆီှစ်ဆီ   ရှားပါးမ ှင့် 

ပတ်သက်၍   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ 

ဥက ကီးက ေရ၊  ေြမ၊  ရာသဦတအုေြခအေနေပးပီး 

ဆီထွက်သီးှံများြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်ေနပါလျက ်

ြပည်ပမှ  စားအုန်းဆီ   ှစ်စ်  ေဒ လာ သန်းေပါင်း 

များစွာ   အကုန်အကျခံ၍    တင်သွင်းေနရမ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး စားအန်ုးဆထီက်  ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ှင့်   ပိုမိုသင့်ေလျာ်ပီး   ယခင်ကလည်း   စိုက်ပျိး 

ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်သည့ ်     ေနကာသီးှံတိုးချဲ 

စိက်ုပျိးရန်  လမ်း န်မှာကားခ့ဲပါသည်။     ဆီထွက် 

သီးံှတုိးချဲစုိက်ပျိးေရး ဗဟုိေကာ်မတီကုိ စုိက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးက 

ဥက အြဖစ်ပါဝင်ပီး     ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများမှ 

ဝန်ကီးငါးပါး  ဦးေဆာင်၍    ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ 

ဆထွီက်သီးံှ တိုးချဲစိက်ုပျိးေရး လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ  

ကိ ု စိက်ုပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့ ် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန  ဒတုယိဝန်ကီးအား တာဝန်ေပးအပ်ခဲပ့ါသည်။

သိုြဖစ်၍လည်း    ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံးတွင် 

ေနကာသီးံှဧက ၁၅ ဒသမ ၃ သိန်း စုိက်ပျိးေရး 

အတွက်    ပီးခဲ့သည့်ှစ်လခန်က   အဓိကတိုးချဲ 

စိုက်ပျိးရမည့ ်တုိင်းေဒသကီးများြဖစ်သည့် မေကွး 

တုိင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊     ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီးှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိုသို  သွားေရာက်၍ 

သက်ဆိင်ုရာ ဝန်ကီးချပ်များှင့ေ်တွဆုကံာ လိအုပ် 

ချက်များကို ပံ့ပိုးကူညီိုင်ေရး၊ လိုအပ်သည့် အစီ 

အမံများချမှတ်ေရး    က န်ေတာ်   ညိ  င်းေဆွးေွး

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ ယခ ု ေနကာ  မိုးကိမျိးေစ ့

ထုတ်   စုိက်ပျိးေရးရာသီ     ကျေရာက်လာပီြဖစ်၍  

လိုအပ်ချက်များကိ ုထပ်မံြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက် 

ေပးရန်   က န်ေတာ်လာေရာက်ခဲ့ြခင်း    ြဖစ်ပါ 

သည်။

ေမလ ၂၈  ရက်ေနက ေနြပည်ေတာ်မှ စတင်ထွက်ခ့ဲ 

ပီး  ဆဒ န်ေရေလှာင်တမံကုိ  ဝင်ေရာက်ကည့် ခဲ့ပါ 

သည်။  ယမန်ှစ်ကှင့်မတူ မုိးသံုးေလးကိမ်ရာပီး 

မုိးေလဝသမှန်ကန်သြဖင့်    ဆဒ န်ဆည်ေရြပည့ေ်န 

ပီ။    ေရပိုလ ဲမှ   ေရများပင်ေကျာ်၍ကျေနသည်။ 

“ဒီှစ်ေတာ့    ေွစပါးနဲ      တြခားသီးံှစုိက်ပျိးချင် 

တဲ ့သူေတွအတွက် လုိအပ်တ့ဲေရကုိ လုိသေလာက် 

ေပးိုင်ပါပီ”ဟု   ဆည်ေြမာင်းအင်ဂျင်နီယာက 

ဝမ်းသာအားရေြပာလာသည်။     ရှိေနသည့်ေရကိ ု

အေလအလွင့် မြဖစ်ေစေရး အကျိးရိှရိှအသံုးချေရး 

အတွက်  ေွစပါးဧကတိုးချဲစိုက်ပျိးေရး၊ ပဲမျိးစုံ

တိုးချဲစိုက်ပျိးေရးှင့ ်      ယာသီးှံစိုက်ပျိးေရးကိ ု

မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၊ီ ဆည်ေြမာင်းဦးစီး 

ဌာနှင့် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနတို     ပူးေပါင်းညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ကရန ်     ေဆွးေွးမှာကားခဲ့ပါသည်။ 

ပီးေတာ့ က န်ေတာ်ှင့်အဖဲွ မေကွးမှတစ်ဆင့် ပွင့်ြဖ၊ 

စလင်း၊ ဆင်ြဖက န်းမိနယ်များတွင် စုိက်ပျိးထား 

ရင်တွင်းစကား ေမာင်ေအာင်

သည့် ေနကာစုိက်ခင်းများကုိ ကည့် စစ်ေဆးပီး 

ေနကာစုိက်ေတာင်သူများှင့်    ေတွဆံုေဆွးေွးခ့ဲ 

ပါသည်။  ပွင့်ြဖှင့် စလင်းမိနယ်များရိှ ယာခင်းများ 

သည် ဆည်ေရေသာက်စုိက်ခင်းများြဖစ်ပီး ယခုှစ် 

ေမလအတွင်း မုိးရာသွန်းမ ေကာင့် စုိက်ေရးပျိးေရး 

အဆင်ေြပကေကာင်း သိရှိရ၍ ဝမ်းသာကည်ူး 

မိပါသည်။ ညေနပိုင်းတွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်ေတွဆံု၍ ေနကာလျာထားစုိက်ဧက 

ြပည့်မီေအာင် စိုက်ပျိးေရးကိစ  ေဆွးေွးရာတွင် 

လည်း  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၏ အားတက် 

သေရာ ေဆွးေွးချက်များက ေကျနပ်ှစ်သိမ့်စရာ 

ြဖစ်ခဲ့ရပါသည်။

“ဟုတ်ပါတယ်။           က န်ေတာ် မူလတန်း 

ေကျာင်းအုပ ်အငိမ်းစားပါ။”

“ေတွရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ။   ဆရာ 

အသက် ဘယ်ေလာက်ရှိသွားပီလဲ။”

ဦးခင်ေမာင်ေဆွက       ေတာင်သူဦးကီးပီပ ီ

တတ်ုတတ်ု၊ ေတာင့ေ်တာင့။် ကျန်းမာေရးေကာင်းသ ူ

ြဖစ်သည်။

“၇၃ှစ် ြပည့်ပီးပီ။ ၇၄ ှစ်ထဲမှာ”

“ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ။      က န်ေတာ့်ထက် 

အသက်ပိုကီးပီး    က န်ေတာ့်ထက်ပိုပီးကျန်းမာ၊ 

ပုိပီးုပျိတ့ဲ   ဆရာ့ကုိ ေတွရ၊   ခင်မင်ရတ့ဲအတွက် 

ဝမ်းသာပါတယ်။”

ရှားပါးေနတာ၊   မင်းတိုမသိဘူးလား။   မင်း  ဘဝ 

ေမ့သွားပီလား။ မင်းကို ဒီေတာရာက ပညာသင် 

ေပးတာ ေမ့သွားပီလား”လို ဒီလိုေတာင်ေမးက 

တယ်။  ေဖ့စ်ဘုတ်ကေန ေရးကတာ။”

“က န်ေတာ်တိုလည်း က န်ေတာ်တိုေတာင်သူ 

ေတွ လယ်သမားေတ ွ    စိုက်ေရးပျိးေရးအတွက ်

ဓာတ်ေြမဩဇာ    လိုအပ်တယ်ဆိုတာသိတာေပါ့။ 

သိပ်ပီးသိတာေပါ့။ အဲ ဒါေပမ့ဲ ပီးခ့ဲတ့ဲ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ကုိဗစ်ေရာဂါြဖစ်တာ   အားလံုးအသိပဲ။   လူေတွ 

ေသာင်းနဲ   သန်ိးနဲချီပီး  ေသကတယ်။ ဒလီိေုသက 

ေတာ ့ ဆရာလည်းသတိဲအ့တိင်ုး အစိုးရက  မိေတ၊ွ 

ရာေတွကို  ေရာဂါြပန်မှာစိုးလို   Lock   Down  

(ေလာ့ေဒါင်း)ချတယ်။  တစ်မိနဲတစ်မိ  သွားလို 

မရဘူး။  လူေတွ Stay  at  home (အိမ်ထဲမှာပဲ)ေနက 

ရတယ်။ က န်ေတာ်လည်း ဆရာ့ထက် ၃-၄  ှစ် 

ငယ်တယ်ဆုိေပမယ့် ခုနစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ပဲ။ ဆရာ 

ြပန်ပီး စ်းစားကည့်ေလ။ က န်ေတာ်တုိ တစ်သက် 

မှာ ကားေတမွထွက်ရတာ၊ ေလယာ်ပျေံတမွထွက် 

ရတာ၊ ရထားေတွမထွက်တာ၊   တစ်မိနဲတစ်မိ၊ 

တစ်ရာနဲတစ်ရာ မသွားရတာ၊ ဘယ်ှခါြဖစ်ဖူးလ။ဲ”

“တစ်ခါမှမြဖစ်ဖူးဘူး။”

ဦးခင်ေမာင်ေဆွက ြပန်ေြဖလာသည်။

“အခု ပီးခ့ဲတ့ဲှစ်မှာ အဲဒီလုိြဖစ်တယ်ေလဆရာ။ 

ေလာ့ေဒါင်းချေတာ့     အိမ်ထဲမှာပဲေနကရေတာ့ 

ုံးေတ၊ွ စက်ုအံလပ်ုုေံတလွည်း  ပတ်ိကရတယ်။ 

ပထမေတာ့   ကိုယ်အိမ်ထဲ   ကိုယ်ှပ်ေနရေတာ့ 

အကိက်ေပါ့။ ေနာက်ကျေတာ့ လက်လ ပ်မှ ပါးစပ် 

လ ပ်ရမယ့်လူေတ ွကိက်ပါဦးမလား။ ဘယ်ကိက် 

ပါ့မလဲ။   အလုပ်လုပ်ကရတယ်။   အဲ ဆရာတို 

ေြပာေြပာေနတဲ ့    ဓာတ်ေြမဩဇာ၊    ေြမဆီက 

“က န်ေတာ်တို   ေတာင်သူေတွကိ ု    မျိးေစ့ေပးပီး ေနကာစိုက်ခိုင်းတာေတာ့ဟုတ်ပါပီ။  က န်ေတာ်တိုလည်း ကိုယ်ပိုက်ဆံရဖိုဆိုေတာ ့စိုက်ချင်တာေပါ့။ အဲ ဒါေပမဲ့  ဘယ်မှာလဲ   ေြမဆီ။  ေြမဆီက  

မှစ်တစ်ှစ်တုန်းက တစ်အိတ်မှ သုံးေသာင်းခွ ဲေလးေသာင်းပဲရှိတာ၊ အခုတစ်အိတ်ကို ရှစ်ေသာင်း၊ ကုိးေသာင်း ြဖစ်ေနပီ။ ဒါေတာင်ေဈးပဲေပါက်တာ။ ဝယ်ချင်တုိင်း ဝယ်လုိရတာမဟုတ်ဘူး။ အဲပီးေတာ့ ေနကာ

မျိးေစ့တင်ေပးလိုရတာမဟုတ်ဘူး။ ထွန်ဖို ယက်ဖိုေတွ၊ စိုက်စရိတ်ေတွ၊ ကားေပါင်းလိုက်တာေတ ွ   အများကီးကုန်ရဦးမှာ။    ပိုပီးဆိုးတာက ေနကာထွက်လာရင ်ေဈး န်း၊ ပီးေတာ ့ဘယ်သူကဝယ်မှာလဲ။   

ဝယ်မယ့ ်လူရိှဖုိလုိတယ်။   သင့တ်ဲေ့ဈး န်းနဲ  ဝယ်ဖုိလုိတယ်။ အစုိးရက ေဈးသတ်မှတ်ေပးဖုိလုိတယ်။    သတ်မှတ်ေပးတ့ဲေဈးကလည်း ကျပ်တုိေတာင်သူေတွအတွက် မ တတဲေ့ဈး န်း ြဖစ်ဖုိလုိတယ်။ အထိက်ုအေလျာက် 

အကျိးအြမတ်ရှိဖိုလိုမယ်။ အဲဒါမှ ိုင်ငံေတာ်က ေြပာတဲ့အတိုင်း က န်ေတာ်တိုေတာင်သူေတွ ေနကာစိုက်လို ြဖစ်မှာေပါ့။  အဲ့ဒါေလးကိုေတာ့  ေြဖကားေပးေစချင်ပါတယ်။”

ကင်ပွန်းေတာင်မ ှဆရာကီး ဦးခင်ေမာင်ေဆ ွေဆွးေွးေမးြမန်းေနစ်။

၂၉ ရက်ေန နံနက်တွင် မေကွးမိနယ်  ကံလှ 

ေကျးရာ၌    ေနကာစိုက်ေတာင်သူများှင့်ေတွဆု ံ

ေဆွးေွး၍ လိအုပ်ချက်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပးခဲ့ပီး 

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်        ကင်ပွန်းေတာင ်

ကသံေုတသနစခန်း၌ ေနကာစိက်ုေတာင်သမူျားှင့ ်

ေတွဆုံရာတွင ်    ဦးခင်ေမာင်ေဆွက  လုိအပ်ချက် 

များကိ ု ယခုကဲ့သို ေဆွးေွးတင်ြပလာြခင်း ြဖစ်ပါ 

သည်။    ဦးခင်ေမာင်ေဆ ွ  ေဆွးေွးအပီး ထပ်မံ 

ေဆွးေွးရန် ဖတ်ိေခ ချက်အရ သေြပပင်ေကျးရာမှ 

ဦးြမင့်ဦးှင့်  ကံေြပးေကျးရာအုပ်စုမှ  ကုိထွန်းထွန်း 

တိုကလည်း ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကပါသည်။

“ဆရာ  ဦးခင်ေမာင်ေဆွက ပညာေရးဝန်ထမ်း 

အငိမ်းစားလား” 

ဦးြမင့်ဦးှင့် ကိုထွန်းထွန်းတို ေဆွးေွးအပီး 

တွင် ဦးခင်ေမာင်ေဆွအား က န်ေတာ်က ေမးလုိက် 

ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

က န်ေတာ်၏ ရင်းရင်းှီးှီး ေြပာလိုက်သည့ ်

စကားေကာင့ ်ဆရာဦးခင်ေမာင်ေဆ ွပံးေနပါသည်။ 

“ဆရာ    ေစာေစာကေမးတဲ ့   ေမးခွန်းေတွ၊ 

က န်ေတာ်ြပန်ပီး ေြဖပါမ့ယ်။ အထူးသြဖင့ ်ဆရာတို 

ေတာင်သေူတ ွေတာင်းဆိေုနကတဲ ့ေြမဆေီပါဆ့ရာ။ 

ဓာတ်ေြမဩဇာ။  သီးှံေတွမှာ   ဓာတ်ေြမဩဇာ 

ထည့်ပီးစုိက်ရင်      သီးံှေတွအထွက်တုိးမယ်။ 

ေတာင်သူေတွ   ဓာတ်ေြမဩဇာ ေဈးသက်သက် 

သာသာနဲ လိုချင်တယ်။ ေပါေပါများများ ဝယ်ချင် 

တယ်ဆိုတာ    က န်ေတာ်တို    တာဝန်ရှိသူေတွ 

သေဘာေပါက်ပါတယ်။     က န်ေတာ်လည်း 

လယ်သမားမျိးိုး၊ ေတာင်သူမျိးိုးပါဆရာ။ ဆရာ 

တိုက ေြမဆီ (ဓာတ်ေြမဩဇာ) ေရာင်းေပးဖို  ိုးိုး 

ေြပာတာ။ က န်ေတာ့အ်မျိးေတကွဆိ ုဖန်ုးဆက်ပီး 

“ေဟ့ေကာင ်    ဗိုလ်ေအာင်   မင်းတိုတာဝန်ယူမ ှ

ဓာတ်ေြမဩဇာေတွ ဒီေလာက်ေဈးတက်ေနတာ၊ 

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ    ေတာင်သူေတွ   တစ်ှစ် 

တစ်ှစ်သုံးတာ  တန်ချနိ်   ဆယ်သန်းေလာက်လို 

တယ်။ ဓာတ်ေြမဩဇာ ထုတ်လုပ်တ့ဲုိင်ငံေတွက 

ဝယ်ပီး ေတာင်သူေတွကုိ  ြပန်ပီးြဖန်ေပးရတာ။ 

က န်ေတာ်တုိုိင်ငံမှာ ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ု ံေလးု ံ

ေလာက်ေတာရိှ့တယ်။ ှစ်ုပံ ဲလည်ိင်ုပီး  ကျန်တဲ ့

ှစ်ုကံ မလည်ိင်ုဘူး။ လည်ေတာလ့ည်း တစ်ှစ်မှ 

တန်ချန်ိ ေလးေသာင်းေလာက်ပ ဲထတ်ုိင်ုတာ။ အဒဲ ီ

စက်ုံလည်း ကိုဗစ်ေကာင့ ် ရပ်ထားရတယ်။”

“အဲဒီေတာ ့ဆရာစ်းစားကည့်ေလ။ ေဈး န်း 

ဆိုတာ    ကုန်ပစ ည်းေပါရင ်     ေဈးေပါတာပဲ။ 

ကုန်ပစ ည်းရှားရင်  ေဈးကီးတာေပါ့။ အဲ့ဒါေကာင့် 

ဓာတ်ေြမဩဇာက  ေဈးကီးေနတာ။ က န်ေတာ့် 

အမျိးေတွ က န်ေတာ့်ကိုေအာ်ဆဲေနလည်း ဘာမှ 

လုပ်လိုမရဘူး။         

            စာမျက်ှာ ၇  သို 

 စိက်ုပျိးစရတ်ိေချးေငနွဲ ပတ်သက်လိုကေတာ့ က န်ေတာ်တို ကိတင်ပီးစ်းစားထားပါတယ်။ အရင်တန်ုးက    စပါးသီးံှ 

တစ်မျိးပ ဲ စိက်ုစရတ်ိေချးေင ွကိတင်ေပးခဲတ့ာ။ အခုေတာ ့ပီးခဲတ့ဲှ့စ် ကိဗုစ်ေရာဂါေကာင့ ်ေတာင်သေူတ ွေငေွရးေကးေရး 

အခက်အခဲရိှမယ်ဆိတုာ က န်ေတာ်တို တာဝန်ရိှသေူတ ွ ကိတင်ပီးစ်းစားပီးသားပါ။  အဲဒအီတွက်ေကာင့ ် သီးသနစ်ိက်ုတဲ ့ 

ေနကာခင်းေတွကုိ တစ်ဧက စုိက်စရိတ်ေချးေငွ တစ်သိန်းေချးဖိုနဲ ဧက ၃၀၀၀ နဲအထက် အထူးစိုက်ကတဲ့ မိနယ်ေတွမှာ 

တစ်ဧကတစ်သိန်းခဲွ ကိတင်ေချးေပးဖုိ စီစ်ထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ုိင်ငံလံုးဆုိရင် ေငကွျပ် ၁၀၀ ဘလီယီေံတာင် ေချးေပးဖို 

လျာထား



ဇွန်  ၆၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ ၆ မှ

ဒီကားထ ဲ  ကိုဗစ်က  က န်ေတာ်တို  ုိင်ငံမှာသာ   

ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ က   အစုိးရရဲ  စနစ်တကျ 

စီစ်မ နဲ  ြပည်သူေတွရဲ လုိက်နာမ ေကာင့် ေလျာသွ့ား 

တာ။  အခုအချန်ိအထိ သိန်း၊ ေသာင်းချီပီး  ေသေနတဲ ့

ိင်ုငေံတကွ   ရိှေနတန်ုးပ။ဲ အထူးသြဖင့ ်  က န်ေတာ် 

တိုကို  ဓာတ်ေြမဩဇာေရာင်းေနတဲ ့  ိုင်ငံေတွက 

ကိဗုစ်ေရာဂါေကာင့ ် စက်ုေံတပွတ်ိထားပီး သတူို 

မထုတ်ိုင်ရင ် က န်ေတာ်တိုကို   ဘယ်လိုလုပ်ပီး  

ေရာင်းေပးမှာလ။ဲ   က န်ေတာ်ေြပာတာ  မဟုတ်ဘူး 

လား။ အဲဒါရိှတ့ဲဓာတ်ေြမဩဇာေလးေတာ့ ေတာင်သ ူ

ေတွကုိ   ရသေလာက်မ တေပးပီး  ေရနည်းနည်းပဲ 

လိတုဲ၊့     ေြမဆလီည်းနည်းနည်းပလဲိုပီး ကရကိထ 

မများတဲ၊့    သင့တ်င့ေ်လျာက်ပတ်တဲ ့  အြမတ်ရေစ 

တဲ့ ေနကာကို စိုက်ခိုင်းတာ။”

က န်ေတာ်ေြပာရတာေမာသွား၍   ေရှမှာရှိ 

သည့် ဖန်ခွက်ထဲက ေရကို ေမာ့ေသာက်ြဖစ်သည်။

“ဓာတ်ေြမဩဇာ လုံလုံေလာက်ေလာက် မရ 

တာေတာထ့ားပါေတာ။့     ထွန်ယက်ဖို   ေငလွိတုာတို၊ 

ေနကာထွက်လာရင ် ေဈး န်းအာမခံဖိုတိုကေရာ 

ဘယ်လိုအေြခအေနရှိမလဲ။”

ဦးခင်ေမာင်ေဆွက    က န်ေတာ် ေမ့သွားမည ်

စိုး၍ထင့ ်ထပ်ပီးေမးလာသည်။

“စိက်ုပျိးစရတ်ိေချးေငနွဲ  ပတ်သက်လိုကေတာ ့

က န်ေတာ်တို   ကိတင်ပီး  စ်းစားထားပါတယ်။ 

အရင်တုန်းက    စပါးသီးှံတစ်မျိးပ ဲ  စိုက်စရိတ် 

ေချးေငွ ကိတင်ေပးခဲ့တာ။ အခုေတာ့  ပီးခဲ့တဲ့ှစ် 

ကိုဗစ်ေရာဂါေကာင့်   ေတာင်သူေတွ   ေငွေရး 

ေကးေရး အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတာ က န်ေတာ်တို 

တာဝန်ရှိသူေတွ    ကိတင်ပီးစ်းစားပီးသားပါ။ 

အဲဒီအတွက်ေကာင့်  သီးသန်စိုက်တဲ့  ေနကာခင်း 

ေတွကုိ တစ်ဧက စုိက်စရိတ်ေချးေငွ တစ်သိန်း ေချးဖို 

နဲ  ဧက ၃၀၀၀ နဲအထက် အထူးစုိက်ကတ့ဲ မိနယ် 

ေတွမာှ တစ်ဧက တစ်သိနး်ခွဲ ကိတင်ေချးေပးဖုိ 

စီစ်ထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။      တစ်ုိင်ငံလံုးဆုိရင် 

ေငွကျပ် ၁၀၀ ဘီလီယံေတာင် ေချးေပးဖိုလျာထား 

ပါတယ်။” 

“ဒလီိဆုိေုတာ ့ဆရာတိုဝန်ကီးဌာနက မဆိုးပါ 

လား။ တွက်ချက်စ်းစားထားတာပဲ။”

က န်ေတာ့်စကားကို       ဦးခင်ေမာင်ေဆွက 

မှတ်ချက်ြပလိုက်သည်။  

“ဆရာေရ က န်ေတာ်တုိဝန်ကီးဌာနတင်မက

ဘူး။ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရကပါ တွက်ချက်စ်းစားပီး 

ေဆာင်ရက်ထားတာ။ ဒါတင်မကဘူး ဆရာေမးထား 

တဲ့   ေနကာေပ လာရင်လည်း    သင့်တင့်မ တတဲ့ 

ေဈး န်းနဲ ဝယ်ဖုိကိစ ။ ဒါကုိလည်း ထည့်သွင်းစ်းစား 

ပီးသားပါ။ ဆရာတုိ က န်ေတာ်တုိ အသက် ၆၀  

ေကျာ်ေတကွ ဆိရှုယ်လစ်စနစ် မပီါတယ်။ တစ်ပါတ ီ

စနစ်  အလွန်ေကာင်းပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အစုိးရ 

စိုက်ခိုင်းတဲ ့ စပါးသီးှံပဲ  စိုက်ရတယ်။  ပီးေတာ ့

စပါးတစ်ဧကစိက်ုရင် သတ်မှတ်တဲစ့ပါးတင်းအေရ 

အတွက် ိုင်ငံေတာ်ကိုြပန်သွင်းရတယ်။  ဆရာတို 

က န်ေတာ်တိုငယ်ငယ်တုန်းက  ဆန်တစ်ြပည် ၆၅ 

ြပားေလ။ မှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။”

က န်ေတာ့်စကားကို     ဦးခင်ေမာင်ေဆွ ပံး၍ 

ေခါင်းညိတ်ပီး ေထာက်ခံသည်။

“အဲဒီတုန်းက  တစ်ပါတီစနစ်   ဆိုရှယ်လစ် 

စပွီားေရးစနစ်။ အဒဲတီစ်ပါတစီနစ်ကိ ုကာလာေတာ ့

လေူတကွ မကိက်ကဘူးဆိုပီး ဝိင်ုးပီးဆ ြပကလို 

၁၉၈၈  ခုှစ်မှာ ဆ ြပပွဲေတွြဖစ်၊ အေရးအခင်း 

ေတွြဖစ်ပီး တစ်ပါတီစနစ် ကျဆံုးသွားတယ်။ အဲဒီမှာ 

တပ်မေတာ်အစုိးရက  ုိင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ  

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲအေနနဲ   ိုင်ငံေတာ်တာဝန် 

ယူပီး ပါတီစုံစနစ်နဲ   ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်ကိ ု

ထူေထာင်ေပးခ့ဲတယ်။   ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒေရး 

ဆဲွပီး ပါတစီုဒံမီိကုေရစ ီအေထေွထေွရးေကာက်ပဲွကိ ု  

၂၀၁၀   ြပည့်ှစ်မှာ   ကျင်းပေပးခ့ဲတယ်။  ဆရာတို 

က န်ေတာ်တို  ဆ မေဲပးခဲ့ကတယ်။   ၂၀၁၁   ခှုစ် 

မှာ   သမ တကီး ဦးသန်ိးစန်ိဦးေဆာင်တဲ ့အစိုးရအဖဲွ 

ေရးေကာက်ပွဲိုင်လိုတက်လာပီး    တိုင်းြပည်ကိ ု

တာဝန်ယူခ့ဲတယ်။ ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင်လုပ်ခ့ဲတယ်။  

၂၀၁၅   ခုှစ် ေရးေကာက်ပွဲမှာေတာ ့     သမ တ 

ဦးဝင်းြမင့ ်    ဦးေဆာင်တဲ့ပါတီက    အိုင်ရပီး 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်ယူခ့ဲတယ်။   ၂၀၂၀   ြပည့်ှစ် 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရးေကာက်ပဲွမှာေတာ ့မမဲသမာမ  

ေတွြဖစ်ပွားတာေကာင့် ပါဝင်ယှ်ပိင်ကတ့ဲ ပါတီ 

ေတွက ဝုိင်းပီးကန်ကွက်ကတယ်။     တာဝန်ရိှတ့ဲ    

အစိုးရက ေြဖရှင်းမေပးဘ ဲလ တ်ေတာ်ကိဇွုတ်ေခ ပီး 

လုပ်ဖိုစီစ်တာေကာင့်      ပီးခဲ့တဲ့ှစ်ကစပီး 

တပ်မေတာ်က ုိင်င့ံတာဝန်ယူပီး တုိင်းြပည်ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေအာင် လုပ်ေပးခဲ့တယ်။”

“တပ်မေတာ်က  တာဝန်ယူတဲ့  တစ်ှစ်တာ 

ကာလအတွင်းမှာ ကိဗုစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကိ ုအတတ် 

ုိင်ဆံုးထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ခ့ဲတာေကာင့် ကမ ာမှာ 

တိုးတက်တယ်ဆိတုဲ ့  ိင်ုငေံတမှွာေတာင်     ကိဗုစ် 

ြဖစ်ပွားမ မေလျာ့ေပမယ့ ်     က န်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ 

ကိုဗစ်ြဖစ်ပွားမ    လုံးဝကျဆင်းသွားတာေကာင့ ်

ခင်ဗျားတိုေတာင်သူေတွေတာင ်  မက်စ်  (Mask) 

မတပ်ကေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့  ေပါ့ေတာ့မေပါ့က 

ပါနဲ။ ကိဗုစ်ကိေုတာ ့သတထိားကပါ။ တကယ်ေတာ ့

ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်မှာ ကိက်ေရာင်းကိက ်

ဝယ်ပဲ။ အစုိးရက ကုန်ေဈး န်း ကန်သတ်ေပးစရာ 

မလိုဘူး။     ပီးခဲ့တဲ့ှစ်မှာ    စပါးစိုက်တဲ့ 

လယ်သမားကီးေတကွ စပါးအေြခခေံဈး သတ်မှတ် 

ေပးဖို   ေတာင်းဆိုတာေကာင့ ်    က န်ေတာ်တို 

ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရး        ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲက      စပါးအေြခခံေဈး န်း 

သတ်မှတ်ေပးခဲ့တယ်။    ဒီေနရာမှာ    လူတိုင်းက 

ေလာဘရှိတာပဲ။ စပါးစိုက်တဲ့ လူကလည်း  စပါး 

ေဈး န်း ပိုပီးရချင်တယ်။ ဒါေပမဲ့ တိုင်းြပည်မှာ 

စပါးမစိုက်တဲ့  အလုပ်သမားေတွ၊  ဝန်ထမ်းေတွ၊ 

လက်လုပ်လက်စားေတ ွ      အများကီးရှိတာပဲ။ 

အစိုးရဆိုတာ မိဘလိုပါပဲ။  ြပည်သူက သားသမီး 

ေတွပါ။  မိဘက   သားသမီးေတွကိ ု   ဘယ်သူမှ 

မျက်ှာမလိက်ုဘ ဲ သာတညူမီ ေဆာင်ရက်ေပးရပါ 

တယ်။ အဒဲါေကာင့ ်သီးံှေတ ွ အေြခခကံန်ုေဈး န်း 

သတ်မှတ်ရာမှာ  မျိးဖိုးေတွ၊ ထွန်ယက်ခ၊  စိုက် 

စရတ်ိ၊ ေပါင်းလိက်ုခ၊ ရတ်ိသမ်ိးေခ ေလှခ အပါအဝင် 

အေလျာ့ထွက်ကုိလည်း စ်းစားပီး တွက်ချက်ရပါ 

တယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း  စိုက်ပျိးတဲ့ေတာင်သူ 

သင့တ်င့တ်ဲ ့အြမတ်ရဖိုနဲ  စားသုံးတဲြ့ပည်သ ူအဆင် 

ေြပေအာင ်ကားချပီးတွက်ချက်ရတာပါ။ အလား 

တပူ ဲပီးခဲတ့ဲ့ကရံာသမှီာ ကစံိက်ုတဲ ့ေတာင်သေူတ ွ

ေတာင်းဆိုလို   ကံရည် န်း   အေြခခံေဈး န်း 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ေပးခဲ့ပါတယ်။    အခုလည်း 

ေနကာစိက်ုတဲေ့တာင်သေူတ ွ   ေနကာသီးံှေပ တဲ ့

အချနိ်မှာ    ေဈးှိမ်မခံရေအာင ်  အေြခခံေဈး န်း 

အခကုတည်းက ကိတင်ပီးတွက်ချက်ေနပါတယ်။ 

အားလုံး ယုံကည်စွာနဲ  စုိက်ပျိးကပါလုိ ေြပာကား 

ချင်ပါတယ်။”

က န်ေတာ်က က န်ေတာ်ေြပာချင်သည့်စကား

များကို အားပါးတရေြပာရင်း နိဂုံးချပ်လိုက်သည်။

“ကဲ   ြမင့်ဦးတို  ထွန်းထွန်းတို   အပါအဝင် 

ဒိုေတာင်သူေတွေရ။   ဒိုတစ်ေတွ    ေသချာေအာင် 

ေနကာကို ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေအာင် စိုက်ကစို 

ေဟ့။”

က န်ေတာ့စ်ကားအဆုံးတွင် ဦးခင်ေမာင်ေဆ၏ွ 

“ရင်တွင်းစကား” တပ်လှန်သံက အားပါလှသည်။ 

သူတုိတစ်ေတွ၏ စိတ်ပါအားရမ ေကာင့် က န်ေတာ်တုိ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်  ေနကာစုိက်ပျိးေရးစီမံကိန်း 

မုချေအာင်ရမည်ဟု     က န်ေတာ်ယုံကည်မိပါ 

သည်။      ။

 ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၅ 

“ပေလာင်” ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ ဥက    

တားသိန်းေဇာ်၊ “ကိုးကန်” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသဥက    ဦးြမင့ေ်ဆှွင့ ်“ဝ”ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 

တိုင်းဥက    ဦးညီနပ်တိုသည်  ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ေနြပည်ေတာ်-တပ်ကုန်းရှိ ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင ်

သံကား၏ ုပ်သံထုတ်လ င့်မ ဆုိင်ရာများှင့် ြမန်မာ့ 

အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား   စိန်ရတုြပတိုက်တိုတွင ်

ကည့် ေလ့လာကပီး   တိုင်းရင်းသားုပ်သံတွင ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကသည့်    သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းရင်းသား  တိုင်းရင်းသူများအား ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ကာ အားေပးစကားေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေရှးဦးစွာ ပေလာင်ှင့ ်ကိုးကန်ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ် 

ခွင့်ရေဒသဥက   များှင့်  “ဝ”ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

တုိင်းဥက   များအား ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးရဲိင်ုှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ကိဆို တ်ဆက်ပီး ဌာန၏ပ်ုသထံတ်ုလ င့မ် လပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်      တိုင်းရင်းသားုပ်သ ံ

ထုတ်လ င့်မ ဆိုင်ရာများကိ ု      ရှင်းလင်းေြပာကား  

သည်။

ထိုေနာက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသများမ ှ

ဥက   များသည ်    ပင်မအေဆာက်အအုံအတွင်းရှ ိ

ပေလာင်၊ ကိုးကန်ှင့် “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဥက   များ ေနြပည်ေတာ် - တပ်ကုန်းရှိ  ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားတွင် ကည့် ေလ့လာ

သတင်းများစုေဆာင်းြဖန်ေဝမ     (Convergence 

News Room)၊ သတင်းထတ်ုလ င့ေ်ရးစမီေံဆာင်ရက် 

မ  (News Control Room)၊ သတင်းုိက်ကူးထုတ်လ င့်မ  

(News Studio Room) များကို     လည်းေကာင်း၊ 

ြမန်မာ့အသံှင့ ်ုပ်ြမင်သံကား စိန်ရတုြပတိုက် 

အတွင်း ခင်းကျင်းြပသထားသည့ ်ေခတ်အဆက်ဆက် 

ုပ်သံထုတ်လ င့်မ များတွင်     အသုံးြပခဲ့သည့ ်

စက်ပစ ည်းများ၊ တုိက်ုိက်ထုတ်လ င့်ေရးေမာ်ေတာ ်

ယာ်များ၊                သတင်းတင်ဆက်မ ပံုစံငယ်များ၊ 

ေခတ်အဆက်ဆက်    ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ခဲ့သည့ ်

အစီအစ်များတွင်     ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများ၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ၊ တူရိယာပစ ည်းများ၊ သတင်း 

စတူဒီယုိခန်းများ၊ ေရဒီယုိအစီအစ်တွင် အသံုးြပခ့ဲ 

သည့် ေခတ်ေဟာင်းဓာတ်ြပားများှင့် အြခားအသံုး 

အေဆာင်ပစ ည်းများ စုစုေပါင်းြပခန်း ၄၀ ြဖင့် ခင်းကျင်း 

ြပသထားမ များကိုလည်းေကာင်း ကည့် ေလ့လာ 

ကပီး သိရှိလိုမ များအေပ  သက်ဆိုင်ရာအလိုက ်

တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းေြဖကားသည်။ 

ထိုေနာက်  န်ကားေရးမှးချပ်က ေဒသဥက    

များကို MRTV DTH စေလာင်း၊ စက်ပစ ည်းများှင့ ်

အမှတ်တရလက်ေဆာင်များ ေပးအပ်သက့ဲသုိ ေဒသ 

ဥက   များကလည်း  တိုင်းရင်းသားုပ်သံလိုင်းများ

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကသည့ ်သက်ဆိုင်ရာ 

တိင်ုးရင်းသား၊ တိင်ုးရင်းသမူျားအား ေထာက်ပံေ့ငှွင့ ်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်သည်။

ထုတ်လ င့်ေပးလျက်ရှိ

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားသည် တုိင်းရင်း 

သားုပ်သံလိုင်း MRTV – NRC ြဖင့် ကချင်၊ ကယား၊ 

စေကာကရင်၊   အေနာက်ပုိးကရင်၊   အေရှပုိးကရင်၊ 

ချင်း(လိုင်ဇိုး)၊ ချင်း(ချိး)၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းှင့်  “ဝ” 

ဘာသာစကား ၁၁ မျိးြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေရဒီယို 

အသထံတ်ုလ င့မ် ြဖင့်လည်း ကချင်၊ ကယား၊ ကယန်း၊ 

ေဂခို၊ ေဂဘား၊ စေကာကရင်၊ အေနာက်ပိုးကရင်၊ 

အေရှပိုးကရင်၊ ချင်း(လိုင်ဇိုး)၊ ချင်း(ချိး)၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ 

ရှမ်း၊ ကိုးကန် ၊ ပအိုဝ်း၊ ဓု၊ “ဝ” ဘာသာစကား  ၁၇  

မျိးြဖင့လ်ည်းေကာင်း ေနစ်အစအီစ်များေရးဆဲွပီး 

ထုတ်လ င့်ေပးလျက်ရှိသည်။                 သတင်းစ်

တံတားဦး     ဇွန်    ၅

သမဝါယမှင့်  ေကျးလက်ဖံွဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန       ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ်ရန်ပုေံငြွဖင့ ်မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

တံတားဦးမိနယ်၌ ြမန်မာ့ိုးရာမုန်လုပ်နည်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပိုချ

ကီး တံတားဦးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၌   အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်း      အေထာက်အကူြပ 

ြမန်မာ့ိုးရာမန်ုလုပ်နည်းသင်တန်းကိ ုဇွန် 

၁ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထ ိ၁၀ ရက်ကာ ဖွင့လှ်စ် 

သင်ကားေပးလျက်ရှိသည်။

သင်တန်းတွင်         ဆွင်းမကင်း၊ 

စန်ိေဖကီး၊ ထုိးမုန်၊ ေကျာက်ေကျာ၊ ပူတင်း 

စသည့်     ြမန်မာ့ိုးရာမုန်လုပ်နည်းများ 

သင်ကားပိုချလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါ   ြမန်မာ့ိုးရာမုန်လုပ်နည်း

သင်တန်းသုိ တံတားဦးမိနယ်အတွင်းရိှ 

ေကျးလက်ေဒသများမ ှ     သင်တန်းသူ 

စုစုေပါင်း ၁၀ ဦး    တက်ေရာက်ကပီး 

တက်ေရာက်သင်ကားသအူားလုံး ြမန်မာ့

ိုးရာမုန်လုပ်နည်းများကိ ုက မ်းကျင်စွာ 

တတ်ေြမာက်သွားမည်ြဖစ်၍ ေကျးရာရှ ိ

အလှပွဲ၊ မဂ  လာပွဲအခမ်းအနားများတွင ်

ြပလပ်ုေပးိင်ုြခင်း၊ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ုစီးပွား 

ြဖစ်ေရာင်းချိုင်ြခင်း    စသည့်အကျိး 

ေကျးဇူးများ    ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

တတံားဦးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှးထ ံ

မှ သိရသည်။                     မင်းြမင့်မိုရ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂  

မုံရာ    ဇွန်   ၅

၂၀၂၂ ခုှစ် စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစံု အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် အမျိး 

သား၊ အမျိးသမီး ပိက်ုေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားကိ ုယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးတွင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး 

မုံရာမိရှ ိြပည်သူအားကစားကွင်း မိုးလုံေလလုံအားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးြမတ်ေကျာ်က အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ပိင်ပွဲကိ ုဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

အဆိပုါ ၂၀၂၂ ခှုစ် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစု ံအသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် 

အမျိးသား၊ အမျိးသမီးပုိက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွသုိ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် ၃၀ မှ အားကစား 

သမား ၂၅၁ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကပီး မုံရာမိ ြပည်သူအားကစားကွင်းရိှ မုိးလံုေလလံုအားကစားခန်းမ 

ှင့် ဖူဆယ်အားကစားကွင်းတိုတွင ်ဇွန် ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ်ေပါင်းစုံ 

အသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် အမျိးသား၊ အမျိးသမီး 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

ေတာင်ကီး   ဇွန်   ၅

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ    ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေနကို    ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲက   

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိင်ုး) ေတာင်ကီးမိ မိေတာ် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေြပာကား

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

ယေနကမ ာကီးပူေွးလာမ ၊ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန ်

ေြပာင်းလဲလာမ ၊  အစွန်းေရာက်ရာသီဥတုများ၏ 

သက်ေရာက်မ များေကာင့် မုိးေခါင်ြခငး်၊ အပူချနိ် 

ြမင့်မားြခငး်၊  အချနိ်တုိအတွငး် မုိးသညး်ထန်စာွ 

ရာသွနး်ြခငး်၊ ေလြပငး်မုန်တုိငး်တုိက်ခတ်ြခငး်များ 

ေကာင့် ဆည်ေြမာင်းတာတမမံျား ကျိးေပါက်ပျက်စီး 

ြခင်း၊ ေရကီးေရလ ံြခင်း၊ စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် 

လေူနအမ်ိများပျက်စီးြခင်း စသည့် လမူ စီးပွား ထခိိက်ု 

မ များြဖစ်ေပ လျက်ရှိသြဖင် ့ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ   

ေလ ာ့ချေရးလုပ်ငန်းများှင့်      လုိက်ေလျာညီေထွ 

ေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငနး်များကုိလညး်   အားလုံး 

အေလးထားေဆာင်ရက်သွားကရန် လိအုပ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍   ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဓာတ်ပုံ၊ စာစီစာကုံး၊ ပန်းချ ီ

စသည့ ် ပိင်ပဲွများတွင် ဆုရရိှကသူများကုိ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဆုများေပးအပ ်

ချးီြမင့်သည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများှင့် တာဝန်ရှိသူများက ခန်းမအတွင်း 

ခန်းကျင်းြပသထားသည့ ်ဆရုဓာတ်ပုမံျား၊ အမ်ိတွင်း 

လက်မ ပစ ည်းများကို ကည့် ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ေလ ာခ့ျေရးလပ်ုငန်းများှင့် လိက်ုေလျာညေီထ ွ

ေဖာ်ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို အေလးထားေဆာင်ရက်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်မျိး 

တင်၊ အေရှပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်နီလင်းေအာင ်

ှင့် ြပည်နယ် သယံဇာတေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးေစာဟူးဟူးတိုက ၂၀၂၂ 

ခှုစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်   အေြခခံ 

ပညာ   အထက်တန်းအဆင့်ှင့် 

အလယ်တန်းအဆင့်  စာစီစာကုံး 

ပိင်ပွဲတွင ်         ဆုရရှိကသည့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို  

ဆမုျား ချးီြမင့ေ်ပးအပ်ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက်     အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက 

၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် 

မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအား    ကည့်  

ခဲ့ကပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး    ဦးစီးဌာနှင့် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနတုိက ခင်းကျင်း 

ြပသထားသည့် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေနဆိင်ုရာ လ ပ်ရှား 

မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ၊ သစ်ေတာ 

ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာ    အသိပညာေပးစာအုပ်၊ 

စာေစာင်များ၊ ပိင်ပဲွဝင်ဆုရ စာစ ီ

စာကံုးများကုိ လှည့်လည်ကည့်  

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေကာ်   ဇွန်   ၅

၂၀၂၂ ခှုစ်  ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

“တစ်ခုတည်းေသာ     ကမ ာေြမ” 

အခမ်းအနားှင့်    အေြခခံပညာ 

အထက်တန်း၊     အလယ်တန်း 

အဆင့ ်စာစစီာကုံးပိင်ပဲွ ဆခုျးီြမင့် 

ြခင်း   အခမ်းအနားကို     ယေန  

နံနက်ပိုင်းက    လွိင်ေကာ်မိ 

ြပည်နယ်ခန်းမ၌    ကျင်းပရာ 

ကယားြပည်နယ်   ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဇာ်မျိးတင်က   အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍     ကုလသမဂ  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အစီ 

အစ်(UNEP)မှ  ေပးပိုလာသည့ ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်  

ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

သဝဏ်လ ာအား  ပတ်ဝန်းကျင ်

ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီးဌာန  န်ကား 

ေရးမှး ဦးမင်းသိန်းက ဖတ်ကား 

သည်။

ဆက်လက်ပီး       ကယား 

လွိင်ေကာ်၌ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအခမ်းအနား ကျင်းပ

ဇလွန်   ဇွန်   ၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဇလွန်မိ၌    သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအသိများ ုိးကား 

ေစရန်ရည်ရယ်၍     မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏    ကီးကပ်မ ြဖင့် 

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ကီးမှးကျင်းပေသာ ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ် မုိးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ 

ကမ်းနားရပ်ကွက ်ကျးီပင်ဆိပ်ကမ်းသာ၌ ယေန  နံနက် ၈ နာရီတွင် 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့သည်။

စုေပါင်းစိုက်ပျိး

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်   မိုးရာသီ 

စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနားတွင ်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက    ဦးထွန်းထွန်းလင်းှင့ ်အဖွဲဝင်များက ပျိးပင်များ ေပးအပ် 

ခဲ့ပီး မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ၊ ြပည်သူများှင့်အတ ူစုေပါင်း၍ မန်ဂျန်ရှား အပင် ၁၅၀၊ ယမေန 

အပင် ၅၀၊ မေဟာ်ဂနီ အပင် ၅၀ စုစုေပါင်း ပျိးပင်  ၂၅၀ ကို စုေပါင်း 

စိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

ေငွသန်း(ဇလွန်)

     ဟုမ လင်း   ဇွန်   ၅

၂၀၂၂ ခှုစ် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးေနအထမ်ိးအမှတ် သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွအခမ်း 

အနားကုိ ယေနနံနက် ၈ နာရီတွင်  ဟုမ လင်းမိ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနံုးဝင်း၌    

ကျင်းပသည်။

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်  ထိန်းသိမ်းေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွတွင် မေဟာ် 

ဂနီ ၃၅ ပင်၊  ခ ေရ ၁၁ ပင်၊  စိန်ပန်းပင် ၄၀၊ 

ကံေ့ကာ် ၁၁ ပင်၊ တညင်း ၁၀ ပင်၊ ေမျာက်ငိုးသီး 

၃၅ ပင်၊  စိန်ပန်းြပာပင် ၂၀၊  က န်း တစ်ပင်၊ 

အင်ကင်း တစ်ပင်၊     ပျ်းကတိုး တစ်ပင် 

စုစုေပါင်း ၁၆၅ ပင်တိုအား သတ်မှတ်ေနရာ 

များတွင် စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။

အဆိုပါ  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို   မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      ဦးသိန်းေဇာ်ှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ေဒ လှေဌးွယ်ှင့ ်ဝန်ထမ်း 

များ၊ မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ  အကီးအက ဲ

များှင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

               လင်းလင်း(ြပန်/ဆက်)

ဇလွန်မိ၌ ကမ  ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန

မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ



ဇွန်   ၆၊  ၂၀၂၂

စစ်ေတွ   ဇွန်    ၅

၂၀၂၂ ခှုစ် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေနအခမ်းအနား 

ကို ယေနနံနက်ပိုင်းက စစ်ေတွ 

မိ ဦးဥတ မခန်းမ၌  ကျင်းပ 

သည်။

တစ်ခုတည်းေသာကမ ာေြမ

ရခိုင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် 

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းက 

ယခုှစ်   ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်         

ထိန်းသိမ်းေရးေနကို   တစ်ခု 

တည်းေသာ ကမ ာေြမ Only One 

Earth ေဆာင်ပဒ်ုြဖင့ ်ကျင်းပြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ က ်ုပ်တိုအားလုံး

မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ ကမ ာ 

ေပ တွင်ရှိေနသည့်   အပင်၊ 

တိရစ ာန်ှင့် သဘာဝစွမ်းအင ်

အရင်းအြမစ်များ ေရရှည်တည်တ့ံ 

ေရးအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ကို   ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေစာင့ ်

ေရှာက်ရန် အေရးတကီး လိအုပ် 

ေနပီြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုေကာင့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်      ထိန်းသိမ်းေရး       

လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ    လုပ်ငန်း 

များတွင်      ပါဝင်၍ြဖစ်ေစ၊            

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို

အေထာက်အကူ   ြဖစ်ေစသည့ ်          

မမိတိို၏ ေနစ်ြပမေူနထိင်ုမ ပုစံ ံ

ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲ၍ြဖစ်ေစ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်ကမ ာတစ်ခုလုံး 

၏  ပစ ပ န်အကျိး၊   အနာဂတ် 

အကျိး  ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ ်  

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အကျိးများ 

အတွက်    တစ်ခုတည်းေသာ  

ကမ ာေြမ   ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ  

ဝိုင်းဝန်း    ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

သွားကပါဟ ုေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေနအထမ်ိးအမှတ် 

စာစစီာကုံးပိင်ပဲွှင့ ်ပန်းချီပိင်ပဲွ 

တုိတွင် ဆုရရိှေသာ ေကျာင်းသား 

ေကျာငး်သူများအား ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် ြပည်နယ် သယံ 

ဇာတေရးရာဝန်ကီးတုိက ဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ကပီး၂၀၂၂ခုှစ ်

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ေရးေနအထိမ်းအမှတ ်    အသိ      

ပညာေပး  ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို 

ြပသသည်။

ထုိေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်      ဝန်ကီးများှင့ ်

အခမ်းအနားသို   တက်ေရာက ်

လာကေသာ   ြပည်နယ်အဆင့် 

ဌာနဆုိင်ရာများသည်   ကမ ာ့ 

ပတ်ဝန်းကျင်  ထန်ိးသမ်ိးေရးေန   

အထိမ်းအမှတ်   ဌာနဆိုင်ရာ 

များှင့ ်လမူ ေရးအဖဲွအစည်းများ 

က ြပသထားသည့် ြပခနး်ကုိ 

လှည့်လည် ကည့် ခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

အဂ  ပူ   ဇွန်   ၅

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး အဂ  ပူမိနယ်တွင် မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

၏ စီစ်ေဆာင်ရက်မ ြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ုယေန  

နံနက် ၈ နာရီက အဂ  ပူမိနယ် ေတာင်ြမန်ေအာင်တုိးချဲကိးဝုိင်း အကွက်  

အမှတ်(၂၀)တွင် စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ပျိးပင်များကိ ုမိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     

ဦးေအာင်ေကျာ်မိုးှင် ့တာဝန်ရှိသူများကေပးအပ်ရာ မိနယ်အမျိးသမီး 

ေရးရာအဖဲွှင့် မခိင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖဲွဥက    ေဒ သ ာေဌး 

ှင့် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးတုိက လက်ခံရယူခ့ဲသည်။ ထုိေနာက် မိနယ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်မုိးှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆိင်ုရာ 

အကီးအကမဲျား၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေသာ်မ န်းကိှုင့် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊     မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲှင် ့  

မခိင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖဲွဥက    ေဒ သ ာေဌးှင့် အဖဲွဝင်များ၊ 

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးှင် ့  ြပည်သူများ စုစုေပါင်း  ၁၆၅  ဦးခန်တိုက 

သစ်ပင်များကိ ုတေပျာ်တပါး စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်က န်းပင် ၂၀၀၊ ပျ်းကတိုး ၂၅ ပင်၊ 

မန်ဂျန်ရှားပင်   ၄၅၀၊ မေဟာ်ဂနီပင် ၅၀ ၊ ကသစ်ပင် ၅၀၊  ပိေတာက်ပင်၂၀  

စုစုေပါင်းအပင ်၇၉၅ ပင်တိုအား စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ထားဝယ်   ဇွန်   ၅

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန   အထိမ်း       

အမှတ်အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၇ နာရီခွဲက 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိ မိေတာ် 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဓိကခိမ်းေြခာက်

တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ကုိက တနသ  ာရီ 

တုိင်းေဒသကီးသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ် 

များ၊ ုိးရာယ်ေကျးမ ဓေလ့များ၊ ပင်လယ်ကမ်းေြခ 

များ၊ က န်းများ၊  သဘာဝဓာတ်ေငွ  စေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင် ေရခ၊ံ ေြမခေံကာင်းများ ပိင်ုဆိင်ုထားပီး 

ေြမအသုံးချမ ေြပာင်းလဲြခင်းများ၊       ဓာတ်သတ      

တူးေဖာ်မ များ၊   တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့ ်

အမဲလုိက်ြခင်းများ၊ စည်းကမ်းမ့ဲ ငါးဖမ်းြခင်းများှင့် 

ေရသယံဇာတထုတ်ယူသုံးစွဲမ များက    သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ေဂဟစနစ်ပျက်စီးရန် အဓိကခိမ်းေြခာက် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီးအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးှင့ ်စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရးတုိရရိှေစရန်ရည်ရယ်ပီး တုိင်းေဒသကီး 

ပတ်ဝန်းကျင်စမီခံန် ခဲွမ  လပ်ုငန်းစမီခံျက်ေရးဆဲွခဲရ့ာ 

ေနာက်ဆုံးမူကမ်းအဆင့်အထ ိ ေရာက်ရှိေနပီြဖစ ်

ေကာင်း၊ ၎င်းလပ်ုငန်းစမီခံျက်မှာ နယ်ပယ်ေခါင်းစ် 

အလုိက် က   ၁၅ ခုပါဝင်ပီး က  အလုိက်  ြပဿနာ 

ရပ်များအေပ  ေြဖရှင်းိုင်ေသာ  နည်းလမ်းများကိ ု    

သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်လိုအပ ်

ေသာ ရန်ပံုေငွထည့်သွင်းေတာင်းခံြခင်း၊ စနစ်တကျ 

စမီေံဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း 

ှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း၊  ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများှင့ ်      

ြပည်သူလူထုထံသို          ြဖန်ေဝအသိေပးြခင်းများ             

ေဆာင်ရက်သွားမည်ဆိုပါက         သန်ရှင်းေသာ             

ပတ်ဝန်းကျင်ြဖင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာ ေဂဟစနစ်များ 

ပိင်ုဆိင်ုလျက် ေရရှည်ဖံွဖိးတိုးတက်မ ကိ ုမလဲွမေသ ွ

ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ တိုင်း 

ေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်     တရားသူကီးချပ ်

ေဒ ပုိက်ပုိက်ေအးတုိက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန 

အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲတွင ်ဆုရရှိသူများ 

အား     ဆုများေပးအပ်ချးီြမင့်ပီး   တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်        တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ 

တက်ေရာက်လာေသာ ဧည့သ်ည်ေတာ်များက  ကမ ာ ့

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေန အထမ်ိးအမှတ်ြပခန်း 

များကို      လှည့်လည်ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မေကွး   ဇွန်   ၅ 

၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန  

အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယေနနံနက် ၉ 

နာရီက မေကွးမိ မိေတာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ှစ်ေပါင်း ၅၀ ြပည့်ေြမာက်

မေကွးတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင့်လွင်က 

မိမိတိုေနထိုင်ရာ ကမ ာေြမကီး၏ ပတ်ဝန်းကျင် 

ယိယွုင်းပျက်စီးလာမ ၊ ညစ်ညမ်းလာမ ြပဿနာများကိ ု 

ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်းေြဖရှင်းိင်ုေရးအတွက် ၁၉၇၂ ခှုစ် 

ဆီွဒင်ုိင်ငံ စေတာ့ဟုမ်းမိတွင် ကမ ာုိင်ငံအသီးသီးရိှ 

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များစုေဝးပီး   ကမ ာ့ပထမဆုံး           

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ညလီာခြံဖစ်သည့ ်ကလုသမဂ  

လသူားှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ညလီာခကံိ ုကျင်းပခဲသ့ည် 

မှာ ယေနဆိုလ င် ှစ်ေပါင်း ၅၀ ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခှုစ် ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးေန  ေဆာင်ပုဒ်မှာ တစ်ခုတည်းေသာကမ ာေြမ 

Only One Earth    အြဖစ်   သတ်မှတ်ထားပီး 

သဘာဝတရားှင့်အညီ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲစွာ     

ေနထိုင်ရန်လိုအပ်သည့်အြပင်  ရာသီဥတုဆိုင်ရာ    

ေြပာင်းလမဲ တိက်ုဖျက်ေရးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ချက် 

များှင့ ်ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ထန်ိးချပ်ေရး 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များတွင ်လူသား 

တိုင်း ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေရး တိုက်တွန်း  းေဆာ်  

ထားေကာင်း၊ မိမိတို ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ဆိင်ုရာ မဝူါဒ၊ မဟာဗျဟာှင့ ်

ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ကို ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံအတွင်း 

မှီတင်းေနထိုင်ကသူအားလုံး၏  လူေနမ ဘဝဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး၊ ကျန်းမာေပျာ်ရ င်စွာေနထိုင်ိုင်ေရး 

အတွက် သန်ရှင်းေသာပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ေကာင်းမွန် 

ေသာ     ေဂဟစနစ်ကို    ထိန်းသိမ်းေရးအတွက ် 

အားလုံးဝိုင်းဝန်း      ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍  ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

ေနအထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်းေဆာင်းပါးပိင်ပွဲ

တွင်ဆုရရိှခ့ဲသူများအား တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဂုဏ်ြပဆုေငွများ ေပးအပ် 

ချးီြမင့်ခ့ဲကပီး ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန 

အထမ်ိးအမှတ်အေနြဖင့ ်ြပသထားသည့ ်အသပိညာ 

ေပးဆုိင်းဘုတ်များကုိ   လှည့်လည်ကည့် အားေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

အပင်၊ တရိစ ာန်ှင့ ်သဘာဝစွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များ ေရရှည်တည်တံေ့ရးအတွက် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် အေရးကီး

အဂ  ပူမိနယ်၌ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များ၊

ပတ်ဝန်းကျင် ေရခံ၊ ေြမခံေကာင်းများ ပိုင်ဆိုင်ထား

ကမ  ာေြမကီး၏ ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးလာမ ၊

ညစ်ညမ်းလာမ ြပဿနာများကို ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေြဖရှင်း



ဇွန်    ၆၊   ၂၀၂၂

၁-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၅) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

Myanmar National Post မှ အယ်ဒီတာချပ် 

ေနာင်ေတာ်ေလးက   မိမိအေနြဖင့ ် NLD  ပါတီှင့် 

ပတ်သက်၍ အစ်တစိက်ုေမးြမန်းမ အေပ  နားလည် 

ေပးုိင်မည်ဟု  ထင်ြမင်မိေကာင်း၊  အဆုိပါ ပါတီ၏  

ဥပေဒမဲ့အကမ်းဖက်မ များကို  မိမိတို  မီဒီယာများ 

အေနြဖင့်လည်း ြမင်ေတွေနရသကဲ့သို ြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်းသိေနကပါေကာင်း၊ သိုေသာ် UEC  

အေနြဖင့်  ယေနအချနိ်အထိ  ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်စု ံ

တစ်ရာ ချမှတ်ြခင်းမရိှေသးသည်ကိ ု ေတွရေကာင်း၊ 

အဆိပုါ ပါတမှီကျးလွန်ခဲသ့ည့ ် ဥပေဒမဲလ့ပ်ုရပ်များ 

အေပ  မည်သည့်အချန်ိကာလခန်တွင် ြပတ်သားသည့် 

ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ချမှတ်ိင်ုမည်ကိ ုသလိိေုကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးက   ယခုေမးခွန်းကိုေမးြမန်းသည့ ်

သတင်းေထာက်ကီးအေနြဖင့ ်ယခေုမးခွန်းှင့ဆ်င်တ ူ 

သည့်ေမးခွန်းကိ ု  ယခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ် 

ေမးြမန်းခဲပ့ါေကာင်း၊   ယခုသတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင်မ ူ

တစ်လ၊ ှစ်လ၊ သုံးလ ဆိသုည့က်ာလသတ်မှတ်ချက် 

တစ်ခုအေနြဖင့်  ေမးြမန်းလိုသည့ ် သေဘာတရား 

မျိးြဖင့် ေမးြမန်းသည်ဟု သေဘာေပါက်ပါေကာင်း၊ 

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် 

(၁)အရ  မိမိတို၏   ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ကိ ုဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ထိသုိုဖဲွစည်းရာတွင် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်ဥက   ှင့ ် အဖဲွဝင်များကိ ု ပါတ၊ီ ိင်ုငေံရး 

ကင်းရှင်း၍ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်  ြပည့်စုံပီး 

အေတွအကံရှိသည့ ်  လူပုဂ ိလ်များှင့်    ေရးချယ် 

ဖဲွစည်းခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါ  ေကာ်မရှင်ဥက    

ှင့် အဖွဲဝင်များသည ် ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ဥပေဒ ပဒ်ုမ(၁၀)(ဌ)ပါ ိင်ုငေံရးပါတမီျားကိ ု  

ကီးကပ်ြခင်းတာဝန်များကိ ု      ေဆာင်ရက်ရာ၌ 

အားလုံးအေပ တွင် ဥပေဒှင့အ်ည ီ မှန်မှန်ကန်ကန် 

မ မ တတ ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ထုိသုိေဆာင်ရက်၍ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင်လည်း ြပည်ေထာင်စ ု 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥက   ှင့ ်ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

များပါဝင်သည့ ်စုံညီအစည်းအေဝးမ ှဆုံးြဖတ်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သတင်းေထာက်ကီး ယခေုမးြမန်းသည့ ်

ကိစ ှင့်ပတ်သက်သည့ ် လုပ်ငန်းစ်များကိ ု ဥပေဒ 

ှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ မည်သည့က်စိ  

များကို   လုပ်မည်ဟ ု   ကိတင်ဆုံးြဖတ်ထားြခင်း 

မရိှေကာင်း၊  အဆိပုါ  လပ်ုငန်းစ်များအေပ    မမိတိို  

အေနြဖင့ ်ဥပေဒှင့အ်ညသီာ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်  

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေန 

များကိုလည်း အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအသိေပးသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ 

ေခတ်ပုရံပ်ိဂျာနယ်မှ သတင်းေထာက်ဦးဝင်းိင်ု 

က    ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်   (UEC)  

အေနြဖင့ ်ေနာင်လာမည့ ် ေရးေကာက်ပဲွှင့ပ်တ်သက် 

၍ ကိတင်ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည့် ေနာက်ဆုံး  

အချန်ိမှာ မည်သည့ရ်က်ြဖစ်ိင်ုမည်ကိ ုသလိိေုကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြပလုပ်ရာတွင ်   လူဦးေရကိ ု

အေြခခသံည့ ်အချိးကျကိယ်ုစားြပ PR စနစ်ြဖစ်သည့ ်

အတွက် မဆဲ နယ်ေြမအား ခိင်ုအလိက်ု သတ်မှတ် 

မည်၊ မိနယ်အလိက်ု သတ်မှတ်မည်၊  ေဒသအလိက်ု 

သတ်မှတ်မည်ကိ ုသလိိေုကာင်း၊ ယခင်ေရးေကာက်ပဲွ  

ဥပေဒအား မည်က့ဲသုိေသာအချက်များကုိ ြပန်လည် 

ြဖည့်စွက်မည်ကိ ုသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးက  သတင်းေထာက်ကီး ယခေုမးြမန်း 

သည့် ေမးခွန်းှင့်ပတ်သက်၍  လုပ်ငန်းစ်(၅)အရ  

အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ (၁၅)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပုိင်ရန် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း။

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် ကိတင်ြပင်ဆင်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု   ဥပေဒအရ  လုပ်ေဆာင်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွစက်ဝန်းတွင် ေရးေကာက်ပဲွ 

အကိကာလ၊ ေရးေကာက်ပဲွကာလှင့ ် ေရးေကာက်ပဲွ 

အလွန်ကာလဟူ၍   ပါဝင်ေကာင်း၊  ယင်းတိုသည ်

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ်ေကာင်း၊  ေရးေကာက်ပဲွ 

ကာလဟုဆုိရာတွင်          လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွ 

နည်းဥပေဒ ၁၆ အရ မည်သည့ေ်နတွင် ေရးေကာက်ပဲွ 

ကျင်းပမည်၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အမည်စာရင်း 

များကိ ုမည်သည့ေ်နတွင် တင်သွင်းရမည်၊ မည်သည့် 

ေနတွင်    ေနာက်ဆုံးထား၍    ုပ်သိမ်းိုင်သည်၊ 

မည်သည့ေ်နတွင်စစိစ်မည်ဟ ုထတ်ုြပန်သည့အ်ချန်ိ 

တွင် ေရးေကာက်ပဲွ အချန်ိကာလစတင်ပြီဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအချနိ်မှစတင်၍ ေရးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်များ  

အတိုင်း  ေဆာင်ရက်ပီးစီး၍  ရလဒ်များထုတ်ြပန ်

ပီးစီးသည့် အချနိ်ကာလအထိမှာ ေရးေကာက်ပွဲ 

ကာလြဖစ်ေကာင်း၊   ေနာက်ပိင်ုး  ကန်ကွက်လ ာအမ  

များ    စစ်ေဆးြခင်းကိစ ရပ်များမှာ  ေရးေကာက်ပွ ဲ

အလွန် ကာလြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိပုါကာလများ ပီးစီး  

ပါက ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလြဖစ်ေကာင်း။

ယခုကာလသည ်ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ 

ြဖစ်သည်ဟု ေြပာလုိေကာင်း၊  ေရးေကာက်ပဲွအကိ 

ကာလြဖစ်သည့အ်တွက် ေရးေကာက်ပဲွအကိကာလ  

လုပ်ငန်းစ်များြဖစ်သည့ ်   မဲစာရင်းများြပစုြခင်း၊  

ဥပေဒမေူဘာင်ြဖစ်သည့ဥ်ပေဒများကိ ု ယခင်အေတွ 

အကံများအေပ မတူည်၍ သုံးသပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 

များကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ထိသုိုေဆာင်ရက် 

ရာတွင် အေစာပိုင်းကေြပာခဲ့သည့ ်  PR    စနစ်ကို 

ကျင့်သုံးရန်ရှိသည့်အတွက ် ယင်းစနစ်ှင့်ကိုက်ည ီ

သည့်    သက်ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများကို 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မမိတိို  

အေနြဖင့်  အဆိုပါဥပေဒမူေဘာင်ကိ ု  ေဆာင်ရက် 

ေကာင်း၊ အလားတူ အေြခခံကျပီး လုပ်ငန်းပမာဏ 

ကီးမားသည့် မဲစာရင်းြပစုြခင်း လုပ်ငန်းများကို  

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်  

ဝန်ထမ်းများ၏ Capacity Building  ှင့်  အင်အား 

ြဖည့်တင်းြခင်းများကိုလည်း     ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှေကာင်း၊ ထိုအတ ူေရးေကာက်ပဲွတွင် အသုံးြပမည့ ်  

မဲုံသုံးပစ ည်းများကိုလည်း  စုေဆာင်းရေကာင်း၊ 

ုံးအေဆာက်အအုမံျား ေဆာက်လုပ်ြခင်းက့ဲသုိေသာ  

အုပ်ချပ်မ ကိစ များကိုလည်း ေဆာင်ရက်ရေကာင်း၊ 

ထိကုဲသ့ို ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ဖွယ်ရိှသည့် ေရးေကာက်ပဲွ 

အကိကာလ    လုပ်ငန်းစ်များကိ ု   ေဆာင်ရက် 

ေနေကာင်း။

အလားတူ   ေရးေကာက်ပွဲကာလေရာက်ရှိ၍ 

ေကညာပီးပါက  ဆင့က်ဆဲင့က် ဲ  တစ်ဆက်တစ်စပ် 

တည်း ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်းစ်များရိှပါေကာင်း၊  

ေရးေကာက်ပဲွအလွန်ကာလ  လပ်ုငန်းစ်များလည်း 

ရိှေကာင်း၊ အဆိပုါကစိ များကိ ုသတ်မှတ်ချက်များှင့ ်

အညီ စီမံချက်များကိတင်ေရးဆွဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

သတင်းေထာက်ကီး ေမးြမန်းသည့ ်  PR  စနစ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ေြပာရမည်ဆိုပါက ယင်းှင့်ပတ်သက ် 

သည့ ်စာအပ်ုထတ်ုခဲသ့ည်မှာ ၂ ကမ်ိရိှပြီဖစ်ေကာင်း၊  

ဥပေဒအတည်ြပ   ထုတ်ြပန်လာပါက  PR  ှင့် 

ပတ်သက်သည့ ်ဗဟသုတုများ၊ ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ  

အသပိညာေပး Pamphlet များ၊ ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှ 

အသိပညာေပး ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ကို   ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

တဲ့ေြပာအွန်လိုင်းမီဒီယာမ ှ    အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦးက ရပ်/ေကျး ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

များကို  ယခုအချနိ်အထိ  ခန်အပ်ထားြခင်းမရှိေသး 

သည်ကို ေတွရေကာင်း၊ ၂၀၂၃ ခုှစ် ဩဂုတ်လခန်  

တွင် ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပြဖစ်မည်ဟု  အကမ်းဖျင်း 

သိထားေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲ ကျင်းပရန်အတွက်  

တစ်ှစ်ခန်သာ   လိုေတာ့သည်ဟု  မိမိအေနြဖင့ ်

တွက်ချက်မိေကာင်း၊      ရပ်/ေကျးေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်များကိ ုယခုအချနိ်အထိ ခန်အပ်ြခင်းမရှ ိ

ေသးေကာင်း၊ အမှန်တကယ်တွင်မ ူ ခန်အပ်ရန်သင့် 

ေနပြီဖစ်ေကာင်း၊ ယခလုက်ရိှတွင်  လဝူင်မ ကီးကပ် 

ေရးှင့်  ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနက  ပန်းခင်း 

စီမံချက်ြဖင့်    မှတ်ပံုတင်များ   လုပ်ေပးေနေကာင်း၊ 

မိမိအေနြဖင့ ်   လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်   ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ေကာင်းေကာင်းကိ ုေြပာလိ၍ု 

မဟုတ်ေကာင်း၊ မိမိတိုသတင်းဌာနများအေနြဖင့ ်

ဝန်ကီးဌာနအချိကို       ေစာင့်ကည့်ေနေကာင်း၊ 

မည်သည့ဝ်န်ကီးဌာန၏ လပ်ုပုလံပ်ုနည်းက အတယု ူ

ရန်လိသုည်၊ မလိသုည်ကိ ုချန်ိထိုးြပြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ယခု  ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်

ြပည်နယ်ှင့ခ်ိင်ုတိုရိှ ဦးစီးအရာရိှများက ုံးထိုင်ြခင်း 

မြပဘဲ  မိနယ်ကိ ုဝိုင်းဝန်းကူညီကေကာင်း၊ ယခု 

ေနာက်ပုိင်းတွင်   လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာနက Door To Door  စနစ်ြဖင့်  

အိမ်တစ်အိမ်၏ သန်းေခါင်စာရင်းကိ ုစစ်ေဆးမည် 

ဆိပုါက အိမ်သားတစ်ဦးဦးအိမ်တွင်မရိှပါက မည်သည့် 

ေနရာသို သွားသည်ကိ ုမှတ်တမ်းတင်မည်၊ မှတ်ပုတံင် 

ရှိ/မရှိ      မှတ်တမ်းတင်မည်၊    မှတ်ပုံတင်မရှိပါက  

ိုင်ငံေတာ်က     ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့ ်   ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးေနသည်ကိ ုအသက်ြပည့်ပီးြဖစ်ေသာ် 

လည်း မည်သည့အ်တွက်ေကာင့ ်လိက်ုပါေဆာင်ရက် 

ြခင်းမြပသည်ကိ ုမှတ်တမ်းတင်မည်ဟသုရိေကာင်း။

ယခုလက်ရှိ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာနက ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

ပန်းခင်းစမီခံျက်ှင့် ရပ်/ေကျးေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

ခန်ထား၍  ၎င်းတို ၂  ဦး ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်မည်ဆိပုါက 

အိမ်တွင်မရှိသည့်အိမ်သားမှာ  မည်သည့်ေနရာသို 

သွားေရာက်ေနသည်ကိ ု    သိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထုိသုိေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ုိင်ငံေတာ်အတွက်လည်း  

အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ငန်း   လုပ်ေနသူများ၏   Data 

များ  ရရိှုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့် ရပ်/ေကျး  

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်များ  မဖွဲစည်းရေသးပါက 

အြမန်ဆုံးဖဲွစည်းေပးရန် ရိှ/မရိှ သလိိေုကာင်းေမးြမန်း 

သည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီးေမးြမန်းသည့ ်

ကိစ ှင့်ပတ်သက်သည့်  ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ် 

အဖွဲခွဲ  အဆင့်ဆင့်   ဖွဲစည်းြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲေကာ်မရှင ်ဥပေဒတွင် 

ြပ  ာန်းထားေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ ၊  ေကာ်မရှင်ဥပေဒ ၁၀(ဂ) 

ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ပုဒ်မ ၁၂ အရေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က   ဖွဲစည်း 

ရသည့်  ေကာ်မရှင်များမှာ  တိုင်းေကာ်မရှင်၊  ခိုင်၊ 

ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် တိင်ုး/ေဒသှင့ ်မိနယ်အဆင့် 

ထိ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများြဖစ်ေကာင်း၊ ရပ်/ေကျး 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများကိမု ူတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက ေကာ်မရှင်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃ အရ 

ဖွဲစည်းရေကာင်း၊  ယခုလက်ရှိတွင ်  တိုင်း၊  ခိုင်၊ 

မိနယ်များကိဖဲွုစည်းရန်  Timeline  ချထားေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပဲွအကိကာလတွင် ေဆာင်ရက်ရသည့် 

လုပ်ငန်းများြဖစ်ေကာင်း။ 

ထိုေကာင့်     ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ 

လပ်ုငန်းစ်များတွင် အထက်ပါကစိ များကိ ုသတ်မှတ် 

သည့ ်အချန်ိဇယားအတိင်ုး ဖဲွစည်းိင်ုေရးေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုသို  ေဆာင်ရက်ပီးပါက 

တိင်ုးေကာ်မရှင်မှ ရပ်/ေကျးေကာ်မရှင်ကိ ုဆက်လက်  

ဖဲွစည်းေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  သတင်းေထာက် 

ကီး ေမးြမန်းခဲသ့ည့ ်မစဲာရင်းြပစေုရးှင့ ်ပတ်သက် 

လ င် ယခုအချန်ိတွင် ဥပေဒေကာင်းအရ  ရပ်/ေကျး 

ေကာ်မရှင်ှင့ ် မည်သိုမ   သက်ဆိုင်ြခင်း  မရှိေသး 

ေကာင်း၊                            စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇွန်    ၆၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

မစဲာရင်းြပစရုာတွင်  သက်ဆိင်ုရာမိနယ်အေထေွထ ွ

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင်းှင့ ်သက်ဆုိင်ရာမိ

နယ်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးဦးစီးဌာနစာရင်းတိုကို 

မိနယ်ေကာ်မရှင်မှ ေပါင်းစပ်၍ မဲစာရင်းများကို 

ြပစရုေကာင်း၊ လဝကမှရရိှသည့ ်ပုစံ(ံ၆၆/၆)စာရင်း 

များ၊ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးပီးသူများ၏ မှတ်ပုံတင် 

စာရင်းများှင့ ်   ရပ်/ေကျးအုပ်ချပ်ေရးမှးများ 

ေကာက်ခံရရှိသည့ ်ေြမြပင်လူဦးေရ စာရင်းများကိ ု

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရေကာင်း၊  ထိုသို တိုက်ဆိုင် 

စစ်ေဆးရာတွင ်ှစ်ဖက် စာရင်းဇယားများတွင ်ကွဲ

လဲွချက်များရိှေနဆြဲဖစ်ေကာင်း၊ ထိစုာရင်းဇယားများ  

ညီေစရန်အတွက်  စာရင်းများ   ေကာက်ယူ၍ 

ှစ်ဖက်စာရင်းဇယားများ  တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးဆဲ 

ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုသိုတိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးပီး စာရင်းဇယားများ 

ညွီတ်ပီး ဥပေဒှင့အ်ည ီမေဲပးခွင့ရိှ်သည့သ်မူျား၏ 

စာရင်းများရရိှပဆီိပုါက ေရးေကာက်ပဲွ ကျင်းပသည့ ်

ရက်တွင်  အဆိုပါစာရင်းများြဖင့်  မဲစာရင်းဟူ၍ 

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မစဲာရင်း ြဖစ်လာပဆီိပုါက 

အဆိုပါမဲစာရင်းများကို   မိမိတိုေကာ်မရှင်များက 

စစိစ်ရေကာင်း၊ ကပ်ထားရပါေကာင်း၊ ယခင်က ှစ် 

ကမ်ိကပ်ထားေကာင်း၊ ထိသုို ကပ်ထားသည့ ်အချန်ိ 

တွင် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ကန်ကွက်ြခင်း၊ အစားထိုးြဖည့ ်

စွက်ြခင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ရေကာင်း၊ ထုိေကာင့် ရပ်/ေကျး ေကာ်မရှင် 

၏ Function မှာ မရှိေသးေကာင်း၊ သိုေသာ် မိမိတို 

အချနိ်မီေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သက် 

ဆိင်ုရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ/နည်းဥပေဒ 

ပါအတိုင်း မဲစာရင်းများြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်

အေြခခမံစဲာရင်းများ တိက်ုဆိင်ု စစ်ေဆးေနေကာင်း၊ 

အေြခခလံဦူးေရစာရင်းကိလုည်း တိက်ုဆိင်ုစစ်ေဆး 

ေနေကာင်း၊ မဲဆ ရှင်စာရင်းကိုလည်း သတ်မှတ် 

သည့က်ာလအတိင်ုး ြပစမုည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပစုပီးစီး 

ပါက စစိစ်သည့လ်ပ်ုငန်းကိ ုေကာ်မရှင် အဆင့ဆ်င့ှ်င့် 

ထိုေဒသတွင်အေြခစိုက်သည့်  ိုင်ငံေရးပါတီများ 

ပူးေပါင်း၍ စိစစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ထိုသိုစိစစ်ပီးေနာက် ကပ်ထားေပးမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကပ်ထားသည့ ်အချနိ်တွင် ြပည်သူလူထ ု

က ကည့် ၍  ေတာင်းဆိုြခင်း၊  ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ကန်ကွက်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဥပေဒှင့်အညီ စိစစ်ပီးပါက Final မဲစာရင်းကို 

ကပ်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာ၌ 

ပီးခဲ့သည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင်   ေတွ ကံခဲ့ရသည့ ်

မဲစာရင်းမှားယွင်းမ  ၁၁ ဒသမ ၃ သန်းခန်ရှိခဲ့သည့် 

အတွက်   အဆိုပါကိစ ကို   အထူးသတိထား၍ 

သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၊  

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနတုိ ကိတင်ပူးေပါင်း၍ 

အကိမ်ကိမ် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

တဲ့ေြပာအွန်လိုင်းမီဒီယာမှ အယ်ဒီတာချပ် 

ဦးေဇာ်မင်းဦးက ယခု လက်ရှိတွင် ဆယ်အိမ်မှး/

ရာအမ်ိမှးများက မစဲာရင်း ြပစေုနသည်ကိ ုေတွရပါ 

ေကာင်း၊ သိုေသာ် အိမ်တိုင်းေစ့မေရာက်ေကာင်း 

ထိုကိစ ကိုလည်း သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးက ယခ ုလက်ရိှတွင်ရပ်/ေကျးမှစာရင်း 

များကိ ုအဆင့ဆ်င့ြ်ပစ၍ု မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနသုိတင်ြပပီး မိနယ်မှတစ်ဆင့် တင်ြပ 

ထားဆသဲာရိှေသးေကာင်း၊ ရပ်/ေကျး ေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွက စိစစ်သည့် အပုိင်း၊ မဲစာရင်းြဖစ် 

ရန် သတ်မှတ်သည့ ်အသက်ကာလများြဖင့ ်ပိင်ုးြဖတ် 

ြခင်း အပိုင်းများကို မေဆာင်ရက်ရေသးေကာင်း၊ 

ဝန်ကီးဌာနအလိုက်လုပ်ငန်းစ်များသာ ရှိေနေသး 

ေကာင်း၊ ထိုကိစ များကိုလည်း ေပါင်းစပ်ညိ  င်း၍ 

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း  လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေကာင်း၊   အချန်ိမဖဲွီစည်း၍ အဆင်ေြပေစရန် 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

ိုင်ငံအကျိးြပသတင်းမီဒီယာမှ အယ်ဒီတာ 

ကိုခန်က ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲကိ ုမြဖစ် 

မေနကျင်းပမည်ဟ ုသရိေကာင်း၊ ယခင်ေရးေကာက် 

ပွဲများတွင် ပါတီအများစုမှာ ပါတီများ၏မူဝါဒများ၊ 

စံ န်းများကို ပါတီ၏ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်များမ ှ

အပ အများြပည်သသူာမက ၎င်းတို၏ ပါတဝီင်များပင် 

မသိရိှကေကာင်း၊ ထုိအေြခအေနမှာ ေရးေကာက်ပဲွ 

တွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကမည့်ပါတီများအတွက ်

မြဖစ်သင့သ်ည့ ်ကစိ တစ်ရပ် ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

ိင်ုငံအ့ကျိး၊ တိင်ုးြပည်အကျိးကိ ုထမ်းေဆာင်ကမည့ ်

ပါတမီျားအေနြဖင့ ်ြပည်သလူထူသုရိှိိင်ုရန်အတွက် 

မိမိတို ပါတီ၏ မူဝါဒများ၊ စံ န်းများ၊ ြပည်သူအေပ  

အေလးထားသည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ မိမိတို ပါတီအေန 

ြဖင့ ်လ တ်ေတာ်အတွင်းသို အမတ်များအြဖစ်ေရာက်ရိှ 

ပါက ြပည်သူများအေပ   မည်ကဲ့သို ေကာင်းကျိးြပ 

မည်ဆိုသည်ကိ ု  ြပည်သူများ  သိရှိိုင်ရန် အလွန် 

အေရးကီးသည့်အတွက ်  ပါတီများ၏မူဝါဒများကိ ု

ြပည်သူများသိရှိေစရန်  ချြပိုင်ရန်အတွက် UEC 

အေနြဖင့် မည်ကဲ့သို စီစ်ေဆာင်ရက်ထားသည်ကိ ု

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် 

ဦးခင်ေမာင်ဦးက ယခု ေမးခွန်းကုိ ြပန်လည်ေြဖဆုိရ 

မည်ဆိပုါက ပါတမီျား၏ မဝူါဒ၊ လပ်ုငန်းစ်၊ သေဘာ 

ထားများှင့ပ်တ်သက်လ င် မမိအိေနြဖင့ ်ှစ်ပိင်ုးခဲွ၍ 

ေြပာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပထမ အပုိင်းမှာ ပါတီများ၏ 

အပိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပါတီများသည် ၎င်းတို၏ ပါတီ 

စည်းံုးေရးှင့် မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကုိ ေဆာင်ရက်ရ 

ေကာင်း၊ ပါတီတည်ေထာင်ပီးေနာက်ပိုင်း မှတ်ပုံ 

တင်ခွင့်ရရိှပီးပါက ပါတီ၏စည်းံုးေရးကုိ ၎င်းတုိ၏ 

ပါတီအတွင်း ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အလားတူ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလတွင် လှည့်လည်စည်းုံး 

ေဟာေြပာသည့်လုပ်ငန်းစ်များှင့်    မီဒီယာမှ 

စည်းုံးသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်၍ရေကာင်း၊ 

ပါတီစည်းံုးေရး လုပ်ေဆာင်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ကာလအတွင်း မဲဆွယ်စည်းုံး 

ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ မမိပိါတ၏ီ မဝူါဒများ၊ သေဘာ 

ထားများှင့် လုပ်ငန်းစ်များကို ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ 

ေြပာကားြခင်း၊ ေကညာြခင်းများကို ေဆာင်ရက်၍ 

ရေကာင်း၊ ေဆာင်ရက်လျက်လည်းရှိေကာင်း။

ြပည်ေထာင်စု   ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထံ 

ပါတမှီတ်ပုတံင်ခွင့ ်ဥပေဒပဒ်ုမ ၅ အရ တင်ြပရာတွင် 

လည်း ပါတီအမည်ှင့် အလံ၊ တံဆိပ်၊ တည်ေထာင် 

လိေုသာ ပါတ၏ီ ိင်ုငေံရးသေဘာတရားှင့လ်ပ်ုငန်း 

စ်များ၊  ပါတီစည်းမျ်းှင့်  ဖွဲစည်းပုံတိုအြပင် 

အြခားပါရိှရမည့် အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း 

များှင့်အတူ ေပးပိုရေကာင်း၊ ထိုအချက်အလက် 

များကိုစိစစ်၍    ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိသုိုမှတ်ပုတံင်ခွင့ြ်ပပီးပါက ၎င်းပါတှီင့် 

ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို UEC ၏ 

Website ရိှ ပါတမီျားအခန်းက  တွင် အဆိပုါပါတ၏ီ 

အလံတံဆိပ်၊   ေခါင်းေဆာင်၊  ပါတီ၏ ဖွဲစည်းပုံ 

စည်းမျ်းအစရိှသည့ ်အချက်အလက်များကိ ုေလလ့ာ 

သိရှိိုင်ေကာင်း၊  ပါတီဝင်များကို  ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်ိုင်မည့် အရည်အေသွးှင့်ပတ်သက ်

သည့် သတ်မှတ်ချက်များလည်းရိှေကာင်း၊ ပါတီဝင် 

အြဖစ် စုေဆာင်းရမည့်သူများ၏  အရည်အေသွး၊ 

အရည်အချင်းများှင့် ပါတီဝင်အြဖစ် စုေဆာင်းြခင်း 

မြပရသမူျားှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်သတ်မှတ်ချက်များ 

လည်း ရှိေကာင်း။

အလားတူ ေရးေကာက်ပွဲတွင ်ကိုယ်စားလှယ ်

ေလာင်းအေနြဖင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့် 

ရှိသူများှင့်   ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့ ်

မရှိသူများဟူသည့်   သတ်မှတ်ချက်များလည်းရှိ 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများတွင်   သတ်မှတ်ချက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိုသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီသာ  လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများက ပါဝင်၍ ေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Myanmar National Post သတင်းဌာနမှ 

အယ်ဒီတာချပ် ေနာင်ေတာ်ေလးက ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏   ေကျာင်းြပန်ဖွင့်သည့ ်

လုပ်ငန်းစ်များသည ် ြပည်သူများအတွက ်လိုအပ် 

ချက်ြဖစ်သည်ဆုိသည်မှာ ေြပာစရာမလုိပါေကာင်း၊ 

သိုေသာ် အကမ်းဖက်ေဘးအ ရာယ်မကင်းသည့ ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ချင်းြပည်နယ ်ကဲ့သိုေဒသ 

များ၌ ေကျာင်းများကိ ုမြဖစ်မေနဖွင့်ခိုင်းမည်လား၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် ဆရာ ဆရာမများ 

အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက ်အကမ်းဖက ်ေဘး 

အ ရာယ်အေြခအေနများအရ ေဆာင်ရက်မည်လား 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  မိမိတိုအေနြဖင့် 

ေကျာင်းများကိ ုတစ်ိုင်ငံလုံးတွင ်  ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး 

ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊   သိုေသာ် 

လုံ ခံေရးအေြခအေနအရ မဖွင့လှ်စ်ိင်ုသည့ ်ေကျာင်း 

များလည်း ရိှေကာင်း၊ အချိေကျာင်းများတွင် ဆရာ 

ဆရာမများကလည်း   ေကျာင်းဖွင့ ်လိုေကာင်း၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကလည်း တက်ေရာက် 

လိုေကာင်း၊ သိုေသာ်လည်း  လက်ရှိအချနိ်တွင် 

ေကျာင်းများကိ ုသာ ပစ်မှတ်ထား ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး 

ေနသည်ကို ေတွရေကာင်း၊  ယခင်ှစ်ကလည်း 

မိမိတုိ ကံေတွရပီးြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတုိေကျာင်းဖွင့် 

ရန် ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာတွင ်ဆရာ ဆရာမများ၊ လုံ ခံ

ေရးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွ၊ တပ်မေတာ်ှင့ ်ရပ်မရိပ်ဖအဖဲွအစည်းများ၊ 

ထိုအြပင် ယခင်ှစ်က  စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများပါ 

Volunteer အေနြဖင့်် ဝင်ပီးလုပ်ေဆာင်သည်များရှိ 

ေကာင်း၊ ယခှုစ်တွင်လည်း လိအုပ်သည့ေ်နရာများ 

တွင် ေကျာင်းများကိ ုအ ရာယ်ကင်းကင်းှင့ ်ဖွင့လှ်စ် 

ိင်ုရန် ြပည်သလူထူ ုပါဝင်သည့စ်နစ်များ၊ မမိေိြပာခဲ ့

သည့် Volunteerများ၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်းများ ပါဝင် 

သည့စ်နစ်များ၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ၊တပ်မေတာ်အား

လုံး ပူးေပါင်းပီး ေဆာင်ရက်သွားရန်ရှိေကာင်း။

မိမိအေနြဖင့် ထပ်မံေမတ ာရပ်ခံလိုသည်မှာ 

ထိုကိစ သည် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက စ်းစားရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုင၏ံ ပညာေရးက  တွင် 

မည်သို ြဖစ်ခဲ့သည်၊ မည်မ နိမ့်ကျေနပီဆိုသည်ကို 

အချက်အလက်များ၊  အေထာက်အထားများှင့ ်

မမိတိိုေြပာပီးြဖစ်ေကာင်း၊ လက်ရိှအချန်ိတွင် လက် 

ေတွကျကျ စ်းစားကည့်မည်ဆိုလ င် အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းလပ်ုငန်းများ လပ်ုကိင်ုြခင်း ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ပညာရပ်ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများှင့ ်ပတ်သက် 

၍ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင ်

ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊  မည်သည့်လုပ်ငန်းများ 

လုပ်ကိုင်သည်ြဖစ်ေစ ပညာသင်ကားခဲ့မ ှင့် မသင် 

ကားခ့ဲမ သည် အလုပ်အကုိင်ရရိှမ ှင့် အခွင့်အလမ်း 

ရရိှမ များမှာ ကွာြခားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုကိစ  

များကို ဂုစိုက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

 ထိုသို ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုေှာင့် 

ယှက်ေနြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ဆရာ ဆရာများ 

ကိ ုေှာင့ယှ်က်ြခင်းများသည်  မမိတိိုအစိုးရကိ ုေှာင့် 

ယှက်ေနြခင်းဆိုသည်ထက်  ိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကို 

ေှာင့ယှ်က်ေနြခင်းပင် ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိေိြပာခဲသ့ည့ ်

လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များတွင် 

ြပည်သလူထူအုေနြဖင့လ်ည်း တတ်ိင်ုသည့ဘ်က်က 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိုေကာင်း၊ မီဒီယာ 

အေနြဖင့်လည်း တတ်ုိင်သည့်ဘက်က ဝုိင်းဝန်းကညူ ီ

ပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေစလိေုကာင်း၊ မမိတိိုအစိုးရ 

အကျိးအတွက် လုပ်ေဆာင်ခိုင်းေနြခင်း  မဟုတ် 

ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံအကျိး၊ ြပည်သူလူထုအကျိး 

အတွက် လပ်ုေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

အားလုံး    ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကပါစိုဟ ု

ထပ်မံတိုက်တွန်းေြပာလိုပါေကာင်း     ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။             

 (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်    ၆၊   ၂၀၂၂

အဒစ်အဘာဘာ   ဇွန်   ၅

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် မိုးေခါင်မ  

ေကာင့ ်လေူပါင်း ၇ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်သည် စားနပ် 

ရိက ာအေထာက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း 

ကလုသမဂ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ေရးရာ 

ညိ  င်းေရးုံး၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံသည် ှစ်ေပါင်း ၄၀ 

အတွင်း အဆိုးရားဆုံးမိုးေခါင်မ ှင့် ကံေတွခဲ့ရ 

ေကာင်းှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်ေနာက်ပုိင်း မုိးရာသီများ 

တွင် မိုးရာသွန်းမ မရှိခဲ့ေကာင်းလည်း ကုလသမဂ 

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ေရးရာ ညိ  င်းေရးုံး 

က ေြပာကားသည်။

ထိုြပင်  မိုးေခါင်မ ေကာင့်  အီသီယိုးပီးယား 

ြပည်သူ ၄ ဒသမ ၄ သန်းသည် ေသာက်သုံးေရ 

အေထာက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်းလည်း 

ကလုသမဂ က ေြပာကားသည်။ လက်ရိှအချန်ိအထ ိ

မိုးေခါင်မ ေကာင့ ်အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌ တိရစ ာန် 

အေကာင်ေရ ၂ ဒသမ ၁ သန်း ေသဆံုးခ့ဲေကာင်းှင့် 

ေနာက်ထပ် တိရစ ာန်အေကာင်ေရ ၂၂ သန်းသည ် 

မုိးေခါင်မ ေကာင့် အလွန်အမင်းပိန်ချံးေနခ့ဲသည်ဟု 

ကလုသမဂ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ေရးရာ 

ညိ  င်းေရးုံးက ခန်မှန်းေြပာကားသည်။

အာဖရကိဦးချိေဒသသည် မကာေသးသည့ှ်စ် 

များအတွင်းကတည်းက မုိးေခါင်မ ဒဏ်အခံရဆံုးေဒသ 

ြဖစ်ခ့ဲပီး အီသီယုိးပီးယား၊ ကင်ညာှင့် ဆုိမာလီယာ 

ိင်ုငတံိုရိှ လေူပါင်း ၁၅ သန်းေကျာ်သည် စားနပ်ရကိ ာ 

မလုံေလာက်မ ှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရေကာင်း ကုလသမဂ 

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ေရးရာ ညိ  င်းေရးုံး 

က ဧပီလအတွင်းက ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌ မိုးေခါင်မ ေကာင့် လူေပါင်း ၇ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ်  စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိ

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၅ 

အိ ိယိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း    ဥတာပရာေဒ့ရ  

ြပည်နယ်ရှိ     ဓာတုစက်ုံတစ်ခု၌    ဘွိင်လာ 

အိုးေပါက်ကဲွခ့ဲရာ အနည်းဆံုး ၁၃ ဦးေသဆံုးပီး အများ 

အြပားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း ယေနသတင်း 

များအရ သိရသည်။

အဆိုပါဓာတုစက်ုံသည်  ဥတာပရာေဒ့ရ  

ြပည်နယ် ဟာပါခုိင်ရိှ ဒုိလာနာစက်မ ဇုန်၌ တည်ရိှ 

ပီး နယူးေဒလီမိှင့ ်၈၆ ကလီိမုတီာကွာေဝးသည်။ 

အခင်းြဖစ်ပွားသည့အ်ချန်ိတွင် စက်ုအံတွင်း၌ 

၃၀ ေကျာ်ရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်  အခင်းြဖစ်ပွားမ ၏ 

အေကာင်းရင်းခံကို စုံစမ်းစစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသူများအား နီးစပ်ရာေဆးံု 

များသို ပိုေဆာင်ထားေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက 

ဆိုသည်။ 

စက်ုံ၏ဘွိင်လာအိုး     ေပါက်ကွဲမ သည် 

ြပင်းထန်လွန်းသည့်အတွက် စက်ုံေခါင်မိုးများပါ 

တုန်ခါသွားေကာင်း   စီစီတီဗွီမှတ်တမ်းများအရ 

သိရသည်။ 

ကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုသားများက ကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး မီးသတ်သမား 

များက သုံးနာရီကာ မီးြငိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။ 

အဆိုပါေပါက်ကွဲမ တွင် ေသဆုံးသွားသူများ 

အတွက် မိသားစုဝင်များှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  

ဝမ်းနည်းပါေကာင်း ဝန်ကီးချပ် မိုဒီက ဆိုသည်။ 

အလုပ်သမားများှင့်ပတ်သက်ပီး ေဘးကင်း 

လုံ ခံမ တွင် အားနည်းချက်များရိှသည့အ်ေပ  စက်ု ံ

များအား အလုပ်သမားသမဂ ေခါင်းေဆာင်များက 

ြပစ်တင်ေဝဖန်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံရှိ ဓာတုစက်ုံတစ်ခု၌ ဘွိင်လာအုိးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

အနည်းဆုံး ၁၃ ဦးေသဆုံး 

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇွန်   ၅

မေလးရှားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၅၉၁ ဦးထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၄၅၁၃၆၃၁ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း  မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၁၅၈၆ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျား 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ငါးဦးသည် ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက် 

ရှိလာသူများအနက်မ ှကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆုိက် 

တွင်   ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင ်မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူငါးဦး 

ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် အဆုိပါေရာဂါြဖင့်ေသဆံုး 

သူေပါင်း ၃၅၆၈၆ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူ ၂၁၈၅ ဦး  ထပ်မံေတွရိှြခင်းေကာင့် 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၄၄၅၅၄၉၈ 

ဦးရှိလာေကာင်းှင့်    လက်ရှိတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုး  ေတွရိှဆလဲနူာေပါင်း ၂၅၁၄၈ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၈၅ ဒသမ 

၈ ရာခုိင် န်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အနည်းဆုံး တစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

၈၃ ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်

ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံမ   ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ၄၉ 

ဒသမ ၃ ရာခိင်ု န်းသည် တတယိအကမ်ိအပိေုဆာင်း 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၂၅၆ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄ ဒသမ ၅၁ သန်းေကျာ်ရှိလာ

သီရိလက  ာိုင်ငံ၌  ေြမလွတ်ေြမိုင်းများေဖာ်ထုတ်၍ စိုက်ပျိးေြမအြဖစ် အသံုးြပမည်

ကိုလံဘို   ဇွန်   ၅

သီရိလက  ာိုင်ငံသမ တ ဂိုတာဘာယာ ရာဂျာ 

ပက်ခ်ဆာသည ်ိုင်ငံအတွင်းရှိ စိုက်ပျိးေရးကုမ ဏီ 

များ ပိုင်ဆိုင်သည့်     ေြမလွတ်ေြမိုင်းများကို 

ေဖာ်ထုတ်ကာ ယင်းေြမများကိ ု စိုက်ပျိးေြမအြဖစ ်

အသုံးြပရန် တာဝန်ရှိသူများကို   န်ကားထား 

ေကာင်း သမ တုံးသတင်းဌာနက ဇွန် ၄ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံသမ တသည် လာမည့်လများ 

လများတွင် ိင်ုငအံတွင်း စားနပ်ရကိ ာြပတ်လပ်မ ှင့် 

ရင်ဆိင်ုရိင်ုေကာင်း သတေိပးေြပာကားခဲ့ပီးေနာက် 

အထက်ပါ န်ကားချက်ကို  ထုတ်ြပန်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

စိက်ုပျိးေရးကမု ဏမီျားသည် ေြမလွတ်ေြမိင်ုး 

ဟက်တာေပါင်း ၉၀၀၀ ေကျာ်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း 

သမ တုံးသတင်းဌာနက ေြပာကားသည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံသည်   ိုင်ငံ၏စိုက်ပျိးေရး 

ထုတ်ကုန် သိသိသာသာေလျာ့ကျမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး 

ေနာက ်၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလတွင် ဓာတ်ေြမဩဇာများ 

အသုံးြပမ ကိ ု တားြမစ်ပတ်ိပင်ရန်  ဆုံးြဖတ်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရိှတွင် ဓာတ်ေြမဩဇာအသုံးြပမ တားြမစ် 

ချက်ကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းလိုက်ပီြဖစ်ပီး လာမည့် 

စိုက်ပျိးေရးရာသီအတွက် ဓာတ်ေြမဩဇာအလုံ 

အေလာက်ရရိှိင်ုရန် ိင်ုငအံများအြပားှင့ ်ေဆွးေွး 

မ များ ြပလုပ်လျက်ရိှေကာင်း သီရိလက  ာအစုိးရက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

စင်ကာပ ူ  ဇွန်   ၅

စင်ကာပူိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၂၂၅၆ ဦး ထပ်မံစစ် 

ေဆးေတွရိှရသည့်အတွက် ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၃၁၈၉၈၄ 

ဦး  ရှိလာေကာင်း  စင်ကာပူ 

ကျန်းမာေရး   ဝန်ကီးဌာနက  

ယေန        သတင်းထုတ်ြပန ်

သည်။ 

ြပည်တွင်းကူးစက် ခံရသူများ 

အနက် ၂၄၃ ဦးသည် ေရာဂါ 

ကွင်းဆက်တုံြပန်မ ြဖင့် စစ်ေဆး 

ေတွရှိြခင်းြဖစ်ပီး ၂၀၁၃ ဦးသည် 

ေရာဂါရိှ၊ မရိှ လျင်ြမန်စွာ စစ်ေဆး 

သည့် နည်းလမ်းများြဖင် ့ေရာဂါ 

ေတွရှိြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဝန်ကီး 

ဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရ 

သည်။ 

ေရာဂါကွင်းဆက်တုံြပန်မ ြဖင့် 

စစ်ေဆးေတွရိှသမူျားအနက် ၂၂၅ 

ဦးသည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရ 

သူများြဖစ်ပီး  ၁၈ ဦးသည် ိုင်ငံ 

ရပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာ 

သမူျားြဖစ်သည်။ ထိုြပင် ေရာဂါရိှ၊ 

မရှိ လျင်ြမန်စွာ စစ်ေဆးသည့် 

နည်းလမ်းများြဖင့် ေရာဂါေတွရှိ 

သူများအနက် ၁၉၂၀ သည် ေဒသ 

တွင်း   ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ပီး 

၉၃ ဦးသည် ုိင်ငံရပ်ြခားမှ ြပန်လည် 

ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၉၀ သည် ေဆးုံ 

များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက် 

ရှိပီး ယင်းတိုအနက် ရှစ်ဦးသည ်

ေရာဂါြပင်းထန်စွာ  ခံစားေနရ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် တစ်ဦး 

ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ အဆုိပါေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသေူပါင်း 

၁၃၉၃ ဦး ရှိပီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

ပံယမ်း     ဇွန်     ၅ 

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံက  တာတိုပစ်ဒုံးကျည ်

ရှစ်စင်း    ယေန    စမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ့ေကာင်း         

ေတာင်ကိရုီးယားပူးတဲွစစ်ဦးစီးချပ်များက ေြပာကား 

သည်။ 

အဆိပုါဒုံးကျည်များကိ ုယေန  ေဒသစေံတာ်ချန်ိ 

နံနက် ၉ နာရီ ၈ မိနစ်မှ ၉ နာရီ ၄၃ မိနစ်အတွင်း 

ပစ်လ တ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဒုံးကျည်များကိ ု ပံယမ်း 

မိရိှ ဆူနန်ေဒသ၊ ေတာင် ပံဂန်ခုိင်ရိှ ကီခ န်ေဒသ၊ 

ေြမာက် ပံဂန်ခိုင်ရှိ  တုံချန်ရီေဒသှင့် ေတာင်ဟမ် 

ေကျာင်ခိင်ုရိှ ဟမ်ဟန်ေဒသတိုမှ ပစ်လ တ်ခဲြ့ခင်းြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ဒုံးကျည်များသည ်ေြမြပင်အထက ်အြမင့်  ၂၅ 

မှ ၉၀ ကလီိမုတီာမှ ပျသံန်းသွားပီး ၁၁၀ ကလီိမုတီာမှ 

၆၇၀ ကီလိုမီတာအကွာအေဝးသို ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

ေတာင်ကိုရီးယားှင့်  အေမရိကန်ိုင်ငံတိုသည် 

ဒုံးကျည်ပစ်လ တ်မ အေပ     အေသးစိတ်စုံစမ်း 

စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။  

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံက    ယခုှစ်အတွင်း 

နယူးေဒလီ    ဇွန်     ၅ 

အိ ိယိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၄၂၇၀ ထပ်မံေတွရိှခ့ဲသည့်အတွက် ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၁၇၆၈၁၇ ဦး 

ရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   ေနာက်ဆံုးကိန်းဂဏန်းများ 

အရ သိရသည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့

၁၅ ဦးထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၆၉၂ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင ်ပိုးေတွဆဲလူနာ ၂၄၀၅၂ ဦးရှိေကာင်း သိရ 

သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ၂၆၁၉ ဦး      

ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက် ေဆးုမံျားမှ ြပန်လည်ဆင်း 

သွားကရာ ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာသူေပါင်း ၄၂၆၂၈၀၇၃ ဦးရှိပီြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၈ ဒသမ ၁၆ သန်းေကျာ်ရှိလာ
ဆိုးလ်      ဇွန်      ၅

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၉၈၃၅ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်  အဆိုပါေရာဂါ  ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း    ၁၈၁၆၃၆၈၆    ဦးရှိလာေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

ဇွန် ၅ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း  ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၄၈ ဦးသည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ

သူများြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    ကျန်ရှိသူများသည  ်

ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ ေနစ်ပျမ်းမ  ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ အေရအတွက်သည် ၁၁၉၁၈ ဦး 

ရှိေကာင်း  ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံ ကူးစက်ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကား 

သည်။

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက ်

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ၂၀ ထပ်မ ံ

ေတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် အဆိပုါေရာဂါ 

ြဖင့်ေသဆုံးသူေပါင်း  ၂၄၂၅၈  ဦးရှိလာေကာင်း          

ေတာင်ကုိရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ် 

ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆံုးသူအေရ 

အတွက်သည် ိုင်ငံအတွင်း ေသဆုံးသူေပါင်း၏        

သုည ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်းသိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘိုဂိုတာ     ဇွန်    ၅

ကိုလံဘီယာိုင်ငံ၌   ေကျာက်မီးေသွးတွင်း 

တစ်တွင်း      ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

ေကျာက်မီးေသွးတွင်းလုပ်သား ကိုးဦးေသဆုံးပီး 

ကျန်ရှိသည့်ေြခာက်ဦးသည် ေြမေအာက်၌ ပိတ်မိ 

ေနေကာင်း   ကိုလံဘီယာသတ တွင်းေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။

ဇွန် ၁ ရက်က အီလ်ဇူလီယာမိေြမာက်ပုိင်းတွင် 

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါေပါက်ကွဲမ သည် မီးေလာင ်

က မ်းမ ှင့်     ဥမင်လိုဏ်ေခါင်းတစ်ခုပိကျကာ                

ဓာတ်ေငွများ    စုပုံလာခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း 

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။

ေြမေအာက်တွင် ငါးရက်ကာပိတ်မိေနခဲ့ေသာ 

အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့ ်မိင်ုးတွင်းလပ်ုသားများအား 

ကယ်ဆယ်ရန် လုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ေဆာင ်

ဒါကာ     ဇွန်     ၅ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ     ချတ်တိုဂရမ်ခိုင်ရှိ 

ကွန်တန်ိနာသိေုလှာင်ုတွံင် မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲရ့ာ 

၃၇ ဦး   အနည်းဆုံးေသဆုံးပီး   အများအြပား 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း  အဆင့ြ်မင့တ်ာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက ဆိုသည်။ 

အဆုိပါကွန်တိန်နာသုိေလှာင်ံုအတွင်းရိှ ဓာတ ု

ပစ ည်းများထည့်သွင်းထားသည့်   ကွန်တိန်နာ 

များအနက ်တစ်လုံးမှာ စတင်ေပါက်ကွဲခဲ့ပီးေနာက ်

အြခားကွန်တန်ိနာများကိပုါ မီးကူးစက်ေလာင်က မ်း 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါေပါက်ကဲွမ ေကာင့်   လက်ရိှအချန်ိအထိ 

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံက တာတိုပစ်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်း စမ်းသပ်ပစ်လ တ်

ဒုံးကျည်အစင်းေပါင်း ၁၈ စင်းကိ ုစမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ ့

သည်။  ကိရုီးယားက န်းဆွယ်အနီး၌  ေတာင်ကိရုီးယား 

ှင့် အေမရိကန်ှစ်ိုင်ငံေရတပ်ဖွဲတို ပူးတွဲစစ်ေရး

ေလက့ျင့်မ များပီးေနာက်     တစ်ရက်အကာတွင်   

ပံယမ်းက အဆိပုါဒုံးကျည်များကိ ုပစ်လ တ်ခဲြ့ခင်းြဖစ် 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံရှိ ကွန်တိန်နာသိုေလှာင်ုံတစ်ခု၌ 

မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွား၊ အနည်းဆုံး ၃၇ ဦးေသဆုံး
၃၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ပီး ၂၀၀ ေကျာ်မှာ မီးေလာင်က မ်းမ  

ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ေကာင်း    ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

မိဟုာမက် မိနုနီာရာမန်က ဆိသုည်။  အဆိပုါ   ဘအီမ် 

ကွန်တိန်နာသုိေလှာင်ံုမှာ နယ်သာလန်ှင့်  ဘဂ  လား 

ေဒ့ရ ှစ်ိုင်ငံ ဖက်စပ်ပုဂ လိကသိုေလှာင်ုံြဖစ်ပီး 

အခင်းြဖစ်ပွားမ သည် ဇွန် ၄ ရက် ေဒသစံေတာ်ချနိ် 

ည ၈ နာရီတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက်  အများစုမှာ        

စိုးရိမ်ရသည့်အေြခအေနတွင်ရိှေကာင်းှင့် ေသဆံုးသ ူ

အေရအတွက် ထပ်မံြမင့်တက်လာုိင်ဖွယ်ရိှေကာင်း  

မီးသတ်တပ်ဖွဲမ ှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၂၇၀ ထပ်မံေတွရှိ

ကိုလံဘီယာိုင်ငံ၌ ေကျာက်မီးေသွးတွင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်ကိုးဦးေသဆုံး၊ ေြခာက်ဦးပိတ်မိေနဆဲြဖစ်

ေနြခင်းေကာင့ ်မသိားစဝုင်များကလည်း ကယ်ဆယ် 

ေရးသတင်းများကုိ  ေစာင့်ဆုိင်းေနကေကာင်း သိရ 

သည်။

ကနဦးတွင်  မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ များှင့် 

ဓာတ်ေငွများစုပုံလာမ များေကာင့ ်ကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရေကာင်း၊   သိုရာတွင် 

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်သား ၇၀ ခန်သည် ကျန်ရှိသည့် 

မိင်ုးတွင်းလပ်ုသားများအား  ဆက်လက်ရှာေဖလွျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုလံဘီယာိုင်ငံ၌  မိုင်းတွင်းေပါက်ကွဲမ များ 

သည် ပုံမှန်ြဖစ်ေနကျြဖစ်ပီး  ၂၀၂၁  ခုှစ်အတွင်း  

မိုင်းတွင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့်  ၁၄၈  ဦးေသဆုံးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဘီဘီစီ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ် ေကညာထား 

ေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတုိ၏လက်ေအာက်ခံ 

အဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေန 

ေသာအဖွဲအစည်းများ၊   လူပုဂ ိလ်များသည ်

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များ    ြဖစ်ေပ ေစပီး   အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတိုကို လူမ  

ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိးစုြံဖင့ ်ြပလပ်ု 

လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်      ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊    ဝါဒြဖန်မ တိုအေပ      မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊    ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊    အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊     တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ အများြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်

ေစမည့်ြပလုပ်မ များ  ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝြခင်း၊ အားေပး 

ကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ် 

ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ ၅၀၅-က၊ အလီက် 

ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့်    တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင ် ြပစ်မ ှင့် သက်ဆိုင် 

သည့ ်ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်း 

ိုင်ေသာပစ ည်းများကိ ု      အကမ်းဖက်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရိုင ်

ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်းခရံပါက ိင်ုငေံတာ် 

ဘ  ာအြဖစ်    သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း 

၂၀၂၂ ခုှစ်   ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်   ိုင်ငံ 

ပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ြပည်မိ 

ေတာရမင်းေကျာင်းလမ်းေန ရန်ိုင်ေဇာ်(ခ) 

ရန်ု(၂၂)ှစ်ှင့် မိသစ်ရပ်ကွက်ေန ဖိးသီဟ 

ပုိင်(ခ)ဖိးေလး (၁၇)ှစ်တို ှစ်ဦးသည် ၎င်းတို 

အသုံးြပသည့ ်      “Yang Nu” Facebook 

အေကာင့်ှင့်   “Phyo Lay”   Facebook 

အေကာင့၊် မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ေအာင်လံမိ 

ေဈးကုန်းရပ်ကွက် ေရဝန်းေကျာင်းတိုက်မ ှ

ဥးစ ိမာ(ခ)ေဇာ်သန်း(၄၃)ှစ်သည်   ၎င်း 

အသုံးြပသည့ ်    “ရဟန်းပျိ”   Facebook 

အေကာင့၊် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ဦး 

မိနယ် ကန်ကီးကန်ုးေကျးရာေန ေအာင်မျိး 

သန် (၃၆)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Aung 

Myo Thant” Facebook အေကာင့်ှင့ ် 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ေန ငမ်ိးချမ်းကိ ု(၂၉)

ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Nyein Chan 

Ko” Facebook အေကာင့်၊    မွန်ြပည်နယ် 

ကျိက်ထိုမိနယ် အဂ  ဘိေုကျးရာေန ဘန်ုးေဝ 

ေကျာ်(၂၂)ှစ်သည်    ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Bhone Wai Kyaw” Facebook အေကာင့်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လှည်းကူးမိနယ ်

ေကျာက်အုိင်ေကျးရာေန ုိင်လင်းဦး(၂၉)ှစ် 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Naing Lin Tun” 

Facebook အေကာင့်ှင့်     ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိင်ုး) ေနာင်ချိမိ ေတာင်ရပ်ကွက်ေန 

သက်မှးခန်  (ခ) အကီးေကာင် (၂၀)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့် “Thet Hmue Khant” 

Facebook အေကာင့်တိုသည ်    အသိေပး 

သတင်းထတ်ုြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ 

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်  

ြခင်းတို     ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့အ်ည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိး အမ  

ဖွင့်လှစ် အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရသည်။

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့်  ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ      အဖွဲအစည်းများ၊ 

လူပုဂ ိလ်များသည်    ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်အစိုးရ 

ယ ရားများပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းတို   ြပလုပ်ခဲ့မ  

အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား 

ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွား 

မညြ်ဖစ်ေကာင်းှင့် ထုိသုိလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန် 

သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်အေရးယူသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။       သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၅

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ထေိရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိင်ုေရးေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယမန်ေန  

တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ြမန်မာ့စက်မ ဆိပ်ကမ်း 

ကန်ုေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ ဆပ်ိကမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွမှ စစ်ေဆး 

မ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ သွင်းကန်ုေကညာလ ာ ID တွင် ေကညာထားသည် 

ထက်ပိုမိုပါရှိလာေသာ ေက ပန်းကန်လုံးများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၄၇၅၀၀၀၀)ကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတူ ဇွန် ၅ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွများက စစ် ေဆးမ များ ေဆာင် 

ရက်ခဲရ့ာ ကန်ဘလူမိနယ်အတွင်း TOYOTA Hilux (Vigo) အမျိးအစား 

လိုင်စင်မဲ့ယာ်တစ်စီး      (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀)ကို 

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး ပိုကန်ုသွင်းကန်ုဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏    စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး  သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ   ပူးေပါင်းစစ်ေဆး ေရးအဖွဲများက    စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ေတာင်ငခူိင်ု ြဖးမိနယ်   ြဖးေချာင်းကိးဝိင်ုးအတွင်း 

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၅

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာပူးေပါင်းအဖဲွသည် ယမန်ေန 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင်    မိတ်မိ 

ကန်ကီးရပ်ကွက်  ကမ်းနားလမ်း 

တွင်     ရန်ိုင်စိုး(ခ)ေခါင်းြပား 

ေမာင်းှင်လာသည့်  ဆိုင်ကယ် 

အား  ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

ဆိုင်ကယ်တူးေဘာက်အတွင်းမ ှ

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၆၀၀၀ 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများလိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

တရားမဝင ်က န်းသစ်၊ ယာ်ှင့် ေက ထည်ပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

တရားမဝင်က န်းသစ်ခွဲသား သုည ဒသမ ၄၅၆ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၃၀၀၉၆၀)ကိ ု  သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး  သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဇွန် ၄ ရက်ှင့ ်၅ ရက်တိုတွင် သမ်ိးဆည်းရမမိ  စစုေုပါင်း 

မှာ အမ တွဲ သုံးမ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၈၀၅၀၉၆၀) ြဖစ်ေကာင်း 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ သရိသည်။

 သတင်းစ်

ြမန်မာ့စက်မ ဆိပ်ကမ်း         ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 

သိမ်းဆည်းရမိမ ။

မိတ်မိှင့် တာချလီိတ်မိနယ်တို၌ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပားများ သိမ်းဆည်းရမိ

ကိ ု     လည်းေကာင်း၊    အလားတ ူ

ဇွန် ၃ ရက်    ည ၇ နာရီ ၄၅ 

မိနစ်တွင်    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များပါဝင်ေသာ     ပူးေပါင်းအဖွဲ 

သည်     တာချလိီတ်မိနယ် 

လွယ်ေတာ်ခမ်း       ေကျးရာအပ်ုစ ု

လွယ်ေတာ်ခမ်းေကျးရာ    အနီး 

တာချလီတ်ိ-မုိင်းဆတ်သွား ကား 

လမ်းတွင်     လင်းလင်းေအာင ်

ေမာင်းှင်လာသည့ ်      Dump 

Truck အမျိးအစား ေြခာက်ဘီး 

ယာ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

ကဖင်းကီလို ၃၆၀၀ ကို လည်း 

ေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်

၎င်းတိုအား မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် 

စတ်ိကိ ုေြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါး 

များဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူ 

ထားေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

လင်းလင်းေအာင်အား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ကဖင်းများှင့်အတ ူ

ေတွရစ်။



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

ဖားကန်မိနယ် ေဟာင်ပါးေကျးရာ အထက(ေဟာင်ပါး) ေကျာင်းဝင်းအတွင်း 

ဆရာ ဆရာမများ နားေနေဆာင်အနီး လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး  ေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်

ြဖစ်စ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ကီးြမန်သစ်ပင ်စိုက်ပျိးလ င် စွမ်းအင်လည်းရ ြပည်လည်းလှ

သံေတာင်ကီးမိ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ရှ ိအေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း ခံစည်းိုးအနီး၌ အကမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ေကာင့ ်ပျက်စီးခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

စည်သာေကျးရာ အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်းခဲွမှ ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးအား PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမား 

များက သတ်ြဖတ်ခဲ့မ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။

 NUG မှ

ပညာေရးဆိင်ုရာ အေဆာက်အအံုများအား   

မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊  မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွ ဲ

ြခင်း၊ အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့ ်

ေကျာင်းသုံးပုိှံပ်စာအပ်ုများ၊ ေကျာင်းသုံး 

စာအုပ်များအား    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

အတင်းအဓမ လယုြူခင်း စသည့န်ည်းလမ်း 

မျိးစုံအသုံးြပကာ      ပညာေရးက   

ြမင့်မားေရးကုိ ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက ်

ရှိသည်။

ထိုသို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ဇွန် ၃  

ရက် ည ၈ နာရီခန်တွင်  ချင်းြပည်နယ ် 

ဖလမ်းမိနယ် ရဒ်ိမိ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက် 

ရိှ အေြခခပံညာ အထက်တန်းေကျာင်းအား 

CNA/CDF  အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲ 

များက PVC ပိုက်ြဖင့ ်ြပလုပ်ထားသည့ ်

လက်လုပ်မုိင်းြဖင့်    လာေရာက်ေဖာက်ခဲွ 

ခဲ့ပီး   မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်   လူှင့် 

အေဆာက်အအုံ     ထိခိုက်ပျက်စီးမ မရှိ 

ေကာင်း သိရှိရသည်။

လက်လုပ်မိုင်း သုံးလုံးြဖင့ ်ပစ်ေပါက်

အလားတ ူကချင်ြပည်နယ် ဖားကန်  

မိနယ်   ေဟာင်ပါးေကျးရာ  အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက ်   အေြခခံပညာ အထက်တန်း 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရှ ိ  ဆရာ   ဆရာမ 

နားေနေဆာင်၌  ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး  

အပါအဝင် ဆရာ ဆရာမများ ေနထုိင်လျက် 

ရှိစ် ဇွန် ၄ ရက် ည ၈ နာရီခန်တွင် PDF  

အမည်ခံ   အကမ်းဖက်သမားများက  

ဆိုင်ကယ်ှစ်စီးြဖင့ ်    ေရာက်ရှိလာပီး လက်လပ်ုမိင်ုး သံုးလံုးြဖင့် ပစ်ေပါက်ခဲရ့ာ  

နားေနေဆာင်အနီးသို ကျေရာက်ေပါက်ကဲွ  

ခဲ့ေသာ်လည်း   လူှင့်  အေဆာက်အအုံ    

ထခိိက်ုပျက်စီးမ မရိှေကာင်း သရိှိရသည်။

ထိုအတ ူယေနနနံက် ၈ နာရခီန်တွင်  

ကရင်ြပည်နယ် သံေတာင်ကီးမိ အမှတ် 

(၂)ရပ်ကွက်ရိှ  အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းအား အကမ်းဖက်သမားများက  

လက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်ေဖာက်ခဲွခဲရ့ာ  ေကျာင်း 

ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်း     ှစ်ေပခန်  

ပွင့ထွ်က်ကာ ခစံည်းိုးအနီးရိှ အေဆာက် 

အအုံ အမိုးသွပ်  သုံးချပ်၊  မျက်ှာကက်၊ 

တခံါးမကီးှင့ ်ြပတင်းတခံါးများ  ထခိိက်ု 

ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရှိရသည်။

ထိုအြပင ်ယေနနံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅  

မိနစ်ခန်တွင်   စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  

မုံရာမိနယ ်မုံရာ-အရာေတာ်ကားလမ်း 

ဝဲဘက်    ရာတုံေကျးရာလမ်းခွဲထိပ်၌ 

အမျိးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာများြဖင့ ်လကဲျ 

ေသဆုံးေနေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင် များက  သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲရ့ာ 

မုံရာမိ   မိသစ်ရပ်ကွက်ေန   စည်သာ 

ေကျးရာ      အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

ေကျာင်းခွဲမ ှ    ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး 

ြဖစ်သူ ေဒ စိုးြမတ်ေအး  (၄၄)ှစ်  (ဘ)

ဦးရန်ရှင်းအား  ရင်ွန်ကျည်ေဖာက်ဝင ် 

ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဝလဲက်ေမာင်း ထိုးသွင်း 

ဒဏ်ရာတစ်ချက်တိုြဖင့ ်   ေသဆုံးလျက် 

ရှိသည်ကို  ေတွရှိရပီး  စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ချက်များအရ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက် 

သမားများက       လက်နက်ငယ်ြဖင့ ်

အေကာင်းမဲ ့   ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရသည်။

ယခကုဲသ့ို အနာဂတ်လငူယ်၊  လရူယ် 

များ ပညာသင်ကားမ များ မြပလုပ်ိုင ်

ေစရန်ရည်ရယ်၍   ဆရာ    ဆရာမများအား  

အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ြခင်း၊    ေကျာင်း 

အေဆာက်အအုမံျားှင့ ် အြခားအပ်ုချပ်မ  

အေဆာက်အအုမံျားအား    လက်လပ်ုမိင်ုး 

များြဖင့ ် ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သူများအား  

အြမန်ဆုံး     ဖမ်းဆီးေဖာ်ထုတ်ိုင်ေရး 

အတွက်    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

ြပည်သမူျားှင့ ်ပူးေပါင်း၍ စုစံမ်းေဖာ်ထတ်ု 

လျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ဒိုက်ဦး   ဇွန်   ၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ဒိုက်ဦး 

မိနယ် ရန်ကုန်- မ ေလး အြမန်  

ကားလမ်းအနီး   မိုင်တိုင်အမှတ ်

၇၂/၅    ဘိုင်းဒါးကိးဝိုင်းအကွက ်

အမှတ် ၁၁၀ ၌    ဒိုက်ဦးမိနယ ်

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ     မိုးရာသ ီ

သစ်ပင် စိုက်ပျိးပွဲေတာ်ကိ ုဇွန် ၅   

ရက်   နံနက် ၉  နာရီက  ကျင်းပ 

ခဲ့သည်။

အဆိပုါ  သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွေတာ် 

သို ဒိက်ုဦးမိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးဝင်းြမင့်ှင့် အဖဲွဝင် 

များ၊    မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာ 

ှင့် မခိင်ှင့် ကေလးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအသင်းဥက    ေဒ နန်းအီညိ 

ှင့်    အသင်းဝင်များ၊   သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ  ဦးစိုးမင်း  

ဝါးခယ်မ    ဇွန်   ၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ဝါး 

ခယ်မမိနယ်၌  သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်  စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရးအတွက် 

ဝါးခယ်မမိနယ် မိေလ ာက်လမ်း  

ဦးအံေ့ကျာ်ကွင်းအတွင်း  မိုးရာသ ီ

စုေပါင်း     သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု 

ယေန   နံနက်   ၈  နာရီခွဲတွင ်

သစ်ပင်ေပါင်း  ၄၀၀  စိုက်ပျိးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက်   မိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက       ဦးစွမ်းထက်က   

အဖွင့်အမှာစကား  ေြပာကားပီး 

တက်ေရာက်လာေသာ   မိနယ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ   အဖဲွဝင်များ 

ှင့ ်   ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊    

မိနယ်     မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ 

မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊ မိနယ ်

စည်ပင်သာယာေရး    အဖွဲများ၊     

မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ များ၊   

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ပညာ 

ေရးဝန်ထမ်းများ၊   ကက်ေြခနီ 

တပ်ဖဲွဝင်များ၊   ရပ်ကွက်အပ်ုချပ် 

ေရးမှးများှင့် မိနယ်သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှ         ဝန်ထမ်းများက 

က န်းပင် ၁၀၀၊  ပျ်းကတိုးပင်  

ဝါးခယ်မမိနယ်၌ မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ

၁၀၀၊   မန်ဂျန်ရှားပင်   ၁၀၀   ှင့် 

မေဟာ်ဂနီပင ်    ၁၀၀    တိုကို   

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့သည်။

အဆိုပါ     မိုးရာသီစုေပါင်း 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို   စုစုေပါင်း 

အင်အား  ၁၀၀ ခန် တက်ေရာက်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

ဟန်ိးထက်လင်း (ြပန်/ဆက်)

ဒိုက်ဦး၌ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ

ှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 

လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ၊  ေဒသခ ံ

ေကျးရာသားများ    စုစုေပါင်း 

အင်အား    ၁၅၀    ေကျာ်ခန်  

တက်ေရာက်ကပီး က န်းပျိးပင် 

၅၀၀၊ ပျ်းကတိုးပျိးပင် ၅၀၀၊ 

မန်ဂျန်ရှားပျိးပင ်   ၄၀၀      ှင့် 

ပိေတာက်ပျိးပင် ၁၀၀   စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၁၅၀၀  ကို တေပျာ်တပါး 

စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း        သိရ 

သည်။ 

ေကျာ်ေကျာ(်ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၆၊   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

ေမှာ်ဘီ    ဇွန်    ၅
ရန်ကန်ုေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု ေမှာ်ဘီမိနယ်တွင် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနကကီးမှး၍ လက်ေထာက်မူလတန်းြပဆရာ 
ဆရာမများအား လပ်ုငန်းခွင်အကိရက်တိသုင်တန်းကိ ုယမန်ေနနနံက် 
၉ နာရီတွင် ေမှာ်ဘီမိအမှတ(်၂) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်း 
ေရ ရတုခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 

ြဖည့်ဆည်းခန်ထားိုင်ရန်
ယင်းသင်တန်းတွင် သင်တန်းနည်းြပဆရာ ေလးဦးက ဇွန် ၄  

ရက်မှ ၁၀ ရက်အထ ိရက်သတ တစ်ပတ်ကာ ေမှာ်ဘီမိနယ်ရိှ အေြခခ ံ
ပညာေကျာင်းများ၌   လက်ေထာက်မူလတန်းြပ  ဆရာ  ဆရာမများ  
ြဖည့်ဆည်းခန်ထားိင်ုရန်အတွက်ရည်ရယ်၍   ပထမအဆင့်လပ်ုငန်းခွင် 
အကိသင်တနး်ကုိ   သင်တနး်သား  သင်တနး်သူ   လက်ေထာက ်

ငပုေတာ ဇွန်   ၅

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ငပုေတာမိ၌ ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၏ 

လုပ်ငန်းခွင်အကိ ရက်တိုသင်တန်းကိ ု ယမန်ေနတွင် အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း နဝရတ်ခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေကျာ်သကူ 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး အဖွဲဝင ်(၂) ဗိုလ်မှးဖိးသူရေကျာ်က  

အမှာစကား ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းတွင် နည်းြပဆရာ ေလးဦးက  သင်တန်းသား  

သင်တန်းသူ  ၁၁၆ ဦးတိုအား ဇွန် ၄ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ရက်သတ  

တစ်ပတ်ကာ သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ်ပညာေရး 

မှးုံးမ ှသိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၅
ရန်ကုန်မိ လ  င်မိနယ ် ေရ ပိေတာက်ငါးေဈး 

ကီးမှ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအပါအဝင ်  အြခား 
တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များသို ေရထွက်ကန်ု အဓကိ 
တင်ပိုလျက်ရှိရာ မိုးရာသီတွင ်ေနစ် ေရထွက်ကုန် 
ပိဿာချနိ် ှစ်သိန်းခွဲမှ  သုံးသိန်းခန်ထိ   ကုန်စည် 
စီးဆင်းလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဆုိင်ခန်းေပါင်း ၄၄၄ ခန်းှင့် ပျကံျဆုိင်ခန်း ၉၀ 
ေကျာ်ြဖင့ ်ေနစ်ေရထွက်ကန်ုဝယ်ယသူ၊ူ ြဖန် ြဖးသ ူ 
ငါးေသာင်းေကျာ် ဝင်ေရာက်လျက်ရိှကာ   လ  င်ြမစ်မှ  
စက်ေလှများှင့ ်ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ ှငါးသယ်ယာ် 
များြဖင့ ်ေရထွက်ကန်ုများ  ဝင်ေရာက်လျက်ရိှသည်။  
ေြမဧက  ၈  ဒသမ ၁၇၂  ဧက  အကျယ်ရှိေသာ  
ေရ ပိေတာက် ငါးေဈးတွင ်ေရချိငါးအမျိးအစား  ၂၃  
မျိးခန်ှင့် ေရငန်ငါးအမျိးအစား ၂၅ မျိးခန်  ြဖန် ြဖး 
ေရာင်းချ လျက်ရိှပီး  ဇွန်  ၁  ရက်မှစ၍  ပင်လယ်ြပင် 
ငါးဖမ်းရာသီဖွင့်လှစ်ေသာေကာင့ ်    ေရ ပိေတာက် 
ငါးေဈးသို  ဇွန်လကန်ုပိင်ုးတွင် ပင်လယ်ငါး၊  ပစွုန်များ 
ဖိင်ဖိင်ဝင်ေရာက်လာမည်ြဖစ်သည်။

“အထူးသြဖင့်     မိုးရာသီြဖစ်တဲ့အတွက ်
ေဈးအတွင်း ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ဖိုနဲ  ေဈးလုံ ခံ 
ေရးကိ ုအဓကိေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ အများြပည်သ ူ
စားေသာက်ကန်ု ထတ်ုလပ်ုြဖန်ချရိာ ေဈးကီးြဖစ်တဲ ့
အတွက် နံနက် ၄ နာရီကေန ညေန ၆ နာရီအထိ  
ေရထွက်ကုန်များကိ ု   ြဖန် ြဖးေပးေနပါတယ”်ဟု 
ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးတာဝန်ခံ      ဦးသန်းိုင်က  
ေြပာသည်။

ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးကီးမ ှတစ်ရက်လ င် ေရထွက်ကုန်ပိဿာချနိ ်သုံးသိန်းခန်  ကုန်စည်စီးဆင်းေန

ေရ ပိေတာက်ငါးေဈးသို     ပွင့်လင်းရာသီ၌ 
တစ်ရက်လ င် ေရချိ၊ ေရငန်ကန်ုပဿိာချန်ိ  ငါးသန်ိး 
အထ ိဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ယခမုိုးရာသီတွင် ရာသဦတှုင့်  
ပိုေဆာင်စရိတ ် ြမင့်တက်လာြခင်း၊   ပင်လယ်ြပင ်
ငါးဖမ်းရာသဖွီင့စ်အချန်ိြဖစ်၍ ပင်လယ်ေရထွက်ကန်ု 
ဝင်ေရာက်မ နည်းြခင်းတိုေကာင့ ်    ေမွးြမေရးှင့ ်
ြမစ်၊  ေချာင်းတိုမှ   ေရထွက်ကုန်များကိ ု  အဓိက 
ြဖန် ြဖးေရာင်းချလျက်ရိှသည်။ ေရ ပေိတာက်ငါးေဈး 
သို ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတိုမ ှေရထွက်  
ကန်ုမျိးစုဝံင်ေရာက်လျက်ရိှကာ ေတာင်ေပ ေဒသှင့်  
နယ်စပ်ေဒသများသို ခရီးသယ်ပိုေဆာင်ေသာယာ ်
ှင့် ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေသာယာ်များြဖင့ ်  ေဒသခံ 
ြပည်သမူျား စားသံုးုိင်ရန် ရန်ကုန်ဒုိင်ှင့် နယ်ကုန်သည် 
တို ချတ်ိဆက်၍ ေရထွက်ကန်ုများ ေနစ်တင်ပိုလျက် 
ရှိသည်။

“ေရထွက်ကုန်စီးဆင်းမ      ေလျာ့သွားတာက 
ေရငန်ကုန်ပစ ည်းအဝင်နည်းပီး    ေရချိကုန်ပစ ည်း 

မိုးရာသမှီာ ပုမှံန်ဝင်ေရာက်ဖို ခက်ခတဲဲအ့တွက်ေကာင့ ်
ပါ။ ေနာက်ပိုင်း  အားလုံးအဆင်ေြပသွားမှာပါ။ ဒီက 
ေရထွက်ကန်ုကိ ုမ ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်နဲ ြပည်မိတို 
ကိ ုအများဆုံးတင်ပိုပီးေတာ ့ကျန်တဲတ့ိင်ုးေဒသကီးနဲ 
ြပည်နယ်ေတကွိ ုကားနဲ  ေနစ်ပိုေဆာင်ကပါတယ်။ 
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးသာမက ကျန်တ့ဲတုိင်းေဒသ 
ကီးနဲ  ြပည်နယ်ေတွအတွက်  ေရထွက်ကုန်ြဖန် ြဖး 
ရာမှာ ေရ ပေိတာက်ငါးေဈးကီးဟာ အေရးပါပါတယ်။  
မိုးရာသမှီာ တစ်ရက်ကိ ုကန်ုပဿိာချန်ိ သုံးသန်ိးခန်   
အထိ  ကုန်စည်စီးဆင်းေနပါတယ်။   ငါးေဈးကီး 
သန်ရှင်းသာယာဖိုနဲ  ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ဖိုကို  
စည်ပင်သာယာနဲပူးေပါင်းပီး ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်” 
ဟ ုေရ ပိေတာက်ငါးေဈးသာယာေရးေကာ်မတီဥက    
ဦးကျင်ေစာက ေြပာသည်။

လူဦးေရှစ်စ်တုိးတက်လျက်ရိှေသာ ရန်ကုန် 
မိြပတွင် စားေသာက်ကန်ုလိအုပ်ချက်ကိ ုအေထာက် 
အကြူပလျက်ရိှသည့ ်  ေရထွက်ကန်ုများ   ဝင်ေရာက်/
စီးဆင်းရာ ငါးေဈးများတွင ် သန်ရှင်းမ ှင့်   ေရစီး 
ေရလာေကာင်းမွန်မ ၊ လတ်ဆတ်စွာ ေရာင်းချထုပ်ပုိးမ ၊ 
ေရထွက်ကုန်     အဝင်/    အထွက်လမ်းေကာင်း 
ေကာင်းမွန်မ ှင့် အဆင့်ြမင့်ငါးေဈးကီးများ ဖွင့်လှစ်  
ေရာင်းချိုင်မ ြဖင့် ိုင်ငံ၏ေရထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မ  
မှာ ြပည်တွင်းစားသံုးမ သာမက ြပည်ပပုိကုန်အရည်  
အေသွးကို    ထိန်းချပ်ုိင်မည်ြဖစ်ရာ  ေရထွက်ကုန် 
ေမွးြမမ လုပ်ငန်းမှ   ိုင်ငံြခားဝင်ေင ွ   တိုးြမင့်ရရှ ိ
လာမည်ြဖစ်သည်။                  ညိမ်းသူ(သတင်းစ်)

ဓာတ်ပုံ - ကူး 

ေမှာ်ဘီမိနယ် အမှတ်(၂) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ လုပ်ငန်းခွင်အကိ ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်

မလူတန်းြပဆရာ ဆရာမ ၈၂ ဦးအား သင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေမှာ်ဘီမိနယ်ပညာေရးမှးုံးမှသိရသည်။                    ဉာဏ်ဟိန်း

မိုင်းရယ်မိ၌ မိုးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ ေဒသခြံပည်သမူျားထ ံ ပျိးပင်များ 
ေပးအပ်သည်။ 

ထိုေနာက်  တက်ေရာက်လာက 
သည့်    ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲ 
များှင့်   ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်ရင်း/
တပ်ဖဲွများ၊  လမူ  ေရးအသင်းအဖဲွ 
များ၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ 
ှင့် ြပည်သူများ စုစုေပါင်း အင်အား  
၂၅၈   ဦးခန် ြဖင့်   က န်း  ၁၀၀၊ 

ခါေတာ်မ ီ၁၅၀၊ ေရသင်းဝင်  ၁၅၀၊ 
ယမေန ၁၅၀၊ မဇဲလ ီ၁၅၀၊ စန်ိပန်း၊   
ခေရ၊  ကံ့ေကာ်၊  ချယ်ရီ   ၂၀၀  
စုစုေပါင်း  သစ်ပင်   ၉၀၀   ကို   
စုေပါင်း    စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း 
သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိုင်းရယ ်  ဇွန်  ၅
ရှမ်းြပည်နယ်  (ေြမာက်ပိုင်း) 

မုိင်းရယ်မိနယ်    သစ်ေတာဦးစီး 
ဌာနကဦးေဆာင်၍ မုိးရာသီ သစ်ပင် 
စိုက်ပျိးပွဲကိ ုယေနနံနက် ၇ နာရီ 
က အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် မိင်ုးရယ်- 
ေကျးသီးလမ်း    မိနယ်အထွက ်
ဂိတ်အနီးတွင် ကျင်းပသည်။ 

အဆိုပါ    သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ၌ 
အမှတ်(၃)   လ ပ်ရှားစစ်ဗျဟာမှး  
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး    ဝင်းေကျာ်၊ 
အမတ(၃၅၀) တပ်ရင်းမှး  ဒတုယိ  
ဗိုလ်မှးကီး    တင်ေမာင်ဝင်း၊ 
မိနယ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးစိုးမင်းေအာင်ှင့ ်အဖဲွဝင် 
များှင့်    မိနယ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနမှး  ဦးေအးြမင့်ေအာင်တိုက  
ဌာနဆိုင်ရာ    တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ငပုေတာမိအထက်တန်းေကျာင်း၌

လုပ်ငန်းခွင်အကိ ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိးများ   ဖွံဖိးေရးတက သိုလ် 

(စစ်ကိုင်း)ရှိ ပါေမာက ချပ်ှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကီးအကဲများ၊ ဆရာ 

ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိ ုသဘာဝေဘး 

ကိတင်ကာကွယ်တားဆီးေရးေခါင်းစ်ြဖင့ ်အသပိညာေပးေဟာေြပာပဲွ 

ကိ ုယေနနံနက်ပုိင်းက တက သုိလ်ဘဲွှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။  

ေရှးဦးစွာ    စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာန      န်ကားေရးမှး    ဦးစိုးလ  င်က  သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ပါက ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်ထားရိှရမည့ ်

ေခါင်းစ်ြဖင့ ်အသပိညာေပးေဟာေြပာပိုချခဲ့ပီး ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနှင့် တက သိုလ်တွင် ဖွဲစည်းထားရှိသည့ ်သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်   ကူညီကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲတို  ပူးေပါင်း၍ သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ပါက ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လုပ်ငန်းစ်များကိ ု

၁။ စိုက်ပျိးေရး၊     ေမွးြမေရးှင့်   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာပ့င်လယ် ငါးလပ်ုငန်းေရြပင်အတွင်း 

ငါးဖမ်းလပ်ုငန်း လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ေနေသာ ိင်ုငသံားပိင်ု ကမ်းေဝး 

ငါးဖမ်းေရယာ်များှင့ ်     ကမ်းနီးငါးဖမ်းေရယာ်များအေနြဖင့ ်

မုတ်သုံရာသီအတွင်း   ရာသီဥတုဆိုးရားချနိ်များတွင် လ  င်းဒဏ်၊ 

ေလဒဏ်များ ခိလု ံိင်ုရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တည်ေနရာများ၌ 

ရာသဦတခုိလု ံိင်ုပါေကာင်းကိ ု(၂-၆-၂၀၂၂)ရက်စဲွပါ  န်ကားချက် 

အမှတ်၊ ၄/၂၀၂၂ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည-်

 (က)  ရခိုင်ြပည်နယ်၊  စစ်ေတွမိနယ်၊  မင်းဂံေချာင်းအတွင်း 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၂၀ ဒဂီရ ီ၂၈ မနိစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၂ ဒီဂရီ ၅၈ မိနစ်၊

 ( ခ )  ရခိုင်ြပည်နယ်၊    ေပါက်ေတာမိနယ်၊  ဖုံဂါက န်း 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၂၀ ဒဂီရ ီ၀၀ မနိစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၃ ဒီဂရီ ၀၀ မိနစ်၊

 ( ဂ )  ရခိုင်ြပည်နယ်၊   ေကျာက်ြဖမိနယ်၊   ငလေပွေချာင်း 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၉ ဒဂီရ ီ၂၄ မနိစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၃ ဒီဂရီ ၃၃ မိနစ်၊

 (ဃ)  ရခိုင်ြပည်နယ်၊   သံတွဲမိနယ်၊  ဆင်ေခါင်းဆိပ်ကမ်း 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၈ ဒဂီရ ီ၃၁ မနိစ်၊  အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၄ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ်၊

 ( င )  ရခိင်ုြပည်နယ်၊ သတဲွံမိနယ်၊ သြဗချိင် (ANDREW BAY) 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၈ ဒဂီရ ီ၂၀ မနိစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၄ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ်၊

 ( စ )  ရခိုင်ြပည်နယ်၊    ေတာင်ကုတ်မိနယ်၊   သေ  ဘာဆိပ် 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၈ ဒဂီရ ီ၁၅ မနိစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၄ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ်၊

 (ဆ)  ရခိုင်ြပည်နယ်၊  ဂွမိနယ်၊  တင်းေတာေကျးရာအုပ်စု၊ 

အေမာ်ချိင်    ေြမာက်လတ ီတွဒ်  ၁၇  ဒီဂရီ  ၃၇ မိနစ်၊ 

အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၄ ဒီဂရီ ၃၄ မိနစ်၊

 ( ဇ )  ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ငပေုတာမိနယ်၊ ဟိင်ုးကီးက န်း 

(HAINGYI ISLAND) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၅ ဒီဂရီ ၅၈ 

မိနစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၄ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ်၊

 ( ဈ )  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊  ငပုေတာမိနယ်၊ ြပင်ခိုင်၊ 

ေချာင်းဝေကျးရာ ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၀၀ မိနစ်၊ 

အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၄ ဒီဂရီ ၂၄.၄၀ မိနစ်၊

 (ည)  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ဘိုကေလးမိနယ်၊ ကဒုံကနိ 

ေကျးရာ  ေြမာက်လတ ီတွဒ်  ၁၅ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ်၊ အေရှ 

ေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၁၆ မိနစ်၊

 ( ဋ )  မွန်ြပည်နယ်၊  ေရးမိနယ်၊  ဝါးက န်း  ေြမာက်လတ ီတွဒ် 

၁၅ ဒီဂရီ ၁၁.၃၀ မိနစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၇ ဒီဂရီ 

၄၄ မိနစ်၊

 ( ဌ )  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊        ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ 

ေမာင်းမကန်ဘုတ်က န်း    (MIDDLE    MOSCOS) 

ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၄ ဒဂီရ ီ၀၈ မနိစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် 

၉၇ ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ်၊

 ( ဍ )  တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ေလာင်းလံုးမိနယ်၊ ေလာင်းလံုး 

ဘုတ်က န်း (SOUTH MOSCOS) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၃ 

ဒီဂရီ ၄၈ မိနစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၇ ဒီဂရီ ၅၄ မိနစ်၊

 ( ဎ )  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ မတ်ိမိနယ်၊ တနသ  ာရကီ န်း 

(TANINTHARYI ISLAND) ေြမာက်လတ ီတွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ 

၃၄ မိနစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၇ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ်၊

 (ဏ)  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ က န်းစုမိနယ်၊ ြပင်စဘကု န်း 

(PYIN SA BU ISLAND) အေရှဘက်ေရြပင် ေြမာက်လတ ီ 

တွဒ် ၁၁ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ်၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ ်၉၈ ဒီဂရီ 

၀၅ မိနစ်။

၂။ ုိင်ငံသားပုိင် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းေရယာ်များှင့် ကမ်းနီးငါးဖမ်း 

ေရယာ်များအား ရာသီဥတုခုိလ ံခွင့်ြပရာေနရာ သတ်မှတ်ေပးထား 

ြခင်းမှာ မုတ်သုံရာသ ီရာသီဥတုဆုိးရားချန်ိအတွင်း ငါးဖမ်းေရယာ် 

များှင့် ေရလုပ်သားများ အ ရာယ်ကင်းရှင်းလံု ခံစွာ ကွန်းခုိရပ်နား 

ိင်ုရန်အတွက် သတ်မှတ်ေပးထားြခင်းြဖစ်ပီး ရာသဦတခုိလု ံသည်ကိ ု

အေကာင်းြပ၍ ကမ်းနီးေဒသအတွင်း ငါး/ပုစွန်ဖမ်းဆီးေနသည်ကိ ု

စစ်ေဆးေတွရိှရပါက ထေိရာက်စွာ အေရးယြူခင်းခရံမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

 စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

 ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေရကည်မိနယ်  ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက 

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ြခင်းများကိ ုစ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် ေရကည် 

မိနယ်   ေသာင်ကီးေကျးရာအုပ်စုရှိ   တက်ဆိပ်ြမစ်ကျိးအင်းှင့ ်

အသုတ်မိ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရှိ ခုံစင်ကီး၊  ခုံစင်ေလးအင်းများသို 

မိနယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

သည်။

တက်ဆပ်ိြမစ်ကျိးအင်းအတွင်းသို ငါးရှာရန်လာေရာက်သမူျားအား 

ငါးရစ်ငါးများှင် ့     ငါးသားေပါက(်ငါးသန်)   ဖမ်းဆီးြခင်းေကာင့ ်

ငါးမျိးတံုးုိင်သည့်  အေြခအေနများ၊   ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  ေရချိ 

ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒပါ တားြမစ်ချက်၊  ြပစ်မ ၊ ြပစ်ဒဏ် ြပ  ာန်းချက်များ 

အေြခအေန၊ ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရး အကျယ်တဝင့ ်

ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။  ဆက်လက်၍   အသုတ်မိ  အမှတ်(၅)

ရပ်ကွက်ရှ ိခုံစင်ကီး၊ ခုံစင်ေလးအင်းသို ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပီး ငါးရစ် 

ငါးသန်ရာသီ   ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရး  ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                                    သတင်းစ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲှင့် ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်

လက်ေတွသပ်ုြပ ေလက့ျင့်ကပီး အြပန်အလှန် ေမးြမန်းေဆွးေွးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                 သတင်းစ်

စ့်ကူးမိနယ်အတွင်း ေလေဘးသင့်ြပည်သူများအား ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ
စ့်ကူး   ဇွန်   ၅

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး စ့်ကူး 

မိနယ်အတွင်း  ဧပီ  ၁  ရက်မှ 

၃၀ ရက်အတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 

ေလြပင်းတုိက်ခတ်မ များေကာင့် 

ေနအမ်ိများပျက်စီးဆုံး ံးခဲရ့ေသာ 

ြပည်သူများှင့်  ထိခိုက်ေသဆုံး 

သွားသည့်   ကျန်ရစ်သူမိသားစ ု

အတွက် မ ေလးတိုင်းေဒသကီး

အစိုးရအဖဲွက ေထာက်ပံေ့ပးသည့ ်

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပွဲ အခမ်း 

အနားကို စ့်ကူးမိနယ ်စည်ပင် 

သာယာခန်းမ၌ ယေနနံနက်  ၁၀ 

နာရီက ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်   မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး    အစိုးရအဖွဲ 

သဘာဝေဘးရန်ပုံေငွမ ှ   စ့်ကူး 

မိနယ်အတွင်း ေလြပင်းတုိက်ခတ် 

မ ေကာင် ့     ထိခိုက်ေသဆုံးသူ 

ှစ်ဦးအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွများ၊ 

ပိကျပျက်စီးခဲ့သည့်    ေနအိမ် 

၂၅၃   လုံးှင့်   အမိုးလန်ပျက်စီး 

ခဲ့သည့်  ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

ှစ်ေကျာင်း၊       ေလေဘးသင့ ်

အိမ်ေထာင်စု ၂၅၃ စုမှ ေလေဘး 

သင့် ြပည်သူ ၂၇၄၀ တိုအတွက် 

စုစုေပါင်း     ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်

၁၈၈၈၀၀၀၀၀ ကိ ု စ့်ကူးမိနယ်    

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ     ဥက    

ဦးထွန်းေကျာ်ုိင်ှင့် အဖဲွဝင်များ 

ြဖစ်ေသာ ဗိလ်ုမှးေသာ်တာထွန်း၊ 

ဦးေရ ဝင်းှင့်    ဦးထွန်းွန်ဦး 

တိုက ေလေဘးသင့်ြပည်သူများ 

လက်ဝယ်အေရာက် ေပးအပ်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

တင်ဇာလွင်(ြပန်/ဆက်)

ေရကည်မိနယ်အတွင်း ငါးသယံဇာတ

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်

သတင်းေကညာချက်

 ဘီးလင်း   ဇွန်   ၅

ဇွန် ၅ ရက်တွင် ကျေရာက်သည့ ်ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးေန  အထိမ်းအမှတ် စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ုယေနနံနက် ၈ 

နာရီခဲွက ဘီးလင်းမိနယ် အုိင်းပွန်ေကျးရာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

ဝင်းအတွင်း၌  ြပလုပ်သည်။

အဆိုပါ    သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်   မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ ဦးထင်လင်းေအာင်(၁)က မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးမျိးသိုက်ထွန်း၊မိနယ်ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ၊   မိခင်ှင့်  ကေလး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းှင့် ဆရာ ဆရာမများထံသို  ပျိးပင်များ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည်။

ပျိးပင်  ၂၇၀ စိုက်ပျိး

ထိုေနာက် သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ုြပလုပ်ရာ မေဟာ်ဂနီ ၁၃၅ ပင်၊ 

မန်ဂျန်ရှား   ၁၃၅  ပင်  စုစုေပါင်းပျိးပင ်  ၂၇၀   တိုကို မိနယ်စီမ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊  ကက်ေြခနအီသင်း 

အဖွဲဝင်များ၊ ဆရာ  ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်

ေဒသခြံပည်သမူျား   စစုေုပါင်းအင်အား ၈၀ တိုက ေပျာ်ရ င်စွာ စိက်ုပျိးခဲ ့

ကေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဘီးလင်းမိ၌ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန 

အထိမ်းအမှတ် စုေပါင်းသစ်ပင် စိုက်ပျိး

 ပိုလန်မှ

ဆီွယာတက်ခ်အတွက် ဂရန်းဆလမ်းဆဖုလားကိ ုှစ်ကမ်ိတိင်ုဆွတ်ခူး 

ိင်ုခဲြ့ခင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဆီွယာတက်ခ်ဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်း 

က    ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ     အမျိးသမီးတစ်ဦးချင်း 

ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားကိ ုရယူဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့သူ ြဖစ်ပါတယ်။

ဆွီယာတက်ခ်ရဲ   ယခုိုင်ပွဲဟာ   သူရဲ   တင်းနစ်မယ်ဘဝ 

တစ်ေလ ာက် ၃၅ ပဲွဆက်ုိင်ပဲွရရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး  တင်းနစ်မယ်  ကိုကို 

ေဂါက်ဖ်အတွက်ေတာ ့    ယခု     ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွ ဲ

ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွ ဲတက်လှမ်းိုင်ခဲ့ြခင်းဟာ အဓိကပိင်ပွဲေတွမှာ 

ပထမဆုံး ဗိုလ်လုပွဲတက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

တင်းနစ်မယ် ကိုကိုေဂါက်ဖ်ဟာ ြပင်သစ်အိုးပင်းအမျိးသမီး 

တစ်ဦးချင်းပိင်ပဲွမှာ  ံးပဲွကံခဲေ့ပမယ့ ်အမျိးသမီးှစ်ေယာက်တဲွပိင်ပဲွ 

မှာ ဗိုလ်စွဲိုင်ဖို ဆ ရှိေနတာြဖစ်ပါတယ်။                         ေငွကယ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတစ်ခုတည်းေသာဤကမ ာ

ေဒါက်တာေမာင်ေကျာ်-ပါေမာက ချပ်(ငိမ်း) 
(ယမန်ေနမှအဆက်) 

ကမ ာ့လူဦးေရဟာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံပဲ 

ြဖစ်ြဖစ်၊ ေြခာက်ဘလီယီပံြဲဖစ်ြဖစ် လတူစ်ဦးချင်းဟာ 

လ ပ်ရှားမ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု   ကင်းိုင်ကသည ်

မဟုတ်။ အသက်ရှင်သွားလာေနထိုင်ေရးကအစ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမ  ကားတဝီဝီနဲ  ေမာင်းှင ်

လိုကတဲ ့ဆ အဆုံး အကျံးဝင်သတူိင်ုးဟာ ေလထ ု

တွင်းသို ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဓာတ်ေငွေတ ွမည်၍ 

မည်မ  ထုတ်လ င့်သည်ကို  ကာဗွန်ေြခရာအြဖစ်၊ 

ဒကီာဗွန်ေြခရာ အကီးအေသးဟာ ရာသဦတပုေူွးမ  

ကို ထပ်ဟပ်ေစပါတယ်။ 

တုတ်နဲ  အေမရိကန်ိုင်ငံတိုဟာ  ကျားကီး 

ေြခရာကီးဆိုသလိ ုကာဗွန်ေြခရာကီးတဲ့ိုင်ငံေတွ

ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျာက်မီးေသွးနဲ   ေရနံဓာတ်ေငွ 

ေလာင်စာကိ ုအများဆုံးသုံး လ ပ်စစ်ထတ်ု၊ သွားလာ 

ေရး လူသုံးကုန်ပစ ည်းအမျိးမျိးကို ထုတ်လုပ်ပီး 

ကမ ာကို ေရာင်းချြဖန် ြဖးပါတယ်။ ဥပမာ ကမ ာ့ 

နာမည်ကီး Addidas တံဆိပ်ကဲ့သို  ေကာင်းတဲ့ 

အားကစားဖိနပ်ေတွကိ ုတုတ်ိုင်ငံက ၄၀ ရာခိုင် 

 န်း ထုတ်လုပ်ေရာင်းချပါတယ်။ 

လမ်းေပ မှာေြပးေနတဲ ့ေမာ်ေတာ်ကား

နပံါတ် (၂) ကေတာ ့ကမ ာတစ်ဝန်း လမ်းေပ မှာ 

ေြပးေနတဲ့ ေမာ်ေတာ်ကားစီးေရဟာ  သန်းေပါင်း 

၁၂၀၀ အထ ိေကာက်ခမန်းလလိ ိများြပားခဲပ့ါတယ်။ 

၂၀၁၆ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ စာရင်းဇယားအရ 

ကမ ာမှာ ေမာ်ေတာ်ယာ်အကီးအေသး စုစုေပါင်း 

သန်း ၁၂၀၀ ရှိပါတယ်။    အဓိပ ာယ်က     လူ  

ေြခာက်ေယာက်ဟာ ကားတစ်စီးပိင်ုတဲ ့သေဘာပါ။ 

အေမရကိန်ိင်ုငရံဲ လဦူးေရဟာ သန်း ၃၀၀၊ ကားစီး 

ေရက သန်း ၂၄၀ ဆုိြပန်ေတာ ့အေမရကိန်ငါးဦးဟာ 

ကားေလးစီးပိုင်ပါတယ်။

  တုတ်က လက်ရှိမှာ ကားစီးေရသန်း ၁၈၀၊ 

ေနာင်မှာ သန်း ၅၀၀ အထိ ေရာက်ဖုိ ေမ ာ်မှန်းေနပါ 

တယ်။ ဂျာမနီနဲဂျပန်ိုင်ငံတိုဟာ လူှစ်ဦး  ကား 

တစ်စီးနီးပါးပိုင်ကပါတယ်။ ၂၁ ရာစုမှာထုတ်တဲ့ 

ေမာ်ေတာ်ကားေတဟွာ အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွမထွက် 

သေလာက် ေကာင်းပါတယ်။  နည်းပညာြမင့်ေတ ွ

သုံးထားလိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေသချာစ်းစားကည့်ပါ။ 

ဓာတ်ဆ၊ီ ဒဇီယ်ဆ ီတစ်ဂါလန်သုံးတိင်ုး ေလထထုကဲိ ု

ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ ၉-၁၀ ကီလုိဂရမ် ထုတ်လ တ်ပါတယ်။

ကားငယ်တစ်စီးဟာ  ၇  ဒသမ ၃  လီတာ 

ြဖည့်ထားရင ်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အထိ ေမာင်းိုင်ပါ 

တယ်။ ဒီကားဟာ  ေြခာက်ကီလိုမီတာ သိုမဟုတ် 

၃ ဒသမ ၇၅ miles ေမာင်းလိက်ုတာနဲ  ေလထထုကဲိ ု

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ ်တစ်ကီလိုဂရမ ်မ တ်ထုတ် 

လိုက်ပါတယ်။ ေလထုမှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဒီကာဗွန် 

ဓာတ်ေငွဟာ   ကမ ာကီးပူေွးဖို     ကီးမားတဲ ့

အေကာင်းတရား ြဖစ်ပါတယ်။ အများသံုး ဘတ်စ်ကား 

တစ်စီးဟာ ဥပမာ YBS ဆိုပါေတာ့ ၁၀ - ၁၂ ကီလို 

မီတာ   ေမာင်းလိုက်တာနဲ  ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ ်

တစ်ကီလိုဂရမ ်ထုတ်လ တ်ပါတယ်။ ေြခာက်ကီလိ ု

မီတာ ဆိုရင် သုည ဒသမ ၅ ကီလိုဂရမ ်ကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိုဒ်   ေလထုထဲဝင်လာတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒ ီဘတ်စ်ကားဟာခရီးသည် ၄၀ ကိ ုသယ်ယပူိုေဆာင် 

တာမို တွက်ေြခကိုက်ပါတယ်။

တစ်ှစ်မှာ သစ်ပင်ှစ်ပင်စိုက်က

နံပါတ် (၃) ကေတာ့ ၁၉၀၀ ြပည့်ှစ်မာှ 

သစ်ေတာဟက်ကာ    ေြခာက်ဘီလီယံ ရှိရာက  

၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ်မှာ သစ်ေတာ ဟက်ကာ သုံးဘလီယီ ံ

ပ ဲကျန်ပါေတာ့တယ်။ ကျန်ရိှတ့ဲ သစ်ေတာသံုးဘီလယီ ံ

ဟာ ေလထတွုင်းက ပုမှံန်ရိှေနတဲ ့CO2 ကိ ုစပ်ုယူိင်ု 

စွမ်း ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကမ ာကီး 

ပူေွးဖို ကီးမားတဲ့ အေကာင်းတရား ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြမန်မာလူထုအများဟာ ကာဗွန်သံသရာကိ ု  တိတိ 

ကျကျ နားမလည်ေသာ်လည်း “တစ်ပင်လ ဲဆယ်ပင် 

ထူ” ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ က န်ေတာ်တို ြမန်မာ 

ဘိုးေဘးဘီဘင ်  လက်ထက်ကတည်းက  ရှိခဲ့တဲ့ 

စကားမို သစ်တစ်ပင်ခုတ်ရင ် ဆယ်ပင် စိုက်ကဖို 

မှာခဲ့ပါတယ်။      ကမ ာအရပ်ရပ်ပါစံ န်းကေတာ့ 

အသက် ၁၁ ှစ်နဲ  အသက် ၆၀ ရှိ အမျိးသား အမျိး 

သမီးတုိင်းဟာ တစ်ှစ်မှာ သစ်ပင်ှစ်ပင် စုိက်ကဖုိ 

သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။

သစ်ပင်ေတွစုိက်ကရင်     အရိပ်အာဝါသရလုိ 

ေအးြမတဲအ့ြပင် ေလထထုလဲည်း ေအာက်ဆဂီျင်ပိုပီး 

ေရာက်သွားေတာ့ ေလဟာသန်ရှင်းလာမယ်။ ေရာဂါ 

ြဖစ်ေစတဲ့ ဗက်တီးရီးယားေတွလည်း ကင်းစင်လာ 

မယ်။ အေြမာ်အြမင်နဲ  ကုိယ့်ေဒသ ကုိယ့်ရပ်ရာေတွ 

နဲ  တက သုိလ်၊ ေကျာင်းပရဝဏ်ေတွမှာ လမ်းမကီး 

ေတေွဘးမှာ ကိယ့်ုေဒသတွင်းကစိ ၊ ကမ ာလ့ ပ်ရှားမ  

အသွင်ြဖစ်လုိ  လူထုလူမ အဖဲွအစည်းေတွ၊   အစုိးရ 

ဝန်ထမ်းေတနွဲ  ကမု ဏဝီန်ထမ်းေတကွ ှစ်စ်ပါဝင် 

စိုက်ပျိးကြခင်းအားြဖင့်   ကမ ာကီးပူေွးတာ၊ 

ပုမံမှန် ရာသဦတြုဖစ်ေပ တာ၊  ဆိင်ုကလန်ုးမန်ုတိင်ုး 

ေတွ   မကာခဏတိုက်ခိုက်တာ၊    ေတာမီးေတွ 

ေလာင်တာ    ေဘးအ ရာယ်က ကာကွယ်ိုင်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

အနာဂတ်ကမ ာဟာ 

ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့ိုင်ပါမလား

လူတိုဟာ  အေြပာကျယ်လှတဲ ့   ုက သတ  

ေလာကကီးထဲမှာ နက်  င်းစွာ ယှက် ယ်မ ေတွနဲ  

ေှာင်ဖဲွထားတာြဖစ်ပါတယ်။ လူပတ်ဝန်းကျင်ဟာ 

တကယ်ေတာ့သီးြခားစီမဟုတ်၊      နက်  င်းပီး 

ကွန်ရက်သဖွယ်     ယှက် ယ်ဆက်စပ်ေနမ ကို 

လူပတ်ဝန်းကျင်လုိ ေခ တာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ လသူား 

မျိးွယ်က  eာဏ်ရည်အြမင့်ဆုံးဆိုေတာ ့   လူကို 

ဗဟိြုပတာြဖစ်ေသာ်လည်း လူပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေလထု၊ 

ေရထု၊ ုက ၊ သတ ၊ ဇီဝေဂဟစနစ်ကီး  စွမ်းအင ်

အရင်းအြမစ်ကီး      ေဖာက်ြပန်ယိုယွင်းလာတာ 

နဲအမ  လမူ ဘဝဟာလည်း ယိယွုင်းပျက်သ်ုးသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် လူဟာ eာဏ်ရည်အြမင့ ်

ဆုံးဆိုပီး ေလာကရဲဆရာတစ်ဆူလုိ ခယံလူိုမရိင်ု 

ေတာ့တဲ့ အေြခအေနသို ေရာက်သွားိုင်ပါတယ်။ 

ကမ ာကီးဟာ ေရာဂါစုံနဲကျန်းမာေရးယိုယွင်းလာ

တဲ ့သေဘာရိှရာ ကမ ာကီးရဲကျန်းမာေရးကုိ အေလး 

ထားဖို အထူးလိအုပ်လာပါတယ်။ ေြပးစရာေြမမရိှဆိ ု

သလို ေနာက်ထပ်ကမ ာ တစ်ခုေပ ေပါက်လာဖိုဆို 

တာ ဘယ်လိုမှ စ်းစားိုင်ဖွယ်ရာမြဖစ်ိုင်တာကိ ု

ထင်လင်းစွာ ြမင်ကရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာကီးနဲ  အနီးဆုံးလကမ ာကို ေရ ေြပာင်း 

ေနဖုိဆုိတာဟာ စိတ်ကူးယ်အမ်ိမက်ထဲမှာပဲ ရိှေန 

ဦးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေကာင့်ပါလဲ၊  ဤကမ ာေြမ 

ကဲ့သိုြဖစ်ရန် လကမ ာကို ေြပာင်းလဲယူမယ်ဆိုရင ်

ယေနသပိ ံနဲ နည်းပညာအရ ကိးပမ်းအားထတ်ုမယ် 

ဆိုရင်ေတာင်   ှစ်ေပါင်းသုံးရာနီးပါးကာမယ်လို 

ခန်မှန်းထားတာေကာင့ ်ြဖစ်ပါတယ်။ ေနစကဝဠာ 

အတွင်းက အဂ   ါဂိဟ်ဆိပုါေတာ၊့ ဒေီနသပိ ံနည်းကျ 

ေတွရိှချက်ေတွအရ  ဘယ်လုိမှ စ်းစားုိင်ဖွယ်ရာ 

မြဖစ်တာကိုေတွရပါမယ်။ ဒါေကာင့် ရှည်လျားဦး 

မယ့်  အနာဂတ်ကမ ာခရီးကား   အိမ်မက်ထဲမှာပ ဲ

ထားကပီးေတာ ့ဒေီနကမ ာရဲ ကျန်းမာေရးေကာင်း 

ေအာင် အသက်ရှည်ရှင်သန်ေအာင် စ်းစားကရမှာ 

ြဖစ်တယ်။

သိပ ံနည်းကျ တိုင်းတာချက်များအရ _

လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ  ပုံမှန်တစ်ေန  ှစ်မိနစ်ခန်  

ဆက်သွယ်ေြပာဆိုရာမှာသုံးခဲ့ရင် တစ်ှစ်ကာတဲ့ 

အခါ ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိဒ်ု ပမာဏဟာ ၄၇ ကလီိ ု

ဂရမ် ထတ်ုလ တ်တာနဲ ညမီ ပါတယ်။ ဘာေကာင့လ်၊ဲ 

ဒလီက်ကိင်ုဖန်ုးကိ ုဒလီိသုုံးိင်ုဖို လ ပ်စစ်အားသွင်း 

ရလိုပဲ။

ေသာမတ်အယ်ဒီဆင် တီထွင်ခ့ဲတ့ဲ တစ်ရာဝပ် 

မီးသီးကိသုုံးပီး တစ်ှစ်တာ မီးမပတ်ိမခိဲရ့င် ကာဗွန် 

ဒိင်ုေအာက်ဆိဒ်ုပမာဏ ၅၀၀ ကလီိဂုရမ် ထတ်ုလ တ် 

ပါလိမ့်မယ်။ 

ြမန်မာအေခ     အီကာေကွးမီးလုံးသုံးခဲ့လို 

မီးမပိတ်မိခဲ့ရင်ေတာင်   ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ ်

ပမာဏ ၉၀ ကလီိဂုရမ် ထွက်ပါလမိ့မ်ယ်။ ဒါေကာင့ ်

လ ပ်စစ်မီးသုံးစွဲသူမှန်သမ ဟာ   ကာဗွန်ေြခရာနဲ  

ကင်းလ တ်ုိင်စရာမရိှဘူးလုိ ေြပာတာြဖစ်ပါတယ်။ 

သီးသန်ကိုယ်ပိုင်ေမာ်ေတာ်ကားကိ ု တစ်ှစ် 

မိုင်ေပါင်း ၉၀၀၀ ေမာင်းခဲ့ရင်  ထိုသူဟာ ှစ်စ် 

သစ်ပင် ၂၅ ပင် စိုက်ရမယ်လို  ကာဗွန်ေြခရာအရ 

သရိပါတယ်။ ေလထထု ဲကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိဒ်ုေတ ွ

ထုတ်လ တ်တဲ့ ေမာ်ေတာ်ကားပိုင်ရှင်ဟာ  တစ်ှစ် 

သစ်ပင် ၂၅ ပင်ကိေုတာ ့ြဖစ်ေအာင် စိက်ုသင့်ပါတယ်။

အနိမ့်ဆံုးအဆင့်မှာပင်    ကုိယ့် ခံဝန်းအတွင်း 

၁၈  ေပ - ၃  ေပ  အကျယ်မှာ  ပန်းပင်အလှေတွ 

စိက်ုရင်ပ ဲကုိယ့်အိမ်က ထွက်တ့ဲ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒ်ု 

ကိုလည်း သန်စင်ိုင်ပ ီလိုေြပာိုင်ပါတယ်။ 

ြမန်မာတို ဘာေတွကိတင်ြပင်ဆင်ထားမလဲ

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲေတာင်ပိုင်း  ပင်လယ် 

ကမ်းိုးတန်းေဒသေတွမှာ ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး 

လ ပ်စစ်ကုိ ထုတ်သင့်ပါတယ်။ နည်းပညာအေတာ် 

အသင့်သာလိတုဲ ့ေကျာက်မီးေသွးသုံးလ ပ်စစ်စက်ု ံ

ေတကွိ ုမုိးများတ့ဲ ေဒသေတွမှာ ရဲရဲရင့်ရင့်တည်ေဆာက် 

ပီး စက်မ လယ်ယာကိ ုတည်ေထာင်သင့်ပါတယ်။ 

ြမန်မာတ့ခံါးကိဖွုင့ ်“အြပင်မှာ ဘာေတြွဖစ်ေနသလ”ဲ 

လို ကည့တ်ဲအ့ခါ သပိ ံနဲနည်းပညာဟာပိုပီး အခရာ 

ကျတာေတွရမှာ ြဖစ်ပါတယ်၊၊ ရာသီဥတုေရေြမ 

ေကာင်းမွန်တဲ့ က န်ေတာ်တိုိုင်ငံအတွက် ဥပမာ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ဧရာဝတနီဲ  ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီးေတွမှာ ပန်းမျိးစုံစိုက်ပျိးပီး ကမ ာကို 

ပန်းတင်ပုိုိင်ရင် ေလထုထဲက ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒ်ု 

ကုိလည်း ေလ ာ့ချုိင်မယ်။ ဝင်ေငွလည်း ပံုမှန်ရုိင် 

မယ်လို ေြပာြပချင်ပါတယ်။      

  စာမျက်ှာ ၁၉  သို 

လသူားမျိးွယ်က eာဏ်ရည်အြမင့ဆ်ုံးဆိေုတာ ့လကူိ ုဗဟိြုပတာြဖစ်ေသာ် 
လည်း လူပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေလထု၊ ေရထု၊ ုက ၊ သတ ၊ ဇီဝေဂဟစနစ်ကီး  
စွမ်းအင်အရင်းအြမစ်ကီး ေဖာက်ြပန်ယိယွုင်းလာတာနဲအမ  လူမ ဘဝဟာလည်း 
ယိုယွင်းပျက်သု်းသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် လူဟာ eာဏ်ရည်အြမင့် 
ဆုံးဆိုပီး ေလာကရဲဆရာတစ်ဆူလို ခံယူလိုမရိုင်ေတာ့တဲ့အေြခအေနသုိ 
ေရာက်သွားိုင်ပါတယ်။ ကမ  ာကီးဟာ ေရာဂါစုံနဲကျန်းမာေရးယိုယွင်းလာတဲ့ 
သေဘာရှိရာ ကမ ာကီးရဲကျန်းမာေရးကိုအေလးထားဖို အထူးလိုအပ်လာပါ 

တယ်။ ေြပးစရာေြမမရှိဆိုသလို  ေနာက်ထပ်ကမ ာ တစ်ခုေပ ေပါက်လာဖို 
ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ စ်းစားိုင်ဖွယ်ရာမြဖစ်ိုင်တာကို ထင်လင်းစွာ ြမင်က 
ရမှာြဖစ်



ဇွန်    ၆၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး  သံရည်ကိစက်ေတွ၊ 

သမံဏိထုတ်တ့ဲ စက်ံုေတွဟာ အခုဆုိရင် နည်းပညာ 

ြမင့်လာေတာ ့အက်ဆစ်မိုးြဖစ်ေစမယ့ ်  ဆာလ်ဖာ 

ဓာတ်ေငွတိုကိ ု       ေကာင်းေကာင်းဖယ်ိုင်ပီမို 

ေကျာက်မီးေသွးသုံးပီး စက်ုံတည်ေထာင်ရမှာကိ ု

အထူးေကာက်လန်စရာ    မလိုဘူးလိုေြပာချင်ပါ 

တယ်။ ေကျာက်မီးေသွးသာသုံးကရပီး  လ ပ်စစ် 

ထုတ်ကရတဲ ့    ိုင်ငံေတွဟာလ ပ်စစ်ကို   အထူး 

ေခ တာသုံးစွဲကရပါတယ်။ 

ကမ ာကီးကိုပူေွးေစတဲ့ အဓိက ဓာတ်ေငွ 

ြဖစ်တဲ့  ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကိ ု  ကိုယ့်ေကာင့ ်

ပုိမုိမထွက်ေစဖုိ လိအုပ်ပါတယ်။ ကိယ်ုတစ်ေယာက် 

တည်းအေနနဲ  မည်သိုမည်ပု ံေလ ာခ့ျိင်ုမယ်ဆိတုာ 

ေတလွည်း စ်းစားိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒသီေဘာပ−ဲ 

• သန်းေပါင်းခုနစ်ေထာင်ေကျာ်ရှိတဲ ့   ကမ ာ့ 

လူထုဟာ   ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ    ေလ ာ့ချတဲ့ 

နည်းေတွကို မေမ့မေလျာ့ကျင့်သုံးြခင်းြဖင့် 

တစ်ခတုည်းေသာကမ ာကိ ုကယ်တင်ိင်ုမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

• အေြခခံကျကျလုပ်ရမယ့်ကိစ က  လ ပ်စစ် 

ဓာတ် ခိး ခံေခ တာသံုးစဲွဖုိက ပထမလုပ်ငန်း 

စ်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

• ဒုတိယလုပ်ငန်းစ်က ေရကိုခိး ခံေခ တာ

သုံးစဲွဖိုနဲ  ေလ ာြ့ပန်လည်သုံးှင့ ်အလလီသီုံး 

ိုင်သည်ဆိုတဲ့စနစ်ကို    ကျင်းသုံးိုင်တဲ့ 

လူသုံးကုန်ပစ ည်းေတွပဲြဖစ်ပါတယ်။

ေကာင်းပါပ.ီ. က န်ေတာ်တို     တစ်ဦးချင်း 

တစ်ေယာက်ချင်းဟာ  ေနာက်တစ်ေန၊   ေနာက် 

တစ်လ၊ ေနာက်တစ်ှစ် ဘာြဖစ်မလဲဆုိတာ သိချင် 

ကတာသဘာဝပါပဲ။ အနာဂတ်ကမ ာဟာ ေပျာ်ရ င် 

ချမ်းေြမစွ့ာ ေနိင်ုပါမ့လား၊ အနာဂတ် ပတ်ဝန်းကျင် 

မှာ ဒုက အေပါင်းမှကင်းေဝးချင်၊ အနာဂတ်ဘာြဖစ် 

မလဲသိချင်ကပါတယ်။   ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ 

ကိုယ့်အနာဂတ်ဘဝကို စိုးရိမ်ပူပန်ပီးေတွးပူလိုပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ သိုရာတွင် ဒီေလာင်စာေတွနဲ   ဇီဝ 

သယဇံာတ ပစ ည်းေတဟွာ တြဖည်းြဖည်းကန်ုဆုံးတဲ ့

 န်းဟာလည်း ြမန်လာပါတယ်။   လတူိုရဲလ ပ်ရှားမ  

ေတွေကာင့ ်      ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ေလာကဟာ 

ပျက်သု်းလာလို    အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို 

အခက်ကံလာမှာကိ ုေတွးပမူလိာကပါတယ်။ သတူို 

ရဲ ပုံမှန်လုပ်ေနကျအလုပ်ေတွ မလုပ်ိုင်ေတာ့မှာ 

ကိုလည်း ေတွးပူမိကပါတယ်။

ကမ ာကီးပူေွးလာပီး ေဘးဒုက အေပါင်းက 

ကင်းေဝးဖို၊ ေရရှည်ဖံွဖိးတုိးတက်ဖုိဆုိရင် လထူကုိ ု

အေြခခံရမယ်။  လူထုတွင်းမှာရှိတဲ ့    ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချ သုံးစဲွသတူိင်ုးမှာ တာဝန်ကိယ်ုစရိှီကတာကိ ု

သိရှိုံသာမက  လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာြဖစ်တယ်။ 

ပုံမှန်လုပ်ိုးလုပ်စ်ေတွကို    ေရှးယခင်ကကဲ့သို 

လပ်ုေနကမယ်ဆိရုင် ဆိင်ုကလန်ုးေတနွဲ ေတွရလမ့်ိ 

မယ်။ ေရကီး ေရလ ံ ေရေဘးဒုက ေတွ ကံရလိမ့် 

မယ်။ အပလူ  င်း၊ အေအးလ  င်း၊ မိုးသည်းထန်၊ မိုးေခါင် 

တဲ့ ြဖစ်ရပ်ေတွကိ ုေတွကံရလိမ့်မယ်။

လ ပ်စစ်ဓာတ် ေခ တာက

အေကာင်းရင်း ဇာစ်ြမစ်ကေတာ ့ေရနဲ  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်ကို    ခိး ခံေခ တာ  ထုတ်လုပ်သုံးစွဲဖိုပါပဲ။ 

ေရမက ယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း- လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ

• ေရပူ ေရေအး၊ ေလပူ ေလေအး    လိုအပ် 

သေလာက် လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ သံုးစဲွတာ 

ြပရပါမယ်။   အြပင်မှာ   လွန်စွာပူြပင်းမ ှ

ေလေအးစက်ကိ ုအသုံးြပရပါမယ်။

• မိကီး ြပကီးေတမှွာ လထူသုုံးဘတ်စ်ကား 

လိင်ုး၊ မိပတ်ရထား၊ ေြမေအာက်ရထားလိင်ုး 

ေတွနဲ    ုံးသွားုံးြပန်လုပ်ကရပါတယ်။ 

ေကျာင်းကိေကျာင်းပိုလုပ်ကရပါမယ်။ 

• အသီးအံှ၊ အသား၊ ငါးကိ ုြပည်တွင်းမှ ရာနီး 

ချပ်စပ်မှ ဝယ်ယူသံုးစဲွကရပါမယ်။ ေြခေလး 

ေချာင်းသားကိ ုေလ ာ့စားရပါမယ်။ 

• ေလ ာ့ြပန်လည်သံုးှင့် အလီလီသံုးုိင်သည် 

ဆိတုဲ ့(Reduce, Reuse and Recycle) စနစ် 

ကို ကျင်းသုံးရပါမယ်။

ေကာင်းပါပ.ီ.  ဒီေဆာင်းပါးကိ ု  ဒီလို   နိဂုံး 

ချပ်ချင်ပါတယ်။

• ၂၀၄၀ ြပည့်ှစ်မှာ ိုင်ငံရဲ လ ပ်စစ်စွမ်းအင ်

လိအုပ်ချက်ကိ ုနည်းပညာသုံးပီး နည်းမျိးစု ံ

နဲ  ြဖည့်ဆည်းကရပါလိမ့်မယ်။ က န်ေတာ် 

တို အများကီး ြပင်ဆင်ရပါမယ်။

• ေကာင်းေကာင်းစား၊ ေကာင်းေကာင်းဝတ ်

ေကာင်းေကာင်းေပျာ်ပါးချင်တဲ့ ၂၁ ရာစုရဲ 

လူထု၊ ၂၅ ှစ်အရယ်ရှိတဲ့  လူငယ်ေတွရဲ 

ဆ ဟာ တားဆီးဖိုခက်ခဲ့တဲ့ ေမ ာ်မှန်းချက် 

ကီးြဖစ်ေနပါတယ်။  

• ပညာတတ်ရင် သပိ ံနဲနည်းပညာတတ်က မ်း 

ရင်   မိသားစုကိ ု   ထိန်းိုင်ေလာက်မယ်။ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၊        လ တ်ေတာ်အမတ်၊ 

မိေတာ်ဝန် စတဲ့တာဝန်ေတွလည်း ယူရင် 

ယူရလိမ့်မယ်။ 

• ရာသီဥတုေတွ ကေမာက်ကမြဖစ်လုိ မုန်တိင်ုး 

ကီးငယ်ေတွနဲ ကံရ၊ ေရလ မ်းမိုးတဲ့ ေနရပ် 

မှာ၊ ေနေကာင်းေနကရိင်ုတယ်။ က န်ေတာ် 

တို ခင်ဗျားတုိေခတ်မှာ ဘယ်လိေုနထိင်ုသင့ ်

သလဲ၊ ဘာေတွလုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ ့အေြဖ 

ရှိပီလား။ 

• အေြဖရိှပဆီိရုင် က န်ေတာ်တို ေရရှည်ဖံွဖိး 

တိုးတက်ဖိုများမယ်။ ကမ ာကီးပူေွးတာ၊ 

ပံုမမှန်ရာသီဥတုြဖစ်ေပ တာ၊   ဆုိင်ကလုန်း 

မုန်တိုင်းေတွ    မကာခဏ  တိုက်ခိုက်တာ၊ 

ေတာမီးေတွေလာင်တာ ေဘးအ ရာယ်က 

ကာကွယ်ိင်ုမှာ တစ်ခတုည်းေသာ ဤကမ ာ 

ကိ ုကယ်တင်ိင်ုမှာြဖစ်ပါေကာင်း ေရးသား 

အပ်ပါတယ်။         ။

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ
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ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဆရာကီးမင်းယေုဝ၏ လက်ေရးစင်ပုြံပင်ေပါင်းချပ် စာအပ်ုမှပုြံပင်ကိ ုစာေရးသမူသိားစ၏ု  ခွင့ြ်ပ 

ချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

တစ်ခါေသာ် လတူစ်ေယာက်သည် မမိကိိယ်ုမမိ ိ

ပညာရှိြဖစ်သည်ဟ ုထင်မှတ်၏။  သူသည်က ားဝါ 

တတ်သြဖင့ ်  မိမိပညာရှိကီးြဖစ်ေကာင်းကိုလည်း 

အခွင့် ကံတိုင်း   ထုတ်ေဖာ်က ားဝါ      ေြပာဆိုေလ့ 

ရှိသည်။ 

တစ်ေနသ၌ ထိသုသူည်  ြမည်းတစ်ေကာင်ဝယ် 

သည်။ ထုံးစအံတိင်ုး အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်က 

သည်။ ထိုသူကပင ်စာချပ်ကို ေရးသားသည်။ 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဆုိသည်မှာ  မည်သည့် 

ကန်ုပစ ည်းကိ ုမည်ေရမည်မ ြဖင့ ်မည်သကူ မည်သူ  

ကို အပီးအပိုင်ေရာင်းသည ်စသည်ြဖင့်သာေရးရန ်

လိုသည်။ သိုေသာ် ထိုသူကထိုသိုမဟုတ်။ မိမိပညာ 

ရှိြဖစ်ေကာင်း ဝါက ားလိုသြဖင့ ်“ြမည်း ဆိုသည်မှာ 

မည်သည့်သတ ဝါမျိး  ြဖစ်သည်။   ြမည်းဝယ်သူ 

မှာလည်း ပညာရိှြဖစ်သည်” စသည်ြဖင့ ်ရှည်လျားစွာ 

နိဒါန်းချ၍ီ    ေရးသားေနရာ    မပီးဆုံးိုင်ြဖစ်ေန 

သည်။ 

ဤတွင် ြမည်းေရာင်းသူက စိတ်မရှည်ေတာ့ 

တစ်ခါေသာ် လတူစ်ေယာက်သည် ေရ ကိ ုများစွာတပ်မက်ြခင်း ြဖစ်မ၏ိ။ ထိုေကာင့ ်သသူည် တစ်ခေုသာ 

နနံက်ေစာေစာတွင် အဝတ်အစားကိ ုေကာင်းစွာဝတ်ဆင်လျက် ေဈးသို ထွက်ခွာသွား၏။ ေဈးသိုေရာက်ေသာ် 

သူသည် ေရ ဆိုင်တွင်းသို ရဲဝံ့စွာဝင်သွား၏။ ထိုေနာက် ဆိုင်တွင်းရှ ိ  ေရ တိုကို    ုတ်တရက်ယူပီးလ င် 

ထွက်ေြပးေလ၏။ 

အနီးအနားရှိလူအေပါင်းလည်း ထိုလူကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးကရာ မကာမ ီဖမ်းမိသွားေလ၏။ 

ဤတွင် သူတိုက... 

“ေနအချန်ိ ြဖစ်ပါလျက် သင်သည် ေရ ကုိခုိးဝ့ံသည်မှာ ငါတုိရိှေနသည်ကုိမြမင်၍ေလာ” ဟူ၍ ေမးြမန်း 

က၏။

ထိုအခါ ထိုသူက “က ်ုပ်သည် သင်တိုကို မြမင်၊ ေရ ကိုသာ ြမင်ပါသည်”ဟူ၍  ြပန်လည်ေြပာဆို 

လိုက်ေလသတည်း။ 

(တုတ်ပုံြပင)်

သြဖင့ ်

“ဘယ့်ှယ်လဲ ပညာရိှကီး စာချပ်ေရးလုိ မပီး 

ေသးဘူးလား၊ အချန်ိေတ ွကန်ုလှပဗီျာ” ဟ ုဆိလုိက်ု 

သည်။ ထိုအခါ ပညာရှိကီးဆိုသူက... 

“မေလာစမ်းပါနဲကွာ ြပည့စ်ုေံအာင်ေရးေနတာ 

ပါ၊ မင်း နားမလည်ပါဘူး” ဟူ၍ ေြပာကားသည်။ 

ပညာရှိကီးသည်နိဒါန်းချ၍ီ  ေရးေနသည်မှာ 

စာရက်သုံးရက်ေရးပီးေသာ်လည်း    မဆုံးေသး။ 

အေရာင်းအဝယ်ြပေကာင်းပင်   စတင်မေရးရေသး 

ေပ။ 

ြမည်းေရာင်းသူသည်    ထိုပညာရှိဆိုသူကို 

စတ်ိပျက်လာုသံာမက        ြမည်းကိေုရာင်းချင်စတ်ိပင် 

မရှိေတာ့ေပ။ 

(လိရုင်းကိ ုမေရးဘ ဲမလိအုပ်ဘ ဲစာအရှည်ကီး 

ေရးေနသူများှင့ ်လိုရင်းကိ ုမေြပာဘ ဲမလိုအပ်ဘဲ 

စကားအရှည်ကီး  ေြပာေနသူများသည ်အများ၏ 

အထင်ကီးမ ကိုမရ၊ ရံမုန်းြခင်းကိုပင ်    ခံရတတ် 

ေပသည်။)                                   (တုတ်ပုံြပင)်

ေရ ကိုသာ ြမင်သူြမည်းဝယ်သူ ပညာရှိကီး

မင်းယုေဝ
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လူမ 

ဘဝ လူငယ်များှင့ ်

ေကာင်းမွန်ေသာမှတ်ဉာဏ်

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

လငူယ်များသည် မမိတိို၏ဘဝ ြမင့မ်ားတိုးတက် 

ေရးအတွက် ပညာရှာေဖဆွည်းပူးရာတွင် မှတ်eာဏ် 

ေကာင်းမွန်ရန် အေရးကီးသည်။ မှတ်eာဏ်ဆိသုည် 

မှာ အချက်အလက်ကိ ုသိမီှုးရန် ဦးေှာက်၏စွမ်းရည် 

ြဖစ်ပီး ယင်းကိ ုတိတိကျကျ ြပန်လည်အမှတ်ရိုင ်

စွမ်းပင ် ြဖစ်သည်။   ဦးေှာက်သည်   ကွန်ပျတာ 

တစ်စုံတစ်ရာထက်ပို၍    အင်အားေကာင်းသည်။ 

ဦးေှာက်ကို မည်သိုေလ့ကျင့်ေပးရမည်ကိုသိလ င် 

လူငယ်များအေနြဖင့်   မိမိတို၏ရလဒ်များ   ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ရရိှရန် ယင်းကိ ုထိန်းချပ်အသံုးချုိင်မည် 

ြဖစ်သည်။ မှတ်eာဏ်ေကာင်းရိှြခင်း၏ အကျိးေကျးဇူး 

အချိမှာ ေအာက်ပါတိုြဖစ်သည်။

(၁)  မှတ်eာဏ်ေကာင်းတစ်ခုသည ်   ဖွဲစည်းမ ကို 

အေထာက်အကူြပပီး စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ု ြမင့်တင ်

ေပးသည်။ 

လူငယ်များသည် မှတ်eာဏ်ေကာင်းြဖင့် မိမိ 

တို၏ အေတွးအေခ များကို စနစ်တကျ ေသသပ်စွာ 

ဖွဲစည်းိုင်သည်။ သာမန်စကားေြပာဆိုမ တွင်ပင် 

စနစ်ကျိုင်သည်။ ဤအချက်က လွန်စွာှံစပ်ပီး 

ထထဲဝဲင်ဝင်သသိည်ဟ ုတြခားသမူျားက ထင်ြမင်ေစ 

သည်။ ထိုြပင ်လူငယ်များသည ်အမှားတွင်  အချနိ် 

ြဖန်းတီးမ နည်းပီး လုပ်ငန်းများစွာကုိ တစ်ပိင်နက် 

တည်း ေဆာင်ရက်ိင်ုေပမည်။ မည်မ ေကာင်းမွန်စွာ 

မှတ်မိသည်ကိ ုလူအများက အထင်ကီးပီး လူငယ် 

များ၏ အကြံပချက်များှင့ ်ေမးခွန်းများကိ ုလျင်ြမန် 

စွာ တုံြပန်ကသည်။ 

(၂)  မှတ်eာဏ်ေကာင်းသည ်လူမ ေရးအေြခအေန 

များတွင် အေထာက်အကူြပသည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့ ်မှတ်eာဏ်ေကာင်းပါက 

မိတ်ေဆွသူငယ်ချင်းများ ပိုဖွဲြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏ လူမ  

ေရးအဆက်အသွယ်များ တိုးပွားလာမည် ြဖစ်သည်။ 

လူသဘာဝအရ လူတိုသည် သူတိုှင့်ပတ်သက်၍ 

အမှတ်ရစရာများကိ ုအမှတ်ရသူတိုှင့် ေပါင်းသင်း 

ရသည်ကိ ုှစ်သက်သည်။ မှတ်eာဏ်ေကာင်းသည ်

လငူယ်တို၏ ယုံကည်မ ကိ ုတိုးပွားေစပီး ေပါင်းသင်း 

ဆက်ဆံေရးတွင ်ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစသည်။ 

(၃) မှတ်eာဏ်ေကာင်းက ိုးကားေစသည်။ 

မှတ်eာဏ်ေကာင်းေသာ    လူငယ်များသည ်

ိုးကားပီး      ပိုမိုအသိeာဏ်ရှိဟန်ေပါက်သည်။ 

ဤသည်မှာ သူတို၏ဦးေှာက် ိုးကားပီး တုံြပန်မ  

ြမန်ဆန်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။    ေကျာင်းတွင ်

မှတ်eာဏ်ေကာင်းေသာ ေကျာင်းသားများ  အမှတ် 

ေကာင်း ရကေလ့ရှိသည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့် မှတ်eာဏ်ေကာင်းရန် 

ေအာက်ပါတိုကို ြပမူေလ့ကျင့်ရန်လိုသည်။ 

-ေသချာစွာ နားေထာင်ပါ။

ိုးကားေသာနားေထာင်သူြဖစ်မှသာ အချက် 

အလက်များ ပိုမိုသိခွင့်ရမည ်ြဖစ်သည်။ 

-အချက်အလက်များကိ ုေရးချပါ။

ေကျာင်းသင်ခန်းစာများကိ ုကျက်မှတ်ေလလ့ာ 

ရာတွင်   အချက်အလက်များေရးချရန ်  လိုသည်။ 

ထိုအကျိးဆက်ေကာင့် အချက်အလက်များသည ်

မိမိနားမှ   ကားခဲ့ရသည်ထက်  ပို၍ကာြမင့်စွာ 

ဦးေှာက်ထဲသို ထည့်သွင်းသိုမှီးရာ ေရာက်မည်။ 

-အချက်အလက်များ အမှတ်ရရန် မိမိစိတ်ထဲ 

တွင် အြခားပုံရိပ်များှင့ ်ဆက်စပ်ြမင်ပါ။

လတူစ်ေယာက်၏နာမည်ကိ ုအမှတ်ရလိပုါလ င် 

သူကုိစိတ်ကူးယ် (သုိမဟုတ်)    နာမည်ကီးပုဂ ိလ် 

တစ်ဦး၏အမည်ှင့ ်ေပါင်းစပ်မှတ်ပါ။ ဥပမာ-သင့က်ိ ု

မိတ်ဆက်ေပးေသာသူ၏အမည်မှာ Ron ြဖစ်ပါလ င် 

ေရာ်နယ်ရီဂင် (Ronald Regan) ၏ အမည်ှင့် 

ဆက်စပ်မှတ်သားပါ။ 

- ကားသိရသည့ ်          အချက်အလက်ကို 

အကိမ်ကိမ် ေရရတ်ပါ။

လတူစ်ေယာက်ှင့ ်မမိကိိ ုမတ်ိဆက်ေပးလာပါ 

လ င ်သူနာမည်ကို သုံးကိမ်ခန်  ြပန်လည်ေရရတ်၍ 

မိမိသိေသာအြခားသူ၏နာမည်ှင့် ဆက်စပ်မှတ်ပါ။ 

ယင်းသိုထပ်ဆင့ရ်တ်ဆိြုခင်းေကာင့ ်မမိေိခါင်းထတွဲင် 

ထိုအချက်ဝင်ေရာက်သွားသည်။ 

-  မှတ်eာဏ်စွမ်းကိ ုအေကာင်းြမင် ခစံားမ ရိှပါ။

မမိတွိင် မှတ်eာဏ်ေကာင်းရိှသည်ဟ ုမမိကိိယ်ု 

မိမိ အတည်ြပရမည ် ြဖစ်သည်။  ဤသိုယုံကည်မ  

ရိှေစြခင်းြဖင့ ်မမိမှိတ်eာဏ်တိုးတက်ေအာင် ြပလပ်ု 

ိင်ုသည်။ အေကာင်းြမင်စတ်ိသေဘာထားက သင့က်ိ ု

ပို၍ေကာင်းစွာ မှတ်မိိုင်စွမ်းရှိေစသည်။ 

-  မိမိေဆာင်ရက်သမ ကိစ ကို အမှန်တကယ် 

စိတ်ဝင်စားမ  ေမွးပါ။

သင့်အလုပ်ကို သင်တကယ်စိတ်ဝင်စားလ င် 

သင်ပုိ၍ကာကာ အမှတ်ရေပမည်။  စိတ်ဝင်စားရန် 

ခက်ခသဲည့အ်ြဖစ်ကိ ုကံလ င်လည်း စတ်ိဝင်စားဟန် 

ဖမ်းြခင်းြဖင့ ် အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမ     ရှိလာ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

-အချက်အလက်အသစ်ကို     အကိမ်ကိမ် 

ြပန်လည်ဖတ် ပါ။

ဤသည်မှာ  ပ်ုသွင်ထပ်ဆင့သွ်င်းမ    သာဓက 

တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ သင်သည် ထပ်ခါထပ်ခါ ေခါင်းထ ဲ

စိတ်ထဲ သွင်းေပးြခင်းြဖင့ ်အရာရာကိ ုအမှတ်ရိုင် 

သည်။ 

-  မှတ်eာဏ်နည်းမ အကျိးဆက်ကိ ု သေဘာ 

ေပါက်ပါ။

ဤသည်မှာ  သင့်စိတ်ကိုမြဖစ်မေန   အမှတ်ရ 

ေအာင် ေစေ့ဆာ်ေပးသည်။ အေကာင်းြမင်ှင့ ်အကျိး 

ြပအသွင်ြဖင့်အသံုးြပေသာ ဤချ်းကပ်ပံုသည် ပုိ၍ 

ေကာင်းေသာမှတ်eာဏ် ဖံွဖိးလာေအာင် ေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်သည်။ 

-  သတင်းအချက်အလက်ကိ ု     ထဲထဲဝင်ဝင ်

နားလည်ပါ။

သတင်းအချက်အလက်ကို ေသချာနားလည် 

လ င် သင်ေကာင်းစွာမှတ်မမိည်။ အကျိးဆက်အားြဖင့ ်

အလုပ်ကို    ေကာင်းစွာလုပ်ကိုင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး 

ထိုအေကာင်းေကာင့ ်ေအာင်ြမင်မ  ရရှိလာမည်။ 

-  စိတ်ြဖင့် အစမ်းေလ့ကျင်မ  ြပလုပ်ပါ။

အဆိေုတာ်တစ်ဦးသည် စင်ြမင့ထ်က် မတက်ခင် 

စိတ်ထဲတွင် ေတးဆိုကျင့်ေလ့ရှိသည်။   ဤသိုြဖင့ ်

သူမှတ်eာဏ်ကိ ု   အားေကာင်းေစပီး     သူကိယ်ုသ ူ

ယံုကည်စိတ်ချမ  ပုိလာမည်ြဖစ်သည်။  အေြခအေန 

အရပ်ရပ်တွင ်ဤသေဘာတရားအရ ေလ့ကျင့်ိုင် 

သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ လငူယ်များသည် မှတ်eာဏ်ေကာင်း 

ြခင်းဆိုင်ရာ   သေဘာတရားများကိ ု   သိရှိလိုက်နာ 

ေလ့ကျင့်ြခင်းြဖင့် မှတ်eာဏ်ေကာင်းတစ်ခု ပျိးေထာင် 

ိုင်သည်။ ယင်းအေလ့အကျင့်ှင့်အတ ူလူငယ်များ 

သည် ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက် စတ်ိဆုံးြဖတ်ထား 

ပါလ င် မိမိတို၏  မှတ်eာဏ်ေကာင်းေအာင ်   ြပစု 

ပျိးေထာင်ဖို မြဖစ်မေန အေရးကီးလှေပသည်။ 

[Ref: Developing a good memory by MS Reddy]

ဆရာမ ေငွတာရီ၏ ေငွတာရီကဗျာေပါင်းချပ်မ ှ ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

မိုး

မ  င်းမ န်မ န် 

အမ န်မာန်ဖိး 

ဝသန်မိုးဝယ် 

ြမခိုးငယ် ခံ 

ဆိုင်းအုံအုံ။

ဆိုင်းအုံအုံ 

ပဇ န်မာန်ငိး 

စည်တံပိုးှင့် 

ိုက်ကိးသံစုံ 

သိုင်း ခံ ခံ။ 

သိုင်း ခံ ခံ 

ေမထုန်ခါတွင် 

မိုးလဝင်သည် 

ညိသင်တိုင်းုံ 

မ  င်းမ န်မ န်။

ကဗျာကဗျာ



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ကရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခဲ့သူများှင့ ်အသွား 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး (၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၄,၆၄၄)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လူနာသစ်(၁)ဦး  ေတွရှိရပါသည်။  ထိုေကာင့ ် ယေနအတွက်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၀၂) 

ရာခိုင် န်း ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၂၃၅,၂၇၀) ခအုားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၆၁၃,၃၈၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာများအား ေနအမ်ိတွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့ ်ေဆးုမံျားတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ(၁၉)ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၃၄၆) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

လူဦးေရ စုစုေပါင်း (၃၂,၂၁၁,၄၆၀) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ(၅,၃၂၄,၇၄၀) 

ဦး၊ ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ(၂၆,၈၈၆,၇၂၀) ဦးှင့် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထိုးှံ 

ပီးစီးသူ (၂,၁၇၂,၉၃၉) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၄-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း (၆၁,၂၇၁,၁၁၉)ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

•  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

(၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် တစ်ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၀၂ 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 ၁၀၇၂၅၂၃၉ ၉၅၀၄၉၅၅ ၄၃၀၈၀

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၅၆၈၀၀ ၅၈၉၆၇၅၂ ၁၅၆၆၁၅

၃။ မေလးရှား ၄၅၁၃၆၃၁ ၄၄၅၅၄၉၈ ၃၅၆၈၆

၄။ ထိုင်း ၄၄၆၆၇၉၃ ၄၄၀၄၃၆၉ ၃၀၁၇၄

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၁၅၄၆ ၃၆၂၈၆၁၁ ၆၀၄၅၆

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၁၆၇၂၈ ၁၂၃၄၇၃၉ ၁၃၉၂

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၃၈၂ ၅၉၂၃၄၆ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၀၆၉ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၆

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၀၄၀၂ ၁၄၈၀၆၉ ၂၂၃

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၅ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၆၅၀၃၀၅၇ ၈၂၅၂၇၇၈၉ ၁၀၃၃၅၇၁

၂။ အိ ိယ ၄၃၁၇၈၀၈၀ ၄၂၆၂၈၀၇၃ ၅၂၄၆၉၂

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၁၅၃၀၆၉ ၃၀၀၆၃၆၈၂ ၆၆၇၀၄၄

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၆၂၁၀၆၄ ၂၉၀၃၅၁၈၂ ၁၄၈၄၆၄

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၅၃၉၈၄၂ ၂၅၅၅၄၅၀၀ ၁၃၉၇၄၄

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၀၅၈၉၃ ၂၁၉၇၀၆၉၆ ၁၇၈၇၄၉

၇။ ုရှား ၁၈၃၅၁၈၅၁ ၁၇၇၆၄၂၆၁ ၃၇၉၅၂၀

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၁၆၃၆၈၆ ၁၇၈၃၇၅၀၆ ၂၄၂၅၈

၉။ အီတလီ ၁၇၄၉၀၄၅၁ ၁၆၆၈၁၆၅၉ ၁၆၆၉၂၂

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၄-၆-၂၀၂၂)ရက်ေန



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

တိုကမ  ာေြမသန်ရှင်းသာယာဖို စွန်ပစ်ပစ ည်းများကို စနစ်တကျစွန်ပစ်ကပါစို

စွန်ပစ်ပစ ည်းစမီခံန်ခဲွမ ှင့်ပတ်သက်ပီး ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့် ေဒသဆိင်ုရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ ိင်ုငတံကာပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ များကိလုည်း ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ပီး ကမ  ာ့ိင်ုငမံျားနည်းတ ူကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မ များကိ ု
ေလလ့ာေတွရိှိင်ုသည်။ ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့် ေဘးအ ရာယ်ရိှ စွနပ်စ်ပစ ည်းများ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းှင့် စွန်ပစ်ြခင်းများကို ထိန်းချပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဘာဆယ်ကွန်ဗင်းရှင်းှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို 
ညစ်ညမ်းေစပီး ကာရှည်စွာ မေပျာက်မပျက်တည်မေဲနိင်ုသည့် ေအာ်ဂနဲစ်ဓာတပုစ ည်းများဆိင်ုရာ စေတာဟ့မ်ုးကွန်ဗင်းရှင်း 
တိုတွင် အဖဲွဝင်ိင်ုငအံြဖစ်ပါဝင်ပီး စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုစနစ်တကျစမီခံန်ခဲွိင်ုေရးအတွက်   ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေဒါက်တာတင်ေအာင်ဝင်း(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန)

စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ ဦးစားေပးအဆင့်များ

ကိုးကားချက ်- ြမန်မာိုင်င ံအမျိးသားအဆင့ ်စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ  မဟာဗျဟာှင် ့ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)

 ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

(ယမန်ေနမှအဆက်)

မဟာဗျဟာှင့်        ပင်မလပ်ုငန်းအစအီစ်တွင် 

ပန်းတိုင်ေြခာက်ခုကိ ုချမှတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ 

ပန်းတိုင်တစ်ခုချင်းစီှင့်ပတ်သက်၍  ကာလတို 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀)၊ ကားကာလ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) ှင့် 

ကာလရှည် (၂၀၂၆-၂၀၃၀) အလိက်ု ေဆာင်ရက်မည့် 

အဓိကကျေသာ ရည်မှန်းချက်များှင့်   အဆိုြပ 

လပ်ုေဆာင်ချက်များကိ ုေရးဆဲွချမှတ်ထားပါသည်။ 

အဆိုပါ ပန်းတိုင်ေြခာက်ခုမှာ -

- ပန်းတိင်ု (က)    ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုမထခိိက်ုေစ 

ေသာ စွန်ပစ်ပစ ည်းစမီခံန် ခဲွမ စနစ် ြဖစ်ေပ  

လာေစေရးအတွက ်     ပထမဆုံးေြခလှမ်း 

အြဖစ်  ထိေရာက်သည့်   စွန်ပစ်ပစ ည်း 

သိမ်းဆည်းသည့်   ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များကိ ုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စည်းကမ်း 

မ့ဲစွန်ပစ်ြခင်းှင့် ေလဟာြပင်မီး  ြခင်းများ 

ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေအာင ်  ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ 

- ပန်းတိုင် (ခ)  ေဘးအ ရာယ်ရှိ စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများှင့် စက်မ လုပ်ငန်းများမှထွက်ရိှ 

ေသာ စွန်ပစ်ပစ ည်းများအတွက် ေရရှည် 

တည်တံ့ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုထခိိက်ုမ မြဖစ် 

ေစေသာ     စီမံခန်ခွဲမ အစီအစ်များအား 

တိုးချဲေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- ပန်းတုိင် (ဂ)   စွန်ပစ်ပစ ည်းများအား ေရရှည် 

စနစ်တကျ    စီမံခန်ခွဲိုင်ေစေရးအတွက ်

စွန်ပစ်ပစ ည်းထွက်ရှိမ ကို   ေလ ာ့ချြခင်း၊ 

ြပန်လည်အသံုးြပြခင်းှင့် ြပန်လည်ြပြပင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်းများကုိ ကျင့်သံုးေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့်  စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ု

အရင်းအြမစ်များအြဖစ ်ြပန်လည်အသုံးြပ 

ေဆာင်ရက်သည့် လူမ အဖဲွအစည်းတစ်ရပ် 

တည်ေထာင်ြခင်း၊ 

စွန်ပစ်ြခင်း၊ စက်ုံများမ ှထွက်ရှိလာသည့်  စွန်ပစ် 

ေရများကိ ု    စနစ်တကျ   သန်စင်မ မြပလုပ်ဘ ဲ

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ   ေရထု၊ ေြမထုများအတွင်းသို 

တိက်ုိက်ုစွန်ပစ်ြခင်း၊ စက်ုမံျားမှ ထွက်ရိှလာသည့်  

ထတ်ုလ တ်အခိုးအေငွများကိ ုသန်စင်မ မြပလပ်ုဘ ဲ

ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအတွင်းသို      တိုက်ိုက် 

ထတ်ုလ တ်ြခင်း၊ ဓာတပုစ ည်းများအား အသုံးြပြခင်း 

ှင့် စွန်ပစ်ြခင်းတိုကိ ုစနစ်တကျစီမံေဆာင်ရက်မ 

မရှိြခင်းှင် ့လူသားတို၏ကျန်းမာေရးှင် ့သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်အေပ    အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ  

ေဘးအ ရာယ်ရိှ  စွန်ပစ်ပစ ည်းများကုိ စနစ်တကျ 

စီမံခန်ခွဲမ မရှိြခင်းတိုေကာင် ့   ေလထု၊ ေရထုှင့် 

ေြမထုညစ်ညမ်းမ များ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊  မိေတာ်စည်ပင်သာယာ

ပါဝင်ပီး စွန်ပစ်ပစ ည်းများကို စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲ 

ိုင်ေရးအတွက ်   ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအြပင ်     အာဆီယံေဒသအတွင်း၌လည်း 

အာဆယီဓံာတပုစ ည်းများှင့ ်စွန်ပစ်ပစ ည်းဆိင်ုရာ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ   (ASEAN  Working  Group  on 

Chemicals and Waste - AWGCW) ှင့် အာဆီယ ံ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ  ေရရှည်ဖွံဖိး 

ေသာ မိကီးများ လုပ်ငန်းအဖဲွ (ASEAN Working 

Group on Environmentally Sustainable Cities 

- AWGESC) တိုတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ပီး ဓာတပုစ ည်း 

များှင့် စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုစနစ်တကျစီမံခန်ခွဲ 

ိုင်ေရးှင့် ေလ၊ ေရ၊ ေြမ သန်ရှင်းပီး   အစ်ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေသာမိကီးများ   ြဖစ်ေပ လာေစေရး 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ြပည်သမူျားက စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုစနစ်တကျ 

စွန်ပစ်ရန် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ပီး စွန်ပစ်ပစ ည်း 

စီမံခန် ခဲွမ ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်းကိစ ရပ်များ 

ကိ ုသက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊  အဖွဲအစည်းများှင့် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတမီျားက   အြပည့်အဝ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဆိုပါက     ြပည့်စု ံ

ေကာင်းမွန်ေသာ စွန်ပစ်ပစ ည်းစမီခံန် ခဲွမ စနစ်များ

ရိှသည့် မိြပေကျးလက်လေူနမ ပုစံမံျားှင့် သန်ရှင်း 

သည့်  ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနများကိ ု   ဖန်တီး 

ေဖာ်ေဆာင်သွားိုင်မည်ြဖစ်သည်။

စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ အတွက် 

အကံြပချက်များ

လုပ်ငန်းက  အသီးသီးမှ  ထွက်ရှိလာေသာ 

ေဘးအ ရာယ်ရှိ  စွန်ပစ်ပစ ည်းများ   အပါအဝင် 

စွန်ပစ်ပစ ည်းအမျိးမျိးကိ ုရရိှိင်ုသည့် နည်းပညာ၊ 

အရင်းအြမစ်များအေပ အေြခခံပီး ပတ်ဝန်းကျင်

ထခိိက်ုမ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစသည့် နည်းလမ်းေကာင်း 

များ၊  အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကို  အသုံးြပ၍ 

စွန်ပစ်ပစ ည်း စီမံေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ 

တာဝန်ယေူဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် ဆက်စပ်အစိုးရ 

ဌာနများအပါအဝင် ပုဂ လိကများ၊ အစိုးရမဟုတ ်

ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် လူမ အဖွဲအစည်းများ 

ပူးေပါင်းပီး     စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  ထိုသို   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် အနာဂတ်ကာလ၌ 

ကံေတွလာိုင်ဖွယ်ရှိေသာ      စွန်ပစ်ပစ ည်းှင့် 

ပတ်သက်သည့် ြပဿနာများှင့် စန်ိေခ မ များကိပုါ 

ထည့်သွင်းစ်းစားပီး ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ုိင်မည်ဆုိပါက ရလဒ်ေကာင်းများ ရရိှလာုိင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။

စွန်ပစ်ပစ ည်းများေကာင် ့       ပတ်ဝန်းကျင် 

ညစ်ညမ်းမ များှင့် လူသားတို၏ ကျန်းမာေရး 

အေပ   ထိခိုက်မ များ   မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက ်

စွန်ပစ်ပစ ည်းများအား စနစ်တကျစီမံခန်ခွဲြခင်း 

လုပ်ငန်းစ်များကိ ု        အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက် 

ရန် အကံြပလိုသည့်နည်းလမ်းများမှာ-

- စွန်ပစ်ပစ ည်းထွက်ရှိမ ပမာဏကို  အနည်း 

ဆုံးြဖစ်ေအာင ်ေလ ာ့ချြခင်း၊

- ြပန်လည်အသံုးြပုိင်ေသးေသာ ပစ ည်းများ 

ကို အကိမ်ကိမ် ြပန်လည်အသုံးြပြခင်း၊

- ထုတ်ကုန်ပစ ည်းအသစ်များ   ထုတ်လုပ်ရာ 

တွင် စွန်ပစ်ပစ ည်းများကို ကုန်ကမ်းများ 

အြဖစ် ထည့်သွင်းအသုံးြပြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ု ေြမသဇာ၊ စွမ်းအင်၊ 

ဇီဝေလာင်စာှင့်   ကုန်ကမ်းပစ ည်းများ 

အြဖစ်ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းများအား  ခွဲြခားစွန်ပစ်သည် ့

နည်းလမ်းများကိ ုကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ     လုပ်ငန်းများ 

အတွက်  ထိုက်သင့်ေသာဝန်ေဆာင်ခများ 

ေကာက်ခံ၍ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်း   ထွက်ရှိမ ပမာဏ၊  စွန်ပစ်မ  

ပမာဏ၊ ထွက်ရှိသည် ့စွန်ပစ်ပစ ည်းအမျိး 

အစားများကိ ု       စစ်တမ်းေကာက်ယူ၍ 

ကန်ိးဂဏန်းအချက်အလက်များ ထန်ိးသမ်ိး 

သည့်စနစ်များ တည်ေထာင်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်း  စွန်ပစ်ြခင်းဆိုင်ရာ   အေလ့ 

အကျင့်ေကာင်းများ    စာမျက်ှာ ၂၄ သို  

ေလ ာ့ချြခင်း

ြပန်လည်အသုံးြပြခင်း

ြပန်လည်ြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း

ြပန်လည်ရယူြခင်း

စွန်ပစ်ြခင်း

- ပန်းတိုင် (ဃ)   စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ  

အတွက် အစ်လည်ပတ်ေနမည့်ရန်ပုံေငွ 

ထားရှိေစြခင်း၊ 

- ပန်းတိုင်(င)   အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ေထာက်ခအံားေပး 

ေစြခင်းှင် ့  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း 

ှင့် 

- ပန်းတိုင် (စ)  လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း၊   ဥပေဒ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက် 

ေစြခင်း၊  အသိအမှတ်ြပြခင်းတိုြဖစ်ကပါ 

သည်။

ထိုအြပင် မိြပများှင့် ေကျးလက်ေဒသများတွင် 

စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုစည်းကမ်းမဲတ့ိက်ုိက်ုစွန်ပစ် 

ြခင်း၊ စက်မ လပ်ုငန်းများမှ ထွက်ရိှလာေသာ စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများကို စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲမ မြပလုပ်ဘဲ 

ေရးေကာ်မတီများှင် ့  တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများက      ကပ်မတ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ေလလ့ာေတွရိှရသည်။

စွန်ပစ်ပစ ည်းစမီခံန်ခဲွမ ှင့်ပတ်သက်ပီး ြမန်မာ 

ိင်ုငအံေနြဖင့် ေဒသဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊ 

ိုင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကိုလည်း 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ပီး     ကမ ာ့ိုင်ငံများနည်းတ ူ

ကိးပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မ များကိ ု

ေလလ့ာေတွရိှိင်ုသည်။ ထိသုို ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင် ့  ေဘးအ ရာယ်ရှိ   စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း 

ှင့်  စွန်ပစ်ြခင်းများကိ ု    ထိန်းချပ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ဘာဆယ်ကွန်ဗင်းရှင်းှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု

ညစ်ညမ်းေစပီး ကာရှည်စွာ မေပျာက်မပျက်တည်မ ဲ

ေနိုင်သည့် ေအာ်ဂဲနစ် ဓာတုပစ ည်းများဆိုင်ရာ 

စေတာဟ့မ်ုးကွန်ဗင်းရှင်းတိုတွင် အဖဲွဝင်ိင်ုငအံြဖစ် 

စသည့်   လုပ်ငန်းများကိ ု   အာဆီယံိုင်ငံများှင် ့

ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။

စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ အတွက် 

ေဆာင်ရက်ကရမည့်တာဝန်

စွန်ပစ်ပစ ည်းစမီခံန်ခဲွမ သည် ိင်ုငသံူိင်ုငသံား 

များ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ ပုဂ လိက အဖွဲ 

အစည်းများ၊ အစိုးရမဟတ်ုေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ 

လူမ အဖွဲအစည်းများ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

ေအာင်ြမင်ိုင်မည် ့   လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

လတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းမှစ၍ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ 

မိနယ်များမှတစ်ဆင် ့တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ 

ိင်ုငအံဆင့်အထ ိ            ထေိရာက်ေကာင်းမွန်ေသာ 

စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခွဲမ စနစ်များကို     ကျင့်သုံး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုမှသာ လက်ရိှကံေတွေန 

ရေသာ   စွန်ပစ်ပစ ည်းဆိုင်ရာ   ြပဿနာများကိ ု



 စာမျက်ှာ ၂၃ မှ

 ြဖစ်ေပ လာေစေရးအတွက်              စွန်ပစ်ပစ ည်း 

စီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ    အသိပညာေပးမ များ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- ြပန်လည်အသုံးြပ၍မရိုင်ေသာ    စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများှင့် ေဘးအ ရာယ်ရှိ စွန် ပစ် 

ပစ ည်းများကို   ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ  

မရှိေစေသာ  ခိုင်လုံသည့်   စွန်ပစ်ပစ ည်း 

စီမံခန် ခွဲမ စနစ်များြဖင့်    စနစ်တကျ 

ဖျက်ဆီးစွန်ပစ်ြခင်း၊

- ြပည်တွင်းရှိ   လုပ်ငန်းက  အသီးသီးမှ 

ထွက်ရှိလာေသာ    စွန်ပစ်ပစ ည်းများအား 

ြပန်လည်ြပြပင်ထုတ်လုပ်သည် ့  လုပ်ငန်း 

များကို အားေပးေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းများကုိ ေလ ာ့ချြခင်း (Reduce)၊ 

ြပန်လည်အသုံးြပြခင်း (Reuse)၊ ြပန်လည် 

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း  (Recycle) ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ     ဖွံဖိးလာေစေရးအတွက ်

စွန်ပစ်ပစ ည်းစွန်ထုတ်သူများ၊   စီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းရှင်များှင့် သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- လက်ရိှကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ေနေသာ စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများကို   စီမံခန်ခွဲသည့်စနစ်များ၊ 

နည်းလမ်းများတွင ်    ကံေတွေနရသည့် 

အခက်အခဲများှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်များကိ ုြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန် ခဲွမ ှင့် ပတ်သက်သည့် 

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ရမည့်လပ်ုငန်းများကိ ု

ေလလ့ာေဖာ်ထတ်ုပီး  အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန် ခဲွမ ဆုိင်ရာ သုေတသန 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်းစီမံခန်ခဲွမ ှင့် ပတ်သက်သည့် 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများှင့် စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု

ြပန်လည်ေလလ့ာဆန်းစစ်ပီး လက်ရိှအေြခ 

အေနများ၊   နည်းပညာတိုးတက်မ များှင့် 

အညီ ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ြပ  ာန်းြခင်း၊

- စွန်ပစ်ပစ ည်း  စီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းများကို 

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည ်

ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးှင် ့စွန်ပစ်ပစ ည်း 

များေကာင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ များကိ ု

ကိတင်ကာကွယ် ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် 

ထုတ်ြပန်ထားသည် ့    ဥပေဒ၊  စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများှင့်အည ီလိက်ုနာေဆာင်ရက် 

မ များအား ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ြခင်း။

ကမ ာေြမကီး ေရရှည်တည်တ့ံေစေရးအတွက် 

စိမ်းလန်းသန်ရှင်းပီး   ေကာင်းမွန်မ တေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနကိ ု ထန်ိးသမ်ိးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးသည် က ု်ပ်တိုလသူားတိင်ုးတွင် အဓကိတာဝန် 

ရိှေနပါသည်။ ထိုအြပင ်က ်ုပ်တို လက်ရိှမျိးဆက် 

များအေနြဖင် ့ေကာင်းမွန်သည် ့ သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ကိ ုအေမအွှစ်အြဖစ် အနာဂတ်မျိးဆက်များထ ံ

လက်ဆင့်ကမ်းေပးိုင်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

အကျိးရိှထေိရာက်သည့် စွန်ပစ်ပစ ည်းစမီခံန်ခဲွ 

မ  စနစ်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မ  

များမှတစ်ဆင့် သဘာဝသယဇံာတများကိ ုစ်ဆက် 

မြပတ ်ထုတ်ယူအသုံးြပိုင်ေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင်ေရရှည်တည်တံေ့ရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ  

များှင့် လူသားတုိ၏ ကျန်းမာေရးအေပ  ထိခုိက်မ  

များကိ ုေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ  အနည်းဆုံးြဖစ်ေစိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးလာေစေရးတိုကိ ု  ေမ ာ်မှန်းပီး    က ်ုပ်တို 

အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်   ေဆာင်ရက်သွားိုင်ရန ်

အေလးအနက်ရည်မှန်း၍ “တိုကမ ာေြမ သန်ရှင်း 

သာယာဖို စွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ုစနစ်တကျစွန်ပစ် 

ကပါစို” ဟု တိုက်တွန်း  းေဆာ်ရင်း “တစ်ခုတည်း 

ေသာ ကမ ာေြမ (Only One Earth)” ဆိုသည့် 

ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အတူ ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးေနအား    ဂုဏ်ြပကိဆိုအပ်ပါ

သည်။        ။ 

ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအခမ်းအနား ကျင်းပ
ဟသ  ာတ    ဇွန်   ၅

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဟသ  ာတမိနယ်တွင် သယံဇာတှင့ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန     ဟသ  ာတခိုင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနက ကီးမှး၍ ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးေန   အခမ်းအနားကုိ ယေနနံနက် ၈ နာရ ီ

က  ကေနာင်စုရပ ်တိုက်ေကျာင်းလမ်းရှ ိအဆိုပါုံး အစည်းေဝးခန်းမ  

၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ဟသ  ာတခိုင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးြမင်သ့န်းဝင်းက    အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်  ကမ ာ့   

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန        အခမ်းအနားသို      ေပးပိုေသာ 

ကလုသမဂ အတွင်းေရးမှးချပ်၏သဝဏ်လ ာကိ ု  ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးေကျာ်စွာဝင်းက ဖတ်ကားသည်။  

ဆက်လက်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်းေရးေန  

အသိပညာေပးဗီဒီယိုကို တက်ေရာက်လာသူများအား  ြပသခ့ဲပီး ခုိင် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် တက်ေရာက်လာကသူများက    ကမ ာ့ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေနအထမ်ိးအမှတ်   ခင်းကျင်းြပသထားေသာ  

ြပခန်းများကိ ု လိုက်လံကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                                                     

ကိုေဇာ်(ဟသ  ာတ)

သံတွဲမိ၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ
သံတွဲ    ဇွန်   ၅

“Only One Earth”တစ်ခုတည်းေသာ ကမ ာေြမေဆာင်ပုဒ်ှင့်အညီ 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၅ ရက်ေနတွင် ကျေရာက်သည့ ်ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိး 

သိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ ်သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းက 

ရခိုင်ြပည်နယ် သံတွဲမိ ဒါးေသွး ေကျာက်ေတာင်  ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းဝင်း၌ ကျင်းပရာ အေနာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ  ဗိလ်ုမှးချပ် 

ေကျာ်ေကျာ်သန်း တက်ေရာက်၍ သစ်ပင်စိုက်ပျိးေပးသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်  ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးမျိးချစ်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများကပျိးပင်များ  ေပးအပ်ရာ  ခိုင်၊ မိနယ် အဆင့်ဌာန 

ဆိုင်ရာများ၊  အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင်များ၊  မိခင်ှင့် ကေလး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရး အသင်းဝင်များ၊   ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ 

ှင့်တာဝန်ရှိသူများက ပျ်းကတိုး ၄၀၀၊ မေဟာ်ဂနီ ၂၈၀၊ မန်ဂျန်ရှား 

၃၀၀၊ မည်စည် ငါးပင်၊ ကံ့ေကာ် ငါးပင် ၊ သ ေြပ ငါးပင်ှင့် ပုန်းညက် 

ငါးပင် စစုေုပါင်း ပျိးပင် ၁၀၀၀ ကိ ုစေုပါင်းစိက်ုပျိးကရာ အေနာက်ပိင်ုး 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ ဗိလ်ုမှးချပ်ေကျာ်ေကျာ်သန်းှင့်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                    ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေရတာရှည်မိနယ်၌ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ
ေရတာရှည ် ဇွန် ၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနက 

ကီးမှး၍ ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးေနကိ ု ဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့် 

စေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကိ ု ယေနနနံက်ပိင်ုးက     သာဂရ-ကုိးပင်ုိးမ   

ြဖတ်ေကျာ်ကားလမ်းေဘး ေြခာက်မိင်ု သစ်ေတာေကျးရာ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အခမ်းအနားသုိ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဥက ာသန်း 

ှင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ေဒသခံြပည်သူများတက်ေရာက်ပီး 

က န်း၊ ပျ်းကတိုး၊ မန်ဂျန်ရှား၊ ပျ်းမပျိးပင်များကိ ုသတ်မှတ်ေနရာများ 

တွင် စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည် ။                         

 ကိုလွင်(ဆွာ)

ဓုြဖမိနယ်၌ မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပ
ဓုြဖ     ဇွန်   ၅

ဧရာဝတီတိုင ်း   ေဒသကီး  

ဓုြဖမိနယ်တွင်    မိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏  စီစ် 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်    သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး၊ 

ရာသီဥတုေကာင်းမွန်မ တေရး၊ 

သစ်ေတာသစ်ပင်များ ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းှင့်  ေဒသအပူချနိ်ေလ ာ့ချ 

ိုင်ေစရန် ရည်ရယ်၍  မိုးရာသီ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို     ယေန   

နံနက်  ၈ နာရီတွင်  ေရတွင်း 

ကုန်းေကျးရာ အေြခခံပညာမူလ 

တန်း  ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့သည်။

အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်

မိနယ်စီမံအုပ ်ခ ျပ ်ေရးအဖွဲ  

ဥက    ဦးေအးကိတုင့၊် အဖဲွဝင်(၁) 

ဗိုလ်မှးေအာင်ချိဦး၊ အဖွဲဝင်(၂) 

ဦးစန်ိေမာင်ဝင်း၊ မိနယ်ပညာေရး 

မှး ဦးလှေဌး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှးဦးငမ်ိးချမ်း- ၅ှင့် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်း 

များ၊ မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊ ဌာန 

ဆိင်ုရာအကီးအကဲများှင့် ဝန်ထမ်း 

များ၊   မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ အမျိး

သမီးေရးရာအဖ ွဲဝင ်မ ျား ှင့  ်

မိနယ်စစ်မ ထမ်းေဟာင်းအဖွဲ 

စစုေုပါင်းအင်အား ၁၆၀ ခန်တိုက 

က န်း  ၃၁ ပင်၊ မေဟာ်ဂနီ ၃၁ ပင်၊ 

မန်ဂျန်ရှား အပင် ၁၁၀၊ ခေရ 

တစ်ပင်၊ ယကူလစ် ၃၁ ပင်၊စန်ိပန်း 

တစ်ပင် စုစုေပါင်းအပင်  ၂၀၅ 

ပင်တိုကို  စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

 

ဖျာပုံမိ၌  ကမ  ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဖျာပုံ    ဇွန်      ၅

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ဖျာပံုမိနယ်တွင် ခုိင်ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနက   ကီးမှး၍  ၂၀၂၂ ခုှစ်    ကမ ာ့ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန   အခမ်းအနားကို  ယေန  နံနက်  ၉ 

နာရီက ဖျာပံုမိ   အထက(၁) ေကျာင်း ေအာင်ေြမခန်းမ၌   ကျင်းပ 

ရာ ဖျာပုံခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးတင်လင်းက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ အတွင်းေရးမှးက ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန   သဝဏ်လ ာကို  

ဖတ်ကားပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပး 

ဗီဒီယိုကိုြပသခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂



ဇွန် ၆၊  ၂၀၂၂

၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက်

အေတာ်ချည်းကာမှ     နန်းကိ ရီ 

တိုးတိတ်ညင်သာစွာ ေြပာမိသည်။ 

“အရီ ြပန်မယ်”

မျိးထွန်းသိန်းသည်   နန်းကိ ရီအား 

မတားဆီးေတာ့။ ဘာမ လည်းြပန်မေြပာ။ 

ငူငူငိုင်ငိုင်ကီး ထိုင်ေနသည်။

နန်းကိ ရီထိုင်ရာမ ှထသည်။ ကားရှ ိ

ရာသို ေလ ာက်ခဲသ့ည်။ ကားတခံါးဖွင့၍် 

ဝင်ထိုင်ကာ စက်  းေမာင်းထွက်သည ်

အထိ သူမလ ပ်။

နန်းကိ ရီ  ကားေမာင်းထွက်လာ 

သည်။ မျိးထွန်းသန်ိးသည် ေဝဆာေသာ 

သစ်ပင်ရိပ်ှင့် အေမှာင်ထုထဲတွင်  နစ်ြမပ် 

ကျန်ရစ်သည်။

နန်းကိ ရီ၏ရင်မှာ အလိုလိုေနရင်း 

ေမာေနသည်။ တစ်ခုခုကို မည်မည်ရရ 

ေတွးတတ်ိုင်စွမ်းသည်ေတာ့မဟုတ်။ 

အေကာင်းရပ်တစ်ခုခုေကာင့်ဟ ုမေရ 

ရာဘဲ ရင်ေမာသည်။

တာေဝးအေြပးသမားတစ်ေယာက ်

ပန်းအဝင်မှာ ေမာရနည်းမျိးြဖင့် ေမာ 

သည်။

အဲလစ်။

သည်အမည်သည် နန်းကိ ရနီားဝယ် 

ပဲ့တင်သံသဖွယ ်    ိုက်ခတ်ေနသည်။ 

အကိမ်ကိမ်အခါအခါ    ကားေယာင ်

ေနသည်။ ေမ့ေပျာက်ပစ်၍လည်းမရ။

အဲလစ်တဲ့။ 

ဘယ်သူများပါလိမ့်ကွယ်။

x  x  x  x  x

[ ၄ ]

မရာေတာ့လည်း မရာ၊ ရာမယ့်ရာ 

ေတာ့လည်း အဆက်မြပတ်။ ရက်အတန် 

ကာမ  မိုးြပတ်ေနခဲ့ေသာေကာင့် ေွ 

တမ   ပူြပင်းခဲ့သည်။  ေြခာက်ေြခာက ်

ေသွေသွ ရိှေနခဲသ့ည်။ မေနညကေတာ ့

ြဗန်းခနဲ၊ ဒိုင်းခနဲ မိုးရာကျလာသည်။ 

သည်ကေနအထိ မိုးဆက်ရာေနသည်။ 

ရံဖန်ရံခါဆုိသလုိ ြပတ်ေတာင်းြပတ်ေတာင်း 

ြဖစ်သွားတတ်သည်မှလွဲ၍  အဆက် 

မြပတ် ေစွေနသည်။

အညာေဒသ၏ ေှာင်မိုးသည် အငိး 

တကီးရှိလှသည်။

ပူြပင်းေြခာက်ေသွသမ    အတိုးချ၍ 

ေအးြမစွတ်စိုလာသည်။   ဖုန်တေသာ 

ေသာထခဲ့ေသာလမ်းများတွင ်  ေရတင် 

ေနသည်။ ပူေွးေတာက်ပေသာေနေရာင် 

ြခည်ကို  မြမင်ရသည်မှာ ေနတစ်ပတ် 

လည်ေပေတာ့မည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် ြပတင်းေပါက် 

မှေနကာ   တစိမ့်စိမ့်ရာေနေသာမိုးကို 

ကည့်ေနသည်။ တံစက်မိတ်မှ ေလ ာကျ 

လာေသာေရစက်ကေလးများကို မပျင်း 

မရိ ေစာင့်ကည့်ေနသည်။ မုိးဖဲွမ န်ကေလး 

များသည ် တစ်ခါတစ်ရံ သူထံ လွင့်ပါး 

လာတတ်သည်။   အဝတ်မဲ့အသားမှာ 

ေမွးညင်းတုိတွင် ကပ်ငလိာတတ်သည်။ 

ထိုအခါ စိမ့်စိမ့်ြမြမေအးသည်။

တစ်ကုိယ်လံုး ေအးလျက်ရိှေသာ်လည်း 

အေွးထည်ဝတ်ရန် သတိမရ။ ေအးြမ 

ြခင်းကို အမှတ်မထားမိ။ အသိဟူသမ  

ေဝေနသလုိ ြပတင်းေပါက်တွင် ကာြမင့်စွာ 

ကတည်းက ရပ်ေနသည်။

စင်စစ် သည်ြပတင်းေပါက်မှာ သ ူအခါ 

မေရး   ရပ်ေနေလ့ရှိတတ်သည့်ေနရာ၊ 

ပူြပင်းေြခာက်ေသွေသာ ေွကာလ၊ ုိးတံ 

ကျကဲျ၊ဲ အရက်နည်းနည်းှင့ ်မဲွညစ်ေသာ 

အသွင်ရှိသည့် သစ်ပင်၊ ယင်းအေပ မှ 

ေရငတ်ေနေသာ   စာပတီးကေလးများကိ ု

သူြမင်ရတတ်မဲ။ ေအးြမေသာေဆာင်း 

ကာလ  ရက်ဖျား၌  ှင်းဥကေလးများ 

ခုိသီးေနပီး ယင်းတုိှင့် ပွင့်သစ်စေနေရာင် 

ြခည်တို   ထိေတွမိေသာအခါ   စိန်ပွင့် 

ကေလးများှယ ်  ဝင်းလက်သွားတတ ်

သည်ကို ေစာင့်ကည့်တတ်မဲပင်။

မိုးေရစက်ကေလးများှင့် မိုးရာေန 

သည်ကို ေစာင့်ကည့်ေနသည်သာ ဆိုရ 

ေသာ်လည်း တကယ်တမ်းတွင်မူ ကုိေမာင် 

ေမာင်ဦး၏ မျက်ဝန်းများမှာ တစ်ေန 

ရာရာကိ ုစူးစိက်ုကည့ေ်နသည်ှင့မ်တ။ူ 

မျက်စသိငူယ်အမ်ိ၌ အြမင်တစ်စုတံစ်ရာ 

ရှိပုံမရ။   ေဝးလံသီေခါင်ေသာေနရာသို 

လှမ်းကည့်ေနသည်ှင့်တူသည်။

အြမင်အာုံကသာ   ေဝမ  င်းလျက် 

ရှိသည်မဟုတ်။ သူ၏ အေတွးအာုံတို 

သည်လည်း ြပင်ပေလာကှယ်ပင် ရီေဝ 

အုံမ  င်းလျက်ရိှေလသည်။ တစ်စုတံစ်ခကုိ ု

မှတ်မှတ်ရရ ေတွးေနမိသည်မဟုတ်။ 

အေတွးေပါင်းစုတံို ဦးေှာက်မှာ ေယာက် 

ယက်ခတ်ေနသည်။

သူသည် အလုိလုိေနရင်း ေမာပန်းေန 

သလိုရှိသည်။ ရင်ထဲမှာ ေအာင့်သည်။ 

ဝမ်းဗိုက်တစ်ေနရာမ ှနာကျင်ေနသည်။ 

လည်ေချာင်းထဲက ယားေနသည်။

ေချာင်းတစ်ချက် ဟန်လိုက်သည်။ 

သလိပ်များသည ်ပါးစပ်ထဲမှာ ြပည့်ေန 

သည်။ ၎င်းတိုကိ ုေထွးထတ်ုလိက်ုသည်။

ဂွမ်းစအေဟာင်းတစ်ခလုိ ုဝါညစ်ညစ် 

သလိပ်ထဲတွင်  နီရဲေသာ ေသွးစေသွးန  

အချိပါသည်။ တံေတွးကို တံစက်မိတ် 

ေရေလ ာကျရာ ေရစီးေကာင်းသို ေထွးချ 

လုိက်ြခင်းြဖစ်ရာ ေရထဲတွင် ေသွးကွက် 

ကေလးတစ်ကွက်  ြပန်သွားသည်ကို 

ြမင်ရသည်။ ဤသည်ကိ ုသသူည် ြဖေရာ် 

ေသာမျက်ှာြဖင့ ်ကည့်မိေလသည်။

မေနညက အမ်ိသိုအြပန် မိုးမခိဲ့သည်။ 

အေအးပတ်ခဲ့သည်။ အဖျားဝင်ခဲ့သည်။ 

ေချာင်းအဆက်မြပတ်ဆုိးခ့ဲသည်။ သည် 

ကေနကျေတာ့   ေချာင်းဆိုးေလတိုင်း၊ 

တေံတွးေထွးေလတိင်ုး ေသွးစေသွးနတို 

ပါလာသည်ကုိ သတိထားမိသည်။ ယင်းသုိ 

သတိထားမိေလတုိင်းလည်း စိတ်ထဲမှာ 

အားငယ်သလိ ုခံစားရသည်။

တစ်ကိမ်ေသာအခါကလည်း သည် 

သုိပင် ြဖစ်ခ့ဲဖူးသည်။ လွန်ခ့ဲေသာ သံုးေလး 

ငါးှစ်ကြဖစ်သည်။ ေဆးုံသိုသွားကာ 

ရင်ဘတ်ကို   ဓာတ်မှန်ိုက်ကည့်ခဲ့ဖူး 

သည်။

“ခင်ဗျား  လူေလာကမှာ  ကာကာ 

ဆက်ပီး အသက်ရှင်ေနချင်ေသးတယ် 

ဆိရုင် အရက်နဲ   ေဆးလပ်ိကိ ုြဖတ်လိက်ု 

ပါ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး”

ဆရာဝန်က ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ်ြပား 

ကိုကည့ရ်င်း အကေံပးခဲသ့ည်။ အဆတ်ု 

၌ အစက်အေြပာက်ကေလးများ ြမင်ခ့ဲရ 

သည်ဟု ဆိုသည်။

ဆရာဝန်အကံေပးစ်က တစ်လှစ် 

လေလာက်   အရက်ှင့်  ေဆးလိပ်ကို 

ြဖတ်ိုင်ခဲ့သည်။   ေနာက်ေတာ့လည်း 

ယင်းသံသရာ၌  ြပန်လည်ကျင်လည်မ ိ

မဲပင်။ 

ဆရာဝန်၏စကားကိ ု ေမ့ေမ့ေပျာက ်

ေပျာက်ြဖစ်ေနခဲသ့ည်မှာပင် အတန်ကာ 

ပီ။

မိုးမိစက သာမန်အဖျားဝင်သည်ဟု 

ထင်သည်။ ယခင်ကလို သွားရင်းှင့်ပင် 

ေပျာက်သွားလိမ့်မည်     ထင်သည်။ 

သူသည် မိမိကိုယ်ကိ ုကျန်းမာသန်စွမ်း 

သူဟု ယံုကည်သူြဖစ်ေလသည်။ ယံုကည် 

စရာ    ေကာင်းေလာက်ေအာင်လည်း 

ကီးကီးကျယ်ကျယ် မမာမကျန်းြဖစ်ြခင်း 

မျိး  သူဘဝ၌  မေပ ေပါက်ခဲ့။ အိပ်ရာ 

ထမှဲာ ကာရှည်ေလးြမင့ ်လဲှမေနခဲရ့စဖူး။

ယခ ုတေံတွးထမှဲ ေသွးကိြုမင်ရသည်။ 

ဖျားနာမ မှာ ေြပာပေလာက်ေအာင်မြပင်း 

ထန်။ သုိစ်လျက် အားအင်တုိ လျင်ြမန် 

စွာ ကုန်သွားကာ အလုိလုိေနရင်း ေမာပန်း 

ေနေကာင်း ေတွရသည်။ ထတ်ိလန်စိုးရံ 

စတ်ိသည် အလွယ်တက ူဝင်ေရာက်လာ 

သည်။ 

“ေလးေလး၊ ေမေမက ထမင်းစားကရ 

ေအာင်တဲ့”

ေကျာဘက်မှ  အသံေပ လာသည်။ 

ုတ်တရက် အသံကို ကားလိုက်ရြခင်း 

ြဖစ်၍ သူ၏ကိုယ်မှာ ဆတ်ခနဲြဖစ်သွား 

သည်။ ေနာက်သို လှည့်ကည့လ်ိက်ုေသာ 

အခါ ပူစူးမကိုေတွရသည်။

ပူစူးမသည် ေဂျာ့ဘေမာင်၏ သမီး 

အလတ်။ ကုိးှစ်သမီး။ ဖေအတူမုိ အသား 

ညိသည်ဆိုေစ မိခင်၏အလှကို အေမွ 

ဆက်ခံထားိုင်သူပင်။

ေဂျာ့တွင် ယခုအခါ သားသမီးေလး 

ေယာက်ရှိေနသည်။  အကီးမသည  ်

အလယ်တန်းေကျာင်းသူ  ြဖစ်ေနပီ။ 

ပူစူးမေအာက်မှ ဘိုနီကို ိုင်ငံြခားတွင ်

ေမွးခဲသ့ည်။ အငယ်ဆုံးေကာင်ေလးသည် 

ယခုမှ ေလးဖက်သွားဆဲ။

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး သည်အိမ်မှာ ကာြမင့် 

စွာကတည်းက ေသာင်တင်ေနသည်။ 

သည်အိမ်မှာ ေဂျာ့၏ အေမွဆိုင်အိမ်။ 

သိုေပမဲ ့ကျန်ညအီစ်ကိေုမာင်ှမေတကွ 

တနယ်တေကျးမှာရှိကေလရာ  ေဂျာ့ 

တစ်ေယာက်တည်းပိုင်အိမ်လိ ု  ြဖစ်ေန 

သည်။ ေဂျာထ့မှံ ကိေုမာင်ေမာင်ဦး အပိင်ု 

စားရထားသလုိ ရိှခ့ဲသည်။ ေဂျာ့ ုိင်ငံြခား 

မှာရိှစ်ကပင် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး သည်အိမ် 

မှာ အထီးတည်းေနခဲ့သည်။ ယခု ေဂျာ့ 

ြပန်ေရာက်လာြပန်ေတာ့လည်း အတူ 

တကွပင် ေနထိုင်လျက်ရှိကသည်။

ေဂျာ့ကိုယ်တိုင်က ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

အား အြခားသို မသွားေစချင်။ ကေလး 

များလည်း သံေယာဇ်တွယ်ေနသည်။ 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးသည် အိမ်မှာ ဆက်လက် 

ေနြဖစ်ခဲ့သည်။

“ေလးေလး၊ ထမင်းစားကရေအာင ်

ေလ” 

ပူစူးမက ထပ်ေြပာသည်။ 

“ေလးေလး မစားချင်ေသးဘူး ကေလး 

ရယ်” 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ြပန်ေြပာသည်။

“ဟင်၊ ေလးေလး ထမင်းမစားတာ 

မေနညေနကတည်းက။ မဆာဘူးလား 

ဟင်”

“မဆာဘူး။ ေလးေလးက အာဟာရ 

သိဒ ိပီးတယ”် 

“ဘာလဲဟင်၊ အာဟာရသိဒ ိဆိုတာ” 

“အာဟာရသဒိ ိဆိတုာ ဘာမှ မစားဘ ဲ

ေနတာကိုေြပာတာေပါ့”

ပစူူးမသည် သူအတွက် အသစ်အဆန်း 

ြဖစ်ေသာစကားကုိ နားမလည်ုိင်သလုိ 

ေတွကည့်ရင်း စ်းစားေနသည်။

“ေမေမ့ကိုေြပာလိုက်။   ေလးေလး 

ထမင်းမစားေတာ့ဘူးလို ဟုတ်လား”

ပူစူးမ ေခါင်းညိတ်ြပရင်း ထွက်သွား 

သည်။

လည်ေချာင်းယားသြဖင့ ်ေချာင်းဆိုးမ ိ

ြပန်သည်။ ေတာ်ေတာ်ှင့် ဆိုး၍မရ။ 

အတင်းညစ်ပီးဆိုးေလမ ှသလိပ်ပါလာ 

သည်။ ေထွးထုတ်လုိက်ြပန်ေတာ့လည်း 

ေသွးစုစုခဲခဲကုိ ြမင်ရြပန်သည်။ သူသည် 

ပိုမိုေမာပန်းသွားသလိုရှိသည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး သည်အိမ်မှာ ကာြမင့်စွာကတည်းက ေသာင်တင်ေနသည်။ 

သည်အိမ်မှာ ေဂျာ့၏အေမွဆိုင်အိမ်။ သိုေပမဲ့ ကျန်ညီအစ်ကိုေမာင်ှမေတွက 

တနယ်တေကျးမှာရှိကေလရာ ေဂျာ့တစ်ေယာက်တည်းပိုင်အိမ်လို ြဖစ်ေနသည်။ 

ေဂျာ့ထံမှ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး အပုိင်စားရထားသလို ရှိခဲ့သည်။ 

ေဂျာ့ ိုင်ငံြခားမှာရှိစ်ကပင် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည်အိမ်မှာ အထီးတည်းေနခဲ့သည်။ 

ယခု ေဂျာ့ြပန်ေရာက်လာြပန်ေတာ့လည်း အတူတကွပင် ေနထိုင်လျက်ရှိကသည်။

ေဂျာ့ကိုယ်တိုင်က ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအား အြခားသိုမသွားေစချင်။ 

ကေလးများလည်း သံေယာဇ် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်    ၆၊   ၂၀၂၂

သေဘာက့န်ြမစ်ကိြုဖတ်သန်း၍ တည်ေဆာက် 

မည့် သေဘာက့န်တတံားတည်ေဆာက်ေရး စမီကံန်ိး 

အား ြပည်ေထာင်စေုငလွုံးေငရွင်းရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင် 

ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ငုတ်ေကာင်းမိမ ှေြမာက ်

ဘက်ပိုင်း   ဂွမိနယ်အထ ိ ငုတ်ေကာင်း-ဆင်မ-

ေငွေဆာင်-ေချာင်းသာ-ေရ ေသာင်ယံ-မကျးီဇင်-

ေကျာက်ခ န်-ဂွ(ကမ်းေြခပတ်လမ်း)စီမံကိန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာအဆိပုါ 

သေဘာ့ကန်တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းမှာ

ကမ်းေြခပတ်လမ်း၏      ေရ ေသာင်ယံ-မကျးီဇင ်

လမ်းပိင်ုး၌ ပါဝင်ေသာေကာင့ ်သေဘာက့န်တတံား 

သစ်ကို  တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  တံတား 

တည်ေဆာက်ေရး တာဝန်ခ ံဒတုယိ န်ကားေရးမှး 

(မိြပ)   အင်ဂျင်နီယာ ဦးဝင်းလွင်က    ေြပာကား 

သည်။

  အဆိပုါ ှစ်လမ်းသွားတတံားသစ်မှာ စစုေုပါင်း 

အရှည် ၄၈၄ ဒသမ ၅၉၆ မီတာ(၁၅၈၉ ဒသမ ၉၆ 

ေပ) ရှိမည်ြဖစ်ပီး   ယာ်သွားလမ်းအကျယ ်၂၄ ေပ 

မတ ရာ   ဇွန်   ၅

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး မတ ရာ 

မိနယ်၌ ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇွန် ၅ ရက် 

တွင်   ကျေရာက်ေသာ   ကမ ာ့ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန  

အထိမ်းအမှတ် မိုးရာသ ီသစ်ပင် 

စုိက်ပျိးပဲွေတာ်ကုိ ယေနနံနက် ၈ 

နာရီက မတ ရာမိ  အမှတ်(၂)

ရပ်ကွက် မဟာသမ်ိဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌    ကျင်းပ 

သည်။

ပျိးပင်များေပးအပ်

ေရှးဦးစွာ   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖဲွဥက     ဦးေအာင်သရူသန်ိး 

က အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားပီး 

မိနယ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   ှင့်  အဖွဲဝင်များ၊  မိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန  ဦးစီးအရာရှ ိ

ဦးထက်ေအာင်-၁တုိက ပျိးပင် 

များကိုေပးအပ်ရာ  ဌာနဆိုင်ရာ 

များှင့် လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများက 

လက်ခံရယူကသည်။ 

ဆက်လက်၍ က န်းပင်  ၁၅၀၊ 

ပိေတာက်ပင ်၁၀၀၊ သေြပဘူတ 

ကျံေပျာ်   ဇွန်   ၅

ကမ ာကီးပေူွးလာမ ှင့် ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ များကိ ုကာကွယ် 

ိင်ုရန်အတွက် ယေနတွင် ကျေရာက်ေသာ ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးေန (၂၀၂၂)အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ြပည်သူများထံသို ပျိးပင်များ 

ြဖန်ေဝေပးအပ်ြခင်းကိ ု  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    ကျံေပျာ်မိနယ်

သစ်ေတာပျိးဥယျာ်၌ ယေနနံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ကျေံပျာ်မိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန မိနယ်တာဝန်ခ ံဦးေကျာ်စိုး 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက စာသင်ေကျာင်းေပါင်း ၂၀ တုိမှ ေကျာင်းေကာ်မတီဝင် 

များထံသို က န်း ၈၂၅ ပင်၊ မန်ဂျန်ရှား ၈၂၅ ပင်၊ ယူကလစ် ၅၇၅ ပင်ှင့် 

မေဟာ်ဂနီပင် ၆၅၀ စုစုေပါင်းပျိးပင ် ၂၈၇၅ ပင်တိုကို အခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အခမဲ့ြဖန်ေဝ

အဆိုပါ ြဖန်ေဝခဲ့သည် ှစ်ေပအထက်ြမင့်ေသာပျိးပင်များကို 

သက်ဆိင်ုရာ အေြခခပံညာစာသင်ေကျာင်းများတွင် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းများှင့် ေကျာင်းေကာ်မတဝီင်တိုပူးေပါင်း၍ ဆက်လက်စိက်ုပျိး 

သွားမည်ြဖစ်ပီး မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိးိင်ုေရးတိုအတွက် 

က န်းပင် ၇၀၀၀၊ ပျ်းကတုိးပင် ၅၀၀၊ မန်ဂျန်ရှားပင် ၉၀၀၀၊ ယကူလစ်  

ပင် ၃၀၀၀၊ မေဟာ်ဂနီပင ်၅၀၀ တိုအြပင် အပိုေဆာင်းပျိးပင ်၂၀၀၀ 

တိုကို ပျိးေထာင်ထားရှိပီး လိုအပ်သည့်ြပည်သူများထ ံအခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ေပးြခင်းများကိုလည်း ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၅

ဒသမအကိမ်ေြမာက် အာဆီယံeာဏ်စမ်းပေဟဠိပိင်ပဲွ 10th ASEAN Quiz ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ 

လတွင် ြမန်မာိုင်ငံက အိမ်ရှင်အြဖစ ်လက်ခံကျင်းပမည်ြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံကိုယ်စားြပ လူငယ် သုံးဦး 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်သည်။

အဆိပုါ ြမန်မာိင်ုငကံိယ်ုစားြပ လငူယ် သုံးဦး ေရးချယ်ိင်ုရန်အတွက် အာဆယီeံာဏ်စမ်း ပေဟဠ ိ

ပိင်ပဲွ-ုိင်ငံအဆင့် 10th ASEAN Quiz National Level ကိ ု   ဇွန်လ ၁ ရက်ေန  နံနက်ပုိင်းတွင် ရန်ကုန်မိ 

ြပည်လမ်းရှ ိ   ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား   Studio(A)၌ တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှ 

ေရးချယ်ထားေသာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၁၀ ဦးတို ယှ်ပိင်ခ့ဲကရာ  ထိုသို ယှ်ပိင်မ များကို  MITV 

Channel မှ ဇွန်လ ၁ ရက်ေန  ည  ၇  နာရီသတင်းအပီးတွင်ြပသခဲ့ပီး MRTV HD Channel မှလည်း 

သံုးပုိင်းခဲွ၍  ဇွန် ၆၊ ၇၊ ၈ ရက်ေနများတွင် ညေန ၆နာရီသတင်းအပီး၌ ြမန်မာစာတန်းထုိးြဖင့် ထုတ်လ င့် 

ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။                                                                                       MRTV

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ရခိင်ုြပည်နယ်ဖံွဖိးတိုးတက်လာေစရန်အတွက် ေရ ေသာင်ယ-ံမကျးီဇင်ပိင်ုး၌ သေဘာက့န်တတံားသစ် တည်ေဆာက်ေန

ရှိကာ ေရလမ်းကင်းလွတ်အြမင့် ၃ ဒသမ ၆၆ မီတာ 

(၁၂ ေပ)(A.H.F.L မှ)ှင့်   အကျယ် ၂၅ ဒသမ ၀၃ 

မီတာ(၈၂ ဒသမ ၁၂ ေပစီ)ရှိ၍    Design loading 

(တံတားခံိုင်ဝန်) HL-93 ြဖစ်သည်။ အကျယ် ၁၈ 

ဒသမ ၂၈၆ မီတာရှိ  တံတားခန်းဖွင့် တစ်ခန်းှင့် 

အကျယ် ၂၇ ဒသမ ၄၃ မတီာစရိှီေသာ တတံားခန်းဖွင့် 

၁၇ ခန်းတိုြဖင့်     ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မည်ြဖစ ်

သည်။

တံတားေအာက်ခံအုတ်ြမစ်များကိ ု     အချင်း 

၁ ဒသမ ၅ မတီာရိှေသာဘိုးပိုင်များြဖင့ ်တည်ေဆာက် 

မည်ြဖစ်ကာ တံတားကိုယ်ထည်မှာ RC ကွန်ကရစ် 

ြဖစ်၍  တံတားအေပ ထည်ကို   PC Girder၊ RC 

Girder & RC Slab တိုြဖင့် တည်ေဆာက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 တံတားသစ်တည်ေဆာက်ေရး    လုပ်ငန်းပုိင်း 

အတွက်   ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေြခာက်လ    ဘ  ာှစ် 

ြပည်ေထာင်စ ုေငလွုံးေငရွင်း ရန်ပုေံငကွျပ်သန်းေပါင်း 

၂၀၀ ြဖင့် ဘိုးပိုင် ငါးလုံးတူးေဖာ်ေဆာင်ရက်ပီးစီးပ ီ

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်      ယခု ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် 

ြပည်ေထာင်စေုငလွုံးေငရွင်းရန်ပုေံငကွျပ် သန်းေပါင်း 

၁၀၀၀ ြဖင့် ကမ်းကပ်ခုံကိုယ်ထည(်Abutment) A1 

Cap ှင့် ကမ်းကပ်ခံုကုိယ်ထည်(Abutment) Body 

လုပ်ငန်းများ၊ P1၊ P2 ၊P3၊ P4၊ P5 တို၏     ဘိုးပိုင် 

လုပ်ငန်းများှင့ ်   Cap(ပိုင်တိုင်ထိပ်အုပ)်လုပ်ငန်း 

များကို      ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

                             သတင်း - ပွင့်သစ ာ  

                                      ဓာတ်ပုံ - စိုးြမင့်ေအာင ်

ေရ ေသာင်ယံ-မကျးီဇင်ပိုင်း၌ တည်ေဆာက်မည့ ်သေဘာ့ကန်တံတားသစ်တည်ေနရာအား ေတွရစ်။

  ပုသိမ်    ဇွန်   ၅

 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးှင့်ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိေဒသခံြပည်သူများ၏ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက ်

လာေစရန် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေချာင်းသာမိနယ် ငုတ်ေကာင်း-ေငွေဆာင်-ေချာင်းသာ-ေရ ေသာင်ယံ-မကျးီဇင်-ေကျာက်ခ န်-ဂွလမ်း(ေရ ေသာင်ယံ-

မကျးီဇင်အပိုင်း)၌ သေဘာ့ကန်တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ပင် ၁၅၀၊ လက်ခုပ် ၁၅ ပင်၊ မေဟာ် 

ဂနီပင် ၅၀၊       ငုေရ ဝါပင် ၂၀၊ 

မန်ဂျန်ရှားပင် ၅၀၊ ပျ်းကတိုး ၁၀ 

ပင်၊ ယင်းမာ ၁၅ ပင်၊ မည်စည်ပင် 

၅၀၊   လုမ ိနီအင်ကင်း ၁၀ ပင်၊ 

အု ဲပင် ၃၀၊   ေရတမာပင် ၅၀ ှင့် 

တမာပင် ၅၀ စုစုေပါင်း ၇၆၅ ပင် 

တိုအား  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

အဖဲွဥက    ဦးေအာင်သရူသန်ိးှင့် 

အဖွဲဝင်များ၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ ဦးထက်ေအာင်-၁ှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊    မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊   လူမ ေရးအသင်း 

အဖွဲများ၊ ြပည်သူများက စုေပါင်း 

စိုက်ပျိးကသည်။ 

အဆိုပါ ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် 

မိုးရာသီ     သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင ်

မိနယ်   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဦးစီးဌာန    ဦးစီးအရာရှိှင့ ်

ဝန်ထမ်းများက ကမ ာ့ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေန  အထမ်ိးအမှတ် 

အသိပညာေပး  လက်ကမး်စာ 

ေစာင်များ ြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။  စုိးေကျာ်သူေထွး(မတ ရာ)

မတ ရာမိနယ်၌ ကမ  ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေန အထိမ်းအမှတ် 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ
ဒသမအကိမ်ေြမာက် အာဆီယံeာဏ်စမ်းပေဟဠိ - ိုင်ငံအဆင့်

(10th ASEAN Quiz – National Level )ပိင်ပွဲကို 

MRTV-HD Channel တွင် ြပသမည်

ကျံေပျာ်၌ ကမ  ာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေနအထိမ်းအမှတ် ပျိးပင်များ အခမ့ဲြဖန်ေဝေပးအပ်



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

တရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်းတရားဝင်ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဈ/၁၀/၂၇၀ 

ဘရုင့ေ်နာင်လမ်းေန ဦးစြံမင့၏်သား ဦးသန်းဝင်း [၁၂/
ရပသ(ိင်ု)၀၀၀၁၉၄]ှင့ ် ဦးေကျာ်စန်ိ၏သမီး ြဖစ်သ ူ
ေဒ ခင်လ  င်   [၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၁၀၄၂]   တိုသည် 
၃-၆-၂၀၂၂ရက်တွင ်ေရ ြပည်သာမိနယ ်တရားုံး၌ 
အသိသက်ေသများေရှေမှာက်တွင် ှစ်ဦးသေဘာတူ
ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေကာင်းှင့်    ဦးသန်းဝင်းှင့ ်
ပတ်သက်ပီး မည်သည့်ကိစ ရပ်များကိုမ ှတာဝန်ယူ
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း  အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်လ  င်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၁၀၄၂]ေဒ ခင်လ  င်[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၁၀၄၂]

ဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းဇနီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေမာင်ေကာင်းြမတ် [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၁၀၁၀၅၅]ှင့ ်မသက်ထား 

ေအး [၅/မရန(ိင်ု)၃၂၉၆၆၃]တိုသည် (၁၁-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် လက်ထပ်ထမ်ိးြမားခဲ့ပီး 

အကင်လင်မယားအြဖစ် တရားဝင်ေပါင်းသင်းေနထုိင်ခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ မသက်ထား 

ေအးသည ်ေမာင်ေကာင်းြမတ်၏ ခွင့်မလ တ်ိုင်ေသာ ကိစ ရပ်များကို ြပလုပ်သွားသည့် 

အြပင် ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအမ်ိမှ ဆင်းသွားခဲပ့ါေသာေကာင့ ်ဇနီးအြဖစ်မှ 

ရာသက်ပန် စွန်လ တ်လိုက်ပီးြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေနာက်ေနာင် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ေမာင်ေကာင်းြမတ်ှင့် မသက်ထားေအးတုိသည် 

သက်ဆုိင်ြခင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မရှိေတာ့ပါေကာင်း၊ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်ကိစ  

တစ်စုံတစ်ရာကိုမ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။)

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ မာမာသိန်း (LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး (LL.B) ေဒ မာမာသိန်း (LL.B) ေဒ ှင်းသီတာဖိး (LL.B)

 (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀) (စ်-၈၇၉၂) (စ်-၁၃၇၂၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၆)၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉၊ ၀၉-၇၇၉၀၉၄၃၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမုိးရိပ်ရပ်ကွက်၊ အပုိင်း(၁)၊ ငမုိးရိပ်(၉)လမ်း၊ 

တုိက်အမှတ်(၁၂၅)၊ (၆)ထပ်တုိက်အေဆာက်အဦမှ အခန်းအမှတ်(B-3)၊ (၃)လ ာ(ဒုတိယအထပ်)၊ 

(ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း)ဟုေခ တွင်ေသာ    အကျယ်အဝန်း(၁၁၁၂ေပx ၄၇ေပ)ခန်ရှိေသာ 
တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိုယ်ပိုင်လ ပ်စစ်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ေရေမာ်တာအပါအဝင ်
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ွန်ွန်ြမ[၁၂/တမန(ိင်ု) 
၀၄၆၆၅၀]ကိင်ုေဆာင်သမှူ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုလ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုထတ်ုေဖာ် 
ဝန်ခကံတြိပပီး အပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ သစ်သစ်မျိး(ဘ)ဦးမျိးတင့[်၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၆၅၈၀] 
ကိုင်ေဆာင်သူထံမ ှအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွများအနက်မှ စရန်ေင ွ
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ တစ်စုတံစ်ရာ ေြပာကားကန်ကွက် 
လိသုမူျားသည် ပိင်ုဆိင်ုမ မရူင်း အေထာက်အထားများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို ဤသတင်းစာ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်မေကျာ်လွန်မီ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ေြပာဆုိုိင် 
ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်ေစေ့ရာက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်သည်အထ ိ
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက်ပီး
ေနာက်မှ ေြပာကားလာမ အဝဝကိ ုက ု်ပ်ှင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ လက်ခစံ်းစားေြဖရှင်း 
ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ေဒ ွန်ွန် ြမ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၆၆၅၀]ကိုင်ေဆာင်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ွန်ွန် ြမ[၁၂/တမန(ိုင်)၀၄၆၆၅၀]ကိုင်ေဆာင်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးချစ်ကိုကို(ေရ စာေရး)ဦးချစ်ကိုကို(ေရ စာေရး)
LL.B,WIPO-101(Switzerland)LL.B,WIPO-101(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၈၉၄)
အမှတ်(၂၉၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၉၇)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၆၃၇၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၂၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၂၁၆၃၇၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၂၊ 

၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၃၀၉-၄၅၀၁၇၀၀၀၃

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှမ်းရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ် (၂၃/A)၊ အခန်း 

အမှတ်-F (၃လ ာ+၄လ ာ)၊ ဧရိယာ (၁၅၀၀ Sqft)ရှိ တိုက်ခန်း ၂ခန်း ှင့ ် 

ယင်းတိက်ုခန်းများှင့ ်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ ေရလိင်ုး၊ မီးလိင်ုးအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိအား တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူ ဦးေမာင်စိန် 

(ခ)မိုဟာမက်ဟာရန်ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

ရှိသည့်ေနရက်မှစ၍   က ်ုပ်ထံသို   မည်သူမဆို     ခုနစ်ရက်အတွင်း တရားဝင ်

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက် 

ုိင်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ ယင်းသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက အထက်ပါတိက်ုခန်း၏အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်သ ာေဒ ခင်သ ာ

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.LLL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L

ADVOCATE & LEGAL ADVISORADVOCATE & LEGAL ADVISOR

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၀၅၈)

တိုက်-၁၊ အခန်း-၁၆၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်။တိုက်-၁၊ အခန်း-၁၆၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်။

Res-01-395312, HP:09-5117875, 09-250026477Res-01-395312, HP:09-5117875, 09-250026477

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက် ပျက်

ြပန်း ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်းသု်း

၏

အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေဒ ဝါဝါလွင် [၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၀၈၃၈၃] သည် ေြမကွက်အပီးအပုိင် အေရာင်း 

အဝယ် ကတိစာချပ်ြဖင့ ်တန်ဖိုးေငွ အ ေကေပးေချပီး ေရာင်းသ ူေဒ ခင်ေစာရီ 

[၉/မမန(ုိင်)ဝ၁ဝ၇၇၂] ထံမှ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင် 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ေညာင်ှစ်ပင် အထူးဇုန်(၁)၊ C-5လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (B-72B/ 

C-72C) (၂) ယနူစ် (၁၀)ဧကေြမကွက်ကိ ုယင်းေြမကွက်၏ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ 

စာရက်စာတမ်းများှင့တ်ကွ အပီးအပိင်ု လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယထူားကာ 

ေရာင်းသကူ လ ဲအပ်ေသာ ရန်ကန်ုမိေတာ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၊ ကိယ်ုစား 

လှယ်လ ဲစာအမှတ်-၆၀၅၁/၂၀၂၁ (အေထွေထွကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ)ှင့် လက်ရှိ 

ထားလျက် အကျိးခံစားခွင့်ှင့် အခွင့်အေရး ရရိှထားပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝါဝါလွင် [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)ဝဝ၈၃၈၃] ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -

ဦးဝင်းထိန်
B.A, H.G.P, R.L, D.B.L, D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၁၀၇)

အမှတ် -၅၈/၃၊ အေဝရာလမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးအထက်ပိင်ုး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ 

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ် 

တိုတွင် မိုးပိုလာိုင်သည်။

မိုး/ဇလ

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက ်ခန်မှန်းချက်



ဇွန်  ၆၊   ၂၀၂၂

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အင်းစိန်မိနယ်၊ ချမ်းေြမ့စည်ပင ်

ဝင်း(၃)ေန ဦးလှမျိးသူ မနီလာဝင်း 
တို၏ သား အ.ထ.က(၄)အထက်တန်း 
ေကျာင်းGrade-7 (A)မှ ေမာင်ထက ်
အဏ်ုကိ ုဇဲွသဟီဟေုြပာင်းလေဲခ ဆိ ု
ပါရန်။   ဇွဲသီဟ ဇွဲသီဟ

အိမ်အေရာက်သင်သည်။အိမ်အေရာက်သင်သည်။
IELTS  စာေမးပွဲအမှတ်

ေကာင်းရလိသုမူျားအတွက် 
ေဒါက်တာသန်းစိုးလူ

ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၂၈၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၂၈၅၃၀

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကနု်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၅၄)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-(၆/ခ၂+၇/က၂)ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်း 
မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးလွန်းေမာင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၉/စ)ီ၊ (၂ခန်းတွဲ၆)ထပ်တိုက် 
အေဆာက်အဦရိှ အကျယ်အဝန်း(၂၂၁၂ေပx ၆၈ေပ)ရိှ(စတတု )ထပ်၊ အခန်းအမှတ်-
(၅လ ာA)၊ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
တိုသည် (၁၈-၁-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ ဆက်စပ်စာချပ်အရ ေရာင်းသ ူေဒ ေဆွယုွယ်  
[၁၂/လမန(ိုင်)၀၀၀၀၉၉]မှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရှိပိုင်ဆိုင်ေသာ 
တိက်ုခန်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းအား က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 
သည်။ အဆိပုါတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း၊ 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူေကညာပါသည့်ေနရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ု
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်ေဒ သင်းသင်းေမာ်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၂၆)
အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၄၃)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉၄၅၀၀၃၁၂၉၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၁/ေရ ေပါက်ကံ)၊ ေကျာင်းသွယ(်၃)လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၇၁)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် 
ေြမစမီခံန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ  မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ တင် ု[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၂၃၆၉၈]ေဒ တင် ု[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၂၃၆၉၈]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သား 
တည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ေဒ ုေုလး[၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၀၁၇၄၅]ေဒ ုုေလး[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၀၁၇၄၅]သည်“ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ် 
အေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်”များြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင် 
ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် 
အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေ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 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။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးုိးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖဲွဆံေတာ်ရှင်ကျိက်ထီးုိးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖဲွ

ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ေရ မ  က်ပစ ည်းများေရာင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေရ မ  က်ပစ ည်းများေရာင်းချရန ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

၁။ ဆံေတာ်ရှင် ကျိက်ထီးုိးေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင် 
လံုးေတာ်ြပည့်ေရ သက  န်းများ ကပ်လှခ့ဲစ်က သိမ်းဆည်း 
ထားသည့် ေရ ေလှာင်စက ၊ တိုဖတ်ဂွမ်းစ၊ သုတ်ဖတ် 
(ချည်)၊    တိုဖတ်ချည်ထုပ်၊    ေရ သိုးဖတ်များအား  
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ် ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါအဆိုြပလ ာစတင်        - 4-6-2022  
 ေရာင်းချမည့်ေနရက/်အချနိ် (10:00AM)
 တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်း     - 1-7-2022  
 ရမည့်ေနရက/်အချနိ် (3:00PM)
 တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပ                - 4-7-2022  
 မည့်ေနရက/်အချနိ် (10:00AM)
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ               - ေဂါပကအဖွဲုံး၊ 
 ဝယ်ယူရန်ှင့်တင်သွင်း  ကင်မွန်းစခန်း
 ရမည့်ေနရာ

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
ကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲကျိက်ထီးိုးေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ေထာက်ကန် ၊ ဒုစံြပ 

ရပ်ကွက်၊ သခုမန်ိလမ်း၊ အမှတ်(၆၉)ေန ေဒ ချိမာ၏ခင်ပွန်း ဦးေအးိင်ု 
(ဘ)ဦးနီ [၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၀၂၉၈၄]သည် ေဒ ချိမာမသိဘဲ ေဒ ချိမာ၏ 
ပစ ည်းအချိ အားယေူဆာင်၍ ဦးေအးိင်ုသည် အမ်ိေထာင်ေရးေဖာက်ြပန် 
ပီး ထွက်ေြပးသွားပါေသာေကာင့် ဦးေအးုိင်ှင့် ပတ်သက်၍ ြဖစ်ေပ  
လာေသာ ကိစ အဝဝသည် ေဒ ချိမာှင့် သက်ဆိုင်မ မရှိပါေကာင်းှင့ ်
ေဒ ချိမာမှ တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုပါေကာင်း ဦးေအးိင်ုှင့် 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ချိမာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ချိမာ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးေအးသက်ေဒ ေအးေအးသက်

LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.R, Dip in EnglishLL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.R, Dip in English
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၈၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၈၆)

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၄၈ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၄၈
အမှတ်(၁၉)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၉)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈၃)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၂၇)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ 

ဦးသန်းထိက်ု [၁၀/ကပရ(ိင်ု)၀၅၈၃၆၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ခင်ြမင့ ်

ကည် [၅/တဆန(ိင်ု)၀၁၉၄၁၀]မှ အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 

သည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်

က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက ်

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရဝင်း B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM (1ဦးသူရဝင်း B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, LLB(Q), LLM (1stst year)  year) 

(Commercial Law), (WIPO) (Switzerland) (Commercial Law), (WIPO) (Switzerland) 

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၂၅)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ (၁) လမ်း၊ ၇(အေရှ) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ (၁) လမ်း၊ ၇(အေရှ) ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ဇလွန်လမ်း၊ 

အမှတ် (၄၆)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ (၄)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း) အမှတ် (၄၆)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ (၄)လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း) 

(၁၂(၁၂၁၂ ေပ x ၅၀ ေပ) ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား ေပ x ၅၀ ေပ) ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအစုံ ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းအား 

ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အထက်ပါတိုက်ခန်းအား   ပိုင်ဆိုင်မ    စာချပ်အဆက်အစပ်များြဖင့ ်

တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ ခင်သတီာဝင်း [၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၀၀၉]ေဒ ခင်သီတာဝင်း [၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၆၀၀၉]ထံမှ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများအေနြဖင့ ် ကန်ကွက်လိုပါက  ခိုင်မာေသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ယေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်၊ အမှတ် (သမက/၁၅)၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်၊ အမှတ် (သမက/၁၅)၊ 

(၁၉) ရပ်ကွက်၊ ချစ်ကည်ေရးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၅၈/က) (၁၉) ရပ်ကွက်၊ ချစ်ကည်ေရးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၄၅၈/က) 

(၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ခန်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် အဆိုပါေြမကွက်ေပ ရှိ (၂၀ ေပ x ၆၀ ေပ)ခန်ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်အဆိုပါေြမကွက်ေပ ရှိ 

အကျိးခံစားခွင့်အားလုံး ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။အကျိးခံစားခွင့်အားလုံး ဝယ်ယူရန် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အထက်ပါေြမကွက်အား အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနတွင ်အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သူ 

ဦးခင်ေမာင်ေကျာ် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၇၄၂၉၂]ထမှံ တရားဝင် စာချပ်စာတမ်း အဆင့် ဦးခင်ေမာင်ေကျာ် [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၀၇၄၂၉၂]ထမှံ တရားဝင် စာချပ်စာတမ်း အဆင့် 

ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဦးမျိးမင်းေထွး [၉/မထလ(ိုင်)၂၈၀၅၀၃] ထံမှ ဆင့်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူဦးမျိးမင်းေထွး [၉/မထလ(ိုင်)၂၈၀၅၀၃] ထံမှ 

ေဒ ေအးေအးခိုင် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၆၇၂၃]ေဒ ေအးေအးခိုင် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၆၇၂၃]က အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား အေနြဖင့် 

ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်

တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း  လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

Japan-ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)Japan-ဘုန်းြမင့် (ငါးသိုင်းေချာင်း) (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ် ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၃၁-၅-၁၉၈၅)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊ ေပ ဆန်းေမ းလမ်း၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၁၆၅)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၄၁ေပ၇လက်မx၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၇)၊ (၂၄၉၅)စတုရန်းေပရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှား 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ေဒ စ ာစိုး[၁၂/ေဒ စ ာစိုး[၁၂/
ရကန(ိင်ု)၀၂၇၀၀၅]ရကန(ုိင်)၀၂၇၀၀၅]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးဦးစသံမ်ိး[၁၂/သဃက(ိင်ု) ဦးဦးစံသိမ်း[၁၂/သဃက(ုိင်) 
၁၅၈၉၆၂]၁၅၈၉၆၂]သည်”ှစ်ဦး သေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်”ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် 
တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ်ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  
အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ် ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေ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 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၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးေနမျိးဝင်းှင့် ဦးေကျာ်ြမင့်တိုအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်-၂/ွယ်ေအး၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၇၊ ဧရယိာ 

(၀.၀၂၈)ဧက၊ အကျယ်အဝန်း(၂၅ေပx၅၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့ ်

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များအားလုံးတိုကို ဝယ်ယူထားသူ ဦးတင် 

ေမာင်သန်းထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ထပ်မံဝယ်ယူရန် ှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတူညီ 

ေဆာင်ရက်ပီး၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်

ပတ်သက်ပီး ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာအေထာက်အထားမရူင်းများ 

ှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်ှင့ေ်နအမ်ိ 

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား  ဥပေဒှင့်အညီ  အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 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၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆ဖုန်း-၀၁-၅၇၂၆၈၁၊ ၀၁-၈၅၅၀၇၇၆

H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄H.P ၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေနာင်ချိမိနယ်၊ အ.လ.က (ခွဲ)၊ 

ေကျာက်ကမ်း၊ Grade(8) စနစ်သစ်မှ 

မမိမာ၏ ဖ ခင်အမည်မှန်မှာ  ဦးဒုိရ်ကူ 

မာရ် [၁၃/ကမန(ိင်ု)၀၅၆၈၃၈] ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။               ဦးဒိုရ်ကူမာရ် ဦးဒိုရ်ကူမာရ်

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း လက်ေအာက်ရိှ 

ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၏ Excitation System အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများအား 

(DDP At Site) (ြမန်မာကျပ်ေင)ွြဖင့ ်လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ရန် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါ ေခ ယလူိပုါ 

သည်-

 စ် တင်ဒါအမှတ် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းစ် တင်ဒါအမှတ် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်း

 (က) Tender No. 12(T)/ ေဇာင်းတူဓာတ်အားေပးစက်ံု၏ စက်(၁)လံုး အား

  EPGE/ 2022-2023 Excitation System အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်း

 (ခ) Tender No. 13(T)/ အထက်ေပါင်းေလာင်းဓာတ်အားေပးစက်ုံ၏ 

  EPGE/ 2022-2023 စက်(၁)လုံးအားExcitation System 

   အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း

၂။ ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းများ၏ နည်းပညာစခံျန်ိစံ န်း အဆိြုပလ ာ (Technical 

Proposal) ှင့ေ်ဈး န်း အဆိြုပလ ာ (Financial Proposal) တိုအား သီးြခားစခီျပ်ိပတ်ိ၍ 

တင်ဒါပိတ်ရက်၏ ၁၃:၀၀နာရီ ေနာက်ဆံုးထား၍ (လူကုိယ်တုိင်)(လူကုိယ်တုိင်) လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်ှင့်အချနိ် - ၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန၊ ၁၃:၀၀နာရီ

၄။ တင်ဒါလက်ခံမည့်ေနရာ - လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

   ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

၅။ တင်ဒါပုစံမံျားအား (၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနမှစတင်၍ ုံးချန်ိအတွင်း လာေရာက်စုစံမ်း 

ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm) 

တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ (ဖုန်း ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)တင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတ ီ(ဖုန်း ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၁၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-၉၁၂(ခ)၊ (အလျား ၂၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)

စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ဦးေမာင်စိန်အမည်ြဖင့ ်ချထားေပးသည့ ်ပါမစ်ေြမကွက ်

ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား အရပ်စာချပ်အဆက ်

ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုကာ လက်ေရာက်ရယထူားသမူျားြဖစ်ကသည့ ်ဦးစိုးလင်း 

ိင်ု[၁၁/စတန(ိင်ု)၀၇၀၂၃၃]ှင့ ်ေဒ ှင်းရက်ဝါ[၁၂/ပဇတ(ိင်ု)၀၃၂၃၄၁]တိုထမှံ 

က ု်ပ်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွချိကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ရာ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ဥပေဒအရ ပိင်ုေရးပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သမူဆိ ုအေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 

အထား၊ မရူင်းစာချပ်စာတမ်း အြပည့အ်စုှံင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ် 

ကာလ ကုန်ဆုံးသည်အထိ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 

ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဖိးေဝဇင် (LL.B)ဦးဖိးေဝဇင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၈၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၈၄)

အမှတ်-၅၀၁၊ (A-5)၊ အလင်းေရာင်(၄)လမ်း၊အမှတ်-၅၀၁၊ (A-5)၊ အလင်းေရာင(်၄)လမ်း၊

 ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄၀)၊ ရာဇာဓရိာဇ်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမအကျယ် ေပ(၄၀x၆၁)(၀.၀၅၆)ဧကရိှ ေြမှင့် ယင်းေြမ 
ေပ ရိှ ေနအမ်ိအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုေဒ မမူစူိုး[၁၀/မလမ(ိင်ု) ၁၀၁၈၁၈]
မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်အမျိးအစားေြမှင့ ်အိမ်အား အမည်ေပါက်လျက ်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှ ိကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါ 
သြဖင့ ်ေဒ လုဂျာ [၁/မကတ(ိုင်)၁၂၅၈၅၇]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 
ြပည့်သည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လုဂျာ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B) ေဒ လုဂျာ ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P,LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

"Right Information Saves and Empowers ASEAN (RISE ASEAN) "Right Information Saves and Empowers ASEAN (RISE ASEAN) 

ဇာတ်လမ်းတိုပိင်ပွဲသို ဖိတ်ေခ ြခင်းဇာတ်လမ်းတိုပိင်ပွဲသို ဖိတ်ေခ ြခင်း

၁။ အာဆီယံလူမ အသိုက်အဝန်းအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းတု၊ 

သတင်းမှားများ၏ အ ရာယ်ကို တိကျေသာသတင်းမှန်များြဖင့ ်ထိေရာက်စွာတုံြပန ်

ိုင်ေရး၊ ေဒသတွင်း ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပညာေရး 

စသည့် က  ကီးများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုရည်ရယ်၍ “RISE ASEAN Countering 

The Infodemic" ေခါင်းစ်ြဖင့် ဗီွဒီယုိဇာတ်လမ်းတုိပိင်ပဲွတွင် လူငယ်လူရယ်များအား 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ေကာင်း ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ ပိင်ပွဲစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ -

 (က) ပိင်ပွဲဝင်များသည ် (အသက် ၁၈ှစ်မှ ၂၅ှစ်အတွင်း) ဝါသနာရှင်အဆင့် 

ှင့် ပညာရှင်အဆင့ ်လူငယ်လူရယ်များ ပါဝင်ယှ်ပိင်ိုင်ပါသည်။

 ( ခ)  ဇာတ်လမ်းတို အများဆုံးကာြမင့်ချနိ ်(၁)မိနစ်စာခန်  ရှိရမည်ြဖစ်ပီး HD 

Format  ြဖစ်ရပါမည်။

 ( ဂ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ ဇာတ်လမ်းတိုတွင် သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ၏  

အ ရာယ်ကို မည်ကဲ့သို ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်ေကာင်းှင့ ်

သတင်းမှန်များ၏ အေရးပါမ ကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။

        (ဃ) ပိင်ပဲွဝင်များသည် ပိင်ပဲွဝင်ဇာတ်လမ်းတုိ (ဇာတ် န်းစာမူ /  Story Board) 

ှင့်တကွ မမိိ၏ကုိယ်ေရးအကျ်း၊ မှတ်ပံုတင်မိတ တုိကုိ ဇွန်လ တတိယပတ် 

(၁၂-၆-၂၀၂၂)ရက်မှ ဩဂုတ်လေနာက်ဆံုးပတ် (၃၁-၈-၂၀၂၂)ရက်အတွင်း   

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား(ြပည်လမ်း)ရန်ကုန်ံုးသုိ  လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊  

စာတုိက်မှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ၊ အီးေမးလ် riseaseanmyanmar2022@gmail. com  

သို ေပးပိုရပါမည်။

 (င) ပိင်ပွဲဝင်ဇာတ်လမ်းတိုသည် RISE ASEAN စီမံကိန်း၏ရည်ရယ်ချက်ကို 

ေပ လွင်ေစရပါမည်။

၃။ ဆုရရိှေသာပိင်ပဲွဝင်အမည်စာရင်းကုိ  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် ေကညာ 

ေပးမည်ြဖစ်ပီး-

 (က)  ပထမဆုအတွက်   (ကျပ် ၁၅ သိန်း) 

 (ခ)  ဒုတိယဆုအတွက်  (ကျပ် ၁၀ သိန်း)

 (ဂ) တတိယဆုအတွက် (ကျပ် ၈ သိန်း) ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ ြမန်မာိင်ုငအံပါအဝင် အာဆယီံိင်ုငမံျားမှ ဆရုဇာတ်လမ်းတိမုျားအား အာဆယီ ံ

ိုင်ငံအသီးသီး၏ ုပ်သံလိုင်း၊ website ှင့် Social Media များတွင် ထုတ်လ င့်ြပသ 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ အဆိုပါပိင်ပွဲှင့်စပ်လျ်း၍ စုံစမ်းသိရှိလိုပါက ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား 

ြပည်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်းနံပါတ်- 09-652258969၊ အီးေမးလ ်

လိပ်စာ-  riseaseanmyanmar2022@gmail.com သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်။

၆။  ိုင်ငံအတွင်း ဆုရပိင်ပွဲဝင် ဇာတ်လမ်းတိုများ၏ မူပိုင်ခွင့်သည် ဇာတ်လမ်း 

ထုတ်လုပ်သူအဖွဲအစည်း ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်သက်ဆိုင်သည်။

  ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား

      ြပန်ကားေရး      ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးဌာန

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



ဇွန်  ၆၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

သစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာမှန်လ င် အသုံးဝင်၊ အစ်ထာဝရ ထိန်းသိမ်းက

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ မင်းရေဲကျာ်စွာ(၁)လမ်း၊ အမှတ်- 

(၄၅၉)၊ အခန်း-(၃/ဘ)ီဟေုခ တွင်ေသာ  တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်တိုအား ေဒ ေအးေအးသင်း[၇/တငန(ိုင်)၁၈၇၁၃၀]၏ကိုယ်စား တရားဝင်

ေရာင်းချစီမံခန်ခဲွပုိင်ခွင့်ကုိယ်စားလှယ်လ စဲာရရိှထားသူဟု ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးအဒူေမာ်နာမ် 

[၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၁၀၅၇၆၇]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ စ ာစိုး[၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၅၉၁ 

၅၂]က ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိပါ 

တိက်ုခန်းအေပ  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုမာေသာစာရက် 

စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထသုိံ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဇင်မာ(LL.M)ေဒ ဇင်မာ(LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

စ်-၈၉၅၆(၃၀-၄-၂၀၁၃)စ်-၈၉၅၆(၃၀-၄-၂၀၁၃)

အမှတ်(၃၆၃)၊ အခန်း(၄၊ ဒီ)၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၆၃)၊ အခန်း(၄၊ ဒီ)၊ ကျိက ဆံလမ်း၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ 

တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၈၅၆၀တာေမွမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၇၈၅၆၀

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆-အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဇမ သရီအိေရှ(၁)လမ်း၊ 

အမှတ်-၅၁၈ ေန ေဒ ှင်းယုေဝ[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၉၆၀၆]ကိုင်ေဆာင်သူ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်(၆-အေနာက်)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(-)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၁၈(အလျား ၄၀ေပxအနံ ၆၀ေပ)၊ ေြမဧရိယာ(၀.၀၅၅)

ဧကအကျယ်ရှ ိဦးထွန်းထွန်းေအး[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၉၆၀၉]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ သာေကတမိနယ်၊ 

၆-အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဇမ သရီအိေရှ(၁)လမ်း၊ အမှတ်-၅၁၈ ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေနအမ်ိ 

အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား က ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ခင်ပွန်း 

ြဖစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းေအး အမည်ြဖင့် တရားဝင်အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမှင့်အိမ် 

ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့်စပ်လျ်း၍ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ှင်းယုေဝ 

ခွင့်ြပသိရှိြခင်းမရှိဘဲ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ 

ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခတံင်သွင်းြခင်း၊ ေြမပုေံြမရာဇဝင်ကူးယြူခင်း၊ အမည် 

ေြပာင်းေလ ာက်ထားြခင်း၊ ဂရန်အေပျာက်ေလ ာက်ထားြခင်းတိုအား မြပလုပ်ရန်ှင့ ်

ထိုသို ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ပါက က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင ်

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအးေဇာ်မင်း(LL.B)ဦးေအးေဇာ်မင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၇၈)

အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၂၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၀၅၁၆၉၊ ၀၉-၄၄၃၁၈၀၈၈၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၃၀၅၁၆၉၊ ၀၉-၄၄၃၁၈၀၈၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ကုဲန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄အိမ်စု(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၇၂၆)၊ ဦးေစာဂလုိရီ 

(ေြမရှင်)ပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 

တိက်ုအကျယ်ေပ(၃၀x၅၅)ရိှ (၂-ခန်းတဲွ)(၄)ထပ်၊ (RC)တိက်ု၏ (တိက်ုကိမုျက်ှာမလူ င်-

ညာဘက်) (ဒုတိယထပ်)(တတိယလ ာ)ဟုေခ တွင်သည့် တိုက်ခန်းအကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးထွန်းဝင်း(ကန်ထိုက်တာ)[၁၂/လမန(ိုင်)၁၆၉၂၄၃]မှ 

ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စံုတစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း 

ဝန်ခပံါသြဖင့ ်ေဒ ေနာ်လူးဝစ်[၁၄/ရကန(ိင်ု)၁၀၃၂၀၄]မှ ကိပိွင့ြ်ဖင့ ်စရန်ေငတွစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီး ြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း စာချပ် 

စာတမ်းမရူင်း၊ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့် 

အည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-

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

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  လသာမိနယ်၊  ကမ်းနားလမ်း၊  အိမ်အမှတ်(၄၅၆-၄၅၈)၊ 

8 floor (A)၊ ဧရိယာေပ(၁၉x၉၃)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေသာ 
ဦးေကျာ်ထွန်းဦး[၁၂/လသန(ိုင်)၀၀၁၂၁၀]ပါ (၂)ဦးတိုထံမှ က ်ုပ်အမ သည်က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 
ရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစတင်၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက် ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီး ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိုပီးြပတ်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသန်းလွင် LL.B(Q)ဦးသန်းလွင် LL.B(Q)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၇၀၉၁/၈-၄-၂၀၀၂)(စ်-၇၀၉၁/၈-၄-၂၀၀၂)

အမှတ်(၅၅)၊ မင်းလမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ။ Ph:09-5382241အမှတ်(၅၅)၊ မင်းလမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ။ Ph:09-5382241

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ -၂၀)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်၌

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉၇၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၉၇
ဦးသန်းေဌး ှင့် ၁။ ေဒ နန်းေဌးေအာင်

   ၂။ ေဒ ြဖြဖဝင်းေဆွ

(တရားလို)  (တရားပိင်များ)(တရားလို)  (တရားပိင်များ)

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ၁၃/ရပ်ကွက်၊ ေဒဝေဒဟ 

(၃၄)လမ်း၊  အမှတ်-(၁၂၀၉/က)ေန  တရားပိင(်၁) ေဒ နန်းေဌးေအာင် 

(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ တိုသိေစရမည်။

သင့အ်ေပ ၌ တရားလိကု “ကတအိတိင်ုးတရားဝင်အေရာင်းအဝယ် 

စာချပ်အား မှတ်ပုံတင်ေပးေစလိုေကာင်း” ှင့် ေလ ာက်ထားစွဲဆိုချက ်

ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီးသည့ ်

စကားအရပ်ရပ်တုိကုိ ေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူကိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေန 

ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇)ရက်၊ (၁၃၈၄-ခုှစ်၊ နယုန်လဆုတ် ၄ ရက်) 

ေန  မွန်းမတည့မ် ီ၁၀နာရတွီင် အထက်အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ုအဆိလု ာကိ ု

ထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးသို လာေရာက်ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် 

သင်မလာေရာက ်ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိ ု

ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက ကည် လိုသည့်စာချပ်စာတမ်း 

များှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း အစရှိသည် 

တိုကို သင်ှင့်အတူယူေဆာင်လာရမည်။ သိုမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားလှယ ်

ေရှေန လက်တွင် ထည့အ်ပ်လိက်ုရမည်။ သင်က ထေုချလ ာတင်သွင်းလိလု င် 

အမ မဆိုင်မီ ေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်ေနတွင ်ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

                                                       (ခင်ြမတ်ြမတ်ထွန်း)                                                       (ခင်ြမတ်ြမတ်ထွန်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၅)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး (၅)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေဈးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၆၂) ေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၇)ထပ်တိုက်၏ 

မျက်ှာမူရာ(ညာ)ဘက်(၂/ဘီ)ခန်းအကျယ်အဝန်း (အလျားေပ ၂၀xအနံေပ ၆၀)

အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ တင်ရရီဦီး[၁၂/မရက(ိင်ု) ၁၂၁၉၄၈]မှ ေမတ ာြဖင့် 

အပိင်ုေပးကမ်းြခင်းစာချပ်အရ ၎င်းပိင်ုဆိင်ုထားေသာ တိက်ုခန်းအား က ု်ပ်မတ်ိေဆမှွ 

ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်

မ စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ဦးသိန်းဝင်း  ေဒ ေအးေအးမူ(ဥပေဒဘွဲ)ဦးသိန်းဝင်း  ေဒ ေအးေအးမူ(ဥပေဒဘွဲ)

[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၄၆၀၇] (စ်-၈၃၄၇)[၁၂/စခန(ိုင်)၀၄၄၆၀၇] (စ်-၈၃၄၇)

   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၃၀၆၉၃၈   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၃၀၆၉၃၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပခုက လမ်း၊ ေြမတုိင်းအမှတ်-

သကမ(၁/၂၇)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၈၁/ခ)၊ ေြမဧရိယာေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်း ဦးေအာင်မင်း 

ပါမစ်အမည်ေပါက် အိမ်ခံေြမကွက်ကုိ တရားဝင်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေဒ သီတာကည်၊ ဦးုိင်ုိင်ထွန်း 

ဆိုသူတိုထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆ ွဦးလှေအာင[်၅/တစန(ိုင်)၀၁၇၅၄၁]သည် တရားဝင် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ိုင်ရန် အိမ် ခံေြမတန်ဖိုး၏ တချိကိုစရန်ေငွအြဖစ်ေပးထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာမှတ် 

စာတမ်း အေထာက်အထား(မရူင်း) အြပည့အ်စုှံင့အ်တ ူဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ် 

ထားသည့်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးလှေအာင်၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးလှေအာင်၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးဝင်းမင်းဗိုလ်ဦးဝင်းမင်းဗိုလ(်LL.B)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၅၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၈၅၉)

အမှတ်(၁၅၈-ခ)၊ ေပ-၂၀လမ်း၊ အတွင်းပဒံေကျးရာ၊ အမှတ်(၁၅၈-ခ)၊ ေပ-၂၀လမ်း၊ အတွင်းပဒံေကျးရာ၊ 

လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၆၈၉၆၈၈၈၈၁၊ ၀၉-၂၅၈၁၁၁၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၆၈၉၆၈၈၈၈၁၊ ၀၉-၂၅၈၁၁၁၇၁၃

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျသုခလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၆)၊ (၃)လ ာ(ယာ)၊ ဒတုယိထပ်တိက်ုခန်း အား ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိပီး တရားဝင်ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 

ဝန်ခံေြပာကားသ ူေဒ ခင်ွဲ[၁၂/သဃက(ိုင)်၀၃၀၇၃၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် တုိက်ခန်းဖုိးေငွ၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိသုမူည်သမူဆိ ုဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၀)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့် 

အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်သက်(LL.B)  ေဒ ေဆွဇင်မိုး(LL.B)ဦးေကျာ်သက(်LL.B)  ေဒ ေဆွဇင်မိုး(LL.B)

(စ်-၉၂၇၈)  (စ်-၉၃၀၀)(စ်-၉၂၇၈)  (စ်-၉၃၀၀)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ုံး-အမှတ်(၉/၁၁)၊ (ပထမထပ်)၊ အခန်း(၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၂၉၁၄၊ ၀၉-၄၂၀၀၅၁၀၄၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၁၂၉၁၄၊ ၀၉-၄၂၀၀၅၁၀၄၃



ဇွန်   ၆၊   ၂၀၂၂

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဦးစိုးတင့် (၁)ဦးစိုးတင့် (၁)
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး (ငိမ်း)

အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်
ရာသက်ပန်အသင်းဝင်အမှတ ်(၅၄၉) ဦးစိုးတင့် (၁) သည် 

၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၅-၆-၂၀၂၂ ရက် 

နနံက် ၁၁:၃၀ နာရတွီင် သန်လျင်မိ အမိုးန ီသသုာန်သို ပိုေဆာင် 

သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း   အသင်းသူ/အသင်းသားများအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲ

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဦးေအာင်ြမင့် (၇)ဦးေအာင်ြမင့ ်(၇)
အေကာက်ခွန်မှး (ငိမ်း)အေကာက်ခွန်မှး (ငိမ်း)

အသက် (၈၉) ှစ်အသက် (၈၉) ှစ်
ရာသက်ပန်အသင်းဝင်အမှတ ် (၁၂၄၃) ဦးေအာင်ြမင့ ် (၇) 

သည် ၅-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၇-၆-၂၀၂၂ 

ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသ/ူအသင်းသားများအား အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲဦးဝင်းြမင့် ဦးဝင်းြမင့ ်(ေအာင်ရတနာစတိုး)(ေအာင်ရတနာစတိုး)

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ 

(၁၆)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ရမ်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၃၄) ေနဦးေအာင်ကည်-

(ေဒ လှကည်)တို၏သားငယ်၊ (ဦးြမင့်ဝင်း)-ေဒ ခင်မာရီ၊ ဦးြမင့်လွင်-
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး၊ (ဦးကံဝင်း)-ေဒ ခင်မာကည်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ေမာင်/ညီ၊ Nobutake Nakamara-ေဒ သင်းထက်ထက် (Japan)၊ 
မေဝေဝမာ (Japan)၊ ကိုိင်ုဘန်ုးြမင့-်မယ်မမီကီိ ုတို၏ချစ်လှစွာေသာ 
အစ်ကို၊ တူ/တူမ ေြခာက်ေယာက်၊ ေြမးှစ်ေယာက်တို၏ ဦးေလး 
ဦးဝင်းြမင့်သည် ၅-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၃:၃၀ နာရီတွင ်
ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၁ 
နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာငး် 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) 
[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၁-၆-၂၀၂၂ (စေနေန )တွင် အထက်ပါ 
ေနအိမ်သိုရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်း၊ စက်ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ အုတ်တံတိုင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ စက်ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ အုတ်တံတိုင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ွန်လ  င်ေဒ ွန်လ  င်

အသက်(၉၉)ှစ်အသက်(၉၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ေန (ဦးေရှာင်-ေဒ ြဖ)တို၏သမီး၊ 

(ဦးဟန်စိန ်-ေဒ ကည်)တို၏ညီမ၊  (ဦးစိုးလွင ်)-ေဒ စန်းစန ်းရီ ၊ 

ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း-ေဒ ကည်ကည်ဝင်းတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာအေဒ ၊ ေြမး

ရှစ်ေယာက်တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ ြမစ်ငါးေယာက် တို၏ဘွားဘွားကီး 

သည် ၄-၆-၂၀၂၂(စေနေန ) ည ၈:၄၀နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၆-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် 

ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် 

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

၂၀၂၂(ေသာကာေန ) နံနက် ၇နာရီမှ ၁၀နာရီအထိ စမ်းေချာင်းမိနယ ်

ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖတ်ိကား 

အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းတင်ဦးသန်းတင်
(B.Sc Engg:)(B.Sc Engg:)

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ စက်မ ေဆးဝါးဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ စက်မ ေဆးဝါး

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ေရ  ဘို မိေန(ဦးေအာင ် ြမ-ေဒ ေအးေမ )တို၏သားကီး ၊ 

ခင်ဦးမိေန(ဦးဘညိမ်း-ေဒ မမကီး)တို၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊  

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၆)၊ ကုန်းြမင့်ရိပ်သာလမ်းသွယ်ေန [ေဒ ခင်ခင်ဦး 

(Dolly)] ၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ေဝေဝတင်၊ Dr. ဝါဝါတင်(တွဲဖက်ပါေမာက ၊ 

ဇီဝကမ ေဗဒဌာန၊ ေဆးတက သိုလ်-၂၊ ရန်ကုန်)တို၏ေမွးသဖခင်၊ 

Dr.သန်ဇင်-(ေဒ ခင်မန်း)၊ (ဦးသန်းေဆ-ွDr.ခင်ေအးဝင်း)၊ ဦးေကျာ်ြမင့-်

ေဒ စိန်ွန် ြဖ၊ (ဦးေကျာ်တင့)်-Dr.ေဒ လှလှ၊  ဦးဝင်းေအာင်ေကျာ-် 

ေဒ ေအးေအးေဆွ၊ Dr.ေကျာ်ေဌး-ေဒ ခင်မာေဆွ၊ ေဒ ွန်ွန်ေဝ၊ 

(Dr.ေကျာ်ေလး)တို၏ အစ်ကိုကီးသည် ၅-၆-၂၀၂၂ရက် နနံက် ၅ နာရ ီ

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၉/ဘီ)၊ 

သမာဓိ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၅)၊ ေြမ အကျယ်အဝန်း (၄၀'x၆၀')အနက်မှ 

တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ (ေြခရင်းြခမ်း)ေြမအကျယ် (၁၇'x၆၀')ရိှ ဦးသန်ိးဟန်အမည် 

ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ၊ အဝစီေိရ၊ လ ပ်စစ် 

မတီာအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ် ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးသန်ိးဟန်အမည်ေပါက်ထမှံ 

ယခုေရာင်းချသူ ေဒ ေမသဇင်လင်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၈၀၉၀]ကိုင်ေဆာင်သူသည ်

"ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်အဆက်စပ်အရပ်ကတိစာချပ်"များြဖင့် ဝယ်ယူ 

ပိုင်ဆိုင်ထားပီး၊ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်

လွတ်လပ်စွာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူ ေဒ ဝင်းမာဦး[၁၄/အမန(ုိင်)၁၂၂၁၈၁]ထံသုိ အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချရန် 

စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ဤေကာ်ြငာစာ 

ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း အေထာက် 

အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ဝင်းမာဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ဝင်းမာဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သူဇာေအာင်  ေဒ ခင် ပံးလ  င်ေဒ သူဇာေအာင်  ေဒ ခင် ပံးလ  င်

LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO  LL.BLL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO  LL.B

(G.C.I.P Switzerland)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၉၉)(G.C.I.P Switzerland)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၂၉၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၈၇၉/၁၇) 

T.Z.A Law FirmT.Z.A Law Firm

ုံး-တိုက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ ုံး-တိုက်အမှတ်(၂၈၃/၆)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သုဝဏ ေကျာင်းေရှ၊ (၂၅)ရပ်ကွက်၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၃၆၅၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၇၃၁၃၁၄၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ၂၃(သဝုဏ )ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာမိင် 

လမ်း၊ အမှတ်(၈၀)ဟေုခ တွင်ေသာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် အမှတ်(၂၃-သဝုဏ )၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၈)၊ အကျယ်(၆၁'x၇၅')အကျယ်ရိှ ဒုတိယဗုိလ်မှးကီး 

ဟန်သန်ိး(အငမ်ိးစား)အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက် 

ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး 

ဟန်သိန်း ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း၏အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ေသာ 

ေဒ ြမင့ြ်မင့ဟ်န်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၂၈၄၉]+၅တိုထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆမှွ 

အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ ်

ပါသည်။ ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ

အြခားခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ ေကာ်ြငာပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

သမူရိှ ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီတရားဝင်ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးေအးြမင့်(LL.B,D.B.L)ေဒ ေအးေအးြမင့(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၃၅၈)

အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-1)၊ ဘဏ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၀)၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-1)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၆၆၇ဖုန်း-၀၉-၅၀၆၄၆၆၇

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

ဦးေအာင်ြမင့်ဦးေအာင်ြမင့ ်(လပွတ ာမိနယ်) (လပွတ ာမိနယ်)
အကီးတန်းအေကာက်ခွန်မှး (ငိမ်း)အကီးတန်းအေကာက်ခွန်မှး (ငိမ်း)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ အခန်း 

(၇/ခ)ေန (ဦးေမာင်တင်-ေဒ သိန်း) တို၏သား၊ (ဦးစံေရ -ေဒ သန်းရ)ီတို၏ 
သားသမက်၊ (ဦးမင်းေသာင်း-ေဒ သန်း)တို၏ေမာင်၊ ဗိလ်ုကီးေမာင်ေသာင်း 
(ငမ်ိး)-ေဒ ခင်ြမင့တ်ို၏ အစ်ကိ၊ု ေဒ ခင်ယေုမ၏ခင်ပွန်း၊ ကိသုန်ဇင်ေအာင်-
မဥမ ာေအး၊ မမုိးသီတာေအာင်၊ ကုိြမတ်ထွန်းေအာင် (Swan Sa Co., Ltd)၊ 
မမိုးစ ာေအာင် (Dagon Win Win Co., Ltd)၊ ကိုရဲထွဋ်ေအာင ်(Diginest 
Co., Ltd) တုိ၏ဖခင်၊ မခင်န ာထက်၊ မြမတ်မ တုိ၏အဘုိး ဦးေအာင်ြမင့် 
သည် ၅-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၅:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့် ၇-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁နာရီ 
တွင် ထွက်ပါမည်။)                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

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

ဦးေကျာ်ဝင်းဦးေကျာ်ဝင်း
ေညာင်ေလးပင်မိေညာင်ေလးပင်မိ

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးအစွန်)-ေဒ စွမ်တီတို၏ ချစ်လှစွာေသာသား၊ ရန်ကုန်မိေန 

(ဦးခင်ထုိ)-ေဒ  လ  င် တုိ၏သားသမက် ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ 
ဗိလ်ုရာွန်လမ်း၊ အမှတ်(၃၂/၃)ေန ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာ 
ဝင်းြပည့်ဖိး၊ ေမာင်ေကျာ်ညီညီဟိန်း၊ မဇူးဝင့်ြဖခုိင်တုိ၏ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင် ဦးေကျာ်ဝင်း 
သည် ၄-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် ၁၁:၄၅ နာရီ တွင်၉၆ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါး
သိုကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ယ်င်းေနညေန ၄:၃၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီး 
ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိေဆ၊ွ သငူယ်ချင်းအေပါင်းအားညိးငယ်စွာြဖင့ ်အသေိပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၁၀-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) နနံက် ၇နာရမှီ 
၁၁နာရီထိ အထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန ်
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
၂၈-၅-၂၀၂၂ရက်ေနတွင်ကွယ်လွန်သွားေသာ ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်(အေထွေထွ 

မန်ေနဂျာ၊ ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရး)၏ ဈာပန၌ သက  န်းများ၊ ဝတ ေငမွျား၊ လှဖွယ်ပစ ည်း 

များေပးပိုလှဒါန်းကပါေသာ  ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်  ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ  ှ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုဝန်ကီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့ ်

ဝန်ထမ်းများအားလည်းေကာင်း၊ နယ်ဌာနခဲွအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများအားလည်းေကာင်း၊ 

စစ်တက သိုလ် ဗိုလ်ေလာင်း အမှတ်စ်(၂၈)မှ သူငယ်ချင်းများှင့ ်ေနာင်ေတာ်၊ ညီေတာ် 

လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များအားလည်းေကာင်း၊ ဝမ်းနည်းေကာင်း သတင်းစာ၊ တယ်လဖီန်ုးတိုြဖင့် 

သတင်းေမး၊ အားေပးကပါေသာ ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအားလည်း

ေကာင်း၊ ကွယ်လွန်ချနိ်မှ   ဈာပနပီးေြမာက်သည်အထ ိစ၊  လယ်၊  ဆုံးအဘက်ဘက်မ ှ

ဝိုင်းဝန်းကူညီေစာင့်ေရှာက်ေဆာင်ရက်ေပးကပါေသာ ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ လူမ ကူညီေရးအဖွဲများှင့ ်သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများအား အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းပန်း

တိုင်တိုင်

သစ်သစ်

စိတ်စိတ်

သစ်သစ်

လူလူ

သစ်သစ်

ဘဝဘဝ

သစ်သစ်

ဦးြမင့်ေဇာ်
အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ကုန်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၁/၃)ေန (ဦးချစ်ေမာင်-ေဒ မမေလး)တို၏သား၊ (ဦးလှရီ- ေဒ ကစ်တီ)တို၏ 

သားသမက်၊ (ေဒါက်တာဦးဘုန်းေကျာ်)-ေဒ အမာစိန်၊ ေဒ အမာရီ၊(ဦးေကျာ် 

ေကျာ်ဝင်း)-ေဒ အမာနီ၊(ဦးြမင့်ကည်)-ေဒ စီစီ၊ဦးေဖငိမ်း(နဝတ န်ချပ်-ငိမ်း)- 

ေဒ သီသီ၊ ေဒါက်တာြမတ်ုခိုင်တို၏ေမာင်၊ ဦးတင့်ေကျာ-်ေဒ တူးတူးမာ၊ 

ဦးဝင်းစိုး-ေဒ ခင်ခင်လှ၊ (ဦးဝင်းဖိး)-ေဒ ယ်ယ်ချိ၊ ဦးေငွစိုး-ေဒ သိန်းသိန်းရီ၊ 

ဦးေအာင်မျိးထွဋ်တို၏အစ်ကိ ု ဦးြမင့်ေဇာ်သည ် ၄-၆-၂၀၂၂ရက ် (စေနေန )

မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅နာရီတွင် ထိုင်းိုင်င ံ Bangkok Hospital ၌ ဘဝတစ်ပါးသို  

ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသည်။ က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကိ ု ၆-၆-

၂၀၂၂ ရက်(တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ဘန်ေကာက်မိ၊ Makkasan  

Temple ၌ မီးသ  ဂ ဟ်၍ ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်(အဂ   ါေန )၌ အိုးြပာကိ ု ေရေမ ာ 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးြမင့်ေဇာ်
အသက်(၆၄)ှစ်

ေဒ အိုင်ရင်းလ(ှခ)ေဒ ခင်ခင်ေအး၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ  ဦးြမင့်ေဇာ ်

အသက်(၆၄)ှစ်သည်  ၄-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင် ထိုင်းိုင်ငံရှ ိ  Bangkok 

Hospital ၌  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ် ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

 စစ်တက သိုလ် အမှတ်စ်(၂၂)မှ

သူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုများ

ဦးြမင့်ေဇာ်
အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁/၃)

ေန (ဦးချစ်ေမာင်-ေဒ မမေလး)တို၏သား၊ (ဦးလှရီ- ေဒ ကစ်တီ)တို၏သားသမက်၊ 

ေဒ အိုင်ရင်းလ(ှခ)ေဒ ခင်ခင်ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊  ဦးသူရစိုး-ေဒ ေမမ ၊ 

မအိ ာြမင့်ေဇာ်တို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ထက်သူရ၏ အဘိုး ဦးြမင့်ေဇာ်သည ်၄-၆-

၂၀၂၂ရက ် (စေနေန )မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅နာရီတွင် ထိုင်းိုင်င ံ Bangkok Hospital ၌ 

ဘဝတစ်ပါးသို  ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသည်။ က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကိ ု

၆-၆-၂၀၂၂ရက(်တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ဘန်ေကာက်မိ၊ Makkasan  

Temple ၌ မီးသ  ဂ ဟ်၍ ၇-၆-၂၀၂၂ ရက်(အဂ   ါေန )၌ အိုးြပာကိ ုေရေမ ာမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေသွးသည်အသက်ေသွးသည်အသက်



ဇွန်    ၆၊   ၂၀၂၂

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

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင်

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှေကာက်ုတ်ချက)် 

၁၂-၂-၂၀၂၁

အတိတ်သမိင်ုး၏ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ တွင် ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်သည် 

အရင်းခံြဖစ်သလို  အနာဂတ်ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီး  တည်ေဆာက်ေရး၏  

အေြခခအုံတ်ြမစ်မှာလည်း  ြပည်ေထာင်စစုတ်ိဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်ုးရင်းသား 

ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအားလံုး ညီွတ်စွာ အချင်းချင်းအြပန်အလှန် ချစ်ခင် 

ေလးစားမ ြဖင့ ် စည်းလုံးညွီတ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုကီး တည်ေဆာက်မည်ဟေူသာ 

ခိုင်မာသည့် သ ိ  ာန်သည် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။  ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်သည့်  ဒီမိုကေရစီိုင်ငံေတာ်ကီးကို  ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြဖင့်သာ       

ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ေဆာက်မည်ြဖစ်ရာ   အရည်အချင်းြမင့်မား၍   ြပည်ေထာင်စု      

စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာေသာမျိးဆက်သစ်များကိုလည်း  ြပစုပျိးေထာင်သွားရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

ပိလုန်တင်းနစ်မယ် ဆီွယာတက်ခ်နဲ  အေမရကိန်ဆယ်ေကျာ်သက်တင်းနစ်မယ် 

ကိုကိုေဂါက်ဖ်တို ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွ ဲအမျိးသမီး

တစ်ဦးချင်းေနာက်ဆံုးဗုိလ်လုပဲွစ်မှာ ဆီွယာတက်ခ်က 

အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ်  ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ ်

ဆုဖလားကို ဆွတ်ခူးိုင်ခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၂၁ ှစ်အရယ်ရိှ ပိလုန်တင်းနစ်မယ် 

ဆွီယာတက်ခ်ဟာ အသက် ၁၈ ှစ်အရယ်ရှိ 

တင်းနစ်မယ် ကိုကိုေဂါက်ဖ်အား ၆-၁၊ ၆-၃ နဲ  

အိင်ုရရိှခဲတ့ာြဖစ်ပီး အခလုိအုိင်ုရရိှခဲြ့ခင်းဟာ 

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၃ သို 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲ

ှင့ ်အမျိးသားဒမီိကုရက်တစ်မဟာမတ်ိအဖဲွ NDAA 

(မုိင်းလား)ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကုိယ်စားလှယ် 

အဖွဲတို ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကို ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုဌာန အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွသို ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်     ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး 

ဝန်ကီးဌာန(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   အမျိးသား 

စည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတီဥက    ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖွဲေခါင်းေဆာင ်    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊ 

အဖဲွဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီအဖွဲဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ အတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမင်းေနာင်ှင့်     အမျိးသား 

ဒီမုိကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖဲွ       NDAA(မိုင်းလား)  

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိင်ုငေံတာ်၏ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွှင့ ်အမျိးသားဒမီိကုရက်တစ်မဟာမတ်ိအဖဲွ NDAA (မိင်ုးလား) ဒတုယိဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ 

ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၅

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့်  ိုင်ငံ၏အနာဂတ်ြဖစ်သည့ ်

မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏    ပညာေရးတွင ် ေနာက်ကျ 

ကျန်ရစ်မ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ပညာသင်ကားုိင်မ  အခွင့် 

အလမ်းကိ ုြပည့ဝ်စွာအသုံးချိင်ုေစရန် အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန်   သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့ ် ပူးေပါင်း၍ 

အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး စာသင်ေကျာင်း 

များကိ ုဇွန် ၂ ရက်မှစတင်၍ ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးလျက်ရိှသည်။ 

သိုရာတွင် NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲှင့် ၎င်း၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများသည ်

အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့် 

အလမ်းများပျက်ြပား၍ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာ 

ေစရန်ှင့ ်၎င်းတိုကိ ုအေကာက်တရားြဖင့ ်ေထာက်ခအံားေပးလာ 

ေစရန် ယုတ်မာုိင်းစုိင်းေသာ ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် ေကျာင်းသား၊ 

ဆရာ၊  မိဘများအား  ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီး 

သတ်ြဖတ်ြခင်း၊                 စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ပိုလန်တင်းနစ်မယ် ဆွီယာတက်ခ် 

ြပင်သစ်အိုးပင်းတင်းနစ်ဖလား ဆွတ်ခူး

NUG အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွ၏ လက်ေအာက်ခံ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများက

အေြခခပံညာေကျာင်းများအား လက်လပ်ုမိင်ုးများ/လက်ပစ်ဗုံးများြဖင့ ်အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး 

မုရံာမိ စည်သာေကျးရာ အေြခခပံညာအလယ်တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးအား ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်အမျိးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ 

NDAA (မိုင်းလား) ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေတွဆုံေဆွးေွး


