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ဖတ်စရာယေန

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့် အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

မင်းဘူးခိုင်အတွင်း မိုးေနကာသီးှံ ဧက  ၂၈၀၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးမည်ြဖစ်ရာ ဧက ၁၀၀၀ ေကျာ် စိုက်ပျိးပီးစီး
မင်းဘူး      ဇွန်       ၁၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီး မင်းဘူးခိုင်အတွင်းရှ ိ မင်းဘူး၊  ပွင့်ြဖ၊ 

စလင်း၊ ငဖဲှင့် ေစတုတ ရာမိနယ်တုိတွင် ေနကာသီးံှ စုိက်ပျိးထုတ် 

လုပ်မ  တိုးတက်ြမင့်မားေစေရး၊ ေဒသတွင်းစားသုံးဆီဖူလုံေစေရးှင့ ်

ြပည်ပ စားသံုးဆီတင်သွင်းမ  ေလ ာ့ချုိင်ေစေရးတုိအတွက် မုိးေနကာ 

သီးံှကုိ သီးသန်ှင့် သီးညပ်စုိက်ပျိးစနစ်များြဖင့် ဧက  ၂၈၀၀၀ ေကျာ် 

စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုစိုက်ပျိးရာတွင ် သီးသန်ှင့်  သီးညပ်စိုက်ပျိးစနစ်များြဖင် ့

မင်းဘူး (စကု)မိနယ်တွင် ၁၀၀၆၄ ဧက၊ ပွင့်ြဖမိနယ်တွင်  ၅၆၁၂ ဧက၊ 

စလင်းမိနယ်တွင် ၈၅၂၇ ဧက၊ ငဖဲမိနယ်တွင် ၃၉၆၁ ဧကှင့် ေစတုတ ရာ 

မိနယ်တွင် ၇၀၃ ဧက လျာထားစိက်ုပျိးသွားမည်ြဖစ်ရာ  ခိင်ုအတွင်း 

မိုးေနကာသီးံှကိ ုသီးညပ်စိက်ုပျိးသည့ ်ေဒသခေံတာင်သမူျားအတွက် 

တစ်ဧကလ င် တစ်ြပည် န်းြဖင့် မျိးေစ့တင်းေပါင်း ၆၁၉ ဒသမ ၇၅ 

တင်းကိ ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွက အခမဲေ့ထာက်ပံေ့ပးထားေကာင်း၊  

အဆိုပါ  စိုက်ခင်းများအတွင်း   စိုက်ပျိးနည်းစနစ ်  မှန်ကန်ေစေရး၊   

ေရာဂါပိုးမ ားကျေရာက်မ အ ရာယ်   ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရးှင့်  မိနယ် 

အလုိက်  စုိက်ဧကလျာထားချက်ြပည့်မီမှန်ကန်စွာ စိုက်ပျိးိုင်ေစေရး 

တိုအတွက်                                     စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

မင်းဘူးခိုင်အတွင်း     ပီးခဲ့သည့်သီးှံရာသ ီ  ေဆာင်းေနကာ 

စိုက်ခင်းကိ ုေတွရစ်။

စာမျက်ှာ » ၁၆၊ ၁၇စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၁၁

မကာမီဖွင့်လှစ်ေတာ့မည့် သမဝါယမ

စာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာ

သင်တန်းေကျာင်းများ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် သုံးဦး ေတွရိှ၊

ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၀၅ ရာခိင်ု န်းရိှ

မ ေလး-လား  း-မူဆယ် အေဝးေြပးလမ်းမကီး 

အဆင့်ြမင့်တင်

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးှင့် 

ေဒသခံြပည်သူများ 

လူမ စီးပွားဖွံဖိး

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

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ မနီလာပင်လယ်ေအာ်၌ 

ကမ်းေြခတုအသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်

ြပည်တွင်း ြပည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအား ဆွဲေဆာင်ေစိုင်မည့် ေရလယ်က န်း

အပန်းေြဖစခန်းစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် စီစ်



       

ဇွန်  ၁၃၊   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

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ေနထိင်ုြခင်းသည် စတ်ိေအးချမ်းသာ လွတ်လပ်စွာြဖင့ ်
ေနထိင်ုရသည်။ ဥပေဒ၏ အကာအကွယ်ေပးမ ြဖင့ ်စတ်ိချလက်ချေနထိင်ုိင်ုေပသည်။ 
ဥပေဒေဘာင်ြပင်ပတွင ်ေနထိုင်ပါက လုံ ခံစိတ်ချမ မရှိဘဲ စိုးရိမ်ပူပန်မ များြဖင့ ်
ကျးီလန်စာစားေနထိင်ုရကာ ရည်မှန်းချက်များေပျာက်၍ ေနာက်ဆုံးတွင် နဂိုံးမလှ 
အဆုံးသတ်ကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ုိင်ငံေရးကုိအေကာင်းြပ၍ ဥပေဒေဘာင်ြပင်ပသုိ အေကာင်း  
အမျိးမျိးြဖင့ ်ေရာက်ရိှသွားကသမူျားရိှသည်။ ိင်ုငေံရးကိအုေကာင်းြပ၍ ရည်ရယ် 
ချက်ရိှရိှ ဥပေဒေဖာက်ဖျက် ကျးလွန်ခဲ့ကသမူျားရိှသလိ ုမသမာသတူို၏ ေသွးထိုး 
ေြမာက်ပင့်ေပးမ များေကာင့်လည်းေကာင်း၊ မဟုတ်မမှန်လုပ် ကံ ေကာလာဟလ 
သတင်းမှားများကိ ုနားေယာင်မ၍ိလည်းေကာင်း၊ စည်းုံးေသွးေဆာင်သမူျားေနာက် 
သို ေရာေယာင်လိုက်ပါမိ၍လည်းေကာင်း ဥပေဒေဘာင်ြပင်ပသို အမျိးမျိးအဖုံဖု ံ
ေရာက်ရှိသွားကသူများရှိသည်။ ယင်းတိုအနက် PDF အပါအဝင်  အဖွဲအစည်း 
အမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့် အဖွဲအစည်းများမ ှ
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်ဝင်လုိသူများရိှေန၍ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 
က အသိေပးထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ ်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
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သည်။ အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့ ်CRPH ှင့် NUG တိုက  ိုင်ငံေတာ်ကီး   
အလုံးစုံပျက်သ်ုးေရးကိဦုးတည်ကာ   အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်မ များကိ ု လပ်ုေဆာင် 
ရန် စည်းုံးသမ်ိးသွင်းခထံားရသမူျားသည် PDF အပါအဝင်   အဖဲွအစည်းအမျိးမျိး 
အမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်မ များကိ ုြပလုပ်ခဲ့ကသည်။ 

ယခုအခါ ုိင်ငံေရးကုိအေကာင်းြပ၍ ြပည်တွင်း၌  ပဋိပက များ  ြဖစ်ေပ ေန 
မည်ဆိုပါက   ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒီမိုကေရစီထွန်းကားေရးကိ ု
ထခိိက်ုေှာင့ေ်ှးေစမည်ြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ ချမှတ် 
ထားသည့ ်ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်အနက် “အေရးေပ ကာလဆိင်ုရာ ြပ  ာန်းချက်များ 
ှင့်အညီ  ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ 
လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 
ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အုိင်ရသည့်ပါတီအား ဒီမုိကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ ုိင်ငံေတာ် 
တာဝန်အားလ ဲအပ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် ေရှလုပ်ငန်းစ်ချမှတ် 
ထားသည်။

ထိုအြပင် “စစ်မှန်၍  စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို 
တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး    ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခသံည့် 
ြပည်ေထာင်စုကုိ တည်ေဆာက်ေရး”ဟူသည့် ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရ စစ်မှန်၍ 
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ပီး ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကရန်လိုအပ်ပါသည်။
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ရှင်များအသင်း၏ Facebook Page တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။           သတင်းစ်

စားအုန်းဆီ အေြခခံလက်ကားရည် န်းေဈး န်း

တစ်ပိဿာ ၅၆၄၅ ကျပ်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း 

သထံုမိနယ်ရိှ ေစတဝန်စာသင်တုိက်သုိ 

လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အင်းစိန်မိနယ်ရှိ ရာမပရိယတ ိစာသင် 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊  ရှမ်းြပည်နယ ်

မိုင်းယန်းမိနယ်ရှ ိ   ေထရဝါဒေကျာင်း 

တိက်ုသိုလည်းေကာင်း           ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များကို တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

သစ်စိမ်းေြမဩဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းစိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ
ေလ ာ်) ထည့သွ်င်းစိက်ုပျိးပဲွအခမ်းအနား

ကိ ု  မအူပင်မိနယ်      အလန်းေကျးရာရိှ 

ေတာင်သူဦးထွန်းထွန်းဝင်းပါ ၁၅ ဦး၊ 

ကွင်း ၉၆၁ ၊    ဦးပိုင် ၃၂/၁ ရှိ   လယ်ေြမ    

၃၈ ဒသမ ၅ ဧကေပ ၌ ယေနနံနက်ပိုင်း 

က ကျင်းပသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို   ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဒတုယိဦးစီးမှး ဦးသန်းေအာင်ဆန်း၊ ခိင်ု 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးညီညီေထွး 

ှင့ ်      ခိင်ုစိက်ုပျိး ထတ်ုလပ်ုမ ြမင့မ်ားေရး          

အဖဲွဝင်များ၊     မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ  

ဥက    ဦးတုိးတုိးဝင်းှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ 

ေဒသခံေတာင်သူများ   တက်ေရာက်ခဲ့ 

သည်။

မအူပင်မိနယ်၌      ၂၀၂၂ ခုှစ် 

မိုးစပါးရာသီတွင်   သစ်စိမ်းေြမဩဇာ 

(ပိက်ုဆေံလ ာ်)  ဧက ၁၀၀၀ စိက်ုပျိးထား 

ပီးြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။

                ခိုင် (ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ပရိေဘာဂကုန်ေချာများထုတ်လုပ်ြခင်းကိ ုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်

ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်များသာမက ြပည်ပေဈးကွက်သိုလည်း တင်ပိုိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏  ှစ် (၃၀) ြပည့် ပုလဲရတုအခမ်းအနားကျင်းပ

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၁၂ 

သယဇံာတှင့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ ီ

သည် ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  

မဂ  လာဒုံမိနယ်ရှိ  Sima  ပရိေဘာဂထုတ်လုပ်ေရး 

စက်ုံရှ ိုံးသုံး၊ ေကျာင်းသုံး၊ အိမ်သုံးပရိေဘာဂများ  

ထုတ်လုပ်ေနမ ကိ ု ကည့် စစ်ေဆးရာ  တာဝန်ရှိသ ူ

များက ပရေိဘာကထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးမ ှင့ ်ေဈးကွက်  

အေြခအေနတိုကို ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ပရိေဘာဂ 

ထုတ်လုပ်ေနမ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကုိ          ကည့်  

စစ်ေဆးပီး  အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ  ပရိေဘာဂ 

ကုန်ေချာများထုတ်လုပ်ြခင်းကုိ  တုိးြမင့်ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့် ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်များသာမက ြပည်ပ 

ေဈးကွက်သိုလည်း တင်ပိုိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

သွားရန်မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ေရ ြပည်သာမိနယ်ရှ ိ Diamond Mercury Wood  

Products ၏ သစ်အေချာထည်စက်ံုသုိေရာက်ရိှရာ  

စက်ုံရှင်းလင်းေဆာင်တွင ်     တာဝန်ရှိသူများက 

ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းက ြမန်မာိင်ုငသံားများဘဏ်ကိ ု 

၁၉၉၂ ခုှစ်မှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ှစ်(၃၀)  

ြပည့် ပုလဲရတုသုိ ေရာက်ရိှခ့ဲပီြဖစ်ေကာင်း၊ ရန်ကုန်  

စေတာ့အိတ်ချနိ်း (YSX) ၌ စာရင်းဝင် အများပိုင် 

ကုမ ဏီတစ်ခုြဖစ်သည်ှင့်အည ီ    အစုရှယ်ယာရှင ်

များ၏ ေကာင်းကျိးကိေုရှး ၍ အစ်တစိက်ု ကိးစား  

ေဆာင်ရက်သွားရန်ှင် ့      ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိပီး 

နည်းစနစ်မှန်ကန်ေသာ ဘဏ်တစ်ခအုြဖစ် ရပ်တည် 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုအပ်ေကာင်း၊           ထိုြပင ်

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မ ှ      ချမှတ်ထားသည့် 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိလုည်း တကိျစွာလိက်ုနာ  

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ဘဏ်လပ်ုငန်းများသည် တိင်ုးြပည်စီးပွားေရး၏  

အဓကိကျေသာ အခန်းက  တစ်ခမှု  ပါဝင်ေနသည့် 

အြပင် ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ် ပြီပင်စွာေဖာ်ေဆာင် 

ိင်ုရန်အတွက် အေြခခကံျသည့်အခန်းက  မှလည်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကို          ရှင်းလင်းြပသပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လိုအပ်သည်များ ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

 ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  စက်ုံ 

အတွင်း   လှည့်လည်ကည့် ပီး   စိုက်ခင်းများမ ှ 

ထွက်ရိှလာေသာ က န်းပင်ကျပ်တုိင်များကုိ ကုန်ကမ်း 

အြဖစ်အသံုးြပ၍ တန်ဖိုးြမင့သ်စ်အေချာထည်တခံါး 

ှင့် ကျည်းေဘာင်များ ထုတ်လုပ်ေနမ ကို  ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ရိှ ဘမူေိဗဒေလလ့ာေရးှင့ ် 

ဓာတ်သတ ရှာေဖေွရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးုံး 

တွင် တာဝန်ရိှသူများှင့်ေတွဆံု၍ မဟာဗျဟာေြမာက် 

ဓာတ်သတ တွင်းထွက်များ၊ အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာသုံး  

ဓာတ်သတ တွင်းထွက်များှင့်ပတ်သက်၍ အလား 

အလာရိှေသာ    သတ ြဖစ်ထွန်းမ များကိ ု  ရှာေဖေွရး၊ 

စမ်းသပ်တုိင်းတာေရး၊ ြဖစ်ေြမာက်ုိင်စွမ်း ေလ့လာေရး 

လပ်ုငန်းစ်များ တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်ရန်၊   လူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊      နည်းပညာှင့် 

စမ်းသပ်တုိင်းတာေရးပစ ည်းများ ပုိမုိအဆင့်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ရန်မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ဓာတ်သတ   

ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ကွင်းဆင်းေဒသများမ ှ  ေပးပို 

လာေသာ ဓာတ်သတ နမနူာများ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ေနမ  

ကို  ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

မရမ်းကန်ုးမိနယ်ရိှ ေကျာက်မျက်ရတနာြပတိက်ုသို  

ေရာက်ရှိရာ  တာဝန်ရှိသူများက  ြပတိုက်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များှင့် ြပတုိက်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

မ လုပ်ငန်းများကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပပီး ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက ြပတိက်ုအတွင်း လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂

ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏  ှစ် 

(၃၀) ြပည့် ပုလဲရတုအခမ်းအနားကိ ုယေန  နံနက် 

၁၁ နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ ကမာရတ်မိနယ်ရိှ LOTTE 

Hotel ၌ ကျင်းပသည်။ 

တိကျစွာလိုက်နာ 

အခမ်းအနားတွင်   စီးပွားေရးှင့ ်   ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ပါဝင်ေနေကာင်း၊ သုံးစဲွသမူျား၏ လိအုပ်ချက်များကိ ု

စနစ်တကျ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာှင့် ေဆာင်ရက်ေပးပီး 

ြမန်ဆန်ေကာင်းမွန်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ များေပးိင်ုရန် 

ပိမုိုကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     သုံးစဲွသမူျား၏ 

လိုအပ်ချက်     ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးေြပာင်းေရး 

ကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင ်

သွားရန်လိအုပ်မည်ြဖစ်ပီး Customer များ အသုံးြပ 

ရာတွင်     လွယ်ကူေစေရးနည်းလမ်းများ    ရှာေဖွ 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်   ြမန်မာိုင်ငံသားများဘဏ်ဥက    

ဦးတိုးေအာင်ြမင့်၊ CEO Mr. Gavinda Gurung ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက     ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား 

ေြပာကားကပီး     အခမ်းအနားကုိ   ုပ်သိမ်းလုိက် 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ပျ်းမနား   ဇွန်    ၁၂

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ဖလား      မိနယ် 

ေပါင်းစု ံအသက် ၂၅ ှစ်ေအာက် အမျိးသားပိက်ုေကျာ် 

ြခင်းပိင်ပဲွကိ ုပျ်းမနားမိ ေပါင်းေလာင်းအားကစား 

ခန်းမ၌ ဇွန် ၈ ရက်မှ စတင်ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ကရာ  

ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှိ  မိနယ်များမှ  ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းများ    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး   ယေန  

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ဗိလ်ုလပဲွုှင့ ်ဆခုျးီြမင့ပဲွ် အခမ်းအနား 

ကိ ုကျင်းပရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက    ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်ိင်ု၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊  

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်ကည့်  

အားေပးကသည်။

ေရှးဦးစွာ သုံးဦးတဲွပိင်ပဲွ ဗိလ်ုလပဲွုကိ ုပျ်းမနား 

မိနယ်အသင်းှင့ ်     ဇမ သီရိမိနယ်အသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားကရာ   ပျ်းမနားမိနယ်အသင်းက 

အိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။

ထိုေနာက် ဆုချးီြမင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ ကျင်းပရာ 

ှစ်ဦးတဲွအသင်းလုိက်တတိယဆုရရိှသည့် ဇမ သီရိ 

မိနယ်အသင်းအား    ဒက ိဏခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက    ဦးေအာင်ကိုဦးကလည်းေကာင်း၊ ှစ်ဦး 

တွဲအသင်းလိုက ်    ဒုတိယဆုရရှိသည့ ်  တပ်ကုန်း 

မိနယ်အသင်းအား ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင်  

ဦးေကျာ်သိနး်ဆုိင်ကလညး်ေကာငး်၊     ှစ်ဦးတွဲ 

ပထမဆုရရှိသည့ ်   ပျ်းမနားမိနယ်အသင်းအား 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင်    ဦးေဇယျာလင်းက 

လည်းေကာင်း   ဆုတံဆိပ်ှင့်   ေငွသားဆုများကိ ု

အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

ေပးအပ်ချးီြမင့်

ဆက်လက်၍        သုံးဦးတွဲပိင်ပွဲများအတွက ်

ဆုချးီြမင့်ပွဲကိုကျင်းပရာ     တတိယဆုရရှိသည့ ်

တပ်ကုန်းအသင်းအား အားကစားှင့် ကာယပညာ  

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်   ဦးထွန်းြမင့်ဦးက 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက   ဖလား မိနယ်ေပါင်းစုံ 

အမျိးသားပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ပွဲကျင်းပ

လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဆုရရိှသည့် ဇမ သီရိမိနယ် 

အသင်းအား ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင် ရဲမှးကီး 

ကိုကိုလွင်ကလည်းေကာင်း၊      ပထမဆုရရှိသည့ ်

ပျ်းမနားမိနယ်အသင်းအား  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

အဖွဲဝင ်ေနြပည်ေတာ် အားကစားှင့်ကာယပညာ 

ေကာ်မတဦက    ဦးြမင့စ်ိုးကလည်းေကာင်း ဆတုဆံပ်ိ 

ှင့်   ေငွသားဆုများကိ ု  အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့ ်

ကသည်။

ဆက်လက်၍     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်က   ပထမဆုရရှိသည့ ်

ပျ်းမနားမိနယ်အသင်းအား တခွံန်စိက်ုဆဖုလားှင့် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီမ ှ ချးီြမင့်ေငွကျပ ်  သုံးသိန်း 

အား ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန် ၁၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန် ဇွန် ၁၂

(၇၅) ှစ်ေြမာက ်   အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား 

ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပိုင်ေရး    လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝးကိ ု  ယမန်ေန  နနံက် ၁၀ နာရခီန်တွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွုံး မဂ  လာခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

(၇၅) ှစ်ေြမာက ်   အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား 

ကျင်းပေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက      ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်    ဦးစိုးသိန်းက အခမ်း 

အနားသိုတက်ေရာက်လာသည့်    အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏   မိသားစုများ၊  ိုင်ငံြခား 

သတံမန်များ၊ ိင်ုငေံရးပါတမီျားအပါအဝင် ဖတ်ိကား 

ထားသည့် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ ပုဂ ိလ်များ၏ 

လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပအေလးြပသည့်အခမ်း 

အနားကို   အာဇာနည်ဗိမာန်တွင်  လည်းေကာင်း၊                

ိုင်ငံေတာ်အလံလ င့်တင်၍   သတ်မှတ်သည့်အချနိ် 

တွင် တိုင်တစ်ဝက်လ င့်ထူသည့်အခမ်းအနားကို 

အတွင်းဝန်များုံး (ယခင်ဝန်ကီးများုံးေဟာင်း)

တွင်လည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ 

ကိုရည်စူး၍  သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်များအား          

လှဖွယ်ပစ ည်းများှင့်  ဆွမ်းဆက်ကပ်ြခင်းကို             

မိေတာ်ခန်းမတွင်လည်းေကာင်း ကျင်းပိင်ုေရးှင့် 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိုက်ကိ ုဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှ 

၂၁ ရက်အထ ိဝင်ေကးအခမဲ ့ဖွင့်လှစ်ြပသုိင်ေရးတုိ 

အတွက် ဆပ်ေကာ်မတအီသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

က လုပ်ငန်းက  အလိုက် ကိတင်ြပင်ဆင်ေဆာင ်

ရက်ထားရှိရန်တိုကိ ုေြပာကားသည်။

အစည်းအေဝးအပီးတွင် တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အဖွဲသည ်ဗဟန်းမိနယ ်အာဇာနည်ဗိမာန်သို 

သွားေရာက်ပီး    အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားသို  

တက်ေရာက်လာမည့် အာဇာနည်ပုဂ ိလ်ကီးများ၏

မသိားစမုျားကိ ုေတွဆုံ တ်ဆက်မည့်ေနရာ ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များ၊ ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွြဖင့် လွမ်းသ ူ

ပန်းေခွချ   အေလးြပမည့်ေနရာများအပါအဝင ်       

အာဇာနည်ဗမိာန်တွင် လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များ 

ှင့် ေဆာင်ရက်ထားရိှမည့် လပ်ုငန်းအေြခအေနများ 

ကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။ ထိုေနာက်   လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး (မိေတာ်ဝန်) ဦးဗုိလ်ေဌး 

ှင့်တာဝန်ရိှသမူျားက ရှင်းလင်းတင်ြပရာ တိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်က ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ   

လိုအပ်သည့်များကိုမှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                      

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ြမစ်ကီးနား ဇွန် ၁၂

စိက်ုပျိးေရးသပိ ံ (ြမစ်ကီးနား)၏ စိက်ုပျိးေရး ဒပီလိမုာ 

(ပထမှစ်) ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွဲအခမ်းအနားကို  

ယမန်ေန  နနံက် ၁၀ နာရကီ စိက်ုပျိးေရးသပိ ံ (ြမစ်ကီးနား) 

ဘွဲှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

စိုက်ပျိးေရးပညာရှင်

ကချင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ်  ဦးခက်ထိန်နန်က 

စိုက်ပျိးေရးကိုအေြခခံ၍ ဘက်စုံဖွံဖိးတိးုတက်ေသာ 

ိုင်ငံေတာ်သစ်တည်ေဆာက်ေရးတွင ်တစ်တပ်တစ်အား 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကမည့ ်ိင်ုငံသ့ားေကာင်းရတနာများြဖစ် 

လာေအာင်   ကိးစားကျင့် ကံေနထိုင်သွားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့်  ပညာရည်ထူးခ န်ေသာ  မိမိတိုြပည်နယ ်

အတွက် စုိက်ပျိးေရးပညာရှင်များြဖစ်လာေစရန် ကိးစား 

ကေစလိုေကာင်း အားေပးစကားေြပာကားသည်။

ကည့် အားေပး

ယင်းေနာက်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊  ြပည်နယ်တရား 

လ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊  ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊  

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်၊  ြပည်နယ်အဆင့ ်ဌာနဆိင်ုရာတာဝန် 

ရှိသူများက ပထမှစ်ှင့် တတိယှစ်  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၏  တိုင်းရင်းသားိုးရာအကအလှများ၊ 

သပ်ုေဖာ်ေတးသခီျင်းများြဖင့ ်ကြပေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ ကိ ု

ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

အလားတူ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည် ဇွန် ၁၀ ရက် 

ညေနပိုင်းတွင်    ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးဝင်းအတွင်းရှိ 

ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးေနာ်    ခန်းမ၌ကျင်းပသည့်  World 

Aquaculture Society မှ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ြဖစ်သူ 

ေဒါက်တာေမြမတ်ိုးလွင ်  (ငါးေမွးြမေရးပညာရှင)် က 

ငါးေမွးြမေရးှင့်ပတ်သက်သည့ ်   အေကာင်းအရာများ 

ှင့်စပ်လျ်း၍ ေတာင်သူများှင့ ် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင ်

များအား   အသိပညာဗဟုသုတများကိ ု  ြဖန်ေဝိုင်ေရး 

ေဆွးေွးေဟာေြပာပွဲသို တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

  ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

(၇၅) ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားြပင်ဆင်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး

စိုက်ပျိးေရးကို

အေြခခံ၍

 ဘက်စုဖံွံဖိးတိုးတက်ေသာ 

ိုင်ငံေတာ်သစ် 

တည်ေဆာက်

ပုသိမ်  ဇွန်  ၁၂

ကမ ာ့ကေလးအလုပ်သမား ဆန်ကျင်တုိက်ဖျက်ေရး 

ေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားှင့် အသိပညာေပး 

စကားဝိင်ုးကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရကီ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီး ပသုမ်ိမိ ဧရာေရ ဝါခန်းမ၌  ကျင်းပသည်။

အေလးထားေြဖရှင်း

 ဧရာဝတီတိုင ်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းက ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ ကေလးအလပ်ု 

သမားပမာဏသည် ုိင်ငံ၏ဖံွဖိးတုိးတက်မ အေပ   

သက်ေရာက်မ ရှိေကာင်း၊  ကေလးအလုပ်သမား 

ပေပျာက်ေရးကိစ ရပ်သည် ိုင်ငံတိုင်း အေလးထား 

ေြဖရှင်းရမည့ ်ကစိ တစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ ကေလးအလပ်ု 

သမားပေပျာက်ေစေရးအတွက် လူမ စီးပွားဘဝများ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေအာင်   ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် 

ေကျာငး်ေနအရယ်ကေလးအားလံုး ေကျာငး်တက ်

ေရာက်ေစေရး အဘက်ဘက်က ဝိင်ုးဝန်းေဆာင်ရက် 

ကေစလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန် 

ရိှသမူျားသည် ကမ ာက့ေလးအလပ်ုသမား ဆန်ကျင် 

တုိက်ဖျက်ေရးေန အထိမ်းအမှတ်ြပခန်းကုိ လှည့် လည် 

ကည့် ခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ ကမ ာ့ကေလးအလုပ်သမား ဆန်ကျင် 

တုိက်ဖျက်ေရးေနအထိမ်းအမှတ်  ဥပေဒအသိပညာေပး 

စကားဝုိင်းကုိကျင်းပရာ  တုိင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ် 

က စကားဝုိင်းြပလုပ်ရြခင်း ရည်ရယ်ချက်ကုိ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  တိုင ်းေဒသကီးပညာေရးမှးုံး ၊ 

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒချပ်ုံး၊ အလုပ်ုံှင့ ်

အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဌာန၊  စည်ပင  ်

သာယာေရးအဖဲွတိုမှ ကိယ်ုစားလှယ်များက ကေလး 

အလုပ်သမားပေပျာက်ေရး   လူမ အကာအကွယ် 

ပံ့ပိုးေပး ေခါင်းစ်ြဖင့် ဥပေဒအသိပညာေပးစကား 

ဝုိင်းကုိ ေဆွးေွးခ့ဲကရာ တက်ေရာက်လာကသည့် 

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်

လပ်ုငန်းရှင်များက  သလိိသုည်များကိ ုေမးြမန်းကရာ 

တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။   

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

ကမ ာ့ကေလးအလုပ်သမား ဆန်ကျင်တိုက်ဖျက်ေရးေန

 အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားှင့် အသိပညာေပးစကားဝိုင်း ကျင်းပ

မုံရာ ဇွန် ၁၂

ြပည်သူများ    အားလပ်ချနိ် 

များတွင် စတ်ိေအးချမ်းသာစွာြဖင့ ်

လာေရာက်အပန်းေြဖိုင်ေစေရး၊

ကိယ်ုလက်လ ပ်ရှား အားကစားများ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်ှင့ ်  မိအဂ   ါ 

ရပ်ှင့်အညီ   သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေစ 

ေရးအတွက်  မုရံာမိ ကန်သာယာ 

အေနာက်ဘက်ကန်         ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့ ် သန်ရှင်းသာယာ 

လှပေရး လပ်ုငန်း ခွင်သို ယမန်ေန   

နနံက်ပိင်ုးက          တိင်ုးေဒသကီး   

ဝန်ကီးချပ်          ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ     သွားေရာက ်

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က

ကန်သာယာအေနာက်ဘက်ကန် 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် သန်ရှင်း 

သာယာလှပေရး ေဆာင်ရက်ေနမ  

လုပ်ငန်းများ အချနိ်မီပီးစီးေရး၊ 

သတ်မှတ်   စံချနိ်စံ န်းများှင့် 

အညီ အရည်အေသွးေကာင်းမွန ်

ေစေရးတိုကို တာဝန်ရှိသူများှင့် 

ေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရက် 

ေပးသည်။

အဆုိပါကန်သည် မူလကန်ေရ 

ြပင်အကျယ် ၄၃ ဒသမ ၅ ဧက၊ 

ကန်ပတ်လမ်း ၁၄ ေပ၊ ေရအနက်  

ခုနစ်ေပ၊ ေရသုိေလှာင်ုိင်မ ပမာဏ 

ဂါလန် ၂ ဒသမ ၁၂သန်းြဖစ်ပီး   

လုပ်ငန်းများအားလုံးပီးစီးပါက    

ေရြပင်အကျယ်ဧရယိာ ၃၅ ဒသမ 

၇၅ ဧက၊ ေရအနက် ၁၁ ေပ၊ 

ကန်ပတ်လမ်းအကျယ် ၄၄ ေပှင့် 

ေရသုိေလှာင်ုိင်မ ပမာဏ ဂါလန် 

၂ ဒသမ ၇၄ သန်းရိှကာ ေရဂါလန်  

၆၂၀၀၀၀ ပိုမိုသိုေလှာင်ိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့်         

တာဝန်ရိှသူများသည် ကန်သာယာ 

အေရှဘက်ကန်ရှိ   က န်းများ    

သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရး ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ မိ ရာြပည့်ဘုရား 

က န်းပတ်လည်  ေပ ၂၃၀၀ေြမထိန်း 

ေကျာက်ထုပ်    ေလာင်းြခင်းှင့် 

ရင်ြပင်ေတာ်  ေနပခူေံကျာက်ြပား 

ခင်းေနမ တိုကို လိုက်လံကည့်  

စစ်ေဆးပီး လိုအပ်သည်များကို 

တာဝန်ရှိသူများှင့်  ေပါင်းစပ် 

ြဖည့်ဆည်း    ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

မုံရာမိရှိ ကန်သာယာအေနာက်ဘက်ကန် သန်ရှင်းသာယာလှပေရးှင့်

ေနပူခံေကျာက်ြပားခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် စစ်ေဆး



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညွီတ်မ ရိှမှသာ  ြပည်ေထာင်စုကီးမပိကဲွဘ ဲအချပ်အြခာ 

အာဏာ တည်တ့ံခုိင်မဲမည်ဆုိသည်ကုိ အတိတ်သမုိင်းမှ သင်ခန်းစာများ 

ရရိှခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတ ူတိုင်းရင်းသား

ညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာစေုပါင်း 

အားကို  ဆက်လက်ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ    သေဘာထားကွဲလွဲမ ၊   တိုင်းရင်းသားအေရးအရ  

သေဘာထားကဲွလဲွမ များေကာင့ ်ြပည်တွင်းလက်နက်ကိင်ုပဋပိက များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။   

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့်  CRPH ှင့် NUG တိုက 

ိုင်ငံေတာ်ကီး  အလုံးစုံပျက်သု်းေရးကိုဦးတည်ကာ  အကမ်းဖက ်

သတ်ြဖတ်မ များကိ ုလပ်ုေဆာင်ရန် စည်းံုးသိမ်းသွင်းခံထားရသူများ 

PDF အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး အမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထိသုို ေဆာင်ရက်ေနမည် 

ဆိပုါက ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ်ဒမီိကုေရစထွီန်းကားေရးကိ ု

ထိခိုက်ေှာင့်ေှးေစမည်ြဖစ်ပါသည်။      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီက   ချမှတ်ထားသည့်    ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်အနက်မှ 

“အေရးေပ ကာလဆုိင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   

တရားမ တေသာ     ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား 

ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား  ဒမီိကုေရစစီံ န်းများှင့အ်ည ီ 

ိင်ုငံေတာ်တာဝန်အား လ အဲပ်ေပးုိင်ေရးေဆာင်ရက်သွားမည်”ဟူသည့် 

ေရှလုပ်ငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊   “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ 

ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ  အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒမီိကုေရစ ီ

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟသူည့ ် ိင်ုငေံရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း 

ြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး 

အတွက် ြပည့်အင်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်ဆုိသည့်အချက် 

ှင့်အညီ    ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ 

အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍  PDF  အပါအဝင် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတိုအေနြဖင့ ် 

ိုင်ငံေတာ်၏   ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်  ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး  သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီ  ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ံှပီး ြပည်သူဘဝသုိ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည် 

ဆိုပါက  ကိဆိုလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန ်

အပ်ပါသည်။ 

 ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

 သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

 ေကျာဖုံးမှ

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးကို လိုလားေထာက်ခံကသည့ ်

ေဒသခံြပည်သူများက   “ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ  

ေအာင်ြမင်ပါေစ”စာသားပါ ဗီိင်ုးပိစုတာဆိင်ုးဘတ်ု 

များ ကိုင်ေဆာင်၍  စစ်ေတွေလဆိပ်သို ပိုေဆာင ်

 တ်ဆက်ကသည်။

ထိုေနာက် အဆိပုါ  ရခိင်ုြပည်လွတ်ေြမာက်ေရး 

ပါတ ီ(ALP)မှ ဒတုယိဥက    ဦးေဆာင်သည့ ်ငမ်ိးချမ်း 

ေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည်  ေနြပည်ေတာ်ေလဆပ်ိ 

သို ေရာက်ရိှခဲရ့ာ အမျိးသားစည်းလုံးညွီတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ    ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ

အဖွဲဝင်ှင့်   တာဝန်ရှိသူများ၊  သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊      အုပညာဦးစီးဌာနမှ 

တိင်ုးရင်းသား တိင်ုးရင်းသမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်း 

များ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့ ်ေဒသခံြပည်သ ူ

များက “ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိရုရိှေရးသည် ြပည်သ ူ

တစ်ရပ်လုံး၏ ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ ငိမ်းချမ်း 

ေရးရရိှေရးသည် ိင်ုငသံားအားလုံး၏ ဆ အမှန်ြဖစ် 

သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီး ငမ်ိးချမ်းဖို ေတွဆုေံဆွးေွး 

ကပါစို၊ တိုင်းရင်းသားေတွစည်းလုံးမှ ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းရ” စသည့် စာသားပါဆိုင်းဘုတ ်

များ   ကုိင်ေဆာင်၍လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်အလံ

ငယ်များကိင်ုေဆာင်၍လည်းေကာင်း   ေနြပည်ေတာ် 

ေလဆိပ်၌ ကိဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ပဲခူးတက သိုလ်အတွက် ုက ေဗဒဆိုင်ရာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

ပညာရပ်များ ေလ့လာဆည်းပူးိုင်ေရး သစ်မျိးစုံစိုက်ခင်း ထူေထာင်ေပးိုင်ခဲ့
ပဲခူး   ဇွန်   ၁၂

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆဝွင်း 

သည် ဇွန် ၁၂ ရက် နနံက်ပိင်ုးက ပခဲူးတက သိလ်ုဧရယိာ 

အတွင်း    သစ်မျိးစုံစိုက်ခင်း   စိုက်ပျိးပွဲေတာ်သို 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ   တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်က 

ပဲခူးတက သိုလ်ဧရိယာအတွင်း သစ်မျိးစုံစိုက်ခင်း 

(စြံပသစ်ေတာစိက်ုကွက်) ေလးဧကတွင် ေဒသတွင်း 

ေပါက်ေရာက်ြဖစ်ထွန်းုိင်ပီး စီးပွားေရးအရ အဖုိးတန် 

အသုံးဝင်သည့ ်   က န်း၊  ပျ်းကတိုး၊  ပိေတာက်၊ 

သက  န်း၊  တမလန်း အစရှိသည့် သစ်မျိး ၁၃ မျိး၊ 

အပင်ေပါင်း ၁၂၀၀ အား စုေပါင်းစိုက်ပျိးေပးြခင်း

အားြဖင့ ်  ုက ေဗဒဘာသာရပ ်သင်ကားေနသည့ ်

တက သုိလ် ဆရာ ဆရာမများ၊ ဆည်းပူးေလ့လာေန 

သည့်  ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူများအတွက ်

အနီးကပ်ဆည်းပူးေလ့လာိုင်ေစေရး   စိုက်ပျိးေပး 

ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သစ်ေတာများအပါအဝင် သဘာဝ 

သယံဇာတများကုိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့် 

ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်  ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည ်

လသူားအကျိးစီးပွားအြပင် ေနာင်အနာဂတ်အတွက် 

ေကာင်းမွန်ေသာ လူမ ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု ပုံေဖာ် 

ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ေဟဂစနစ်များ  ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း အဓိကဗဟုိချက်သည် သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ စိက်ုပျိးေပးြခင်း၊ ြပစပုျိးေထာင်ေပးြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  သစ်ေတာေဂဟစနစ်မ ှ လူသားများ 

အတွက် လိအုပ်ေသာအစားအစာှင့ ်ေနထိင်ုမ ဘဝကိ ု

အေထာက်အပံ့များေပးသည့်အြပင ်သန်ရှင်းေသာ 

ေလ၊ ေရတုိှင့် ရာသီဥတုကုိ မ တေကာင်းမွန်ေစရန် 

ထန်ိးညေိပးပီး ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများ မီှတင်းေနထိင်ုရာ 

ေဒသရပ်ဝန်းတစ်ခုကို     ဖန်တီးေပးိုင်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ် သစ်ေတာသစ်ပင်များ  ြပန်းတီးပါက 

လအူပါအဝင် သက်ရိှများပျက်စီးိင်ုသြဖင့ ်သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ၊   သစ်ေတာေဂဟစနစ်များ  စ်ဆက် 

မြပတ်တည်တံ့ေရး  အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ ်

အေနြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်းထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက် 

ကေစလိုေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း မိနယ်အသီးသီး၌ 

၂၀၂၂ ခှုစ် ေမလ၌ မုိးရာသီအကိ သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ 

၂၅  ပွဲ၊  သစ်ပင်ေပါင်း  ၉၆၁၀  စိုက်ပျိးေပးိုင်ခဲ့ပီး 

ဇွန်လှင့ ် ဇလူိင်ုလအတွင်း  မိုးရာသီသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ 

၂၆ ပွဲှင့် သစ်ပင်ေပါင်း ၁၅၈၄၀ စိုက်ပျိးရန် စီစ်

ေဆာင်ရက်ထားရှိပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

    တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ဖလား အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့်ပွဲကျင်းပ

အားကစားြမင့်တင ်စိတ်လန်းရ င် ဆန်ကျင်မူးယစ်ေဆး

မေကွး   ဇွန်   ၁၂

၂၀၂၂ခုှစ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

ဝန်ကီးချပ်ဖလား ငါးခုိင် အသက် ၁၉ ှစ်ေအာက် 

အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွ ဲ  ဗိုလ်လုပွဲှင့် ဆုချးီြမင့ ်

ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေန  ညေန ၄ နာရီ 

က မေကွးခိင်ု အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပရာ မေကွး 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်        ဦးတင့်လွင်ှင့ ်

အဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊  တိုင်းေဒသကီး  အမျိးသမီး 

အားကစားအဖွဲ    နာယကှင့်    အဖွဲဝင်များ၊ 

ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ေဘာလုံးအားကစား 

ဝါသနာရှင်များ တက်ေရာက်၍ ဗိလ်ုလပဲွု ပဲွစ်အြဖစ် 

မေကွးခိုင်အသင်းှင့ ်     သရက်ခိုင်အသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို ကည့် အားေပးသည်။ 

အဆိပုါ ေဘာလုံးပိင်ပဲွတွင် ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွု 

အြဖစ် မေကွးခိင်ုအသင်းှင့ ်သရက်ခိင်ုအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့ရာ သရက်ခိုင်အသင်းက ှစ်ဂိုး-

တစ်ဂိုးြဖင့ ်အိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍    ဆုချးီြမင့်ပွ ဲ  အခမ်းအနားကို 

ကျင်းပရာ  မေကွးတိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်က 

အိုင်ရ    ဗိုလ်စွဲခဲ့ေသာ   သရက်ခိုင်အသင်းအား 

တစ်ဦးချင်းဆွဲြပား၊  ဆုကလပ်ှင့်  ေငွသားဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ခ့ဲပီး၊ ဒုတိယဆုရရိှေသာ မေကွးခုိင် 

အသင်းှင့်   ပိင်ပွဲတစ်ေလ ာက်  အေကာင်းဆုံး 

ကစားသမားဆ၊ု ေရှတန်းအေကာင်းဆုံးဆ၊ု အလယ် 

တန်းအေကာင်းဆုံးဆု၊ ေနာက်တန်း အေကာင်းဆုံး 

ဆုှင့် ဂုိးသမားအေကာင်းဆံုးဆု ရရိှသည့် အားကစား 

သမားများအား   ဆုတံဆိပ်ှင့်  ေငွသားဆုများကိ ု

တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွဝင် ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန် 

ရှိသူများက  ချးီြမင့်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                         

    တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၁၃၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိင်ုငသံည် အာရှတိက်ု၏အေရှေတာင် 

ဘက်တွင်တည်ရိှပီး   တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံ၊ 

ထိင်ုးိင်ုင၊ံ လာအိုိင်ုင၊ံ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင၊ံ အိ ိယ 

ိုင်ငံတိုှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။

အဓကိထွက်ကန်ုမှာ စိက်ုပျိးသီးံှ၊ သားငါးတို 

ြဖစ်ပီး အြခားသယဇံာတများလည်း ထွက်ရိှသည်။ 

နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည့်ိုင်ငံများှင့ ်

လည်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာ ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်  မူဆယ်(၁၀၅)

မုိင်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းသည ်     ပိုကုန်သွင်းကုန် 

အများဆံုးေဆာင်ရက်ေနေသာ စခန်းတစ်ခုြဖစ်ပီး 

အဓကိ ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းမှာ  ကားလမ်း 

ြဖစ်သည်။

ကားလမ်းမှာ             မ ေလးတုိင်းေဒသကီး 

ြပင်ဦးလွင်မိှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိင်ုးအတွင်း 

ရိှ ေနာင်ချိ၊ ေကျာက်မဲ၊ သီေပါ၊ လား  း၊ သိ ီ၊ ကွတ်ခိုင်၊ 

မိင်ုးယတုိုကိုြဖတ်၍ မဆူယ်အထ ိ  ေဖာက်လပ်ုထား 

ေသာလမ်းြဖစ်ပီး  မိုင်အားြဖင့ ်  ၂၉၁ ဒသမ ၈၇၅ 

မိင်ုရိှ မ ေလး-လား  း-မဆူယ်ကားလမ်းြဖစ်သည်။

အဆိုပါကားလမ်းကိ ု   Oriental Highway 

Co.,Ltd သည်  ၁၉၉၆ ခုှစ်က ေဆာက်လုပ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန   လမ်းဦးစီးဌာနထံမ ှ  B.O.T   ရယူ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာလမ်းြဖစ်ပီး B.O.T ယူခဲ့စ်က 

လမ်းမုိင်အားလံုးသည်  ၁၂ ေပှင့်  ၁၈ ေပအကျယ် 

သာရိှသည်။ မုိးရာသီတွင် မုိးများရာသွန်းမ ေကာင့် 

လမ်းများဆိုးရားစွာပျက်စီးလျက်  လား  းမှမဆူယ် 

ကိပုင် ရဖံန်ရခံါ ှစ်ညအပ်ိ သုံးရက်ခန် သွားလာေန 

ရေသာလမ်းြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့ ် မလူက ၁၂ ေပ၊ 

၁၈ ေပ အကျယ်သာရိှေသာလမ်းကုိ ၂၂ ေပ၊ ၃၆ ေပ၊ 

၄၈ ေပအထိချဲ၍  ေကျာက်ခင်း၊   ကတ ရာလမ်း၊ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပီး  A.C လမ်းအြဖစ ်  အဆင့် 

ြမင့်တင ်  ေဆာင်ရက်ေပးလိုက်သြဖင့ ်  ယခုအခါ 

လား  းမှမူဆယ်ကုိ  ကားေလးှင့် သံုးနာရီြဖင့ ်

အေရာက်သွားိုင်ေနပီြဖစ်သည်။

လမ်းအဆင့ြ်မင့တ်င်ရာ၌ B.O.T ကမု ဏအီေန 

ြဖင့် လမ်းပိုင်းတစ်မိုင်လ င ်ကုန်ကျစရိတ ်၁ ဒသမ 

၅ ဘလီယီကံျပ် ကန်ုကျသြဖင့ ်လမ်းမိင်ုေပါင်း ၂၉၁ 

ဒသမ ၈၇၅ မုိင်အတွက် ကုန်ကျေငွမှာ ၃၅၆ ဘီလယီ ံ

ရိှသည်ဟု သိရသည်။ ယင်းအြပင် လမ်းေပ ၌ တံတား 

ေပါင်း ၈၅၅ စင်းလည်း B.O.T ယစူ်က ပါရိှလာရာ 

အဆိုပါတံတားများကို ေပ ၁၈၀ ေအာက်ှင့် ေပ 

၁၈၀ အထက် ကွန်ကရစ်တတံားများအြဖစ် အဆင့် 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  တံတားအေရအတွက ်

၆၉၆ စင်းအထိ    တိုးတက်ြပြပင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရ 

သည်ဟု သိရသည်။

မ ေလး-လား  း-မူဆယ်ကားလမ်းသည ်

မ ေလးမိမ ှ  ေနာင်ချိမိအထိ    လမ်းပိုင်းှင့ ်

လား  း-ကွတ်ခိင်ု-မဆူယ်လမ်းအပိင်ုးတိုကိ ုအဆင့် 

ြမင့်တင်၍ မူလ ှစ်လမ်းသွားမ ှ  ေလးလမ်းသွား 

အြဖစ် ၁၇၂ ဒသမ ၃၉ မိုင်အထိ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်သလို ြပင်ဦးလွင်မိေရှာင်လမ်းှင့် လား  းမိ

ေရှာင်လမ်းတိုကိုလည်း    လမ်းသစ်များအြဖစ ်

ေဖာက်လုပ်ေပးခဲ့သည်ဟ ုသိရသည်။

မ ေလး-လား  း-မူဆယ်လမ်းမကီးသည ်

အာရှလမ်းမကီး  အမှတ်(၁၄)င့်ှ   ြပည်ေထာင်စု 

လမး်မကီးြဖစ်ပီး     ရှမး်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း 

နမ့်ခမ်းမိနယ်မှ  ကချင်ြပည်နယ်၏  မိေတာ် 

ြမစ်ကီးနားမိကုိ ဆက်လက်သွားေရာက်ိင်ုသလိ ု

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်တုတ်ိုင်ငံတို နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

ေရးလပ်ုငန်းအတွက် အဓကိအေရးပါေသာ လမ်းမ 

ကီးတစ်လမ်းလည်းြဖစ်သည်။

“က န်ေတာ်တိုကုမ ဏီအေနြဖင့်    ယခုအခါ 

သိ ီ-ကွမ်းလံု-ချင်းေရ ေဟာ်လမ်း ၆၆ မုိင်၊ မူဆယ်-

နမ့်ခမ်းလမ်း ၂၂ မိုင်၊ မိုင်းယု-ကကုတ်လမ်း ၁၂ 

မိုင်၊ ေရတာရှည်-ပျ်းမနားလမ်း ၃၉ မိုင ် ၅ ဖာလုံ၊ 

ပျ်းမနား-ရမည်းသင်းလမ်း ၄၅ မိုင် ၅ ဖာလုံ၊ 

ြမစ်ငယ-်ထုံးဘိုလမ်း ၉ မိုင် ၃ ဖာလုံ၊      ပုသိမ် - 

ေငွေဆာင်လမ်း ၂၉ မိုင်၊ ဆားမေလာက-်မအူပင် 

လမ်းမိုင ်၂၀၊ မ ေလး-လား  း-မူဆယ်လမ်း ၂၉၁ 

ဒသမ ၈၇၅ မိုင်ြဖစ်၍  မိုင်ေပါင်း ၅၄၅ ေကျာ်ကို 

B.O.T ယူ၍ အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေန

ေကာင်း၊  ကတ ရာလမ်းသည ်  ယာ်သွားလာမ  

များပါက ၁၀ ှစ်ကာလ င်    ပျက်စီးေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့ ်မမိတိိုကမု ဏအီေနြဖင့ ်B.O.T ယခူဲသ့ည့် 

လမ်းများကိ ုတာရှည်ခံသည့် ကွန်ကရစ်-ိုင်လွန် 

ကတ ရာလမ်းများအြဖစ ်   အဆင့်ြမင့်တင်လျက ်

ရှိေနေကာင်း၊     ယခု ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၌ အေရးပါသည့် မ ေလး-

လား  း-မူဆယ်လမ်း (၂၉၁ ဒသမ ၈၇၅ မိုင်)ကို 

ကွန်ကရစ် AC လမ်းအြဖစ ်အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင ်

ရက်ေနေကာင်း၊  မ ေလး-လား  း-မဆူယ်လမ်းမှ 

မ ေလး- ြပင်ဦးလွင်အပိုင်း   ၄၇ မိုင် ၁ ဖာလုံ   

(၈/၀-၅၅/၁)အထိကို ၂၀၀၂ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁၅ 

ရက်ေနတွင်  ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်သူ  

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းှင့ ်     ေအးရှားေဝါလ ်

ကုမ ဏီလီမိတက်အမည်မ ှ Oriental Highways 

ကုမ ဏီလီမိတက်အြဖစ် လ ဲေြပာင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ မလူလမ်း ၁၂ ေပအကျယ်၊ ၁၈ ေပအကျယ် 

(ှစ်လမ်းသွား)ှင့ ်လမ်းေပ ၌ Bridge and Culvert 

၂၉၀ အပါအဝင် စုစုေပါင်းတံတား ၈၅၅ စင်း 

ရှိေသာ်လည်း   ၆၉၆ စင်းအထိ    အဆင့်ြမင့်တင ်

တည်ေဆာက်ထားေကာင်း၊  စာချပ်၌ ေတာင်ေပ  

ေဒသလမ်းများတွင် ၁၈ ေပအကျယ်အထိ ေဆာင်ရက် 

ရန်ြဖစ်ေသာ်လည်း အေြခအေနေပးသည့် ေနရာ 

တွင် ၃၆ ေပ၊ ၄၈ ေပအထိ ချဲ၍ ိုင်လွန်ကတ ရာ 

လမ်းအဆင့်သို  တိုးြမင့် ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊ 

ယခုအထိ အဆိုပါ  မ ေလး-လား  း-မူဆယ် 

လမ်းပုိင်းမှ ၂၉၁ ဒသမ ၈၇၅ မုိင်ရိှသည့်အနက် ၃၆ 

ေပှင့် ၄၈ ေပချဲ၍     ိုင်လွန်ကတ ရာခင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းကို ၁၇၂ ဒသမ ၃၉  မုိင်   အဆင့်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊  ကျန်ရိှသည့် လမ်းမုိင် 

များကုိလည်း  ဘ  ာှစ်အလိုက်   ဆက်လက် 

အဆင့ြ်မင့တ်င်  ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း” 

Oriental Highways Co.,Ltd မ ှ  B.O.T လမ်းများ   

စီမံကိန်းဒါိုက်တာ      ဦးတင်ကိုကိုက      ရှင်းြပ 

သည်။

အချပ်အားြဖင့် တင်ြပရလ င် မ ေလး-လား  း-

မူဆယ်အေဝးေြပးလမ်းမကီးသည ်မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး ပုသိမ်ကီးမိနယ်မှစတင်ပီး ြပင်ဦးလွင် 

မိနယ်၊  ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း    ေနာင်ချိ၊ 

ေကျာက်မဲ၊ သီေပါ၊ လား  း၊ သိ ီ၊ ကွတ်ခုိင်၊ မိုင်းယ ု

တိုကိုြဖတ်၍   မူဆယ်အထိ    ေဖာက်ထားေသာ 

လမ်းြဖစ်ပီး  တုတ်-ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ် 

ကန်ုသွယ်ေရးလပ်ုငန်း၌ အေရးပါသည့လ်မ်းမကီး

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ြမန်မာိင်ုငအံတွက်လည်း အေရး 

ပါေသာ အေဝးေြပးလမ်းမကီးတစ်လမ်း  ြဖစ်ေပ 

သည်။ ထိုေကာင့ ်အဆိုပါလမ်းမကီးအား ၄၈ ေပ 

ချဲ၍ ေလးလမ်းသွား ိုင်လွန်ကတ ရာလမ်းအြဖစ ်

အဆင့်ြမင့်တင်ေပးလိုက်ြခင်းြဖင့ ်ြမန်မာ-တုတ် 

ှစ်ိုင်ငံ ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုလျင်ြမန်စွာ

ေဆာင်ရက်ိုင်မည့်အြပင် အေဝးေြပးလမ်းမကီး 

ြဖတ်သန်းရာ ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီးရိှ မိရာ 

များမှ ြပည်သူတို၏  လူမ စီးပွားဘဝများ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်လာေတာ့မည်ြဖစ်သည်။        ။

မ ေလး-လား  း-မူဆယ် အေဝးေြပးလမ်းမကီး အဆင့်ြမင့်တင်

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးှင့ ်ေဒသခံြပည်သူများ လူမ စီးပွားဖွံဖိး

ခရမ်းစိုးြမင့်

မ ေလး-မူဆယ်ကားလမ်းကိ ုေတွရစ်။

မ ေလး-လား  း-မူဆယ်အေဝးေြပးလမ်းမကီးမ ှလား  း-မူဆယ်အပိုင်းကိ ုေတွရစ်။ လား  းမှ မူဆယ်သွားကားလမ်းတစ်ေနရာကိ ုေတွရစ်။

အဓိကထွက်ကန်ုမှာ စိက်ုပျိးသီးံှ၊ သားငါးတို ြဖစ်ပီး အြခားသယဇံာတများလည်း 

ထွက်ရိှသည်။ နယ်နမိတ်ိချင်းထစိပ်လျက်ရိှသည့ ်ိင်ုငမံျားှင့လ်ည်း နယ်စပ်ကန်ုသွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ်  မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် 

ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းသည် ပိုကန်ုသွင်းကန်ုအများဆုံးေဆာင်ရက်ေနေသာ စခန်းတစ်ခ ု

ြဖစ်၍ အဓိကဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းမှာ ကားလမ်းြဖစ်



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂

အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၏ 

၂၀၂၂ ခုှစ် တိုင်းမှးဒိုင်း (အမျိး 

သား/အမျိးသမီး) ေသနတ်ပစ် 

ပိင်ပွဲ  ဖွင့်ပွဲကိ ုယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်  ဗထူးတပ်နယ်ရှ ိနယ်ေြမခံ 

သင်တန်းေကျာင်းဝင်း  စက်ပစ် 

ကွင်း၌ကျင်းပရာ ဒတုယိတိင်ုးမှး 

ဗိုလ်မှးချပ်    ဝင်းေဇာ်မိုးှင့် 

အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ 

ဒိုင်အဖွဲဝင်များှင့ ်     ပိင်ပွဲဝင ်

အသင်းများ   တက်ေရာက်က 

သည်။

ဖွင့်လှစ်ေပး

ဦးစွာ ဒတုယိတိင်ုးမှးက အဖွင့် 

အမှာစကား  ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက်   ပိင်ပွဲအား  မိုးပျ ံ

ပေူဖာင်းပစ်ေဖာက်၍ ဖွင့လှ်စ်ေပး 

 “ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး” 

 ေြမာ်ေတွး ကည့်ပါလ င်။

 ှစ်ေပါင်းခုနစ်ဆယ့်ေလးှစ်ေကျာ်သည်အထိ

 ညိ  င်းတိုင်ပင်။ 

 တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ချစ်ချစ်ခင်ခင်

 ေနာင်ထာဝစ် လက်တွဲလို။ 

 အနာဂတ်ငိမ်းချမ်းေရး ခရီးလမ်း

 ေလ ာက်လှမ်းကစို။

 အနာဂတ်ငိမ်းချမ်းေရးခရီးလမ်း

 ေလ ာက်လှမ်းကရာတငွ်။

 အမှားြမင်လ င် အမှန်ြပင်လို

 ေတွးဆဆင်ြခင်

 ေဖးမြပင်ဆင်။ 

  ေတွဆုံေဆွးေွး စားပွဲဝိုင်းတွင်

 အချစ်တူက.... 

 အြပစ်ဟူသမ .... 

 ြမမ ပင်မြမင်ကစတမ်း။ 

 မပျက်ြပန်းိုင် ....၊

 တစ်သက်လုံးခိုင် 

 သက်ဆုံးတိုင် ေမတ ာ သစ ာတရားေတွှင့် 

 ခံစားချက်အေထွေထွ မ ေဝကမ်းပါလို 

 အမှန်တရားအတွက် အေြဖေတွရေစစမ်းချင်ငဲ့

 ေနာင်ထာဝစ်အနာဂတ်ခရီးလမ်းမှာြဖင့် 

 “ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး”အတွက် 

 (ေသွးချင်းတိုေရ)မေှးယခုတက်လှမ်း။

  (ြပည်သူတိုေရ) ေရှး လက်ကမ်း...။   ။

ြမင့်မိုရ်ဦး(ပဲခူး)

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ပီး ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ု 

များသို ဝင်ခွင့ရ်ရိှထားပီး ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ံှြခင်းမရိှေသးသမူျား၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ 

တက သိလ်ုများအချင်းချင်း ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားလိသုမူျား၊ အြခားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ တက သိလ်ုများ 

တွင် ဝင်ခွင့်ရရိှသူများသည် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီပါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနေအာက်ရှိ တက သိုလ်များသို ေြပာင်းေရ ေလ ာက်ထားိုင်ေကာင်းှင့် လစ်လပ်ေနရာေပ မူတည်ပီး 

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိက်ုညသီမူျားအနက် အမှတ်အများဆုံးရရိှသမူျားအား ေရးချယ် 

၍ လစ်လပ်ေနရာများတွင ်အစားထိုးေြပာင်းေရ  တက်ေရာက်ခွင့်ြပေရး  ေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များသရိှိလိပုါက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ Facebook Page, Website 

တိုတွင်လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာေဆးတက သိလ်ုများှင့် ေဆးပညာီှး ယ်တက သိလ်ုများ၏ Website များတွင်လည်းေကာင်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါေကာင်းှင့် မမိတိိုလက်ရိှတက်ေရာက်ပညာသင်ကားလျက်ရိှေသာ တက သိလ်ုများ 

တွင်လည်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ေဆးတက သိုလ်များှင် ့ေဆးပညာှီး ယ်တက သိုလ်များရှ ိပထမှစ်သင်တန်းများ၏ 

လစ်လပ်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ တက်ေရာက်ိုင်ေရး ေလ ာက်လ ာေခ ယူသည့်ေကညာချက်

အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ် ၂၀၂၂ ခုှစ် တိုင်းမှးဒိုင်း(အမျိးသား/အမျိးသမီး) ေသနတ်ပစ်ပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ပီး သုပ်ြပပစ်ခတ်ြခင်း၊ ပိင်ပွဲ 

ဝင်အသင်းများ၏ ယှ်ပိင်ပစ်ခတ် 

မ များကို   ဒုတိယတိုင်းမှးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက     ကည့်  

အားေပးကာ  ဂုဏ်ြပဆုေငွများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်သည်။

အဆိုပါ တိုင်းမှးဒိုင်း ေသနတ် 

ပစ်ပိင်ပွဲအား တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

ကွပ်ကမဲ ေအာက် တပ်ရင်း/တပ်ဖဲွ 

များမှ ပိင်ပဲွဝင်အသင်း အမျိးသား 

အသင်း ခုနစ်သင်းှင့် အမျိးသမီး 

အသင်း ခုနစ်သင်းြဖင့် ဇွန် ၁၉ 

ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေသွးလွန်တုပ်ေကွး ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မရှိေအာင် ကိတင်ကာကွယ်ရန် 

ရည်ရယ်၍  ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အားလုံးပါဝင ်

ေဆာင်ရက်ေပး ေြမစိက်ုပိစုတာကိ ုြပည်သမူျား အလွယ်တကလူာေရာက် 

ေလ့လာဖတ် ိုင်ေစရန် စိုက်ထူခဲ့ကသည်။

အခမဲ့ြဖန်ေဝ

ဆက်လက်၍ ေြမစုိက်ပုိစတာစုိက်ထူပဲွသုိတက်ေရာက်လာေသာ 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက         ဦးလှမင်းသူှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊ 

ကျန်မာေရးဝန်ထမ်းများ၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင်များ၊   မိခင်ှင့ ်

ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲဝင်များက    ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ 

အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

                      ထွန်းထွန်းေဇာ်(ြပန်/ဆက်)

ေရ ကျင်မိနယ်၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး ေြမစိုက်ပိုစတာ စိုက်ထူ
ေရ ကျင်   ဇွန်   ၁၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေရ ကျင်မိနယ ်  မိမေဘာလုံးကွင်းအနီး 

က ဲတဲရပ်ကွက်လမ်းဆုံရှ ိ ပန်း ခံတွင်   ယမန်ေနနံနက်  ၈  နာရီခွဲက   

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင် 
အေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂

လ  င်းအသင့်အတင့ ်    ရှိမည်။     

လ  င်းအြမင့မှ်ာ ြမန်မာက့မ်းိုးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့်     ကမ်းလွန် 

ပင်လယ်ြပင်တုိတွင် ေြခာက်ေပမှ 

ရှစ်ေပခန်  ရှိိုင်သည်။     မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂

ကပ လီ      ပင်လယ်ြပင်ှင့ ်

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင် 

မုတ်သုံေလအား  အသင့်အတင့် 

ရှိေနသည်။                  မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 
အေြခအေန

 ဖိတ်ေခ ေဆွးေွး ငိမ်းချမ်းေရး



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၂

ြမန်မာိင်ုင ံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား 

အလုပ်သမားများအဖဲွချပ် (MSF) ပထမ 

အကိမ်ညီလာခံကိ ု၂၀၁၂ ခုှစ် သဂုတ်  

၁၂ ရ က်တွင် ကျင်းပခဲ့ပီး အဖဲွချပ် (MSF) 

၏ ဖဲွစည်းပုအံေြခခစံည်းမျ်းကိ ုသေ  ဘာ 

သားများက သေဘာတေူထာက်ခ ံအတည် 

ြပခဲ့ကသည်။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဆ  မအကိမ် ှစ်ပတ်လည် 

အသင်းသား  မျက်ှာစုညံအီစည်းေဝးကိ ု

ဇွန် ၉ ရက်က Royal Garden Restaurant  

တွင် ြပလုပ်သည်။(ေအာက်ပုံ)

ရှင်းလင်းတင်ြပ

အစည်းအေဝးတွင် အသင်းချပ်ဥက    

ကပ တန်ိစိုးမင်းေအာင်က ရှင်းလင်းတင်ြပ 

ရာတွင် ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားေနသည့က်ာလအတွင်း ြပည်ပသုိ 

ထွက်ခွာမည့်   ြမန်မာိုင်ငံသား သေ  ဘာ 

သားများအား   ကိုဗစ်ေရာဂါ    ကင်းရှင်း 

ေကာင်း ေဆးစစ်ြခင်းှင့ ်ေဆးလက်မှတ် 

ထုတ်ေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု    ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ် ေမ ၂၀ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ  

၃၀ ရက်အထ ိေဆးစစ်သ ူ  ၁၇၅၉၀  အား 

ဘားအံ   ဇွန်   ၁၂

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦးှင့ ် 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသည ် ယမန်ေနနံနက် 

ပိုင်းက  ဘားအံေမွးြမေရးဇုန ်  ရှင်းလင်းေဆာင်၌ 

ေမွးြမေရးေတာင်သူများှင့်ေတွဆံု၍   ၂၀၂၁ ခုှစ် 

တွင် စတင်ေဖာ် ေဆာင်ခဲေ့သာ ဘားအေံမွးြမေရးဇန်ု 

အား လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေရှးဦးစွာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်  

ဘားအေံမွးြမေရးဇန်ု ရှင်းလင်းေဆာင်၌  ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းရှင်များှင့်ေတွဆံုရာ ဘားအံခုိင်အုပ်ချပ်  

ေရးမှး၊    ြပည်နယ်ေမွးြမေရးှင့ ်   ကုသေရးဦးစီး 

ဌာန   န်ကားေရးမှးှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသ ူ

များက ဇန်ုအတွင်း      ေြမေနရာချထားေပးမ အေြခအေန၊ 

လ ပ်စစ်မီး၊ ေရ၊ အေဆာက်အအုေံဆာက်လပ်ုပီးစီးမ  

အေြခအေနှင့် ေမွးြမထားရှိမ အေြခအေနများကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က  တင်ြပ 

ချက်များအေပ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း    ေဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ လမ်း န်မှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲ 

သည် ဘားအံေမွးြမေရးဇုန်အတွင်း  တည်ေဆာက် 

ေရးလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနှင့် 

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းရှင်များ၏  ေမွးြမထားရိှမ   အေြခ 

အေနများကို    လှည့်လည်ကည့် အားေပးခဲ့ပီး 

တာဝန်ရှိသူများအား  လိုအပ်သည်များ   လမ်း န် 

မှာကားခဲ့သည်။

ဘားအံေမွးြမေရးဇုန်ကိ ု     ကရင်ြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲ၏စီမံလမ်း န်မ ြဖင့်  ၂၀၂၁ ခုှစ်မှစ၍ 

စတင်ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ရာ ေြမဧရိယာ ၁၃၇ ဒသမ ၄၆ 

ဧကတွင် အကွက်ေပါင်း ၁၀၆ ကွက်၌ လုပ်ငန်းရှင ်

ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေစာြမင့်ဦး ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် စတင်ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ဘားအံေမွးြမေရးဇုန် ကည့် စစ်ေဆး

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန လုပ်ငန်းညိ  င်းေဆွးေွးပွဲ

လမ်း န်မှာကားချက်များ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
ြပည်    ဇွန်    ၁၂

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းေဆွးေွးပွဲ 

လမ်း န်မှာကားချက်များကုိ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဥပေဒချပ်က ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

(အေနာက်ပုိင်း)ရိှ ဥပေဒအရာရိှများအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပဲွကုိ ယေနနံနက် ၈ နာရ ီ

က ြပည်ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် တုိင်းေဒသကီးဥပေဒချပ် ဦးခင်ေမာင်တင့်က “ဥပေဒအရာရိှ 

များအေနြဖင့် မိမိတုိေဒသဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်အဖဲွအစည်းများ၏ အနီးကပ်ကီးကပ် 

မ ကို ခံယူရန်၊ ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနကိ ုတာဝန်ခံပီး လမ်း န်ချက်များ၊ အမိန်  

လပ်ုထုံး လပ်ုနည်းများှင့်အညီ တာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန်၊ ေရှေနချပ်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒကိ ု

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကရန်၊ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၏ီ ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅) 

ရပ်၊ ဦးတည်ချက်(၉)ရပ်တိုှင့်အညီ အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်၊ ြပည်နယ်/ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ဥပေဒေရးရာသင်တန်းများ၊ ံုးဝန်ထမ်းများ အရည်အေသွးြမင့် 

သင်တန်းများ ဖွင့လှ်စ်ပိုချရန်” စသည့် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ် 

၏ လမ်း န်မှာကားချက်များအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းသည်။

ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး(အေနာက်ပိင်ုး) ြပည်ခိင်ု 

ှင့် သာယာဝတီခိုင်အတွင်းရှိ ခိုင်ှင့် မိနယ်ဥပေဒအရာရှိများက တစ်ဦးချင်း 

မတ်ိဆက်ကပီး က  အလိက်ု  ေဆွးေွးလိသုည့အ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးတင်ြပကရာ 

တင်ြပချက်များအေပ   တိုင်းဥပေဒချပ်က   လိုအပ်သည်များ    ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး 

လမ်း န်မှာကားပီး နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဆက်(ြပန်/ဆက်)

ြမန်မာိုင်ငံ ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်က 
သေ  ဘာသားများအတွက ်ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန     အမျိးသား 

ကျန်းမာေရးဓာတ်ခဲွမ ဆိင်ုရာဌာန (NHL) 

ှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ထိုအြပင်  ြမန်မာသေ  ဘာသားများ 

ေကာ့ေသာင်းမိ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင ်

တွင် လူလဲလှယ်ြခင်းလုပ်ငန်း ဝန်ေဆာင် 

မ အား ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇလူိင်ုလမှစတင်၍  

၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇန်နဝါရီလအထိ   သေ  ဘာ 

၉၆ စင်းတွင် သေ  ဘာသားဦးေရ အတက် 

၁၀၂၅  ဦး၊  အဆငး်  ၁၀၂၈  ဦးတုိကုိ 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ပီး  ြပည်ပမ ှ

ြမန်မာသေ  ဘာသားများ   ြပန်လာိင်ုေရး 

အတွက်  အထူးစင်းလုံးငှား    ေလေကာင်း 

ခရီးစ်တိုကို ဝန်ေဆာင်မ ေပးခဲ့သည်။

အဖွဲဝင်သေ  ဘာသားများက တင်ြပ 

တိုင်ကားလာသည့ ်  လစာှင့်   စရိတ် 

ေတာင်းခြံခင်း၊  သေ  ဘာေပ တွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်စ် ကွယ်လွန်ြခင်း၊  ေပျာက်ဆုံး 

ြခင်း၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် ကျန်းမာေရး 

ထိခိုက်မ ရှိြခင်း၊      လိမ်လည်ခံရြခင်း၊ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ အတွက် ေလျာ်ေကး၊  

နစ်နာေကးရလိုြခင်း၊      ဝန်ေဆာင်ခ 

ြပန်လည်ေတာင်းခြံခင်းတုိအတွက် ၂၀၂၀  

- ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း    တိုင်ကားသည့ ်

အမ ေပါင်း ၁၃၈ မ ရိှပီး ေြဖရှင်းပီးအမ မှာ 

၁၀၃ မ ြဖစ်၍  ၃၅ မ မှာ   ေဆာင်ရက်ဆဲ 

ြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်ေရာဂါ    ိုင်ငံအတွင်း   စတင် 

ြဖစ်ပွားချန်ိတွင်   ပင်စင်မရိှသေ  ဘာသား 

အများစုမှာ အိမ်အတွင်းေနထိုင်ကစ် 

စားေသာက်ေရးအတွက် အဖဲွချပ်  (MSF)  

မှ ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ   စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွကျပ ် 

၃၇၆၅၃၀၀ ကို      အိမ်တိုင်ရာေရာက ်

လှဒါန်းခဲ့သည်။ သက်ကီးသေ  ဘာသား 

များှင့်     ကျန်းမာေရးချိတဲ့သူများကိ ု

သက်ကီးသေ  ဘာသား    ကျန်းမာေရး 

ကူညီမ လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ  (ASHC)  က 

အလှရှင်များ    ေပးပိုလာသည့ ်  အလှေင ွ

များကို သွားေရာက်လှဒါန်းေပးခဲ့သည်။

အဖဲွချပ် (MSF) သည် ြမန်မာသေ  ဘာ 

သားှင့် သေ  ဘာသားမိသားစု ကိစ ရပ် 

များအား      ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်

အသင်းဝင်သည်ြဖစ်ေစ၊    မဝင်သည်ြဖစ်ေစ 

အခေကးေင ွ  ေကာက်ခံြခင်းမရှ ိကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။    ထိုြပင ်

ေငွေကးအကူအည ီ  ေတာင်းခံလာပါက 

အဖဲွချပ် (MSF) ၏ ဘ  ာေရးအေြခအေန 

ေပ မူတည်၍ ပံပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား

အလုပ်သမားများအဖွဲချပ ် (MSF)  တွင် 

အသင်းဝင်ဦးေရ  ၁၁၆၀  ရှိပီး  ၂၀၂၂ -  

၂၀၂၄   အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲ ေရးချယ် 

တင်ေြမာက်ပဲွကိ ု ဇလူိင်ုလတွင်ြပလပ်ုရန်      

စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။

မျိးမင်းသူရ

၈၄ ဦးမှ    ဥစားကက်၊    အသားစားကက်၊    ွား၊  

ဝက်၊   ဆိတ်၊  သိုး   တိရစ ာန်များကို   ခံစနစ်ြဖင့ ်

ေမွးြမလျက်ရှိသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

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 
၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမတိုင်မီ သတင်းပိုကရန် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၊ သတင်းထုတ်ြပန် 

ေရးအဖွဲက   သတင်းထုတ်ြပန်ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ  ယေနအထိ ဆရာ   ဆရာမ  ၂၉၆၀  ဆက်သွယ်သတင်းပိုခဲ ့
ပါသည်။

ဆက်သွယ်သတင်းပိုရန ်ဆ ရှိပါေသာ်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးှင့် အြခားေသာအခက်အခ ဲ
များေကာင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သတင်းပိုိုင်ြခင်းမရှိေသာ ဆရာ ဆရာမများအတွက် သတင်းပို 

ဆက်သွယ်ရမည့်ရက်ကို (၁၄-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ ထပ်မံ၍ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေပးလိုက်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ
သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရးဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်ထပ်မံတိုးြမင့် ဖိတ်ေခ ြခင်း

ဆည်ေြမာင်းေချာင်းကန ်ေရြပည့်လ ံ
တမံသေဘာ ေရထိန်းေတာ။



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ငဖဲ   ဇွန်  ၁၂

မေကွးတိုင်းေဒသကီး   ငဖဲမိနယ ် ေတာင်ေပ  

ေဒသ (နတ်ေရကန်)တွင် ေရေြမရာသီဥတုှင့် 

ကိက်ုညသီည့် အာေရဗီးကား (ဗယီက်နမ်)  ကန်ုးြမင့် 

ေကာ်ဖမီျိးများကုိ  စိက်ုဧက ၁၀၆၆ ဧကစိက်ုပျိးထား 

ရာ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေကာင်း ငဖဲမိနယ် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

ငဖဲမိနယ် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ေကာ်ဖီရာသီ 

သီးှံဌာနခွဲ ေကာ်ဖီ ခ ံ  (နတ်ေရကန်)တွင် အာေရ 

ဗီးကား  (ဗီယက်နမ)် ကုန်းြမင့်ေကာ်ဖီမျိး  ဧက ၄၀ 

စုိက်ပျိးထားပီး ေတာင်ေပ ေဒသ ေကျးရာများတွင်    

ပဂု လကိေတာင်သူစုိက်ဧက ၁၀၂၆  ဧက စုိက်ပျိးထား 

သည်။

ေတာင်ေပ ေဒသ ေကျးရာအုပ်စု ၁၀ အုပ်စုမှ 

ေကာ်ဖီစိုက်ေတာင်သူများ အရည်အေသွးေကာင်း 

မွန်ေသာသီးှံများရရိှ၍ အချန်ိတုိအတွင်း ေြခာက် 

ေသွစွာလှန်းိင်ုရန် ရည်ရယ်၍ ေကာ်ဖီ ခတွံင် Solar 

Dryar စနစ်ြဖင့် သီးှံအေြခာက်လှန်းစင်အေဆာက် 

အအံု တည်ေဆာက်ထားရိှေကာင်း   ေကာ်ဖီ ခတံာဝန်ခံ  

ဦးေဇာ်သိန်းက ေြပာကားသည်။

ငဖဲမိနယ် နတ်ေရကန် (ေကာ်ဖီခ)ံမှ တစ်ှစ်လ င် 

ေကာ်ဖီေစ့ ၂ ဒသမ ၈ တန်ှင့် ပုဂ လိကစိုက်ခင်း 

များမှ ၄၃ တန်ခန် စစုေုပါင်း ၄၅ တန်ေကျာ်ထွက်ရိှပီး   

ယင်းေကာ်ဖီများကိ ုရာငံ၊ ေရနံေချာင်း၊ ရန်ကုန်ှင့် 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ ်ေစျးကွက်များသို တစ်တန်လ င် 

ကျပ်သိန်း ၃၀ မှ ၅၀  န်းအထိ တင်ပိုေရာင်းချရ 

ေကာင်း သိရသည်။                       

မယု(ငဖဲ)

လာ  း   ဇွန်  ၁၂

ရှမ်းြပည်နယ်   (ေြမာက်ပိင်ုး) လား  းမိနယ် 

အတွင်းရိှ စိက်ုပျိးြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှေသာ လုိက်ချးီ          

သီးများ  အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်လျက်ရှိေနပီး 

ေဈးေကာင်းရလျက်ရှိသည်။

လား  းမိနယ်အတွင်းတွင် လိက်ုချးီသီးများ 

ကို  ေနာင်မွန်၊ အီိုင်း၊  နမ့်ေပါင်၊  စ့်အင် 

ေကျးရာတုိတွင်  အများအြပားစုိက်ပျိးကပီး 

နယ်ေြမေဒသစုံသို ပိုေဆာင်ေရာင်းချေနရ 

ေကာင်း သိရသည်။

“ဒတီစ်ှစ်က  လိက်ုချးီသီးေတ ွ ေဈးေကာင်း 

ရတယ်လိုဆိုရမယ်။ အရင်ှစ်ထက် ေဈးပိုရ  

တယ်။ အသီးအထွက် န်းလည်း ေကာင်း 

တယ်။ ေနာက်ပီး ဝယ်တ့ဲေဒသေတွကလည်း  

စုံတယ်။ ေဈးကွက်ကေတာ့  ြမန်မာြပည ်

အံှကိပုိုပီး ေရာင်းချေနရတယ်” ဟ ုေနာင်မွန် 

ေကျးရာရှိ   လိုက်ချးီစိုက်ပျိးေရာင်းချသူ 

တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။

လား  းေဒသထွက်  လိုက်ချးီသီးများကို 

ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ေတာင်ငူ၊ ေတာင်ကီး၊ 

ေလာက်ကိုင်၊ မူဆယ်မိတိုသို အဓိကတင်ပို 

ေရာင်းချကေကာင်း သိရသည်။

ယခုှစ်အတွင်း  လား  းမိ၌ လိုက်ချးီသီး 

ေဈး န်းမှာ   ြပင်ပေပါက်ေဈးအေနြဖင့  ်

တစ်ပိဿာလ င် ကျပ် ၃၅၀၀ မှ ၅၀၀၀ ထိ 

ေဈးရှိေနပီး လိုက်ချးီ ခံတွင် သွားေရာက ်

ဝယ်ယူပါက  တစ်ပိဿာလ င်  ကျပ် ၂၀၀၀ 

ေဈးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

စိုင်းထွန်း (လား  း)

ငဖဲမိနယ်၌ 

ေကာ်ဖီစိုက်ဧက 

၁၀၆၆ ဧက 

စိုက်ပျိးရာ 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း

လား  းမိနယ်ထွက ်လိုက်ချးီသီးများ ေဈးကွက်အတွင်း ေရာင်းအားေကာင်း

ြမစ်ကီးနား   ဇွန်   ၁၂

ကချင်ြပည်နယ်၏ ေမွးြမေရးက   

ဖွံဖိးတိးုတက်လာေစေရး၊ ေမွးြမေရး 

တိရစ ာန် မျိးေကာင်းမျိးသန်များှင့ ်

တိရစ ာန်အစာပင်မျိးများ ေမွးြမေရး 

လုပ်ကိုင်ေနကသည့် ေတာင်သူများထံ 

ြဖန် ေဝေပးိုင်ေရးအတွက် ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲှင့ ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်း၍ ြမစ်ကီးနားမိ၌ 

ေမွးြမေရးှင့ ် သုပ်ြပသုေတသန ခံ 

တည်ေဆာက်သွားိင်ုေရး  စမီေံဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေကာင်း ြပည်နယ် ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

အဆုိပါ သုပ်ြပမျိးထိန်းမျိးြဖန် ခံကုိ 

၂၀၂၃-၂၀၂၄  ဘ  ာှစ်တွင်  တည် 

ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက်   ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွက ြမစ်ကီးနားမိ ေမာ်ေဖာင်း 

ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း   ေြမဧက ၅၀ 

လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေမွးြမ 

ေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်) က 

Brahman အသားစားွားမျိး ေကာင်ေရ 

၅၀ ှင့ ်Boar အသားစားဆတ်ိ ေကာင်ေရ 

၁၀၀ ေမွးြမိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် တိရစ ာန်အစာ 

အြဖစ် ြမက်မျိးစတ်ိများကိလုည်း စိက်ုပျိး 

ပီး   မျိးြဖန်ေဝိုင်ေရးအတွက်  စီမံ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း  ြပည်နယ် 

ေမွးြမေရးှင့ ်   ကုသေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာသန်းေအးက 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထုိအြပင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲက ကနဦးအစီအမံ 

အြဖစ်  စိုက်ပျိးေရးသိပ ံ  (ြမစ်ကီးနား)

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း ေြမဧက ၂၀ ေပ တွင် 

သားစပ်ိုင်ေသာအရယ်ရှိ  Brahman 

အမျိးအစား အသားစားွားေကာင်ေရ 

ငါးေကာင် ေမွးြမိုင်ေရး (၂၀ ေပx၂၄ 

ေပx၁၂ ေပ) ရိှ ွား ခှံင့ ်Boar အသားစား 

ဆိတ်ေကာင်ေရ ၁၀ ေကာင်   ေမွးြမရန ်

(၆၀ ေပx၃၀ ေပx၁၈ ေပ) ရိှ ဆတ်ိေမွးြမ 

ေရး ခ ံတည်ေဆာက်ိင်ုေရးှင့ ်ကျန်ေြမ 

ဧကေပ တွင်      တိရစ ာန်အစာအြဖစ်  

ေနဗီယာြမက်ကိ ု   အဓိကထားစိုက်ပျိး 

လျက်ရှိရာ  Stylo (စတိုင်လို)ှင့် Rozi 

(ိုဇီ)  စသည့် ြမက်မျိးများကိုလည်း 

စမ်းသပ်စိုက်ပျိးသွားမည ် ြဖစ်ေကာင်း  

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးက     ထပ်မံရှင်းြပ   

သည်။

အဆုိပါ ကနဦးအစီအမံအြဖစ် စုိက်ပျ ိးေရး 

သိပ ေံကျာင်းဝင်းအတွင်း သုပ်ြပ မျိးထိန်း 

မျိးြဖန် ခံ တည်ေဆာက်သွားမည့်အစီ 

အမံများှင့်    ေနဗီယာြမက်မျိးများ 

စမ်းသပ်စိက်ုပျိးရာ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမ  

အေြခအေနကို ဇွန် ၄ ရက်က ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထိန်နန်ှင့် တုိင်းမှး 

တုိက သာွးေရာက်ကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိအုပ် သည်များကိ ု   တာဝန်ရိှသမူျားှင့်   

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း    ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ေမွးြမေရးက  ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးှင့် မျိးေကာင်းမျိးသန်များြဖန်ေဝိုင်ေရး ြမစ်ကီးနားမိ၌ ေမွးြမေရးသုပ်ြပ မျိးထိန်းမျိးြဖန် ခံ တည်ေဆာက်သွားမည်

မ ေလး    ဇွန်  ၁၂

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း သရက် ခံများမ ှ

သရက်သီးများတွင် ကျေရာက်တတ်သည့် ပိုးများ 

အား စစ်တမ်းေကာက်ယူ၍ သုေတသနြပလုပ်ငန်း 

များကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ြမန်မာသရက ်

ေဈးကွက်ှင့ ်နည်းပညာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအသင်း 

(မ ေလး) မှ အတွင်းေရးမှး ဦးေကျာ်စိုးိုင်က 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ  သုေတသနြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ြခင်းကို ေနြပည်ေတာ် သီးှံကာကွယ်ေရးအဖွဲ၊ 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ် သရက်စိက်ုေတာင်သမူျား        

ပူးေပါင်းကာ ပီးခဲသ့ည့ေ်မလဆန်းမှစ၍ ေဆာင်ရက် 

ေနေကာင်း၊ သရက်သီးတွင်ေတွရှိရသည့ ်သီးလုံး 

ေဖာက်ပိုး  (ေခ )  အေစ့ထိုးပိုး၊  အညာရင်းပုပ်၊        

မှဲေပျာက်စွန်းေရာဂါ၊ သီးထိုးယင် စသည့်ေရာဂါ 

များကို  ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်းများြပလုပ်ပီး  မှဲပိုး 

ကျေရာက်သည်ကိ ု ေဖာ်ထတ်ုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

“သရက်သီးနဲပတ်သက်ပီး ကုိယ့်ေဒသမှာြဖစ်တ့ဲ 

ေရာဂါကိ ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနကိ ုတင်ြပကပါတယ်။ 

ခေုနာက်ပိင်ုးမှာ အေစထ့ိုးပိုးြပဿနာ ေပ လာတယ်။ 

ေနြပည်ေတာ်က သီးှံကာကွယ်ေရးအဖွဲဆင်းလာ 

ပီး မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းက သတ်မှတ် 

ထားတဲ့ သရက် ခံေတွက အသီးေတွကိုဝယ်ယူပီး 

ဓာတ်ခွဲြခင်းေတ ွြပလုပ်သွားမှာပါ။ အေစ့ထိုးပိုးကိ ု

ဘယ်အဆင့်မှာ      ဘယ်လိုြဖစ်တယ်ဆိုတာကို 

သုေတသနြပလုပ်ေနတာပါ။    ေနရာ ေဒသစုံက  

အသီးနမူနာေတွကုိယူပီး ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ြခင်းေတွ

ြပလုပ်ပီးေတာ့ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ေပးသွားမှာပါ” 

ဟု ၎င်းကဆက်လက်ရှင်းြပသည်။

ထိုသို ြပလုပ်ြခင်းေကာင့်  ေရာဂါကင်းသည့ ်

သီးံှများအြဖစ်  ုိင်ငံတကာ ေဈးကွက်သုိ တင်ပုိရာ 

တွင် အလားအလာေကာင်းသည့်အြပင ်စားသုံးသ ူ

များအတွက်လည်း ေဘးအ ရာယ် ကင်းရှင်းေကာင်း၊ 

လာမည့်ှစ်များတွင်လည်း ကျေရာက်တတ်သည့ ်

ပိုးမ ားများကိ ု  ပူးေပါင်းှိမ်နင်းိုင်ပါက သရက်သီး 

အရည်အေသွး   ပိုမိုြမင့်မားလာမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။            မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

သရက်သီးတွင်ကျေရာက်တတ်သည့် ပိုးများအား စစ်တမ်းေကာက်ယူကာ 

သုေတသနြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

က န်းလှ   ဇွန်   ၁၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်ဘလူခိုင် က န်းလှမိနယ်တွင် 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကိ ုအဓိကထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ယခုှစ်တွင်  

မိုးစပါး ဧက ၂၉၀၀၀ ေကျာ် လျာထားစိက်ုပျိးမည်ြဖစ်ေကာင်း မိနယ် 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး  ေဒ ြမင့်ြမင့်ရီက ေြပာကားသည်။

က န်းလှမိနယ်အတွင်းရိှ လယ်ယာေြမများသည် မုိးေကာင်းေသာက် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း မိုးစပါးအချနိ်မီစိုက်ပျိးိုင်ရန်အတွက် ေချာင်းပိတ်၊ 

ေြမာင်းပိတ်ှင့် ေြမေအာက်ေရတင်ပီး ပျိးေထာင်ြခင်း၊ ေြမယာြပြပင် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိုးစပါးစိက်ုပျိးရာတွင် ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းပီး အထွက် န်းေကာင်း 

မွန်ရန်အတွက် မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းများက 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ အသိပညာေပးလျက်ရှိသည်။

က န်းလှမိနယ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ် မိုးစပါး ၂၉၄၉  ၂ ဧက၊ 

ပဲမျိးစုံ ၁၂၀၃၄ ဧက၊ ဆီထွက်သီးှံ ၇၂၁၃ ဧက၊ အြခားသီးှံ ၅၃၀၂၆ 

ဧက၊ ှစ်ရှည်ပင် ၁၅၄၉  ဧကလျာထားစိက်ုပျိးမည်ြဖစ်ေကာင်း  မိနယ် 

စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၏စာရင်းများအရ သိရသည်။ မျိးဝင်းညိ (က န်းလှ)

က န်းလှမိနယ်၌ မိုးစပါးဧက ၂၉၀၀၀ ေကျာ်
လျာထားစိုက်ပျိးမည်

 ေရှဖုံးမှ

စိုက်ပျိးေရးကွင်းဝန်ထမ်းများက     ေတာင်သူပညာေပးကွင်းဆင်း၍ 

ေဒသခေံတာင်သမူျားှင့ ်  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း  မင်းဘူး 

ခိုင် စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး ဦးလှမိုးက ေြပာသည်။

“ဒီေဒသက မိုးဦးကျဆိုရင် ှမ်း၊ ေြမပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနဲ  မိုးစပါးကို 

အဓိကစိုက်ပျိးကပီး မိုးဦးေနကာကိုေတာ့ စိုက်ပျိးတာနည်းတယ်။  

အချိေတာင်သေူတကွ အခရုက်ပိင်ုးမိုးနဲ  မိုးေနကာကိ ုစိက်ုပျိးတာေတ ွ

ရိှသလိ ုအများစကု မိုးေနကာဆိုရင် ဇလူိင်ုလထမှဲာ  စိက်ုပျိးကပီးေတာ ့

ေှာင်းပိင်ုးအတွက်ဆိရုင်  မုိးကုန်ခါနီးမှ ေဆာင်းေနကာကိ ုအများဆုံး 

စိုက်ပျိးကပါတယ”်ဟု  မင်းဘူး (စကု)မိနယ်  ဇရပ်ကီးေကျးရာမ ှ  

ေနကာစိုက်ေတာင်သ ူဦးဝင်းေအာင်က ရှင်းြပသည်။

မင်းဘူးခိုင်အတွင်းရှ ိမိနယ်ငါးမိနယ်၌   ၂၀၂၂ ခုှစ် စိုက်ပျိး 

ရာသတွီင် မိုးေနကာသီးံှကိ ုသီးသန်စိက်ုဧက ၁၈၉၅၁ ဧကှင့ ်သီးညပ် 

စိုက်ဧက ၉၉၁၆ ဧက စုစုေပါင်း ၂၈၈၆၇ ဧကအထိ   စိုက်ပျိးသွားမည ်

ြဖစ်ရာ ဇွန် ၉ ရက်အထိ သီးသန်စိုက်ဧက ၅၇၉ ဧကှင့်  သီးညပ်စိုက ်

ဧက  ၄၇၄ ဧက  စစုေုပါင်းဧက ၁၀၅၃ ဧက စိက်ုပျိးပီးစီးပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                   ေမာင်ေမာင(်မင်းဘူး)



ဇွန်    ၁၃၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အစိုးရလုပ်ငန်းဌာန အဖွဲ 

အစည်းများ၊ ပဂု လကိအသင်းအဖဲွများှင့ ်ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းများ      အေြမာက်အြမား 

လည်ပတ်တည်ရှိေနကသည်။   သိုရာတွင်  ယင်း 

အဖဲွအစည်းများအေနြဖင့ ်လပ်ုငန်းသေဘာသဘာဝ 

ချင်း  မတူကွဲြပားကပါ။  ထိုသိုေဆာင်ရက်ရသည့ ် 

လုပ်ငန်းစ်များ  မတူကသည့်အတွက ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရသည့ ်   ဝန်ထမ်းများ၏   လုပ်ငန်း 

တာဝန်များလည်း မတူညီိုင်ကပါ။

အချိလပ်ုငန်းခွင်များတွင် ဝန်ထမ်းများ အလပ်ု 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရသည်မှာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အေန 

အထားများ ေတွကံဖူးသည်။ ပကတအိေနအထား 

တွင် ဦးေှာက်ကိုအသုံးချပီး eာဏ်စွမ်းအားြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်ကာ ကာယစွမ်းအားကိ ုေလ ာခ့ျသုံးစဲွခွင့် 

ရရိှထားြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်ခ ာကိယ်ု 

အေနြဖင့် ပင်ပန်းဆင်းရဲြခင်း မရှိကပါ။ သိုရာတွင် 

ဦးေှာက်အင်အား၊ စိတ်အင်အားကိ ုအေလးထား 

အသုံးြပပီး  တာဝန်များကို   ေြဖရှင်းထမ်းေဆာင ်

ရေသာေကာင့ ်စိတ်ဖိစီးမ  ခံစားရတတ်သည်။

အချိလုပ်ငန်းခွင်များတွင်  ကာယအား၊ eာဏ 

အားကိ ုအားကန်ုစိက်ုထတ်ုပီး သတ်မှတ်အလပ်ုချန်ိ 

အတွင်း ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် ပင်ပန်းကီးစွာ 

ေဆာင်ရက်ကရသည်လည်း ရှိကသည်။ ကိုယ် 

ေရာ စိတ်ပါ ဖိစီးေလးလံလျက ်မိမိတို၏ လက်ရှိ 

ဘဝကို ဒုတိယေနရာတွင် ထားရစ်လျက ်ေဆာင် 

ရက်ရမည့် အလုပ်အေကာင်းကိုသာ ဦးစားေပး 

အစ်ေတွးေတာသုံးသပ်ေနရသည့ ်     အမ ထမ်း၊ 

အရာထမ်းများလည်း ရှိကသည်။

စိတ်လွတ်လပ်ေပျာ်ရ င်ရသည့ ်အရသာ

အချိဝန်ထမ်းများမှာမ ူ     ကာယအားကိုသာ 

အဓိကအသံုးချပီး ေဆာင်ရက်ရသည်။ သုိအတွက် 

ပင်ပန်းစွာ စ်းစားသုံးသပ်ေနစရာ မလိသုည့အ်ေန 

အထားေကာင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေနြဖင့် ပင်ပန်း 

ေသာ်လည်း သီချင်းတညည်းညည်းြဖင့ ်မိမိတို၏ 

တာဝန်များကိ ုေအာင်ြမင်ပီးေြမာက်ေစရန် ေပျာ်ရ င် 

စွာ ေဆာင်ရက်ုိင်ကသညကုိ် ေတွရသည်။ ထိုသ ူ

များမှာ စိတ်လွတ်လပ်ေပျာ်ရ င်ရသည့် အရသာကို 

တင်းြပည့်ကျပ်ြပည့် ခံစားိုင်ကသူများ ြဖစ်က 

သည်။

စင်စစ် တာဝန်ခွဲေဝသတ်မှတ်ချက်အရ ဌာန၊ 

လုပ်ငန်းှင့် အဖွဲအစည်းများ၏ သေဘာသဘာဝ 

ချင်း မတူညီကသည့်အတွက် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ကသ ူဝန်ထမ်းများြဖစ်ေသာ အမ ထမ်း၊ အရာထမ်း 

များ၏ ေဆာင်ရက်ရသည့်တာဝန်ပမာဏှင့် သဘာဝ 

သည် ထပ်တမူရိှိင်ုကပါ။ အချိဝန်ထမ်းများအေန 

ြဖင့် စေန၊ တနဂ  ေွဆုိသည်ကုိ အမှတ်မရုိင်ေလာက် 

ေအာင် တာဝန်၏ဖစိီးမ ကိ ုခံကရေသာ်လည်း အချိ 

ဝန်ထမ်းများ ုံးတက်၊ ုံးဆင်းချနိ်များအတွင်း 

ေခ းတစ်စက်မ  ထွက်စရာမလိုရေလာက်ေအာင ်

သက်သာေချာေမွေသာ တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင် 

ကရသည်။ သိုေသာ် မည်သူကိုမ  အြပစ်တင်စရာ 

မလိ။ု မမိဘိဝကိ ုကိယ်ုတိင်ုတည်ေဆာက်ရန်အတွက် 

မိမိှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

လုပ်ငန်းများကိ ုြပ  ာန်းေရးချယ်ပီး ြဖစ်ကသည်။ 

ထိုေကာင့်ပင ်    ယင်းြဖစ်စ်ကိ ု    မိမိအတွက် 

ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားေသာ      အေကာင်းတရား 

တစ်မျိးဟုသာ မှတ်ယူကရမည်ြဖစ်သည်။

မည်သိုဆိုေစ လူသားအားလုံးသည် မိမိတို 

ဘဝက ဖန်တီးထားေသာ လမ်းေကာင်းများအတိင်ုး၊ 

ဘဝက သတ်မှတ်ြပ  ာန်းထားသည့အ်တိင်ုး တာဝန် 

များကိ ုထမ်းေဆာင်ေလ ာက်လှမ်းေနကရသည်သာ 

ြဖစ်သည်။  အလုပ်တာဝန် ပင်ပန်းစွာ ထမ်းေဆာင် 

ရသည်ြဖစ်ေစ၊ သက်သာလွယ်ကူစွာ ေဆာင်ရက်ရ 

သာယာေပျာ်ရ င် လုပ်ငန်းခွင်

သည်ြဖစ်ေစ ိင်ုင၏ံ တာဝန်များ၊ မမိ၏ိ အဖဲွအစည်း 

တာဝန်များကို    မိမိတို၏    ကျရာအခန်းက  မှ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရြခင်းသာြဖစ်သည်။ ထုိအတွက် 

မမိတိိုထမ်းေဆာင်ရသည့ ်တာဝန်များကိ ုကီးေလး 

သည်၊ ေပါ့ပါးသည်ဟူ၍ ေကးတိုက်ယှ်ပိင်မေန 

ကဘဲ မိမိတိုအတွက် ချမှတ်ခွဲေဝေပးထားေသာ  

တာဝန်များကို    ေကျပွန်ေစရန်သာ   ဦးစားေပး 

ထမ်းေဆာင်သင့်လှသည်။

စည်းလုံးညီွတ်ေစေရး

ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် မမိတိို၏ လပ်ုငန်းခွင် 

သာယာလှပေရး၊ မမိတိို၏ အဖဲွအစည်းများ အဆင် 

ေြပေြပလည်ပတ်ုိင်ေစေရး၊ မိမိတို၏ လုပ်ငန်းခွင် 

အတွင်း လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းတိုအကား 

စည်းလံုးညီွတ်ေစေရးတုိအြပင် မိမိတုိကုိယ်တုိင် 

ေနစ်ေဆာင်ရက်သမ ေသာ အလုပ်တာဝန်များ 

ထမ်းေဆာင်ေနစ်အတွင်း     စိတ်ေရာကိုယ်ပါ 

ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့ေနေစရန ်ဖန်တီးေဆာင်ရက်သင့ ်

ကသည်။

 ံးနမိ့ြ်ခင်းမဟတ်ုဘ ဲေအာင်ိင်ုသမူျားအတွက်သာ 

ြဖစ်သည်။   မိမိ၏ အတွင်းအဇတ ကို  ပထမဆုံး 

ေအာင်ိုင်ပီးမှသာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင ်သည်းခံ 

ြခင်းတရားကိ ုေစာင့ထ်န်ိးိင်ုေသာေကာင့ ်ဝန်ထမ်း 

အချင်းချင်းအကား ြဖစ်ေပ လာမည့် အဖုအထစ် 

များ၊   မေကျလည်မ များကို  သာယာချမ်းေြမ့စွာ 

ြဖတ်ေကျာ်ိုင်ကာ ပါဝင်သူအားလုံး၏  စိတ်ှလုံး 

ငိမ်းချမ်းေစေသာ   ေအာင်ိုင်မ ကို   ရရှိခံစားခွင့ ်

ရိုင်သည်။ မိမိ၏ သေဘာထားကီးမ ကိုလည်း 

မိမိ၏လုပ်ငန်းခွင် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များက သိရှိ 

နားလည် သေဘာေပါက်ကမည်မှာ ေသချာသည်။ 

ထိုေကာင့ပ်င် လပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်များ၏ စတ်ိှလုံးကိ ု

လည်း ေအာင်ိုင်သူြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။  မိမိ၏ 

သည်းခံြခင်းတရားေကာင် ့     ြဖစ်ေပ လာသည့် 

ေနာက်ဆက်တွဲ ေကာင်းကျိးချမ်းသာများသည ်

အဆုံးသတ်မရှိသည်ကိ ု ေတွထိြမည်းစမ်းရသည ်

ကပင် ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့ဖွယ်ေကာင်းလှေသာ အလုပ်ခွင် 

၏ လှပေသာ အဓိပွာယ်တစ်မျိးပင်ြဖစ်သည်။

သည် ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စရာ ြဖစ်ေနပါလိမ့်မည်။ 

မိမိ၏ အြပအမူ၊ အေြပာအဆုိှင့် ေဆာင်ရက်ချက် 

များေကာင့ ်သတူစ်ပါးကိ ုမထခိိက်ုေစရန် ေရှာင်ရှား 

ကရသည့်အတွက ်မိမိပါဝင်သည့ ်အသိုက်အဝန်း 

အတွင်းတွင်    ပဋိပက ဟူသည်     ရှိိုင်ေတာ့မည် 

မဟုတ်ပါ။ ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်မ များသာ ကီးစိုးေန 

ေပလိမ့်မည်။ 

သာယာေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းေသာအလုပ်ခွင်

အကျိးဆက်အေနြဖင့ ်    ေဆာင်ရက်ရသည့ ်

အလုပ်တာဝန်များသည်    မည်မ များြပားပါေစ၊ 

မည်မ ခက်ခဲပင်ပန်းပါေစ  စိတ်ှလုံးရ င် ပံးကည်

သာေနသူတိုအတွက် အားလုံးေသာ အခက်အခဲ 

မှန်သမ  မိမိအားထုတ်မ ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်း 

လပ်ုေဆာင်မ ေကာင့ြ်ဖစ်ေစ လွယ်ကစွူာ ေကျာ်လ ား 

ေအာင်ြမင်ိုင်ကပါလိမ့်မည်။    ေအာင်ြမင်ေသာ 

အလုပ်တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရသူများအဖို 

ေအာင်ြမင်ြခင်းအတွက် ပတီအိရသာ အစ်ထာဝရ 

ခံစားေနရေသာေကာင့် စိတ်ချမ်းသာ ေပျာ်ရ င်ေနရ 

ပါလိမ့်မည်။    ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်သမ ေသာ 

တာဝန်များကိုလည်း  ေသချာေပါက်   ေကျာ်လ ား 

ေအာင်ြမင်လမိ့မ်ည်ဟ ုယုံကည်ချက်လည်း ရရိှလာ 

ပါလိမ့်မည်။ ထိုေကာင့်ပင် တာဝန်များကို ရဲရင့် 

ြပတ်သားစွာ     ေဆာင်ရက်ိုင်စွမ်းရှိလာမည်ြဖစ ်

သည်။    စိတ်စွမ်းအား    ေကာင်းမွန်မ ေကာင့် စိတ် 

အင်အားတိုးတက်လာြခင်း     ြဖစ်သည်။    ထိုသို 

စိတ်အင်အားတိုးတက်ရရှိြခင်းသည ်     သာယာ 

ေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းေသာ အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင် 

ကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေသာေကာင့် ရရှိသည့် ရလဒ် 

ေကာင်းြဖစ်သည်။

မိမိှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင ်အစ်ှလုံးသွင်း 

ကျင့်ကေံနကရမည်မှာ ဆရာေတာ်များ ေဟာကား 

ေလ့ရှိသည့်  မေကာင်းမ ေရှာင်  ေကာင်းမ ေဆာင် 

ြဖေအာင်စိတ်ကိုထားဆိုသည့်   ေဆာင်ပုဒ်ေလး 

အတုိင်းပင်ြဖစ်သည်။ ယင်းကုိ မည်သည့်ဘာသာဝင် 

မဆိ ုကျင့်ကလံက်ကိင်ုထားိင်ုကသည်။ စတ်ိထား 

ြဖုိင်မှသာ စိတ်ေကာင်းှလံုးေကာင်းများ ေမွးြမ 

ကျင့် ကံိုင်ပါမည်။ သိုမှသာ  မိမိတိုရည်မှန်းေသာ 

မိမိတိုပါဝင်သည့ ် အလုပ်ခွင်၊  ပတ်ဝန်းကျင်သည ်

ပဋိပက ကင်းစင်ပီး အမုန်းတရားများ ဖယ်ရှားိုင ်

ကာ သာယာေပျာ်ရ င်စရာ ေကာင်းလာပါလိမ့်မည်။ 

ချစ်ခင်ညီွတ် စည်းလုံးလာပါလိမ့်မည်။

ဝန်ထမ်းတို၏ဘဝတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင ်

ရေသာေကာင့ ်  တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်  ပင်ပန်းကရ 

သည်ြဖစ်ေလရာ တစ်ဖက်ကပင်ပန်းေသာ်လည်း 

တစ်ဖက်တွင် ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမ့သည်ကိ ုခံစားကရ 

လ င်ပင် ဘဝအေမာများ ေြပေပျာက်သွားသကဲ့သို 

ခံစားကရတတ်သည်။ ထိုေကာင့ ်မိမိတို စိတ်ရ င် 

လန်းေပျာ်ရ င်ေရးအတွက်လည်း အေလးထားေဆာင် 

ရက်သင့်သည်။ သိုမှသာ တာဝန်များကို ှစ်ေပါင်း 

ကာရှည် ထမ်းေဆာင်ုိင်စွမ်းရိှုိင်ကမည် ြဖစ်သည်။

ဗုဒ ဘုရားရှင်၏ တရားေတာ်များတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည့် အဓိကအချက်တစ်ချက်မှာ အေကာင်း 

အကျိးြဖစ်စ်ဟူ၍ြဖစ်သည်။  ြဖစ်ရပ်တစ်ခုတွင ်

အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်ေပ လာသည့် အကျိးသည် 

ကပ်လျက်ြဖစ်ေပ လာသည့ ်ေနာက်ထပ်ေနာက်ထပ် 

ေသာ  အေကာင်းတရားများြဖစ်လာပီး   အကျိး 

တရားများလည်း ဆက်ကာဆက်ကာ ြဖစ်ေပ လာ 

သည်။ အေကာင်းှင့်အကျိးသည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု 

ဆက်စပ်ြဖစ်ေပ လျက်ရိှရာ ယင်းြဖစ်စ်ကုိ နားလည် 

သေဘာေပါက်လျက်   မမိပိတ်ဝန်းကျင်ကိ ုသာယာ 

ေပျာ်ရ င်ဖွယ်အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ြဖစ်လာေစရန် 

ကျင့်ကတံည်ေဆာက်သင့ပ်ါေကာင်း   တင်ြပလိက်ု 

ရပါသည်။      ။

ေွဦးေမာင်

ေအာင်ြမင်ေသာအလုပ်တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ရသမူျားအဖို ေအာင်ြမင် 

ြခင်းအတွက် ပီတိအရသာ အစ်ထာဝရ ခံစားေနရေသာေကာင့် စိတ်ချမ်းသာ 

ေပျာ်ရ င်ေနရပါလမိ့မ်ည်။ ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်သမ ေသာ တာဝန်များကိလုည်း  

ေသချာေပါက် ေကျာ်လ ားေအာင်ြမင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကည်ချက်လည်း ရရှိလာပါ 

လိမ့်မည်။ ထိုေကာင့်ပင် တာဝန်များကို ရဲရင့်ြပတ်သားစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်စွမ်းရှိ 

လာမည်ြဖစ်သည်။ စတ်ိစွမ်းအားေကာင်းမွန်မ ေကာင့ ်စတ်ိအင်အားတိုးတက်လာ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုစိတ်အင်အားတုိးတက်ရရှိြခင်းသည် သာယာေပျာ်ရ င်ဖွယ် 

ေကာင်းေသာအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု  တည်ေဆာက်ိင်ုေသာေကာင့ ် ရရိှသည့် 

ရလဒ်ေကာင်းြဖစ်

တကယ့လ်က်ေတွဘဝတွင် ကိယ်ုစတ်ိပင်ပန်း 

စွာ အားစုိက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနရသည့် အချန်ိ 

အတွင်း စတ်ိေရာကိယ်ုပါ ေပျာ်ရ င်ချမ်းေြမေ့နေစရန် 

ဖန်တီးရြခင်းသည ်    လွယ်ကူေသာကိစ တစ်ရပ် 

မဟုတ်ပါေချ။ သိုရာတွင် မိမိတို၏ မူလစိတ်ကို 

ြဖစင်ေအာင်ထားိုင်ြခင်းကပင ်  လုပ်ငန်းခွင်ှင့ ်

ယင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း      ပါဝင်ပတ်သက်ေနသ ူ

ဝန်ထမ်းကီးငယ်များ၏          ေနစ်ဘဝများကို 

ေပျာ်ရ င်ေစရန်  အစပျိးေဆာင်ရက်ြခင်းပင်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရှိနားလည်ိုင်သည်။

ထိုေကာင့ ်လပ်ုငန်းခွင်သာယာပီး ေပျာ်ရ င်စရာ 

ေကာင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအြဖစ် ဖန်တီး 

ရန်မှာ မိမိတိုဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်က အဓိကကျ 

ေကာင်း သိရှိထားရမည်။ ေနရာတိုင်း အချနိ်တိုင်း 

တွင် လူသာပဓာနဆုိသည့်စကားသည် မှန်ကန်ေန 

သည်ကို ေတွရမည်။ မိမိတိုကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါ 

လက်ပါ ပါဝင်ဆင် ဲပီး အားလုံး၏ စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ 

ေပျာ်ရ င်လန်းဆန်းတက်က ေစရန် ေဆာင်ရက်သင့ ်

လှသည်။

ေပျာ်ရ င်ေစြခင်း အေကာင်းတရားမှ အကျိး 

ရလဒ်ကို ရရှိိုင်ရန် ေဆာင်ရက်ရမည့ ်နည်းလမ်း 

များကိ ု  ေရးချယ်ိင်ုသည်။    သက်ဆိင်ုရာဝန်ထမ်း 

အဖွဲအစည်းအတွင်းမှ     ပါဝင်သူများအားလုံး 

ပထမဦးစွာ သတိထားရမည်မှာ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

မည်သည့အ်ေကာင်းကစိ တွင်မဆိ ုသည်းခခွံင့လ် တ် 

ြခင်းတရားကုိ လက်ကုိင်ထားပီး အတူေပါင်းသင်း 

လုပ်ေဆာင်ကရန်ြဖစ်သည်။ မည်သည့်အေကာင်း 

တရားတွင်မဆိ ု    သည်းခံခွင့်လ တ်ိုင်ြခင်းသည ်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအတွင်းတွင်    ေနစ် 

ထေိတွဆက်ဆေံရးသည် ရာထူးအဆင့အ်တန်းက 

အေရးမကီးလှပါ။ သိုရာတွင် မမိတိိုအချင်းချင်းတွင် 

ေလးစားမ ေတာ့ ရှိေနရမည်။ ရာထူးကီးြမင့်သူက 

ရာထူးငယ်သအူား ိှမ့ခ်ျဆက်ဆြံခင်းကိ ုေရှာင်က် 

ရမည်။ ရာထူးငယ်သူများကလည်း ရာထူးကီးြမင့် 

သမူျားကိ ုအထင်ေသးြခင်း မရိှေစရပါ။ ြဖစင်ေသာ 

စိတ်ထားကိ ုလက်ကိုင်ထားပီး မိမိတိုအချင်းချင်း 

ေပါင်းသင်းဆက်ဆံသင့်သည်။  မည်သူမဆို   မိမိ 

အတိုင်းအတာအလိုက ်တာဝန်ကို ေကျပွန်ေစရန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကသည်ြဖစ်ေလရာ မိမိ၏တာဝန် 

ှင့ ်ထိက်ုတန်ေသာ အင်အားစိက်ုထတ်ုမ  ထားရိှက 

ရသည်မှာ သဘာဝြဖစ်သည်။ မမိတိို ထမ်းေဆာင်ရ 

သည့ ်တာဝန်ဝတ ရားအလုိက် ုိင်ငံေတာ်က ေပးအပ် 

ချးီြမင့ေ်သာလစာကိ ုအဆင့အ်တန်းအလိက်ု ခဲွြခား 

ရရှိပီး ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် မိမိတိုအကားတွင ်

ထပ်မံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းကို ဖယ်ရှားထားသင့ ်

သည်။ သိုမှသာ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ြပမူေဆာင်ရက ်

သမ     အြမင်ကည်လင ်  အာဃာတကင်းစင်မည ်

ြဖစ်သည်။

ခ ီစ သည်းခံြခင်းတရား၊ ခွင့်လ တ်ြခင်းတရား 

တိုှင့် ြပည့်စုံေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်ကျင်လည ်

ကျက်စား   အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကရသူတို၏ဘဝ 

သည် ေအးချမ်းလှသည်။ မိမိကုိယ်တုိင်က သည်းခံ 

ြခင်းကိ ု    လက်ကိုင်ထားေသာေကာင့ ်   မိမိှင့် 

ပတ်သက်သူများသည်လည်း မိမိ၏သည်းခံမ ကို 

သိရိှနားလည်ကာ မိမိအေပ တွင် တူေသာတံုြပန်မ  

ေပးလာပါလမိ့မ်ည်။ ထိုအတွက် မမိတိိုပတ်ဝန်းကျင် 



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေအာင်ြမင်ုိင်ေရးအတွက် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကိ ုစနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်လုိအပ်ပီး 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ်ပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွခ့ဲသူများှင့် အသာွး 

အလာကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမး်သပ်စစ်ေဆးြခငး်အား ပံုမှန် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး (၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမူနာစုစုေပါင်း (၅၅၁၇) ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခ့ဲရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာသစ် 

သံုးဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  ရာခုိင် န်းမှာ (၀.၀၅) ရာခုိင် န်း ရိှပါသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါငး် (၈,၂၇၆,၇၂၆) ခုအား စစ်ေဆးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-

၁၉ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၄၃) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရှိြခငး်ှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခား 

ထားရိှကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၁) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ စုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၂၄) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖင့် 

ေသဆံုးသူ မရိှသြဖင့် ယေနအထိ ေသဆံုးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦး ရိှပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကုိ ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ (၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ 

လူဦးေရစုစုေပါင်း (၃၃,၉၅၈,၃၃၂) ဦးအား ထုိးံှေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအကိမ်ထုိးံှပီးစီးသူ (၆,၇၄၃,၄၆၆) ဦး၊ 

ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့် ထုိးံှပီးစီးသူ (၂၇,၂၁၄,၈၆၆) ဦးှင့် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထုိးံှပီးစီးသူ 

(၂,၂၇၅,၆၀၇) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ (၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရ စုစုေပါင်း (၆၃,၄၄၈,၈၀၅) ကိမ် ထုိးံှပီးြဖစ်ပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန ်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

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 အေြခခံပညာေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိြခင်းှင့ ်  အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ်ေဆး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၂-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် သုံးဦး ေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၀၅ ရာခိုင် န်းရှိ

အကိမ်ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကိုဗစ-်

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အခမဲ ့ထိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက ်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက ်ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

စာမျက်ှာ moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။          ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၁၈၁၂ ၉၅၅၃၁၉၃ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၀၄၈၈ ၅၈၉၉၁၁၁ ၁၅၆၆၄၃

၃။ မေလးရှား ၄၅၂၄၇၂၇ ၄၄၆၆၃၀၄ ၃၅၇၁၁

၄။ ထိုင်း ၄၄၈၄၈၆၃ ၄၄၃၂၁၉၉၃ ၃၀၃၃၇

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၃၂၂၂ ၃၆၂၉၈၄၃ ၆၀၄၆၁

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၃၈၇၅၃ ၁၂၅၇၂၈၆ ၁၃၉၇

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၄၃ ၅၉၂၄၂၄ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၄၇ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၃၀၉၃ ၁၅၀၂၃၃ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၃၀၅၄၁၉ ၈၃၀၈၀၂၂၇ ၁၀၃၅၈၂၈

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၂၂၀၁၇ ၄၂၆၅၂၇၄၃ ၅၂၄၇၆၁

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၄၄၉၆၇၃ ၃၀၁၈၂၁၇၃ ၆၆၈၁၃၄

၄။ ြပင်သစ် ၂၉၇၇၀၅၂၂ ၂၉၂၀၆၂၀၁ ၁၄၈၇၄၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၆၈၄၇၇၈၃ ၂၅၈၈၂၉၀၀ ၁၄၀၁၈၃

၆။ ဗိတိန် ၂၂၃၈၂၃၅၂ ၂၂၀၂၇၈၁၂ ၁၇၉၂၁၇

၇။ ုရှား ၁၈၃၇၆၅၈၇ ၁၇၇၉၄၅၆၁ ၃၈၀၀၂၀

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၂၅၄၆၀ ၁၇၉၉၃၅၇၂ ၂၄၃၇၁

၉။ အီတလီ ၁၇၆၃၄၀၆၅ ၁၆၈၄၅၇၃၄ ၁၆၇၃၆၅

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၇၂၇၄၇ ၁၄၉၇၁၂၅၆ ၉၈၉၆၅

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၁၁-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖုိ မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာစုိ



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေပကျင်း    ဇွန်   ၁၂  

တုတ်ိုင်ငံက ကမ ာ့အသိအမှတ်ြပ အေမွ 

အှစ်ေနရာ အေရအတွက် အများဆုံးိုင်ငံအြဖစ ်

ရပ်တည်လျက်ရှိေကာင်း  တုတ်ိုင်ငံအမျိးသား 

သစ်ေတာှင့် ြမက်ခင်းြပင်  အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲက 

ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိတွင် တုတ်ိုင်ငံသည် ကမ ာ့အသိ 

အမှတ်ြပ အမျိးသားအေမွအှစ်ေနရာ ၁၄ ခုှင့် 

ယ်ေကျးမ ှင့် သဘာဝအသွင်အြပင ်ှစ်မျိးစလုံး 

အတွက် မှတ်သားထားသည့် အေမွအှစ်ေနရာ 

ေလးခုရှိပီး အဆိုပါေနရာအမျိးအစားှစ်ခုစလုံး၏

အေရအတွက်သည် ကမ ာ့ိင်ုငမံျားအနက် အများဆုံး 

ြဖစ်ေကာင်း  အမျိးသား သစ်ေတာှင့ ်ြမက်ခင်းြပင် 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲက ဆိုသည်။

အဆိုပါ အေမွအှစ်ေနရာများသည် တုတ် 

ိုင်ငံ၏   ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ   အေမွအှစ်များ၊ 

 မငီးိုင်ဖွယ်ေကာင်းေသာ ေတာင်ေပ  ခင်းများ၊ 

သစ်ေတာများှင့် ေရကန်များ၊ ရှားပါး၍ မျိးတုံး 

လနုီးပါးြဖစ်ေသာ တရိစ ာန်ှင့ ်အပင်မျိးစတ်ိများကိ ု

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးထားေကာင်း အဆိုပါ 

အဖွဲက ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် ယင်းေနရာများသို လာေရာက်သည့ ်

ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ှစ်စ်ပျမ်းမ ဝင်ေငွ ယွမ် ၁၄ 

ဘီလီယံေကျာ် (အေမရိကန်ေဒ လာ ၂ ဒသမ ၁ 

ဘီလီယံ) ဝင်ေငွရရှိသည့်အတွက်    အမျိးသား 

ယ်ေကျးမ အေမအွှစ်များ၊  ြဒပ်မဲယ့်ေကျးမ အေမ ွ

အှစ်များှင့်  သမိုင်းဝင်မိများ၊   ရာများအား 

ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရးကိ ုပံပ့ိုးေပးလျက်ရိှသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

တုတ်ိုင်ငံက  ကမ  ာ့အသိအမှတ်ြပ အေမွအှစ်ေနရာအေရအတွက် အများဆုံးိုင်ငံအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရှိ

ကဘူးလ်   ဇွန်   ၁၂

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုင၌ံ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ ှင့် 

မိုးေခါင်မ ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် မိသားစု ၁၀၉၀ သည် 

စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပံ့များ  လက်ခံရရှိခဲ့က 

ေကာင်း  အာဏာပိုင်များက  ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် 

ေြပာကားသည်။

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ    နိမေရာ့ဇ်ြပည်နယ ်

အေနာက်ပိုင်း ခက်ရ ေရာ့ဒ်ခိုင်မ ှမိသားစု ၅၀၁ စု၊ 

ပက်ကီတာြပည်နယ်အေရှပိုင်း ဂျာနီခီလ်ခိုင်ှင့် 

ဂိမုယ်လ်ခိင်ုတိုမှ မသိားစ ု၁၉၀ ှင့ ်အာမက်အဘက် 

ခိုင်မှ မိသားစု ၄၀၀ နီးပါးတိုသည် စားနပ်ရိက ာ 

အေထာက်အပံ့များ လက်ခံရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမ ှင့် 

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး 

ဌာန၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

အဆိုပါစားနပ်ရိက ာအေထာက်အပံ့များကို 

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ လြခမ်းနီအသင်းမှတစ်ဆင့ ်

ေဝငှေပးခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး ယင်းစားနပ်ရကိ ာအေထာက် 

အပံမ့ျားထတွဲင် ဆ၊ီ ဂျမံ န် ၊ ပ၊ဲ ဆန်၊ လတ်ဆတ်ေသာ 

အသီးအှံများှင့် သကားတို ပါဝင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ် 

အဒစ်အဘာဘာ ဇွန် ၁၂ 

အာဖရိကဦးချိေဒသမှ  ိုင်ငံ 

သုံးိုင်ငံြဖစ်သည့်  အီသီယိုးပီး 

ယား၊ ကင်ညာှင့ ်  ဆိုမာလီယာ 

ိုင်ငံများရှိ   ြပည်သူများသည ်

စားနပ်ရိက ာမလုံေလာက်မ ှင့ ် 

အာဟာရချိတဲမ့  ြမင့မ်ားလာြခင်း 

တိုကို   ရင်ဆိုင် ကံေတွေနရ 

ေကာင်း  ကလုသမဂ  လသူားချင်း 

စာနာ   ေထာက်ထားမ ေရးရာ 

ညိ  င်းေရးံုး(UNOCHA) က ယေန 

သတိေပးေြပာကားသည်။ 

အဆိပုါိင်ုငမံျား၌ စားနပ်ရကိ ာ 

မလုေံလာက်မ ှင့ ်အာဟာရချိတဲ ့

မ တိုကို ရင်ဆိုင်ေနရသည့် လူဦး 

ေရမှာ ၂၀၂၂ ခှုစ် စက်တင်ဘာလ 

တွင် သန်း ၂၀ အထ ိြမင့တ်က်လာ 

ိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ဆိုမာလီယာိုင်ငံ၌   စားနပ် 

ရိက ာြပတ်လပ်ေနသည့် ြပည်သူ 

၇ ဒသမ ၁ သန်း၊ အသီယီိုးပီးယား 

ိုင်ငံ၌  ၇ ဒသမ ၂ သန်းှင့ ် 

ကင်ညာိင်ုင၌ံ ၄ ဒသမ ၁ သန်းတို 

အာဖရိကဦးချိေဒသမှ ိုင်ငံများ  စားနပ်ရိက ာမလုံေလာက်မ ှင့် 

အာဟာရချိတဲ့မ များ ရင်ဆိုင်ေနရ
ရှိေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို အစာေရစာြပတ်လပ ်

မ များ၏    အေကာင်းရင်းမှာ 

ပူြပင်းေြခာက်ေသွမ ေကာင့ ်ြဖစ် 

သည်။ 

အဆိုပါိုင်ငံများရှိ  က ဲွား 

ေကာင်ေရ    ခနုစ်သန်းသည် အစာ 

ေရစာြပတ်လပ်မ ေကာင့်    ေသဆံုး 

ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။ ယင်းတို 

အနက် ကင်ညာိုင်ငံမှ က ဲွား 

ေကာင်ေရ ၁ ဒသမ ၅ သန်း၊ အသီ ီ

ယိုးပီးယားိုင်ငံမှ  ၂ ဒသမ ၅ 

သန်းှင့် ဆိုမာလီယာိုင်ငံမ ှသုံး 

သန်းတိုေသဆုံးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။ 

တိရစ ာန်များေသဆုံးရြခင်း၏

အကျိးဆက်ေကာင့ ်စားနပ်ရကိ ာ 

ြပတ်လပ်မ ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရသည့ ်

ေဒသများရှိ  ကေလးများအား 

ိုတိုက်ေက းရန် အခက်အခဲများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး ၎င်းတို၏အာဟာရ 

ကို ထိခိုက်ေစသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အာဖဂန်နစ တန်၌ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ ှင့် မိုးေခါင်မ ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် 

မိသားစု ၁၀၀၀ ေကျာ် စားနပ်ရိက ာအေထာက်အပံ့များလက်ခံရရှိ

နယူးေဒလီ ဇွန် ၁၂

အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၈၅၈၂ ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၄၃၂၂၂၀၁၇  ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ 

ေလးဦးထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း 

၅၂၄၇၅၇ ဦးရှိလာေကာင်းှင့် ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှစတင်ကာ 

ေနစ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  အေရအတွက်သည်လည်း 

ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ 

စစုေုပါင်း ၄၄၅၁၃ ဦးရိှေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၄၄၃၅ ဦးထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်

အဆိုပါေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၄၂၆၅၂၇၄၃ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၈၅၈၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ ေရာ်ဘာတင်ပိုမ  ပထမငါးလအတွင်း သုံးရာခိုင် န်းြမင့်တက်ခဲ့

ဖေနာင်ပင်    ဇွန်   ၁၂

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏ ေရာ်ဘာတင်ပိုမ  

သည် ယခုှစ် ပထမငါးလအတွင်း တန်ချနိ် 

၁၀၅၀၄၈ တန်ရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်ပီးခဲ့သည့်ှစ ်

အလားတူ ကာလှင့်   င်းယှ်ပါက သံုးရာခုိင် 

 န်းြမင့တ်က်မ ရိှခဲေ့ကာင်း ေရာ်ဘာထတ်ုကန်ု 

ဆိုင်ရာ အေထွေထွ န်ကားမ ဦးစီးဌာနက  

ေြပာကားသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည ်      ယခုှစ် 

ဇန်နဝါရလီမှ ေမလအတွင်း  ေရာ်ဘာတင်ပိုမ မှ 

တစ်ဆင့် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၆၈ သန်း 

ဝင်ေငရွရိှခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ေရာ်ဘာတင်ပို 

မ တန်ချနိ် ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ဝင်ေငွ 

ရရိှမ မှာ ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်   အလားတကူာလအတွင်း 

က အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၇၁ သန်းရှိခဲ့ြခင်း 

ေကာင့ ်  ဝင်ေငွ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်း 

ေလျာ့ကျမ ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည် မေလးရှား 

ိုင်ငံ၊   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၊  စင်ကာပူိုင်ငံှင့ ်

တုတ်ိုင်ငံတိုအား ေရာ်ဘာအဓိက တင်ပို 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင်    ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ 

ေရာ်ဘာစိုက်ခင်း     စုစုေပါင်း ၄၀၄၀၄၄ 

ဟက်တာရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ရီိုဒီဂျေနးယိုး     ဇွန်     ၁၂ 

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌  ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါဒုတိယအကိမ ်

ကူးစက်မ ကို ယေန  စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိပုါ ေရာဂါကူးစက်ခထံားရသသူည် ယခရုက်သတ ပတ် 

အတွင်း စပိန်ုိင်ငံမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသည့် အသက် ၂၉ ှစ် 

အရယ် အမျိးသားတစ်ဦးြဖစ်သည်။ 

ယင်းအမျိးသားသည် ဇွန် ၈ ရက်တွင် ဘရာဇီးိုင်ငံသို 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာချနိ်တွင်  ေသွးနမူနာများစစ်ေဆးခဲ့ရာ 

၎င်းထံတွင ်ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ  ကူးစက်ခံထားရေကာင်း 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့သည့်အတွက ်၎င်းအား သီးြခားခွဲေနထိုင်ေစ 

လျက်ရှိေကာင်း  ေဆာ်ေပ လိုကျန်းမာေရးအာဏာပိုင်များက 

ဆိုသည်။

ပထမဆုံးအကိမ် ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

အား ဇွန် ၉ ရက်က အတည်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူသည ်အသက် ၄၁ ှစ်အရယ် အမျိးသား 

တစ်ဦးြဖစ်ပီး စပိန်ုိင်ငံှင့် ေပ တူဂီုိင်ငံတုိသုိ သွားလာလည်ပတ် 

ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင ်  ၎င်းအား  သီးြခားခွဲေနထိုင်ေစလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။  

ိင်ုငအံတွင်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ သသံယြဖစ်ဖွယ်ရိှသ ူ

ရှစ်ဦးအား စုစံမ်းစစ်ေဆးလျက်ရိှေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားခဲ့သည်။  

လက်ရှိတွင်   ကမ ာ့ိုင်ငံများအနက်   ၂၉   ိုင်ငံတွင ်

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ   ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ၁၀၀၀ ေကျာ်ရိှပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအကီးအကဲ တီဒေရာ့ 

အက်ဒါွမ် ဂါဘရီယီဆက်က ဆိုသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄ ဒသမ ၅၂ သန်းေကျာ် ရှိလာ
ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇွန်    ၁၂

မေလးရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၇၀၉ ဦးထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက ်     

ခံရသူစုစုေပါင်း ၄၅၂၄၇၂၇ ဦးရှိလာေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

အဆုိပါတစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူများအနက် ၁၇၀၆ ဦးသည် ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့် သံုးဦးသည် ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများ

အနက်မှ ကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိက်ု 

တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထုိြပင် မေလးရှားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသ ူှစ်ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်အဆိပုါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၃၅၇၁၁ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၁၇၄၆ ဦး ထပ်မ ံ

ေတွရှိြခင်းေကာင့် ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၄၄၆၆၃၀၄ ဦးရှိလာ 

ေကာင်းှင့ ်လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာ စုစုေပါင်း ၂၂၇၁၂ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

မေလးရှားုိင်ငံ၌ ုိင်ငံလူဦးေရ၏ ၈၅ ဒသမ ၈ ရာခုိင် န်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ၈၃ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်း 

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်၄၉ 

ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းသည် တတိယအကိမ် အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ပံယမ်း    ဇွန်    ၁၂

ေြမာက်ကိရုီးယားိင်ုငသံည် စစ်ေရး 

စွမ်းရည် အလျင်အြမန်ြမင့တ်င်ရန် လိအုပ် 

လျက်ရှိေကာင်း    ေြမာက်ကိုရီးယား 

ေခါင်းေဆာင် ကင်ဂျံအန်က     လက်ရှိ 

အာဏာရအလုပ်သမားပါတီ၏  အစည်း 

အေဝးတွင် ေြပာကားသည်။

ဇွန် ၈ ရက်မှစတင်ကာ ဇွန် ၁၀ ရက် 

အထ ိကျင်းပခဲသ့ည့ ်အလပ်ုသမားပါတ၏ီ 

မျက်ှာစုံညီအစည်းအေဝးတွင ်ေြမာက်

ကိုရီးယားေခါင်းေဆာင်ကင်ဂျံအန်က 

အထက်ပါအတိုင်း  ေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း လက်ရှိအာဏာရအလုပ်သမား 

ပါတပီိင်ု Rodong Sinmun သတင်းစာက 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၆၈ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ဟွိင်း     ဇွန်     ၁၂  

ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရ ီ

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၅၆၈ ဦးထပ်မံေတွရှိပီး  အဆိုပါအေရ 

အတွက်သည် ဇွန်  ၁၀ ရက်က  ေတွရှိ 

မ ထက် ၁၄၂ ဦးေလျာ့ကျသွားေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနက  ယေန  

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအားလုံးသည် 

ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။ 

မိေတာ်ဟိွင်းမှ ၁၇၀ ၊  ယန်ဘိင်ုခိင်ုမှ 

၆၄ ဦးှင့်  ကွမ်နန်ခိုင်မှ ၂၅ ဦးတိုတွင် 

အသီးသီးေတွရှိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၁၀၇၃၁၈၁၂ ဦးရိှပီး 

အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့ ေသဆုံးသူေပါင်း 

၄၃၀၈၃ ဦးရိှေကာင်း သရိသည်။ သိုေသာ် 

၉၅၅၃၁၉၃ ဦး (ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျား၏ 

၈၉ ရာခုိင် န်း)သည် ကျန်းမာေရးြပန်လည် 

ေကာင်းမွန်လာသည့်အတွက်  ေဆးုံ 

များမှ ဆင်းသွားခဲ့သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

အလံုးေရ ၂၂၃ ဒသမ ၄ သန်းနီးပါး သံုးစဲွပီး 

ြဖစ်ပီး ယင်းတိုအနက် ၂၀၀ ဒသမ ၇ 

သန်းကို  အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် 

ြပည်သူများအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသည ်   ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဧပီလမှစပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတုတ  

လ  င်းကူးစက်မ ကို    ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်း 

ေနရပီး လက်ရှိအချနိ်အထိ ေဒသတွင်း 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၇ သန်း 

ေကျာ်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ စစ်ေရးစွမ်းရည ်အလျင်အြမန် ြမင့်တင်ရန်လိုအပ်ဟ ုကင်ဂျံအန်ေြပာကား
ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် သတင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။

လက်ရိှတွင်  ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်င ံ

သည် အလွန်ဆိုးရားသည့ ် လုံ ခံေရးအေြခ 

အေနတစ်ရပ်ှင့ ်ရင်ဆိင်ုေနရြခင်းေကာင့ ်

ကာကွယ်ေရးစွမ်းရည်ကုိ  တတ်ုိင်သမ  

ြမင့်တင်ရန ်အေရးကီးေကာင်း ေြမာက ်

ကိုရီးယားေခါင်းေဆာင ်  ကင်ဂျံအန်က 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်မိမိိုင်ငံကိ ု ကာကွယ်ပိုင်ခွင့ ်

သည် အချပ်အြခာအာဏာကိ ုကာကွယ်ရ 

သည့်ကိစ ြဖစ်ေကာင်းလည်း   ေြမာက ်

ကိုရီးယားေခါင်းေဆာင ်  ကင်ဂျံအန်က 

ဆက်လက်ေြပာကားသည်။ သံုးရက်ကာ 

ကျင်းပခဲ့သည့်   အလုပ်သမားပါတီ၏ 

အစည်းအေဝးတွင် ပါတှီင့ ်အစိုးရရာထူး 

များအတွက်      တာဝန်ရှိသူများကို 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်သည့ ်  ကိစ ရပ် 

လည်း ပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ဒုတိယိုင်ငံြခား 

ေရးဝန်ကီး(၁) ချိဆွန်ေဟးကုိ ုိင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးအြဖစ ်ခန်အပ်ခဲ့ပီး ချိဆွန်ေဟး 

သည် အေမရကိန်ိင်ုငှံင့ ်ေစစ့ပ်ညိ  င်းမ  

များ လပ်ုေဆာင်ရာတွင် ှစ်ေပါင်းများစွာ 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ ူြဖစ်ေကာင်းလည်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ှစ်ဦးရှိလာ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ မနီလာပင်လယ်ေအာ်၌ ကမ်းေြခတုအသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်
မနီလာ     ဇွန်     ၁၂ 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင ံမနလီာပင်လယ်ေအာ် 

၌  ကမ်းေြခတုအသစ်တစ်ခုကိ ု  ယေန  

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ  ကမ ာလှည့်ခရီးသွားများ 

အပါအဝင်      ေဒသခံြပည်သူများှင့ ် 

စည်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အဆုိပါကမ်းေြခတုကုိ ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၏ 

(၁၂၄)ှစ်ေြမာက ်   လွတ်လပ်ေရးေနကိ ု      

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။ မီတာ ၅၀၀ ခန်ရှည်လျားေသာ 

အြဖေရာင်  သဲေသာင်ြပင်ကမ်းေြခကို 

Cebu က န်းမှ  ေကမွေနသည့် ေကျာက်တုံး 

များြဖင့ ်ြပလုပ်ထားသည်။ 

အဆိပုါကမ်းေြခတ၌ု ြပည်သမူျားက 

အနားယအူပန်းေြဖကာ အလှဓာတ်ပုမံျား 

ိုက်လျက်ရှိကသည်။

မိသားစုှင့်အတူေရာက်ရှိလာသည့ ်

အသက် ၂၁ ှစ် အရယ်    အမျိးသမီးငယ် 

တစ်ဦးက  အဆိုပါကမ်းေြခသို  အလည် 

အပတ်လာေရာက်ရြခင်းကိ ု     အလွန် 

ေပျာ်ရ င်မိပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုြပင် မနီလာမိ၌  ေရာက်ရှိေနသည့ ်

ဒိန်းမတ်ိုင်ငံသားတစ်ဦးက   အဆိုပါ 

ကမ်းေြခသည ်ကမ ာလှည့် ခရီးသွားများ 

အား     ဆွဲေဆာင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။  သိုေသာ်  မနီလာ 

ပင်လယ်ေအာ်၌ ဆုိးရားေသာ ေရညစ်ညမ်း 

မ များရှိေနြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါကမ်းေြခ 

တွင် ေရကူးြခင်းကိ ုပတ်ိပင်တားြမစ်ထား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ေရ ၁၀၀  မီလီလီတာလ င်   e-coli 

ဘက်တီးရီးယား ပမာဏသည် တရားဝင် 

ကန်သတ်ချက်ထက်    ကိုးဆေကျာ် 

ေကျာ်လွန်ေနေကာင်း  ေမလကြပလပ်ုခဲ ့

သည့်  အစိုးရ၏  စစ်တမ်းတစ်ရပ်အရ 

သိရသည်။ 

ကမ်းေြခအတု  တစ်ေလ ာက်တွင် 

ေရကူးြခင်းှင့ ်ငါးမ ားြခင်းကိ ုေပျာ်ရ င်စွာ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစရန်       အစိုးရသည ်

ပင်လယ်ေအာ်ရှ ိ   ေရကို    သန်စင်ရန် 

အရှိန်ြမင့် ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း       ဖိလစ်ပိုင်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကီးဌာနမ ှ တာဝန်ရှိသ ူ

တစ်ဦးက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာစက်မ ဆပ်ိကမ်း ကန်ုေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ သမ်ိးဆည်းရမသိည့ ်ေက ထည်ပစ ည်းများှင့ ်

၆၅ လက်မ တီဗွီတိုအား ေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၂

တရားမဝင်       ကုန်သွယ်မ  

တုိက်ဖျက် ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရား 

မဝင် ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒ 

ှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ တားဆီး 

အေရးယူိုင်ေရး    ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိရာ       ဇွန် ၉ ရက်တွင် 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး တရား 

မဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲဥက   ၏ လမ်း န်မ  

ြဖင့ ် ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ 

များက    ေကာ့ေသာင်းမိနယ ်

အတွင်းရှိ             ဂိုေဒါင်များအား 

စစ်ေဆးမ များ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

အေကာက်ခွန်မဲ ့ဘလိပ်ေြမ ၂၉၈၇ 

အိတ်     (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၂၇၉၉၀၀၀)ကို  သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး    အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ     အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူအေကာက်ခွန်ဦးစီး 

ဌာန၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   ြမန်မာ 

စက်မ ဆိပ်ကမ်း   ကုန်ေသတ ာ 

စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် 

ဆိပ်ကမ်း    စစ်ေဆးေရးအဖွဲမ ှ

သွင်းကုန်လိုင်စင ်       မပါရှိေသာ 

Double Tape များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ် ၄၉၃၁၃၆၀)ကို လည်း 

ေကာင်း၊      ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် 

တာဝန်ကျ အေကာက်ခွန်စစ်ေဆး 

ေရးအဖဲွက သွင်းကန်ုေကညာလ ာ 

ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရိှေသာ 

ေက ထည်ပစ ည်း၊   ၆၅ လက်မ 

တီဗွီှင့်      စက်ဘီးအပိုပစ ည်း 

တရားမဝင် စားေသာက်ကန်ု၊ ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်းများ၊ ဘလိပ်ေြမများ၊ ေက ထည်ပစ ည်းများ၊ 

အိမ်သုံးလ ပ်စစ်ပစ ည်း၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် စက်ဘီးအပိုပစ ည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ

များ       (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၆၃၁၇၄၂၀)ကို   လည်းေကာင်း 

စုစုေပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၂၁၂၄၈၇၈၀)ကို  သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး    အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ    အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ   ဇွန် ၁၁ ရက်တွင ်

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ  တုိက်ဖျက်ေရးအထူး 

အဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် မ ေလး 

၁၆ မိင်ု ေကျာက်ေချာစစ်ေဆးေရး 

စခန်းမှ စခန်းတာဝန်ကျကွပ်ကဲေရး 

မှး  ကီးကပ်ဦးစီးေသာ အဖွဲက 

ကင်းလှည့်စစ်ေဆးမ များေဆာင်

ရက်ခဲ့ရာ   မ ေလး-ြပင်ဦးလွင ်

ကားလမ်း မုိင်တုိင်အမှတ် ၁၆ မုိင် 

၂ ဖာလုံခန်တွင်    စုပုံထားေသာ 

HIIN GUANG အမျိးအစား ဘယီာ   

ပုံး ၁၅၀  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၇၅၀၀၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး  

အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ှင့ ်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင် မွန်ြပည်နယ် တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ  တုိက်ဖျက်ေရးအထူး 

အဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုင ံ

ရတဲပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ   ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက  သတင်းအရ 

စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

တရားမဝင် ထန်ိးချပ်ဓာတပုစ ည်း 

များြဖစ်သည့်       အမိုနီယမ် 

ိက်ုထရတ်ိဟ ုယဆူရေသာ အြဖ 

ေရာင်အေစ့များ ထည့်ထားသည့ ်

ဆာလာအတ်ိများ(ခန်မှန်းတန်ဖုိး

ေငကွျပ် ၁၉၂၀၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး အမ ဖွင့်အေရးယူေဆာင်

ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင်   ဇွန် ၁၂ ရက်တွင်  

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး တရား 

မဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏     စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ   ဦးေဆာင် 

ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆး 

မ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ TOYOTA 

Ipsum အမျိးအစား   လိုင်စင်မဲ ့

ယာ်တစ်စီး    (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၃၅၀၀၀၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်း 

ရမခိဲ့ပီး ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒှင့် 

အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၉ ရက်၊ ၁၀ 

ရက်၊  ၁၁ ရက်ှင့်  ၁၂ ရက်တို 

တွင် ဖမ်းဆီးရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ 

အမ တဲွ  ၁၀ မ         (ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၆၇၄၉၇၇၈၀)    ြဖစ် 

ေကာင်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ   

တိုက်ဖျက်ေရး         ဦးေဆာင် 

ေကာ်မတီမှ သိရသည်။  

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     ရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ဇွန် ၁၀ ရက်  ညေန ၆ နာရီခွဲတွင်  ေရ ဘိုမိ 

အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် သဇူာ(၅)လမ်းထပ်ိတွင် 

စိုးဝင်း  ေမာင်းှင်လာသည့ ်   ဆိုင်ကယ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ     စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၄၀၀  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ညေန 

၆နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ေရ ဘိုမိ အမှတ်(၁၀)

ရပ်ကွက် တပ်မိေတာင်ရပ်ရိှ ၎င်း၏ေနအမ်ိကိ ု

ဆက်လက်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ  စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၇၈၀၀ ကိုလည်းေကာင်း၊  ထိုေန   

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမ ိ

မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင်  ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း 

မိနယ် အမှတ်(၃၃)ရပ်ကွက ်ပင်လုံလမ်းှင့ ်

သင်းဝင်လမ်းေထာင့်တွင ်ေနလင်းေအာင်(ခ)

ေနလင်း ေမာင်းှင်ပီး      တိုးေဝယံထွဋ် (ခ)

အိန်ဂျယ် လိုက်ပါလာသည့် MAZDA AXELA 

BLSFP အမျိးအစား ယာ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ   စိတ်က ူးသွပ်ေဆး  ၂၀၁၅ ြပား 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ေကာင်း၊ အလားတ ူညေန ၅ 

နာရီတွင်    ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ် 

အမှတ်(၂၈)ရပ်ကွက ်ြပည်ေထာင်စုလမ်းတွင ်

သားငယ်(ခ)      ဟိန်းသူေဇာ်ေအာင်ှင့ ် 

ြပည့်လင်းစိုး(ခ)ဆိုးေပတို ှစ်ဦးကို မသက  ာ 

ဖွယ်ေတွရှိသြဖင့ ်            စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

အက်တက်စ ီေဆးြပား ၁၀ ြပား သမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ ညေန ၆ နာရီတွင် ဒဂုံ 

မိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်   (၂၄)ရပ်ကွက ်

ကန်သာယာလမ်း အမှတ်(၄၈၁)ရိှ ြပည့်လင်း 

စိုး(ခ)ဆိုးေပ၏ေနအမ်ိသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ 

အက်တက်စီေဆး ၃၉၁ ြပား၊ ကက်တမင်း 

သညု ဒသမ ၀၀၃၆ ကလီိတုိုကိုလည်းေကာင်း။

ဇွန် ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် 

တွင် သာစည်မိနယ် က ဲတပ်ဆုေံကျးရာအပ်ုစ ု

က ဲတပ်ဆုံေကျးရာရှ ိ  စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်

တင်စိုး ေမာင်းှင်ပီး စိုးထက် လိုက်ပါလာ 

သည့် Hijet အမျိးအစားယာ်ကိ ု  ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ    ဘိန်းစိမ်း ၆၃ ကီလိုကို 

လည်းေကာင်း၊ ယင်းေန  ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် 

တာချလီိတ်မိနယ်   မိုင်းဟဲေကျးရာအုပ်စ ု

ယန်းေခါင်ေကျးရာလမ်းဆံုအနီး ယန်းေခါင်-

လွယ်စီတုံေကျးရာသွားကားလမ်းတွင ်စတီ 

ဗင်လား(လ်)ရီးဆန်း    ေမာင်းှင်လာသည့ ်

VIGO အမျိးအစားယာ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၀၀၀၀ 

ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်၎င်းတိုအား မူးယစ် 

ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 

များဆိင်ုရာဥပေဒအရ အေရးယထူားေကာင်း 

သိရသည်။                               သတင်းစ်

တင်စိုးှင့် စိုးထက်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ဘိန်းစိမ်းများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

မိနယ်အချိ၌ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်အဖွဲက ခရီးသည်တင်ယာ်များအား မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်း၊ 

ကုန်တင်ယာ်ှင့် ယာ်ေပ ပါကုန်ပစ ည်းများကို လုယက်ယူေဆာင်ြခင်းများ ြပလုပ်

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

ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်     ၁၂

မိနယ်အချိ၌ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွက ခရီးသည်တင် 

ယာ်များအား မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွတုိက်ခုိက်ြခင်း၊ ကုန်တင်ယာ်ှင့် 

ယာ်ေပ ပါကုန်ပစ ည်းများကိ ု  လုယက်ယူေဆာင်ြခင်းများ  ြပလုပ် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို အကမ်းဖက်လုယက်မ များ ြပလုပ်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၁၀ ရက်  

ည  ၁၁  နာရ ီ မနိစ်   ၅၀  တွင်    တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး  သရက်ေချာင်း 

မိနယ် ပိေတာက်ကီးေကျးရာ  ေဘာလုံးကွင်းအနီး၌ PDF အမည်ခံ 

အကမး်ဖက်အဖွဲက    ကုန်တင်ယာ်တစ်စီးအား    တားဆီးကာ 

ယာ်ေပ ပါပစ ည်းများကုိ   လုယက်ယူေဆာင်သွားခ့ဲေကာင်း သတင်း 

အရ လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ြဖစ်စ်ကုိစိစစ်ခ့ဲရာ ပဲဒက်ေကျးရာေန 

သက်ေဇာ်ေအး(ခ)ပျးပျး(၂၇)ှစ်(ဘ)ဦးသန်းဝင်း     ေမာင်းှင်ပီး 

တစ်ရာတည်းေန မိုးဟိန်း(၁၇)ှစ် (ဘ)ဦးွန်သိန်းလိုက်ပါလာသည့ ်

4Q/9026 ဟိက်ုစအီမျိးအစား အြဖေရာင်ယာ်သည် ပဒဲက်ကီးေကျးရာ 

မှ မှာယူထားသည့ ်ဆန်အိတ် ၄၀၊   သွပ်ြပားများှင့ ်စားေသာက်ကုန ်

များတင်ေဆာင်၍ ထားဝယ်မိမ ှ  ပဲဒက်ကီးေကျးရာသို ထားဝယ်-

မိတ်ကားလမ်းအတိုင်း ေမာင်းှင်လာစ် အခင်းြဖစ်ေနရာအေရာက ်

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွအင်အား  ၃၀  ခန်က ယာ်အားရပ်တန်  

ခိုင်းကာ ကုန်တင်ယာ်ှင့် ယာ်ေပ ပါကုန်ပစ ည်းများကိ ု  လုယက် 
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ပေိတာက်ကီးေကျးရာ၏ေြမာက်ဘက်ရိှ ကညင်ေချာင်းေကျးရာဘက်သို 

ေမာင်းှင်ထွက်ေြပးသွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ ဇွန် ၁၁ ရက် နံနက်  ၉  နာရီခွဲတွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး   အရာေတာ်မိနယ ်  ကမ်းြပေကျးရာ၏အေနာက်ဘက ်     
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လ ံေဆာ်ေနသည့် NUG၊ PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲများအေပ     ဝိုင်းဝန်း 

ဆန်ကျင်ကရန်ှင့်  အကမ်းဖက်အဖွဲ 

များ၏  လ ပ်ရှားမ သတင်းများရရှိပါက 

လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့ ် သက်ဆိင်ုရာ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများထံ သတင်းပိုြခင်း 

ြဖင့ ်ြပည်သူလုံ ခံေရး၊ အနာဂတ်ရင်ေသွး 

ငယ်များ၏ လုံ ခံေရးကိ ုဝိင်ုးဝန်းကညူေီပး 

ကပါရန်    ေမတ ာရပ်ခံတိုက်တွန်းထား 

ေကာင်း သိရသည်။    

သတင်းစ်



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂  

အမည်ေြပာင်းလဲေခ ေဝ 

ေရှးယခင်က အချိသင်တန်းေကျာင်းများသည် 

သမဝါယမကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး    သင်တန်း 

ေကျာင်းအမည်ြဖင့ ်ရပ်တည်ေပ ေပါက်လာခဲသ့ည်။ 

အချိသင်တန်းေကျာင်းများကမူ   သမဝါယမ 

သင်တန်းေကျာင်းအမည်ြဖင့ ်ရှိေနခဲ့ပါသည်။ ယခု 

အခါ သင်တန်းေကျာင်း၏ ဖွဲစည်းပုံှင့ ်သင်ကား 

ေပးမည့ ်   ဘာသာရပ်များကိ ု    ြပင်ဆင်မွမ်းမံ၍ 

သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကုိင် သက်ေမွးပညာ

သင်တန်းေကျာင်းအမည်ြဖင့ ်  မ ေလး၊  မေကွး၊ 

ေတာင်ကီး၊     ပုသိမ်ှင့်    ေမာ်လမိင်မိတို၌ 

လာမည့်ဇွန်လ ၁၆ ရက်ေနတွင်     တစ်ပိင်တည်း 

ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

သင်တန်းေကျာင်းများ၏ ရာဇဝင်ှင့ ်တည်ေနရာ

မကာေသးမီက က န်ေတာ်ေရးသားတင်ြပခဲ ့

ဖူးေသာ   သမဝါယမှင့်   ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ ရက်ကန်းှင့သ်က်ေမွးပညာ

သင်တန်းေကျာင်းများက့ဲသုိပင် သမဝါယမ စာရင်း 

ေရးစာရင်းကိင်ု သက်ေမွးပညာ  သင်တန်းေကျာင်း 

များ၏  သမိုင်းေနာက်ခံေလးများမှာ  ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အသီးသီး ရှိေနခဲ့ကသည ်-

(က)  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(မ ေလး)

 ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊    စက်မ စိုက်ပျိးှင့ ်

သက်ေမွးပညာဦးစီးဌာန လက်ေအာက်တွင ်

မ ေလး ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးပညာသင်

ေကျာင်းအမည်ြဖင့် ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ် ဒီဇင်ဘာ 

လ ၁ ရက်ေနမှစ၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပး 

ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်ေန  

တွင် သမဝါယမ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

သင်တန်းေကျာင်း(မ ေလး)ဟု   ေြပာင်းလ ဲ

ေခ ေဝ ခဲ့ကသည်။  မ ေလးမိ  ေအာင်ေြမ 

သာစံမိနယ် ြပည်ကီးကျက်သေရအေနာက် 

ရပ်ကွက် ၈၃ လမ်းှင့ ်၂၅x၂၆ လမ်းကားတွင် 

တည်ရှိေနပါသည်။

(ခ)  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)

 သမဝါယမဝန်ကီးဌာန၏ ၁၉၉၈ ခုှစ် ဇွန်လ 

၂၄ ရက်ေန      ရက်စွဲပါ န်ကားစာြဖင့ ်

သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်း  (မေကွး)ကို 

စတင်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ေပးခဲသ့ည်။ မေကွး 

တိုင်း ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့် အဆုိပါသင်တန်းေကျာင်း 

ကို မေကွးမိနယ ်ဆားတိုင်ကံေကျးရာတွင ်

မကာမဖွီင့လှ်စ်ေတာမ့ည့ ်သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိင်ု သက်ေမွးပညာသငတ်န်းေကျာင်းများ

ဖွင့်လှစ်ေပးခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုှစ် မတ်လ ၁၅ 

ရက်ေနတွင် လက်ရိှေနရာြဖစ်ေသာ မေကွးမိ 

ေအာင်ေမတ ာရပ်ကွက် ြမင်းကင်းေကျးရာသုိ 

ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ)  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်သက်ေမွး

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(ေတာင်ကီး)

 သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်း(ေတာင်ကီး)ကိ ု

၁၉၇၀ ြပည့်ှစ် ိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေနတွင် 

အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းတပ်တွင်း 

ပညာေပးသင်တန်းေကျာင်း၌ စတင်ဖွင့်လှစ ်

ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၁ 

ရက်ေနတွင်   လက်ရှိေနရာ   ေတာင်ကီးမိ 

ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း 

လမ်းသို ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ)  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်သက်ေမွး

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(ပုသိမ်)

 ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ပုသိမ်အေရှမိနယ် 

အမှတ် (၅) တုိင်းဗဟုိေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်း 

ေကျာင်းတွင ်      ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်မှစတင်၍ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယင်းမ ှ၁၉၇၁/ ၁၉၇၂ ခုှစ် 

တွင် ပုသိမ်အေနာက်မိနယ် ပါတီယူနစ်ုံး 

အား  ြပြပင်မွမ်းမံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။   ၁၉၇၂/ 

၁၉၇၃ ခုှစ်တွင် အမှတ်(၆)အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းေကျာင်းသို ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ ်

သည်။ ၁၉၇၄/၁၉၇၅ ခုှစ်တွင် လွန်ကန်သို  

ထပ်မေံြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်ခဲပ့ါသည်။ သမဝါယမ 

ြမင့်စိုး(နတလ)

သမဝါယမဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေသာ သမဝါယမသင်တန်း 

ေကျာင်းများ၊ သမဝါယမ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးသင်တန်းေကျာင်းများ 

သည် စာရင်းကိင်ုပညာ က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ေသာ လငူယ်များ ေမွးထတ်ု၍    

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာ 

ေစရန၊် မမိတိတက် မ်းထားေသာ စာရင်းကိငုပ်ညာကိ ုအေြခခ၍ံ ိငုင်ေံတာ် 

အား အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် စာရင်းကိုင်ပညာှင့် ကွန်ပျတာပညာရပ် 

များကို ေလ့လာသင်ယူခွင့်ရေစရန်ရည်ရယ်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်

သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း (ပုသိမ်)။

သင်တန်းေကျာင်းအား ၁၉၉၉ ခှုစ်  စက်တင် 

ဘာလ ၁ ရက်ေနတွင် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

စက်မ ှင့ ်သက်ေမွးပညာဦးစီးဌာန နည်းပညာ 

ေကာလိပ် GTC လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပီး ပုသိမ် 

ေလယာ်ကွင်းေရှရိှ ငမ်ိးချမ်းဝန်ေဆာင်သမ 

ဝါယမအသင်း လီမိတက်တွင် ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ် 

ခဲပ့ါသည်။ ဆက်လက်၍  ၂၀၀၀/ ၂၀၀၁  ခှုစ် 

တွင် ဧရာဝတီတုိင်း ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် 

ဖံွဖိးေရးေကာင်စီမှ သတ်မှတ်ေပးထားေသာ 

အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၌ သမဝါယမသင်တန်း 

ေကျာင်းကို ေဆာက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ 

ခုှစ်  ဇူလိုင်လတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း (ပုသိမ်)၏ စာသင်ခန်းမ။

(င)  သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင ်သက်ေမွး

ပညာသင်တန်းေကျာင်း(ေမာ်လမိင)်

 အေရှေတာင်တိုင်း    သမဝါယမသင်တန်း 

ေကျာင်းအမည်ြဖင့ ်     ၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

တုိင်းတပ်တွင်းပညာေပးသင်တန်းေကျာင်း၌ 

စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။     ၁၉၇၅ ခုှစ်တွင် 

ေမာ်လမိင်မိ ေရ ေတာင်ရပ်ကွက်ရိှ ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာနပိုင်      ဗညားဒလေဆာင်သို 

ေြပာင်းေရ ဖွင့်လှစ်သည်။ ၁၉၇၈ ခုှစ်တွင်မူ 

ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ တနသ  ာရတီိင်ုး၊ 

ပဲခူးတိုင်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပည်နယ်/တိုင်း 

သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်းအြဖစ် ေမာ်လမိင် 

မိ ေမာင်ငရံပ် အရာေတာ်လမ်း၌ ဖွင့လှ်စ်ခဲပ့ါ 

သည်။ ၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် သမဝါယမကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးသင်တန်းေကျာင်း ြဖစ်လာခဲ့ 

ပါသည်။

သင်တန်းေကျာင်းများ၏ ရည်ရယ်ချက်

သမဝါယမဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

ေသာ သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်းများ၊ သမဝါယမ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးသင်တန်းေကျာင်းများသည် 

စာရင်းကိုင်ပညာ က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ေသာ 

လူငယ်များ   ေမွးထုတ်၍    စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

အသီးသီးတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ 

ရရိှလာေစရန်၊ မမိတိတ်က မ်းထားေသာ စာရင်းကိင်ု 

ပညာကိ ုအေြခခ၍ံ ိင်ုငေံတာ်အား အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစမည့် စာရင်းကုိင်ပညာှင့် ကွန်ပျတာပညာ 

ရပ်များကိ ုေလ့လာသင်ယူခွင့်ရေစရန ်ရည်ရယ်၍ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 



ဇွန်  ၁၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၏ 

လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသ 

ကီးအသီးသီးတွင် အေြခခံပညာကို ဆက်လက် 

သင်ယရူန် အခက်အခရိှဲသမူျား၊ အေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့ ်တက သိလ်ုပညာ ဆက်လက်မသင်ကားိင်ု 

သူများအေနြဖင့ ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိေစရန်၊  တက သိုလ်ပညာကိ ု  ေပါင်းကူးတက ်

ေရာက်ခွင့ရ်ရိှေစရန်အတွက် သမဝါယမစာရင်းေရး 

စာရင်းကိုင်  သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း 

များအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

ဖွင့်လှစ်သင်ကားေပးမည ်ြဖစ်ပါသည ်-

(က)  ပညာဆက်လက်သင်ယူရန ်အခက်အခဲရှိသူ 

များကို  စာရင်းေရး  စာရင်းကိုင်ပညာြဖင့ ်

သက်ေမွးမ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ိင်ုေစရန်၊

(ခ)  သက်ေမွးမ ပညာ   သင်ယူတတ်ေြမာက်ပီး 

သူများထဲမှ ထူးခ န်သူများကို  သမဝါယမ 

ေကာလိပ်များှင့ ်သမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ 

ပညာတက သိုလ်များသို      ေပါင်းကူး၍ 

ဆက်လက်ပညာသင်ယူိုင်သည့်    အခွင့် 

အလမ်းများရရှိိုင်ေစရန်။

သင်ကားပိုချေပးမည့ ်ဘာသာရပ်များ

အေြခခပံညာအလယ်တန်းအဆင့ ်ပီးေြမာက် 

ေအာင်ြမင်ပီးသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အား လက်ခံ၍ ှစ်ှစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကား

ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။    ပထမှစ်သင်တန်းတွင ်

စာရင်းေရးစာရင်းကုိင်ဘာသာရပ်၊ Fundamental 

ICT ဘာသာရပ်၊ သမဝါယမဘာသာရပ်များှင့အ်တ ူ

ြမန်မာစာ၊    အဂ  လိပ်စာ၊   သခ  ျာ၊   ေဘာဂေဗဒ 

ဘာသာရပ်များကုိ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ ဒတုယိှစ်သင်တန်းများတွင်မ ူစာရင်းေရး 

စာရင်းကုိင်ပညာကုိ အေလးထား၍ Cost Account-

ing ၊ Financial Accounting၊ Business Accounting၊ 

Computerized Accounting၊ Business Organiza-

tion and Management၊ သမဝါယမစာရင်းကိုင ်

ပညာှင့် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အဂ  လိပ်စာ၊ သခ  ျာ၊ 

ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ်များကို သင်ကားပိုချေပး 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

ရှစ်တန်းေအာင်ဆုိေပမ့ဲလုိ ဒီအရယ်ေလးေတွ 

ဟာ ပီဘိကေလးငယ်အရယ်ေလးေတွပါပဲ။ မိဘ 

ရင်ခွင်ကခွာပီး ဒီမှာေကျာင်းလာတက်တုန်း ငါတို 

ေသချာေစာင့်ေရှာက်ေပးရမယ်၊ ေကျာင်းရဲလိုအပ ်

ချက်ေတွကိ ု ြဖည့်ဆည်းေပးရမယ်၊  ရည်မှန်းချက် 

အတိင်ုး စာရင်းေရးစာရင်းကိင်ုပညာနဲ  အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းြပိင်ုတဲ ့လငူယ်လရူယ်ေတ ွေမွးထတ်ု 

ပီး အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းေတွ ဖန်တီးေပးဖုိ၊ 

သမဝါယမေကာလိပ်နဲ တက သုိလ်ေတွမှာ ဆက်လက် 

သင်ယူခွင့်ရေစဖုိ   အေလးထားေဆာင်ရက်ကရ 

မယ်လို သမဝါယမှင့ ်ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးလှမိုးက အမမှဲာကား 

ေလ့ရှိသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်း န်ချက်ှင့် 

အညီ သင်တန်းေကျာင်း ငါးေကျာင်းတွင ်လက်ခံ 

ထားသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူဦးေရအတိုင်း 

ေကျာင်းဝတ်စုမံျား၊ ေကျာင်းသုံးြပ  ာန်းစာအပ်ုများ၊ 

ေနစ်စားေသာက်စရိတ်၊ ဝတ်စုံစရိတ် စသည်တို 

အြပင်  ေစာင်၊  ြခင်ေထာင်၊  အိပ်ရာခင်းများှင့ ်

အားကစားပစ ည်းများကိပုါ ြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့သည်။ ေရ၊ မီး၊ မိလ ာစနစ် ေကာင်းမွန်ေရး 

လိုက်လံစစ်ေဆးကည့် ကာ   လိုအပ်ချက်များကိ ု

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကသည်။ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများ၏    အိပ်ေဆာင်များတွင ်    7W 

မီးေချာင်း ၁၈ ေချာင်း၊ 6W မီးလုံး ှစ်လုံး တပ်ဆင် 

အသုံးြပိုင်သည့် 190W ဆိုလာြပား ှစ်ချပ်ြဖင့် 

ဆိလုာမီးစနစ် တပ်ဆင်ေပးထားသည်။ မန်ိးကေလး 

သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)၏ စာသင်ေဆာင်။

ေဆာင်များ၏ လုံ ခံေရးှင့ ်ေနထိုင်မ  စည်းကမ်း 

ေကာင်းမွန်ေရးအတွက်   ဂုြပေဆာင်ရက်ေပး 

ထားသည်။

သင်တန်းကာလမှာ  ှစ်ှစ်ြဖစ်ရာ  လာမည့် 

ှစ်ဆုိလ င်   ပထမှစ်၊   ဒုတိယှစ်  သင်တန်းသား   

သင်တန်းသူများ စုံစုံညီညီ တက်ေရာက်ကေတာ ့

မည်ြဖစ်သည်။    ေနထိုင်စားေသာက်ေရးစရိတ်၊ 

စာသင်ေဆာင်၊ အိပ်ေဆာင်များလုိအပ်ချက်၊ သင်ကား 

ေရးဆရာ ဆရာမများ လိုအပ်ချက်၊ ေရ၊ မီး၊ မိလ ာ 

လိအုပ်ချက်များမှအစ လိအုပ်ချက်များ ြဖည့ဆ်ည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး    မိမိတိုဝန်ကီးဌာနှင့ ်

သက်ဆိင်ုရာ ြပည်နယ်/ တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

များ   ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ ်

သည်။

သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း(မေကွး)၏ သင်တန်းသူအိပ်ေဆာင်။

ပုံရိပ်ေကာင်းဖို ေြပာင်းကစို

က န်ေတာ်တိုငယ်စ်ကတည်းက နားရည်ဝ 

ခဲ့ေသာ စကားတစ်ခွန်းမှာ သားဝ၊ မယားဝ သမ 

ဝါယမဟု ေြပာဆိုေနကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ အမှန် 

ကမ ူလမ်းစ်ပါတေီခတ်ကတည်းက စတင်ခဲေ့သာ 

သမဝါယမစနစ်ကီးက မေကာင်း၍မဟုတ်၊ ချမှတ် 

ထားေသာမူဝါဒများ အလွန်ေကာင်းပါသည်။ အဆုိပါ 

မဝူါဒှင့ ်လပ်ုငန်းစ်များအတိင်ုး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရာတွင် အားနည်းချက်များ ရှိခဲ့သည်။ သိုရာ 

တွင် မည်သည့ေ်နရာ၊ မည်သည့ဌ်ာနတွင် တာဝန်ယ ူ

ရသည်ြဖစ်ေစ ဆုိးေမွ၊ ေကာင်းေမွအားလုံးကို ခံယ ူ

ကရသည်ြဖစ်ေလရာ အားနည်းချက်များကုိ သံုးသပ် 

ြပင်ဆင်၍ မိမိတိုဝန်ကီးဌာန၏ ပုံရိပ်ေကာင်းများ 

ရရှိေစဖို ဝိုင်းဝန်းကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်သည်။   

 သမဝါယမှင့်   စီမံခန်ခွဲမ ပညာ တက သိုလ် 

များ၊ သမဝါယမေကာလိပ်များ၊ ယွန်းေကာလိပ်၊  

ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့ ်    အသက်ေမွးပညာသိပ ံ၊ 

ယခဖွုင့လှ်စ်မည့ ်သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိင်ု 

သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ၊ ရက်ကန်းှင့ ်

အသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း များအားလုံး၏ 

ရည်မှန်းချက်များ ေပါက်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဦးစီးဌာန 

များ၏ မဝူါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လပ်ုငန်းစ်များကိလုည်း     

အရှိန်အဟုန်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ကရမည ်

ြဖစ်သည်။ ထိနုည်းတစွူာ   သမဝါယမအသင်း (ဗဟိ)ု

မှသည်      ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအသီးသီးရှ ိ   

အသင်းစခုျပ်များ၊ အသင်းစမုျား၊  အသင်းအဖဲွများ 

အေနြဖင့်လည်း    ိုင်ငံေတာ်ှင့်   တိုင်းရင်းသား 

အားလံုး၏အကျိးစီးပွားကုိ ဦးထပ်ိထားကာ မမိတိို 

စွမ်းအားရှိသေလာက ်  ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ကမည်ဆိုပါလ င်    က န်ေတာ်တိုဌာနအတွက်၊ 

ေခတ်အဆက်ဆက်ေမ ာ်မှန်းခဲ့ေသာ  သမဝါယမ 

စနစ်အတွက်    ပုံရိပ်ေကာင်းတစ်ခ ု   ရရှိမည်မှာ 

မလွဲပါေပ။

 ေညာင်ေလးပင ် ဇွန်  ၁၂

မိုးရာသီတွင် ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

ေရာဂါ    မြဖစ်ပွားေစရန်အတွက ်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့် ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ  ြပလုပ်ေသာ “ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးအားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး” အသပိညာ 

ေပးဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲကိ ု   ဇွန် ၁၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲ 

တွင် ေညာင်ေလးပင်မိ ြပည်သူ  ေဆးုံေရှ၌ ြပလုပ် 

သည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့် ကုသ 

ေရးဦးစီးဌာနမှး   ေဒါက်တာေစာကလျာက   ကိဆို 

 တ်ခွန်းဆက်စကားေြပာကားပီး မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးအဖဲွဥက    ဦးေကျာ်ဘန်ုးေမာင်၊ အဖဲွဝင်(၁) ဗိလ်ုမှး 

ေနလင်း၊  အဖွဲဝင(်၂) ဦးေဇာ်မင်းယု၊   လဝကဦးစီးမှး 

ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း၊ အတွင်းေရးမှး ရမှဲးေအးေကျာ်တိုက 

ဆိုင်းဘုတ်ကိုတင်ေပးကသည်။

ထိုေနာက်       မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ၊ 

မိနယ်ဆရာဝန်ကီးှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက  ြပည်သမူျားအား အသပိညာ 

ေပးလက်ကမ်းစာ ေစာင်များ ြဖန်ေဝေပး ကကာ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများက   ရပ်ကွက်အတွင်းရိှ    ေနအမ်ိများသို 

သွားေရာက်ကာ   ဖုံး၊  သွန်၊   လဲ၊  စစ်လုပ်ငန်းများ၊ 

အဘတ်ိ ေဆးခတ်ြခင်းများကိ ု  ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ့က 

သည်။                               ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

ေညာင်ေလးပင်မိ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်တင် 
သစ်ပင်စိုက်လ င် 

တိုဝန်းကျင်

စိမ်းစိုလှပ 

ကည်ူးရ၏
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ရန်ကုန်မိှင့ ်မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက ်ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ 

 ြပည်တွင်း ြပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များအား ဆွဲေဆာင်ေစိုင်မည့် 

ေရလယ်က န်း အပန်းေြဖစခန်းစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရန် စီစ်

အင်းေတာ်    ဇွန်   ၁၂

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး  စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန အင်းေတာ်မိနယ် 

ဦးစီးမှးုံးတွင ်ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက ေတာင်သူများအား မိုးသီးှံ

စပါးမျိးေစ့များေပးအပ်ပွ ဲအခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

မျိးေစ့ေပးအပ်ပွဲတွင ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ကသာခိုင်ဦးစီးမှး 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်စိုး၊   အင်းေတာ်မိနယ ်    စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက           ဦးမင်းိုင်ေအာင်ှင် ့  စိုက်ပျိး ေရးဌာန 

အင်းေတာ်မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးသိန်းခိုင်တိုက     မိုးသီးှံစပါးေပးအပ်ရ 

ြခင်းကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ကသာခိင်ုဦးစီးမှး ဦးြမင့်စိုးက ေတာင်သမူျားအား 

ဆီထွက်သီးှံေနကာစိုက်ပျိးေရးှင့်    သစ်စိမ်းေြမသဇာ(ပိုက်ဆံ  

ေလ ာ်)စိုက်ပျိးြခင်းြဖင် ့ရရှိိုင်ေသာ အကျိးေကျးဇူးများကိ ုရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး မျိးေစ့များ ေပးအပ်သည်။

အခမ်းအနားသို အင်းေတာ်မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များ၊  အင်းေတာ်မိနယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဝင်များှင့် ေတာင်သမူျား 

စုစုေပါင်း ၅၀ တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။    

ေအးြမသက်ထား

ရန်ကုန်     ဇွန်   ၁၂

ရန်ကုန ်တိုင ်း   ေဒသကီး    

သာေကတမိနယ် ြပည်ေထာင်စ ု

တိုင်းရင်းသား  ေကျးရာအနီးရှိ 

ပဲခူးြမစ်အတွင်း၌  ိုင်ငံအတွင်းရှိ    

ခရီးသွားလုပ်ငန်း  ပိုမိုဖွံဖိး တိုး 

တက်ေစရန်ှင့်ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

ခရီးသွား   ဧည့်သည်များအား 

ဆွဲေဆာင်ေစိုင်မည့်  ေရလယ် 

က န်း အပန်းေြဖစခန်း   စီမံကိန်း 

အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ   စီမံကိန်းအတွင်း  

အေပျာ်စီးသေ  ဘာ (River Cruise) 

ခရီးစ်များ၊တိုင်းရင်းသားိုးရာ 

အစားအစာများ     ပါဝင်သည့ ်

စားေသာက်ဆုိင်များ၊သစ်ပင်ပန်း

မန်ှင့်သီးှံပင်များ    စိုက်ပျိး 

ထားရှိမည့်စိုက်ခင်းများ၊ ြမန်မာ 

မ လက်ရာများြဖင့် ြပလုပ်ထား 

ေသာ နားေနေဆာင်များှင့် ေနဝင်  

ဆည်းဆာအလှကို   ကည့်  

ခံစားေလ့လာိုင်မည့်ေနရာများ 

ပါဝင်မည်ြဖစ်ကာ ေရလ ာေလ ာ၊ 

ေရကန်၊ ြမက်ခင်းတ၊ု ြမင်းစီးကွင်း 

များအပါအဝင်   အဆင့ ် ြမင့  ်

ဟုိတယ်တစ်လံုးကုိပါ ထည့်သွင်း 

တည်ေဆာက်ရန်     စီစ်ထား 

ေကာင်း  သိရသည်။

“ေရလယ်က န်း အပန်းေြဖ 

စခန်းကို    ေရေပ မှာပဲတည  ်

ေဆာက်မှာြဖစ်တာေကာင့ ်လတ် 

တေလာမှာ  ြမစ်ေချာင်းေလ့လာ 

ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်မ နဲ  ေရအရင်း 

အြမစ် သုံးစွဲမ    စတာေတွကို 

ေလလ့ာဆန်းစစ်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။ 

ေရလယ်က နး် အပနး်ေြဖစခန်း 

တည်ေဆာက်ဖိုကို   ခရီးသွား 

လပ်ုငန်းရှင်ေတအွေနနဲ သက်ဆိင်ု 

ရာ ဝန်ကီးဌာနေတထွ ံခွင့ြ်ပချက် 

ေတာင်းခံထားဆဲြဖစ်ပီး Feasibility 

Study အရင်ြပလပ်ုပီး ခွင့်ြပချက် 

ရရိှတာနဲ  စမီကံန်ိးကိ ုေဆာင်ရက် 

သွားမှာ  ြဖစ်သလုိ  သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနေတမှွ သတ်မှတ်ထား 

တဲ“့စ’ံ’သတ်မှတ်ချက်ေတွအေပ  

မူတည်ပီး  ေဆာင်ရက်သွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။     ေရလယ်က န်း 

အပန်းေြဖစခန်းတည်ေဆာက်ပီး

စီးပဆီိရုင်ေတာ ့ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

ခရီးသွားဧည့်သည်ေတွလာေရာက် 

ေလ့လာလည်ပတ်ကမှာြဖစ်တဲ့ 

အတွက်   ြပည်တွင်း ခရီးသွား 

က  ပိုမိုဖွံဖိးတိးုတက်လာမှာ 

လည်း ြဖစ်ပါတယ်’’ဟု   Best 

Myanmar National Tourism 

Public ကုမ ဏီလီမိတက် ဥက    

ဦးေနာင်းေနာင်းဟန်က    ေြပာ 

သည်။

အဆုိပါ ေရလယ်က န်း အပန်း 

ေြဖစခန်းတည်ေဆာက်ပီးစီးပါက 

ြပည်တွင်း     ြပည်ပခရီးသွား 

ဧည့်သည်များမှာ   ရန်ကုန်မိ၏ 

ြမစ်ေကာင်း    တစ်ေလ ာက်ရှိ 

ေနဝင်ချန်ိဆည်းဆာအလှကုိ ြမစ် 

တွင်း အေပျာ်စီးသေ  ဘာ ခရီးစ် 

ြဖင့်   ကည့် ခံစားိုင်ကမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

            သတင်း-ပွင့်သစ ာ

   ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင်

အင်းေတာ်မိနယ်တွင် ေတာင်သူများအား 

မိုးသီးှံစပါး မျိးေစ့ေပးအပ်ပွဲ ကျင်းပ
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ဗုဒ အေကာင်းသိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 

ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင် ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

ဤသိုအားြဖင့ ်ကျင့် ကအံားထတ်ုသည်။ ၅၅ ှစ်ပတ်လုံး ကျင့် ကခံဲပ့ါ 

သည်။ ထိသုိုလပ်ုေနစ် ဘရုားရှင်သည် ေဝဠဝန်ေကျာင်းေတာ်၌ သတီင်းသုံး 

ေနစ်ကာလြဖစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည်  သမ စက  (ဗုဒ စက ) ြဖင့် 

ေလာကကိုကည့ေ်သာ် ခ တ်ထိက်ုက တ်ထိက်ုသသူည် ဇမ ကတက တွန်း 

ြဖစ်သည်ကို ြမင်ေလသည်။  ဘုရားရှင်သည်  ဆင်ြခင်ကည့်ေသာအခါ 

ဇမ ကတက တွန်းသည်  ရဟ ာြဖစ်လတ ံ။ “လအူေပါင်းတိုကိ ုတစ်ဂါထာ 

ြဖင့်   ၎င်းေဟာေသာ   တရားနာရလ င်  အက တ်တရားရေပအံ့” ဟု 

ြမင်ေတာ်မူသည်

(၂၉-၅-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်
ထိုပန်းရှစ်ဆုပ် ရှစ်စလယ်တိုသည ်ဘုရားရှင ်

အား ေလးဘက်ေလးတန် ခံရံလျက ်မြပတ်ကျဘ ဲ
တွဲလွဲဆွဲလျက်တည်ေနပီး    ဘုရားရှင်ှင့်အတူ 
လိက်ုပါသွားေလသည်။ ဘရုားရှင်ကထွက်ေနေသာ 
ေရာင်ြခည်ေတာ်သည် မြပတ်ထွက်၍ ေရှမှေြပးသွား 
ေလသည်။ ဘုရားရှင်သည် ဤသုိြဖင့်   ဆက်လက် 
က လာေတာ်မသူည်။  ရာဇဂိဟ်ြပည်ကီးတစ်ခလုုံး 
လည်း အန်ုးအန်ုးက က်က က် ြဖစ်ေလသည်။ မိသ ူ
မိသားတိုသည် အမ်ိမှထွက်၍ ဆွမ်းထွက်မေလာင်း 
မည့်သူများ မရှိေပ။  အားလုံးဆွမ်းထွက်ေလာင်း 
ကသည်။ လူအေပါင်းတိုသည ်ေက းေကာ်လျက်၊ 
ပုဆိုးေခါင်းေပါင်းတိုကိ ု ေြမာက်ြခင်း၊  ပစ်ြခင်းြပ 
လျက် ဘုရားေရှမ ှသွားကကုန်သည်။ 

ဘုရားရှင်ကလည်း  သုမန၏  ဂုဏ်ေကျးဇူးကို 
ထင်ရှားေစရန် မိတွင်းလမ်းအားလုံးကိ ုလမ်းမကီး 
အတိင်ုးက ေတာ်မေူလသည်။ သမုနသည်  ယင်းသို 
အြဖစ်ကိုေတွရ၍  သူလှဒါန်းမ ကို   ဝမ်းေြမာက ် 
ရ င်လန်းလျက် တစ်ကိုယ်လုံးပီတိြဖာ၍  ပျံှံေလ 
သည်။ ဘုရားရှင်၏ ေရာင်ြခည်ေတာ်တွင်းသိုဝင်၍ 
ချးီမွမ်းရှိခိုးပီး ေတာင်းတွင် ပန်းများမရှ ိဗလာြဖင့ ်
အမ်ိသို ြပန်လာေလသည်။ ယင်းအေကာင်းကိ ုဇနီး 
မယားအားေြပာြပရာ မယားက မိက်ုမသဲြူဖစ်သြဖင့ ်
သမုနအား ဆေဲရးေြပာဆိ၍ု သားကိေုခ ပီး မင်းကီး 
ထံသို သွားေလသည်။ ၎င်းအမျိးသမီးက သုမန 
အား ြပစ်တင်ေလ ာက်ထားပီး သူသာအေရးယူပါ။ 
သူှင့်၎င်းတိုမှာ  မဆိုင်၊       စွန်ခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း 
ေလ ာက်ေလသည်။ 

မင်းကီးသည ်  ဤအမျိးသမီးသည ်   မိုက်မဲ 
ေကာင်း သေိတာ်မသူည်။ မင်းကီးသည် သမုနအား 
ေဒါသထွက်ဟန်ြဖင့်  ထုိမိန်းမကုိ   လ တ်လုိက်ေလ 
သည်။ ဘုရားရှင်လည်း နန်းေတာ်သုိဝင်ေလသည်။ 
မင်းကီးကလည်း ဘရုားထမှံသပတ်ိများ လှမ်းယ၍ူ 
နန်းေတာ်မ  ပ်၌ သဃံာေတာ်များှင့ ်သီတင်းသံုး 
ေတာ်မူေစသည်။  ထိုေနာက်   ဆွမ်းခဲဖွယ်များကိ ု
ကပ်သည်။     ဘုရားရှင်သည ် ဆွမ်းခဲဖွယ်များကိ ု
ဘု်းေပးပီး  တရားအုေမာဒနာေဟာကားကာ 
ပန်းဆိုင်များှင့်အတူ ြပန်က ေလသည်။ 

မင်းကီးသည ်ဘုရားရှင်အား   အစ်လိုက်၍ 
ပိုလိုက်ပီး ြပန်လာသည်။  ထိုြပင် မင်းကီးသည ်
သုမနပန်းသည်အားေခ ၍  ဆင်ရှစ်ေကာင်၊   ြမင်း 
ရှစ်ေကာင်၊   က န်မ ရှစ်ေယာက်၊  က န်ေယာက်ျား 
ရှစ်ေယာက်၊ တန်ဆာ ရှစ်ခု၊ သမီးကညာရှစ်ဦး၊ ရာကီး 
ရှစ်ရာှင့ ်   ေငွရှစ်ေထာင်ဟူေသာ  ရှစ်မျိးရှစ်လ ီ
(သဗ   ကမည်ေသာ)    ဆုေတာ်လာဘ်ေတာ်များ 
ေပးသနားေတာ်မူေလသည်။ 

ဘရုားရှင်သည် ေကျာင်းေတာ်သို ဝင်ေသာအခါ 
ဂ ကုဋိသုိေရာက်ေသာ်   ထုိပန်းတုိသည်  တခံါးဝ၌ 
အလိလုိကုျကန်ုသည်။ ထိေုနညေနချမ်း၌ ရဟန်းတို 
သည် တရားပလ င်၌   အသက်ကိုစွန်၍  ပန်းများ 

လှေသာ သမုန၏ အလှအေကာင်းှင့ပ်တ်သက်၍ 
မင်းကီးက   ဆုေတာ်ရှစ်မျိး   ေပးသနားသည်ကိ ု
တအံ့တသ ေြပာဆိုကေလသည်။ ရဟန်းတိုထံသို 
ဘရုားရှင်က လာပီး ေမးေလသည်။ ဘရုားရှင်သည် 
ဤအေကာင်းှင့်ပတ်သက်၍ “ဤသုိ ြပကျင့်ြခင်း 
သည်  ေနာင်တတစ်ဖန်    စိုးရိမ်ပူပန်မ မြဖစ်ပါ။ 
ယင်းသို အလှကိ ုသတရိတိင်ုး ဝမ်းေြမာက်ြခင်းသာ 
ြဖစ်ေစသည်။ ဤသို ကုသိုလ်ကိုြပအပ်ေကာင်း” 
စသည်ြဖင့ ်တရားေဟာကားေတာ်မူေလသည်။ 

ဇမ ကတက တွန်းအား 
ဘုရားရှင်မ ှခ တ်ေတာ်မူြခင်း 

ကဿပဘရုားရှင်လက်ထက်၌ ရဟန်းတစ်ပါး 
ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဤေကျာင်းသိုလာ၍ေနေသာ 
ရဟ ာတစ်ပါးကို မနာလိုြဖစ်သည်။ ေကျာင်းတွင ်
မနာလိြုဖစ်၍ ထိရုဟ ာအား ၎င်းမှ စကားမေြပာပါ။ 
သူ၏ဒါယကာတစ်ဦးကလည်း  ရဟ ာကို  အလွန် 
ကည်ညိသည်။  ထိုဒါယကာက   ေနာက်တစ်ေန  
ဆွမ်းဖိတ်ေက းကပ်ေတာ်မူသည်။    ထိုအြပင ်
၎င်းရဟ ာမေထရ်ကိ ု ဆွမ်းကိုလည်း   ထည့်ေပး 
လိက်ုပါသည်။ ၎င်းသည် ရဟ ာမေထရ်ကိ ုမနာလိ ု
စိတ်ေကာင့ ်  ဆွမ်းကိုလည်း   လမ်းတွင်စွန်ပစ်ခဲ ့
သည်။ 

ဤသို မေကာင်းမ ကံေကာင့ ် ထိုရဟန်းသည ်
အဝီစိကဲ့သို ေသလွန်ေသာအခါ၌ ကျေနသည်။ 
ထုိမှလွတ်ေသာအခါ ရာဇဂိဟ်ြပည်တွင်  သူက ယ် 
မျိး၌ ြဖစ်ေလသည်။ သူသည ်လမ်းကိုေြခြဖင့်သွား 
ုိင်သည့်အရယ်မှစ၍ အိပ်ရာ၌မအိပ် ေြမေပ ၌သာ 
အပ်ိသည်။ ထမင်းကိမုစားဘ ဲကိယ်ုမှ အညစ်အေကး 
များ  စားပီးေနေလသည်။  ၎င်းသည် အရယ်ကီးလာ 
ေသာအခါ  အဝတ်မဝတ်လို  အဝတ်မပါဘဲေနေလ့ 
ရှိသည်။ 

မိဘများကလည်း ထိုသို ၎င်းအဝတ်မဝတ်ဘ ဲ
ေနေသာေကာင့ ်အဝတ်မဝတ် အာဇဝီက တက တွန်း 
များထံသို ရဟန်းြပေစသည်။ ၎င်းသည ်ထမင်းကို 

မစားဘဲ ကုဋီမှမစင်များကုိစားေနသည်ကုိ တက တွန်း 
များကသိ၍   ှင်ထုတ်လိုက်ေလသည်။  ၎င်းသည ်
လူအေပါင်းတို မစင်စွန်ရာအရပ်သိုသွား၍ ညအခါ 
ယင်းမစင်များကိ ုစားသည်။ ေနအခါ၌ လူများက 
သူအား ကည်ညိေအာင် အနီးရိှေကျာက်ဖျာကီးေပ  
တွင်   ခံတွင်းဖွင့်လျက ်ေြခတစ်ဖက်ြဖင့ ်    ရပ်၍ 
ေနသည်။ 

လူတိုကေတွ၍ေမးေသာအခါ    “၎င်းသည ်
ေလကိသုာ စားသည်။ ေြခှစ်ဖက်ချလ င် ေြမကီးက 
သူကိမုခံိင်ုဘ ဲတန်ုလ ပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းသို 
ေနရြခင်းြဖစ်ေကာင်း” ေြပာေလသည်။

ဤသိုေနြခင်း၊  အိပ်ြခင်းမရှိ၊   ေနေရာညပါ 
ေနေကာင်း ေြပာေလသည်။ ၎င်းသည် ေြမေခွး 
(ဇမ က) ယုတ်ေသာအကျင့်ကိ ုကျင့်ေသာေကာင့ ်
ဇမ ကဟ၍ူ အမည်တွင်ေလသည်။ ဤသိုကျင့သ်ည် 
ကို ြမင်ကေသာ အဂ  တိုင်း၊ မဂဓတိုင်းတိုမ ှလူများ 
သည် အံ့သ၍ ကည်ညိကသြဖင့ ်လစ်လတိုင်း 
ဆွမ်းခဲဖွယ်လှဖွယ်ဝတ တုိြဖင့် လာေရာက်ကန်ေတာ ့
ပေူဇာ်ကသည်။ ထိသုို လှဖွယ်ဝတ များ လှဒါန်းလာ 
ကေသာအခါ၌   အာဇီဝက (ဇမ က)သည်   ေလမှ 
တစ်ပါး အြခားဘာမ မစားဟ ုေြပာေလသည်။ လမူျား 
က အဖန်တလဲလဲ  လှဒါန်းသည်။   သုံးေဆာင်ရန် 
ေြပာကေသာအခါ ၎င်းသည ်၎င်းတိုလှဒါန်းသည့် 
ေထာပတ်၊ တင်လဲတုိကုိ  သမန်းြမက်ဖျားြဖင့် လ ာ 
ဖျား၌တင်၍ ၎င်းြပည်သူြပည်သားများကို ြပန်၍ 
သွားကေလာ့ဟ ုေြပာဆိုေလသည်။ 

ဤသိုအားြဖင့် ကျင့် ကံအားထုတ်သည်။ ၅၅ 
ှစ်ပတ်လုံး ကျင့် ကံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို လုပ်ေနစ် 
ဘရုားရှင်သည် ေဝဠဝန်ေကျာင်းေတာ်၌ သတီင်းသုံး 
ေနစ်ကာလြဖစ်သည်။ ဘရုားရှင်သည် သမ စက  
(ဗုဒ စက ) ြဖင့် ေလာကကိုကည့်ေသာ ်ခ တ်ထိုက် 
က တ်ထိက်ုသသူည် ဇမ ကတက တွန်းြဖစ်သည်ကိ ု
ြမင်ေလသည်။ ဘရုားရှင်သည် ဆင်ြခင်ကည့ေ်သာ 
အခါ ဇမ ကတက တွန်းသည်  ရဟ ာြဖစ်လတ ံ။ 
“လူအေပါင်းတိုကိ ုတစ်ဂါထာြဖင့ ်၎င်းေဟာေသာ 
တရားနာရလ င်      အက တ်တရားရေပအံ”့ ဟု 
ြမင်ေတာ်မူသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ် ရာဇဂိဟ်မိထဲသို    ဆွမ်းခံ 
က ေတာ်မူပီးေနာက် ညေနေစာင်းအခါတွင် ထုိဇမ က 
အာဇဝီကတက တွန်းေနရာသို သွားသည်။  နတ်များ 
ကလည်း ဘုရားက လာမည်ကိုသိ၍  ၎င်းေနေသာ 
ေနရာကိ ုမိုးရာသွန်းေစပီး ကျင်ကီးကျင်ငယ်များကိ ု

သန်ရှင်းေအာင် ေဆးေကာ၍ ပန်းမိုးများကိ ုရာေစ 
ေလသည်။   သန် ြပန်ေအာင ်   ကိတင်ြပင်ထား 
ေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ်  ညေနဆည်းဆာ၌   တစ်ပါး 
တည်းက လာ၍ ဇမ ကအား ဤေနရာ၌ တစ်ညမ  
ေနခွင့်ြပရန်  ခွင့်ေတာင်းခံသည်။  ကိမ်ဖန်များစွာ 

ေတာင်းခံရသည်။     ေဖျာင်းဖျေြပာေသာေကာင့ ်

ေနခွင့်ရေသာအခါ   မနီးမေဝးေတာင်ချိင့်ဝှမ်း၌ 
ေနေလသည်။ 

ဤသိုဘုရားရှင်    သီတင်းသုံးေနထိုင်ေသာ 
ေကာင့ ်စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကီးေလးပါးသည ်
ည့်ဦးယံ၌လည်းေကာင်း၊     သိကားမင်းသည ်
သန်းေခါင်ယ၌ံလည်းေကာင်း၊  မဟာြဗဟ ာမင်းကီး 
တိုသည်  ပစ ိယံ၌လည်းေကာင်းလာ၍   ဖူးေြမာ ်
ကန်ေတာ့ကပါသည်။    ၎င်းတိုလာေသာအခါ 
တစ်ေတာလုံးသည်    အလင်းေရာင်ေပ ထွက် 
လင်းေနေလသည်။ ဇမ ကသည် ၎င်းတိုလာတိုင်း 
အလင်းေရာင်လင်းသည်ကိ ုြမင်ရေလသည်။ နနံက် 
မိုးလင်းေသာအခါ  ဇမ ကက   ဘုရားရှင်ထံသို 
ချ်းကပ်သွားပီး  အလာပသလ ာပစကားေြပာသည်။ 
ထိုအြပင ်တစ်ကိမ်စီလာကေသာ    ပုဂ ိလ်များ 
အေကာင်းကိ ု၎င်းက  ဘုရားရှင်အား  ေမးသည်။ 
ထုိအြပင် ၎င်းက ဘုရားရှင်အား ယခုက့ဲသုိ လာက 
ေသာ ပုဂ ိလ်များထက် သင်က ြမတ်သေလာဟု 
ေမးသည်။ ဘုရားရှင်ကလည်းြမတ်ေကာင်း၊ ၎င်း 
တိုသည် ဘရုားအား အလပ်ုအေက းြပကန်ုလာက 
သည်။ ဘုရားရှင်က  ကပ ိယတပည့်သာမေဏှင့ ်
တူေကာင်း ေြပာေလသည်။ 

ဇမ ကသည် သူသည် ၅၅ ှစ် ကာလပတ်လုံး 
ဤသိုကျင့်ရာ  တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ    မလာပါ။ 
ဘရုားရှင်အား ယခုက့ဲသုိလာသည်။ အံ့သေကာင်း 
ေြပာသည်။ ဘုရားရှင်က ၎င်းသည် မိုက်မဲေသာ 
ြပည်သူြပည်သားများကို    လှည့်စား၍ေလးစား 
ေကာင်း၊   ယခု၌သင်သည်    ငါ့အားလှည့်ြဖား 

ေြပာဆိုလာသည်။    အမှန်မှာ မစင်ကိုစားသည်။ 
ေြမေပ အိပ်သည်စသည်ြဖင့် သူကျင့်ေသာ အကျင့် 
ကို ဘုရားရှင်က ေြပာလိုက်ပါသည်။ ထိုေနာက် 
၎င်းအား ေရှးဘဝအတိတ်အေကာင်းကုိ ဘုရားရှင် 
က ေြပာလိုက်ပါသည်။  ထိုေနာက်    ယခုကဲ့သို 
ေရှးအတိတ်ကံြဖစ်ေကာင်း   မစင်ကိုစားလျက်၊ 
အဝတ်ဗလာနတ ိ ေြမမှာအိပ်ရေကာင်း ရှင်းလင်း 
ေဟာြပေလသည်။ 

ထုိအခါ၌ ဇမ ကသည် ရှက်လာသည်။ ဘုရားရှင် 
ေပးေသာ  ေရသုပ်ကိုဝတ်ပီး ဘုရားရှင်အား ရှိခိုး 
ကန်ေတာ့ေလသည်။    ဘုရားရှင်ေဟာကားသည့ ်
တရားကိ ုနာပီးေနာက် ရဟ ာြဖစ်သွားေလသည်။ 
ေနာက်ဘရုားရှင်က ဧဟဘိကိ ေခ ၍ ရဟန်းအသွင် 
ေရာက်သွားပါသည်။ ထိုေနာက်  သူအားကည်ညိ 
ေလးစားေသာ အဂ  တိုင်း၊ မဂဓတိုင်းသားတိုသည ်
ဤအြဖစ်ကိုြမင်လ င်   သူတိုသံသယြဖစ်သည်။ 
အရှင်သခင်ဇမ ကလည်း  တန်ခိုးကီး၍   ရဟန်း 
ေဂါတမေကာင့ ်ထင်ကပါသည်။ ထိုအခါ ဇမ က 
အား    သင့်ပရိသတ်၏  သံသယကိုေဖျာက်ရန ်
သင်လုပ်ေပေတာ့ဟ ု ဘုရားရှင်က   ေြပာလိုက်ပါ 
သည်။ ဇမ ကလည်း ဈာန်တိုြဖင့် ေကာင်းကင်သို 
ပျတံက်ပီးဆင်း၍ ဘုရားရှင်၏ ေြခေတာ်ရင်းတွင ်
ကန်ေတာ့ကာ  ဘုရားရှင်၏   တပည့်ြဖစ်ေကာင်း 
ခုနစ်ကိမ် လုပ်ြပေလသည်။ 

ဤအြဖစ်အပျက်ကို   ြပည်သူြပည်သားများ 
ြမင်ေသာ်ဘရုားရှင်သည် အံ့သဖွယ်ရိှေကာင်း မ  င်း 
ယှ်အပ်ေသာ ဂုဏ်ေတာ်များရှိေကာင်း   ြပည့်စု ံ
ေပသည်ဟု     မှတ်ယူကသည်။    သူတုိ၏သံသယ 
ကင်းရှင်းသွားေလသည်။ 

ဘုရားရှင်က ြပည်သူြပည်သား လူအများအား 

သင်၏ဆရာဇမ က ကျင့ခ်ဲသ့ည့ ်ခိး ခေံသာအကျင့ ်
သည် ယခသုကူျင့ေ်သာအကျင့သ်ကိ ာ၏  တစ်ဆယ့် 

ေြခာက်စိပ်၏ တစ်စိတ်ဝက်ေတာင် မမီေကာင်း 
ေဟာကားေလသည်။ ၎င်းတိုသည ်ဘုရားရှင်အား 
ကည်ညိသဒ ါတရားပွား၍  သရဏဂုံ၌   တည်က 
ေလသည်။        ။



 ဇွန်   ၁၃၊  ၂၀၂၂

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဆရာကီးမင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပုံြပင်ေပါင်းချပ် စာအုပ်မှပုံြပင်ကို စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

ငုံးှင့် ခင်ပုပ်သမားေတာ်ှင့် လူနာ

မင်းယုေဝ
တစ်ေနသ၌ ငုံးတစ်ေကာင်သည် အသိက်ုေြပာင်းမည်ြပေနေသာ ခင်ပပ်ုငှက်တစ်ေကာင်ကိ ုေတွသြဖင့ ်

“အေဆွ၊ သင်သည်မည်သည့်အရပ်သိုေြပာင်းေရ ေနထိုင်ပါမည်နည်း”ဟု ေမးြမန်း၏။ 

ခင်ပုပ်ငှက်က

 “အေဆွ၊ ငါသည်အေရှအရပ်သိုေြပာင်းေရ ေနထိုင်ေတာ့မည”် ဟု ဆို၏။ 

ငုံးကလည်း “အေဆွ၊ အဘယ်ေကာင့ ်ေြပာင်းေရ ပါမည်နည်း” ဟု ထပ်မံေမးြမန်း၏။ 

ခင်ပုပ်ငှက်က...  

“အေဆွ၊ ဤအရပ်တွင် ေနထုိင်ကေသာ ရာသားတုိသည် ငါ၏သာယာြခင်းကင်းမ့ဲေသာ အသံကုိရံရှာ 

မုန်းတီးြခင်း ြဖစ်ကသည်။ ထုိေကာင့် အေရှအရပ်တွင် ေြပာင်းေရ ေနထုိင်ပါေတာ့မည်” ဟူ၍ ေြဖကား၏။ 

ထိုအခါ ငုံးက.. 

“အေဆ၊ွ သင်၏ဆိုးရားလှေသာ အသကံိသုာ သာယာေသာအသအံြဖစ်သို ေရာက်ရိှလာရန် ြပြပင်ိင်ုက 

ြပြပင်ပါ။ သိုမဟတ်ုက သင်သည် အေရှအရပ်တွင်သာမက မည်သည့အ်ရပ်သိုပင် သွားေရာက်ေနထိင်ုေစကာမ ူ

ထိုအရပ်ရှိလူတိုသည ်သင်၏အသံကိ ု  ရံမုန်းကမည်မှာ မုချပင်ြဖစ်ပါသည”် ဟူ၍     ေြပာဆိုလိုက်ေလ 

သတည်း။ 

(တုတ်ပုံြပင)်

တစ်ရံေရာအခါ မိတစ်မိတွင ်သမားေတာ်ကီးတစ်ဦးရှိသည်။  သူသည်  ေဆးကုသရာ၌ အထူး 

က မ်းကျင်သည်။ အများက သူကို ေလးစားယုံကည်ကသည်။  

သမားေတာ်ကီးသည် ဘရုင်၏အနာပဆပ်ုေရာဂါကိလုည်း ေပျာက်ကင်းေအာင် ခက်ခစွဲာကသုိင်ုခဲသ့ည်။ 

အိမ်ေရှမင်း၏ လိပ်ေခါင်းေရာဂါကိုလည်း ေအာင်ြမင်စွာကုသိုင်ခဲ့သည်။ 

တစ်ေနသ၌ လတူစ်ေယာက်သည် သူေကျာတွင် အနာကီးေပါက်သြဖင့ ်သမားေတာ်ကီးထသွံားေရာက် 

ြပသသည်။ သမားေတာ်ကီးသည ်ထိုလူနာ၏ အနာကို ေသချာစွာ ကည့် စစ်ေဆးပီးလ င်.....။ 

“ခင်ဗျားရဲ ေရာဂါကို ခွဲစိတ်ကုသရမယ်၊ နာမှာ မေကာက်ဘူးလား” ဟူ၍ ေမးြမန်းသည်။ 

လူနာက.. 

“ဆရာ့ကို ယုံကည်လိုပုံအပ်ပီးသားပါ။ ကိက်သလိုကုပါ ဆရာ၊ က န်ေတာ်မေကာက်ပါဘူး” ဟူ၍ 

ြပန်လည်ေြပာဆိုသည်။ 

သိုြဖင့ ်သမားေတာ်ကီးသည် အနာကိစုတ်ိတိင်ုးကျ ခဲွစတ်ိကသုေပးရာ မကာမပီင် အနာေပျာက်ကင်း 

သွားေလသည်။ 

ေရာဂါကုသရာ၌ သမားေတာ်၏ ပညာစွမ်းရည်အေပ  မူတည်သည်မှာမှန်ပါ၏။ ထိုမ မကလူနာ၏ 

ယုံကည်ကိုးစားမ သည်လည်း ေရာဂါေပျာက်ကင်းေစေသာအေကာင်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေပသည်။  

(တုတ်ပုံြပင)်
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လူမ 

ဘဝ လူငယ်များှင့် အချနိ်စီမံခန်ခွဲမ 

ဆရာမ ေငွတာရီ၏ ေငွတာရီကဗျာေပါင်းချပ်မ ှ ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

မိုးအားကီး၍

ကဗျာကဗျာ

မိုးအားကီး၍ 

ခိုင်ဖိးသန်သန်၊ စပါးှံလည်း

ိုးတံေကွးွတ်၊ ေြမသိုဝပ်တည့်။

မိုးအားကီး၍ 

ေရစီးထန်ထန်၊ ေချာင်းေြမာင်းလ ံလျက် 

ေြမယံအလံုး၊ ေရယ်ဖုံးတည့်။

ခေမာက်ေဆာင်းလျက် 

ေရေြမာင်းထတ်ုေဖာက်၊ ကန်သင်းေလ ာက်ဝယ် 

လ ဲေပါက်ြပြပင်၊ လယ်တဲရှင်တည့်။

မိုးမင်းစဲေသာ်

လယ်တဲတစ်ခွင်၊ ေရကုန်စင်၍ 

ေကာက်ပင်ွတ်အိ၊ ြပန်မတ်ဘိသည်

မိုးထိေမ ာ်၍ မှန်းသတည်း။ 

ယေနပွင့်သည့် 

ရ န်းတင့်ေရာင်စို၊ ှင်းဆီပျိမူ

မိုးကိုေမ ာ်ငံ့၊ လည်တံဆန်စ် 

မတန်ထစ်ကိး၊ ရာသည့်မိုးေကာင့် 

ငိုက်ညိးေလျာ့ေခွ၊ ချပ်လ ာေက ၏ 

ထွန်းေနရှိန်ေတာက်၊ တိမ်ကိုေဖာက်၍

မိုးေပါက်အား၊ အရိှန်ေလျာ့လည်း 

ရ န်းေကာ့ကိုယ်ေန၊ မစိုြပည်သည် 

ေရဝယ်ေမျာ၍ ပါေလသတည်း။

မိမိထံတွင်ရှိေသာအချနိ်မှ   အကျိးအြမတ ်

အများဆုံးရရှိေအာင ်စနစ်တကျ စီစ်ေဆာင်ရက်မ  

သည်  အချနိ်စီမံခန်ခွဲမ ပင်ြဖစ်သည်။    လူငယ်များ 

အေနြဖင့်   အချနိ်စီမံခန်ခွဲမ သေဘာတရားများ၏ 

အေရးပါမ ကို  သိရှိထားရန်လိုသည်။     အာုံစိုက်မ  

စွမ်းရည်ှင့ ်      ယှ်ပိင်မ စွမ်းရည်ထက်ြမတ်ရန ်

တစ်ခုတည်းေသာနည်းလမ်းမှာ  အချနိ်စီမံခန်ခွဲမ  

နည်းစနစ်များကိ ုလိုက်နာအသုံးြပရန ်ြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့်    အချနိ်စီမံခန်ခွဲမ ၏ 

အကျိးေကျးဇူးများကိ ုသရိှိထားရန်လိသုည်။ ယင်းတို 

မှာ....

(၁) သင့က်ိ ုစနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ိင်ုေအာင် 

ပံ့ပိုးကူညီေပးသည်။

(၂) ေနလ ဲ ညလ ဲ ြပမ ကိ ုေချဖျက်ေပးသည်။

(၃) သင်၏စွမ်းရည်  အြပည့အ်ဝကိ ု  သေဘာ 

ေပါက်ရန် အေထာက်အကူြပသည်။

(၄) စိတ်ဓာတ်ကျမ ကို ေချဖျက်ေပးသည်။

(၅) ပပူင်ေကာင့်ကမ ကိ ုေလျာပ့ါးေစသည်။

(၆) အချနိ်တိကျမ ကို   အေလးထားလာေစ 

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း (စက်မ တက သိုလ်)

သည်။ 

(၇) သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိ ု        ရရှိ 

ေအာင်ြမင်ရန ်ပံ့ပိုးကူညီေပးသည်။ 

(၈) တိေုတာင်းေသာအချန်ိတွင် ြဖစ်ိင်ုသည် 

ကိ ုပီးြပတ်ေအာင် စွမ်းေဆာင်ေစသည်။ 

(၉) သင့က်ိ ုစတ်ိလက်ေြဖေလျာေ့အာင် ကညူ ီ

သည်။

(၁၀) သင့်ကံကမ ာကို      သင်စီရင်ချမှတ်ရန ်

အေထာက်အကူြပသည်။ 

လငူယ်များအေနြဖင့ ် ေအာင်ြမင်ေသာ   အချန်ိ 

စီမံခန်ခွဲမ ကိုကျင့်သုံးရန ်  ၎င်းတို၏ လက်ရှိေနစ် 

အချနိ်ဇယားကို ြပြပင်မွမ်းမံရန် အေရးကီးသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ စနစ်ကျေသာအချနိ်စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် မိမိတို 

ဘဝတိုးတက်ရန် ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

လငူယ်များအေနြဖင့် မလုိအပ်ေသာ တယ်လီဖန်ုး 

ဆက်သွယ်မ ၊ စာေပးစာယဆူက်သွယ်မ ှင့ပ်တ်သက် 

၍   အချနိ်ကုန်မ ကို   ေလ ာ့ချရန်အေရးကီးသည်။ 

မလိအုပ်ေသာ ဖန်ုးဆက်သွယ်မ များကံလ င် စကား 

တိုတို ြဖတ်ပစ်ိုင်မည့ ်နည်းလမ်းြဖင့ ်ယ်ေကျးစွာ 

ဆက်ဆံေြပာဆိုသင့်သည်။        အေရးကီးေသာ 

ဖုန်းလက်ခံေြပာဆုိရာတွင်  မိမိသိလုိေသာ   အချက် 

အလက်များကိေုမးြမန်း၍ မှတ်သားထားပါ။  အေသး 

အမ ားကိစ များ    သိုမဟုတ်   အကျိးမဲ့စကားများ 

ေြပာဆိုြခင်းြဖင့ ်သင့်အချနိ်ကို မြဖန်းသင့်ေချ။ 

မိမိှစ်သက်ရာအေကာင်းအရာများ၊ မဂ ဇင်း 

များ၊ ဂျာနယ်များှင့ ်စာအုပ်များ   ဖတ် ရန်အချနိ် 

သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ေနစ်အချန်ိအနည်းငယ် 

(ဆယ်မိနစ်  သိုမဟုတ်   ဆယ်မိနစ်ေကျာ်)   ယူ၍ 

စိတ်ဓာတ်ေြဖေလ ာ့ထားပါ။   ဤသည်က သင့်ကို 

ြပန်လည်လန်းဆန်းေစမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အချန်ိ 

ြဖန်းတီးြခင်းြဖစ်မည ်မဟုတ်ေချ။ သတင်းအဖျင်း 

ေြပာဆိုြခင်းသည ်အချနိ်ြဖန်းတီးမ သက်သက်သာ 

ြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့်   တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို 

သွားေရာက်ေတွဆုံမ မြပခင်    ကိတင်ချနိ်းဆိုမ  

ြပလပ်ုသင့သ်ည်။ ထိုအတ ူသင့က်ိေုတွရန်  ကိတင် 

ချနိ်းဆိုမ များကိုလည်း လက်ခံေတွဆုံ၍ အချနိ်ေပး 

သင့်သည်။ မိမိတို၏ ေနစ်မှတ်တမ်းတွင်    ေနစ် 

ေဆာင်ရက်မ များကိ ုေရးချသည့အ်ကျင့က်ိ ုေမွးြမပါ။ 

လငူယ်များသည် မသိားစှုင့ ်တစ်ေနတာအေကာင်း 

ေြပာဆိရုန် အချန်ိေပးသင့သ်ည်။ မမိတိို၏အပ်ိချန်ိကိ ု

အချနိ်မှန်မှန်   အိပ်ရာဝင်သည့်အကျင့်ြဖင့ ်    ြပမူ 

ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။ လူငယ်များ၏ ပန်းတိုင်တွင် 

အချန်ိစမီခံန်ခဲွမ သည် အေရးကီးေသာ အခန်းက  မှ 

ပါဝင်သည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့် မိမိတို၏ ေနစ်ဦးစား 

ေပးမ များကိ ု  စနစ်တကျသတ်မှတ်ြခင်းြဖင့ ်သတီင်း 

တစ်ပတ် အစီအစ်ကို ချမှတ်ိုင်သည်။ ညစ် 

အပ်ိရာမဝင်ခင် မမိိတို ေနာက်တစ်ေန  ြပလပ်ုရမည့ ်

အလပ်ုများ၊ ေကျာင်းသင်ခန်းစာများကိ ုချေရးထားပါ။ 

ဤအတွက် အချနိ် ငါးမိနစ်ခန်သာ ကာမည်ြဖစ်ပီး 

အိပ်ေပျာ်ေနချနိ်တွင်  သင့်မသိစိတ်က   ေတွးေတာ 

စ်းစားစုစည်းရန ်   အေထာက်အကူြဖစ်ေစသည်။ 

ဤသိုြပလုပ်ရန်ကိစ များစာရင်း     (Things to do  

list ) ကို   ြပင်ဆင်ထားြခင်းြဖင့ ်  မိမိ၏အချနိ်ကို 

ေကာင်းစွာစီမံခန်ခွဲိုင်မည် ြဖစ်သည်။ မိမိတို၏ 

အပတ်စ် အစီအစ်အတွက်  ယင်းကိ ု  လမ်း န် 

အြဖစ် အသုံးြပိုင်သည်။ 

လူငယ်များသည ်   မိမိတိုေရးမှတ်ထားေသာ 

ေနစ်လုပ်ေဆာင်ရန်          အလုပ်များပီးေြမာက်မ  

ရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်သုံးသပ်သင့်သည်။ ဤသိုြဖင့ ်မိမိတို 

၏စွမ်းရည်ကိ ုသရိှိိင်ုမည်။ ဤသည်က လငူယ်များ 

၏ မသစိတ်ိေတွးေခ စွမ်းကိ ုအားြဖည့ေ်ပးပီး ခိင်ုမာ 

ေသာ        အချနိ်စီမံခန်ခွဲမ သေဘာတရားများကိ ု

လိက်ုနာရန် မမိတိို၏သ ိ  ာန်ကိ ုခိင်ုမာေစိင်ုသည်။ 

သုိြဖစ်ရာ အချန်ိစီမံမ ၏ အကျိးေကျးဇူးများကုိ သိရိှ 

ကျင့သ်ုံးြခင်းြဖင့ ်လငူယ်များသည် ဘဝေအာင်ြမင်ေရး 

ကို        တိုးတက်ေအာင်လုပ်ေဆာင်လာိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။      ။

[Ref: Time Management by MS Reddy]

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေလှကို ေြခှင့်ေလှာ်ေသာေကာင့်၊  ခရီးကို 

ေလြှဖင့သွ်ားေသာေကာင့၊် အမ်ိကိ ုေရတွင် ေဆာက် 

ေသာေကာင့ ်    ြပည်တွင်းြပည်ပခရီးသွားများ၏ 

စိတ်ဝင်တစား လည်ပတ်ေသာေနရာတစ်ခုအြဖစ ်

အင်းေလးကန်သည် ထင်ရှား၏။ ထိသုို ကန်ှင့အ်တ ူ

ရှင်သန်ေနထိုင်ေသာ အင်းသူအင်းသားတို၏ လူမ  

ဘဝှင့် ိုးရာဓေလ့များသာမက  ဇီဝမျိးစုံမျိးကွ ဲ

များစွာကိုပါ     အင်းေလးကန်ဝန်းကျင်ေဒသတွင ်

ေလ့လာိုင်သည်။

ဒုတိယအကီးဆုံး သဘာဝေရချိကန်

ရှမ်းကုန်းြပင်ြမင့်ရှ ိေတာင်ေြမာက်သွယ်တန်း 

ေနေသာ ေတာင်တန်းှစ်ခုကားရိှ လွင်ြပင်ချိင့ဝှ်မ်း 

ေနရာတွင် အင်းေလးကန်သည ်တည်ရှိေနသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏   ဒုတိယအကီးဆုံး  ကုန်းြမင့်ပိုင်း 

သဘာဝေရချိကန်ြဖစ်သည်။    အင်းေလးကန ်

ဝန်းကျင်တွင် သစ်ေတာေဂဟစနစ်၊ ေရေဝေရလဲ 

ေဒသှင့်   သဘာဝနယ်ေြမအတွင်း   သဘာဝ 

ေရထွက်စမ်းများှင့်   ေရပူေရထွက်စမ်းများကို 

ေတွရှိိုင်ပီး    ထိုေဂဟစနစ်ကိ ု  တည်မှီေနသည့် 

ကန်ုးေန၊ ေရေန သားငှက်တိရ စ ာန် မျိးစိတ်များစွာ 

တည်ရှိေနသည်။

ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ်စုံလင်ပီး ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲ 

များစွာတည်ရှိေနသည့်အတွက ်ိုင်ငံ၏ သဘာဝ 

အေမွအှစ်တစ်ခုအြဖစ် ေရရှည်ထိန်းသိမ်းသွား 

ိုင်ရန် အင်းေလးကန် ေတာိုင်းတိရစ ာန် ေဘးမဲ့ 

ေတာအြဖစ်သတ်မှတ်၍ သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် 

သဘာဝဝန်းကျင်ှင့ ်သားငှက်တရိ စ ာန် ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဌာန အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးကုိ ဖွင့်လှစ်ကာ ထိန်းသိမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အင်းေလးကန် ေတာိင်ုးတရိစ ာန် ေဘးမဲေ့တာ 

နယ်ေြမကို အင်းေလးကန်၊ စံကားအင်းှင့် မိုးဗဲ 

ဆည် ေရဝပ်ေဒသကီး သုံးခြုဖင့ ်ဖဲွစည်းထားသည်။ 

အင်းေလးကန်ေဘးမဲ့ေတာ     နယ်ေြမအတွင်းရှ ိ

ေရဝပ်ေဒသေဂဟစနစ်ကိ ုထန်ိးသမ်ိးရန်၊ အင်းေလး 

ကန်၏    ထူးြခားေသာ   ဘူမိအသွင်အြပင်ှင့ ်

ကုန်းြမင့်ေရကန်၏    သဘာဝအလှအပများကို 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ ေရေပျာ်ငှက်များှင့် ေရတိမ် 

ေဒသေန ေတာုိင်းတိရစ ာန်များ၏ ေနထုိင်ကျက်စား 

မျိးပွားရာများကိ ုထန်ိးသမ်ိးရန်၊ ေလာပတိေရအား

လ ပ်စစ်စက်ုံအတွက ်       ေရအရင်းအြမစ်များ  

ေထာက်ပံ့ိုင်ရန်၊ ြပည်သူများ အပန်းေြဖအနားယ ူ

ိုင်ရန်ှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ  

အသိပညာေပးရန် စသည့်ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်

အင်းေလးကန် ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာကို 

တည်ေထာင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။   ေဘးမဲ့ေတာ၏ 

ြမန်မာ့အေမွ၊ ကမ ာ့အေမွ ထိန်းသိမ်းရမယ့် အင်းေလးကန်ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမ

ေကာင်းထက်

နယ်ေြမအကျယ်အဝန်းမှာ     ၂၀၆ ဒသမ ၀၇ 

စတုရန်းမိုင်ြဖစ်သည်။ 

သဘာဝအေမွအှစ်ေဒသတစ်ခု

သဘာဝအရင်းအြမစ်များစွာ  တည်ရိှေနသည့် 

အတွက် အင်းေလးကန်ကို အာဆီယံအေမွအှစ ်

ဥယျာ်များထဲမှ  တစ်ခုအြဖစ်  ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် 

သတ်မှတ်ြခင်းခံရသည်။  ြမန်မာုိင်ငံ၏ ပထမဆုံး 

ေသာ ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမအြဖစ ်ကုလသမဂ  ပညာ 

ေရး၊  သိပ ံှင့် ယ်ေကျးမ အဖွဲ (UNESCO)၏ 

လသူားှင့် ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမအစီအစ် အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေကာ်မတီက ၂၀၁၅ 

ခုှစ်တွင် အတည်ြပသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအတူ 

၂၀၁၈  ခုှစ်တွင်      ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသအြဖစ်၊ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင်   အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ 

ငှက်ပျသံန်းရာ   လမ်းေကာင်းအြဖစ ်  သတ်မှတ် 

ြခင်းခံရသည့်   သဘာဝအေမွအှစ်ေဒသတစ်ခု 

ြဖစ်လာသည်။

ထိကုဲသ့ို ိင်ုငအံတွက်သာမက ကမ ာအတွက်ပါ 

ထန်ိးသမ်ိးသင့သ်ည့ ်ဝန်းကျင်ေဒသတစ်ခြုဖစ်သည့ ်

အတွက် သစ်ေတာဦးစီးဌာန သဘာဝဝန်းကျင်ှင့ ်

သားငှက်တိရစ ာန်          ထိန်းသိမ်းေရးဌာနသည ်

အင်းေလးကန်   ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာ 

သဘာဝနယ်ေြမအတွင်း   “ေတာိင်ုးတရိစ ာန်များ 

အတွက် ေနရင်းေဒသြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း 

စီမံကိန်း(၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ အထိ) ၁၀ ှစ် 

စီမံချက်၊    အင်းေလးကန်   ေရေဝေရလဲေဒသ 

ထိန်းသိမ်းေရး ၁၀ ှစ်စီမံကိန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၁ မှ 

၂၀၃၀-၂၀၃၁ အထ)ိတိုကိ ုေရးဆဲွကာ ထန်ိးသမ်ိးေရး 

လုပ်ငန်းများကို စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

လူထုပညာေပးြပခန်း

“က န်ေတာ်တို ဌာနအေနနဲ   အင်းေလးကန ်

အတွင်းမှာ  ငှက်ကည့်စင်စခန်း၊ ထိန်းသိမ်းေရး 

ကင်းစခန်းနဲ    အင်းေလးကန်ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမ 

လူထုပညာေပးြပခန်းကိ ု    ေညာင်ေရ မိအဝင်ရှ ိ 

ေရ ရန်ေြပမှာနဲ    နန်းသဲကင်းစခန်းကို   နန်လတ် 

ေချာင်းနေံဘးရိှ   နန်သေဲကျးရာမှာထားရိှပီး ေတာ ့

ပညာေပးလုပ်ငန်းေတွနဲ    ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

ေတွကို ေဆာင်ရက်ေနတယ်”ဟု  သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန   သဘာဝဝန်းကျင်ှင့ ်   သားငှက်တိရ စ ာန် 

ထိန်းသိမ်းေရးဌာန    အင်းေလးကန်   ေတာိုင်း 

တရိစ ာန်ေဘးမဲေ့တာအပ်ုချပ်ေရးမှးက ေြပာသည်။

အင်းေလးကန် ေတာိင်ုးတရိစ ာန်ေဘးမဲေ့တာမှ  

သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများသည် ကန်အတွင်း 

ှင့် ဆက်စပ်ဧရိယာများတွင ်တရားမဝင်လုပ်ငန်း 

များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန်ှင့ ်တိရစ ာန်များ 

ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်းမရှိေစရန်၊ သတ်မှတ် 

ထားသည့်    စည်းကမ်းများအား    လိုက်နာေစရန် 

ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရာရိှ 

ေကျာင်းများှင့ ်ေဒသခြံပည်သမူျားအား ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးှင့ ်ကင်းလှည့ထ်န်ိးသမ်ိးေရး လပ်ုငန်းများတွင် 

ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန် ပညာေပးေဟာေြပာြခင်း၊ 

ေဘးမဲ့ေတာအတွင်း    မျိးစိတ်များတိုးပွားမ ၊ 

ေလျာ့နည်းမ ှင့်    ပျံှံကျက်စားမ     ေစာင့်ကည့ ်

ေလ့လာြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူ ကန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်  ေပါက်ေရာက် 

ေနေသာ အပင်စာရင်းေကာက်ယူြခင်း၊ ငါးမျိးစိတ် 

စာရင်းေကာက်ယြူခင်း၊ ေရအတမ်ိအနက်ှင့ ်အရည် 

အေသွးတိုင်းတာြခင်း  စသည့်ေတာိုင်းတိရစ ာန် 

များအတွက် ေနရင်းေဒသြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း 

လပ်ုငန်းများကိ ုှစ်အလိက်ု လပ်ုငန်းလျာထားချက် 

များချမှတ်၍  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၂၃ သို 

ခုတုတ်ငှက် ေရေဒါင်းငှက်

ဘက်ထရီေရှာ့တိုက်ငါးဖမ်းမ မရှိေစေရး စစ်ေဆးြခင်း

သဘာဝအရင်းအြမစ်များစွာ  တည်ရှိေနသည့်အတွက် အင်းေလးကန်ကို 
အာဆီယံအေမွအှစ်ဥယျာ်များထဲမှ တစ်ခုအြဖစ် ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် သတ်မှတ် 

ြခင်းခံရသည်။  ြမန်မာိုင်ငံ၏  ပထမဆုံးေသာ  ဇီဝအဝန်းနယ်ေြမအြဖစ် 
ကလုသမဂ ပညာေရး၊  သပိ ံှင့ ်ယ်ေကျးမ အဖဲွ (UNESCO)၏ လသူားှင့် 
ဇဝီအဝန်းနယ်ေြမအစအီစ် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေကာ်မတ ီ
က ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် အတည်ြပသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအတူ ၂၀၁၈  ခုှစ်တွင်      
ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသအြဖစ်၊  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ 
ငှက်ပျသံန်းရာလမ်းေကာင်းအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခရံသည့ ်သဘာဝအေမအွှစ် 
ေဒသတစ်ခုြဖစ်လာ



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ

စ်ဆက်မြပတ်   ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်အင်းေလးကန် ေတာိင်ုး 

တိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာတွင် ေရမဲ(မိုးမခ)၊ သေြပ၊ 

ေရထိမ်၊ ေညာင်၊ ခံတက်၊ ေပါက်၊ ကသစ်၊ စစ်၊ 

ေရသင်းဝင်၊ လက်ပံ၊ ဒီးဒူး၊ မအူ၊ ဘိုင်၊ ကတွတ်၊ 

သဖန်း၊ သဘာလဲ စသည့်သစ်မျိး ၁၀၈ မျိး၊ ဝါးမျိး 

၁၁ မျိး၊ ေဆးဖက်ဝင်အပင ်၅၂၇ မျိး၊ ေရေမှာ် ၁၂ 

မျိးှင့်   သစ်ခွမျိးစိတ် ၁၈၄ မျိးကို    ရှင်သန် 

ေပါက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

၏    သုေတသနြပစာရင်းများအရ   သိရသည်။ 

“အင်းေလးကန်ေတာိုင်းတိရစ ာန်ေဘးမဲ့ေတာ 

အတွင်း  ုိတုိက်သတ ဝါမျိးစတ်ိ ၂၆ မျိး၊ သစ်ေတာ 

ငှက ်၂၆၅ မျိး၊ ေရေပျာ်ငှက ်၉၅ မျိး၊ ကုန်ေနေရေန 

မျိးစတ်ိ ၂၆ မျိး၊ လပ်ိြပာမျိးစတ်ိ ၉၄ မျိး၊ ခမုျိးစတ်ိ 

၁၂ မျိး၊ ငါးမျိးစိတ် ၆၀ ှင့် လိပ်မျိးစိတ် သုံးမျိးကိ ု

သုေတသနြပ   မှတ်တမ်းတင်ိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု 

အုပ်ချပ်ေရးမှးက ေြပာသည်။

သစ်ေတာှင့် ေရဝပ်ေဒသများ

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ထိန်းသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အင်းေလးကန်ှင့ ်

ဆက်စပ်ေရဝပ်ေဒသများ၊ ၎င်းတိုအတွင်းရိှ ဇဝီမျိးစု ံ

မျိးကွဲများ၊ ေရဝပ်ေဒသေဂဟစနစ်များ  ေရရှည ်

တည်တံ့ေစေရး ထိန်းသိမ်းရန်၊ အင်းေလးကန်၏ 

ေရေဝေရလဲေဒသများရိှ ရှင်သန်ကျက်စားေသာ ဇီဝ 

မျိးစုံမျိးကွဲများှင့ ်   သစ်ေတာေဂဟစနစ်များကိ ု

ထိန်းသိမ်းရန်၊ သစ်ေတာှင့် ေရဝပ်ေဒသများကို 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊   အကျိးရှိစွာ   အသုံးြပြခင်းှင့ ်

ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကို ေလျာ့ပါးလာ 

ေစရန်  ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

“က န်ေတာ်တိုဌာနအေနနဲ    ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းေတွေဆာင်ရက်တဲ့အခါ   လူသားနဲ    ဇီဝ 

အဝန်းနယ်ဆုိတာကုိ အေြခြပေဆာင်ရက်ရတယ်။ 

အင်းေလးေဒသမှာ ထိန်းသိမ်းရမယ့် ိုးရာဓေလ့နဲ  

သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှိတဲ့   ဇီဝအဝန်း 

နယ်ေြမြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့် ိုးရာဓေလ ့တည်ရှိ 

ေနဖို၊ ေဒသခေံတအွတွက် သဘာဝအေြခခ ံခရီးသွား 

လပ်ုငန်းဖံွဖိးဖို လပ်ုေဆာင်တာေတကွိ ုဇဝီဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးနဲ  ချနိ်ညိေဆာင်ရက်ရတယ်။ ဒီလို 

ဆက်စပ်တည်ရှိေနတာကို   ေဒသခံေတ ွနားလည် 

ပီး ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်ဖို ကိးပမ်း 

ေဖာ်ေဆာင်ရပါတယ်”ဟု အင်းေလးကန် ေဘးမဲ့ 

ေတာအုပ်ချပ်ေရးမှးက ဆိုသည်။

ေဒသခံများ၏ လူေနမ ဘဝများ

ေကျးရာလူမ ေရး အသင်းအဖွဲအစည်းများ၏ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ရန်၊ ေရလုပ်သားအဖဲွက အင်းေလးကန် 

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ပူးေပါင်းပါဝင်ရန်၊ 

ြပည်တွင်း ြပည်ပဧည့်သည်များ   သဘာဝေဂဟ 

စနစ်များအား ေလလ့ာ၍ အပန်းေြဖအနားယူိင်ုရန်၊ 

ေဒသခံများ၏ လူေနမ ဘဝများကိ ုေလ့လာိုင်ရန် 

အတွက်ပါ သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိးပမ်း 

ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

“ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင်နဲ  ေရေဝေရလဲေဒသ 

ဆိုတာ ဆက်စပ်ေနတယ်။ အင်းေလးကန်  ေဂဟ 

စနစ် ထန်ိးသမ်ိးိင်ုဖိုအတွက် ေရေဝေရလေဲဒသကိ ု

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်

က န်ေတာ်တိုဌာနအေနနဲ   အင်းေလးကန်ေရေဝ 

ေရလဲေဒသ     ထိန်းသိမ်းေရးစီမံကိန်းကိုလည်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနပါတယ”် ဟု 

ေတာင်ကီးခိင်ု သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦးက ေြပာသည်။

စီမံကိန်းဧရိယာဇုန ်ေလးခု

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် အင်းေလးကန် 

ေရေဝေရလဲထိန်းသိမ်းေရးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ်မှစတင်ကာ ၁၀ ှစ်ကာလသတ်မှတ်၍   စမီကံန်ိး 

ဧရိယာဇုန် ေလးခု    သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှသည်။ ေညာင်ေရ မိနယ်ကို ဇုန် (၁)အြဖစ်လည်း 

ေကာင်း၊ ကေလာမိနယ်၊ ပင်ေလာင်းမိနယ်ှင့ ်

ဖယ်ခုံမိနယ်တိုကို ဇုန်(၂)အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ 

ရာငံမိနယ်၊ ပင်းတယမိနယ်ှင့ ်ရပ်ေစာက်မိနယ် 

တိုကို ဇုန်(၃) အြဖစ်လည်းေကာင်း၊   ေတာင်ကီး 

မိနယ်၊  ဟိုပုံးမိနယ်ှင့ ်   ဆီဆိုင်မိနယ်တိုကိ ု

ဇုန်(၄) အြဖစ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည်။

အင်းေလးကန်ေရေဝေရလဲေဒသများ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ်      သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် ေရေဝေရလဲေဂဟစနစ်များ ေရရှည ်

တည်တံ့ေစြခင်း၊    သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း၊    ေရှင့် 

ေြမဆလီ ာကာကွယ်ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ တိုးချဲပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သားငှက်တိရစ ာန်

များကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သုေတသနြပလုပ် 

ြခင်း စသည့်   အဓိကလုပ်ငန်းကီး  ေြခာက်မျိးကိ ု

လုပ်ေဆာင်ေနသည်။ 

ထိုအတူ    အင်းေလးကန်    ပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိ

ေဒသခံများအား စနစ်ကျေသာ အမ  က်စွန်ပစ်မ ၊ 

အညစ်အေကးစွန်ပစ်မ စနစ်     (မိလ ာစနစ်)များ 

ြဖစ်လာေရး၊ သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရး၊ အင်းေလးကန် 

သဘာဝလယ်ယာသီးှံ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး၊ ေဒသခံြပည်သူအစုအဖွဲပိုင ်

သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ          ဖွံဖိးလာေစေရး၊ 

ေရလုပ်သားများအတွက ်စ်ဆက်မြပတ် ငါးသယ ံ

ဇာတများ ထတ်ုယသူုံးစဲွိင်ုေရးစသည့ ်လပ်ုငန်းများ 

ကို   ဆက်စပ်ဌာနများှင့်   သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ပူးေပါင်း၍ ေဒသခံများှင့်အတူ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်လျက်ရှိသည်။

ဇီဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေမွအှစ်

အင်းေလးကန်သည်   ိုင်ငံအတွက်သာမက 

ကမ ာအတွက်ပါ ထိန်းသိမ်းသင့်သည့် ဇီဝဝန်းကျင် 

ဆိင်ုရာ အေမအွှစ်အြဖစ်ပါ တည်ရိှေနသည့်အတွက် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ေဘးမဲေ့တာထန်ိးသမ်ိး 

ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုတစ်ဖက်မှ ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသကဲ့သို တစ်ဖက်မှလည်း ေဒသခံများအေနြဖင့ ်

ေဂဟစနစ်ကိမီှုတည်ပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ  

လုပ်ငန်းများကုိ ေရရှည်အကျိးရိှစွာ အသံုးြပတတ် 

ေစရန်ှင့် ထိန်းသိမ်းေရးအသိပညာ  ြမင့်မားလာ 

ေစရန်တိုကို ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်၍ ြမန်မာ့အေမွ၊ ကမ ာ့အေမွအြဖစ ်တည်ရှိ 

ေနသည့်   အင်းေလးကန်ဝန်းကျင်ေဒသ    ေရရှည ်

တည်တံ့ေစရန် ထိန်းသိမ်းေရးအသိပညာများြဖင့ ်

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားရမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 

တင်ြပေရးသားလိုက်ရပါသည်။      ။

ငှက်ကား ကိးကာ

ြမဝတီမိ ြမန်မာ-ထိုင်း အမှတ်(၂)ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံသား ၃၆၆ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက်
ြမဝတီ   ဇွန်   ၁၂

ထိုင်းိုင်ငံတွင်ေရာက်ရှိေနပီး ေနရပ်ြပန်လို 

သည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြမဝတီမိ ြမန်မာ-

ထိုင်း အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ်

ြပန်လည်ကိဆိုလက်ခံြခင်းကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် သဂုတ် 

၁ ရက်မှ စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယမန်ေနတွင် 

၃၆၆ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။

ထိုင်းိုင်ငံမှ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်

ြမန်မာိင်ုငသံားများအား ဒတုယိခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး 

ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်းှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကိဆို 

အားေပးကပီး  သက်ဆိင်ုရာ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာများ 

အသပိညာေပးြခင်း၊  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျား 

၏  ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ   ေကာက်ယူြခင်း 

တိုကို ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုင်းိုင်ငံမ ှ    ြပန်လာသူများတွင်     ပဲခူး          

တိုင်းေဒသကီး၊     မွန်ြပည်နယ်ှင့်    တနသ  ာရီ 

တိင်ုးေဒသကီးမှ  ေနရပ်ြပန်များအား ေမာ်လမိင်မိရိှ 

ဆယ်မိနယ် အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရး 

စခန်းသို ပိုေဆာင်ေပးပီး အြခားတိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်များမ ှ   ေနရပ်ြပန်များအား  ြမဝတီမိရှ ိ          

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့်    မဲကနယ်   အသွားအလာ 

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းများတွင ်၁၀ ရက်   

ထားရိှကာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးပီးမှ 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များသို  ပိုေဆာင်ေပးြခင်းြဖစ ်

သည်။

ယင်းေန      ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများ 

အေနြဖင့်   တိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှ

အမျိးသား ၂၀၈ ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၅၈ ဦး စုစုေပါင်း 

၃၆၆ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

မိုင်းေယာင်း   ဇွန်   ၁၂

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း) မုိင်းေယာင်းမိနယ် 

တွင်  ၂၀၂၂  ခုှစ်  မိုးရာသီကာလ  ပတ်ဝန်းကျင် 

စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးအတွက်  တပ်ရင်းတပ်ဖွဲများ၊ 

ေဒသခံြပည်သူများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာများ အခမဲ့ရယူ

စိုက်ပျိးိုင်ရန်ရည်ရယ်၍  မိနယ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနက  ပျိးပင် ၁၃၀၀၀ ပျိးေထာင်ထားေကာင်း 

သိရသည်။

၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီသစ်ပင်စိက်ုပျိးရန်အတွက် 

က န်း၊ မန်ဂျန်ရှား၊ ခေရ၊ မေဟာ်ဂနီှင့် ငုေရ ဝါ 

စုစုေပါင်း ပျိးပင်  ၁၃၀၀၀  ကို သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ပျိးဥယျာ်တွင် ပျိးေထာင်ထားေကာင်း သရိသည်။

အဆိုပါပျိးပင်များကိ ု    တပ်ရင်းတပ်ဖွဲများ၊ 

ေဒသခြံပည်သမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများ၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ အဖဲွအစည်းများသို 

ပျိးပင်   ၆၀၀၀  ေကျာ်   အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။            

စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း

မိုင်းေယာင်းမိနယ်၌ 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးရန် 

ပျိးပင် ၁၃၀၀၀ ပျိးေထာင်ထား



၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှအဆက်
အမှန်ပြောရလျှင်ပော့   မျ ိုးထွန်းသိန်းသည်          

ယင်းသပောရှိသည့်အပေုံးမျ ိုးကို   ထိေ်လန့် 

ပြကာက်ရွံ့ေေ်မမဲြြစ်သည်။ သည်အပေုံးမျ ိုးရှိသူ 

သည် ရက်စက်ေေ်ပသာသပော၊ ြေေ်သားေေ် 

ပသာသပော၊ ေစ်ခါေစ်ရံ အလွန်အမင်း မျ ိုသိေ် 

ချုေ်ေည်းနိင်ုပသာ သပောရိှေေ်သည်ကိ ုအမှေ် 

ရသည်။ ပလာကကိလုည်း ဆန့်ကျင်ေက်ြမင်ေေ် 

ပသးသည်။   အလွယ်ေကူ   ြြားပယာင်း၍မရ 

ေေ်ေဲ    အရာရာကို   နားလည်နိုင်စွမ်းရှိကာ 

ေကယ်ေမ်း ခွင့လ်ွှေ်နိင်ုစွမ်းရိှပသာ အရည်အချင်း 

မျ ိုးကိုလည်း ေိုင်ဆိုင်ေေ်ပသးသည်။

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏  ေစ်စုံေစ်ရာြြင့်       

လျှ ို့ဝှက်နက်နပဲနပသာ မျက်ဝန်း၊ ပအးစက်စက်နှင့် 

ပြခာက်ပြခာက်ပသွ့ပသွ့နိုင်ပသာ  အပေုံးမျ ိုးကို 

ေစ်ပနရာရာ၊ ေစ်ပယာက်ပယာက်ထ၌ံ ြမင်ပေွ့ရ 

ြူးသည်ဟ ုမျ ိုးထွန်းသန်ိး၏စေ်ိမှာ မှေ်မလိာသလိ ု

ရှိသည်။ သည်အပေုံး၊ သည်မျက်ဝန်းမျ ိုးရှိသူနှင့် 

ကကုံဆုံခဲ့ြူးသည်ကို မှေ်မှေ်ရရရှိလာမိသည်။

ြျေ်ခနဲဆိုသလိုေင် သူ့စိေ်အပေွးသို့ အဲလစ် 

သည် ပရာက်ရှိလာပလသည်။

အဲလစ်။

သည်အမည်ကို အသံမထွက်ပစေဲ ရင်ထဲမှပခါ် 

လိုက်သည်။

မှန်သည်။

အဲလစ်ေင်ွ သည်သို့ေင် လျှ ို့ဝှက်နက်ရှိုင်းပသာ 

မျက်ဝန်းမျ ိုး။ ေိရိသိေ်သည်းပသာ အပေုံးမျ ိုးရှိခဲ့ 

သည်။ ရခံါေွင် ထိအုမျ ိုးသမီးသည်လည်း မျက်လုံး 

ကပလးများကေါ လိုက်၍မပေုံးပသာ အပေုံးမျ ိုးကို 

ပေုံးေေ်မမဲ။

ဪ၊   အဲလစ်နှင့်ေေ်သက်၍   သည်ရက်များ 

အေွင်း မှေ်မှေ်ရရ ရိှလွန်းလှေါကလား။ နှစ်အေန် 

ြကာမျှ  မငိမ်သက်ပနခဲ့ပသာရင်ေို့  ခုန်ရလွန်းေါ 

ကလား။

အဲလစ်ကို နန်းကိန္နရီနှင့် ပယေုယျေူသည်ဟု 

မှေ်ယသူည်။   ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၌    အလဲစ် 

ကဲသ့ိုပ့သာအပေုံးမျ ိုး ရိှပနြေန်သည်။ နန်းကနိ္နရသီည် 

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏  သမီး၊ သည်ပောလ့ည်း 

ယင်းအမျ ိုးသမီးသုံးပယာက်ေိုမှ့ာ ေစ်ပယာက်နှင့် 

ေစ်ပယာက်    အဆက်အစေ်များ   ရှိပနြကပလ 

သလား။ သေူို၏့ပနာက်ကွယ်ဝယ်  ဆန်းြကယ်ပသာ 

လျှ ို့ဝှက်မှုများ ရှိပနပလသလား။ မျ ိုးထွန်းသိန်း 

မပေွးေေ်နိုင်ေါမေီ”

“ပနာ် ကိုမျ ိုး”

အဲလစ်ကိုသေိရမေီး  အပေွးလွန်ပနခိုက်ေွင် 

သူစကားဝိုင ်းအြေင်သို့   ပရာက်သွားရသည်။ 

နန်းကိန္နရီက သူ့အား အပမးေစ်ခု ပမးခဲ့ဟန်ေူ 

သည်။ ထိအုပမးကိ ုအစအဆုံး မြကားလိက်ု။ “ပနာ် 

ကိုမျ ိုး” ဆိုပလမှ အပမးခံရပြကာင်း သိသည်။

သသူည် အပမးကိ ုမပြြေေ်နိင်ုေ ဲနန်းကနိ္နရ၏ီ 

မျက်နှာကို ြကည့်လိုက်မိသည်။

နန်းကိန္နရီ ရယ်လိုက်သည်။

“စကားပြောရင်းကပန အပေွးပေ ွောဝေိံသာ 

ပရာက်မေီး ေိမ်ညွန့်စားပနသလား ကိုမျ ိုး။ အရီ 

ပမးပနော မြကားလိက်ုေူးပေါပ့လ။ ေစ်ပန့ကျရင် 

အရီေို့အိမ်မှာ ေစ်ခုခုလုေ်စားြကရပအာင် ကိုမျ ိုး 

လာရမယ်။ လာမယ်မဟုေ်လားလို့ ပမးော”

“ဪ၊ ဪ” 

သူသည် နန်းကိန္နရီနှင့် ပရာပနှာရယ်ပမာလိုက် 

သည်။

“ကိမုျ ိုးက ေစ်ခါေပလပြကာင်ေယ် ပမပမရဲ့။ 

သကူ လပူကာင်းေစ်ပယာက်မဟေ်ုေူး။ ပဝေနာ 

သည်။ သူ့မှာ အသည်းကွဲေဲ့ပရာဂါရှိေယ်”

နန်းကိန္နရီသည် ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီးကိုေါ 

ပရာပနှာရယ်ပမာပစလိပုသာသပောြြင့ ်စကားဆိ ု

သည်။ ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏ စူးစိက်ုြကည့ြ်ခင်း 

ကို မျ ိုးထွန်းသိန်း ခံရသည်။

“မေီးပော့လည်း ပမပမရယ်။ သူက ရယ်စရာ 

ပြောပသးေယ်။ သူနဲ့ကွဲသွားေဲ့ သူ့အဆက်က 

အရီနဲ့ေူသေဲ့ပလ”

“ဟုေ်လား”

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏  မျက်ဝန်းများမှာ 

ပောက်ေလာသလိုရှိသည်။ အြကည့်သည်လည်း 

အသက်ဝင်လာသလိ ုရိှသည်။ ရရဲစဲူးစူးေွင့လ်ာသည်။

မျ ိုးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိန္နရီ၏စကားများကို 

သပောမကျချင်လှ။ အေယ်ပြကာင့ ်သည်စကား 

ကိ ုစရေါလမိ့၊် အေယ်ပြကာင့ ်သည်အပြကာင်းကိ ု

ရယ်ပမာရွှင်ေျစရာစကားအြြစ်   ဆိုချင်ရေါလိမ့် 

စသည်ြြင့် ပေွးပနမိသည်။

“အေဲမီန်ိးကပလး  ေယ်ပရာက်သွားသလဟဲင်”

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏    ေထမဆုံးအကကိမ် 

အြြစ် စိေ်ဝင်ေစားပမးလာပသာ အပမး။

“အေဲမီန်ိးကပလးက ကိမုျ ိုးကိ ုေစ်သွားောပေါ။့ 

ပြခရာလည်းပေျာက် ပရလည်းပနာက်ဆိုသလို 

ြြစ်သွားောပေါ”့  နန်းကနိ္နရကီ မျ ိုးထွန်းသန်ိးအစား 

ဝင်ပြြသည်။

“ေါပြကာင့် ကိုမျ ိုး အသည်းကွဲပနရောပေါ့ 

ပမပမရဲ့”

နန်းကိန္နရီ ရယ်လိုက်ပသာအခါ သည်ကိစ္စကို 

ပေါ့ပေါ့ေါးေါး ြြစ်ပစလိုပသာသပောြြင့် အရီ 

ကပော့ ေီေစ်ခုနဲ့ စကားဝိုင်းေိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို 

အနိင်ုယပူနပောေ့ာေ”ဲ ဆိကုာ ရယ်ပမာေစ်လိက်ုရ  

သည်။

သည်သိုြ့ြင့ ်မျ ိုးထွန်းသန်ိးနှင့ ်ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင် 

ကကီးေို့ ပေွ့ဆုံမိခဲ့ြကသည်။ ေစ်ပယာက်နှင့ ် 

ေစ်ပယာက် အပလးေယူ ဂရုေစိုက် ရှိမိခဲ့ြက 

သည်။ ခင်မင်ရင်းနှီးြခင်းရှိခဲ့သည်ဟုဆိုချင်လည်း 

ဆိုနိုင်ေါသည်။

အပြကာင်းမ ူထိပုန့က စကားဝိင်ုးမှာ ပော်ပော် 

နှင့် မြေေ်ခဲ့ပသာပြကာင့်ြြစ်သည်။

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီးသည် မျ ိုးထွန်းသိန်း၏ 

အပြကာင်းကို အနည်းအကျဉ်းဆိုသလို စေ်စုခဲ့ 

သည်။

“ကျွန်ပော်က ေစ်ြက်မှာ သရေ်ုြေဆရာလေ်ုရင်း 

ေစ်ြက်က မဟာသိေ္ပံပြြြို့ ကကိုးစားပနေါေယ်။ 

ကျွန်ပော့်ေဝက ြားေစ်ေိင်ုး ငါးေစ်ေိင်ုးဆိေုာလိ ု

ဆရာေစ်ေိုင်း ေေည့်ေစ်ေိုင်းဆိုေါပော့”

မျ ိုးထွန်းသိန်းသည်လည်း    သူ့အပြကာင်းကို   

ေစ်စွန်းေစ်စ ပြောမိလျက်သားရှိသည်။

နန်းကိန္နရီက  ေွဲ့ရမေီးလျှင်  နိုင်ငံြခားောသာ 

သင်ေန်းေစ်ခခုေုက်ချင်ပြကာင်း   စကားစေ်ဆိ ု

သည်။

“ဂျာမန်ောသာ သင်သင့်ေယ်။ ြေင်သစ်လည်း 

ပကာင်းေါေယ်။  ကျွန်ပော်ပော့  အချနိ်ရရင် 

ဂျာမန်ောသာသင်မယ်   စိေ်ကူးေယ်။  ဂျာမန် 

ောသာနဲ့  အေဓိမ္မာပေ ွ ြေ်ချင်ေယ်။ ြေင်သစ် 

ောသာနဲ့  ပရှးအချစ်ဝေ္ထုပေွကို  မူရင်းအေိုင်း 

ြေ်ြကည့ခ်ျင်မေိယ်။ ဂျေန်ောသာနဲ့ ဂျေန်ကဗျာ 

ကပလးပေွကို   ြေ်ရရင်လည်း  သိေ်ပေျာ်စရာ 

ပကာင်းမှာေဲ”

သည်အပြကာင်း     စကားစေ်မိြကပလလျှင် 

မျ ိုးထွန်းသန်ိးမှာ  ပြောစရာစကားများ ရလာသည်။ 

သူ့အပေွ့အကကုံအရ သည်ေက်မှာ များစွာပြောနိင်ု 

ဆိုနိုင်သည်။

သိုြ့ြင့ ်သ၏ူစကားများကိ ုပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး 

ပရာ နန်းကနိ္နရေီါ စေ်ိဝင်ေစားရိှလာသည်။ ထိပုန့ 

က မျ ိုးထွန်းသန်ိးသည် သ ူေီးမပိခါက်မသိမျှ ဂျာမန် 

ောသာ၏ ေဿနိကအချ ို့၊  ြေင်သစ်ဝေ္ထုအနည်း 

အကျဉ်းနှင့် ဂျေန်ကဗျာ ေစ်ေုေ်စ၊ နှစ်ေုေ်စကို 

ရှင်လင်းြေခဲ့မိသည်။

“လှေသိမ်ပမွ့ပသာ    ဂျေန်ကဗျာေစ်ေုေ်ကို 

ြကားရပလလျှင် ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီးက -

“ေို့များပော့  ဂျေန်ဆိုေဲ့  အသံြကားရရင် 

ြျားချင်သလို   နားပြကာကစိမ့်မိော   အမှန်ေဲ။ 

သေူိုရ့ဲ့ကဗျာပေွ  ောပေွဟာလည်း  ေပီလာက် 

နုနယ်သိမ်ပမွ့လိမ့်မယ်   မထင်မိေူး။  ဂျေန်ကို 

ေိုမ့ျား နြူးပေွ့ေူးပေွ့ ပေွ့ရောက အာဠာဝက 

ေုံစံ ဂျေန်မျ ိုးချည်းကိုး” ဆိုကာ ရယ်ရယ်ပမာပမာ 

နှင့်ေင် နာြကည်းဟန်ကို ြေသည်။

စကားဝိုင်းသိမ်းကာ ြေန်ရန် ြေင်ဆင်ြကသည်။

“အရီပြောသလို ေို့များအိမ်ကို အလည်လာေါ 

ပမာင်မျ ိုးထွန်းသိန်း။  ရင်းရင်းနှီးနှီး  ခင်ခင်မင်မင် 

ပနေါ ဟုေ်လား”

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏ ြိေ်ပခါ်စကားကို 

မျ ိုးထွန်းသိန်း ဝမ်းေန်းေသာြကားရသည်။

စားပသာက်ဆိုင်     ပလှကားမှအဆင်းေွင် 

နန်းကိန္နရီသည် ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၏ပနာက်မှာ 

ချန်ပနရစ်သည်။ မျ ိုးထွန်းသန်ိးကိလုည်း ချန်ပနရစ် 

ပစသည်။

မေီးမှ သူကပြောေါသည်။

“ကိမုျ ိုးက ေယ်ဆိုးလိုေ့ုံး။ ပမပမပောင် ကိမုျ ိုး 

ကို သပောကျသွားမေီ။ ကိုမျ ိုးနဲ့စကားပြောရော 

ဗဟုသုေ ဟင်းပလးအိုးကကီးဆိုေဲ့ စာအုေ်ြေ်ရ 

သလိုေဲ။ သိေ်ပေျာ်စရာပကာင်းောေဲ”

မျ ိုးထွန်းသိန်းသည် နန်းကိန္နရီ ရွှေ်ပနာက်ပန 

သလားအထင်နှင့် သူ၏မျက်နှာကို လှမ်းြကည့်မိ 

သည်။ အေည်အြကည်ပြောပနပြကာင်း ပေွ့ရ 

သည်။

“အရကီလည်း ေယ်ဆိုးလိုေ့ုံး၊ လေူစ်ြက်သား 

ကိ ုပြမောက်ေေ် ေင့ေ်ေ်သားေ။ဲ မေီးပော ့ညာမေီး 

စကားပေွလည်း အများကကီးပြောခိုင်းေေ်ပသး 

ေယ်ပနာ်”

နှစ်ပယာက်သား ရယ်မိြကသည်။

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီးေို့ ပမာ်ပော်ကားရေ် 

ထားရာသို ့သလူိက်ုေိုသ့ည်။ အမျ ိုးသမီးနှစ်ပယာက် 

က သူ့ကို နှုေ်ဆက်သွားြကသည်။ သူသည် ကား 

ကပလးကိ ုမျက်စေိစ်ဆုံးြကည့ရ်င်း ကျန်ရစ်သည်။ 

ေစ်ကိယ်ုေည်း လမ်းပလျှာက်လာရင်း ပစာပစာ 

က ြကည့ခ်ဲပ့သာ ရေ်ုရှင်ကားကိ ုစားပမုံ့ြေန်မည်ဟ ု

သစူဉ်းစားသည်။ သိုပ့ေမဲ ့ရေ်ုရှင်နှင့ေ်ေ်သက်ပသာ

အပြကာင်းအရာေို့ သူ့စိေ်အပေွးသို့ ပရာက် 

မလာ။

ပေါ်ပရနံ့သာခင်ခင်ကကီး၊ နန်းကနိ္နရနှီင့ ်အလဲစ်ေို ့

သာ ပရာက်လာြကသည်။

ယင်းအာရုံသည် သူ၏စိေ်အပေွးကို ညပေါင်း 

များစွာ ကကီးစိုးထားသည်။ သူ့အား အိေ်မပေျာ်နိုင် 

ပသာ ညပေါင်းများစွာနှင့လ်ည်း ကကုံကကိုက်ပစပသး 

သည်။ အေ်ိမပေျာ်နိင်ုပသာ ညများေွင် သည်အပေွး 

ကိုသာ အထေ်ထေ်အခါခါ ပေွးမိပစပသးသည်။ 

အပေွးြြင့်လည်း အိမ်မပေျာ်နိုင်ပအာင် ရှိရြေန် 

သည်ေည်း။

x  x  x  x  x

ဆက်လက်နော်ပြြါမည်။   

နြကးမုသံတင်းစာ စာေတ်ြရိသတ်များ စာနြရသစု ံခစံားေတ်ရှုနိင်ုရေ်အတွက် အခေ်းဆက်ဝတ္ထုရှည်ကဏ္ဍကိ ုနော်ပြနြးလျက်ရိှရာ စာနရးဆရာ နမာင်သေ်ိးဆိင်ု၏ နရေံ့သာခင်ခင်ကကီး အခေ်းဆက်ဝတ္ထုရှည်ကိ ု
အြတ်စဉ် တေလလာနေ့မှ နသာြကာနေ့အထိ နော်ပြနြးသွားမည် ပေစ်ြါသည်။

ဒေါ်ဒေနံ့သာခင်ခင်ကြီး၏ တစ်စုံတစ်ောဖြင့် 

လျှ ို ့ဝှြ်နြ်နဲဒနဒသာမျြ်ဝန်း၊ ဒေးစြ်စြ်နှင့်ဒဖခာြ်ဒဖခာြ်ဒသေ့ဒသေ့နိုင်

ဒသာေပြုံ းမျ ို းြို တစ်ဒနောော၊ တစ်ဒောြ်ဒောြ်ထံ၌ ဖမင်ဒတေ့ေြူးသည်ဟု 

မျ ို းထေန်းသိန်း၏စိတ်မှာ မှတ်မိလာသလိုေှိသည်။ 

ြျတ်ခနဲဆိုသလိုြင် သူစ့ိတ်ေဒတေးသို့ ေဲလစ်ဒောြ်ေှိလာဒလသည်။

ေဲလစ်တေင် သည်သို့ြင် လျှ ို ့ဝှြ်နြ်ရှိုင်းဒသာ မျြ်ဝန်းမျ ို း။ 

ြိေိသိြ်သည်းဒသာ ေပြုံ းမျ ို း ေှိခဲ့သည်။ ေံခါတေင် ထိုေမျ ို းသမီးသည်လည်း 

မျြ်လုံးြဒလးများြြါ လိုြ်၍မပြုံးဒသာ ေပြုံ းမျ ို းြို . . . 

ဆရာပမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ပရနံ့သာ ခင်ခင်ကကီး” 

စာအေ်ုအား  စာပရးသ၏ူ မသိားစ ုခွင့ြ်ေုချက်ြြင့် 

ကူးယူပြာ်ြေြခင်းြြစ်ေါသည်။               စာတည်း

‘

‘

ဇွေ်   ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇွန်    ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကိုကိုးက န်းမိနယ်အတွင်း  လုံ ခံေရး 

ေဆာင်ရက်ေနေသာ တပ်ဖွဲဝင်များသည ်ဇွန် ၁၀ ရက် ညေနပိုင်းတွင ် 

ကိကုိုးက န်း၏ ေြမာက်ဘက်ကမ်းေြခအနီး၌ ေလငှယ်တစ်စင်း ေမျာပါ 

ကာမိုင်း    ဇွန်    ၁၂

ကချင်ြပည်နယ ်ဖားကန် မိနယ ်ကာမိုင်းမိ၌ ဇွန် ၂ ရက်မှ ၁၂ ရက်  နံနက်ပိုင်း 

အထိ မိုးအဆက်မြပတ်ရာသွန်းမ ေကာင့် ကာမိုင်းမိအနီးရှိ အင်းေတာ်ေချာင်းှင့ ် 

နန်ေကာင်းေချာင်းေရအနည်းငယ်ြမင့တ်က်လာပီး ေပ ၉၀၀ တတံားရိှ ေချာင်းကမ်းပါး 

ေရတိက်ုစားမ ှင့က်မ်းပါးပိကျြခင်း၊ ေပ ၃၀၀ တတံားရိှ ကမ်းခင်းှင့ ်ငါးေပအကွာထ ိ 

ေရတက်လာသြဖင့် ေချာင်းကမ်းေဘးအနိမ့်ပိုင်းရှိ လူေနအိမ် ခံဝင်းများအတွင်းသို 

ေရတစ်ေပခန်ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ေချာင်းေရသည်  လူေနအိမ်များအတွင်းသို   ေြခာက်ေပခန်အထိ 

ဆက်လက်ဝင်ေရာက်လာပါက ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ေရ ေြပာင်းေပးရန်လိုအပ်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရေဘးှင့်သဘာဝေဘးဆိုင်ရာ အသိေပး  းေဆာ်ြခင်းှင့် ယာယီ 

ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများသို ေြပာင်းေရ ိုင်ေရးအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိရန ်

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊     ရာအိမ်မှးများကိ ု    မှာကားေဆာင်ရက်ထားပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ စိုးရမ်ိရသည့အ်ေနအထားသို မေရာက်ရိှေသးေကာင်း မိနယ်အေထ ွေထ ွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

လဆိုင်း(ြပန်/ဆက်)

ဖားကန်     ဇွန်   ၁၂

ကချင်ြပည်နယ် ဖားကန် မိနယ်၌ 

ဥုေချာင်းအထက်ပိုင်း  မိုးသည်းထန်စွာ  

ရာသွန်းမ ေကာင် ့ယေန   နံနက်ပိုင်းက 

မိေပ ေြမနိမ့်ပုိငး်ရပ်ကွက်များအတွငး် 

ေရဝင်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။

ဝင်ေရာက်လျက်ရှိ

ေြမနိမ့်ပိုင်း    ရပ်ကွက်များြဖစ်သည့်  

ငှက်ေပျာေတာရပ်ကွက ်    ေြမနိမ့်ပိုင်း၌ 

မိုးညိ      ဇွန်     ၁၂

 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး မိုးညိမိနယ်၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက ်ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ် အသိပညာေပး 

ချက်များပါဝင်သည့ ် “ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကာကွယ်ေရး  

အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး”ဆိင်ုးဘတ်ုကိ ုဇွန် ၁၁ ရက် နနံက်  

၈ နာရီခွဲက စိုက်ထူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါဆိင်ုးဘတ်ုစိက်ုထရူာတွင် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    ဦးမင်းသဒိ ိှင့အ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနမှ မိနယ်ဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာေကျာ်မိုးှင့ ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ အမျိးသမီးေရးရာ၊ မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအသင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများက အလျား ၁၂ ေပ၊ အနံ ၁၀ ေပရှိ  

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး    အသိပညာေပး 

ဆိုင်းဘုတ်များကိ ုမိနယ်ြပည်သူေဆးုံေရှ၊ စည်ပင်သာယာ 

ေဈးေရှလမ်းဆုံှင့ ်   မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနုံးေရှလမ်းဆု ံ

တိုတွင် စိုက်ထူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပန်းေတာင်း    ဇွန်   ၁၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ “ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 

ေရာဂါကာကွယ်ေရး  အားလုံးပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပး”  အသိပညာေပး 

ဆိင်ုးဘတ်ုကိ ုယမန်ေန နနံက် ၈ နာရကီ ဥသ စ်ပင်မိ လမ်းမေတာ်လမ်း  

ြပည်သူေဆးုံကီးေရှ၌ စိုက်ထူခဲ့သည်။

အခမဲ့ြဖန်ေဝ

အဆိုပါဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူပွဲသို     မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးေအာင်သူရ၊ မိနယ်ဆရာဝန်ကီးှင့် ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူ 

များက   “ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး     အားလုံးပါဝင ် 

ေဆာင်ရက်ေပး”   ဆိုင်းဘုတ်ကို    စိုက်ထူကပီး  ြပည်သူများအား 

အသိပညာေပး     လက်ကမ်းစာေစာင်များ     ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ေအာင်ြမင့(်ပန်းေတာင်း)

အုတ်တွင်း     ဇွန်   ၁၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    အုတ်တွင်းမိနယ ်

အတွင်း  စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးထတ်ုကန်ုများ 

တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး    အသိပညာ ေပး 

ေဆွးေွးပဲွကိ ုမိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာနှင့်  ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများက   

ဇွန်  ၉  ရက်  မွန်းလွဲပိုင်းက  မဲကုန်းရပ်ကွက ်

မိုဃ်းေကာင်းဘုရားဝင်းဓမ ာုံ၌  အသိပညာ 

ေပးေဆွးေွးပွဲများ      ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။

ေဆွးေွးပဲွတွင် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ် 

ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှး ဦးေအးမင်းိုင ်

က အမှာစကားေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းေဆွးေွး

ဆက်လက်၍     စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ဆန်းဦးက စုိက်ပျိးေရး 

ကိစ ရပ်များှင့်    ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ 

ေဒသခံေတာင်သူများအား သဘာဝဓာတ်ေြမ 

သဇာြပလုပ်နည်းကုိ      လက်ေတွသင်ကား 

ြပသေပးခဲေ့ကာင်း၊  ေမွးြမေရးှင့်  ကသုေရး  

ဦးစီးဌာန ဒတုယိကီးကပ်ေရးမှး ေဒ စန်းစန်း 

ေထွးက တိရစ ာန်များအစာအြဖစ် ေနဗီယာ 

ြမက်များ    စိုက်ပျိးိုင်ေရးှင် ့  ေမွးြမေရး 

ကိစ ရပ်များကိုလည်းေကာင်း၊ ဆည်ေြမာင်း 

ဦးစီးဌာနမှ       ဦးစီးအရာရှ ိဦးေအာင်ြမချိက 

စိုက်ပျိးေရေပးေဝမ        အေြခအေနများကို 

လည်းေကာင်း၊     စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ဆန်းိုင်က  စက်မ  

လယ်ယာက       အသီးသီးကိလုည်းေကာင်း     

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပီး ေဒသခေံတာင်သမူျား 

က သိရှိလိုသည်များ ေမးြမန်းရာ တာဝန်ရှိသ ူ

များက ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးခ့ဲေကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန     အသီးသီးကလည်း 

အသပိညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

အုတ်တွင်းမိနယ်၌ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးထုတ်ကုန်များ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး အသိပညာ ေပးေဆွးေွး

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်အတွင်း စက်ေလှနစ်ြမပ်ပီး ေလှငယ်ြဖင့်ေမျာပါလာသည့် ေလှသားများအား 
ကိုကိုးက န်းမိနယ် ကမ်းေြခအနီး၌ လိုအပ်သည့်ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေပး

လာသည်ကိုေတွရှိရသြဖင့ ်သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ အလျား ေပ ၂၀၊  

အကျယ် သုံးေပ၊ အြမင့ ်တစ်ေပခန်ရိှ သစ်သားေလတှစ်စင်းေပ ၌ ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီး ြပင်စလူမိနယ် ကုန်းကီးေကျးရာေန ဦးစိုးပိုင်(ဘ)  

ဦးမန်းထတ်ိအပါအဝင် ေလသှား ခနုစ်ဦးအား အဝတ်ထပ်ုများှင့အ်တ ူ 

ေတွရှိရသြဖင့ ်ကူညီကယ်ဆယ်ေပးခဲ့သည်။

၎င်းတိုကိ ု စစ်ေဆးေမးြမန်းချက်အရ ဧပီ ၂၀ ရက်တွင် အလျား  

၃၅ ေပ၊ အကျယ် ငါးေပခန်ရိှ သစ်သားခ န်းေလ ှစက်ေလတှစ်စင်းှင့အ်တ ူ

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ြပင်စလူမှ ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်အတွင်း ငါးဖမ်းရန် 

ထွက်ခွာခဲ့ရာ ဇွန်  ၄  ရက်တွင် ပါလီပါလဲ့က န်းအနီးသိုအေရာက် 

ရာသီဥတုဆိုးရားပီး အဆိုပါစက်ေလှမှာ ေရဝင်နစ်ြမပ်သွားခဲ့သြဖင့ ်

ေလငှယ်တစ်စင်းှင့ေ်မျာပါလာခဲ့ပီး ကိကုိုးက န်းအနီးသို ေရာက်ရိှခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ ေမျာပါလာသည့် ေလသှား ခုနစ်ဦးကုိ လုိအပ်သည့်ကူညီ 

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်ကိုကိုးက န်းမိနယ် ြပည်သူေဆးုံ၌ 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်

ပန်းေတာင်းမိနယ်၌ 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကာကွယ်ေရး 

အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူ

ဥုေချာင်းအထက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ ေကာင် ့

ဖားကန် မိေပ ေြမနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်များအတွင်း ေရဝင်ေရာက်
သုံးေပခဲွခန်၊ မိမရပ်ကွက် ေကျာက်ဝိုင်း 

လမ်းဆုံ၌ ေလးေပခန်ှင့် မရီှကေထာင ်

ရပ်ကွက်လမ်းဆုံေနရာ၌     သုံးေပခွဲခန်  

ေရဝင်ေရာက်လျက်ရှိသည့်အတွက ် ဥု 

ေချာင်းတစ် ေလ ာက်   ေနထိုင်ကေသာ   

ြပည်သူများအား  သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက ်

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင် 

များ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွဝင်များက လက်ကုိင် 

အသံချဲစက်များြဖင့် လိုက်လံအသိေပး 

  း ေဆာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး မိနယ်စမီ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးငိမ်းေမာင်ေမာင် 

ှင့်    အဖွဲဝင်များက    လိုက်လံကည့်  

စစ်ေဆးကာ    လိုအပ်သည်များ     ကူညီ   

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုအြပင်  ကံဆီးေကျးရာအထက ်

ဘက်တွင် ဥုေချာင်း၏ စုိးရိမ်ေရမှတ်မှာ  

၁၂ ေပြဖစ်ပီး ယခုလက်ရှိေရမှတ်သည ် 

ခနုစ်ေပခဲွခန်အထ ိ ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့် 

အတွက် ေရဆက်လက်ြမင့်တက်လာပါက    

ေြပာင်းေရ ိင်ုေရး     ယာယကီယ်ဆယ်ေရး 

စခန်းများ       ဖွင့်လှစ်ထားရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

ယခလုက်ရိှတွင်  ေရဝင်ေရာက်လျက် 

ရှိသည့်    ေနအိမ်များမှ   မိသားစုများ 

သည်         ေဘးလွတ်ရာေနရာများသို  

ေြပာင်းေရ ေနထိုင်ြခင်း        မရှိေသးဘ ဲ

၎င်းတို၏    ေနအိမ်အေပ ထပ်တွင်သာ  

ေနထိုင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိုးသ ာဦး(ြပန်/ဆက်)

မိုးညိမိနယ်၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူ

ကာမိုင်းမိ၌ မိုးအဆက်မြပတ်ရာသွန်းမ ေကာင့် 

အင်းေတာ်ေချာင်းှင့် နန်ေကာင်းေချာင်းေရ

အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာပီး ကမ်းပါးေရတိုက်စားြခင်းှင့် 

ေြမနိမ့်ပိုင်းလူ ေနအိမ်များအတွင်း ေရဝင်ေရာက်



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅)၊ STAR LIGHT CO.,LTD.တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ

စမီကံန်ိးအတွင်းရိှေြမကွက်အမှတ်(၁၆၂၇)၊(၁၆၂၈)၊ (၁၆၂၉)၊ (၁၆၃၀)၊ (၁၆၄၁)၊ (၁၆၄၂)၊ (၁၆၄၃)ှင့(်၁၆၄၄)စသည့် 
ေြမကွက်(၈) ကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးရန်ကွယ်ဖန်(ခ)ဦးရန်ကွယ်ဖန်(ခ)
ဦးရန်ေနလင်း (ဘ)ဦးရန်ေရှာ်ေကာင်း [၁၃/မဆတ(ိင်ု)၀၃၁၉၈၆]ဦးရန်ေနလင်း (ဘ)ဦးရန်ေရှာ်ေကာင်း [၁၃/မဆတ(ိင်ု)၀၃၁၉၈၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထုိအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်  အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူ 
များရှိပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်မာသည့် စာချပ်စာတမ်း 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့် ေနရက်သိုေရာက်ရှိသည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူတစ်စုံ 
တစ်ဦးမ မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)

ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)    ေဒ ခင်မျိးကည် (LL.B)ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)    ေဒ ခင်မျိးကည ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Phone-09-5184231,09-8614512,09-49208402Phone-09-5184231,09-8614512,09-49208402

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ်   အန်ဒီမာေရးဟာ 

စတုဂတ်အုိးပင်း တင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ      အမျိးသားတစ်ဦးချင်း   

ဆီမီးဖုိင်နယ်အဆင့်မှာ ဩစေတးလျတင်းနစ်ကစားသမား   

နစ်ကာဂျယီိုကိ ု   အိုင်ရရှိခဲ့တာေကာင့ ် စတုဂတ်အိုးပင်း

တင်းနစ်ပိင်ပဲွရဲ ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွုအဆင့က်ိ ုတက်လှမ်းခွင့ ်

ရရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

အသက်   ၃၅   ှစ်အရယ်ရှိ   ဗိတိန်ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်

တင်းနစ်ကစားသမား   အန်ဒမီာေရးဟာ  ဆမီီးဖိင်ုနယ်အဆင့ ်

မှာ   ဩစေတးလျတင်းနစ်ကစားသမား    နစ်ကာဂျယီိုကိ ု

၇-၆(၇-၅)၊ ၆-၂ နဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး စတုဂတ်အိုးပင်း

တင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ   ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲစ်မှာ    အတီလီ 

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်တင်းနစ်ကစားသမား      ဘာရက်တီနီနဲ 

ယှ်ပိင်ကစားရမှာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

အန်ဒီမာေရးဟာ ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွင်းက ဝင်ဘယ်ဒန် 

တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ  ဆုဖလားှစ်ကိမ်ေြမာက ်ဆွတ်ခူးခဲ့ပီး 

ေနာက်ပိုင်း   အဓိကပိင်ပွဲအများစုမှာ  ဗုိလ်လုပဲွအဆင့်ကုိ 

တက်လှမ်းုိင်ခ့ဲြခင်းမရိှဘဲ   ေြခာက်ှစ်တာကာလအတွင်း  

ပထမဆုံးအကိမ် ဗိုလ်လုပွဲတက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ြမန်မာအသင်း ၂၀၂၃ အာရှဖလား ေြခစစ်ပွဲ မေအာင်ြမင်
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၁၂

၂၀၂၃  အာရှဖလား   တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွ ဲ

အပ်ုစဒုတုယိေနကိ ုဇွန် ၁၁ ရက်က ဆက်လက်ကျင်းပ 

ရာ ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည် ကာဂျစ တန် 

အသင်းကိ ုှစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှြဖင့် အေရးနမ့်ိပီး  အာရှဖလား 

ေြခစစ်ပွဲ  ေအာင်ြမင်ခွင် ့ဆုံး ံးခဲ့သည်။ 

ြမန်မာှင့် ကာဂျစ တန်အသင်းသည် ဇွန် ၁၁ 

ရက်  ြမန်မာစံေတာ်ချနိ်  ည ၉ နာရီခွဲက ယှ်ပိင် 

ကစားြခင်းြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းမှာ ှစ်ပဲွဆက်   ံးပဲွ 

ကံေတွခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်ယခု 

ေနာက်ပိုင်းှစ်များတွင ်    ကာဂျစ တန်အသင်းှင့်   

ေတွဆုံရာ၌  ေပးဂိုးအနည်းဆုံး  ကစားိုင်ခဲ့ေသာ ်

လည်း ိုင်ပွဲရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။

ပါဝင်ကစားခဲ့

ြမန်မာအသင်းနည်းြပချပ်  အန်တွမ်နေီဟးသည် 

ယခပဲွုတွင်လည်း ခစံစ်အသားေပးပုစံြံဖင့် ပဲွထွက်ခဲ့ပီး  

လ  င်းဘိုဘို၊ သန်းပိုင်၊ ဆွမ်လမန်၊ ရန်ိုင်ဦး၊   လွင်မိုး 

ေအာင်၊  ေကျာ်ဇင်လွင်၊ ဝင်းမိုးေကျာ်၊ ေဇာ်ရဲထွန်း၊ 

ငိမ်းချမ်း၊ ြပည့်ဖိးသ(ူဂိုး) တို ပါဝင်ကစားခဲ့သည်။  

ြမန်မာအသင်းသည်   ခံစစ်အသားေပးကစားခဲ့ပီး  

တန်ြပန်တုိက်စစ်ြဖင့်  ကစားခ့ဲေသာေကာင့် ဂုိးရုိင် 

သည့်  အခွင့်အေရးနည်းပါးခဲ့သည်။  ြမန်မာအသင်း 

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် အန်ဒီမာေရး စတုဂတ်အုိးပင်းတင်းနစ် ဗိုလ်လုပွဲတက်လှမ်း

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် ငါးသယ ံ

ဇာတထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် ငါးရိက ာဖူလံု 

ေစရန် မဝူါဒချမှတ်ပီး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် ဟသ  ာတ 

ခိုင်       ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည ်

ေရသယံဇာတကို အကျိးရှိစွာအသုံးချ

ိုင်ေရးှင့်   သဘာဝေရြပင်များတွင ်

ငါးမျိးစတ်ိများ ေရရှည်တည်တံ့ိင်ုေရး 

အတွက ်ဇွန် ၁၁ ရက်က ဇလွန်မိနယ် 

ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း   ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရး    ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲ ့

သည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် ဟသ  ာတ 

ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး၊  ဇလွန် 

မိနယ်       ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး၊ 

ဇလွန်မိ ကမ်းနားရပ်ကွက ်အုပ်ချပ် 

ေရးမှးှင့်   နန်းေတာ်က န်းေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးတုိ ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ 

အဖဲွြဖင့် ဇလွန်မိ ဧရာဝတြီမစ်တစ်ဖက် 

ကမ်းရှ ိေရလုပ်သားများှင် ့ဧရာဝတီ 

ြမစ်ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ နန်းေတာ် 

က န်းတူးေြမာင်းအတွင်းရိှ ေရလပ်ုသား 

များအား   ငါးမဖမ်းရတားြမစ်ကာလ 

(ငါးရစ်၊ ငါးသန်ကာလ)တွင် ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ  ငါးဖမ်းဆီးြခင်းခွင့်မြပ၊ 

တားြမစ်ထားပါေကာင်း ငါးသယဇံာတ 

ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် အသိပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                         သတင်းစ် 

သည်  ဂိုးရိုင်သည် ့ အခွင့်အေရးသုံးကိမ်ရခဲ့ေသာ ်

လည်း အသုံးမချိင်ုခဲသ့ြဖင့် ေချပဂိုးမရဘ ဲအေရးနမ့်ိ 

ခဲ့ ြခင်းြဖစ်သည်။   ကာဂျစ တန်အသင်းသည်  

ပဲွစကတည်းက ေြခအသာြဖင့် ပဲွချန်ိအများစ ုဖကိစား 

ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း အဆုံးသတ်ပိုင်းတွင ်အမှားများခဲ ့

သြဖင့်  ဂိုးသွင်းခွင့်နည်းခဲသ့လိ ု သွင်းဂိုးလည်း  ှစ်ဂိုး 

ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ ကာဂျစ တန် 

အသင်းအတွက် အိုင်ဂိုးများကို မိုင်ယာမီတစ်ဦး 

တည်း က ၂၅၊ ၄၅ မိနစ်တွင် သွင်းယူခဲ့သည်။

အလားအလာေကာင်းေန

အုပ်စု(စ)အြခားပွဲစ်တွင်   တာဂျစ်ကစ တန် 

အသင်းက စင်ကာပူအသင်းကိ ုတစ်ဂိုး-ဂိုးမရှ ိ ြဖင့် 

အိုင်ရခဲ့သည်။ ဇွန် ၁၁ ရက် ပွဲစ်များအပီးတွင ်  

အပ်ုစ(ုစ)၌   တာဂျစ်ကစ တန်ှင့် ကာဂျစ တန်အသင်း 

က ှစ်ပဲွကစား ေြခာက်မှတ် ြဖင့်   ေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင်ရန်  

အလားအလာ ေကာင်းေနပီး ြမန်မာှင့် စင်ကာပူ 

အသင်းမှာ ှစ်ပဲွဆက်အေရးနမ့်ိကာ   တစ်ပဲွကစားရန် 

ကျန်ေသးေသာ်လည်း ေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင်ခွင့် ဆုံး ံးခဲ ့

သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်ေနာက်ဆုံးပွဲအြဖစ ်ဇွန် 

၁၄ ရက်တွင် စင်ကာပူအသင်းှင် ့ကစားရမည်ြဖစ ်

သည်။ 

ကိုညီေလး

အန်ဒမီာေရးနဲ  စတုဂတ်အုိးပင်း အမျိးသားတစ်ဦးချင်း 

ေနာက်ဆုံးဗိုလ်လပဲွုမှာ ေတွဆုေံနတဲ ့အတီလတီင်းနစ်ကစား 

သမား ဘာရက်တီနီဟာ စတုဂတ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပိင်ပွဲရဲ 

ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ     ဂျာမနီတင်းနစ်ကစားသမား 

ေအာ်စကာေအာ့တီကိ ု၇-၆(၉-၇)၊ ၇-၆(၇-၅)နဲ  အိုင်ရရှိ 

ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ဇလွန်မိ ဧရာဝတီြမစ်အတွင်း ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းေရး 

အသိပညာေပး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

ဥတု

ရာသီ

ေတာကို

မှီ၏



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်း 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၆)၊ ၇လ ာ(B)အခန်းှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးကိ ုလက်ဝယ်ထားရိှ 
ပိင်ုဆိင်ုသ ူေဒ ရရီလွီင်[၁၂/လမတ(ိင်ု)၀၀၈၂၀၃]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီး 
အပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ကန်ကွက်လုိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား မူရင်း 
များှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်၊

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေဆွထွန်း(LL.B)ေဒ ခင်ေဆွထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၁၉)
အမှတ်(၅၀)၊ ဒုထပ်ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၀)၊ ဒုထပ်ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၀၁၉၈၊ ၀၉-၇၈၄၉၇၀၃၈၉ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၀၁၉၈၊ ၀၉-၇၈၄၉၇၀၃၈၉

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒါက်တာ သ ာမျိးြမတ ်[၁၂/တမန(ိုင်) ၁၁၂ 

၅၁၈] ှင့ ်ေဒါက်တာ သက်ပိင်ုစိုး [၁၄/မမက(ိင်ု) ၁၆၆၇၃၈] တိုသည် ၂၁-၂-၂၀၁၉ 

ရက်ေနတွင် လက်ထပ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း တစ်ဦးှင့ ်တစ်ဦး 

စိတ်သေဘာထားချင်း မတုိက်ဆုိင်ပါသြဖင့် ဆက်လက်ေပါင်းသင်းရန် ဆ မရိှပါ 

ေသာေကာင့ ်၉-၄-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် မမိတိို၏ လွတ်လပ်ေသာ သေဘာဆ များ 

အရ ှစ်ဦးသေဘာတူ ကွာရှင်းထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)

အမှတ် (၁၀၃)၊ (A/B) ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ အမှတ် (၁၀၃)၊ (A/B) ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း(ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၉)လမ်းအေရှ၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၉)လမ်းအေရှ၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၀၂/က)၊ ဦးေမာင်ကေလး အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း ေြမကွက်အမှတ(်၄၀၂/က)၊ ဦးေမာင်ကေလး အမည်ေပါက် အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၀x ၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် ေပ(၂၀x ၆၀)ရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”တိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း”
အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမှင့်အိမ်ကို  အမည်ေပါက်ထံမှ  အရပ်ကတိဆက်စပ ်

စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူေဒ တိုးတိုးေအာင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၃၀၀၁]

မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 

သည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ သိဂ   မိုး[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၈၆၈၆]က 

အပီးအပိုင်  ဝယ်ယူရန်   စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက တကိျခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား၊ 

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ဤ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ 

သိုကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သိဂ   မိုး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သိဂ   မိုး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင်(LL.B)ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၈၁၇)

အမှတ် (၂၃၈)၊ မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်။အမှတ် (၂၃၈)၊ မာန်ေြပ(၆)လမ်းအေရှ၊ ၃/ရပ်ကွက်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၈)၊ လူေနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၆)၊ ေမာ်လမိင်ပန်း ခလံမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၇၁)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျား(၆၀)
ေပx အနံ (၄၂)ေပ၊ ဧရိယာ(၂၅၂၀)စတုရန်းေပ၊ (၀.၀၅၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိေသာ 
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ယင်းေြမကွက် 
၏ ှစ်(၆၀)ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးချစ်ဦး(ISN-၅၃၄၈၅၀)ထမှံတစ်ဆင့ ်ကတစိာချပ်အဆက် 
ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုပီး လက်ရိှထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အပိင်ု 
ေရာင်းချသူ ေဒ ယ်ယ်ထွန်း[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၈၉၉၅၃]မှ ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒ ဝင်းသီတာ[၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၆၄၄၃၀]က ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤ ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ဈာန်(LL.B)ဦးေအာင်ဈာန်(LL.B)

(စ်-၅၀၄၈၂)(စ်-၅၀၄၈၂)
အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန

ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၄၂၁၅၄၄
အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။အမှတ်(၁၆၉/က)၊ မေကွး(၅)လမ်း၊ (၆/၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိင်ု၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်ကီး (၁၃)၊ ဆင်ေခါင်းေလးေကျးရာ 

အပ်ုစ၊ု ေကးတိင်ုြပင်ကွင်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃)၊ ေြမအမျိးအစား-ရာေြမ၊ ဧရယိာ (၂.၅၅) ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိအား အရပ်ကတစိာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယ ူ

ကာ မမိလိက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်း၊ အေမဆွိင်ု အေပါင်အံှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း ှင့ ်လွတ်လပ် 

စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ မိမိေလး [၉/ကပတ(ိုင်)၀၃၈၃၄၁]

က က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆထွသံို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆကွ 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုရိှူပါက ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှ (၇) ရက် အတွင်းက ု်ပ်တိုထ ံ

ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ လှလှလွင် (စ်-၅၇၇၃) ေဒ ွယ်ွယ်ဇင် (စ်-၁၅၇၂၄) ဦးေဝဖိးေကျာ် (စ်-၁၇၀၀၅) ေဒ လှလှလွင် (စ်-၅၇၇၃) ေဒ ွယ်ွယ်ဇင် (စ်-၁၅၇၂၄) ဦးေဝဖိးေကျာ ်(စ်-၁၇၀၀၅)

 ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း (စ်-၁၄၁၃၂) ေဒ ေဝဇင်ေအာင် (စ်-၁၆၇၀၆) ဦးတင်ထွန်းြမင့ေ်အာင် (စ်-၁၇၂၉၂) ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း (စ်-၁၄၁၃၂) ေဒ ေဝဇင်ေအာင် (စ်-၁၆၇၀၆) ဦးတင်ထွန်းြမင့ေ်အာင် (စ်-၁၇၂၉၂)

 ေဒ သ ာေမာ် (စ်-၁၄၁၅၂)  ဦးထက်ေခါင် (စ်-၁၇၅၆၉) ေဒ သ ာေမာ် (စ်-၁၄၁၅၂)  ဦးထက်ေခါင် (စ်-၁၇၅၆၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃-လ ာ၊ ၃၈-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃-လ ာ၊ ၃၈-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၉-၇၆၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၁၈-၃၈၄၇၈၃ဖုန်း ၀၉-၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၉-၇၆၅၁၂၇၁၄၄၊ ၀၁၈-၃၈၄၇၈၃

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း ေဂါပကအဖွဲုံး လုပ်ငန်းဌာန (လ ပ်စစ်/ေရသန် ) ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း ေဂါပကအဖွဲုံး လုပ်ငန်းဌာန (လ ပ်စစ်/ေရသန် ) 

ဌာနအတွက် ဌာနမှး (၁) ေနရာ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူးအတွက် ဌာနအတွက် ဌာနမှး (၁) ေနရာ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူးအတွက ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်-ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည-်

(က) ဌာနမှး (၁)ေနရာ (အမျိးသား)

(ခ) ဌာနမှး (သတ်မှတ်အရည်အချင်းများ)

 (၁) BE. EP ဘွဲ

 (၂) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသား ဗုဒ ဘာသာြဖစ်ရမည်။

 (၃) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ကိုင်ေဆာင်ထားသူြဖစ်ရမည်။

 (၄) ၁၀ တန်းေအာင်လက်မှတ်ှင့ ်ဘွဲရလက်မှတ်မူရင်းများ တင်ြပရမည်။

 (၅) ဗုဒ သာသနာေတာ်၌ သက်ဝင်ယုံကည်၊ ကိုင်  င်းသူြဖစ်ရမည်။

 (၆) ကျန်းမာသန်စွမ်းသူြဖစ်ရမည်။

 (၇) ြပစ်မ ကင်းရှင်းပီး အကျင့စ်ာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ အဖဲွအစည်း၏ ေထာက်ခခံျက် 

တင်ြပရမည်။

 (၈) အရက်ေသစာေသာက်စား မူးယစ်သ၊ူ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွသ၊ူ ေလာင်းကစားြပလပ်ုသ ူမြဖစ်ေစရ။

 (၉) အသက် (၄၀) ှစ်ထက်မကီးရ၊ အမျိးသားြဖစ်ရမည်။

 (၁၀) လ ပ်စစ်လပ်ုငန်းှင့ ်ပတ်သက်ေသာ လပ်ုငန်းအေတွအကံ (၁၀)ှစ် ရိှသြူဖစ်ေကာင်း အေထာက် 

အထားတင်ြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (၁၁) လစာ န်းထား ၃၄၁,၀၀၀-၄,၀၀၀-၃၆၁,၀၀၀

 (၁၂) ရန်ကုန်မိတွင်း ေနထိုင်သူအား ဦးစားေပးေရးချယ်ပါမည်။

(ဂ) ေလ ာက်ထားသူများသည် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ ၊ 

ဘဲွလက်မှတ်မတိ ၊ ကျန်းမာေရးေထာက်ခစံာှင့အ်တ ူေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ်ထန်ိး ေဂါပကအဖဲွုံး၊ 

ံုးအဖဲွမှးံုးခန်းသုိ ၂၄-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန  (၁၆:၀၀) နာရ ီေနာက်ဆံုးထား၍ လူကုိယ်တုိင်ေပးပုိေလ ာက်ထား

ိုင်ပါသည်။ အေသးစိတ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်-၀၁၈-၃၈၃၅၀၁၊ ၀၉-၆၇၈၀၁၀၁၁၂ သို 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အိမ်အေရာက်သင်သည်။အိမ်အေရာက်သင်သည်။
IELTS  စာေမးပွဲအမှတ်

ေကာင်းရလိသုမူျားအတွက် 
ေဒါက်တာသန်းစိုးလူ

ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၂၈၅၃၀ဖုန်း-၀၉-၇၈၅၁၂၈၅၃၀

၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက် ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၈) ပါ ၁၀-၆-၂၀၂၂ ရက် ေကးမံုသတင်းစာ စာမျက်ှာ (၂၈) ပါ 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးခင်ြမ၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာအား တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန ဦးခင်ြမ၏ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာအား 

ကန်ကွက်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ေပါက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊ အမှတ် ၅/က၊ 

ေြမဧရိယာ (၄၉'x၂၉') ရိှေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်ထားသည့် 
ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအား ဦးဝင်းြမင့ှ်င့ ်ဦးေအာင်ြမင့တုိ်က တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်းှင့ ်၎င်းတို၏ တူ/တူမ ြဖစ်ေသာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးေကျာ်သန်း [၁၂/မရက(ိင်ု)၀၅၄၉၈၆] ှင့ ်မခင်စန်းွယ် [၁၂/မရက(ိင်ု)၁၂၀၄၅၂]
တိုသည် အထက်ပါေြမကွက်ှင့ ်ပတ်သက်၍ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူ
တိုြဖစ်ေကာင်း အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ပါေကာင်း က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်သန်းေဆွ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၈၈၅)ေဒ ခင်သန်းေဆွ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၈၈၅)

ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၀၆၉၇၀၅၊ ၀၉-၄၄၂၈၇၉၅၀၆ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၀၆၉၇၀၅၊ ၀၉-၄၄၂၈၇၉၅၀၆

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇွန်  ၁၃၊   ၂၀၂၂

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဒုိက်ဦးမိ၊ ေဖာင်ေတာ်သေီကျးရာ၊ 

ရာမပိုင်းေန(ဘ)ဦးလှဦး[၇/ဒဥန(ိုင်) 

၁၀၈၃၁၇]၏သားြဖစ်သူ ေမာင်သီဟ 

ဖိးေအာင်[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၈၈၆၆၄]

သည် မမိသိေဘာဆ အေလျာက် အမ်ိ 

ေပ မှဆင်းသာွးသညမ်ာှ (၁)ှစ်ေကျာ် 

ကာပီး အဆက်အသွယ်လပ်ုြခင်းမရိှပါ 

ေသာေကာင့ ်သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ် 

စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။     ၎င်းှင့ ်

ပတ်သက်၍  မည်သည့်ကိစ မှ တာဝန်ယူ 

ေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ်ပါေကာင်း။ 

ဦးလှဦး[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၀၈၃၁၇]ဦးလှဦး[၇/ဒဥန(ိုင်)၁၀၈၃၁၇]

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဒုိက်ဦးမိ၊ ေဖာင်ေတာ်သေီကျးရာ၊ 

ရာမပိုင်းေန (ဘ)ဦးေကျာ်မင်းေအာင ်
[၇/ဒဥန(ုိင်)၀၅၇၆၀၁]၏သားြဖစ်သူ 
ေမာင်ေအာင်ေဇာ်ရ[ဲ၇/ဒဥန(ိုင်)၁၈၈ 
၈၃၈]သည် မမိသိေဘာဆ အေလျာက် 
အိမ်ေပ မှဆင်းသွားသည်မှာ (၁)ှစ် 
ေကျာ်ကာပီး အဆက်အသွယ်လပ်ုြခင်း 
မရှိပါေသာေကာင့်   သားအြဖစ်မ ှ
အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ ၎င်း 
ှင့်ပတ်သက်၍     မည်သည့်ကိစ မှ 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ပါ 
ေကာင်း။ 

ဦးေကျာ်မင်းေအာင်ဦးေကျာ်မင်းေအာင်
[၇/ဒဥန(ုိင်)၀၅၇၆၀၁][၇/ဒဥန(ုိင်)၀၅၇၆၀၁]

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ နဝေဒးလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄/၅၉)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း အလျား(၃၄)ေပှင့် အနံ(၉၀x၆၇)
ေပရှိ ေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ သန်ဇင်မွန် [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၂၁၉၅၈]
ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယခေုကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် လူကုိယ်တုိင် 
လာေရာက်ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း  
မရိှပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
REALITY KING LAW FIRMREALITY KING LAW FIRM

 ဦးေဇာ်မျိးေအာင် (စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း (စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင ်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း (စ်-၉၁၁၉)
 (LL.B, D.I.L) (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland) (LL.B, D.I.L) (LL.B, D.B.L, D.I.L, WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)
အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၅-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄၊ ၀၉-၄၅၇၇၅၁၂၄၁

ေညာင်ှစ်ပင်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်အတွင်းရှိ ေညာင်ှစ်ပင်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်အတွင်းရှ ိ

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားေသာလုပ်ငန်းရှင်များအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားေသာလုပ်ငန်းရှင်များအား 

အသိေပးေကညာြခင်းအသိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး(ေမှာ်ဘ/ီလှည်းကူး)မိနယ်၊ ေညာင်ှစ်ပင် 

စိက်ုပျိးေမွးြမေရးအထူးဇန်ု(၁/၂/၃)အတွင်းရိှ လပ်ုပိင်ုခွင့ရ်ရိှထားေသာ

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် (၃၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေနအတွင်း မိမိတုိလုပ်ကုိင်ခွင့် 

ရရှိထားေသာ   စိုက်ပျိးေရးှင့ ်   ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများအား 

အြပည့်အဝေဆာင်ရက်ြခင်းမရိှပါက လုပ်ကုိင်ခွင့်ချထားေပးစ် ပါရိှေသာ 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပန်လည်သိမ်းယူမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် (၃၀-

၆-၂၀၂၂)ရက်ေနအထိ စုိက်ပျိး၊ ေမွးြမြခင်းမရိှပါက လုပ်ကုိင်ခွင့်ြပန်လည် 

ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်ေကာင်း ထပ်မံအသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေညာင်ှစ်ပင်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်ကီးကပ်မ ေကာ်မတီေညာင်ှစ်ပင်စိုက်ပျိးေမွးြမေရးအထူးဇုန်ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်-အတွင်းေရးမှး-၀၉-၅၃၁၂၅၉၅ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်-အတွင်းေရးမှး-၀၉-၅၃၁၂၅၉၅

အထူးဇုန်(၁)-၀၉-၅၁၄၄၈၃၈အထူးဇုန်(၁)-၀၉-၅၁၄၄၈၃၈

အထူးဇုန်(၂)-၀၉-၈၈၇၈၇၈၈၇၇အထူးဇုန်(၂)-၀၉-၈၈၇၈၇၈၈၇၇

အထူးဇုန်(၃)-၀၉-၂၅၆၃၂၁၁၃၁အထူးဇုန်(၃)-၀၉-၂၅၆၃၂၁၁၃၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဆ/ခ 
ရပ်ကွက်၊    ေရ ကိ ရီအိမ်ရာစီမံကိန်း၊    
တိုက်အမှတ်(၃)၊     အခန်းအမှတ်(၂၀၄)၊ 
ဒုတိယထပ်အခန်း၏       အမည်ေပါက် 
ဦးေမာင်တိုး[၁၀/ခဆန(ိုင်)၀၃၀၃၆၈]
အမည်ြဖင့ ်ဌာနမှထတ်ုေပးထားေသာ အမ်ိ 
ေပ တက်ေရာက်ေနထုိင်ခွင့်မူရင်းစာရက် 
မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့် မိတ မှန် 
ထုတ်ယူခွင့ ်ြပပါရန် ယင်းအခန်းအား 
ဝယ်ယူထားေကာင်း စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေဒ လင်းလင်း 
ထက်[၁၀/မလမ(ိင်ု)၂၂၄၈၄၃]မှ ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား     ကန်ကွက်လိုပါက 
ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
အေထာက်အထားများြဖင့်  လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ဧရာ(၁၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၆၃၆)၊ ဧရိယာ(၄၀'x၆၀')ရှိ တစ်ထပ်ပျ်ေထာင် သွပ်မိုးအိမ်ှင့် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချခွင့်ရှိသူဟု 
အဆိုြပသူ ဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ တင်ကည်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၅၅၅၀၃]
ကုိင်ေဆာင်သူမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယူရန်  စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ချမှတ်ပီးြဖစ်သြဖင့် အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ယေန  အေကာင်းကားသည့ေ်နမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေကးမုံြမင့်(LL.B)ေဒ ေကးမုံြမင့(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၁၇၇၆၆)(၃၁-၁-၂၀၂၂)(စ်-၁၇၇၆၆)(၃၁-၁-၂၀၂၂)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၂၀၉၀၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၂၀၉၀၂

အမည်ေြပာင်းလဲြဖည့်စွက် ေခ ယူေပးပါရန် အမည်ေြပာင်းလဲြဖည့်စွက ်ေခ ယူေပးပါရန် 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မာန်ေအာင်မိ၊ ကမ်းနားရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ 

အမ်ိအမှတ်(၄၁)ေန က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူ(အဖ-ဦးဘစန်ိ)၏ သမီးြဖစ်သ ူ

ေဒ သိန်းကည် [၁၁/မအန(ိုင်)၀၀၁၃၂၈]အား ေဒ သိန်းကည်အမည်မ ှ

“ေဒ ဥမ ာဝင်း” အမည်သို ယေနမှစ၍ ေြပာင်းလဲြဖည့်စွက်ေခ ေပးပါရန် 

အများသိေစရန် ေကညာပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)ေဒ ခင်မိုးေရ  (LL.M)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၇၉၀၃/၁၁)

အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B)ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း (ေအာက်)၊ အမှတ်(၁၀၃)၊ (A/B)ပထမထပ်၊ (၃၆)လမ်း (ေအာက်)၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၉၄၄၅၇

တိုက်ခန်းငှားမည်တိုက်ခန်းငှားမည်

** ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ဒုတိယထပ်။

*အင်းစိန်မိနယ်၊ တညင်းကုန်းလက်ကားေဈးကီး၊ 

(ပ၊ ဒု၊ တ)ထပ် (အခန်းစုံ)။

*ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ အထက်ကည့ြ်မင်တိင်ုလမ်း၊ 

ပထမထပ်၊ အလှြပင်ဆိုင်၊ ုံးခန်း၊ လူေနရန်အလွန် 

ေကာင်း၊ အခန်းတိုင်း အဲယားကွန်းတပ်ဆင်ပီး။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ေြမကွက်အြမန်ေရာင်းမည်ေြမကွက်အြမန်ေရာင်းမည်
*ြပင်ဦးလွင်၊ ေအာင်ချမ်းသာရာ၊ မ ေလး-လား  း 

လမ်းမကီးေမးတင ်(၉၀'x၉၀') အာစီ ှစ်ထပ်တိုက်၊ 

ဂရန်ရိှ၊ ေရ၊ မီး၊ အစု၊ံ ဆိင်ုခန်း၊ ဟိတုယ်ဖွင့ရ်န် အလွန် 

ေကာင်း။

*(၅၀'x၁၃၅') မ ေလး-လား  းလမ်းမကီးေမးတင ်

ေအာင်ချမ်းသာရာ၊ ဂရန်ရှိ၊ သင့်ေတာ်ေသာ ညိ  င်း 

ေဈး န်းြဖင့် အြမန်ေရာင်းမည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၉-၅၀၀၀၆၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၆၂၄၃၆၃

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲေရ တိဂုံေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ

ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

ပစ ည်းေဟာင်းများေရာင်းချရန် ပစ ည်းေဟာင်းများေရာင်းချရန ်

ေဈးပိင်ေလလံေကာ်ြငာေဈးပိင်ေလလံေကာ်ြငာ

ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ေဂါပကအဖဲွတွင် အသုံး 

ြပပီးသည့ ်(အေဆာက်အဦ၊ လ ပ်စစ်၊ ေရသန် ၊ 

သံထည်၊ သစ်မျိးစံုစက်ှင့် စက်ကိရိယာှင့ ်

အေထွေထွ) ပစ ည်းအေဟာင်းများအား ေဈးပိင် 

စနစ်ြဖင့် ေရာင်းချရန်ရှိပါသည်။ ဝယ်ယူလိုသူ 

များသည် ေဈး န်းအဆုိြပလ ာပံုစံှင့် စည်းကမ်း 

ချက်တစ်စုံလ င် ေငွကျပ် ၁၀၀၀၀/- န်းြဖင့် 

ေဂါပကအဖွဲုံး    ဗဟိုသိုေလှာင်ေရးဌာန၌ 

ဝယ်ယူပီး ၂၈-၆-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) ၁၃:၀၀ နာရီ 

ေနာက်ဆုံးထား၍ ေဈးပိင်တင်သွင်းိင်ုေကာင်း 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။   အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များ သရိှိလိပုါက ဗဟိသုိေုလှာင်ေရးဌာန 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၈၃၅၀၈သို ဆက်သွယ်စုံစမ်း 

ိုင်ပါသည်။

ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်းေရ တိဂုံေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း

ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၄/ခ)၊ 

Pyae Sone Chan Thar Residence၊ Basement ှင့်  Ground Floor Car Parking 
ပါရှိေသာ ၄ခန်းတွဲ RC(၈)ထပ်တိုက်မှ ၄-လ ာ၊ အခန်းအမှတ်(402+1)၊ ဧရိယာ (၁၀၃၂)
စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းှင့်တကွ ေရမီးအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလံုးတုိကုိ အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်ပီး တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံ 
ကတိြပသူ (Aung Myin Pyae Sone Development Co., Ltd(ကိုယ်စား)(Executive 
Director) ဦးသက်ဝ့ံေကျာ်ဇံ[၁၂/စခန(ုိင်)၀၆၂၂၇၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးေအာင်ဝင်းသူ  
[၉/ကပတ(ိုင်)၁၄၂၉၂၅]၊ ေဒ ြဖြဖသက်[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၈၄၀၇၃]တိုမှ အပီး 
အြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက ်
လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်း 
မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ေနရက် ေကျာ်လွန်သည့်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေအာင်ဝင်းသူှင့် ေဒ ြဖြဖသက်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေအာင်ဝင်းသူှင့ ်ေဒ ြဖြဖသက်တို၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B,WIPO(Switzerland)LL.B,WIPO(Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၆၆၄)
Ph-09-450023651, 09-793568375Ph-09-450023651, 09-793568375

အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ်(Star City)၊ အမှတ်(၁၄)၊ ကျိက်ေခါက်ဘုရားလမ်း၊ ကယ်စင်မိေတာ(်Star City)၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

“အများသိေစရန်ေကညာချက်”“အများသိေစရန်ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၄၂)၊ (အလျား ၄၀ေပx အနံ ၆၀ေပ)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ (၂၄၀၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေဒဝဒဟ(၃၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၄၂)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခဲွမ ဌာနတွင် ေရာင်းသူများြဖစ်ေသာ 
(၁) ဦးမျိးြမင့်ေကျာ ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၈၀၁၈]၊ (၂) ဦးမိုးေကျာ်ေကျာ ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၈၁၀၁]၊ (၃) ဦးညီညီေကျာ ်[၁၂/ဥကတ 
(ုိင်)၀၆၈၁၁၂]၊ (၄) ဦးုိင်ုိင်ေကျာ် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၇၅၆၀]၊ (၅) ဦးထွန်းထွန်းေကျာ် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၄၁၈၀၈]ှင့် (၆)ေဒ ွယ်နီေကျာ် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၅၆၅၉]တို အမည်ေပါက်ေကာင်း၊ ဦးညီညီေကျာ်မှာ ၅-၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ပီး၊ ၎င်း၏ဆက်ခံသူအြဖစ ်
တစ်ဦးတည်းေသာဇနီး ေဒ စိုးစိုးရ ီ[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၆၂၇၁၈]ကျန်ရစ်ပီး၊ ဦးထွန်းထွန်းေကျာ်မှာ ၂၉-၄-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ပီး၊ 
၎င်း၏ဆက်ခသံအူြဖစ် တစ်ဦးတည်းေသာ ဇနီးေဒ ေအးေအးွယ် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၈၁၁၈]မှ ကျန်ရစ်ပီး ေရာင်းချြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်
ကွယ်လွန်သူများအတွက ်ကျန်ရစ်သူအေမွခံဇနီးများမ ှရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနတွင် 
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်းေြမပုံေြမရာဇဝင်၊ အေရာင်းေြမပုံေြမရာဇဝင်ေရးကူးပီး၊ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ်
အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာစာချပ်ကိ ု ြပလုပ်ချပ်ဆိုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆို 
ကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးဟန်ထူး [၁၂/မရက(ိုင်)၁၃၈၆၇၀]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို
ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထကံန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း ှင့သ်တ်မှတ်ကာလ အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စုစုငိမ်း LL.B,D.B.L,D.I.L ေဒ စုစုငိမ်း LL.B,D.B.L,D.I.L 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉
အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၇/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ခိင်ုေရ ဝါလမ်း၊ 

အမှတ်-၆၄၇၊ အခန်းအမှတ်-3/A၊ တတယိထပ်၊ (၁၈x၅၄)ေပ အကျယ်အဝန်းရိှ တိက်ုခန်း 
ှင့်ယင်းတုိက်ခန်းတွင် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား
လုံးတိုကိအုေရာင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့ဝ်ယ်ယခူဲ့ပီး မမိတိစ်ဦးတည်းတရားဝင် 
လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံကတိြပသ ူဦးစိုးသီဟထွန်း [၉/
မထလ(ိင်ု)၁၈၉၁၃၂]မှ အပီးအပိင်ုလက်ေရာက်ေရာင်းချလိေုကာင်း ကမ်းလှမ်းလာရာ 
က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်သေဘာတူညီသည့်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွအချိကိ ု
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များြဖင့ ်
က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ညီပီးေြမာက်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင်   ေဒ ေအးသူဇာ ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင ်  ေဒ ေအးသူဇာ
 LL.B  LL.B,D.B.L,D.I.L LL.B  LL.B,D.B.L,D.I.L
 (စ်-၁၂၈၂၁)   (စ်-၁၂၈၇၉) (စ်-၁၂၈၂၁)   (စ်-၁၂၈၇၉)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၀၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၀၂၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၀၃၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၀၂၀

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၁)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၄၂)၊ 

ဧရိယာ(၀.၀၅၅-ဧက) အကျယ်ရှိ ဦးထွန်းထွန်းေအး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၄၁၈]ဦးထွန်းထွန်းေအး[၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၁၄၁၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်
ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက် ေပ ရိှ ေနအမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ စိုးမာဝင်း[၁၄/လပတ(ိုင်)၁၃၁၀၇၂]ေဒ စိုးမာဝင်း[၁၄/လပတ(ိုင်)၁၃၁၀၇၂]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါေြမှင့် အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သည့် ကိစ ှင့် ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို ခိုင်မာသည့် 
စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက် စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလြပည့်ေြမာက်သည့် ေနရက်သိုေရာက်ရှိသည့်တိုင် ကန်ကွက်မည့်သူတစ်စုံ 
တစ်ဦးမ မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၃၃)

ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)    ေဒ ခင်မျိးကည် (LL.B)ေဒ ဝင်းပပ(LL.B)    ေဒ ခင်မျိးကည ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၇၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၆၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၇၁)

UAZM LAW FIRM LIMITEDUAZM LAW FIRM LIMITED
အမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Towerအမှတ်-၁၂၃/၁၃၃၊ အခန်းအမှတ်-6-B၊ Pansodan Business Tower

ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ပန်းဆိုးတန်းလမ်းှင့် အေနာ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Phone-09-5184231,09-8614512,09-49208402Phone-09-5184231,09-8614512,09-49208402

အများသိရှိေစရန်ေကညာချက်အများသိရှိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်၊ ထန်းတပင် 

မိနယ်၊ ရခုိင်ကီးေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်(၃၀၂-A)၊ ဦးပုိင်အမှတ်(၂၀/၁)၊ 
ေြမ/မျိး(လယ်)၊ ဧရိယာ(၁.၇၈)ဧကအားက န်ေတာ် ဦးေကွေချာင် 
[၁၃/လရန(ုိင်)၁၂၁၈၁၅]မှ ပုိင်ဆုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်လုိ 
ပါက (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကေွချာင်[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၂၁၈၁၅]Ph:09-453888288ဦးေကေွချာင်[၁၃/လရန(ိင်ု)၁၂၁၈၁၅]Ph:09-453888288

“အများသိေစရန် ေကညာချက်”“အများသိေစရန် ေကညာချက”်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အုိးကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁၄၇)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၁၆)၊ (၅)လ ာ-ဘီ၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ ၁

၂ ေပx ၅၀ေပ)

အကျယ်ရိှ ကုိယ်ပုိင်မီတာ၊ ကုိယ်ပုိင်ေရစက်အပါအဝင် တုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် အားလံုးှင့်ပတ်သက်၍ 

ေရာင်းသ ူဦးေမာင်လှ[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၈၄၄၀]မှ အဆက်ဆက်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ ေရာင်းချြခင်းြဖင့ ်

စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကမ်းလှမ်းရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ဤတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အေပ  ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.Lေဒ စုစုငိမ်း LL.B.,D.B.L.,D.I.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၉၂၈၉

အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၅)၊ အခန်း(၁၄/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁ဖုန်း-၀၁-၃၇၃၀၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၆၆၁၁

အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

(၁၁/၁)၊ ပလုေဲရ ဝါ(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၀၁)ဟေုခ တွင်ေသာ အလျားx အန(ံ၄၀x 

၆၀)ေပ၊ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ ေြမကွက်သည် ပါမစ်ေြမအမည်ေပါက် ဒုတက တင်ဝင်း 

[၁၀/သထန(ုိင်)၀၀၆၅၁၆]ြဖစ်ပီး ေြမကွက်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လုံးတိုကိ ုအဆက်ဆက်စာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေသာင်းွန်[၁၃/

ရစန(ိင်ု)၀၀၆၃၃၉]ထမှံ အထက်ပါေြမကွက်ကိ ုက ု်ပ်၏မတ်ိ ေဆ ွေဒ ေနြခည်ေွး[၁၂/

မဂတ(ုိင်)၀၇၇၈၄၈]က(၁၁-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေရာင်းဖုိးေငွများကုိ အေြပအေကျ 

ေပးေချပီး ှစ်ဦးသေဘာတူေြမကွက် အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆုိ

ကာ ဥပေဒှင့်အညီ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူလက်ေရာက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေနြခည်ေွး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေနြခည်ေွး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း(LL.B)ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၆၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၆၉)

အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေမှာ်ဘီမိနယ်     ကိုးလုံးကွင်း 

အေြခခံပညာ  (လ-ခွဲ)ေကျာင်း (G-8)

အ  မတန်းမှ      မစုြမတ်ကည်၏ 

ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးချမ်းေြမ့ေကျာ ်[၁၂/

မဘန(ိုင်)၁၃၄၈၄၆] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ် (အေရှပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၂)၊ 

သီရိမဂ  လာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၄၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၅၀x၆၀)ေပအနက်မှ တရားဝင်မခဲွ 
မစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(၂၅x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်
သာယာေရးေကာ်မတီ (သုိမဟုတ်) အုိးအိမ်ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနတွင် ေဒ ေဌးြမင့် [၁၂/လကန 
(ုိင်)၀၈၆၄၅၆]မှ အမည်မှတ်သားတည်ရိှေသာ်လည်း အရပ်ကတိဆက်စပ်စာချပ်အရ 
ယခုေရာင်းချသူများမှ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာကားသြဖင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ ်
တစ်ေဒသကိုစရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာေထာက်အထား 
မူရင်းများြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည့တ်ိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည် 
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၇၆၆)
အမှတ် (A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊အမှတ် (A-3/A)၊ အေရှြပည်သာရိပ်မွန်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကီး၊
(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ် (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၈၂၅၇၀ဖုန်း ၀၉-၄၅၄၁၅၃၄၇၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၈၂၅၇၀

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

ေဒ ွန် ကည်(မအူပင်)ေဒ ွန် ကည(်မအူပင်)

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
မအူပင်မိေန(ဦးချစ်-ေဒ တင်)၊ (ဦးထွန်းရင်-ေဒ ေရ ြမ)တို၏ 

သမီး၊ အမှတ်(၁၃)၊ ခိုင်ှင်းဆီလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်ေန ဦးရှိန်ဝ၏ဇနီး၊ 
ဦးဝင်းတင့်-ေဒ စန်းရီ၊   ဦးစိုးညိမ်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်လ  င်၊  ဦးစိုးိုင်-
ေဒ တင်မုိးစမ်း၊ ဦးမိုးိုင-်ေဒ သက်သက်မုိး၊ ေဒ ဝါဝါခုိင်တုိ၏ မိခင်၊ 
ေြမးကိုးေယာက်၊ ြမစ်ေလးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားသည် ၁၀-၆-
၂၀၂၂(ေသာကာေန)  ည ၇ နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၊ ဂရန်းဟသံာေဆးုံကီး 
၌  ဘဝတစ်ပါးသို    ကူးေြပာင်းသွားပီြဖစ်ပါသြဖင့ ်  ၁၂-၆-၂၀၂၂ 
(တနဂ  ေွေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မအူပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီး
သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၆-၆-၂၀၂၂ 
(ကာသပေတးေန )တွင် အထက်ပါေနအိမ်သိုရက်လည်ဆွမ်းေက း
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ညိးငယ်ေသာ စိတ်ထားြဖင့် ဖိတ်ကား 
အပ်ပါသည်။]     ကျန်ရစ်သမူသိားစု

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

ဦးတင့်လွင်ဦးတင့်လွင်

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဟသ  ာတမိနယ်၊ သုံးပင်ကွင်းရပ်၊ အဂ  ပိလုမ်း၊ အမှတ်(၇၅၉)

ေန ေဒ ခင်စန်းဦး (ရဲရင့်လွင်)ပွဲုံ၏ ခင်ပွန်း၊ (ေဒ တင်ကည်)၊ ဦးေအာင်ိုင-်ေဒ ွဲွဲဝင်း၊ 

ေဒ တင်ရီ၊ ဦးေမာင်လွင်-ေဒ ခင် ပံး၊ ဦးထွန်းေအာင်-ေဒ စန်းစန်းေအးတို၏ အစ်ကို၊ 

ဦးေအာင်သူ-ေဒ ေမလွင်ဦး၊ ဦးမျိးြမင့်စိုး-ေဒ ေဝလွင်ေမာ်၊ ဦးိုင်လွင်စိုး-ေဒ စုစုလ  င်၊ 

ဦးညီလွင်မျိး-ေဒါက်တာစုစုလ  င်တို၏ ဖခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၁၁-၆-

၂၀၂၂ ရက် နံနက် ၃:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 

မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ကက်သွန်ိုးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း။ 

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၇-၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၉နာရီထိ 

အထက်ပါ ေနအိမ်သို ရက်လည ်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 

အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား



ဇွန်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

(၁)လြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း(၁)လြပည့ ်လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမြမ(B.A)ေဒ ြမြမ(B.A)
ေကျးဇူးရှင် မိခင်ကီး ကွယ်လွန်ခ့ဲသည်မှာ ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင်  

(၁)လြပည့်ခဲ့ေသာ်လည်း ေနရက်တိုင်း မေမ့ိုင်ပါ။ 

မိခင်ကီးအား ရည်စူး၍ ြပလုပ်ေသာ ကုသုိလ်ေကာငး်မ  အစုစုတိုကို 

ြမင့ြ်မတ်ေသာ ဘုဘံဝမှ မခိင်ကီး ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ သာဓအုေုမာဒနာ 

ေခ ဆိုိုင်၍ နိဗ ာန် ေရာက်ေကာင်း အေထာက်အပံ့ေကာင်းများရရှိိုင ်

ပါေစေသာ်။ 

    ကျန်ရစ်သူမိသားစု    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

    သမီး-ေဒ ေရ စင်    သမီး-ေဒ ေရ စင်

    သားသမက်-ဦးေအာင်စိုးလွင်    သားသမက-်ဦးေအာင်စိုးလွင်

    သမီးေခ းမ-ေဒ ဇင်ကည်ရီ    သမီးေခ းမ-ေဒ ဇင်ကည်ရီ

    ချစ်ေြမးမကီး-မယွန်းေရ ရည်လွင်    ချစ်ေြမးမကီး-မယွန်းေရ ရည်လွင်

    ချစ်ေြမးမငယ်-မအိေကဇင်လွင်    ချစ်ေြမးမငယ-်မအိေကဇင်လွင်

ဘုရားဒါယကာကီးဘုရားဒါယကာကီး

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး(ငိမ်း)
ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
 ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်ေန ေဒ ေမေမခင်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးဝင်းငိမ်း-

ေဒ ြမတ်ြမတ်ထွန်း၊  ဦးဝင်းေကျာ်ွန် -ေဒ ြဖေဖွးတင်၊  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်မျိးသန် -ေဒ စီစီတင်၊ 
ဦးေသာင်းထိုက်တင်၊ ဦးေဇာ်ေဌး-ေဒ တင်မမ၊ ဦးိုင်ိုင်- ေဒ သဇင်ေထွးတင်၊ ဦးငိမ်းကိုကိုတင ်တို၏ 
ဖခင်၊ ေမာင်ငိမ်းညီညီတင်၊ ေမာင်မင်းခန်တင်၊ မရှင်းသန်တင်၊ မေမသဲဦးတင်၊ မေဆာင်းလဲ့ရည်တင်၊ 
မေဆာင်းရတီတင်၊ မအိမ့်ရတီတင်တို၏ အဘိုးသည် ၁၁-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၅၅ နာရီတွင် 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်အမှတ် (၂) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၃-၆-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်စစ်သခ   ျိင်း၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ ေသာေကာင့်  
ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးတင်ေအး (ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးတင်ေအး (ငိမ်း)

ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)

အသက် (၇၉) ှစ်အသက် (၇၉) ှစ်
ဆရာရင်းြဖစ်သ ူေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသီရိမိနယ်ေန ေဒ ေမေမခင်၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးဝင်းငိမ်း-ေဒ ြမတ်ြမတ်ထွန်း၊ ဦးဝင်းေကျာ်ွန်-ေဒ ြဖေဖွးတင်၊ 
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်မျိးသန်-ေဒ စီစီတင်၊ ဦးေသာင်းထိုက်တင်၊ ဦးေဇာ်ေဌး-ေဒ တင်မမ၊ 
ဦးိုင်ိုင်-ေဒ သဇင်ေထွးတင်၊ ဦးငိမ်းကိုကိုတင်တို၏ဖခင်၊ ေမာင်ငိမ်းညီညီတင်၊ 
ေမာင်မင်းခန်တင်၊ မရှင်းသန်တင်၊ မေမသဦဲးတင်၊ မေဆာင်းလဲရ့ည်တင်၊ မေဆာင်းရတတီင်၊ 
မအိမ့်ရတီတင်တုိ၏  အဘိုးြဖစ်သ ူဒတုယိဗိလ်ုမှးကီးတင်ေအး (ငမ်ိး) သည် ၁၁-၆-၂၀၂၂  
(စေနေန) မွန်းလဲွ၁၂:၅၅ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး 
(ခတုင် -၁၀၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေအာင်ိုင်ဦး-(ဥမ ာစိုးေအာင်) ေအာင်ိုင်ဦး-(ဥမ ာစိုးေအာင်) 
မိသားစုမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရားဒါယကာကီးဘုရားဒါယကာကီး

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး (ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်ေအး (ငိမ်း)
ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)ကည်း-၁၀၁၃၄၊ OTS (30)

အသက် (၇၉) ှစ်အသက် (၇၉) ှစ်
ေနြပည်ေတာ်၊ ေဇယျာသရီိမိနယ်ေန ေဒ ေမေမခင်၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာ ခင်ပွန်း ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးတင်ေအး (ငိမ်း) သည် ၁၁-၆-၂၀၂၂  
(စေနေန) မွန်းလဲွ ၁၂:၅၅ နာရတွီင် (၉၆) ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူ 
ထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်း ေကကွဲရပါသည်။

OTS (30) သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုများOTS (30) သူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုများ

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၉၃/ခ)၊ ဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၃/ခ)၊ ဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန် 

ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ 

၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ (၂၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၃/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ (၂၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၃/ခ)ဟုေခ တွင်သည့် 

ေြမကွက် အေဆာက်အအုံ အေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ေြမကွက ်အေဆာက်အအုံ အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့် အေဆာက်အအုံ၏ တရားဝင် အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင် 

ေဒ ြမင့ရ် ီ(TGKN - ၀၂၇၉၄၅)ေဒ ြမင့ရ် ီ(TGKN - ၀၂၇၉၄၅) ြဖစ်ပီး အရပ်ကတ ိအေရာင်းအဝယ် စာချပ်အဆက် 

စပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူထားသ ူေဒ ကျင်ု [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၁၀၂၁]ေဒ ကျင်ု [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၁၀၂၁]ထံမှ က ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ ယေနမှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ  

အေထာက်အထား အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက ်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုအပီးအြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-FMI Cityအိမ်ရာ 

စမီကံန်ိး၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၈)၊ ေြမကွက် အမှတ်(၃၅၄)၊ ေြမဧရယိာအကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၀x ၆၀)(၂၄၀၀-စတုရန်းေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊ ေြမအမျိးအစား-ှစ်(၆၀)

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာ 

မိနယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ FMI Cityအိမ်ရာ၊ ဂ မာ(၂)လမ်း၊ တိုက်အမှတ်(B-73)

ဟေုခ တွင်ေသာ ှစ်ထပ်တိက်ုေနအမ်ိအေဆာက်အဦတစ်ခအုပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့် 

အရပ်ရပ်အား ေြမအမည်ေပါက်သ ူေဒ တင်တင်ေရ ထမှံ အထူးကိယ်ုစားလှယ်လ ဲစာရရိှ 

သူ ဦးေဘာ်ထင်[၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၂၈၂၇]ထံမှ အဆိုပါေြမှင့ ်အေဆာက်အဦ 

အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အား အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် ေရာင်းေကးေငတွစ်စတ်ိ တစ်ေဒသ 

ကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ် ပတ်သက်ပီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့ ်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်

က ု်ပ်ထံသုိလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးဆံုးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူဝယ်ယူသူ

ဦးလ  င်ထွန်းဦး[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၃၅၈၂၉]ဦးလ  င်ထွန်းဦး[၁၂/လသယ(ိုင်)၀၃၅၈၂၉]

အမှတ်(၂/၈၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၇)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(၂/၈၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ(၇)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၄၆၉၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၅၄၆၉၂

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ကန်ကွက်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ (၅၅)ရပ်ကွက်၊ ေရ ကံေကာ်(၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၈၀/ခ) ေြမကွက်အတွင်းမှ ေြမကွက်အမှတ် (၅၈၀/က)ှင့်ကပ်လျက်ရှိေသာ 

(အလျား ၁၀ေပxအန ံ၆၀ေပ) အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်အပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ေနအိမ်အေဆာက်အဦတိုှင့်အတူ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ဦးခင်ြမင့်ထံမ ှ

ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန် [၁၂/တမန(ုိင်)၀၃၀၂၀၂] က(၂-၅-၂၀၂၂) 

ရက်ေန၌ အမှတ် (၅၅)ရပ်ကွက်၊ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးတွင ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ရန ်

သေဘာတူညီထားပီး ြဖစ်ေသာေကာင့ ်အဆိုပါ အိမ်ှင့်ေြမအား ဦးခင်ြမင့်က က ်ုပ် 

တို၏ မတ်ိေဆ ွေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်ိမှလဲွ၍ အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံသုိ ေရာင်းချြခင်း၊ 

ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းစွန်လ တ်လှဒါန်းြခင်း၊ အာမခံတင်သွင်းြခင်းှင့ ် အြခား 

တစ်နည်းနည်းြဖင့် အလ ဲအေြပာင်းြပလုပ်ြခင်း တုိအေပ  က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန် 

အေနြဖင့် ကန်ကွက်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ြမင့်ြမင့်စိန်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း (LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်သူရ (ေြမာင်းြမ) ဦးေဇယျာထွန်း (LL.B)

LL.B, A.G.T.I (EP), D.B.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၃၂)LL.B, A.G.T.I (EP), D.B.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၅၃၂)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၁၀၈)

ေဒ ချယ်ရီလ  င် (LL.B)  ဦးစိုးလွင်ဦး (LL.B)ေဒ ချယ်ရီလ  င် (LL.B)  ဦးစိုးလွင်ဦး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၆၁) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၇၉၈၁)

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

ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၅၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄ဖုန်း ၀၉-၅၁၈၄၀၄၂၊ ၀၉-၇၆၅၁၁၅၁၀၅၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၈၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၇၁၃၄

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်’’“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည’်’
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၈)၊ 

ကေမ ာဇ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၆၆) ဟုေခ တွင်ေသာ ေဒ ယ်ွယ်ေချာ အမည် 
ေပါက်သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ်ေပ (၄၀x၆၀)ေပရှိ ေြမကွက်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဦးမင်းသိုက်ေထာမွန် [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၆၉၇၅၅] 
ကုိင်ေဆာင်သူမှ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း အ ပ်အရှင်း 
တစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်း ပါေကာင်း တာဝန်ယေူရာင်းချသြဖင့ ်က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျား 
ြဖစ်ေသာ ဦးေဝလင်းေအး [၁၂/အစန(ုိင်)၂၀၂၀၂၁]ှင့် ေဒ ြမှင်းအိမ် [၁၂/လမန(ုိင်) 
၁၄၈၁၈၅]တိုမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသတိုကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိဆက်သွယ်၍ ခိင်ုလုေံသာေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိေုနရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ် ူ
များမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိုပီးသည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 န်ကားသူများ-  န်ကားချက်အရ- န်ကားသူများ-  န်ကားချက်အရ-
ဦးေဝလင်းေအး ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)ဦးေဝလင်းေအး ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)
ေဒ ြမှင်းအိမ်  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၆၀)ေဒ ြမှင်းအိမ ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၆၀)
  အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 
  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁  ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်။ ဖန်ုး ၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၉)၊ 

ေအာင်သေြပလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈၁၈)ဟေုခ တွင်ေသာ ဦးထွန်းွန် အမည်ေပါက် 

သည့် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ  ေြမအကျယ်ေပ  (၄၁x၆၀)ေပရှိ  ေြမှင့်ယင်းေြမ 

ေပ တွင်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

တိုကို ဦးထွန်းွန်[၁၂/မရက(ုိင်)၀၅၆၀၁၂] ကုိင်ေဆာင်သူမှ အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း တာဝန်ယ ူ

ေရာင်းချသြဖင့ ်က န်မ ေဒ ခင်သဇူာဝင်း [၅/မရန(ိင်ု)၁၅၃၈၆၃]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသတိုကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါ 

က ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိဆက်သွယ်၍ ခုိင်လံုေသာ 

အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုေနရက ်

ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မည့သ်မူျားမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိုပီးသည် 

အထ ိဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၆၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၄၆၀)

အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၅၄/က)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း ၀၉-၂၅၆၃၂၂၀၉၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၈၅၉/ခ)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၈၅၉/ခ)၊ သံသုမာလမ်း၊ 
(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ် ဦးတင်ထွန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၁၁၇၂၆]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးတင်ထွန်း 
[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၁၇၂၆] ထံမှ SP(၁၃၇/၂၀၂၁)(၅-၁၀-၂၀၂၁)ရရိှသူ ေဒ ြမင့်စိန် 
[၁၃/သနန(ိုင်)၀၃၃၂၇၅]မှ ပါဝါေပးသူ သက်ရှိထင်ရှားရှိေကာင်းှင့ ်
ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ် (၆၁၁/၂၀၂၂)(၁၃-၁-၂၀၂၂)
ဦးတင်ထွန်းအမည်ေပါက် ဂရန်မူရင်းတုိတင်ြပ၍ အေရာင်းအဝယ် စာချပ် 
ချပ်ဆုိရန် ေြမပံုကူး ေလ ာက်ထားလာရာ ေြမစာရင်းမှတ်ချက်ရိှ ၂၀၁၇ ခုှစ် 
တွင် ေလ ာက်ထားခဲေ့သာ အေရာင်းေြမပုမှံာ ၂၀၁၈ခှုစ်တွင် ထတ်ုယခူဲ့ပီး 
အေရာင်းေြမပံုမူရင်းမှာအထားအသုိ မှားယွင်း၍ ေပျာက်ဆံုးသွားေကာင်း 
ကျမ်းကျနိ်လ ာအမှတ်(၁/၁၉၉၁/၂၀၂၂)(၁၈-၃-၂၀၂၂)ကို  တင်ြပ၍ ယခု 
ထပ်မံအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိရန်   ေြမပံုကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ မရိှပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

                               ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)                               ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
                                         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန                                         မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉/ေသာင်ကီး 

ေြမာက်)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၂-ခ)၊ အကျယ်အဝန်း (၂၀'x၆၀')ရိှ ဦးမင်းေဇာ် 
အမည်ေပါက်သည့် ပါမစ်ေြမကွက်၊ (အရပ်ေခ ) လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၁၃) 
ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးလမ်း၊ အမှတ်(၂၂/ခ)ဟု  ေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက် 
ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ အရပ်ကတိစာချပ် အဆက်ဆက် 
ြဖင့် တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ပီး ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်
ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း [၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၀၁၂၂] 
ထံမှ က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ှင်းှင်း ေဝ [၇/သနပ(ုိင်)၀၆၉၂၉၄] က 
အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုမာေသာ စာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက ်
ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူ မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင် (LL.B)ေဒ ငိမ်းငိမ်းေအာင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၄၁၁)
အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ အမှတ်(၁၈)၊ ဥက ာ(၁)လမ်း၊ (ဂ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၂၂၉၆

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇွန်    ၁၃၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀

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 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ် ိုင်ငံ၏  အနာဂတ်ြဖစ်သည့ ်

မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးတွင်  ေနာက်ကျကျန်ရစ် 

မ မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက်  ပညာသင်ကားုိင်မ  အခွင့်အလမ်း 

ကို ြပည့်ဝစွာအသုံးချိုင်ေစရန ်အေြခခံပညာေကျာင်းများကိ ု  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ 

ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ  ကမ်းလှမ်းမ အရ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ (ALP)မှ 

ဒုတိယဥက    ေဒ ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၂ 

တစ်ိုင်ငံလုံး    ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန်ှင့် လက်နက်ကိင်ုပဋပိက ချပ်ငမ်ိး 

ေရးတိုအတွက်ရည်ရယ်၍  ဧပီ  ၂၂ ရက် 

တွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က  တိင်ုးရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်    အဖွဲအစည်းများှင့ ်

ေတွဆုံေဆွးေွးရန်      ဖိတ်ေခ ခဲ့ရာ 

ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ(ီALP)မှ 

ဒုတိယဥက         ေဒ ေစာြမရာဇာလင်း 

ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကုိယ်စားလှယ် 

အဖွဲသည် ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရခိုင် 

ြပည်နယ် စစ်ေတွမိမ ှေနြပည်ေတာ်သို 

တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့ ်ထွက်ခွာသည်။  

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

ရခိုင်ြပည ်   လွတ်ေြမာက်ေရးပါတ ီ

(ALP)မှ ဒုတိယဥက    ဦးေဆာင်သည့် 

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွအား စစ်ေတတွပ်နယ် 

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း 

များ၊ တုိင်းရင်းသား ယ်ေကျးမ အဖဲွများ 

ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် 

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရးပါတီ (ALP)မှ ဒုတိယဥက    ေဒ ေစာြမရာဇာလင်း ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်သိုေရာက်ရှိရာ 

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအဖွဲဝင်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်သူများက ကိဆိုကစ်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေချာင်းဦးမိနယ်၌ ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် 

အခွင့်အလမ်းများပျက်ြပားကာ ပညာမဲ့လူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် ရည်ရယ်၍ 

PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများက ပညာေရးက  ြမင့မ်ားေရးကိ ုေှာင့ယှ်က်ဖျက်ဆီး

ဇွန်  ၂  ရက်တွင်  စတင်ဖွင့လှ်စ်သင်ကားေပးခဲ့ပီး ေကျာင်းဝတ်စု၊ံ 

ေကျာင်းသုံးဖတ်စာအပ်ုအပါအဝင် ေကျာင်းသုံး စာေရးကရိယိာ 

များကိ ုုိင်ငံေတာ်အစုိးရမှ အခမဲေ့ထာက်ပံေ့ပးြခင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်းတိုကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။    စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

မိနယ်အချိ၌ PDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွက ခရီးသည်တင်ယာ် 

များအား   မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်း၊  ကုန်တင်ယာ်ှင့် 

ယာ်ေပ ပါ ကုန်ပစ ည်းများကို လုယက်ယူေဆာင်ြခင်းများ ြပလုပ်
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