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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

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆ ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၆
စာမျက်ှာ

 ၂၀၊ ၂၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ(်DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှိ ေစာစတီး ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအားေတွဆုံ၍ ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးစ်။

ဖတ်စရာ

ယေန

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်သည် ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ 

ကရင်တပ်မေတာ်(DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရိှ ေစာစတီး ဦးေဆာင် 

သည့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ ဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ   ဧည့်ခန်းမေဆာင်၌ ေတွဆုံ၍ 

ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးသည်။

အဆိပုါ ငိမ်းချမ်းေရးေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အတူ ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဒီတုယိဥက    ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး စုိးဝင်း၊ 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်   ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊  ဒုတိယ 

ဗုိလ်ချပ်ကီးမုိးြမင့်ထွန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးရာြပည့်တုိ တက်ေရာက် 

ကပီး ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ(်DKBA) မှ စစ်ဦးစီးချပ် 

အဆင့်ရှိ ေစာစတီးှင့်အတူ စစ်ေရးချပ်အဆင့်ရှိသူ ေစာစိန်ဝင်းှင့ ်

ဆက်ဆံေရးဌာနမှး ေစာေကျာ်သန်းေဌးတို တက်ေရာက်ကသည်။

ထိုသို ေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ် ြပည်ေထာင်စုအကျိးကိုေရှး ၍ 

ငမ်ိးချမ်းေရးေတွဆုေံဆွးေွးရန် ဖတ်ိေခ ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး ေတွဆုေံဆွးေွး 

ရာတွင်လည်း တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများ၏ ေတာင်းဆိခုျက် 

များ၊ ေဒသတစ်ခုချင်းှင့် တိုင်းြပည်အတွက ်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပီး        

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ(်DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှ ိ

ေစာစတီး ဦးေဆာင်သည့ ်ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့ ်ေတွဆုံေဆွးေွး

မိုးေခါင်ြခင်းှင့် 

သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ  

တိုက်ဖျက်ေရး

ရသစုံလင်

ပံးေပျာ်ရ င်

ဇွန်လအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့် သက်ေမွးပညာရပ်ှင့်အတူ အထက်တန်းအဆင့် 

ပညာေရးမှသည် အဆင့ြ်မင့တ်က သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိပညာေရးအထ ိတက်လှမ်းိင်ုမည့် 

သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ  



        

ဇွန်  ၂၀၊   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

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည် ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံတွက် အေရးကီးဆုံးအေရးကစိ  

ြဖစ်သည်။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမှသာ ြပည်သြူပည်သားများ စတ်ိှလုံးေအးချမ်းစွာြဖင့ ်

ေနထိုင်လုပ်ကိုင်စားေသာက်ိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။    တိုင်းသူြပည်သားများအား 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေပးိင်ုရန်အတွက်  အစိုးရသည်  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ 

အေလးထားေဆာင်ရက်ကသည်။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ု ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ  

များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်ေသာြပစ်ဒဏ်များချမှတ်၍ တည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ကသည်။

မကာေသးမကီာလက အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ ုမိကီးအချိတွင် အြပစ်မဲ ့

ြပည်သ၊ူ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသေူလးများအား လက်နက်ကိင်ုအကမ်းဖက်သမား 

က ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်မ များြဖစ်ပွားခဲ့သည်။     ကမ ာေပ ရှိမည်သည့်ိုင်ငံမဆိ ု

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိပါးလာေသာလုပ်ရပ်များကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် ရှင်းလင်း 

ဖယ်ရှားအေရးယေူဆာင်ရက်ကသည်။ မိရာတည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေအာင် ဖန်တီးလာေသာအကမ်းဖက်သမားများအား ထိေရာက်စွာရှင်းလင်းပီး 

အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒြဖင့ ်  အေရးယူကသည်။    အများြပည်သ ူ

စိတ်ေအးချမ်းသာစွာ ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးအတွက ်တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ု

အေလးထားေဆာင်ရက်ကသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုထပိါးလာသည့ ်အကမ်းဖက်သမား 

များ၏ လုပ်ရပ်များကုိ အားလုံးြမင်ေတွ ကားသိကရမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွင် ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲြဖစ်ေပ ခဲ့ရာ ငိမ်းချမ်းစွာ 

ဆ ြပမ ၊ ဆပူဆူ ြပမ တိုမှတစ်ဆင့ ်မတ်လ ၃ ရက်ေနမှစတင်၍ အကမ်းဖက်တိက်ု 

ခိုက်မ များြပလုပ်လာကရာ အြပစ်မဲ့ြပည်သူများှင့်ေနအိမ်အေဆာက်အအုံများ 

အေြမာက်အြမားဆုံး ံးခဲ့ရသည်။ မတ်လ ၃ ရက်ေနမှ လက်ရှိကာလအထ ိPDF 

အကမ်းဖက်သမားများ ကျးလွန်ခဲသ့ည့ ်အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်ေပါင်း  ၁၁၀၀ ေကျာ် 

ရှိခဲ့သည်။ ြပစ်မ ကျးလွန်ေသာ အကမ်းဖက်သမားများအား ယခုဇွန်လ ၁၅ ရက် 

ေနအထိ အေရးယူေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်ြဖစ်စ်ေပါင်း ၇၀၀ ေကျာ်ရှိခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်သမားများအား ရှင်းလင်းဖယ်ရှား အေရးယေူဆာင်ရက်ခဲရ့ာတွင် 

၎င်းတိုထံမ ှပစ တိုေသနတ် ၃၀၁ လက်၊ ေမာင်းြပန်ေသနတ်မျိးစု ံ၇၀၇ လက်၊ 

တူမီးေသနတ် ၆၇၂ လက်၊ လက်လုပ်ေသနတ ်၁၈၇၀၊ လက်လုပ်စိန်ေြပာင်းမျိးစုံ 

၆၅၃ လက် စုစုေပါင်းလက်နက်မျိးစံု ၄၂၀၃ လက် ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည်။  တုိင်းြပည် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပျက်ြပားေစရန်အတွက ်

ဤမ များေသာ လက်နက်များြဖင့ ် အကမ်းဖက်လမ်းစ်ကိ ုကိတင်ဖန်တီးခဲသ့ည့ ်   

ိုင်ငံေရးရည်ရယ်ချက်ကိ ုအထင်အရှားြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံတည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပျက်ြပားေစရန ် ြပည်တွင်းြပည်ပအတွင်း 

အြပင်ညပ်၍ ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိြပလုပ်ခဲ့ကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

အကမ်းဖက်သမားများ၏ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ များ၊ အကမ်းဖက်သမား 

များအား ှိမ်နင်းေဆာင်ရက်မ များတွင်  လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များ၊    အုပ်ချပ်ေရး

ပိင်ုးဆိင်ုရာအဖဲွအစည်းများမှ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား 

ေသဆုံးဒဏ်ရာရမ များ အများအြပားရှိခဲ့သည်။  အကမ်းဖက်သမားများသည ်

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများသာမက ဗုဒ ဘာသာဝင် ရဟန်းသံဃာေတာ်များ၊ ကုိရင်ှင့် 

သီလရှင်များပါမကျန် အကမ်းဖက်သတြ်ဖတ်ခ့ဲသည်။  သာသနာ့ွယ်ဝင်များအား 

အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့် အကမ်းဖက်သမားများအား ထေိရာက်ေသာြပစ်ဒဏ် 

များချမှတ်ိုင်ရန်  အထူးတရားုံးများဖွဲစည်း၍   အြမင့်ဆုံးြပစ်ဒဏ်များချမှတ ်

ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ ၊ သတ်ြဖတ်မ များေပ ေပါက်လာြခင်း 

သည် အစွန်းေရာက်ိင်ုငေံရးသမားများ၏ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေြမာက်ပင့ ်ေထာက်ပံ ့

ေပးမ ေကာင့ ် ြဖစ်ေပ လာခဲ့သည်။ အကမ်းဖက်မ များ ကျးလွန်ိုင်ရန်အတွက် 

ဖမ်းဆီးရမိေသာ  လက်နက်အေထာက်အထားများအရ  ေမာင်းြပန်လက်နက ်

အများစသုည် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွအချိထမှံ ရရိှခဲသ့ည်ကိေုတွရပီး 

အချိလက်နက်များမှာ လက်လပ်ုလက်နက်များှင့ ်ြပည်ပိင်ုငအံချိမှ တင်သွင်း 

ထားသည့်လက်နက်များြဖစ်သည်ကိ ုေတွရသည်။ ယခုအခါတွင် အကမ်းဖက ်

သမားများကိ ုေလျာန့ည်းပေပျာက်သွားသည်အထ ိထေိရာက်စွာိှမ်နင်းလျက်ရိှပီး 

ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ပျက်ြပားေအာင် 

ြပလုပေ်နသည့် အကမ်းဖက်သမားများအား ြပညသူ်များ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် 

တပ်မေတာ်ှင့လ်ုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ထေိရာက်စွာ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။   လက်ရှိကာလတွင ်   အကမ်းဖက်သမားအချိှင့ ်

ေနာက်ကွယ်မှကိးကိုင်သ ူအဖျက်သမားအချိက မိရာအချိတွင် အဖျက်လပ်ုရပ် 

များကိ ုအလစ်အငိက်ုကျးလွန်မ များရိှေနသြဖင့ ်အကမ်းဖက်အဖျက်လပ်ုရပ်များ 

လုံးဝချပ်ငိမ်းသွားေရးအတွက ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့်အတ ူြပည်သူများက 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကူညီေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။       ။ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းကူညီ
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်  သယံဇာတှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ 

ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ေကျာက်စိမ်း) ဦးေမာင်ေမာင်ရှိမ်း ကိ ုယင်းလုပ်ငန်း၏ 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးအြဖစ ်တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့်ေနမှစ၍ အစမ်းခန်ထားလိုက်သည်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

စီးပွားေရးှင့်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

စားသုံးဆ ီတင်သွင်းသုိေလှာင်ြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း ကီးကပ် 

ေရးေကာ်မတီအေနြဖင့ ် စားအုန်းဆီကမ ာ့ေဈး န်း  ြဖစ်ေပ  

ေြပာင်းလဲမ ှင့်အညီ ြပည်တွင်း၌ ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထုိက်သည့် ေဈး န်း 

များ    ြဖစ်ေပ ေစေရး   ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 

စားအုန်းဆီ အဓိကထုတ်လုပ်တင်ပုိသည့်  မေလးရှားုိင်ငံှင့် 

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငတံိုတွင် ြဖစ်ေပ ေနသည့ ်FOB ေဈး န်းများကိ ု

ေနစ်ေစာင့်ကည့က်ာ သယ်ယူပုိေဆာင်ခ ကန်ုကျစရတ်ိများ၊ 

ဘဏ်စရိတ်များ၊   အခွန်အခများ  ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ 

ြပည်တွင်းေဈးကွက်၌ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားရမည့် အေြခခ ံ

လက်ကားရည် န်းေဈး န်းကို ထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိသည်။

ယခုအပတ်အတွင်း ကမ ာ့စားအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်တင်ပို 

သည့်ိုင်ငံများတွင ်ေဈးကွက်ှင့ ်ေဈး န်းြဖစ်ေပ မ များအရ 

ဇွန် ၂၀  ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ   ရန်ကုန်အထိုင်ေဈး အေြခခံ 

လက်ကားရည် န်းေဈး န်းမှာ စားအုန်းဆီတစ်ပိဿာလ င် 

၅၈၁၅ ကျပ် ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာထားသည်။

ထိုအြပင ်ြပည်တွင်းေဈးကွက်အတွင်း ေဈး န်းြမင့်တင် 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေဈးကစားရန်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် သုိေလှာင်ြခင်း 

ှင့်    မသမာသည့်လုပ်ေဆာင်မ များြပလုပ်ပါက  အေရးကီး 

ကုန်စည်ှင့်ဝန်ေဆာင်မ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန်ထားသည်။

အဆိုပါ   အေြခခံလက်ကားရည် န်းေဈး န်းများကို 

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

Facebook Page ှင့် ြမန်မာုိင်ငံဆီကုန်သည်ှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင် 

များအသင်း၏ Facebook Page တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ု 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်    ၁၉

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန  တပ်ဖွဲဝင/်

ဝန်ထမ်း  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစ ု

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို    ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ခန်ထားြခင်း

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်း 
ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို  ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  

ပျ်းမနားမိနယ်ရှိ  သီရိမဂ  လာဘုံြမင့ ်

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး     ထားဝယ်  

မိနယ်ရှိ  သာသနာ့ေရာင်ြခည်ေကျာင်း

တိက်ုသိုလည်းေကာင်း၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ 

ကီး   မေကွးမိနယ်ရှ ိ   ေကျာင်းထိုင ်

ဘုန်းကီး   သင်တန်းေကျာင်းသိုလည်း 

ေကာင်း၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   သုံးခွ 

မိနယ်ရိှ မိမေရလည်ေကျာင်းတုိက်သုိ

လည်းေကာင်း၊   ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ကီး 

မိနယ်ရှိ  ေအာင်ေြမဘုံစံေကျာင်းတိုက ်

သုိလည်းေကာင်း၊  ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  

ပုသိမ်မိနယ်ရှိ  ေလးမျက်ှာပရိယတ ိ 

စာသင်တုိက်သုိလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊  

သဃံာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များကို တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခ့ဲေကာင်း  သိရသည်။ 

သတင်းစ်

စားအုန်းဆီ အေြခခံလက်ကားရည် န်းေဈး န်း

တစ်ပိဿာ  ၅၈၁၅ ကျပ်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည်များကိ ု     ပွင့်လင်းစွာြဖင့ ်

အေကျအလည် ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ်အြမင် 

ကျယ်ကျယ်ြဖင့ ်ေဆွးေွးကေစလိေုကာင်း၊ ြပည်သ ူ

လူထုဆ ှင့် ကိုက်ညီသည့် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ ်

ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ      ကိစ ရပ်များ၊ 

ဒီမုိကေရစီှင့်      ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ    အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များ

ှင့်ပတ်သက်၍ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက         တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ရှင်းလင်းေဆွးေွး ေြပာကားသည်။ 

အြပန်အလှန်ေဆွးေွး

ထုိေနာက် ဒီမုိကေရစီအကျိးြပ ကရင်တပ်မေတာ် 

(DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီးှင့ ်အဖဲွဝင် 

များက    ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ  ကရင်တပ်မေတာ ်

(DKBA)အေနြဖင့ ်တပ်မေတာ်ှင့ ်အမတဲမ်းလက်တဲွ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည့ ်အေြခအေနများှင့် 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်  ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ု  အေြခခံသည့် 

ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးှင့ ်   ပတ်သက်၍ 

သေဘာထားတူညီချက်အြမင်များကိ ု    ြပန်လည် 

ေဆွးေွးပီး ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာများကုိ 

တင်ြပသည်။    ယင်းေနာက်   ငိမ်းချမ်းေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊ ေဒသဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့် 

ပတ်သက်၍  ှစ်ဖက်အြမင်များကိ ုရင်းီှးပွင့လ်င်းစွာ 

အြပန်အလှန်ေဆွးေွးကသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    ဥက    

ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၏ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးရန် ဖတ်ိေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ 

ေနြပည်ေတာ်သုိေရာက်ရိှပီး  ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်

ေရးအဖဲွချပ်(PNLO) ဒုတိယဥက   (၁)ခွန်ထွန်းတင် 

ဦးေဆာင်သည့်  ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

သည် ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ် ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ 

အဆိုပါ  ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး 

အဖွဲချပ်(PNLO)  ဒုတိယဥက   (၁)  ခွန်ထွန်းတင် 

ဦးေဆာင်သည့်  ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ

အား အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရး 

ေတွဆုပဲွံအပီးတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပကရင်တပ်မေတာ်(DKBA)မှ 

စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီးှင့ ်အဖဲွဝင်များအား 

အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်းများ     ေပးအပ်ရာ 

ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ   ကရင်တပ်မေတာ(်DKBA)မှ 

စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှ ိ   ေစာစတီးက   ေဒသထွက် 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများကိ ု ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ပီး  

စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။

ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်

အဆိပုါ ဒမီိကုေရစအီကျိးြပကရင်တပ်မေတာ် 

(DKBA)မှ စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီး ဦးေဆာင် 

သည့်         ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမ ှ  ဖွဲစည်းေပး 

ထားသည့ ်ေကာင်စဝီင်များပါဝင်သည့ ်ငမ်ိးချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲ၊ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး 

ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတီ 

တိုှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးမ များကို ဆက်လက် 

ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 ပအိုဝ်းအမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရးအဖွဲချပ ်(PNLO) ဒုတိယဥက   (၁)ခွန်ထွန်းတင် 

ဦးေဆာင်သည့ ်ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ
ေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရးေကာ်မတမှီ တာဝန်ရိှသမူျား၊ 

သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန အပုညာ 

ဦးစီးဌာနမှ တုိင်းရင်းသား တုိင်းရင်းသူများ၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့် ေဒသခံ 

ြပည်သူများက ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးကုိရရိှေရးသည် 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏    ဆ အစစ်အမှန်ြဖစ်သည်၊ 

ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးသည် ိင်ုငသံားအားလုံး၏ ဆ  

အမှန်ြဖစ်သည်၊ ြပည်ေထာင်စုကီးငမ်ိးချမ်းဖို ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးကပါစုိ၊ တုိင်းရင်းသားေတွစည်းလံုးမှ ငိမ်းချမ်း 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းရ စသည့် စာသားပါ ဆုိင်းဘုတ်များ 

ကိင်ုေဆာင်၍ လည်းေကာင်း၊  ိင်ုငေံတာ်အလငံယ်များ 

ကုိင်ေဆာင်၍လည်းေကာင်း ေနြပည်ေတာ်ရိှ Horizon 

Lake  View  Resort  ၌  ပိုေဆာင် တ်ဆက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    
တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 
မင်းေအာင်လ  င်    ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ   ကရင ်
တပ်မေတာ်(DKBA)မှ     စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့်ရှိ 
ေစာစတီးအား ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက       တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရး      ဦးစီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ှင့်      ဒီမိုကေရစီအကျိးြပ    

ကရင်တပ်မေတာ်  (DKBA)မှ 

စစ်ဦးစီးချပ်အဆင့ရိှ် ေစာစတီး 

တို အဖဲွဝင်များှင့်အတူ စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်    ဓာတ်ပုံိုက ်

ကစ်။
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ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံစိန်ပီတာစဘတ်မိတွင ်ကျင်းပသည့ ်

(၂၅) ကိမ်ေြမာက ်ိုင်ငံတကာစီးပွားေရးဖိုရမ်သို ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ တက်ေရာက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

စမီကံန်ိးှင့ ်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန     

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းရိှန်၊ ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊     အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး     ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး      ဦးကိုကိုလ  င်၊ 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့ ်စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန        ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးေသာင်းဟန်၊  စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး   ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းှင့်  ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်      ဒုတိယဥက    

ေဒ သန်းသန်းေဆွတုိပါဝင်သည့်  ြမန်မာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည်        ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင၏ံ သမ တအကေံပးှင့် 

(၂၅)ကိမ်ေြမာက ်ိုင်ငံတကာစီးပွားေရး

ဖိရုမ်ကျင်းပေရးေကာ်မတ၏ီ    အမ ေဆာင် 

အတွင်းေရးမှးြဖစ်သ ူ    Mr.    Anton 

Kobyakov ၏ ဖိတ်ကားချက်အရ ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ စိန်ပီတာစဘတ်မိ 

တွင် ဇွန် ၁၅ ရက်မှ ၁၈ ရက် အထကိျင်းပ 

သည့ ် (၂၅)ကမ်ိေြမာက်   စန်ိပတီာစဘတ် 

ိုင်ငံတကာ         စီးပွားေရးဖိုရမ်သို 

တက်ေရာက်သည်။

ေဆွးေွး

ဖိုရမ်မတိုင်မ ီဇွန် ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ 

ပိင်ုးတွင် လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့ ်

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးေသာင်းဟန်ှင့ ်  ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ 

သည် Sigma LLC Co., Ltd. မှ Deputy 

Director General for Foreign Economic 

Relations ြဖစ်သူ Mr. Rodionov Nikita 

အား လက်ခံေတွဆံု၍ ေရနံထွက်ပစ ည်း 

များ ထတ်ုလပ်ုေရး၊ တင်သွင်းေရာင်းချေရး 

ှင့်   ေရနံချက်စက်ုံတည်ေဆာက်ေရး 

ဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ဖိုရမ်၏ ပထမေနြဖစ်သည့ ်ဇွန် ၁၅ 

ရက် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ြမန်မာကုိယ်စားလှယ် 

အဖဲွဝင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး    ဦးေအာင်ိုင်ဦးသည ်   ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ     စွမ်းအင်ကုမ ဏီ 

ြဖစ်ေသာ   Sigma  LLC  Co.,Ltd.  မှ 

တာဝန်ရိှသမူျားအား  လက်ခေံတွဆုခံဲ့ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏       စွမ်းအင်က  တွင် 

လာေရာက်ရင်းီှးြမပ်ံှေရးအတွက် အခွင့် 

အလမ်းများှင့ ်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးခ့ဲသည်။ ထုိြပင် လ ပ်စစ် 

စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေသာင်းဟန် 

ှင့်အဖွဲသည်    စိန်ပီတာစဘတ်မိရှိ 

Baltic Shipyard သို သွားေရာက်ေလလ့ာ 

ခဲ့ရာ  Civil  Shipbuilding   Markets 

Development,  United  Shipbuilding 

Corporation  မှ   Deputy   General 

Director ြဖစ်သူ Mr. David Adamiya 

က တည်ေဆာက်အသုံးြပေနေသာ ေရခခဲွဲ 

သေ  ဘာများ၊ ေရေပ ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ

များအေကာင်းကို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပီး 

Shipyard     အတွင်း    သေ  ဘာများ 

တည်ေဆာက်ေနမ ကိ ု လှည့လ်ည်ကည့်  

ေလ့လာသည်။

ညေနပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးဝင်းရှိန်၊ ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ ဦးကိုကိုလ  င်၊ 

ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းှင့် ြမန်မာကိုယ်စား 

လှယ်အဖဲွသည် ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံ

ဆိင်ုရာ ြမန်မာသအံမတ်ကီး ဦးလွင်ဦးှင့ ်

အတ ူဥေရာပ-အာရှစီးပွားေရးေကာ်မရှင်၊ 

ေမခုိစီးပွားေရးှင့် ေပါင်းစည်းေရးဝန်ကီး 

H. E. Mr. Sergei Glazyev မှ တည်ခင်း 

သည့်   အလုပ်သေဘာ  ညစာစားပွဲသို 

တက်ေရာက်၍ ှစ်ိင်ုငဘံဏ်လပ်ုငန်းှင့ ်

ေငွေပးေငွယူကိစ ရပ်များ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

ှင့်    ကုန်သွယ်မ ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်ဥေရာပ-အာရှစီးပွားေရး 

သမဂ  အဖဲွဝင်ုိင်ငံများအကား စီးပွားေရး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ြမင့တ်င်ေရးကစိ ရပ် 

များ၊ ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်     ဥေရာပ-အာရှ 

စီးပွားေရးေကာ်မရှင်တုိအကား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ နားလည်မ စာခ န် 

လ ာ (Memorandum of Cooperation) 

လက်မှတ်ေရးထိုးေရး    ကိစ ရပ်များ၊ 

ှစ်ိင်ုငအံကား     လက်ေတွလပ်ုငန်းစ် 

ဆိုင်ရာ    စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး 

အစီအစ်များ၊ အာဆီယံှင့် ဥေရာပ-

အာရှ     စီးပွားေရးေကာ်မရှင်အကား 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်မ   တိုးြမင့်ေရးှင့ ်

ြမန်မာုိင်ငံှင့် ဥေရာပ-အာရှ စီးပွားေရး 

ေကာ်မရှင်တိုအကား   လွတ်လပ်ေသာ 

ကန်ုသွယ်မ  သေဘာတစူာချပ်ေရးထိုးိင်ု 

ေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးသည်။ 

အီးေအအီးယူ-အာဆီယံ ေဆွးေွးပွဲ

ဖိုရမ်ဒုတိယေနြဖစ်သည့် ဇွန် ၁၆ 

ရက်တွင် ြမန်မာကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် 

အီးေအအီးယ-ူအာဆယီ ံ(EAEU-ASEAN) 

ေဆွးေွးပွဲသို     တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ ေဆွးေွးပဲွတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေအာင်ိင်ုဦး 

သည် ေဆွးေွးေြပာကားသအူြဖစ် ပါဝင် 

တက်ေရာက်ကာ    အီးေအအီးယူှင့် 

အာဆီယံတိုအကား သိပ ံှင့်နည်းပညာ 

ှင့်    စက်မ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊ 

စွမ်းအင်အသုံးြပမ တွင် ကာဗွန်ေလ ာ့ချ 

ေရးနည်းလမ်းများ ေြပာင်းလအဲသုံးြပေရး၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ဆိင်ုရာ စမီခံျက်များ 

ပူးေပါင်း   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းစ ်      အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရးှင့ ်ဒစ်ဂျစ်တယ် အေြခခ ံ

အေဆာက်အအုံ ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များကို     ေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ထုိေနာက်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရး       ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ုိင်ဦးှင့် 

စီးပွားေရးှင့်    ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာပွင့်ဆနး်တုိသည်     ုရာှး 

ဖက်ဒေရးရှငး်ုိင်ငံ    စီးပာွးေရးဖွံဖိး 

တုိးတက်မ ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး H. E. Mr. 

Maksim Reshetnikov ှင့်   ေတွဆုံ၍ 

ရှုား-ြမန်မာ အစုိးရအချင်းချင်း ကုန်သွယ် 

ေရးှင့ ်စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ပူးတဲွေကာ်မရှင် တတယိအကမ်ိ အစည်း 

အေဝးကုိ ြမန်မာုိင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အြဖစ် 

လက်ခံကျင်းပေရး၊ ုရှား-ြမန်မာ စီးပွား 

ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေရးမဟာဗျဟာ(မူကမ်း)   လက်မှတ် 

ေရးထိုးေရး၊ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ကန်ုသွယ်မ ြမင့်တင်ေရးှင့် ုရှားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်   ြမန်မာိုင်ငံ 

တွင် စက်မ ဇုန်များထူေထာင်၍ လာေရာက် 

လုပ်ကိုင်ေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ ှစ်ဖက် 

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးသည်။ 

လက်ခံေတွဆုံ

ထိုြပင်  လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန 

ှင့်  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန်ှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ် 

အဖွဲသည် ROSATOM State Nuclear 

Energy Corporation ၏  န်ကားေရးမှး 

ချပ်ြဖစ်သူ Mr. Alexey Likhachev အား 

လက်ခေံတွဆုခံဲသ့ည်။ ယင်းသိုေတွဆုရံာ 

တွင် ရှုားိင်ုင၏ံ ျကလီးယားစွမ်းအင် 

ဆိင်ုရာ နည်းပညာအသုံးြပ၍ စက်ပစ ည်း 

များ ထတ်ုလပ်ုေဆာင်ရက်မ အေြခအေန၊ 

ျကလီးယားစွမ်းအင ်   အသုံးြပမ ှင့် 

စပ်လျ်း၍      လိုအပ်သည့်ကိစ များကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးကလည်း ြမန်မာုိင်ငံ၏ လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား ရရိှ၊ သုံးစဲွိင်ုမ  အေြခအေနကိ ု

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ြမန်မာကုိယ်စားလှယ်အဖဲွဝင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်    ဒုတိယဥက    

ေဒ သန်းသန်းေဆွသည် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိုင်ငံ SOV COM Bank မှ Managing 

Director ှင့် Head of Structured 

Finance and Financial Solution ြဖစ်သ ူ

Ms. Olga Ermachenleo ှင့် ေတွဆုံ၍ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး   ဘဏ်များ၏ 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကုိ ေဆွးေွး 

သည်။

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေွး

ညပိုင်းတွင် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲသည် ုရှား-အာဆီယံ စီးပွားေရး 

ေကာင်စီဥက    Mr. Ivan Polyakov က 

တည်ခင်းသည့် အလုပ်သေဘာ ညစာစားပဲွ 

သို တက်ေရာက်ပီး ြမန်မာုိင်ငံှင့် ုရှား 

ိုင်ငံတိုအကား     ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ   ကိစ ရပ်များ၊ 

အာဆီယံ-ုရှား  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ဆိုင်ရာများှင့ ်  ြမန်မာ-ုရှား ပုဂ လိက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များှင့ ်စပ်လျ်း၍ 

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးသည်။

ဖိုရမ်၏ တတိယေနြဖစ်သည့် ဇွန် 

၁၇   ရက်တွင်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးဝင်းရိှန် ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာကိယ်ုစား 

လှယ်အဖွဲသည်      ုရှား-အာဆီယံ 

စီးပွားေရးေကာင်စီဥက     Mr. Ivan 

Polyakov ှင့် ေတွဆုံ၍ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ှင့်  ကုန်သွယ်မ      တိုးတက ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး၊ ဘဏ်လပ်ုငန်းဆိင်ုရာ 

ကိစ များ လွယ်ကူေချာေမွေစေရး၊ ိုင်ငံ 

တွင်း စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးထုတ်ကုန ်

များ ပိမုိတုိုးတက်ထွက်ရိှရန်ှင့ ်ြပည်ပသုိ 

တိုးချဲတင်ပိုိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာ

ဆုိင်ရာပ့ံပုိးကူညီုိင်ေရး၊ စွမ်းအင်ဆိင်ုရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ တိုးြမင့်ိင်ုေရး၊ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး၊ အေြခခအံေဆာက်အအု ံ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး၊  သတင်းအချက် 

အလက်များ အြပန်အလှန်ဖလှယ်ိင်ုေရး၊ 

နည်းပညာှင့ ်စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်မ  

တုိအတွက် ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ ဆီေချာစက်ံု 

များ၊ ဓာတ်ေြမဩဇာစက်ံုများ၊ ေရာ်ဘာ 

စက်ုံများ တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်အဆင့် 

ြမင့်တင်ေရး၊ ှစ်ိုင်င ံေလေကာင်းလိုင်း 

ေြပးဆွဲေရးှင့ ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုတွင ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊    စက်သုံးဆီ 

သိေုလှာင်ကန်ှင့ ်အေြခခအံေဆာက်အအု ံ

က   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ ဘာသာစကား 

ှင့် ယ်ေကျးမ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး

ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုအြမင်ချင်းဖလှယ် 

ေဆွးေွးခဲ့သည်။  ထိုြပင်  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ     သတင်းအချက် 

အလက်ှင့်   ဥပေဒ၊   လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

စာအုပ်စာေစာင်များကိ ု     ေပးအပ်ခဲ့ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်     လက်ခံကျင်းပမည့ ်

ရှုား-ြမန်မာ အစုိးရအချင်းချင်း ကုန်သွယ် 

ေရးှင့ ်စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ပူးတဲွေကာ်မရှင် တတယိအကမ်ိ အစည်း 

အေဝးတွင် ုရှား-အာဆီယံ စီးပွားေရး 

ေကာင်စီမှလည်း    ပါဝင်တက်ေရာက ်

ိုင်ေရးအတွက် ဖိတ်ကားသည်။ 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

သည်  ြမန်မာသံအမတ်ကီး ဦးလွင်ဦးှင့် 

အတူ ဖိုရမ်တတိယေန  နံနက်ပိုင်းတွင် 

Park Inn by Radisson Pulkovskaya 

၌   ကျင်းပြပလုပ်ေသာ  INTER RAO-

Export LLC ှင့ ်လ ပ်စစ်စွမ်းအားစမီေံရး

ဦးစီးဌာနတုိအကား လ ပ်စစ်က  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာ နားလည်မ စာခ န် 

လ ာ လက်မှတ်ေရးထိုးပဲွသို  တက်ေရာက်ခဲ ့

သည်။    ယင်းလက်မှတ်ေရးထိုးပွဲတွင ်

INTER RAO-Export LLC ၏ General 

Director ြဖစ်သူ Mr. Maxim E. Sergeev 

က  ကုမ ဏီအေနြဖင့်   ိုင်ငံတကာတွင် 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုမံျားအတွက် 

ပစ ည်းတင်သွင်းမ ၊ တည်ေဆာက်မ လုပ်ငန်း 

များအေကာင်း     ရှင်းလင်းတင်ြပပီး 

ြမန်မာိုင်ငံတွင်  လ ပ်စစ်စီမံကိန်းများ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့် ကိစ ရပ်များကို 

ေဆွးေွးသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ထိုေနာက် လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီး 

ဌာနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည်  ရှုားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိုင်ငံ၏ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့် စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးြဖစ်သူ H.E. Mr. SHULGINOV 

Nikolay ဦးေဆာင်ေသာအဖဲွှင့် ေတွဆံု 

ေဆွးေွးခဲသ့ည်။ ယင်းသိုေတွဆုရံာတွင်  

ုရှားိုင်င ံ  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး Mr. SOROKIN Pavel လည်း ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး   Mr.  SHULGINOV 

Nikolay  က   ုရှားိုင်ငံအေနြဖင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံှင့်  စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကိစ ရပ် 

များတွင် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

ေမ ာ်လင့ေ်ကာင်း၊ ေရနရှံာေဖတွူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ၌ ုရှားကုမ ဏီများ ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေနမ များှင့် ေရနံှင့် ေရနံ 

ထွက်ပစ ည်းများ တင်ပိုေရးှင့ ်လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးစက်ု ံ တည်ေဆာက်ေရး 

ဆုိင်ရာ ကိစ ရပ်များကုိ ေဆွးေွးခ့ဲသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကလည်း ြမန်မာ 

ိုင်ငံအတွက်  စက်သုံးဆီှင့ ်  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များကိ ု ရှင်းလင်း 

ေြပာကား၍            စာမျက်ှာ ၅ သုိ »»



ဇွန်    ၂၀၊   ၂၀၂၂

ခရီးသည်များတည်းခိုေနထိုင်မ  အဆင်ေြပေစေရး၊ လုံ ခံ စိတ်ချစွာ သွားလာိုင်ေရးှင့် 

ေကာင်းမွန်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ များေပးိုင်ေရးအတွက် စ်ဆက်မြပတ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၁၉ 

ဟိတုယ်ှင့ခ်ရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနသည်  

ခရီးသည်များတည်းခိုေနထိုင်မ  အဆင်ေြပေစေရး၊ 

လုံ ခံစတ်ိချစွာ သွားလာိင်ုေရးှင့ ်ေကာင်းမွန်ေသာ 

ဝန်ေဆာင်မ များေပးိင်ုေရးအတွက် စ်ဆက်မြပတ် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ဟိတုယ်ှင့ ်ခရီးသွား 

လာေရးဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေဌးေအာင်သည် ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ေနြပည်ေတာ် 

ဟိုတယ်၌   ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရှ ိ  ဟိုတယ်ှင့် 

တည်းခုိရိပ်သာလုပ်ငန်းရှင်များ၊ တာဝန်ရိှသူများှင့် 

ေနြပည်ေတာ်ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ    လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများကိုေတွဆုံသည်။

မိေတာ်အဂ   ါရပ်ှင့်အညီ ြဖစ်ေစေရး

ေတွဆုံစ်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်း ဟုိတယ်ှင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရယူေဆာင်ရက ်

ေနေသာ ဟိုတယ်ှင့်တည်းခိုရိပ်သာ  ၉၈ လုံးရှိပီး 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ဟိုတယ်ှင့်တည်းခိုရိပ်သာ ၇၅ 

လုံး ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊    ယခုအခါ 

မိေတာ်ေနြပည်ေတာ်ကုိ “ Green City၊ Clean City၊ 

Smart  City” လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ သန်ရှင်း 

သာယာလှပေသာမိေတာ်    ြဖစ်ေစေရးအတွက ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ရာ ဟိတုယ်များအေန 

ြဖင့်လည်း မိေတာ်၏အဂ   ါရပ်ှင့်အညီ ြဖစ်ေစေရး 

အတွက်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုအြပင် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် လုံ ခံစိတ်ချစွာ သွားလာိုင်ေရး 

အတွက် ကျန်းမာေရးှင့ ်ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

ဆိုင်ရာ ေဒသအဆင့်ှင့် အမျိးသားအဆင့် အသိ 

အမှတ်ြပလက်မှတ် (HSP Plaque) များကိ ုထတ်ုေပး 

လျက်ရိှေကာင်း၊ HSP ကုိလုိက်နာေဆာင်ရက်မှသာ 

ုိင်ငံတကာခရီးသွားများ၏ Trust ှင့် ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့်လည်း မိမိကိုယ်ကို Confidence ရှိမည် 

ြဖစ်ေကာင်း။

ဂုြပေဆာင်ရက်

ဟိုတယ်ှင့်  တည်းခိုရိပ်သာများအေနြဖင့ ်

မသန်စွမ်းခရီးသွား ဧည့်သည်များ၏ လိုအပ်ချက် 

များကို ြဖည့်ဆည်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 

ရက်ိင်ုေရးအတွက် ဝိင်ုးဝန်းြဖည့ဆ်ည်း ဝန်ေဆာင်မ  

ြပကေစလိုေကာင်း၊ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

များတွင်လည်း မသန်စွမ်း ခရီးသွားဧည့သ်ည်များအား 

ဝန်ေဆာင်မ ေပးိုင်ရန် သင်တန်းများ  ဖွင့်လှစ ်

သင်ကားေပးလျက်ရှိေကာင်း၊  ၎င်းြပင် လူဝင်မ  

ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနမ ှ

ေဆာင်ရက်ေနေသာ    ပန်းခင်းစီမံချက်ှင့်အညီ 

ိုင်ငံသားများ   ဟုိတယ်ှင့်တည်းခုိရိပ်သာများတွင် 

လာေရာက်တည်းခိရုာ၌ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်များ 

ြဖင့် စနစ်တကျတည်းခိုေနထိုင်ေရးအတွက်လည်း 

ဂုြပေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်ေကာင်း။ 

ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ လာေရာက်တည်းခိေုန

ထိင်ုမ စာရင်းဇယားများကိ ု ေြပာင်းလတဲိုးတက်လာ 

ေသာ နည်းစနစ်များှင့်အညီေဆာင်ရက်ိုင်ေရး 

အတွက်  ဧည့်စာရင်းစီမံခန်ခွဲမ စနစ် (Guest List 

Management System- GLMS) ကို  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ ဟိုတယ် ၈၆ လုံးမှ မှတ်ပုံတင်ပီးြဖစ ်

ေသာ်လည်း အမှန်တကယ်အသုံးြပမ နည်းပါးေသး

သည်ကို ေတွရှိရေကာင်း၊   တည်းခိုေနထိုင်ေသာ 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ   လုံ ခံစိတ်ချစွာတည်းခို 

ေနထိုင်ိုင်ေရးအတွက် ယခင်ကပင်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ကပီး လုံ ခံေရးစစ်ေဆးသည့် ကိရိယာများကို 

စနစ်တကျြပန်လည် တပ်ဆင်အသံုးြပကရန် အထူး 

လိုအပ်ေကာင်း၊   ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း 

လံု ခံေရးအသိ၊ လံု ခံေရးသတိရှိရမည်ြဖစ်ေကာငး်  

ေြပာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

 ဆက်လက်၍   န်ကားေရးမှးချပ်များက 

ကျန်းမာေရးှင့ ်လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ကိစ ၊ အစိုးရှင့် 

ပုဂ လိက ဟန်ချက်ညီစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

ကစိ ကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ ယင်းေနာက်  ေတွဆု ံ

ပဲွသို တက်ေရာက်လာကေသာ ဟိတုယ်ှင့ ်တည်းခိ ု

ရပ်ိသာ လပ်ုငန်းရှင်များက မိမိတုိဟုိတယ်သုိ ဧည့်သည် 

များ လာေရာက်တည်းခုိေနထုိင်ရာတွင် အဆင်သင့် 

ြဖစ်ေစေရးအတွက် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များ 

ှင့် အေထွေထွကိစ များကို ေဆွးေွးတင်ြပကရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုိအပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည် ေနြပည်ေတာ်ရှိ   ဟိုတယ်များှင့ ်

ိုင်ငံေတာ်ဧည့်ေဂဟာရှ ိ   ဟိုတယ်များ  သန်ရှင်း 

သာယာလှပေရးှင့ ်စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး ေဆာင်ရက် 

ထားရှိမ များကို    လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                   

         သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၁၉

သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိး 

ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးထွန်းအုံသည် 

ယေန  နံနက်ပုိင်းတွင် မဂ  လာဒံုမိနယ်ရိှ သစ်ေတာ 

ပျိးဥယျာ်ကိ ု ကည့် စစ်ေဆးရာ တာဝန်ရိှသမူျားက 

ပျိးဥယျာ်အတွင်း ပျိးေထာင်ထားရိှမ ၊ ပျိးပင်အမျိး 

အစားအလိက်ု ြဖန်ေဝပီးစီးမ ှင့ ်ဆက်လက်ြဖန်ေဝ 

မည့အ်ေြခအေန၊ ၂၀၂၃ ခှုစ်အတွက် ပျိးေထာင်မည့ ်

အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပရာ ဒတုယိဝန်ကီး 

က ယခှုစ်မိုးရာသီတွင် ပျိးပင်များကိ ုြပည်သမူျား၏ 

လက်ဝယ်အေရာက် ြဖန်ေဝေပးေရး၊ စိက်ုပျိးနည်းှင့် 

ြပစုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်မ   နည်းလမ်းများကို 

ြပည်သူများသိုမ ေဝေပးေရး မှာကားသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကီးသည် တိုက်ကီး 

မိနယ် ေတာင်လ  င်ိုးမကိးဝိုင်း အကွက်အမှတ် 

(၁၄) ှင့် (၂၁) တိုတွင်  တည်ေထာင်ထားရှိသည့ ်

သစ်မာစိုက်ခင်းများှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် မိုးရာသီတွင ်

တည်ေထာင်ထားရိှသည့် တုိက်ကီးမိနယ် ေရစက် 

ေတာင်ေကျးရာရိှ တစ်ရာ ှစ်ဧက ေကျးရာသုံးထင်း 

စိုက်ခင်းများ၏ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမ ကို ကည့်  

စစ်ေဆးပီး  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ သစ်ေတာ 

အတန်းအစားအလိက်ု သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  တိုးတက် 

ေစေရးှင့ ် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ 

တိုးချဲဖဲွစည်းေရး၊ သစ်ေတာသယဇံာတှင့ ်ဇဝီမျိးစု ံ

မျိးကွဲများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးကို   အရှိန် 

အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်ေရး၊ ြပည်သူလူထ ုပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေသာ   သစ်ေတာအုပ်ချပ်မ တိုးြမင့်ေရးှင့ ်

ေကျးရာေနြပည်သူများအတွက် ထင်းေလာင်စာရရိှ 

ိုင်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေရး  

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              

 သတင်းစ်

»» စာမျက်ှာ ၄ မှ

ုရှားုိင်ငံှင့် ေရရှည်ပူးေပါငး်ေဆာင်ရက်ေရးကိစ  

များှင့စ်ပ်လျ်းပီးေဆွးေွးခဲသ့ည်။      အဆိပုါကစိ  

ှင့် စပ်လျ်း၍    ှစ်ိုင်ငံဝန်ကီးဌာနများအကား    

ပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲများ  ဖွဲစည်း၍ လက်ေတွ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် သေဘာတူေဆွးေွးသည်။

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများသည် 

ဖုိရမ်၏ စံုညီအစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်ခ့ဲသည်။ 

အဆိုပါ စုံညီအစည်းအေဝးသို ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိင်ုငသံမ တ မစ တာ ဗလာဒမီာပတူင် တက်ေရာက်၍ 

ကမ ာ့စီးပွားေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ၊  ုရှားိုင်ငံ၏ 

စီမံေဆာင်ရက်ေနမ များ၊  ပထဝီိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ ရပ်များ၊ ုရှားစီးပွားေရးအေြခအေန၊  စီမံကိန်း 

များအတွက် ေငွေကးထုတ်ေချးမည့် ကိစ ရပ်များ၊ 

စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမ များ၊ ေမခိုစီးပွားေရးတည်ငိမ ်

ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ေဆာင်ရက်ေနမ များ၊ စိန်ေခ မ  

များမှ အခွင့်အလမ်းသုိ ေြပာင်းလေဲဆာင်ရက်မ များ၊ 

သပိ ံှင့န်ည်းပညာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ဖံွဖိးတိးုတက်မ ှင့ ်လမူ လုံ ခံစတ်ိချေရး၊ ေခတ်သစ် 

ပုံစံြဖင့် ေဈးကွက်ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရက်ေရး ၊ ိုင်ငံ 

အဆင့် အေသးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မ  တိုးြမင့်ိုင်ေရးတိုှင့် 

စပ်လျ်း၍ အကျယ်တဝင့်  ထည့်သွင်းေြပာကား 

သည်။ 

ဖိုရမ်ကာလအတွင်း   ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟို 

ဘဏ် ဒုတိယဥက    ေဒ သန်းသန်းေဆွသည် Bank 

of Russia မှ   ဒုတိယဥက   ြဖစ်သူ Ms. Olga 

Skorobogatova ှင့ ်ေတွဆု၍ံ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိ ု

ဘဏ်ှင့် Bank of Russia တိုအကား     ှစ်ဖက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးစာခ န်လ ာ   (Bilateral 

Cooperation MoU) ေရးထိုးရန် ကိစ ရပ်များှင့ ်

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်  စပ်လျ်း၍ 

ေဆွးေွးခဲသ့ည်။ ထိုေနာက် ရှုားိင်ုင၏ံ National 

Payment Card System ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေပးေသာ   MIR မှ CEO ြဖစ်သူ  Mr. 

Vladimir Komlev ှင့် ေတွဆုံပီး ှစ်ိုင်ငံကား 

ခရီးသွားက  တွင် ေဒသတွင်း ှစ်ိုင်ငံေငွေကး

သုံးစွဲိုင်ေရးှင့်စပ်လျ်း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

အစီအစ်များကို ေဆွးေွးသည်။

ဖိုရမ်၏ စတုတ ေနြဖစ်သည့ ်   ဇွန်  ၁၈ ရက် 

တွင် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည် ဖိုရမ်၌ြပသ

ထားသည့ြ်ပခန်းများကိေုလလ့ာ၍ စီးပွားေရးေဆာင် 

ရက်ရန် စတ်ိပါဝင်စားသည့ ်ပဂု လကိရင်းီှးြမပ်ံှသ ူ

များှင့် ေဆွးေွးသည်။ 

စိန်ပီတာစဘတ်  ိုင်ငံတကာစီးပွားေရးဖိုရမ ်

သည် ိုင်ငံတကာ ဦးေဆာင်အဖွဲအစည်းအြဖစ ်

ကမ ာစ့ီးပွားေရးအေြခအေနှင့ ် ေရရှည်တည်တံသ့ည့ ်

ဖံွဖိးမ ကိ ုရရိှေစေရးအတွက် လက်ေတွေဆာင်ရက် 

ေနမ များကို အြမင်ချင်းဖလှယ်၍ ေဆွးေွးသည့် 

ဖိုရမ်တစ်ခုြဖစ်သည်။   ၁၉၉၇ ခုှစ်ကတည်းက 

စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ ၂၀၀၅ ခုှစ်မှစတင်၍   ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှငး်  သမ တ၏ ကီးကပ်မ ေအာက်တွင် 

ကျင်းပခဲ့ပီး  ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းသမ တသည်  ဖိရုမ်သို 

ှစ်စ်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။   ဖိုရမ်သည်   ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုငှံင့ ်ထွန်းသစ်စိင်ုငမံျား၏ ကမ ာ ့

စီးပွားေရးေဈးကွက်များ၌ကံေတွရသည့ ်  စီးပွား 

ေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများှင့် စိန်ေခ မ များကို 

စီးပွားေရးအဖဲွအစည်းများအကား ေဆွးေွးိင်ုသည့် 

လမ်းေကာင်းတစ်ခုအြဖစ ်ေရာက်ရှိသည်။

ယခုကျင်းပေသာဖိုရမ်သို ကာဇက်စတန်ိုင်ငံ 

သမ တက ကိယ်ုတိင်ုတက်ေရာက်ပီး တတ်ုြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံ သမ တှင့် အီဂျစ်ိုင်ငံ သမ တတိုက 

အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် ပါဝင်တက်ေရာက်၍ မိန်ခွန်းေြပာ 

ကားခဲ့သည်။ ထိုြပင ်ိုင်ငံ ၄၃ ိုင်ငံမှ ဝန်ကီးများ၊ 

၈၄ ိုင်ငံမှ သံတမန်အကီးအကဲများှင့် ိုင်ငံှင့် 

အုပ်ချပ်မ ေဒသေပါင်း ၁၄၀ ေကျာ်တိုမှ ကိုယ်စား 

လှယ်များလည်း    ပါဝင်တက်ေရာက်ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ သစ်ေတာအတန်းအစားအလုိက် 

သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  တိုးတက်ေစေရးှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ 

တိုးချဲဖွဲစည်းေရး  အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကို တတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇွန်  ၂၀၊   ၂၀၂၂

ေတာပင်ကိ ုေတာ်ေတာ်ခုတ်က

ေတာြပတ်လိမ် ့ေနာက်ေနာင်

ေတာြပတ်လို ေတာေြပာင်

မိုးေခါင်ေတာ့မှာပဲ

မိုးေခါင်လို ေရမက ယ်

သဲပင်လယ ်ြဖစ်လိမ့်မလွဲ။

                                 ေဇာ်ဂျ ီ

သဲက ာရြဖစ်ထွန်းြခင်း

သစ်ေတာများသည ်လူသားများအတွက ်သစ်၊ ထင်း၊ ဝါး၊ ေဆး၊ 

အဝတ်အထည်၊ အစားအစာ အစရိှသည့် သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းများ 

သာမက   ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများထိန်းသိမ်းြခင်း၊   ေရှင့် ေလေကာင်း 

ေလသန်ရရိှေစရန်  သန်စင်ေပးြခင်း၊ ကမ ာ့ေလထုအား ပူေွးေစပီး 

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ကိ ု   ြဖစ်ေပ ေစသည့်  ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိက်ု 

ဓာတ်ေငွများ    စပ်ုယသူိေုလှာင်ေပးြခင်း၊   သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းမ အား 

တားဆီးေပးြခင်း၊  သဘာဝေဘးအ ရာယ်များမှ  ကာကွယ်ေပးြခင်း 

စသည့်   ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ   ဝန်ေဆာင်မ များကို  စ်ဆက်မြပတ် 

အေထာက်အပ့ံြပလျက်ရိှပါသည်။  ထုိေကာင့်  ‘သစ်ေတာများသည် 

အတတ်ိကာလ၏ အေမအွှစ်၊ ပစ ပ န်၏ အကျိးစီးပွားှင့ ် အနာဂတ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ အတွက်ြဖစ်သည’် ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။

ဆရာေဇာ်ဂျ၏ီ ကဗျာေလးသည် သစ်ေတာသစ်ပင်များ၏ အကျိး 

ေကျးဇူးကို ေဖာ် န်းေနပီး သစ်ပင်သစ်ေတာများကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့

ခတ်ုယမူ များေကာင့ ်သစ်ေတာများြပန်းတီးပီး မုိးေခါင်ြခင်း၊ ေရရှား 

ြခင်း၊ ပူြပင်းေြခာက်ေသွြခင်း၊ ေြမဆီလ ာပျက်စီးပီး ေနာက်ဆုံးတွင် 

သပဲင်လယ်၊ သကဲ ာရများြဖစ်သွားိင်ုေကာင်း ထထိမိမိ ိဆုံးမ န်ြပ 

ထားပါသည်။ ြမန်မာိင်ုငသံည် သယဇံာတများ ေပါများသည်ဆိေုသာ် 

လည်း   အကန်အသတ်ြဖင့်သာရှိပါသည်။ သစ်ေတာများ၏ ှစ်စ် 

တိုးပွား န်းထက်  ပိုမိုခုတ်ယူသုံးစွဲပါက သစ်ေတာများြပန်းတီးပီး 

ရာသဦတေုြပာင်းလ ဲေဖာက်ြပန်ြခင်း၊ မုိးေခါင်ြခင်းှင့် ေနာက်ဆုံးတွင် 

သဲပင်လယ်၊    သဲက ာရများ   ြဖစ်ေပ လာိုင်ပါသည်။   သဲက ာရ 

ြဖစ်ထွန်းြခင်းေကာင့်   စုိက်ပျိးသီးံှ   အထွက် န်းကျဆင်းလာြခင်း၊ 

ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအထွက် န်း နည်းပါးလာြခင်း၊ အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပီး လူမ စီးပွားေရးအခက်အခဲများ တုိးပွားလာ 

ြခင်း၊   ဆင်းရွဲမ်းပါးမ   ြမင့မ်ားလာြခင်း၊    ကျန်းမာေရးချိယွင်းြခင်း၊ 

ပညာေရးနိမ့်ကျြခင်းစသည့ ်       ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာများစွာ 

ြဖစ်ေပ လာပီး  ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး   ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို   ထိခိုက် 

မိုးေခါင်ြခင်းှင့် သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ  တိုက်ဖျက်ေရး
သစ်ေတာေမာင်

ဇွန် ၁၇ ရက်တွင်ကျေရာက်ခဲ့ေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့် မိုးေခါင်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန  ဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

လာမည်ြဖစ်သည်။

ကုလသမဂ သဲက ာရ   တိုက်ဖျက်ေရးကွန်ဗင်းရှင်း    (United 

Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) အဖွဲ 

က သဲက ာရြဖစ်ထွန်းလာမ   ဝိေသသလက ဏာများကိ ုေအာက်ပါ 

အတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည-်

 မိုးရာသွန်းမ ပုံစံမမှန်ြခင်း၊ မိုးရာသွန်းမ  အကိမ်ေရနည်းပါးြခင်း၊  

 မိုးေခါင်ေရရှားြခင်း၊ ပူြပင်းေြခာက်ေသွြခင်း၊ 

 ေလထုှင့် ေြမထုအပူချန်ိြမင့်မားမ ဒဏ် ကာရှည်စွာ ခံစားရြခင်း၊

 အပူချနိ် အတက်အကျလွန်ကဲြခင်း၊

 ေြမဆီလ ာ ေရေငွြပန်မ  န်း ြမင့်မားြခင်း၊

 စိုထိုင်းဆနိမ့်ြခင်း၊

 ေြမဆီေြခာက်ခန်းြခင်းှင့ ်ေြမအရည်အေသွး   အဆင့်အတန်း  

 နိမ့်ကျြခင်း၊

 ေရှင့် ေလတိုက်စားမ ေကာင့ ်အေပ ယံေြမဆီလ ာတိုက်စားမ   

 များြခင်း။

သဲက ာရြဖစ်ထွန်းြခင်းှင့ ်မိုးေခါင်ြခင်း အကျိးသက်ေရာက်မ များ

သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းမ သည် အဓကိကျေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ 

ြပဿနာတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ သစ်ှင့်ထင်းများ အလွန်အက ံထုတ်ယူ 

ြခင်း၊  စိက်ုပျိးေြမများချဲထွင်ြခင်း၊   သတ တူးေဖာ်ြခင်း၊ ဆည်တာတမ ံ

များတည်ေဆာက်ြခင်း၊  စားကျက်ချြခင်း၊ မိရာများ  တိုးချဲတည် 

ေထာင်ြခင်း    စသည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များေကာင့ ်    အပူပိုင်းေဒသ 

သစ်ေတာများြပန်းတီးြခင်း၊  ေြမဆီလ ာပျက်စီးြခင်းများ ြဖစ်ေပ ပီး 

အပူပိုင်းေဂဟစနစ်ပျက်စီးကာ  သဲက ာရြဖစ်ထွန်းလာြခင်း   ြဖစ် 

သည်။  ေြမဆီလ ာပျက်စီးြခင်း၊ မိုးေခါင်ပီး ပူြပင်းေြခာက်ေသွြခင်း 

ေကာင့ ်စားနပ်ရကိ ာထတ်ုလပ်ုိင်ုမ မရိှေတာသ့ြဖင့ ်အဆိပုါ ေဒသေန 

ြပည်သူများ လူမ စီးပွားဆိုင်ရာြပဿနာများှင့ ်ရင်ဆိုင်ကရသည်။ 

ကုလသမဂ သဲက ာရ  တိုက်ဖျက်ေရးကွန်ဗင်းရှင်းအရ   ယေန  

အချန်ိတွင်  သကဲ ာရြဖစ် ထွန်းလာေသာ  ဝေိသသလက ဏာများေကာင့ ်

ကမ ာတစ်ဝန်းစုိက်ပျိးုိင်ေသာ ေြမဧရိယာ၏  ၃၀   ရာခုိင် န်းမှ  ၃၅ 

ရာခိုင် န်းခန်အထိ   အရည်အေသွးကျဆင်းခဲ့ေကာင်း    သိရသည်။ 

အပပူိင်ုးေဒသများသည် သဘာဝအားြဖင့ ်ပြူပင်းေြခာက်ေသွပီး ထရှိ 

လွယ်ေသာ သေဘာရိှပါသည်။ ကုလသမဂ  သဲက ာရတုိက်ဖျက်ေရး

ကွန်ဗင်းရှင်း၏  ထုတ်ြပန်မ များအရ   သဲက ာရြဖစ်ထွန်းိုင်ေသာ 

အေြခအေနများေကာင့ ်ေနာင်ဆယ်ှစ်အတွင်း  လူသန်းေပါင်း ၅၀ 

ေကျာ်    အပူပိုင်းေနရပ်ေဒသမ ှ  အြခားေဒသများသို   ေြပာင်းေရ  

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း   ခန်မှန်းထားသည်။    ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

မိုးေခါင်မ ှင့်   ပူြပင်းေြခာက်ေသွမ  အကျိးဆက်များသည် ကမ ာ့ 

လဦူးေရ၏ ေလးပုသံုံးပုအံေပ  သက်ေရာက်ိင်ုမည်ဟလုည်း ခန်မှန်း 

ထားပါသည်။ ၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ်မှစတင်ပီး မုိးေခါင်မ ကာလှင့ ် အကမ်ိ 

အေရအတွက်သည်  ၂၉ ရာခိုင် န်းတိုးလာခဲ့ပီး လူေပါင်း ၅၅ သန်း 

သည် မိုးေခါင်မ ဒဏ်ကိ ုှစ်စ်ခစံားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၂၀၄၀ ြပည့ှ်စ် 

တွင် ကေလး  ေလးဦးလ င် တစ်ဦး န်း ေရြပတ်လပ်မ ဒဏ် ခစံားရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ၁၉၀၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း မိုးေခါင်မ ၊ ပူြပင်း 

ေြခာက်ေသွမ ေကာင့ ် လေူပါင်း ၂ ဒသမ ၇ သန်း အေပ  သက်ေရာက် 

ခဲ့ပီး ၁၁ ဒသမ ၇ သန်း အသက်ဆုံး ံးခဲရ့ေကာင်း  ေဖာ်ြပထားသည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့် 

မိုးေခါင်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန

သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ များသည ်ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ၊ ဇီဝမျိးစုံ 

မျိးကွဲဆုံး ံး ေပျာက်ကွယ်ြခင်းများကဲ့သို ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ စ်ဆက် 

မြပတ်  ဖွံဖိးတိုးတက်မ အတွက် အကီးမားဆုံးေသာ စိန်ေခ မ ြဖစ် 

သည်။ ထိုေကာင့ ်၁၉၉၄ ခှုစ်တွင် ကလုသမဂ အေထေွထညွလီာခကံ 

“ကုလသမဂ   သဲက ာရတိုက်ဖျက်ေရးကွန်ဗင်းရှင်း (UNCCD)” ကို 

တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ဆုံးြဖတ်ချက်အမှတ ်A/RES/49/115 ြဖင့် ှစ်စ် 

ဇွန်လ  ၁၇  ရက်ေနကိ ု  “အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ  သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့် 

မိုးေခါင်မ    တိုက်ဖျက်ေရးေန”   (International Day Against 

Desertification, and Drought) ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုှစ် 

အတွက်  ေဆာင်ပုဒ်မှာ  “မိုးေခါင်မ မှ လွတ်ေြမာက်ဖို၊ သစ်ပင်အတူ 

စိုက်ကစို” (Rising Up From Drought Together) ြဖစ်သည်။ 

အပပူိင်ုးေဒသတွင် သစ်ပင်စိက်ုပျိးြခင်း၊ သစ်ေတာများထန်ိးသမ်ိး 

ြခင်း၊ ေရသယံဇာတများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေရေဝေရလဲ သစ်ေတာများ 

ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် သဲက ာရြဖစ်ထွန်းုိင်မ များကုိ တုိက်ဖျက်ရန်ှင့် 

အပူပုိင်း ေဂဟစနစ်များ   ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ        

အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်   ေဆာင်ရက်ရန်ရည်ရယ်ပီး    သတ်မှတ်ခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

“အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့်  မိုးေခါင်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးေန”သည် ထင်ရှားေသာ  အထိမ်းအမှတ်ေနတစ်ေန  

ြဖစ်ပီး  ကုလသမဂ စားနပ်ရိက ာှင့်  စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ၊ ကုလသမဂ  

သစ်ေတာဖိုရမ ် အစရှိသည့် အဖွဲများကကီးမှး၍ ှစ်စ် ဇွန်လ ၁၇ 

ရက်ေနေရာက်တိင်ုး        “ကလုသမဂ      သကဲ ာရ      တိက်ုဖျက်ေရး 

ကွန်ဗင်းရှင်း”   အဖွဲဝင်ိုင်ငံအသီးသီးသည ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ 

ကျင်းပကာ သကဲ ာရတိက်ုဖျက်ေရး အသပိညာေပးေရး လပ်ုငန်းများ၊ 

စည်းုံးေရးလုပ်ငန်းများ၊ တိုးချဲပညာေပးေရးလုပ်ငန်းများကို ပိုမို 

အာုစံိက်ု အေလးထားလာေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။    

သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့် မိုးေခါင်မ တိုက်ဖျက်ေရးအတွက်၂၀၁၀ 

ြပည့ှ်စ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အထကိိ ုကလုသမဂ သကဲ ာရှင့ ်သကဲ ာရ 

တိုက်ဖျက်ေရး  ဆယ်စုှစ်အြဖစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုှစ်မှ ၂၀၃၀ 

ြပည့်ှစ်အထိကိ ုကုလသမဂ ေဂဟစနစ် ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး 

ဆယ်စုှစ်အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး    သစ်ေတာေဂဟစနစ်များ ြပန်လည် 

တည်ေထာင်ေရးအတွက် တွန်းအားေပး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။   

စာမျက်ှာ ၇ သို                                                 

ြမန်မာိုင်ငံသည် သယံဇာတများ ေပါများ 

သည်ဆိေုသာ်လည်း   အကနအ်သတ်ြဖင့သ်ာရိှပါ 

သည်။ သစ်ေတာများ၏ ှစ်စ်တိုးပွား န်းထက်  

ပိမုိခုတ်ုယသူုံးစဲွပါက သစ်ေတာများြပန်းတီးပီး 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲေဖာက်ြပန်ြခင်း၊  မိုးေခါင် 

ြခင်းှင့ ်ေနာက်ဆုံးတွင် သပဲင်လယ်၊  သကဲ ာရ 

များ ြဖစ်ေပ လာိင်ုပါသည်။ သကဲ ာရြဖစ်ထွန်း 

ြခင်းေကာင့ ် စိက်ုပျိးသီးံှ အထွက် န်းကျဆင်း 

လာြခင်း၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ အထွက် န်း 

နည်းပါးလာြခင်း...  စသည့် ေနာက်ဆက်တွဲ 

ြပဿနာများစွာ ြဖစ်ေပ လာပီး ိုင်ငံ၏စီးပွား 

ေရး ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို ထိခိုက်လာမည်



ဇွန်  ၂၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ                       

သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့ ်မိုးေခါင်မ တိက်ုဖျက်ေရးအတွက် “ကလုသမဂ  

သဲက ာရတိုက်ဖျက်ေရးကွန်ဗင်းရှင်း” က ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန် တိုက်တွန်းထားပါသည-်

 သစ်ေတာများ ြပန်လည်တည်ေထာင်ြခင်း၊ သဘာဝေတာများ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ဓမ တာမျိးဆက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊

 ေရများကိ ုေခ တာသုံးစွဲြခင်း၊  သန်စင်ပီး  ြပန်လည်သုံးစွဲြခင်း၊ 

မိုးေရကိ ု စနစ်တကျ   စုေဆာင်းအသုံးြပြခင်းများအပါအဝင ်         

ေရသယဇံာတများ ထန်ိးသမ်ိးြခင်းှင့ ်စနစ်တကျ စမီခံန် ခဲွြခင်း၊

 ေလတိုက်စားမ ၊   ေရတိုက်စားမ များ  ကာကွယ်ရန်အတွက် 

ေြမဆီလ ာအကာအကွယ်အြဖစ ်ရှင်သန်ိုင်မည့ ်ေဒသမျိးရင်း 

အပင်များ၊   ကီးြမန်သစ်ပင်များ၊  အပဒူဏ်ခံိင်ုေသာ အပင်များ 

စိက်ုပျိးြခင်း၊        လယ်၊   ယာ အစပ်များတွင် သစ်ပင်များစိက်ုပျိး 

ြခင်း၊ အိမ် ခံဝင်းအတွင်း  Home Garden  ကဲ့သို  သစ်ပင်မျိးစု ံ

တစ်ိင်ုတစ်ပိင်ု       စိက်ုပျိးြခင်း၊      တစ်အပ်ုတစ်မစိက်ုခင်းများ 

တည်ေထာင်ြခင်း၊ ေကျးရာသံုး ထင်းစုိက်ခင်းများ တည်ေထာင် 

ြခင်း၊ 

 သီးှံသစ်ေတာေရာေှာစုိက်ပျိးြခငး်ှင့် ကုိငး်ချိင်ြခငး်မှ ရရှိ  

လာေသာ သစ်ရက်၊   သစ်ကုိင်းများကုိ   အပင်ေြခတွင်စုပံုပီး    

ေြမဆီလ ာအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း။

ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ  

တိုက်ဖျက်ေရး

ြမန်မာုိင်ငံအလယ်ပုိင်း စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတုိင်း 

ေဒသကီးှင့်   မေကွးတိုင်းေဒသကီးတို၏    အပူပိုင်းဇုန်အတွင်း 

ကျေရာက်ေသာ မိနယ်များသည် မုိးေရချန်ိလက်မ ၄၀ ေအာက်သာ 

ရရှိပီး အပူချနိ် ၄၇ ဒသမ ၂ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်အထိ   ြမင့်မားပီး 

ေြခာက်ေသွကာလမှာလည်း  ိဝုင်ဘာလမှ ေမလအထတိိင်ု ကာရှည် 

ပါသည်။ ေြမတုိက်စားမ များပီး  အေပ ယံေြမဆီလ ာကုန်ခန်းပီး အပင် 

များ သဘာဝမျိးဆက်ရန်ပင် ခက်ခလှဲပါသည်။ သစ်ပင်သစ်ေတာများ 

နည်းပါးြခင်းေကာင့ ် အပူချနိ်လွန်ကဲြခင်း၊ မိုးေခါင်ြခင်း၊ ေြမဆီလ ာ 

ပျက်စီးပီး သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းိင်ုသည့ ်အေြခအေနများ (desert-like 

formation) ကို ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။ ထိုေကာင့်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ 

သည်    ၁၉၉၇ ခုှစ်    ဇန်နဝါရီလတွင်    ကုလသမဂ သဲက ာရ 

တိုက်ဖျက်ေရးကွန်ဗင်းရှင်း   (UNCCD)  အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့ပီး 

အပပူိင်ုးေဒသစမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ သယဇံာတှင့ ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနက   Focal     ဌာနအြဖစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ယေနအထိ   “ကုလသမဂ   သဲက ာရ

တိုက်ဖျက်ေရးကွန်ဗင်းရှင်း  (UNCCD)”  တွင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံေပါင်း 

၁၉၇ ိင်ုငရိှံပီး  သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းမ များြဖစ်ေပ ေနေသာ ိင်ုငေံပါင်း 

၇၀ တွင် ိင်ုငအံဆင့ ်သကဲ ာရတိက်ုဖျက်ေရး  စမီခံျက်များေရးဆဲွပီး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး ပူးေပါင်းကူညီေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည်   “ကုလသမဂ သဲက ာရ    တိုက်ဖျက်ေရး 

ကွန်ဗင်းရှင်း” အဖဲွဝင်ိင်ုငြံဖစ်သည်ှင့အ်ည ီြမန်မာိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးအတွက ်     နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်

သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ   တည်ေထာင်စိုက်ပျိးြခင်း၊  သဘာဝေတာ 

ကျန်များ ြပစုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန် 

ြဖင့်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၅၃ ခုှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုှစ်အထိ 

ေြမယာေကျးလက်ကီးပွားတိုးတက်ေရးေကာ်ပိေုရးရှင်းက သစ်ေတာ 

စိက်ုခင်းများ  စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ၁၉၆၃ ခှုစ်မှ ၁၉၈၁ ခှုစ်အထ ိ

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက ဆက်လက်တာဝန်ယူ  စိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါ 

သည်။  ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင်  အထူးေဒသ ကိုးခိုင်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး၊ 

၁၉၉၅  ခုှစ်တွင်  ၁၃ ခုိင်  စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးအြဖစ် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင် အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရး 

ဦးစီးဌာန ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ကာ အပပူိင်ုးေဒသ စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး 

လုပ်ငန်းများ တစိုက်မတ်မတ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။

အပူပိုင်းေဒသ  စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ှစ် ၃၀ 

အပူပိုင်းေဒသ စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး ဘက်စုံစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ 

မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုှစ်အထိ) ေရးဆွဲပီး  သစ်ေတာစုိက်ခင်းများ တည် 

ေထာင်ြခင်း၊ သဘာဝေတာကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ ထင်း 

အစား အြခားေလာင်စာများတိုးြမင့သ်ုံးစဲွြခင်းှင့ ်ေရရရိှေရး အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကိ ုအရိှန်အဟန်ုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ ထိုအြပင ်အထူးစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ အပူပိုင်း

ေဒသေတာင်စ်ေတာင်တန်းများ စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး သစ်ပင်စိက်ုပျိး 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊   ေကျးလက်ေဒသ     ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်

သစ်ေတာထိန်းသိမ်းေရး    အသိပညာေပးေရး၊   တုိးချဲပညာေပးေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့လ်ည်း ှစ် ၃၀  အမျိးသားသစ်ေတာ 

က   ပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုှစ်အထိ)၊ ခုိင် 

သစ်ေတာအုပ်ချပ်လုပ်ကုိင်မ စီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ 

ခုှစ်အထိ)၊ ြမန်မာိုင်ငံသစ်ေတာများ  ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး 

စမီကံန်ိး (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခှုစ်မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခှုစ်အထ)ိ ေရးဆဲွလျက် 

အပူပိုင်းေဒသအပါအဝင ်     ေဂဟစနစ်အမျိးမျိးရှ ိ      ေတာနိမ့်၊ 

ေတာပျက်များတွင ်       စီးပွားေရးစိုက်ခင်းများ၊      ေရေဝေရလ ဲ

ထိန်းသိမ်းေရးစိုက်ခင်းများ၊   ေကျးရာထင်းစိုက်ခင်းများ၊  စက်မ  

ကန်ုကမ်းစိက်ုခင်းများ၊ ေဒသခြံပည်သအူစအုဖဲွပိင်ု သစ်ေတာစိက်ုခင်း 

များ၊ သီးှံသစ်ေတာေရာေှာစိုက်ခင်းများ၊ မိြပသစ်ေတာများ 

တည်ေထာင်ြခင်း၊ သစ်ေတာဥယျာ်များ တည်ေထာင်ြခင်း၊ ြမစ်၊ ေချာင်း 

အင်းအိင်ုပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ် ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်    သဘာဝသစ်ပင် 

သစ်ေတာ ေဂဟစနစ်များထိန်းသိမ်းြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်

အပူပိုင်းေဂဟစနစ်ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး    အရှိန်အဟုန်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင်  အပူပိုင်းေဒသ၏ သဘာဝ 

ေတာကျန်များအား သစ်ေတာဥပေဒ၊ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲှင့်  သဘာဝ 

နယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒများှင့်အညီ 

စနစ်တကျစီမံအုပ်ချပ်ုိင်ရန် သစ်ေတာကိးဝုိင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ် 

ေတာများှင့်    သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများအြဖစ ်   တိုးချဲ 

ဖဲွစည်းပီး သစ်ေတာထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက် 

သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့်   မိုးေခါင်မ တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

“မိုးေခါင်မ မှ လွတ်ေြမာက်ဖို၊ သဲက ာရတိုက်ဖျက်ဖို

သစ်ပင်အတူ စိုက်ကစို”

ြမန်မာိုင်ငံသည်  ကမ ာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေကာင့် 

အထိခိုက်လွယ်ဆုံး  ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး  ြပင်းထန်လွန်ကဲေသာ 

မိုးေလဝသအေြခအေနများေကာင် ့    သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ 

ေနရာအှံ ကံေတွခဲ့ရသည်။  သစ်ေတာထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းစ် 

များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  ဝန်ေဆာင်မ များကို တိုးပွားေစ၍ 

ပစ ပ န်ှင့် အနာဂတ်မျိးဆက်များအတွက ်စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  အကျိးေကျးဇူးများ ေဖာ်ေဆာင်ရန်ြဖစ်သည်။ 

သစ်ေတာများမ ှအေထာက်အပံ့ြပေသာ သစ်ှင့်  သစ်မဟုတ်ေသာ 

သစ်ေတာထွက်ပစ ည်းများသာမက  ေငွေကးအားြဖင့် တန်ဖုိးမြဖတ် 

ိုင်ေသာ   ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ   ဝန်ေဆာင်မ တန်ဖိုးများကိ ုအထူး 

အေလးထား၍ သစ်ေတာများ၏အခန်းက  ကို ပိုမိုြမင့်တင်ကရန ်

လိုအပ်သည်။

ကုလသမဂ ေဂဟစနစ်    ြပန်လည်ထိန်းသိမ်းေရး    ဆယ်စုှစ် 

(၂၀၂၁-၂၀၃၀) သည် ယေနရင်ဆိင်ုေနရေသာ သကဲ ာြဖစ်ထွန်းမ များ၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  ယိုယွင်းပျက်စီးမ များ၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲ 

ေဖာက်ြပန်မ များှင့် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွ ဲမျိးသု်းေပျာက်ကွယ်မ များကို 

တားဆီးုိင်မည့်၊ ကုစားုိင်မည့် ထူးြခားသည့် အခွင့်အလမ်း တစ်ရပ် 

ြဖစ်သည်။ အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ အဖဲွအစည်းများ၊ အစိုးရမဟတ်ုေသာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ လမူ အဖဲွအစည်းများ၊ အကျိးဆက်စပ် ပတ်သက်သ ူ

များ၊ ပုဂ လိကက  များ၊ ြပည်သူများအားလံုးပူးေပါင်းပီး ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမ   ေလ ာ့ချေရး၊ အပူပိုင်းေဒသ  မိုးေခါင်ြခင်း၊ ပူြပင်း 

ေြခာက်ေသွြခင်းှင့်  သဲက ာရတိုက်ဖျက်ြခင်း လုပ်ငန်းများတွင ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းအပါအဝင ်ေဒသှင့်ကိုက်ညီသည့် ေဂဟ 

စနစ်ြပန်လည်ထန်ိးသမ်ိးေရး လပ်ုငန်းစ်များကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့တ်င် 

ပီး ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။  ေဂဟစနစ ်ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း 

ေရး ကမ ာ့အေရှင့်အတူ လိုက်ပါေဆာင်ရက်ိုင်ဖို   အထူးလိုအပ် 

သည်။ မတူညီေသာ ေဂဟစနစ်အမျိးမျိး၊ အရယ်အစားအမျိးမျိးကို 

နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့ ်   ထိန်းသိမ်းဖို၊   ြပန်လည်တည်ေထာင်ဖို အစီ 

အစ်များ စနစ်တကျ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ်သည်။  သစ်ပင် 

သစ်ေတာများှင့် ေဂဟစနစ်များ၏ အစစ်အမှန်တန်ဖုိးကုိ နားလည် 

ပီး တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဖွဲချင်း၊ အစုအဖွဲအလိုက်၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ 

မိြပေဒသအလိုက ်သစ်ပင်များစိုက်ပျိးထိန်းသိမ်းပီး ေဂဟစနစ်ကို 

ြပန်လည်ြဖည့်တင်းဖို    လိုအပ်သည်။  အထူးသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းေဒသ၏ ပူြပင်းေြခာက်ေသွမ ၊  သဲက ာရ 

ြဖစ်ထွန်းုိင်မ အေြခအေနများကုိ တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ၊ ေမာင်ှမ 

များ၏   စည်းလုံးညီွတ်မ စွမ်းအားြဖင့ ်    စိမ်းလန်းစိုြပည်ေသာ၊ 

ရာသီဥတုမ တေကာင်းမွန်ေသာ၊ စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေန

ေသာေဒသကီးြဖစ်လာေစရန ် သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်း၊ သစ်ေတာများ 

ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့ ်  ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကပါစိုဟု တိုက်တွန်းရင်း 

“အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သဲက ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့် မိုးေခါင်မ တိုက်ဖျက် 

ေရးေန” ကို ဂုဏ်ြပအပ်ပါသည်။      ။

ကိုးကား-

အပူပိုင်းေဒသ  စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊   ဌာနဆိုင်ရာ  အချက် 

အလက်များ   (၂၀၂၂)

ှစ်(၂၀)  ြပည့်အထိမ်းအမှတ ် မှတ်တမ်းစာအုပ် (၁၉၉၇-၂၀၁၇)

ကဝ ဇွန် ၁၉

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ကဝမိနယ် 

ေအာင်ကံလ  င်      ေကျးရာအနီး   

ေအာင်နိမိတ်ဒီေရေတာ အဆိုြပ 

ကိးြပင်ကာကွယ် ေတာအတွင်း၌ 

၂၀၂၂ ခုှစ်    မိုးရာသီဒီေရေတာ 

သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ အခမ်းအနားကိ ု

ပန်းတေနာ်   ဇွန်   ၁၉

ဧရာဝတီ       တိုင်းေဒသကီး 

ပန်းတေနာ်မိနယ်တွင် ေြမဆီလ ာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး      အတွက် 

သစ်စမ်ိးေြမသဇာ (ပိက်ုဆေံလ ာ်) 

ေြမြမပ်ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ် 

ြပပွဲကို ယေနမွန်းလွဲ ၂နာရီခွဲက 

ဘဝိင်ုးေကျးရာ ေတာင်သဦူးြမင့ဦ်း 

၏ ကွင်းအမှတ ်၄၆၃ (ခ)/ ဦးပိုင် 

၂၅ ရှိ  လယ်ယာေြမတွင ် ြပလုပ် 

သည်။

ထိသုို            ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    

ဦးဆန်းဗိုလ်ှင့်     ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ေဒသခေံတာင်သ ူ

လယ်သမားများက   သစ်စိမ်း 

ကဝမိနယ်၌ မိုးရာသီ ဒီေရေတာ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ
ယမန်ေနနနံက် ၉ နာရကီ ကျင်းပ 

သည်။

အဆိုပါ  သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲသို 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှ    န်ကားေရးမှး 

ဦးေဖချစ်ဦးေဆာင်၍      တိုင်း၊ 

ခိင်ု၊  မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းများ၊ ကဝမိနယ်  ဒတုယိ 

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင် 

ကိုမင်းှင့်    ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

တပ်မေတာ်သားများ၊ ြမန်မာိင်ုင ံ

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊  World View 

International   Foundation 

(WIF)   ဒီ ေရ ေတာစိုက်ခင်းများ 

တည် ေထာင်သည့်အဖွဲမ ှ  Field 

Manager  ဦးဗညား ေမာင် ေမာင် 

ှင့ ်(WIF)မှဝန်ထမ်းများ၊ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့် ေဒသခံ 

ြပည်သူများက    ြဗးေြခေထာက ်

(အဖို)သစ်မျိး ပျိးပင် ၃၆၃၀ ကို 

ဧရိယာသုံးဧကအတွင်း စုေပါင်း 

စိုက်ပျိးေကာင်း သိရသည်။ 

 မိနယ်( ြပန်/ဆက်)

ပန်းတေနာ်မိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမသဇာေြမြမပ်ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပ

ေြမသဇာ (ပိက်ုဆေံလ ာ်) ေြမြမပ် 

ထည့သွ်င်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပဲွသုိ 

တက်ေရာက်ကည့် ခဲ့ပီး စိက်ုပျိး 

ေရးဦးစီးဌာန  မိနယ်ဦးစီးမှးက 

ေတာင်သူများအား   သစ်စိမ်း 

ေြမသဇာ(ပုိက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်း 

ကဲပက်ြခင်းြဖင့် ေရရှည်ရရှိလာ 

မည့်               အကျိးေကျးဇူးများကုိ 

ရှင်းလင်းေြပာကား   ေဆွးေွးခဲ့ 

သည်။

ပန်းတေနာ်မိနယ်တွင် ၂၀၂၂ 

ခုှစ်  မုိးစပါးရာသီတွင်   သစ်စိမ်း 

ေြမသဇာ                (ပိက်ုဆေံလ ာ်)          

ဧက    ၁၀၀၀     စိက်ုပျိးထားေကာင်း    

မိနယ်    စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

သရိသည်။     မိနယ်(ြပန်/ ဆက်)



ဇွန်    ၂၀၊   ၂၀၂၂

  ဖိတ်ေခ ေဆွးေွး၊ “ငိမ်းချမ်းေရး”ကို 

 “အေရးသုံးပါး”၊ အေလးထားကာ

 ဆုံးြဖတ်ပါမှ .....၊ 

 ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်း၊ စ်ေအးချမ်းလိမ့် 

  လမ်းလည်းေဖွးေဖွး၊ စမ်းလည်းေအးေအး 

 ပန်းလည်းေမ းရန်၊ အချနိ်တန်ပီ 

 ိုင်ငံတစ်လ ား၊ ေသွးချင်းများတို

 အမှားေတွလ င်၊ အမှန်ြပင်မှ 

 အသွင်ကွဲြပား၊ အစ်ခွဲြခား 

 အြမင်လွဲမှား၊ ဘဝများတွက်

  ခရီးဆက်ရန် .....

 မနက်ြဖန်အား၊ တန်ဖိုးထားလိမ့်။

 ြပည်တွင်းထင်ရှား၊ ြပည့်အင်အားမို

 အများအကျိး၊ ရက်သယ်ပိုးက 

 ခိုးခနဲ၊ ဆိုကဲ့ရဲလည်း

  မရဲမေစာင်း၊ ကိုယ်လမ်းေကာင်းကို 

 အားေကာင်းေမာင်းသန်၊ ပစ ပ န်၌ 

 “ိုင်ငံလူမျိး”၊ ဂုဏ်ရှိန်တိုး၍ 

 အကျိးစီးပွား၊ ဒီေရလားသို 

 တိုးပွားေစရန်၊ သ ိ  ာန်ြဖင့် 

 ိုင်ငံေတာ်အား၊ အေလးထားမည့်

   သားစ်ေြမးြမစ်၊ ေြပာထုံးြဖစ်ေအာင် .....

 ှစ်ေပါင်းကုေဋ၊ တည်တံ့ေစေအာင် .....

 “ှစ်ေထာင်ှစ်ဆယ့်ှစ်”၊ သက ရာဇ်၌

  ချစ်ေသာ ေနာင် ညီ၊ စည်းလုံးညီေသာ .....

  ြမန်ြပည်တစ်ဝန်း၊ စ်ေအးချမ်းေသာ ..... 

 ငိမ်းချမ်းေရးှစ် ြဖစ်ပါေစ။ 

 ချိးြဖငှက်များ ပျဝံဲေန။     ။

                 ြမင့်မိုရ်ဦး(ပဲခူး)

ငိမ်းချမ်းေရးှစ ်(၂၀၂၂) ဟသ  ာတ   ဇွန်   ၁၉

ဧရာဝတီ        တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင် ့

တာဝန်ရှိသူများသည ်     ယေန  

မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီတွင်  ဟသ  ာတမိ 

ပန်းဘဲတန်းရပ်ရိှ   သူနာြပသင်တန်း 

ေကျာင်း သင်တန်းခန်းမေဆာင်၌ 

ကျင်းပေသာ အကိမ်(၂၀)ေြမာက် 

ဂျတကီတ်ုှင့် ဦးေဆာင်းအပ်ှင်း 

ပွဲအခမ်းအနားသို  တက်ေရာက ်

အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ေြပာကား

အခမ်းအနားတွင်  တိုင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်က ဤသင်တန်း 

ေကျာင်းကိ ုိင်ုငေံတာ်၏ ကျန်းမာ 

ေရးဆိင်ုရာ မဝူါဒှင့်အည ီေဒသခ ံ

ြပည်သူတုိ၏ ရင်ေသွးငယ်များကိ ု

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ  အတတ် 

ပညာရပ်ြဖစ်သည့်  သူနာြပှင့် 

သားဖွား       အတတ်ပညာများ 

တတ်ေြမာက်ေစ၍ အလပ်ုအကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများ     ရရှိေစြခင်း၊ 

ယေနတွင် မျိးဆက်သစ်သူနာြပ 

သင်တန်းသား သင်တန်းသမူျားကိ ု

သနူာြပများ၏ အေဆာင်အေယာင် 

ြဖစ်ေသာ ဂျတီကုတ်ှင့် ဦးေဆာင်း 

များ အပ်ှင်းပီး သူနာြပတာဝန် 

ဟသ  ာတမိ သနူာြပသင်တန်းေကျာင်း၏ အကိမ်(၂၀)ေြမာက် ဂျတကီတ်ုှင့် ဦးေဆာင်းအပ်ှင်းပဲွ ကျင်းပ

ဝတ ရားများကိ ု      ယေနမှစ၍ 

တာဝန်ေပးလိုက်သည့်အတွက ်

ယေနလူငယ်၊   ေနာင်အနာဂတ် 

ဝယ်     တိုင်းြပည်အင်အားြဖစ ်

ေအာင် ကိးစားကေစလိေုကာင်း၊ 

မိမိတို  အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာရပ်ကိ ုအဆင့်ြမင့်ပညာရပ ်

များ တတ်ေြမာက်ိုင်သည်အထ ိ

ဆက်လက်    ကိးပမ်းကေစလိ ု

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် သနူာြပသင်တန်း 

ေကျာင်း ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး 

ေဒ ေဝေဝလွင်က ဂျတီကုတ်ှင့် 

ဦးေဆာင်း           အပ်ှင်းရြခင်း 

အေကာင်းကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပကာ  

သင်တန်းသားေမာင်မယ ် ၇၅ ဦး 

တိုအား တာဝန်ရှိသူတိုက  ဂျတီ 

ကုတ်များ၊    ဦးေဆာင်းများကို 

အပ်ှင်းချးီြမင့်ေပးကသည်။

ဆက်လက်၍ သနူာြပေကျာင်း 

အပ်ုကီးှင့် ဖေလာ့ရင့်ုိက်တင်ေဂး 

ဆုရ   ပန်းတေနာ်ြပည်သူေဆးု ံ

ကီးမှ သူနာြပ စိုင်ိုင်ထွန်းတို 

ဦးေဆာင်၍ ဆမီီး ထွန်းညြိခင်းှင့ ်

သူနာြပ  သစ ာအဓိ  ာန်ရတ်ဆို 

ြခင်းတုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး တုိင်းေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ်က သင်တန်းတွင်        

ထူးခ န်ဆုရ           သင်တန်းသား  

သင်တန်းသူများအား    ဂုဏ်ြပ 

ဆုများ       ချးီြမင့်ေပးအပ်ပီး 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ 

ကိယ်ုစား ပထမှစ် သင်တန်းသား   

ေမာင်ေအာင်ေကျာ်သွင်က ေကျးဇူး 

တင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုေဇာ်(ဟသ  ာတ)

ေြမာက်ဦး   ဇွန်   ၁၉

ရခုိင်ြပည်နယ် ေြမာက်ဦးမိ၌ ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးေရာဂါများ မြဖစ်ေပ ေစရန်အတွက် 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးအေနြဖင့်  ယေနနံနက် 

၉ နာရီတွင် အလယ်ေဈးရပ်ကွက်သုိ သွားေရာက် 

၍ ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ  ဖုံး၊ သွန်၊ လ၊ဲ စစ် 

ြပလုပ်ေပးြခင်းှင့ ်ကျန်းမာေရး အသိပညာ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၉

စစ်ကိုင်း      တိုင်းေဒသကီး 

ေအာက်ပိင်ုးှင့ ်မေကွးတိင်ုးေဒသ 

ကီးတိုတွင် ေနရာကျကဲျ၊ဲ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး၊      ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်    ေတာင်ပိုင်း)၊ 

ကယားြပည်နယ်ှင့ ်      ကရင် 

ြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိှင့် 

ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

တိုတွင် ေနရာအှံအြပား မိုးထစ် 

ချန်းရာပီး   ရခိုင်ြပည်နယ်တွင ်

ေဒသအလိုက်ှင့် ေနြပည်ေတာ်၊ 

စစ်ကိုင်း           တိုင်းေဒသကီး 

အထက်ပိင်ုး၊   ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ် 

တိုတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင ်

သည်။     ရာရန်ရာ န်းြပည့်ြဖစ ်

သည်။                           မိုး/ဇလ

ေြမာက်ဦးမိ၌ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကာကွယ်ှိမ်နင်းေရးအတွက်

ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

မနက်ြဖန်

မွန်းတည့်ချနိ်အထိ

ခန်မှန်းချက်

ေပးေဟာေြပာြခင်းများကိ ုကွင်းဆင်းေဆာင ်

ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

အဆိုပါ      ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်မ ကို 

မိနယ်ကျန်းမာေရးဌာနမ ှ        ဝန်ထမ်းများ၊ 

ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွများ၊ မခိင်ှင့ ်ကေလးေစာင့ ်

ေရှာက်ေရးအဖွဲဝင်များ၊       ဌာနဆိုင်ရာများ 

ပူးေပါင်းပီး ၎င်းရပ်ကွက်အတွင်းရိှ ြပည်သမူျား  

ေနအမ်ိသို  သွားေရာက်ကာ ဘရုားပန်းအိုးများ 

ကိ ုဖုံး၊ သွန်၊ လ၊ဲ စစ်  ြပလပ်ုေပးြခင်း၊ ြခင်ကျား 

ပိုးေလာက်လမ်း       မေပါက်ပွားေစရန်အတွက်     

ြခင်ခိုေအာင်းေပါက်ပွားိုင်ေသာ ေရေလှာင ်

ကန်များ၊    ေရစည်များ၊   ေရတွင်း၊ ေရကန်များ 

ထဲသို အဘိတ်ေဆးခပ်ေပးြခင်းှင့ ်ကျန်းမာ 

ေရးအသပိညာေပးြခင်းများ ကွင်းဆင်းေဆာင် 

ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြမင့်စိုး(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်  ၁၉

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပိုင်းတိုတွင ်

မုတ်သုံေလအားနည်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တွင် မုတ်သုံ 

ေလ အားအသင့်အတင့် ရှိေနသည်။  

  မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် အေြခအေန



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကီး   ဇွန်  ၁၉

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

ြပည်ေထာင်စေုရှေနချပ်ှင့ ်တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ဥပေဒချပ်များ၊  တုိင်းေဒသကီး၊  ြပည်နယ်ဥပေဒ 

အရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းညိ  င်းေဆွးေွးပွ ဲထပ်ဆင့် 

ရှင်းလင်းပဲွကိ ုယေနနနံက် ၁၀ နာရကီ ေတာင်ကီးမီ 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

အကျင့်သိက ာှင့်ြပည့်စုံ

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက 

ဥပေဒအရာရိှများသည် ဥပေဒြပေရးက  ၊ အပ်ုချပ် 

ေရးက  ၊ တရားစရီင်ေရးက  တိုတွင် ပါဝင်ေဆာင် 

ရက်ကသမူျားြဖစ်ပီး အစိုးရအဖဲွမှစ၍ သက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနအသီးသီးတိုတွင် ဥပေဒေရးရာကိစ များအေပ  

ဥပေဒအရာရှိများ၏ အကံြပချက်ကို ရယူေဆာင ်

ရက်ကရန်၊ အြခားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဥပေဒကို 

ချိးေဖာက်မ ရှိခဲ့ပါက  ဥပေဒအရအေရးယူြခင်းကို  

ခရံမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ဥပေဒကိလုိက်ုနာမည်ဆိပုါက 

ဥပေဒ၏အကာအကွယ်ရရှိမည်ြဖစ်ပီး   ဥပေဒကို  

ချိးေဖာက်ပါက   အေရးယူြခင်းခံရမည ်   ြဖစ်သည့ ်

အတွက်  မ တမ ရှိပါေကာင်း၊  အကျင့်သိက ာှင့် 

ြပည့်စုံေသာဥပေဒပညာကိ ု  တတ်က မ်းနားလည် 

ကသည့ ်   ဥပေဒအရာရှိများအေနြဖင့ ်   မိမိတို၏  

လုပ်ငန်းတာဝန်များ        ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်

အကျင့်သိက ာရှိရှိ     ေြပာဆိုြပမ ူ  ေနထိုင်ကရန် 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသ ူ

များက  ြပည်နယ်/ခိုင/်မိနယ်၊  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ် 

ခွင့ရ် တုိင်း/ေဒသ ဥပေဒအရာရိှများအား ရင်းရင်းီှးီှး 

လိုက်လံ တ်ဆက်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက် ရှမ်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွဝင် ြပည်နယ် 

ဥပေဒချပ် ဦးစိင်ုးေကျာ်ဇကံ အဖွင့အ်မှာစကားေြပာ 

ကားပီး ရှမ်းြပည်နယ်ဥပေဒအရာရိှ ဦးေဇာ်ေဇာ်ေထွး 

က ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

ဥပေဒချပ်များ၊   တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်ဥပေဒ 

အရာရှိများ၏     လုပ်ငန်းညိ  င်းေဆွးေွးပွဲှင့ ်

စပ်လျ်း၍   ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပီး   တက်ေရာက ်

လာကေသာ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ  တိုင်း/ေဒသ/

ခိင်ု ဥပေဒအရာရိှများ၏ ေဆွးေွးတင်ြပမ များအေပ   

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

 ဆက်လက်၍   ရှမ်းြပည်နယ်ဥပေဒချပ်က ေဆွးေွး 

တင်ြပမ များအေပ   လိုအပ်သည်များကိ ုြဖည့်စွက ်

ေြပာကားခဲ့သည်။                  ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဘားအံ ဇွန် ၁၉

ကရင်ြပည်နယ်  ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေစာြမင့်ဦးသည်    ြပည်နယ် 

တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီး 

ချပ်  ေဒ ခင်ေဆွထွန်း၊ ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ပိုင်ကျံမိေဒသ 

ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ကည့်  

စစ်ေဆးပီး    လ  င်းဘွဲမိနယ ်

အတွင်းရှိ  မိုးစပါးစိုက်ေတာင်သ ူ

များအား ဆင်းသုခမျိးစပါး(RS) 

ှင့်      သဘာဝေြမဩဇာများ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲ 

သည် ပုိင်ကျံမိ အထက်ပုိင်ကျံ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း 

(ခဲွ) ၌ ေကျာင်းေဆာင်သစ်လိအုပ်မ  

အေြခအေနကို   သွားေရာက  ်      

ကည့် စစ်ေဆးပီး  ပိင်ုကျေံချာင်း 

ကမ်းပိကာကွယ်ေရးှင့် ြမစ်ကမ်း 

ထိန်းနံရံ  တည်ေဆာက်ိုင်ေရး  

ကည့် စစ်ေဆးကာ တာဝန်ရိှသူ 

များအား   လိအုပ်သည်များမှာကား 

သည်။

စာေရးကိရိယာများ ေထာက်ပံ့

ဆက်လက်၍    ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် ပိုင်ကျ ံ

မိ ပရဟိတ  မိမသာသနာြပ 

ေကျာင်းဆရာေတာ်  ဘဒ  ဓမ          

သီရိအား  သွားေရာက်ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိ၍ အဆိုပါ ဘုန်းေတာ် 

ကီးေကျာင်း၌ ပညာသင်ကား 

လျက်ရိှေသာ အထက်တန်း၊ အလယ် 

တန်း၊    မူလတန်း   ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၂၀ အတွက် ေထာက်ပံ ့

ေငွှင့် ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ ်

ှင့ ်စာေရးကရိယိာများ ေထာက်ပံ ့

ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက်   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်အဖဲွသည်    ပုိင်ကျံမိ  ကရင် 

ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်သို   သွား 

ေရာက်ပီး ဘရုားရိှခိုးေကျာင်းှင့ ် 

ဘားအံ-ေမာ်လမိင် သာသနာ 

နယ်  ကျမ်းစာသင်ေကျာင်းတုိကုိ          

ဆက်သွယ်သည့လ်မ်း ကွန်ကရစ် 

ခင်းိင်ုေရး ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ယင်းေနာက်     ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်  တာဝန်ရှိသူများ 

သည် ပိင်ုကျံမိြပည်သူေဆးုသံို

ေရာက်ရိှပီး ေဆးု၌ံတက်ေရာက် 

၍ေဆးကုသမ ခံယူေနသူများအား 

အာဟာရြဖည့်စွက ်  အစားအစာ 

များ    ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ကာ     

ေဆးုတွံင်      တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

လျက်ရှိသည့်     ကျနး်မာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား       လက်ေဆာင် 

ပစ ည်းများ     ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဥပေဒကိုလိုက်နာပါက ဥပေဒ၏အကာအကွယ်ရရှိမည်ြဖစ်ပီး 

ဥပေဒကိုချိးေဖာက်ပါက အေရးယူြခင်းခံရမည် 

ပိုင်ကျံမိေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား စာေရးကိရိယာများေထာက်ပံ့

ြမစ်ကီးနား    ဇွန်   ၁၉

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်း     မိုးအဆက်မြပတ ်

ရာသွန်းလျက်ရှိရာ ဧရာဝတီြမစ်ေရသည ်ယမန်ေန   

ညက စိုးရမ်ိေရမှတ် ၁၂၀၀ စင်တမီတီာေအာက် ၉၆၀  

စင်တမီတီာအထ ိြမင့တ်က်လာခဲသ့ြဖင့ ်ြမစ်ကီးနား 

မိ  ေြမနိမ့်ပိုင်းြဖစ်သည့ ်  ကက်ေပါင် ခံရပ်ကွက ်

နယ်ေြမ (၈)ှင့ ်နယ်ေြမ (၉)တိုတွင်  ဧရာဝတြီမစ်ေရ 

ှင့ ်မုိးေရများဝင်ေရာက်မ ေကာင့ ်အမ်ိေထာင်စ ု ၁၇ 

စု၊ လူဦးေရ  ၈၉  ဦးတိုအား  ေရေဘးလွတ်ရာေနရာ 

များတွင်    ေခတ ေရ ေြပာင်းထားရှိရာ  ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်  ဦးခက်ထိန်နန်သည်  ယေန  မွန်းလွဲ ၂ 

နာရခဲွီတွင် ေရေဘးသင့မ်သိားစမုျားအား သွားေရာက် 

ေတွဆုံအားေပး ေထာက်ပံ့ခဲ့သည်။

ေထာက်ပံ့

ေရှးဦးစွာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည် ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးများ၊   ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့်အတ ူ

ကက်ေပါင် ခံရပ်ကွက ်နယ်ေြမ (၉)မှ  ေရေဘးသင့ ်

အိမ်ေထာင်စု ၁၀ စု၊ လူဦးေရ  ၄၈ ဦးတိုအား ေခတ  

ေြပာင်းေရ ေနရာချထားေပးရာသို  သွားေရာက်ပီး 

အိမ်ေထာင်စုများအတွက် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲမ ှ

ဆန်အိတ် ငါးအိတ် ၊   ကက်ဥအလုံး ၃၀၀၊    

ေခါက်ဆွဲေြခာက်ထုပ်   ၁၀၀၊     ြပည်နယ် 

ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ   စမီခံန် ခဲွမ ဦးစီးဌာနမှ   ခနုစ် 

ရက်စာဆန်ဖိုး ေငကွျပ်  ၁၀၀၈၀၀ ှင့ ်ဆပ်ြပာေတာင့ ်

များ၊ မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွမှ ကက်ဥအလုံး 

၃၀၀၊ ကက်သွန်န၊ီ အာလူး ၂၅ ကျပ်သားစ ီေထာက်ပံ ့

ြမစ်ကီးနားမိ ကက် ေပါင် ခံရပ်ကွက်အတွင်း ေရေဘးသင့်မိသားစုများအား ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။ 

ထိုမှတစ်ဆင့်      ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်သည ်

ကက်ေပါင် ခံရပ်ကွက ်နယ်ေြမ(၈)မှ ေရေဘးသင့ ် 

အိမ်ေထာင်စု ခုနစ်စု၊ လူဦးေရ ၄၁ ဦးတိုအား ေခတ  

ေြပာင်းေရ ေနရာချထားသည့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရး 

မှးုံး၌ အမ်ိေထာင်စမုျားအား ရင်းရင်းီှးီှး ေတွဆု ံ

အားေပးစကားေြပာကားပီး      အိမ်ေထာင်စုများ 

အတွက် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွမှ ဆန်အတ်ိ  ငါးအတ်ိ၊ 

ကက်ဥအလုံး    ၂၁၀၊   ေခါက်ဆွဲေြခာက်ထုပ ်  ၇၀၊  

ြပည်နယ်ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီးဌာနမှ  

ခုနစ်ရက်စာဆန်ဖိုး ေငွကျပ်  ၈၆၁၀၀ ှင့်   ဆပ်ြပာ 

ေတာင့်များ၊    မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမ ှ

ကက်ဥအလုံး ၃၀၀၊ ကက်သွန်နီှင့် အာလူးတိုကို 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

အဆိုပါ ေရေဘးသင့်အိမ်ေထာင်စု ၁၇ စု၊ 

လဦူးေရ  ၈၉ ဦးတိုအား ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွက  

စုစုေပါင်း   တန်ဖိုးေငွကျပ ်    ၄၃၆၀၀၀   တန်ဖိုးရှိ 

ဆန်အတ်ိ ၁၀ အတ်ိ၊ ကက်ဥှင့ ်ေခါက်ဆဲွေြခာက်များ၊ 

ြပည်နယ်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမ ဦးစီး 

ဌာနက  စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်  ၁၉၂၈၅၀   ှင့် 

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွမှ   စစုေုပါင်းတန်ဖိုး 

ေငွကျပ်    ၃၅၀၀၀၀ ရှိ    အေြခခံစားေသာက်ကုန ်

များကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ဆည်မိနယ်၌

မျိးေစ့ထုတ်ေနကာသီးှံ

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း

ေကျာက်ဆည ်  ဇွန်    ၁၉

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေကျာက်ဆည်မိနယ် 

တွင် ဆင်းေရ ကာ-၂  မျိးေစ့ထုတ်ေနကာ သီးှံ 

စိက်ုဧက ၂၀၀ ဒသမ ၁၀ ဧက လျာထားစိက်ုပျိးလျက် 

ရှိရာ ၁၅၈ ဒသမ ၆၀ ဧက စိုက်ပျိးပီး  ေအာင်ြမင ်

ြဖစ်ထွန်းလျက်ရှိသည်။

ေကျာက်ဆည်မိနယ်တွင ်   မျိးေစ့ထုတ် ဆင်း 

ေရ ကာ-၂ ေနကာသီးံှများကိ ုမ  င်းပန်ေကျးရာတွင် 

၅၅ ဒသမ ၁၀ ဧက၊ ကေလးေကျးရာတွင ်ငါးဧက၊  

ရှားပင်ေကျးရာတွင် ဧက ၂၀၊ ေဒွလှေကျးရာတွင ် 

၆၁  ဒသမ ၅၀ ဧက၊ အေနာက်ရာေတာ်ေကျးရာတွင်    

သုံး ဧက၊  ေကာင်ပန်းကုန်းေကျးရာတွင ်၁၄ ဧက 

စုစုေပါင်း ၁၅၈ ဒသမ ၆၀ ဧက စိုက်ပျိးပီးေကာင်း  

သိရသည်။

မျိးေစ့ထုတ်    ေနကာစိုက်ခင်းများ   ေအာင်ြမင ်

ြဖစ်ထွန်းေရးအတွက် မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများက စိုက်ပျိးနည်းစနစ်များ၊ အပင်ြပစု 

ြခင်း   နည်းစနစ်များကိ ု ကညူေီဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိေကာင်းှင့ ် ေနကာမျိးေစ့များကိ ု ေနကာစိုက ်

ေတာင်သူများထံသို      ြဖန် ြဖးေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။   သက်ေမာင(်ေကျာက်ဆည)်



ဇွန်    ၂၀၊   ၂၀၂၂

၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် 

သတင်းမီဒီယာများြပလုပ်သည့် (၁၆) ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အေမး၊ အေြဖများ
(ယမန်ေနမှအဆက်)

NP News သတင်းဌာနမှ      သတင်းေထာက ်

ဦးေကျာ်မျိးမင်းက   ယခုလက်ရှိ    ေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ် ေရးေကာက်ပဲွြပန်လည်ကျင်းပ 

ေပးရာတွင ်လူထုမယုံကည်မ ၊ ိုင်ငံတကာအသိုင်း

အဝုိင်း၏မယံုကည်မ  (သုိမဟုတ်) ုိင်ငံေရးအသုိင်း 

အဝိင်ုး၏မယုံကည်မ တိုကိ ုရင်ဆိင်ုရိင်ုေြခရိှသည်ဆိ ု

သည့် အေြခအေနကိုသိမည်ဟ ုထင်ြမင်မိေကာင်း၊ 

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မဲစာရင်း 

စစ်ေဆးမ ှင့်ပတ်သက်သည့ ် ထုတ်ြပန်ချက်ကိုပင ်

ိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအချိ၊  ိုင်ငံေရးအသိုင်း

အဝိုင်းအချိှင့်   လူမ ေရးအသိုင်းအဝိုင်းတိုတွင ်

လျစ်လျ ထားသည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ တပ်မေတာ် 

က ဖဲွစည်းေပးထားသည့ ်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က 

ြပန်လည်ကျင်းပေပးမည့ေ်ရးေကာက်ပဲွအေပ  မည်မ  

ယုံကည်မ ရှိသည်၊  မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ 

ယုံကည်စိတ်ချ၍ရိုင်သည်၊     ယုံကည်မ မရှိိုင် 

စသည့ ်ေမးခွန်းများကိ ုမည်ကဲသ့ိုြပန်လည်ေြဖကား

လိုသည်ကိုသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်ေစရန် သ ိ  ာန်ချမှတ်ေဆာင်ရက်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီး ယခေုမးြမန်း 

သည့်ေမးခွန်းကို ြပန်လည်ေြဖကားရမည်ဆိုပါက 

မိမိတို၏ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကိ ု

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ    ေသာ်လည်းေကာင်း၊  

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်း 

စ် (၁) အရေသာ်လည်းေကာင်း       ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊   ထိုသိုဖွဲစည်းရာတွင်လည်း   မိမိတို 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်တွင် လပ်ုငန်း 

စ် (၅) ှင့်အညီ       လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ     အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကိ ု

ကျင်းပေပးရမည့တ်ာဝန်ရိှပါေကာင်း၊      ထိတုာဝန်ကိ ု

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက ်       မိမိတိုြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ဖဲွစည်းခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိကုဲသ့ိုဖဲွစည်းရာတွင်လည်း ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များ 

အြဖစ် ေရးချယ်ရာတွင် ပါတ၊ီ ိင်ုငေံရးကင်းရှင်းသမူျား 

ှင့ ်အေတွအကံရင့က်ျက်သမူျားကိသုာ ေရးချယ်၍ 

ဖဲွစည်းထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်လွတ်လပ် 

ပီးတရားမ တသည့်   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွ

ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်ေစရန် ဦးတည်၍ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း။

ထိုကဲ့သိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်     အေစာပိုင်းက 

သတင်းေထာက်ကီး  ေမးြမန်းခဲ့သည့ ်ေမးခွန်းတွင် 

ပါဝင်သည့ ်ိင်ုငတံကာှင့ ်ြပည်တွင်းမှေဝဖန်သမူျား 

ကေတာ ့ရိှေနမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိေုဝဖန်ချက်များမှာ 

၎င်းတို၏ သေဘာထားများသာြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

မိမိတို ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အေန

ြဖင့ ်ေရးေကာက်ပဲွေဆာင်ရက်ရာတွင် အေရးကီးသည့ ်

လုပ်ငန်းစ်များြဖစ်သည့ ်     မဲစာရင်းများြပစုြခင်း၊ 

ကိတင်မဲေပးြခင်းအပါအဝင် မဲေပးြခင်း၊ မဲေရတွက် 

ြခင်းှင့ ်ရလဒ်ထတ်ုြပန်ြခင်း စသည့လ်ပ်ုငန်းစ်များ 

ရိှပါေကာင်း၊ အဆုိပါလုပ်ငန်းစ်များ၏လုပ်ငန်းစ် 

အဆင့ဆ်င့တွ်င် ိင်ုငေံရးပါတမီျား၊  သက်ဆိင်ုရာိင်ုင ံ

သား  ြပည်သူလူထုများ၏  မျက်စိေရှေမှာက်တွင ်

ေဆာင်ရက်ရသည့ ်   လုပ်ငန်းစ်များြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ပီးခဲသ့ည့်ေရးေကာက်ပဲွတွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲသည့် အားနည်း 

ချက်များြဖစ်သည့် မဲစာရင်းေဖာင်းပွြခင်းများမရိှေစ

ေရး၊ မလဲက်မှတ်များ မှားယွင်းြခင်း၊ ေဖာင်းပွြခင်းများ 

မရှိေစေရး စနစ်တကျေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

အလားတူ ပီးခဲ့သည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင ် ြဖစ်ေပ ခဲ့ 

သည့်   ကိတင်မဲများသည ်   အလွန်များြပားခဲ့ပီး 

ြပဿနာ  ေြခာက်သန်းခန် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေကာင်း၊ ထုိေကာင့ ်

ကိတင်မဲေပးခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍    မဲဆ နယ်ြပင်ပ 

ေရာက် ရက် ၉၀၊ ရက် ၁၈၀ ခရီးသွားေရာက်ကသည့ ်

မဲဆ ရှင်များ၏ မဲေပးခွင့်ကို မိမိတိုအေနြဖင့် ခွင့်ြပ 

ေတာမ့ည်မဟတ်ုေကာင်း၊ ေနာက်ပိင်ုးတွင် ရက် ၉၀ 

ဟ ုေြပာင်းလသဲတ်မှတ်လိက်ုေကာင်း၊ မေဲပးရာတွင် 

ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့်   Risk များကို   ေလ ာ့ချ၍ 

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့ ်ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်ေစ 

ရန်  သ ိ  ာန်ချမှတ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်ဟ ု

အာမခံေြပာလိုေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ဆက်လက်ပီး   NP  News  သတင်းဌာနမှ 

သတင်းေထာက ်ဦးေကျာ်မျိးမင်းက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

မဲမသမာမ ရလဒ်များကုိ ေတာက်ေလ ာက်ထုတ်ြပန် 

ေပးေနသည်မှာ ကာပီြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာ၏ 

အသိအမှတ်ြပမ ၊ လက်ရိှုိင်ငံေရးပါတီများ၏ အသိ 

အမှတ်ြပမ ှင့် လက်ခံေပးမ အေနြဖင့် မည်သည့်အတုိင်း 

အတာအထိရိှသည်ကုိ သိလုိေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

လက်ခံသည့်သူများလည်း ေြမာက်ြမားစွာရှိ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီး ေမးြမန်းသည့ ်

မဲစာရင်းမှားယွင်းမ ကိစ များကို   မိမိတိုအေနြဖင့် 

လက်ေတွေြမြပင်တွင်လည်း  ချြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

သိုေသာ ်မသိချင်ေယာင်ေဆာင်၊  မကားချင်ေယာင ်

ေဆာင်ေနသူများက တစ်ပိုင်းြဖစ်ေကာင်း၊   မိမိတို 

အေနြဖင့် Document များ အြပည့်အဝြဖင့်ချြပပီး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိကုစိ များကိ ုလက်ခသံည့သ်မူျားလည်း 

ေြမာက်ြမားစွာရိှေကာင်း  ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Myanmar  National  Post   သတင်းဌာနမှ 

အယ်ဒတီာချပ် ေနာင်ေတာ်ေလးက UEC ၏ စစ်ေဆး 

ြခင်းကုိမခံယူသည့် ပါတီများရိှေကာင်း၊  အဆုိပါ ပါတ ီ

များအနက် အစစ်ေဆးခံရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စု

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထ ံ  ဆက်သွယ်လာသည့ ်

ပါတီ မည်မ ရိှသည်ကုိသိလုိေကာင်း၊ အစစ်ေဆးမခံ 

သည့်ပါတီများကို     လာမည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်  ြပ/မြပကို သိလိုေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီး ေမးြမန်းသည့ ်

ေမးခွန်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ ြဖစ်သည့် ိုင်ငံေရး 

ပါတီများ စစ်ေဆးြခင်းှင့်ပတ်သက်သည့်အေြခအေန 

ကိုလည်း အေစာပိုင်းက မိမိတင်ြပပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ိုင်ငံေရးပါတ ီ၉၂ ပါတီအနက်  စစ်ေဆးရန်အတွက် 

ပါတီ  ရှစ်ပါတီ ကျန်ရှိေနေသးေကာင်း၊    မိမိသိရ 

သေလာက်ေြပာရလ င် အချိပါတမီျားမှာ အစစ်ေဆး 

ခံရန်အတွက်    အဆင်သင့်မြဖစ်ေသးေသာေကာင့ ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ တချိမှာ နယ်ေြမလုံ ခံေရးအေြခအေန 

အရြဖစ်ေကာင်း၊ ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနကသမူျား 

လည်းရိှေကာင်း၊ ထုိေကာင့် စစ်ေဆးရန်  ကျန်ရိှေန 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုပါတီများကိ ု စစ်ေဆးိုင်ရန် 

အတွက်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ဆက်လက်စစ်ေဆးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အဆုိပါ 

ပါတမီျား ေရးေကာက်ပဲွတွင်  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့ ်

ရ/မရ  ဆိုသည့်အေြခအေနမှာ    ေရးေကာက်ပွဲှင့ ်

တိက်ုိက်ုသက်ဆိင်ုြခင်းမရိှေကာင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွ 

တွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ကိစ ှင့်  ပါတီစစ်ေဆး 

သည့်ကိစ မှာ     တိုက်ိုက်ဆက်စပ်မ မရှိေကာင်း၊ 

သိုေသာ် ထိပုါတမီျားအေနြဖင့ ်ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပ 

သည့အ်ချန်ိတွင်  ြဖစ်ေပ ေနသည့ ်ပါတ၏ီအေြခအေန 

အေပ တွင် မူတည်ေကာင်း၊  ပါတီတစ်ခုအေနြဖင့် 

ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့အ်ချန်ိတွင် ပါတဖီျက်သမ်ိး 

ြခင်းခံထားရပါက   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရရှိမည ်

မဟုတ်ေကာင်း၊  ယာယီရပ်ဆိုင်းြခင်းခံထားရပါက 

လည်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်၍မရေကာင်း၊ သတ်မှတ် 

ထားသည့် မဲဆ နယ်များတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ိုင်ြခင်းမရှိပါကလည်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့ ် ရရှိ 

မည်မဟတ်ုေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား၏ 

ေရးေကာက်ပဲွတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ုိင်ခွင့် ရိှ/မရိှ 

ဆိုသည်မှာ  အထက်ပါအေြခအေနများအေပ တွင် 

မူတည်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

People Media မှ     သတင်းေထာက်ချပ ်

ဦးေကျာ်စိုးဦးက NUG၊ CRPH၊ PDF ှင့်ပတ်သက်မ  

မရိှဟ ုလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးမှ ြပည်ေထာင်စအုဆင့ ်လ တ်ေတာ် 

ကိယ်ုစားလှယ်အေရအတွက်  မည်မ ရိှသည်ကိ ုသလိိ ု

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီး ယခေုမးြမန်း 

သည့ေ်မးခွန်းကိ ုယခင်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွများတွင် 

လည်း ေမးြမန်းခဲ့ဖူးေကာင်း၊  မိမိလည်းြပန်လည ်

ေြဖကားခ့ဲဖူးေကာင်း၊ အဆုိပါလ တ်ေတာ်ကုိယ်စား 

လှယ်များ  လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်ကိစ မှာ   မိမိတို 

UEC က     ေဆာင်ရက်သည့်ကိစ မဟုတ်ေကာင်း၊ 

သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရများှင့ ်

ေဆာင်ရက်သည့်ကိစ ြဖစ်ေကာင်း၊      ထိုကိစ ှင့် 

ပတ်သက်သည့် စာရင်းဇယားများ UEC တွင် မရှိ 

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Open List ှင့် Closed List ဟူ၍ အမျိးမျိးြဖစ်ေန

Golden Hand ဂျာနယ်မှ ထုတ်ေဝသူ ဦးလှေဆွ 

က ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    သတင်း 

ထုတ်ြပန်ေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင်ှင့်တကွ ယခုခန်းမ 

အတွင်းရှိေနသည့်ပုဂ ိလ်များအားလုံး  ကျက်သေရ 

မဂ  လာအြဖာြဖာှင့ ်ြပည့စ်ုပံါေစဟ ုေြပာလိေုကာင်း၊ 

လာမည့်ေရးေကာက်ပဲွကုိ PR စနစ်ြဖင့် ကျင်းပသွား 

မည်ဟု သိရေကာင်း၊ ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးတွင ်PR 

စနစ်ှင့်ပတ်သက်၍ Open List ှင့် Closed List 

ဟူ၍ အမျိးမျိးြဖစ်ေနကေကာင်း၊ ဥပမာအားြဖင့ ်

Closed List ဆိုပါက  ေရးေကာက်ပွဲနယ်ေြမတွင ်

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံမည့်ပုဂ ိလ်မှာ   မည်သူ 

ြဖစ်သည်ဟ ုမသိရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်“ပါတီကိုပဲ 

ကည့်ပါ၊ လူကို မကည့်ပါနဲ” ဟု တစ်ချနိ်က NLD 

ပါတေီခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည့ ်ေဒ စုကည် ေြပာသကဲသ့ို 

ြဖစ်ေနမည်လား၊ အချိေနရာများတွင ်Closed List 

ဟုဆိုေသာ်လည်း  မိမိနယ်ေြမတွင ်    ဝင်ေရာက ်

ေရးေကာက်ခံမည့်ပုဂ ိလ်မှာ  ဦးြဖြဖစ်သည်၊  ဦးနီ 

ြဖစ်သည်ဆုိသည်ကုိ မဲံုများတွင် ဓာတ်ပံုများ ကပ်ထား 

ေပးသည့ ်တိင်ုးြပည်များလည်းရိှေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်

မိမိတိုိုင်ငံက လုပ်ေဆာင်မည့ ်PR စနစ်မှာ “ပါတီ 

ကိပု ဲကည့ပ်ါ၊ လကူိ ုမကည့ပ်ါနဲ” ဟဆုိေုသာေကာင့ ်

ေလးတန်းေအာင်လည်းရပါတယ်ဆုိသည့်     ပံုစံမျိး 

ြဖစ်မည်လား၊ မိမိတိုြပည်သူလူထုက  မိမိေရးချယ်

လိုက်သည့်ပုဂ ိလ်သည်  မိမိနယ်ေြမကအမတ်ြဖစ ်

သည်ကိ ုသိိင်ုသည့ ်PR စနစ်ြဖစ်မည်လား ဆိသုည် 

ကိ ုမဲဆ ရှင်ြပည်သမူျား သရိှိနားလည်ေစရန် တိုတို 

ှင့လ်ိရုင်း ေြဖကားေပးေစလုိေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

Closed List PR စနစ်ကို အသုံးြပမည်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက သတင်းေထာက်ကီး ယခေုမးြမန်း 

သည့ေ်မးခွန်းမှာ ေမးခွန်းေကာင်းတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ 

PR စနစ်ှင့်ပတ်သက်၍    ပီးခဲ့သည့်သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲများတွင်လည်း မိမိအေနြဖင့် ရှင်းလင်း 

တင်ြပခဲ့ေကာင်း၊         ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွ ဲ

ေကာ်မရှင်ှင့ ်ိင်ုငေံရးပါတမီျား ေလးကမ်ိ ေတွဆုခံဲ ့

ေကာင်း၊                            စာမျက်ှာ ၁၁ သို 



ဇွန်    ၂၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ေတွဆုံခဲ့စ် ိုင်ငံ၏အေနအထားများအရ Closed 

List PR စနစ်ကို အသုံးြပမည်ဟု အတည်ြပ 

ထားေကာင်း၊ ထိုအတိုင်းေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒများကိုလည်း   ြပင်ဆင်ထား 

ေကာင်း၊ ြပ  ာန်းပီးစီးပါက အတည်ြဖစ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ Closed List PR စနစ်၏ သေဘာတရား 

အရ မဲဆ ရှင်များသည ်မဲေပးရာတွင ်ပါတီကိုသာ 

မဲေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဆ မဲလက်မှတ်တွင် ပါတီ 

အမည်ှင့်    ပါတီ  Logo  သာပါမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိဆု မလဲက်မှတ်ြဖင့သ်ာ ဆ ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တစ်သီးပဂု လဆိပုါက တစ်သီးပဂု လကိယ်ုစားလှယ် 

၏ အမည်ပါမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ် အထက်ပါ 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍   ပါတီများသည် သက်ဆိုင်ရာ 

မဲဆ နယ်များတွင်          ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏   အမည် 

စာရင်းကို  ဦးစားေပးအစီအစ်အတိုင်း မိမိတိုထံ 

တင်ြပရေကာင်း၊ ပါတီများက ဦးစားေပးအစီအစ ်

အတိုင်းေပးပိုလာသည့ ် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်

ေလာငး်များ၏      အမည်စာရငး်ကုိရရှိပါက 

ေရးေကာက်ပွဲတွင ်  ပါတီ၏အမည်၊   တစ်သီးပုဂ လ

ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ကိ ုမဲေပးရေကာင်း၊ ထိုသို 

မေဲပးရာတွင် ရရိှလာသည့ ်  မရဲလဒ်အေပ  မူတည်ပီး 

Largest Reminder Formula ကို    အသုံးြပ၍ 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း           အမည်စာရင်းအား 

သက်ဆိုင်ရာပါတီ၏  ဦးစားေပးအစီအစ်အတိုင်း 

ထတ်ုြပန်ေကညာေပးရေကာင်း၊  ထိသုိုမေဲပးရာတွင် 

ပါတီကိုသာ မဲေပးရြခင်းြဖစ်သည့်အတွက ်သတင်း 

ေထာက်ကီးေမးြမန်းသကဲသ့ို ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

များအား  မဲဆ ရှင်များက  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

သိရှိိုင်ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ထိုကဲ့သိုေဆာင်ရက်ိုင ်

ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲ

ဥပေဒှင့ ်နည်းဥပေဒများတွင် ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ 

စေုဝးေဟာေြပာြခင်းှင့ ်မဆွဲယ်စည်းုံးြခင်းဆိသုည့ ်

အခန်းက  ကို    ထပ်မံထည့်သွင်းထားေကာင်း၊ 

ယခင်ဥပေဒတွင်  မပါဝင်ေကာင်း၊    အသစ်ထပ်မံ 

ြပ  ာန်းခဲ့သည့်ဥပေဒအရ   အချနိ်ကာလကိုလည်း 

လုံေလာက်စွာသတ်မှတ်ေပးထားေကာင်း၊  ြပ  ာန်း 

ထားသည့က်ာလအတွင်း ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ 

ှင့် သက်ဆိုင်ရာပါတီများအေနြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံး 

ြခင်းှင့ ်စေုဝးေဟာေြပာြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခွင့ ်

ရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတ ူမမိတိိုေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်ထံ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အမည် 

စာရင်းတင်သွင်းရာတွင်လည်း ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

၏ အမည်၊ ၎င်း၏ပါတီအမည်၊ ၎င်းပါတီ၏ Logo 

ှင့ ်ပုစံ ံ၁၀ စာရင်းထွက်ေကာင်း၊ ထိကုစိ ကိယုခင်က 

လည်း ေကညာပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါ ပုံစံ ၁၀ 

စာရင်းကိုလည်း    သက်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင်များက 

သတ်မှတ်သည့်ေနရာတွင ် ထုတ်ြပန်ေကညာသွား

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုအတ ူမဆွဲယ်စည်းုံးေရးကာလ 

တွင် သက်ဆိင်ုရာပါတမီျားှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

များသည် မမိတိို၏အမည်ှင့ ်အချက်အလက်များကိ ု

ဗီိုင်းများ၊ ပိုစတာများြဖင့်  ကပ်ထားေကညာ၍ 

စည်းံုးေဆာင်ရက်ခွင့ရ်ရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သတင်း 

ေထာက်ကီး ေမးြမန်းခဲသ့ည့ေ်မးခွန်း၏  ေနာက်ဆုံး 

အချက်ြဖစ်သည့ ်မဲုမံျားတွင် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း 

များ၏ ဓာတ်ပုမံျား ကပ်ထားမည့က်စိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ြပန်လည်ေြဖကားရမည်ဆိုပါက ေရးေကာက်ပွဲေန  

တွင် မဲုံများသည ်ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ် ကိုယ်စား 

လှယ်ေလာင်းများအတွက ်      မဲဆွယ်စည်းုံးေရး 

ေဆာင်ရက်ရမည့်ေနရာမဟုတ်ေကာင်း၊  ထိုအြပင ်

မဲဆွယ်စည်းံုးရာေရာက်သည့် အေြခအေနများရိှိင်ု 

သည့်အတွက် သတင်းေထာက်ကီး ေမးြမန်းခ့ဲသည့် 

ကိစ ကိ ုခွင့်ြပေပးုိင်မည်မဟုတ်ေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

ေနြပည်ေတာ်အွန်လုိင်းသတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာ 

ချပ် ဦးမင်းေမာင်က NUG အစိုးရဟေုခ သည့အ်ဖဲွမှ 

ဒူဝါးလရှီးဝါးက     ယခုလာမည့်ေရးေကာက်ပွဲကိ ု

မဲေပးုိင်ြခင်းမရိှေစေရးှင့်   မေအာင်ြမင်ေစေရးတုိ 

အတွက် ၎င်းတိုအေနြဖင့ ်လမ်းေကာင်းှစ်ေကာင်း 

ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်ဟု ထုတ်ြပန်ေကညာ 

ထားသည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ ထိကုစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့ ်မည်ကဲသ့ို မှတ်ချက်ေပးလိသုည် 

ကို သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

၎င်း၏ဆ အတိုင်း မဲေပးိုင်ခွင့်ရရှိရန်လိုအပ်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက  သတင်းေထာက်ကီး    ေမးြမန်းခ့ဲ 

သည့်ကိစ မှာ  မိမိတိုကျင်းပမည့်   ေရးေကာက်ပွဲ 

ေအာင်ြမင်စွာ မကျင်းပိုင်ေစရန်အတွက ်ိုင်ငံေရး 

နည်း၊ စစ်ေရးနည်းများြဖင့်  ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ဆိုသည့်  ထုတ်ြပန်ေကညာချက်ကိစ ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိေုကညာချက်ကိ ုမမိတိိုလည်း ကားသရိေကာင်း၊ 

ထုိကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ၏ီ ေရှလပ်ုငန်းစ် (၅) ရပ်တွင်  ပါဝင်သည့ ်

အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပွဲကို ကျင်းပေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုသိုကျင်းပိုင်ရန်အတွက်လည်း     ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း၊    လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပွဲတစ်ရပ်    ကျင်းပိုင်ရန်အတွက ်

မဲဆ ရှင်ြပည်သူများသည် ၎င်းတို၏ဆ မဲများကို 

ေှာင်ကိးများ၊ ဖအိားေပးမ များ၊ ခမ်ိးေြခာက်မ များ၊ 

အကျပ်ကိင်ုမ များမပါဝင်ဘ ဲလွတ်လပ်စွာြဖင့ ်၎င်း၏ 

ဆ အတိုင်း  မဲေပးိုင်ခွင့်ရရှိရန ်  လိုအပ်ေကာင်း၊ 

ထုိသုိရရိှုိင်ရန်အတွက် နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်း 

ေရးှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးရန်လိုေကာင်း၊  အဆိုပါ 

အေြခအေနမျိးရရှိိုင်ရန်အတွက် မိမိတိုအေနြဖင့် 

လည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ြပည်သူလူထု 

အေနြဖင့လ်ည်း ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ် 

ေကာင်း၊   ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အေနြဖင့်        လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့် 

ေရးေကာက်ပဲွကိ ုေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိင်ုရန်အတွက် 

သက်ဆိုင်သူအားလုံးှင့ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

NHP သတင်းဌာနမှ သတင်းေထာက် ထက်ထက် 

ေအာငက် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများက UEC ှင့် 

လာေရာက်ေတွဆုခံဲ့ပီး UEC ၏လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်မ  

များအေပ  ေကျနပ်လက်ခံခဲ့သည်ဟုသိရေကာင်း၊ 

ထိကုစိ ကိ ုိင်ုငတံကာသို ြပန်လည်မ ေဝသွားမည်ဟ ု

ေြပာကားခဲ့သည့်အဖွဲများရှိသည်ဟုလည်း   သိရ 

ေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ိုေသာအဖဲွအစည်း မည်မ ရိှသည်ကိ ု

သလိိေုကာင်း၊ မည်သည့်ိင်ုငမံျားမှ မည်ကဲသ့ိုေသာ 

အဖဲွအစည်းများြဖစ်သည်ကိ ု သလိိေုကာင်း၊  လက်ရိှ 

တွင် UEC အေနြဖင့ ်ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းမည်မ ှင့် 

ေတွဆုံပီးြဖစ်သည်ကိ ုသလိိေုကာင်းှင့ ်အဖဲွမည်မ  

ှင့ ်ထပ်မေံတွဆုရံန်စစီ်ထားသည်ကိ ုသလိိေုကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက    ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့်  စတင်ဖွဲစည်းသည့်ကာလမ ှ

ယေနအချနိ်အထိ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့ ်

ေတွဆုေံဆွးေွးမ များြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း၊ တတ်ုိင်ုင ံ

သအံမတ်ကီးှင့ ်အိ ိယုိင်ငံသံအမတ်ကီးတုိ အပါ 

အဝင်   ယခင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက   ြဖစ်သည့ ်

ဘူိုင်းိုင်ငံ၏ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး၊  ုရှားိုင်ငံမ ှ

ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွတိုှင့သ်ာမက  အေမရကိန်ိင်ုင ံ

ဂ န်ေဟာက့င်းတက သိလ်ုမှ ဂဏ်ုထူးေဆာင်ပါေမာက  

ေဒါက်တာကာဒီဂျက်ဆန်ှင့်လည်း      ပီးခဲ့သည့ ်

ရက်ပိင်ုးက ေတွဆုေံဆွးေွးခဲေ့ကာင်း၊ ထိသုိုေတွဆု ံ

ေဆွးေွးရာတွင်  ှစ်ဦးှစ်ဖက်အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊   မိမိတိုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကိုလည်း ရှင်းြပိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ 

အြပန်အလှန် ကညူီိင်ုမည့န်ည်းလမ်းများှင့ ်အကျိး 

တူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်ကိစ များကိုလည်း 

ေဆွးေွးိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများှင့ ်

သာမက ိင်ုငတံကာှင့ပ်ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မမိအိေနြဖင့ ်အဓကိ ေြပာလိသုည် 

မှာ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အေနြဖင့် 

လွတ်လပ်ပီးတရားမ တသည့်       ေရးေကာက်ပွ ဲ

ြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး     ြပည်တွင်းရိှ 

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်     မဲဆ ရှင်ြပည်သူများက 

ယုံကည်လက်ခံိုင်မည့်  ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်ေစရန ် 

ပိမုိအုေလးထား       ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်ဟ ု

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

One News သတင်းဌာနမှ  ဦးသွင်ထူးေအာင်က 

ယခကုျင်းပမည့ ်ေရးေကာက်ပဲွစနစ်ကိ ုPR စနစ်ြဖင့် 

လုပ်ေဆာင်မည်ဟုသိရေသာေကာင့ ်  ထိုစနစ်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် အစီအစ်များေရးဆွဲပီး 

ြဖစ်/မြဖစ်သိလိုေကာင်း၊   အဆိုပါေရးေကာက်ပွဲ 

စနစ်ကိ ုြပည်သမူျားထခံျြပရန်အစအီစ် ရိှ/မရိှ သလိိ ု

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်ေလးကိမ်တိုင်တိုင်ေတွဆုံ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက မိမိတုိအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပဲွှင့် 

အဓိကသက်ဆိုင်သည့ ်  အဖွဲအစည်းများြဖစ်သည့ ်

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့ ်  ေလးကိမ်တိုင်တိုင်ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးခဲေ့ကာင်း၊ ပီးခဲသ့ည့ ်ေရးေကာက်ပဲွအေတွ 

အကံများှင့်ပတ်သက်၍လည်း    ေဆွးေွးခဲ့က 

ေကာင်း၊ ထိုသိုေဆာင်ရက်ပီးမှသာလ င်  Closed 

List PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်အတွက ်   အများစုက 

သေဘာတူခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်PR စနစ် 

ြဖင့် ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပုိင်ရန်အတွက် သက်ဆုိင် 

ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ကို ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ဥပေဒ 

ထုတ်ြပန်ပီးပါက   အားလုံးသိရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိသုိုေဆာင်ရက်ရာတွင် PR စနစ်ှင့ပ်တ်သက်သည့် 

Civic Education ၊ Voter Education စသည့ ်ြပည်သ ူ

လူထု အသိပညာေပးြခင်းှင့ ်မဲဆ ရှင်အသိပညာ

ေပးြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်လည်း 

အဆင်သင့်ေဆာင်ရက်ထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ဥပေဒ 

ြပ  ာန်းပီးပါက    ေတာက်ေလ ာက်  Follow Up 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   သတင်းေထာက် 

ကီးေမးြမန်းသည့ ်  ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းကိစ  

သည် ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့ ်ေကာ်မရှင်ဥပေဒအရ 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ တာဝန်ှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်သာြဖစ်ေကာင်း၊     ထိုေကာင့ ်  မိမိတို 

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်       အေနြဖင့် 

သတ်မှတ်ထားသည့ ်  ဥပေဒှင့်အညီ  PR  စနစ်ကို 

အသုံးြပ၍ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

လူထုဆ ခံယူပွဲကျင်းပရန ်  အစီအစ်မရှိေကာင်း 

ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Cohesion News Agency မှ သတင်းေထာက ်

ဦးရဲလင်းထွန်းက ယခုလာမည့် ေရးေကာက်ပွဲကို 

၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဟ ုသိရေကာင်း၊ ထိုသို 

ကျင်းပရာတွင် ယခင်ေရးေကာက်ပဲွကာလများက့ဲသုိ 

ပညာအရည်အချင်း     ကန်သတ်ထားြခင်း ရှိ/မရှိ 

သိလိုေကာင်းှင့ ်ဥစ ာဓန Background သတ်မှတ် 

ထားြခင်း ရှိ/မရှိသိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ ပညာအရည်အချင်းကို

သတ်မှတ်ိုင်ရန်ေဆာင်ရက်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်

ဦးခင်ေမာင်ဦးက လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များသည် 

အချပ်အြခာအာဏာသုံးရပ်တွင်ပါရှိသည့်  ဥပေဒ 

ြပေရးမ  ိင်အတွက် အဓကိတာဝန်ထမ်းေဆာင်က 

ရသူများြဖစ်ေကာင်း၊     အလားတူ ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်ြခင်းခရံပါက  အပ်ုချပ်ေရးမ  ိင်အတွက် 

ပါ   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကရသူများြဖစ်ေကာင်း၊ 

လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များသည် အေရးပါသမူျား 

ြဖစ်ကေကာင်း၊ ထုိေကာင့် ၎င်းတုိ၏အရည်အချင်း 

ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားရန ်လိုအပ်ေကာင်း၊ မိမ ိ

တို ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အေနြဖင့် 

ပီးခဲ့သည့ ်လ တ်ေတာ်သက်တမ်းှင့ ်ိုင်ငံေရးပါတီ 

များကိ ုသွားေရာက်စစ်ေဆးပီးစီးခဲသ့ည့ ်အေြခအေန 

များကိုသုံးသပ်၍   ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ပညာ 

အရည်အချင်းကိ ုသတ်မှတ်သင့သ်ည့ ်အတိင်ုးအတာ 

တစ်ခသုတ်မှတ်ိင်ုရန်အတွက်  ဥပေဒတွင်လျာထား 

၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  အတည်ြပြပ  ာန်း 

ပီးပါက     သိရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   အလားတူ 

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ပုိင်ဆုိင်မ ၊ ပစ ည်းဥစ ာ၊ စီးပွားေရးတုိှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်သတ်ရန်မရှိေကာင်း၊    သိုေသာ်ပါတီများကို 

စစ်ေဆးသည့်အေနအထားအရ  သက်ဆိုင်ရာပါတီ 

များအေနြဖင့ ်ပါတီတစ်ခုချင်းအလိုက် ရှိသင့်သည့ ်

ပိင်ုဆိင်ုမ အြဖစ် ပါတ၏ီဘ  ာေငရိှွရန် လိအုပ်သည့် 

အတွက် ထိကုစိ ကိလုည်း လျာထားေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များသည်   အချပ်အြခာအာဏာသံုးရပ်တွင် 

ပါရှိသည့်  ဥပေဒြပေရးမ  ိင်အတွက် အဓိကတာဝန်ထမ်းေဆာင်ကရသူ 

များြဖစ်ေကာင်း၊ အလားတ ူေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းခရံပါက အုပ်ချပ်ေရး 

မ  ိင်အတွက်ပါ   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကရသူများြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုေကာင့် 

၎င်းတို၏အရည်အချင်းှင့ ်စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့မ်ားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ မမိတိို 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့်     ပီးခဲ့သည့်လ တ်ေတာ် 

သက်တမ်းှင့်    ိုင်ငံေရးပါတီများကို  သွားေရာက်စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့သည့် 

အေြခအေနများကိသုုံးသပ်၍   ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း၏ ပညာအရည်အချင်းကိ ု

သတ်မှတ်သင့သ်ည့ ် အတုိင်းအတာတစ်ခ ုသတ်မှတ်ိင်ုရန်အတွက်  ဥပေဒတွင် 

လျာထား၍ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

ေရချိ၊  ေရငန်  ငါးသယံဇာတများ 

က ယ်ဝစုံလင်စွာ          တည်ရှိေသာ 

ြမန်မာိင်ုငသံည် ပင်လယ်ငါးထတ်ုလပ်ု 

မ ှင့ ်ေရချိငါးထတ်ုလပ်ုမ   ှစ်မျိးစလံုး 

တွင်  ငါးဖမ်းဆီးရမ များ  တစ်ှစ်ထက် 

တစ်ှစ်နည်းပါးလာသည်ကို  ေတွရ 

သည်။ ငါးသယဇံာတများ ေလျာပ့ါးလာ 

ြခင်းသည် ေရလုပ်သားများအတွက ်

ကီးမားသည့်    စိန်ေခ မ ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ်ြမစ်၊  ေချာင်း၊ အင်း၊ 

အိုင်ေပါများသြဖင့ ်     ငါးသယံဇာတ 

က ယ်ဝသည့်ိုင်ငံြဖစ်ကာ ကမ ာေပ  

တွင် ငါးှင့် ေရသယံဇာတပိုင်ဆိုင်မ      

အဆင့်(၁၄)တွင်  ရှိသည်။   ေရချိငါး 

လပ်ုငန်းသည် ိင်ုငေံတာ်၏ စီးပွားေရး၊ 

ရိက ာဖူလုံေရးှင့ ်   ေကျးလက်ေဒသ  

အသက်ေမွး        ဝမ်းေကျာင်းမ အတွက် 

အဓိကအရင်းအြမစ်တစ်ခု   ြဖစ်သည်။  

ြမန်မာိုင်ငံ   ေရချိငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၏   

ထုတ်လုပ်မ သည်  အေရှေတာင်အာရ ှ

တွင်  အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပီး   ြပည်တွင်းငါး 

ထုတ်လုပ်မ ၏   ၂၈   ရာခိုင် န်းခန်ရှိ 

ေကာင်း စစ်တမ်းများက ေဖာ်ြပကသည်။ 

၈၀ ရာခိုင် န်းေလျာ့နည်း

ြမန်မာ့ေရပိုင်နက်အတွင်း    ငါး 

သယံဇာတ   တည်ရှိမ အေြခအေနှင့် 

စပ်လျ်း၍  ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ  ေနာ်ေဝ 

သုေတသနေရယာ်၏   ရလဒ်တွင် 

ြမန်မာပ့င်လယ်ြပင်၌ ငါးသယဇံာတများ 

သသိသိာသာ ေလျာန့ည်းလာေကာင်း၊ 

၂၀၁၈ ခုှစ် ေရေပ လ ာ  ငါးထုထည် 

ပမာဏသည် ၁၉၇၉-၁၉၈၀ ြပည့ှ်စ်ရိှ 

ပမာဏှင့်   င်းယှ်ပါက ၈၀ ရာခုိင် န်း 

ေလျာ့နည်းသွားေကာင်း   ေဖာ်ြပထား 

သည်။    ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်အတွင်း 

ပင်လယ်ြပင ်    ကန်သတ်ထားသည့ ်

ငါးဖမ်းကိရိယာများှင့ ်  စည်းကမ်းမဲ ့

ငါးဖမ်းဆီးမ များ၊    ကမ်းေဝးငါးဖမ်း 

ေလအှချိ ကမ်းနီးသို ဥပေဒမဲ ့ဝင်ေရာက် 

ဖမ်းဆီးမ များ၊ ငါးမဖမ်းရကာလအတွင်း 

စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ေသာ ကမ်းေဝး 

ငါးဖမ်းေရယာ်များ    ရှိေနေကာင်း 

ေဖာ် န်းေနသည်။ ငါးသယံဇာတများ  

ေရရှည်တည်တံေ့ရးသည်  ေရလပ်ုသား 

များ၏  ဘဝအာမခံချက်ှင့်   စားနပ် 

ရိက ာဖူလုံမ အတွက်    အေရးပါသည့် 

ကိစ ြဖစ်သည်။ 

ငါးသယံဇာတများ တြဖည်းြဖည်း 

ေလျာ့နည်းလာြခင်းသည်    ြမန်မာ 

တစ်ိုင်ငံတည်းမဟုတ်ေချ။    ယမန် 

ှစ်က ထတ်ုြပန်ခဲေ့သာ ိင်ုငတံကာတွင် 

လူသိများထင်ရှားသည့်     သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ   ၁၆  

ဖွဲ၏     ပူးေပါင်းေလ့လာမ တစ်ရပ်က 

တစ်ှစ်အတွင်း  ေရချိငါးမျိးစိတ ်၁၆  

မျိး မျိးသု်းေပျာက်ကွယ်သွားေကာင်း၊ 

လွန်ခဲ့သည့်     ှစ်ငါးဆယ်အတွင်း 

ေရ ေြပာင်းေနထိင်ုသည့ ် ငါးေကာင်ေရ  

ေလးပုသံုံးပု ံ      ေလျာက့ျသွားေကာင်း၊ 

ပိုမိုကီးမားသည့်    ငါးမျိးစိတ်အေရ 

ငါးသယံဇာတများ မြပန်းတီးေစေရး တားဆီးကာကွယ်

ေမယု-မျိးေအာင် (MANA) 

အင်း၊ အုိင်၊  ြမစ်၊ ေချာင်းများ တိမ်ေကာလာြခင်း၊ စိုက်ပျိးေြမှင့်  မိြပေကျးရာများ 

တိုးချဲြခင်း၊  ငါးမျိးသ်ုးေစိင်ုသည့ ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်ဖမ်းဆီးြခင်း၊  ငါးများေပါက်ပွားကီးြပင်းရာ  

ေနရာများှင့ ်ေရေဝေရလသဲစ်ေတာများ ပျက်စီးြခင်းှင့ ်ရာသဦတေုဖာက်ြပန်ြခင်းတိုက  ေရချိငါး 

ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု ယတ်ုေလျာ့ေစသည်။ ငါးသယဇံာတများ ေရရှည်တည်တံေ့ရးသည်  လသူားများ၏  

စားနပ်ရကိ ာဖလူုေံရးအတွက်သာမက လမူ စီးပွားဖံွဖိးေရးအတွက်ပါ အေထာက်အကူြဖစ်ေစသြဖင့်   

ငါးသယံဇာတများ မြပန်းတီးေစရန် ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်

ကံေတွေနရသည်။ 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်

ငါးသယံဇာတ    ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများှင့ ်    ငါးလုပ်ငန်းက   

အဘက်ဘက်မှ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်ရာတွင် ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာန တစ်ခတုည်းြဖင့ ်ပီးြပည့စ်ုစွံာ  

မလပ်ုေဆာင်ိင်ုဘ ဲသက်ဆိင်ုရာေဒသ 

အာဏာပိုင်များ၊   အဖွဲအစည်းများ၊ 

ြပည်သူလူထုှင့ ်  ေရလုပ်ငန်းရှင်များ  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မှသာ  ေအာင်ြမင ်

ိုင်မည်။   ြမန်မာိုင်ငံတွင ်   ပင်လယ် 

ကမ်းိုးတန်းှင့န်ီးကပ်သည့ ်ေဒသများ  

မှလဲွ၍ ကျန်ေဒသအားလံုးမှာ ေရချိငါး၊ 

ပစွုန်များကိသုာ  အဓကိစားသုံးကသည် 

ြဖစ်ရာ    တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်

ေရချိငါးထတ်ုလပ်ုမ   ြမင့တ်က်လာေရး 

အတွက် ပိမုိေုကာင်းမွန်သည့ ်အစအီစ် 

များ ချမှတ်သင့်သည်။ ထုိအြပင် ငါးသယံ 

ဇာတများ    တိုးပွားလာေစေရး၊   ငါးမျိး 

ြပန်းတီးမ မြဖစ်ေပ ေစေရးှင့ ်သဘာဝ 

ေရချိ   ေရြပင်များတွင ်   ငါးမျိးများ  

ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ်  တည်တံေ့စေရး 

တုိအတွက်     ေဒသအသီးသီးရိှ      ြမစ်၊ 

ေချာင်း၊      ဆည်တမံများအတွင်း 

သတ်မှတ်ရာသ၌ီ ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်း 

များကိုလည်း ဟန်ချက်ညီလုပ်ေဆာင ်

ရန် လိုအပ်ေနသည်။  ြမန်မာ့ငါးသယ ံ

ဇာတများ    ေရရှည်တည်တံ့ေရးှင့ ်

စ်ဆက်မြပတ်  ထုတ်ယူသုံးစွဲိုင်ေရး 

ကို     အေထာက်အကူြပေစမည  ်

ြဖစ်သည်။ 

အတွက်  ၉၄  ရာခိုင် န်း  ေလျာ့ကျသွား 

ေကာင်းှင့ ် ေရချိငါးများေလျာ့ကျြခင်း၏ 

အရင်းအြမစ်သည် ေရချိငါးများ  ေနထိုင် 

ကျက်စားရာ ြမစ်များ၏  ေရအရည်အေသွး 

မေကာင်းြခင်း၊  ဆည်များ   တည်ေဆာက် 

ြခင်းှင့ ်  ေရဆိုးထုတ်စနစ်  ညံ့ဖျင်းြခင်း 

တိုေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။     ိင်ုင ံ

အသီးသီးအေနြဖင့ ်  ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်    

ေြပာင်းလလဲာသည့ ် ရာသဦတအုေြခအေန 

ှင့ ် တိုးပွားလာသည့ ်     လဦူးေရတိုအကား  

ရင်ကားေစ့  ေြဖရှင်းရာတွင်  သဘာဝ  

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု ထိန်းသိမ်းြခင်းကသာ   

စားနပ်ရိက ာဖူလုံမ ကို       လုံ ခံေစမည် 

ြဖစ်သည်။ 

ေရချိငါးလုပ်ငန်း

ေရချိငါးလပ်ုငန်းသည် ိင်ုငေံတာ်၏ 

စီးပွားေရး၊ ရကိ ာဖလူုေံရးှင့ ် ေကျးလက် 

ေဒသ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ အတွက် 

အဓိကအရင်းအြမစ်တစ်ခု  ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ     ေရချိငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၏ 

ထုတ်လုပ်မ သည်  ၂၀၁၅    ခုှစ်တွင် 

တန်ချန်ိ ၁ ဒသမ ၅ သန်းအထိ ရိှခ့ဲသည်။ 

အေရှေတာင်အာရှတွင်       ေရချိငါး 

ထတ်ုလပ်ုမ အြမင့်ဆံုးြဖစ်ပီး ြမန်မာိင်ုင ံ

ငါးထတ်ုလပ်ုမ  စစုေုပါင်း၏  ၂၈  ရာခိင်ု န်း 

ခန်ရှိေကာင်း  စစ်တမ်းများက  ေဖာ်ြပ 

ကသည်။ ေရချိငါးလပ်ုငန်းသည် လဦူးေရ 

၁၅ သန်းအတွက် အလုပ်အကိုင်  အခွင့် 

အလမ်းများ ဖန်တီးေပးလျက်ရိှကာ ငါးအစုိ 

စားသုံးမ ၏    ၂၇   ရာခိုင် န်းကိုလည်း 

ေထာက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ 

လူဦးေရထူထပ်လာြခင်း၊ စီးပွားေရး 

ကျပ်တည်းလာြခင်းှင့်   အလွန်အက ံ 

ဖမ်းဆီးမ များရှိေနြခင်းတိုေကာင့ ်  ြမစ်၊ 

ေချာင်း၊  အင်း၊  အိင်ုများသာမက   ြမန်မာ ့

ပင်လယ်ြပင်၌လည်း   ငါးဖမ်းဆီးရမိမ  

တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ေလျာ့နည်းလျက ်

ရိှသည်။ ြပည်တွင်း၌ ငါး၊ ပစွုန် ကန်ုကမ်း 

ရှားပါးမ ေကာင့်    ေရလုပ်ငန်းစက်ံုများ 

ပံုမှန်လည်ပတ်ုိင်ရန်ှင့်  ပုိကုန်ြမင့်တင် 

ရန်အတွက် အခက်အခအဲချိရိှလာသည်။ 

အင်း၊    အိုင်၊  ြမစ်၊   ေချာင်းများ 

တိမ်ေကာလာြခင်း၊ စုိက်ပျိးေြမှင့် မိြပ 

ေကျးရာများတိုးချဲြခင်း၊  ငါးမျိးသု်းေစ 

ဘက်ထရီေရှာ့တိုက်၍ ငါးဖမ်းေနသည်ကိ ုေတွရစ်။

ိင်ုသည့ ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်ဖမ်းဆီးြခင်း၊  

ငါးများေပါက်ပွားကီးြပင်းရာ ေနရာများ 

ှင့် ေရေဝေရလဲသစ်ေတာများ ပျက်စီး 

ြခင်းှင့ ်ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ြခင်းတိုက  

ေရချိငါးထုတ်လုပ်မ ကို  ယုတ်ေလျာ့ေစ 

သည်။ ငါးသယဇံာတများ ေရရှည်တည်တံ ့

ေရးသည ် လူသားများ၏  စားနပ်ရိက ာ 

ဖလူုေံရးအတွက်သာမက  လမူ စီးပွားဖံွဖိး 

ေရးအတွက်ပါ    အေထာက်အကူြဖစ်ေစ 

သြဖင့်  ငါးသယံဇာတများ  မြပန်းတီး 

ေစရန်  ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက ်

ေပးကရမည်ြဖစ်သည်။ 

အင်း၊   အိုင်  ဧရိယာများအတွင်း၌ 

ရိှသည့် ငါးေနထုိင်ေတာများကုိ ခုတ်ထွင် 

ရှင်းလင်းပီး လယ်ယာှင့ ် အြခားစိက်ုပျိး 

ေြမများ တိုးချဲေဆာင်ရက်လာြခင်းများ 

သည်။ မျိးငါးကီးများ “ဥ” ချ သားေပါက် 

ချနိ်   (ငါးရစ် ငါးသန်ချနိ်)  များတွင် 

ေရလုပ်သားကီးများ၏     မဆင်မြခင ်

ငါးဖမ်းဆီးမ များေကာင့်လည်း ငါးသား  

ေပါက်ပွား န်းများကို ကျဆင်းေစသည်။ 

ဘက်ထရီေရှာ့တိုက ်ငါးဖမ်းဆီးြခင်း

ငါးသယံဇာတြပန်းတီးမ ကိ ု အဓိက 

ခိမ်းေြခာက်ေနသည်မှာ     ဘက်ထရီ 

ေရှာ့တိုက်  ငါးဖမ်းဆီးြခင်းဟုေခ သည့ ်

“ကျ်စက်”ကို အသုံးြပပီး  တရားမဝင ်

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများကိ ု ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း   သိရသည်။   ကျ်စက်ြဖင့ ်

ငါးဖမ်းဆီးြခင်းေကာင့ ် ေရေပ ေရေအာက် 

တွင်  ရှိကသည့ ်  ငါးကီး၊  ငါးေလးှင့် 

အရယ်မေရာက်ေသးသည့ ်  ငါးကေလး 

များပါ   ေသေကျပျက်စီးဆုံး ံးရသည့် 

ေကာင့် ငါးများေနထိုင်ေပါက်ပွားစရာ  

ရှားပါးလာကာ      မျိးပွားမ  န်းလည်း 

ကျဆင်းလာလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

အင်းေရြပင်များှင့်  တစ်ဆက်တစ်စပ ်

တည်းရှိသည့ ်  စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ 

တွင် အသုံးြပေနကေသာ ပိုးသတ်ေဆး 

အမျိးမျိး၊ ေပါင်းသတ်ေဆးအမျိးမျိးတို

ေကာင့လ်ည်း ငါးသယဇံာတများ ေသေကျ 

ပျက်စီးဆုံး ံးကရသည်။       လယ်ယာ  

စိုက်ပျိးေရး          လုပ်ငန်းခွင်များတွင ်

ေတာင်သူများအေနြဖင့ ်   ပိုးသတ်ေဆး 

သုံးစွဲရာတွင ်         ငါးေဆးခတ်ြခင်းမျိး 

သေဘာကို    ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

မဟုတ်ေသာ်လည်း ဆက်စပ်ြဖစ်ေပ မ  

အေြခအေနများေကာင့ ်ငါးများေသေကျ 

ပျက်စီးမ များလည်းရှိိုင်ေကာင်း    သိရ 

အကျိးဆက်များကိ ုြဖစ်ေပ ေစေကာင်း 

သိရသည်။    ကျ်စက်ထိပီး   မေသဘဲ 

ကျန်ခဲေ့သာ ငါးများတွင် မျိးငါးအထီးကီး 

များှင့ ်အမများသည် ေနာက်ထပ်မျိးပွား 

ဖို၊   သေ ေအာင်ဖို   မလွယ်ကူေတာ့ေပ။ 

အြခားအရယ်များတွင်မ ူအိုး၊ အေကာ 

များ   ထိခိုက်ပီး  ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့ ်

ငါးများ    ြဖစ်မလာိုင်ေတာ့ေကာင်းှင့ ်

ကျ်စက်ကို အသုံးြပသူအတွက်လည်း  

အခန်မသင့်ပါက  အသက်ပါဆုံး ံးိုင် 

ေကာင်း သိရသည်။ ကမ ာက   အသိ 

အမှတ်ြပထားသည့်     ေရေနိုတိုက် 

သတ ဝါြဖစ်ပီး မျိးသု်းေပျာက်ကွယ ်

လုနီးပါးစာရင်းဝင်  ဧရာဝတီလင်းပိုင ်

များသည်လည်း ကျ်စက်ဒဏ်ေကာင့ ် 

ှစ်စ်ေသဆံုးေနသည်ကုိ ဝမ်းနည်းဖွယ် 

ငါးသယဇံာတများ  ေရရှည်တည်တံ ့

ေရးသည ်လူသားများ၏ စားနပ်ရိက ာ 

ဖူလုံေရးအတွက်သာမက  လူမ စီးပွား 

ဖွံဖိးေရးအတွက်ပါ အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစသည်ြဖစ်ရာ  ငါးသယဇံာတများ 

မြပန်းတီးေစရန် ဝိုင်းဝန်းကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ေပးကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ငါးသယံဇာတများကုိ    ေလျာ့နည်းေစ 

သည့်   အေကာင်းရင်းများစွာအနက ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေကာင့ ်ြဖစ်ေပ  

ရသည့်  အကျိးဆက်ကိ ု မကုစားိုင ်

ေသာ်လည်း    လူပေယာဂေကာင့ ်

ြဖစ်ေပ ေစသည့်   ကိစ ရပ်များကိုမူ 

မြဖစ်မေန        တားဆီးကာကွယ်ရန ်

လိုအပ်ပါေကာင်း   ေရးသားလိုက်ရ 

ပါသည်။             ။



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

နယူးေဒလီ    ဇွန်    ၁၉

အိ ိယိုင်ငံ    အေရှေြမာက်ပိုင်း 

ြပည်နယ်ှစ်ခုြဖစ်သည့် အာသံြပည်နယ် 

ှင့် မီဂါလာယာြပည်နယ်တိုတွင ်လွန်ခဲ့ 

သည့်ှစ်ရက်အတွင်း   ေရကီးေရလ ံမ  

ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင့်  ၃၂ ဦးေသဆုံးခဲ့ 

ေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကား 

သည်။

အာသံြပည်နယ်  သဘာဝေဘးစီမံ 

ခန်ခဲွမ အာဏာပိင်ုများအဖဲွ၏  ေြပာကား 

ချက်အရ ယင်းြပည်နယ်အတွင်းရှ ိခိုင် 

ကဘူးလ်     ဇွန်     ၁၉

အာဖဂန်နစ တန်ုိင်ငံ၌ ြပည်နယ်  ၃၄ ခုရှိသည့် 

အနက် ြပည်နယ် ၂၀ မှ မိသားစု ၆၅၅၀ ေကျာ်သည်  

လွန်ခ့ဲသည့်သီတင်းပတ်အတွင်း  လူသားချင်းစာနာ

ေထာက်ထားမ အေထာက်အပံ့များ   လက်ခံရရှိခဲ့ 

ေကာင်း အာဖဂန်နစ တန်ဒုက သည်များှင့ ်ေနရပ်

ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနက ဇွန် ၁၉ ရက် 

တွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ    လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ  

အေထာက်အပံ့များထဲတွင ်  အစားအေသာက်များ၊ 

ေငွေကးများ၊ မီးဖုိေချာင်သံုးပစ ည်းများှင့် တစ်ကုိယ်ေရ 

သန်ရှင်းေရးသုံးပစ ည်းများပါဝင်ေကာင်း သရိသည်။

ယင်းသို  ြဖန်ေဝေပးခဲ့သည့ ်လူသားချင်းစာနာ

ဆူဗာ     ဇွန်     ၁၉

ဖီဂျီိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ပျံှံမ များကို 

ေလ ာ့ချရန် ဖီဂျီိုင်ငံသားများအေနြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     

ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူကရန်   ဖီဂျီိုင်ငံ 

ဝန်ကီးချပ် ေဘနမီာရာမာက ဇွန် ၁၉ ရက်တွင်  တိက်ုတွန်းလိက်ု 

ေကာင်း သိရသည်။

ဖီဂျအီစိုးရသည ်   ြပည်သူများအား   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံေပးရန ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း ှင့်  ယင်းသုိေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာတွင်  ကျန်းမာေရး 

တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်အကူအညီေပးကရန ်ဖီဂျအီစိုးရက 

ေတာင်းဆုိထားေကာင်း  ဖီဂျုီပ်သံလ င့်ေကာ်ပုိေရးရှင်း(အက်ဖ်

ဘီစီ)က သတင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။

လဦူးေရ ၉၀၀၀၀၀ ခန်ရိှသည့ ်ေတာင်ပစဖိတ်ိက န်းစုိင်ုင၌ံ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ 

ေနာက်ပုိင်း ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၅၀၀၀ ေကျာ်ှင့် ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၈၆၅ ဦးရှိေကာင်းသိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ဖီဂျီိုင်ငံ၌ အသက် ၁၈ ှစ်အထက် အသက် 

အရယ်ရှိသူများ၏  ၉၅ ရာခိုင် န်းသည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် ထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး  ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူပီးေနာက ် သုံးလ 

အကာတွင် တတိယအကိမ်အပိုေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူရမည်        

ြဖစ်ေကာင်း  ဖီဂျကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက   အကံြပထား 

ေကာင်း သိရသည်။     

  ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ကွာလာလမ်ပ ူ    ဇွန်     ၁၉  

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ  ၂၁၂၇ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ   ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၅၃၈၉၂၂ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအားလံုးသည်  ေဒသတွင်း 

ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်သည်။  ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ 

နာရအီတွင်း တစ်ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၅၇၃၂ ဦး   ရိှလာပီြဖစ်   

သည်။ 

သိုေသာ် လနူာ ၁၃၉၀ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာခဲသ့ည့်အတွက် ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

မနီလာ    ဇွန်    ၁၉ 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူပီးသူ  သန်း 

၇၀ (လဦူးေရ၏ ၇၇ ဒသမ ၇၈ ရာခိင်ု န်း) 

ေကျာ်ရိှပြီဖစ်ေကာင်းှင့ ် သတ်မှတ်ထား 

သည့် အေရအတွက်ကို ေကျာ်လွန်ခဲ့ပီ 

ြဖစ်ေကာင်း ယေနသတင်းများအရ သိရ 

သည်။ 

ဇွန် ၁၈ ရက်အထိ ြပည်သူ ၇၀၀၀၅၂၄၇ 

ဦးသည်     ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ  ်                

အြပည့်အဝ  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။ 

ယင်းတိုအနက် အသက် ငါးှစ်မှ ၁၁ ှစ် 

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ အသက် ငါးှစ်ေအာက်ကေလးငယ်များအတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ သုံးစွဲခွင့်အတည်ြပ 
ဝါရှင်တန်     ဇွန်     ၁၉ 

အေမရိကန်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက  အသက်  ငါးှစ်ေအာက် 

ကေလးငယ်များအတွက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ု သုံးစဲွခွင့အ်တည်ြပ 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

အသက်ေြခာက်လမှ  အသက် ငါးှစ်ေအာက်ကေလးငယ်များအား  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှေပးရန်  အကေံပးေကာ်မတ၏ီ  အကြံပချက်ကိ ု အေမရကိန်ေရာဂါကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးစင်တာအကီးအက ဲိုချလီီ ဝါလန်စကီက ယမန်ေနတွင် ေထာက်ခံခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

အေမရိကန်အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာနက အသက် ငါးှစ်ေအာက် 

ကေလးငယ်များအတွက် Pfizer ှင့ ်Moderna ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးတုိကုိ 

အေရးေပ သံုးစဲွခွင့် အတည်ြပေပးခ့ဲပီးေနာက် အေမရိကန်ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

စင်တာက အထက်ပါအတိုင်း ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အေမရကိန်အစားအေသာက်ှင့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဌာနက အသက် ေြခာက်လ 

အရယ်မှ ေလးှစ်အရယ်အထ ိကေလးငယ်များအတွက ်Pfizer  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှင့် အသက် ေြခာက်လအရယ်မှ အသက် ၁၇ ှစ်အရယ်အထိ ကေလးငယ် 

များအတွက် Moderna ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုသုံးစဲွခွင့အ်တည်ြပေပးခဲ ့

သည်။ 

လက်ရိှတွင် ိုင်ငံအတွင်း၌ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အသက်အရယ်မှာ ငါးှစ်ြဖစ်သည်။ မကာမအီချန်ိတွင် ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံရူန် 

သတ်မှတ်ထားသည့အ်သက်အရယ်ကိ ုေြခာက်လအရယ်မှစပီး ေြပာင်းလသဲတ်မှတ်ိင်ု 

ဖွယ်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူပီးသူ သန်း ၇၀ ေကျာ်ရှိလာ
အရယ်ကေလးငယ်  ၃ ဒသမ ၂ သန်း 

ေကျာ်ှင့် အသက် ၁၂ ှစ်မှ  ၁၇ ှစ် 

အရယ် ၉ ဒသမ ၅ သန်းနီးပါးပါဝင်ေကာင်း 

အမျိးသားကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးစင်

တာက ေြပာကားသည်။  

လက်ရှိတွင ် ေနစ်ကူးစက်မ အေရ 

အတွက်   ၃၅၀  ရှိပီး    လွန်ခဲ့ေသာ 

ရက်သတ ပတ်ကထက ် ၅၀  ရာခိုင် န်း 

ြမင့်တက်လာသည်။ မက်ထိုမနီလာ၌ 

လွန်ခဲေ့သာ ရက်သတ ပတ်အတွင်း ေနစ် 

ကူးစက်မ အေရအတွက်   ၁၀၂ ဦးရှိပီး 

ယခုရက်အနည်းငယ်အတွင်း ၁၇၀ အထိ 

ြမင့်တက်လာေကာင်း သိရသည်။ 
လက်ရိှတွင် ေရာဂါကူးစက်မ  န်းများ 

အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာလျက်ရှိသည့်
အတွက်  ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများကိ ု
လိက်ုနာကရန်ှင့ ် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ် 
ေဆးများ    ထိုးှံမ ခံယူကရန်လိုအပ ်

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး မာရီယာ 

ိုဆာရီယိုဗာေဂျးက ြပည်သူများအား 

တိက်ုတွန်းေြပာကားသည်။ ကျန်းမာေရး 

စည်းမျ်းများ လိုက်နာမ မရှိပါက ဇွန်လ 

ကုန်ပိုင်းတွင်   ေနစ်ကူးစက်မ အေရ 

အတွက်သည်  ၈၀၀  မှ  ၁၂၀၀ အထိ 
ြမင့်တက်လာိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း ဗာေဂျး 
က ဆိုသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ  ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း        
၃ ဒသမ ၇ သန်းနီးပါးရိှပီး   အဆိပုါေရာဂါ 
ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၆၀၄၆၇ 
ဦးရိှသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ေနစ် 
ကူးစက်မ အေရအတွက်သည် ၃၉၀၀၄ 
ဦးြဖင့ ်ေနစ်ကူးစက်မ စခံျန်ိတင်ခဲသ့ည်။  

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ အာသံြပည်နယ်ှင့် မီဂါလာယာြပည်နယ်တိုတွင် ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့် ၃၂ ဦးေသဆုံး
၂၈ ခတွုင် လေူပါင်း ၁ ဒသမ ၈ သန်းေကျာ် 

ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ် ခံစားခ့ဲရေကာင်းှင့ ်

၁၃ ဦးေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင်  မီဂါလာယာြပည်နယ်တွင ်

လည်း လွန်ခ့ဲသည့်ှစ်ရက်အတွင်း ေရကီး 

ေရလ ံမ ေကာင့ ်၁၉ ဦးေသဆုံးခဲေ့ကာင်း 

မီဂါလာယာြပည်နယ် သဘာဝေဘးစီမံ 

ခန်ခွဲမ အာဏာပိုင်အဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူ 

များက ေြပာကားသည်။ 

ယင်းသို ေရကီးေရလ ံမ များြဖစ်ပွားမ  

ဒဏ်ကိ ု  အာသြံပည်နယ်မှ ေကျးရာေပါင်း 

၃၀၀၀  နီးပါး  ခံစားခဲ့ရပီး  လူေပါင်း 

၁၀၇၁၀၄ ဦးသည်     ကယ်ဆယ်ေရးစခန်း 

များ၌ ခိုလ ံခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယဝန်ကီးချပ်   မိဒုသီည် ေရကီး 

ေရလ ံမ အေြခအေနှင့်    စပ်လျ်း၍ 

အာသံြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဟီမန်တာ 

ဘီဆွာဆာမာှင့်  ေဆွးေွးမ များြပလုပ် 

ခ့ဲပီး အစုိးရမှ အကူအညီအားလံုးေပးရန် 

လည်း အာမခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖဂီျီိင်ုငသံားများ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အပုိေဆာင်းထိုးံှရန် ဝန်ကီးချပ်တိက်ုတွန်း

ေထာက်ထားမ အေထာက်အပံမ့ျားအနက် အများစကုိ ု

ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ 

အစည်းများက ြဖန်ေဝေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုင၌ံ လဦူးေရ ၃၅ သန်းရိှသည့် 

အနက် ၂၂ သန်းေကျာ်သည်  စားနပ်ရကိ ာြပတ်လပ်မ  

များှင့် ရင်ဆုိင်ေနရေကာင်းှင့် စစ်ေဘးသင့်အာဖဂန် 

နစ တန်ိုင်ငံသည် အေထာက်အပံ့များလက်ခံမရရှ ိ

ခဲ့ပါက   လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ 

ကပ်ေဘးှင့် ရင်ဆုိင်ရလိမ့်မည်ြဖစ်ေကာင်း အေထာက် 

အပံေ့ပးေရး ေအဂျင်စမီျား၏ ထတ်ုြပန်ချက်များအရ 

သိရသည်။                               ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အာဖဂန်နစ တန်မှ မိသားစု ၆၅၅၀ ေကျာ် 

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ အေထာက်အပံမ့ျား လက်ခရံရိှ
မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၁၂၇ ဦး  ထပ်မံေတွရှိ

လာသူေပါင်း ၄၄၇၆၈၂၈ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင်  ပိုးေတွဆဲလူနာ ၂၆၃၆၂ ဦးရှိပီး 

ယင်းတိုအနက် ၂၃ ဦး သည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ ခစံား 

ေနရပီး ၁၆ ဦး သည်  အသက် ှအေထာက်အကူ 

ြပကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင် 

 န်းအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံး 

တစ်ကိမ် ထုိးံှေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ ဒသမ ၃ ရာခုိင် 

 န်းသည် ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထုိးံှမ ခယံူပီး 

ြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး

ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မုံရာမိ၌ ေငွကျပ် တစ်ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖိုးရှိ
ဘိန်းြဖ ၂၁ ဒသမ ၇၈ ကီလို သိမ်းဆည်းရမိ

ေဇာ်မျိးဝင်းှင့ ်ေနာင်ေနာင်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်ဘိန်းြဖများှင့်အတ ူေတွရစ်။

ေရေခ တာေရးနည်းလမ်းများ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး       မုံရာမိ၌ 

ေငကွျပ်  တစ်ဘီလီယံေကျာ်တန်ဖုိးရိှ  ဘန်ိးြဖ  

၂၁ ဒသမ  ၇၈  ကလီိ ု  သမ်ိးဆည်းရမခိဲေ့ကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ         စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် ဇွန် ၁၄ ရက်  ညေန ၃ နာရီခွဲတွင်  

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး မံုရာမိ ံုးကီးရပ်ကွက် 

ကမ်းနားလမ်း  အြမန်ေရယာ်ဆိပ်အနီးတွင် 

ေဇာ်မျိးဝင်း(ခ)ဖုိးြပား ေမာင်းှင်ပီး ေနာင်ေနာင် 

(ခ) ြမင့်ေနာင်   လိုက်ပါလာသည့ ်    Suzuki 

ယာ်ကို သတင်းအရရှာေဖွရာ ယာ်ေပ မှ 

ေဒသကာလတန်ဖိုးေငကွျပ် တစ်ဘလီယီေံကျာ် 

တန်ဖိုးရှိ    ဘိန်းြဖ   ၂၁ ဒသမ  ၇၈  ကီလို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့်  

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ု ဥပေဒှင့အ်ည ီ 

ထိေရာက်စွာ         တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဇွန်   ၁၇     ရက်တွင် 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏      စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  ြမန်မာစက်မ ဆပ်ိကမ်း 

ကန်ုေသတ ာစစ်ေဆးေရးစခန်း၌     အဖဲွစုြံဖင့ ် 

စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ      သွင်းကုန် 

လိုင်စင်တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိသည့ ် အထည်လိပ် 

များ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၇၈၆၆၀၀၀) ကို  

သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး    အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းှင့အ်ည ီ အေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

အရ     သိမ်းဆည်းရမ ိ     ဘိန်းြဖများအား 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  မံုရာမိမှ  ဟုမ လင်း 

မိသို  သယ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရှိရ 

သြဖင့ ်     ၎င်းတိုအား    ဥပေဒအရအေရးယ ူ

ထားရိှပီး ကွင်းဆက်ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျားကိ ု

ဆက်လက်စစ်ေဆး ေဖာ်ထတ်ုလျက်ရိှေကာင်း  

သိရသည်။

သတင်းစ်

တရားမဝင် က န်းသစ်၊ အထည်လိပ်များ၊ ေရ တူးေဖာ်ရာတွင် 
အသုံးြပသည့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများငှ့ ်စက်ေလ ှသမ်ိးဆည်းရမိ

ြမစ်ေရကီးြခင်း

သတိေပးချက်

ရှိသည်။ 

အလားတူ  ဇွန်  ၁၈  ရက်တွင်  ကချင် 

ြပည်နယ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် ပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးအဖဲွက ဗန်းေမာ်မိနယ် မမံလင်းေကျးရာ 

အနီး ဧရာဝတြီမစ်ေကာင်းအတွင်း  တရားမဝင် 

ေရ တူးေဖာ်ေနေကာင်း သတင်းအရ သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခဲရ့ာ ဗန်းေမာ်မိနယ် မမံလင်းေကျးရာ 

အေနာက် သံုးမုိင်ခန်အကွာ မုိးစိမ်းက န်းအနီး  

ကိင်ုးပင်များကား၌ သစ်သားစက်ေလှ တစ်စင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်   ၉၀၀၀၀၀)   ှင့ ်

ေရ တူးေဖာ်ရာတွင် အသုံးြပသည့် ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၀၀၀၀၀)  

စစုေုပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀)

အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး ြမန်မာ့သတ တွင်း 

ဥပေဒှင့်အညီ    အေရးယူေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည်။

ထိုအတ ူဇွန် ၁၉ ရက်တွင်  ပခဲူးတိင်ုးေဒသ 

ကီး    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနဦးေဆာင်ေသာ    ပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ တရားမဝင်က န်းခွဲသား ၅ ဒသမ ၅၁၄၄  

တန် (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၆၃၉၅၀၄)ကို  

သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး       သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီ

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၁၇ ရက်၊ ၁၈ ရက်ှင့် ၁၉ 

ရက်တိုတွင ်   သိမ်းဆည်းရမိမ    စုစုေပါင်းမှာ 

အမ တွဲ     သုံးမ       (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၂၂၅၀၅၅၀၄)    ြဖစ်ေကာင်း     တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

မှ သိရသည်။                           သတင်းစ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉ 

ယေန   ြမန်မာစံေတာ်ချနိ်  

နနံက် ၈ နာရခဲွီအချန်ိ  တိင်ုးထွာ 

ချက်အရ    ဧရာဝတြီမစ်ေရသည် 

ဗန်းေမာ်မိတွင ်     ယင်းမိ၏ 

စုိးရိမ်ေရမှတ်ေအာက်  ှစ်ေပခဲွ 

ခန်တွင် ေရာက်ရှိေနသည်။ 

အဆိုပါ      ြမစ်ေရသည ်

ေနာက်  ှစ်ရက်အတွင်း   ယင်း 

မိ၏ စိုးရမ်ိေရမှတ်သို ေရာက်ရိှ 

ိုင်သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဗန်းေမာ်မိနယ် 

အတွင်းရှိ     ြမစ်ကမ်းအနီးှင့ ် 

ေြမနမိ့ပ်ိင်ုး ေနထိင်ုသမူျားအေန 

ြဖင့ ်အထူးသတြိပ ေနထိင်ုကပါ 

ရန် အကြံပအပ်သည်။  မိုး/ဇလ

  သွားတိုက်ေနစ် ဘုံပိုင်ေခါင်း 
ဖွင့်မထားပါှင့်။

  သွားတိုက်လ င် ေရဖန်ခွက် 
အမဲသုံးပါ။

  ယာ်များေဆးေကာလ င် 
ေရပိုက်မသုံးပါှင့်။

  ေရြဖည့်ထားေသာပုံးြဖင့် 
ယာ်များကို ေဆးေကာပါ။



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများစွာ      မှီတင်းေနထိုင်လျက်ရှိသည့ ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးအတွက်   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 အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခံ၍ လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်လျက်ရှိသည့ ်

အဖွဲအစည်းများမ ှဥပေဒေဘာင်အတွင်းဝင်လိုသူများှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း
သည်  PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးအမည်ခ၍ံ လက်နက်ကိင်ု 

ဆန်ကျင်မ များကိ ု ြပလပ်ုလာခဲ့ကပါသည်။  ထုိသုိေဆာင်ရက်ေနမည် 

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 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရ လည်းေကာင်း၊   “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရ လည်းေကာင်း 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

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

မွန်ြပည်နယ်     ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက 

ကီးကပ်၍ သြံဖဇရပ်မိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ သြံဖဇရပ်မိနယ် ကျိက မီမိ မိလယ် 

ဓမ ာံု၌ ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက် 

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင ်    က မ်းကျင်မ သင်တန်း 

အမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂)ကို  ဇွန်  ၁၇  ရက် နံနက် 

၉  နာရီက  ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ  မိနယ်ငါးလုပ်ငန်း 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ်ေကညာထားေသာ 

CRPH ၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံ အဖွဲ 

အစည်းများ၊  ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲ 

အစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ု

အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများကုိ လူမ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့ ် ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ 

ဝါဒြဖန်မ များအေပ    မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ       လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်း 

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေဝခံများ၏ 
လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

ြဖင့်ြဖစ်ေစ အများြပည်သ ူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ 

မည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ  

များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င် အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ 

၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ 

အေရးယူခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ ှင့် သက်ဆိုင်သည့ ်

ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊  မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ  သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး  ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရံပါက ိင်ုငေံတာ်ဘ  ာအြဖစ် သမ်ိးဆည်းခရံိင်ု 

ေကာင်း ဇန်နဝါရ ီ၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှ 

တစ်ဆင့ ်အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်

ေသာ်လည်း ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ဇမ သီရိမိနယ် ေဇယျာသိဒ ိရပ်ကွက်ေန ေစာြပည့်ခုိင် 

(၂၉)ှစ်သည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Saw Pyae Khaine” 

Facebook အေကာင့်၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) 

ေနာင်ချိမိ ေတာင်ရပ်ကွက်ေန ေအးချမ်းပွင့်(ခ)

ကူးညမ်း (၂၂)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Shwe 

Ya Min” Facebook အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး   ွားထိုးကီးမိနယ ် ဝက်လူးအေနာက ်

ေကျးရာေန ခိင်ုခင်ဦး (၃၇)ှစ်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Karenni   Logistics  Tean-KLT”  Facebook 

အေကာင့်ှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ြပည်မိ မိသစ ်

ရပ်ကွက်ေန ဝင်းြမင့ထွ်န်း(ခ)ငမ်ိးချမ်းထွန်း(၄၄)ှစ် 

သည်   ၎င်းအသုံးြပသည့ ်   “Win Myint Htun” 

Facebook အေကာင့်တိုသည်  အသိေပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ချက်အေပ   မျက်ကွယ်ြပ၍   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခ့ဲ 

သည့်အတွက် တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း 

အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့သည်။ 

ထိုကဲ့သို   CRPH ၊   NUG  ှင့်  ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊     ယင်းတိုှင့ ်

ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့ ်အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ် 

လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲမ အေပ  

အားေပးကူညီြခင်း  ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာ အေရး ယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ထိုသိုလ ံေဆာ်သူ၊  ဝါဒြဖန်သူများအား  ဆက်လက် 

ေဖာ်ထုတ် အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း မိဘြပည်သူ 

များ  သိရှိိုင်ေရး   အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ထား 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၁၉

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ    နယ်ေြမ 

အတွင်း   သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး    ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရိှဘ ဲဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာေသာ PDF အဖဲွဝင်များအား ၎င်းတို၏ 

မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသုိ ထပ်မလံ ဲေြပာင်းေပးအပ် 

ြခင်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

အစုိးရအဖဲွံုး၌ ြပလပ်ုရာ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

ဒုတိယတိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ်ဝင်းြမင့်ခိုင်ှင့ ်တာဝန် 

ရိှသမူျား၊ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာသမူျား 

ှင့် ၎င်းတုိ၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများ တက်ေရာက်က 

သည်။

လ ဲေြပာင်းအပ်ှံ

ဦးစွာ ဒတုယိတိင်ုးမှးှင့ ်ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု 

အုပ်ချပ်ေရးမှးတိုက    နယ်ေြမေဒသ  တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးှင့ ်တရားဥပေဒဆိုင်ရာ ပုဒ်မများကိ ု

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်PDF အဖဲွဝင်များအား ၎င်းတို၏ မဘိအုပ်ထန်ိးသမူျားထ ံထပ်မလံ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ရှင်းလင်းေဆွးေွး ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရိှဘ ဲဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်လာသည့ ်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ       မိနယ် 

ေြခာက်မိနယ်မှ PDF အဖဲွဝင် အမျိးသား  ခနုစ်ဦးကိ ု   

ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများေပးအပ်ပီး ၎င်းတို၏   မိဘ 

အပ်ုထန်ိးသမူျားထသံို  လ ဲေြပာင်းအပ်ံှေပးကသည်။

PDF  အပါအဝင်   အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးတို 

အေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်၏ ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရး သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက် 

များှင့်အညီ   ဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို  လက်နက် 

အပ်ှံပီး ြပည်သူဘဝသို   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း 

ြပမည်ဆုိပါက ကိဆုိလက်ခံသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်ရာ PDF 

အဖွဲဝင်များအေနြဖင့ ်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

အသီးသီး၌ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

လျက်ရှိကသြဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက 

၎င်းတို၏ မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထသံို လ ဲေြပာင်းအပ်ံှ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကျိက မီမိ၌ ပင်လယ်ငါးဖမ်း ေရလုပ်သားများအတွက ်

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင ်က မ်းကျင်မ သင်တန်းအမှတ်စ် (၂/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်
ဦးစီးဌာနမှး ဦးသက်ုိင်ဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါ   သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို 

မွန်ြပည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ြပည်နယ် 

ဦးစီးဌာနမှး၊ တာဝန်ရိှသူများှင့် သင်တန်းသား 

၃၀ တက်ေရာက်သည်။ သင်တန်းတွင် ြမန်မာ့ 

ပင်လယ်ငါးလပ်ုငန်း  ဥပေဒဆိင်ုရာ သေိကာင်း 

စရာများ၊  လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း  ထိခိုက်မ မရှိ 

ေစေရးအတွက်       အ  ေြခခံလုပ်ငန်းခွင ်

က မ်းကျင်မ ၊ VMS  န်ကားချက် ၅/၂ဝ၂၀၊ 

ေရှးဦးသူနာြပစုနည်း    အသိပညာေပးြခင်း၊ 

မီးေဘးအ ရာယ်     ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ 

လူကုန်ကူးမ ှင့်  မ ခင်းများ ကျဆင်းတားဆီး 

ှိမ်နင်းြခင်း အသိပညာရပ်များကိ ုသင်ကား 

ဖွင့်လှစ်ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၀၊   ၂၀၂၂

ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး၏    အဓကိကန်ုထတ်ု 

စွမ်းအားစြုဖစ်သည့ ် လငူယ်လရူယ်များ လပ်ုငန်းခွင် 

အတွင်း စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့ဝ်ေသာ က မ်းကျင်သ၊ူ 

ပညာရှင်များြဖစ်လာ ေစရန်  ြပစပုျိးေထာင်ရာတွင် 

အတန်းပညာသာမက    သက်ေမွးပညာက  သည် 

လည်း လွန်စွာမှပင် အေရးပါလှသည်။

လူငယ်လူရယ်များ၏ဘဝ 

ရှင်သန်ရပ်တည်ေရး

ေြပာင်းလဲလာသည့်  ေခတ်ေရစီးေကာင်းအရ 

လူငယ်လူရယ်များအေနြဖင့်   အလုပ်အကုိင်အခွင့် 

အလမ်းရရှိရန် အတန်းပညာှင့်အတူ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းြပိုင်မည့ ် အတတ်ပညာရပ်တစ်ခုခု 

တတ်ေြမာက်ထားသင့်သည်။        အထူးသြဖင့ ်

ပညာေရးအေြခခံအားနည်းသည့ ်  လူငယ်လူရယ ်

များ၏   ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေရးတွင ်  သက်ေမွး 

ပညာသည် ပို၍ပင်လိုအပ်လှသည်။  

ိင်ုငေံတာ်သည်        ပညာေရးှင့ပ်တ်သက်သည့ ်

လက်ေတွကျေသာ                     ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ များ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့်အြပင ်     ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

စီးပွားေရး ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ က   အသီးသီးအတွက် 

လိုအပ်သည့်       က မ်းကျင်လူငယ်လုပ်သားများ 

ေမွးထတ်ုိင်ုေရး၊  သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများ 

ှင့်    နည်းပညာေကျာင်းများအား     ုိင်ငံတစ်ဝန်း 

တိုးချဲဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး     အေလးထားေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။ 

ပညာေရးှင့ ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း 

များ အဆင့်အတန်းြမင့်မားေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်           ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က            ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ 

အစည်းအ ေဝးအမှတ်စ်  (၄ / ၂၀၂၂) တွင် -

မမိတိိုအစိုးရအေနြဖင့ ် ပညာေရးှင့ ်ပတ်သက် 

၍ ြပြပင်ေြပာင်းလမဲ အြဖစ် KG+9 ပညာေရးစနစ်ကိ ု

မသင်မေနရအြဖစ ်          အေကာင်အထည ်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း၊ ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွများ 

တွင်လည်း  အဆိပုါ  ပညာေရးစနစ်ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ထည့သွ်င်းေဆွးေွး ရှင်းလင်းေြပာကားခဲေ့ကာင်း၊ 

ယင်းစနစ်သည ် ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်က စတင်ခဲ့သည့် 

ှစ် ၃၀ အမျိးသားပညာေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း 

တွင် ြပ  ာန်းထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊ KG+9  သင်ယူပီး 

ပါက  KG+10,11,12  မှတစ်ဆင့ ်အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး 

သုိလည်းေကာင်း၊ စုိက်ပျိးေမွးြမေရးအထက်တန်း 

ေကျာငး်၊   စက်မ လက်မ အထက်တနး်ေကျာငး် 

အပါအဝင်        သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများသို 

လည်းေကာင်း   ဆက်လက်တက်ေရာက် သင်ကား 

ုိင်ေရး          ေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊           

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ်အလိုက ်    အဆိုပါ 

သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများ   ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး  

နဒီမင်း၊  ဓာတ်ပုံ-ေနေဇာ်၊ ခိုင် (သမ)

ေဆာင်ရက်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိေုကျာင်း 

များမှတစ်ဆင့ ်  ထူးခ န်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကိ ု          သက်ဆိင်ုရာတက သိလ်ုပညာရပ်များ  

ဆက်လက်သင်ကားိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီး 

ဌာနများ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း၍  စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး

သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း     လမ်း န်မှာကားခဲ့ 

သည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ      ဥက    

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏  လမ်း န်မှာကားချက်ှင့ ်

အည ီ  သမဝါယမှင့ ်  ေကျးလက်ဖံွဖိးေရးဝန်ကီး 

ဌာန  သမဝါယမဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  အထက်တန်း 

ပညာ ပီးဆံုးေအာင်သင်ယူရန်   အခက်အခရိှဲသည့် 

မိသားစု၊ ဆင်းရဲွမ်းပါးသည့ ်  လူငယ်လူရယ်များ 

အား ေနေရး၊ စားေရး၊ ပညာသင်ကားေရး အားလုံး 

အခမဲ့စနစ်ြဖင့်  ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေရး အာမခံ 

ချက်ေပးိုင်သည်အထ ိ      သင်ကားေပးိုင်မည့ ်

သမဝါယမ     သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများကိ ု

ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန်     အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည်။ 

သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ

လူငယ်များ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ     စာရင်းေရး 

စာရင်းကိုင်ှင့ ်         ကွန်ပျတာပညာရပ်များကိ ု

က မ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ    တတ်ေြမာက်ပီး    အတန်း 

ေကျာင်းပညာေရးကိပုါ တစ်ပါတည်း  အခမဲသ့င်ယ ူ

ခွင့်ရမည့ ်       သမဝါယမစာရင်းေရး    စာရင်းကိုင ်

သက်ေမွးပညာ           သင်တန်းေကျာင်းများကိ ု 

ေတာင်ကီး၊ မေကွး၊ ပုသိမ်၊ ေမာ်လမိင်၊ မ ေလး 

မိကီးများတွင် ယခလုာမည့ ်ဇွန်လ ၁၆  ရက်ေနမှ 

စတင်ကာ တစ်ပိင်တည်းဖွင့်လှစ်ေတာ့မည ် ြဖစ် 

သည်။ 

အဆုိပါ ေကျာင်းများကုိ အေြခခံပညာအ  မတန်း 

ေအာင်ြမင်ပီးေသာ်လည်း  ပညာဆက်လက်သင်ယ ူ

ရန်အခက်အခဲရှိသူများအတွက ်      သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန    သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ သမဝါယမသင်တန်းေကျာင်းှင့် 

သမဝါယမကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး သင်တန်းေကျာင်း 

များ ေပါင်းစည်းဖွင့်လှစ်ြခင်းြဖစ်သည်။

ထိုသိုဖွင့်လှစ်ရာတွင-်

(၁)  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ၌ 

အေြခခမှံစ၍ က မ်းကျင်တတ်ေြမာက်သည့ ်

လူငယ်     စီးပွားေရးပညာတတ်များကိ ု

ေမွးထုတ်ရာတွင ်     ထိထိေရာက်ေရာက ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် လိအုပ်ေနေသာ 

သင်ကားေရးဌာန၊     လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များ  ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်ှင့ ်ေဒသခံ 

လူငယ်များအတွက ်    ဆက်လက်ပညာ 

သင်ယူုိင်မည့်  အခွင့်အလမ်းများ  ရရိှုိင် 

ရန်၊ 

(၂) ပညာဆက်လက်သင်ယူရန ်   အခက်အခဲ 

ရိှသမူျားအား   သမဝါယမက  အပါအဝင် 

စီးပွားေရးအဖဲွအစည်းများှင့ ် အစိုးရဌာန 

များအတွက် စာရင်းေရး စာရင်းကိင်ုပညာ၊ 

စာရင်းစစ်ှင့်ပတ်သက်၍ အရည်အေသွး 

ြပည့်ဝေသာ က မ်းကျင်မ အာမခံချက်များ 

ရိှသည့ ်သင်တန်းသားများအြဖစ် ေမွးထတ်ု 

ေပးရန်၊ 

(၃) စာရင်းေရး   စာရင်းကိင်ု  သက်ေမွးမ ပညာ 

သင်ယေူစပီး   အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်း 

များ ဖန်တီးေပးရန်၊ 

(၄) သက်ေမွးမ ပညာသင်ယူပီးေသာ ထူးခ န် 

သူများကိ ုသမဝါယမှင့် စီမံခန်ခွဲမ ပညာ

တက သိုလ်များှင့်  သမဝါယမေကာလိပ ်

များသို   ေပါင်းကူး၍     ဆက်လက်ပညာ 

သင်ယူိုင်ရန်အတွက်  အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိိုင်ေစရန်၊

(၅) Cooperative  Accounting Vocational 

Training Centre  (CAVT) အြဖစ် ပြီပင်စွာ 

ေဆာင်ရက်ရန်  စသည့ ်  ရည်ရယ်ချက်များ 

ပါဝင်သည်။

သင်တန်းတက်ေရာက်လုိသူများသည် အနည်းဆံုး 

အေြခခံပညာအ  မတန်းေအာင်ြမင်ပီးသ ူ မည်သူ 

မဆို

- သမဝါယ မစာရင်းေရး စာရင်းကိင်ု သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း (ေတာင်ကီး)

 ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း      ြပည်ေတာ်သာ 

ရပ်ကွက ်  ေတာင်ကီးမိ    ရှမ်းြပည်နယ်။ 

ဖုန်း ၀၈၁- ၂၁၂၁၃၂၀ 

- သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိင်ုသက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း (မေကွး)

 မေကွးဘူတာေတာင်ဘက ် ေအာင်ေမတ ာ 

(ဃ)  ရပ်ကွက်   ြမင်းကင်းေကျးရာအနီး 

မေကွးမိ။ ဖုန်း ၀၆၃-၂၀၂၃၁၅၅

- သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိင်ု သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း (ပုသိမ်)

 ြမက်တိုလမ်းဆုံအနီး  ပုသိမ်မိ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး။ ဖုန်း ၀၄၂-၂၉၀၀၃ 

- သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိင်ုသက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်

 အရာေတာ်လမ်း ေမာင်ငံရပ် ေမာ်လမိင်မိ 

မွန်ြပည်နယ်။ ဖုန်း ၀၅၇ - ၂၇၀၇၈

- သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိင်ုသက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း (မ ေလး)

 အကွက် (၁၇၇)  ၈၃ လမ်း ၂၅ - ၂၆ လမ်းကား 

ြပည်ကီးကျက်သေရ        အေနာက်ရပ်

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်    မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး။ ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၉၁၄၈

စသည့်      မိမိတိုေဒသှင့်    နီးစပ်ရာသင်တန်း 

ေကျာင်းများသို     ဆက်သွယ်ေလ ာက်ထားိုင် 

မည်ြဖစ်ပီး     သင်တန်းကာလမှာ    ှစ်ှစ်ကာြမင့ ်

မည်ြဖစ်ကာ သင်တန်းတစ်ကမ်ိလ င် သင်တန်းသား 

ဦးေရ   ၅၀  မှ  ၁၀၀   အထိ လက်ခံသွားမည်ြဖစ ်

သည်။ 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ရပါက    သင်တန်း 

ကာလအတွင်း       သင်တန်းသားတစ်ဦးစီအတွက် 

စားေသာက်စရိတ ် တစ်လလ င် ေငွကျပ် ၅၄၀၀၀ 

 န်း၊ ဝတ်စုစံရတ်ိ တစ်ှစ်အတွက် ေငကွျပ် ၂၅၀၀၀ 

 န်း၊ အေဆာင်ေနသမူျားအတွက် ဖျာှင့ ်ြခင်ေထာင် 

များကို   ေထာက်ပံ့ေပးမည်ြဖစ်ကာ   နယ်  ေဝးမှ 

လာေရာက်သူများကိ ု အေဆာင်စီစ်ေပးမည်ြဖစ ်

သည်။ 

စာသင်ှစ်ကာလမှာ အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

နည်းတူ  ဇွန်လဆန်းမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလအထ ိြဖစ်ပီး  

ပညာသင်ှစ်တစ်ှစ်အတွင်း လပတ်စာေမးပဲွ အနည်း 

ဆုံး ေြခာက်ကမ်ိ ေြဖဆိရုမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းေခ  

ချန်ိ  ၇၅ ရာခုိင် န်းြပည့်မီပီး  Internship Period ကို 

အြပည့်အဝဆင်းိုင်သူ၊          စာမျက်ှာ ၁၇ သုိ 

သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း (မေကွး)။

ဇွန်လအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့် သက်ေမွးပညာရပ်ှင့်အတူ အထက်တန်းအဆင့် ပညာေရးမှသည် အဆင့်ြမင့်တက သိုလ်၊ 
ေကာလိပ်ပညာေရးအထိ တက်လှမ်းိုင်မည့် သမဝါယမစာရင်းေရးစာရင်းကိုင် သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ   

စာရင်းေရး စာရင်းကိုင်ပညာြဖင့်  သက်ေမွးမ ြပလိုကသည့် လူငယ်လူရယ်များသည်  မကာမီ 

ဖွင့်လှစ်ေတာ့မည့်      သမဝါယမ စာရင်းေရး စာရင်းကိုင်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများတွင် 

တက်ေရာက်ပညာသင်ကားြခင်းြဖင့ ်မမိတိိုဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေရး   အလပ်ုအကိင်ုအတွက် အာမခခံျက် 

ေပးိင်ုသည့ ်  သက်ေမွးပညာရပ်ှင့အ်တ ူ အထက်တန်းအဆင့ပ်ညာေရးမှသည်   အဆင့ြ်မင့တ်က သိလ်ု၊ 

ေကာလပ်ိပညာေရးအထ ိတက်လှမ်းိင်ုမည်ြဖစ်ရာ ပညာြပည့ဝ်ပီး ိင်ုငအံတွက် အားထားရသည့ ်လငူယ် 

များ အဆိုပါေကျာင်းများမှ ေပ ထွက်လာေတာ့မည်



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

စာေမးပဲွများတွင်  သက်ဆိင်ုရာ ဘာသာရပ်အလိက်ု 

ရမှတ် ၄၀ ှင့် အထက်ရသူများကိုသာ    သင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ် (Certificate) ချးီြမင့်သွားမည ်

ြဖစ်သည်။    

   သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း    ြဖစ်သည့ ်

အတွက်  သင်တန်းကာလအတွင်း       စာေတွ၊  

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင ်         အေတွအကံကိုပါ 

တစ်ပါတည်းရရိှေစေရးအတွက် Internship Period 

များ ထည့သွ်င်းေရးဆဲွထားပီး     သမဝါယမအသင်း 

များှင့ ် စီးပွားေရးအဖဲွအစည်းများသုိ  အလပ်ုသင် 

အြဖစ် ေစလ တ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များှင့်  

သမဝါယမအသင်းများ

ထိုြပင ်  သင်တန်းသားများ၏    Internship 

Period ှင့် သင်တန်းအပီး  အလုပ်အကိုင်တစ်ပါ 

တည်းရရိှေစေရးအတွက် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ 

ှင့်  သမဝါယမအသင်းများကိ ု  ဖိတ်ေခ ပီး   Job 

Fair  များ  ြပလုပ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ယခုဖွင့်လှစ်မည့်      သမဝါယမ စာရင်းေရး 

စာရင်းကုိင်သက်ေမွးပညာ     ှစ်ှစ်သင်တန်းကို 

အပိုင်းှစ်ပိုင်းခွဲကာ    ပထမှစ်တွင်     Business 

Accounting ၊ Fundamentals of ICT ၊ သမဝါယမ 

ပညာ၊ ြမန်မာစာ၊ အဂ  လိပ်စာ၊ သခ  ျာ၊ ေဘာဂေဗဒ 

ဘာသာရပ်များ  သင်ကားေပးမည်ြဖစ်ပီး ဒုတိယ 

ှစ်တွင် Cost Accounting၊ Financial Accounting၊ 

Computerized    Accounting၊    Business 

Organization  and   Management ၊ သမဝါယမ 

စာရင်းကိင်ုပညာှင့ ်စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အဂ  လပ်ိ 

စာ၊ သခ  ျာ၊ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ်များကိ ုသက် 

ဆိင်ုရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှ က မ်းကျင် 

ဆရာ    ဆရာမများက   သင်ကားပုိချသွားမည်ြဖစ် 

သည်။

ထိုေနာက် သင်တန်းပီးဆုံးေအာင်ြမင်သူများ

အား သမဝါယမှင့်   ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီး 

ဌာန  သမဝါယမဦးစီးဌာန ပညာေရးှင့ ်ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေရးဆိုင်ရာ             န်ကားမ အဖွဲမှ 

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်  (Certificate)    ေပးအပ် 

ချးီြမင့်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ပညာဆက်လက်သင်ယူိုင်မည့ ်အခွင့်အလမ်း

ထိုြပင ်  သမဝါယမ စာရင်းေရး   စာရင်းကိုင ်

သက်ေမွးပညာသင်တန်း ပီးဆုံးေအာင်ြမင်သူများ 

အနက် သတ်မှတ်အရည်အချင်း   ြပည့မ်သီမူျားသည် 

သမဝါယမေကာလိပ်များှင့်    သမဝါယမှင့်   စီမ ံ

ခန်ခွဲမ ပညာ     တက သိုလ်များသို    ေပါင်းကူး၍ 

ဆက်လက်သင်ကားိင်ုမည့ ်အခွင့အ်လမ်းများ ရရိှ 

မည်ြဖစ်သည်။  

သင်တန်းဆင်းပီးပါက  စာရင်းေရး စာရင်းကိင်ု 

ပညာရပ်ကိ ု   အေြခခံကျကျ       သိရှိနားလည ်

တတ်က မ်းြခင်း၊      ေခတ်မီစီမံခန်ခွဲမ ပညာှင့် 

ကွန်ပျတာ စာရင်းကိုင်ပညာရပ်များ  တတ်က မ်း 

ြခင်း၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၊ သမဝါယမဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများ၊ ြပင်ပအသင်းအဖွဲများ၊ လုပ်ငန်း 

များှင့် ကုမ ဏီများတွင် အလုပ်ေလ ာက်ထားရာ၌ 

အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခဖွုင့လှ်စ်သည့ ် သင်တန်းေကျာင်းများသည် 

ယခင်ကတည်းကပင် နာမည်ေကာင်းြဖင့် ထင်ရှား 

သည့ေ်ကျာင်းများြဖစ်ပီး အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေအာင်ြမင်ပီးသူ၊ စာရင်းေရး၊ စာရင်းကိုင်ပညာရပ ်

တွင် စတ်ိဝင်စားသမူျားအား  သုံးလခဲွသင်တန်းများ 

ဖွင့လှ်စ်ကာ   က မ်းကျင်သအူများအြပား   ေမွးထတ်ု 

ေပးခဲ့ရာ သင်တန်းေကျာင်းများလည်းြဖစ်သည်။

ိုင်ငံအှံဖွင့်လှစ်

ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးက   နယ်ပယ်အသီးသီးရှ ိ

လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ကမည့် လူငယ်များအတွက်  

သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ    ိုင်ငံအှံ 

ဖွင့်လှစ်ြခင်းသည ်  ိုင်ငံအတွက် အားထားရမည့ ်

စွမ်းရည်ထက်ြမက်သည့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

များ ေမွးထုတ်ေပးေနြခင်းပင ်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ  စာရင်းေရး စာရင်းကိုင်ပညာြဖင့ ်

သက်ေမွးမ ြပလုိကသည့် လူငယ်လူရယ်များသည်  

မကာမ ီဖွင့်လှစ်ေတာ့မည့ ်သမဝါယမစာရင်းေရး 

စာရင်းကုိင်  သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများ 

တွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားြခင်းြဖင့ ်မိမိတို 

ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ေရး   အလုပ်အကိုင်အတွက ်

အာမခခံျက် ေပးိင်ုသည့ ်  သက်ေမွးပညာရပ်ှင့အ်တ ူ 

အထက်တန်းအဆင့်ပညာေရးမှသည ်  အဆင့်ြမင့် 

တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိပညာေရးအထ ိတက်လှမ်းိင်ု 

မည်ြဖစ်ရာ ပညာြပည့ဝ်ပီး ိင်ုငအံတွက် အားထားရ 

သည့ ်လငူယ်များ  အဆိပုါေကျာင်းများမှ ေပ ထွက် 

လာေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ေရးသားလိုက်ရပါ 

သည်။           ။  

သမဝါယမစာရင်းေရး စာရင်းကိုင ်သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်း (ေမာ်လမိင)်။

၁။ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သည် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များကိ ုထေိရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် ေကာ်မရှင်အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းများတွင် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများ ဖဲွစည်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းများ၏ ကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ 

အများြပည်သူှင့်   ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ   ုံး/ဌာနများတွင်  ဝန်ေဆာင်မ    ရယူခ့ဲကေသာ 

ြပည်သူများ၏ တယ်လီဖုန်းများသုိ Short Code နံပါတ် “1111” အသံုးြပ၍ SMS မှတစ်ဆင့် ေမးခွန်းများ 

ေမးြမန်းြခင်းှင့ ်တုံြပန်မ ရယူြခင်းအစီအစ ် (Public Feedback Programme – PFP) ကို အသုံးြပ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ အများြပည်သထူမှံ တုံြပန်မ ရယြူခင်းအစအီစ်အရ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး ေကာ်မရှင်ှင့် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာန/ အဖဲွအစည်းများထမှံ Short Code နပံါတ် “1111” ြဖင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ရယစူ်က 

ကံေတွခဲ့ရသည့်အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍  ေပးပိုေမးြမန်းလိုက်ေသာ SMS များကို  မှန်ကန်စွာ 

ြပန်လည်ေြဖကားေပးြခင်းြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဌာနအသီးသီး၏ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းအရည်အေသွးကိ ုသရိှိ 

ိုင်မည်ြဖစ်ပီး အဂတိလိုက်စားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ြပြပင်ိုင်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ေကာ်မရှင်ှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ 

အဂတိလုိက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများက Short Code “1111” ြဖင့် SMS ေပးပို ေမးြမန်းလုိက် 

ေသာ ေမးခွန်းများကိ ုြပန်လည်ေြဖကားေပးြခင်းသည် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သြဖင့ ်အများြပည်သူထံမ ှတုံြပန်မ  ရယူြခင်း 

အစအီစ်ကိ ုအတတူကွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိပုါေကာင်း အသေိပး  းေဆာ်တင်ြပအပ်ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်

“အဂတိလိုက်စားမ တားဆီးဖို “1111” ကို ေြဖကားစို”

“ဝန်ေဆာင်မ များ ေကာင်းေစေရး “1111” ကိုေြဖကားေပး”

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာဖို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစို”

အများြပည်သူသို အသိေပးေကညာချက်

ေကာ့ကရိတ ်  ဇွန်   ၁၉

ကရင်ြပည်နယ ်      ေကာ့ကရိတ်မိ 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်   ဝန်ထမ်းများ 

သည်   ယမန်ေန   နံနက်ပိုင်းက   ေကာ့ွဲ 

ေကျးရာ         အကျိးေဆာင်ေတာင်သ ူ 

ဦးဖုန်းြမင့်၏လယ်ေြမ၌ ေတာင်သူများ 

အား မျိးစပါးဆား ရည်စမ်ိြခင်း နည်းပညာ 

ှင့်     ေပါင်ပျိးစနစ်ြဖင့်    ပျိး   ေထာင်ြခင်း၊  

အသိပညာေပးေဆွးေွးြခင်းှင့်     ကွင်း 

လက်ေတွြပသြခင်းကိ ုြပလပ်ုေဆာင်ရက် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင်      ေကာ့ကရိတ ်

မျိးစပါးများ ဆားရည်စိမ်ြခင်းှင့်  ေပါင်ပျိးစနစ်ြဖင့် ပျိး  ေထာင်ြခင်း လက်ေတွြပသ
မိနယ်       စီမံအုပ်ချပ်  ေရးအဖွဲဥက     

ဦးေကျာ် ေကျာ်ဦးက   အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာ ကားပီး ကရင်ြပည်နယ်  စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာန    ဒုတိယြပည်နယ်ဦးစီးမှး 

ေဒ ေနာ်သူးေလထီးက     ဓာတ် ေြမသဇာ 

ေစျး န်းြမင့်တက် ေနမ တုိ ေကာင့် သဘာဝ 

ေြမသဇာြပလုပ်သံုးစဲွက ေရး၊ ေကာ့ကရိတ် 

ခုိင်စုိက်ပျိး ေရးဦးစီးမှး    ဦးသန်းကုိက  

ေြမသဇာများကိ ု     စပါးပင်သက်တမ်း 

အလိုက်       စနစ်တကျသုံးစွဲတတ် ေရး 

နည်းပညာ ေပး ေဆွး ေွးခဲ့ပီး    မိနယ် 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှးဦးချစ်ခိင်ုက  

ေပါင်ပျိးစနစ်စိုက်ပျိးြခင်း၏    အကျိး 

ေကျးဇူးများ၊     ြပည်နယ်စိုက်ပျိး ေရးမှ 

တာဝန်ရှိသူများက    စိုက်ပျိး ေရးဆိုင်ရာ 

ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍    ေဆွးေွးေြပာကား 

ကသည်။

လက် ေတွြပသ

ထိ ုေနာက်  စုိက်ပျိး ေရးဝန်ထမ်းများ  

သည် မျိးစပါးဆားရည်စမ်ိြခင်း နည်းပညာ 

ှင့်   ေပါင်စနစ်ြဖင့်  ပျိး ေထာင်ြခင်းတုိကုိ 

လက် ေတွြပသ  ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ         ေတာင်သူပညာေပးှင့ ်

ကွင်းလက်ေတွြပသပွ ဲ အခမ်းအနားကို  

မိနယ်         စီမံအုပ်ချပ် ေရးအဖွဲဥက   ၊   

ခိုင်/မိနယ်     စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန၊   

မိနယ်လယ်ယာေြမ        စာရင်းအင်းဦးစီး 

ဌာန၊  ဆည် ေြမာင်းဦးစီးဌာန၊   မိနယ် 

စီမံကိန်းဦးစီးဌာနတိုမ ှ တာဝန်ရှိသူများ 

ှင့်  အကျိးေဆာင်ေတာင်သ ူ   ၃၀   တို  

တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

ပန်းေတာင်း    ဇွန်   ၁၉

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆဝွင်း 

သည် တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူယမန်ေနမွန်းလဲွပိင်ုး 

က ပန်းေတာငး်မိနယ ်က ဲရဲေကျးရာ ဘူးိုးေချာင်း 

ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနမ ကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ် 

သည်များမှာကားကာ က ဲရဲေကျးရာ အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်း ဆရာမများှင့ ် ေကျးလက ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား      ေထာက်ပံ့ေငွများ 

ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်သည ်

ေတာင်ေဘွေကျးရာအုပ်စု ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းေဘး 

ေြမုက န်းေပ ၌ မိုးေနကာမျိးေစ့ထုတ် သီးသန်  

စိုက်ခင်း ၂၄ ဧကှင့် ေြမာင်ရှည်ေကျးရာေတာင်သူ

ဦးေစာြမင့်၏ မိုးှမ်း ကိုးဧက ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း 

မ ေလး   ဇွန်   ၁၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    အစိုးရ 

အေနြဖင့်   တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

တက သိုလ်၊   ဒီဂရီေကာလိပ်၊   အေြခခံ 

ေကျာင်းများ   ပညာသင်ကားရာတွင ်

စတ်ိချမ်းေြမစွ့ာ သင်ကားိင်ုေရးအတွက် 

လည်းေကာင်း၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး 

က  များ တိုးတက်ရန်အတွက်လည်း 

ေကာင်း   ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး      အတွင်းရှိ 

သူနာြပတက သိုလ်၊   သူနာြပ/သားဖွား 

သင်တန်းေကျာင်းတိုမ ှ   သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများအား  ချစ်ခင်ရင်းီှးမ ရရိှ 

ရန်၊  ေဒသ ရဗဟုသုတများ ရရှိိုင်ရန်၊ 

ြပည်သူလူထ ုကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက ်

မ များတွင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားြမင့်မားေစ

ရန်ရည်ရယ်ပီး        သင်တန်းသားများ 

ေတွဆုံပွဲကို    ယေနြပလုပ်ရာ    ဦးစွာ 

သင်တန်းသားများအား     နံနက်စာြဖင့် 

တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်းကို ယေနနံနက် ၆ 

နာရီတွင်  ရတနာပုံဥယျာ်  ကျံးအေရှ 

ေြမာက်ေထာင့်၌ ြပလုပ်သည်။

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ သူနာြပတက သိုလ်၊ သူနာြပ/သားဖွားသင်တန်းေကျာင်းများမှ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ ေတွဆုံပွဲြပလုပ် 

အဆိုပါဧည့်ခံပွဲသို   မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်    ဦးေမာင်ကိုှင့ ်

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ         ဝန်ကီးများ၊ 

အလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်      ဒုတိယ 

တိင်ုးမှး၊ ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအား အရင်း 

အြမစ်ှင့်   ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာတင်ထွန်း 

ှင့် ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက ်

ကသည်။

ထိုေနာက် ရတနာပုဥံယျာ်အတွင်း 

အပန်းေြဖ    လှည့်လည်ကည့် သည်။ 

ယင်းေနာက် သင်တန်းသား သင်တန်းသူ 

များသည် မဟာေလာကမာရဇန်ိ ကသုိလ်ု 

ေတာ်ဘရုား၊ မဟာမနုဘိရုားကီး၊ ေဝေရာ

စနေကျာက်စိမ်းေစတီေတာ်ြမတ်ကီးှင့် 

ေတာင်သမန်အင်း ဦးပိန်တံတားတိုအား 

ကည့် ေလလ့ာကရာ တာဝန်ရိှသမူျားက 

ရှင်းလင်းြပသခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ 

ဆက်လက်၍    မဟာေအာင်ေြမ 

မိနယ ်ရတနာပုံခန်းမတွင်ြပလုပ်သည့် 

သူနာြပတက သိုလ်၊ သူနာြပ/သားဖွား 

သင်တန်းေကျာင်းများမ ှ သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများှင့ ်     မိတ်ဆုံစားပွဲကိ ု

ဆက်လက်ကျင်းပရာ    တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က အမှာစကား ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်   သင်တန်းသားများ 

ကိုယ်စား သူနာြပပါရဂူဘွဲ သင်တန်းသူ 

တစ်ဦးက ေကျးဇူးတင်စကားြပန်လည ်

ေြပာကားသည်။   ထိုေနာက်တက်ေရာက် 

သူများအား  ေနလယ်စာြဖင့ ် တည်ခင်း 

ဧည့်ခံကာ ေဆးတက သိုလ်(မ ေလး)မှ 

ေဆးတက သိုလ်   ေကျာင်းသားများှင့ ်

သင်တန်းေကျာင်းများမှ  သင်တန်းသား   

သင်တန်းသူများက   တုိင်းရင်းသားုိးရာ 

အကများ၊      ေတးသုပ်ေဖာ်အကများ၊ 

ဂုဏ်ြပ တ်ဆက်သီချင်းများြဖင့်   ဧည့်ခံ 

ေဖျာ်ေြဖကသည်။

အဆိပုါေတွဆုပဲွံတွင် သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူ ၆၉၁ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။    

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ကမ်းပိကာကွယ်ေရးှင့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

မိတ်  ဇွန်   ၁၉

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး မတ်ိ 

ခိုင်     ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

ကီးကပ်၍   ရာသီပိတ်သိမ်းချနိ် 

အတွင်း ပင်လယ်ငါးဖမ်း ေရလုပ် 

သားများအတွက် အ ေြခခလံပ်ုငန်း 

ခွင် က မ်းကျင်မ သင်တန်း(၂/ ၂၀၂၂) 

ကို ဇွန် ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် 

မိတ်ခိုင် ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ် 

အစည်းေဝးခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်သည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်း 

အနားသို  မိတ်ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်

ပဲခူး   ဇွန်   ၁၉

ပခဲူးမိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်    ပဲခူးမိနယ ်

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ကုန်

ထုတ်လုပ်မ ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ

တိုပူးေပါင်း၍ ယေနနံနက် ၁၀ 

နာရကီ  စစ်ပင်ဆပ်ိေကျးရာအပ်ုစ ု

စစ်ပင်ဆိပ်ေကျးရာရှိ ေတာင်သူ 

ဦးသန်းေဇာ်၏ ကိုင်းေြမ သုံးဧက 

တွင် စိက်ုပျိးထားေသာ  တရိစ ာန် 

အစာ      ေနဗီယာြမက်သုပ်ြပ 

စိုက်ခင်း စိုက်ပျိးထားရှိမ  အေြခ 

အေနကိ ု မိနယ် အပ်ုချပ်ေရးမှး 

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများက    ကွင်းဆင်းကည့်  

ကသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ဆက်လက်၍    ပဲခူးမိနယ ်

ေမွးြမေရးှင့ ်  ကသုေရးဦးစီးဌာန 

မှ    ေဒါက်တာခိုင်စပယ်ြမင့်က 

တရိစ ာန် အစာပင်စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်

ေရးအဖဲွ၊ ဒတုယိခိင်ုအပ်ုချပ်ေရး 

မှး ဦးမင်းေဆွှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

ခိုင်     ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး 

ဦးေဇာ်မင်းဦး၊ ဌာနဆိင်ုရာ တာဝန် 

ရှိသူများ၊    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသ 

ကီး ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲချပ်မ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ ခိုင်/မိနယ် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

များှင့် ေရလုပ်သား(ပဲ့နင်း) ၅၀ 

တက်ေရာက်သည်။  သင်တန်းတွင် 

ငါးဖမ်းေရယာ်   လုပ်သားများ 

အတွက် ပင်လယ်ြပင် အသက် 

အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ မျိးတုံး 

ရှားပါးေရသတ ဝါများ ထိန်းသိမ်း 

ေရး၊ ငါးဖမ်းေရယာ်များ လိက်ုနာ 

ေဆာင်ရက်ရမည့် ေရယာ်ေစာင့် 

ကည့်ထိန်းချပ်ေရးစနစ ် (VMS ) 

ဆိင်ုရာသေိကာင်းစရာများ၊ ေဂဟ 

စနစ်အေပ  ငါးဖမ်းကရိယိာများ၏ 

အကျိးသက်ေရာက်မ ၊ တာဝန်သိ 

စိတ်ြဖင် ့ငါးဖမ်းဆီးြခင်း၊ ြမန်မာ့

ပင်လယ်ငါးဖမ်းဥပေဒအေကာင်း 

သိေကာင်းစရာများ၊ ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန၊ ေရလပ်ုငန်းရှင်၊ ေရလပ်ု 

သားများ လိုက်နာရမည် ့တာဝန် 

များှင့်      စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ 

ေရးဆွဲြခင်း သိေကာင်းစရာများ၊ 

မီးသတ်အေကာင်း သိေကာင်း 

စရာများ၊  ေရှးဦးသူနာြပစုနည်း 

စသည့် သင်ခန်းစာများကုိ   စာေတွ 

လက်ေတွ သုံးရက်ကာ သင်တန်း 

ပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။                      သတင်းစ်

မိတ်မိ၌ ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက် အေြခခံလုပ်ငန်းခွင် 

က မ်းကျင်မ သင်တန်းအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်

ပခဲူးမိ၌ တရိစ ာန်အစာ ေနဗယီာြမက်သပ်ုြပစိက်ုခင်း ကွင်းဆင်းကည့် 
လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ  အစာေက း 

စနစ်   ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

ဖံွဖိးလာေစရန်၊  အစာရှားပါးချန်ိ 

တွင်      အာဟာရက ယ်ဝေသာ 

အစားအစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ 

ြပည်တွင်း က ဲ၊  ွား  ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းအတွက်         အာဟာရ 

ဓာတ်ြမင့်မားပီး  အထွက် န်း 

ေကာင်းေစေသာ တိရစ ာန်အစာ 

များ ဖလူုစွံာ သုံးစဲွိင်ုကေစရန်ှင့် 

ေနဗီယာြမက်ကို ွားစာအြဖစ ်

ေက းေမွးပါက     လိုအပ်ေသာ 

အာဟာရဓာတ်       ပမာဏများ 

ြပည့်ဝစွာရရှိေစရန ်  ရည်ရယ်၍ 

ေနဗီယာြမက်   စိုက်ပျိးထားရှိ 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း        ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေနမ ကိလုည်းေကာင်း၊ ေတာင်နဝင်းဆည်ေရပိေုရလ ံ 

များ ေလလွင့ဆ်ုံး ံးမ မရိှေရးှင့ ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ေစွပါး 

တိုးချဲစိုက်ပျိးိုင်ေရး   CL13(A1)   ေရေပးေြမာင်း 

အရှည်ေပ  ၂၀၀၀   ြပန်လည်ြပြပင်ေနမ ကိုလည်း 

ေကာင်း၊   ြပည်မိနယ် ေမှာ်ဇာေကျးရာ၌ စိက်ုပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိးုတက် 

ေစေရး အသပိညာေပးေနမ ှင့ ်သရက်ပင်၊ သပံရာပင် 

ကိင်ုးကူးကိင်ုးဆက်ြပလပ်ုနည်းှင့ ်အမ်ိသုံးဆပ်ြပာ 

ရည်  လက်ေတွသုပ်ြပသြပလုပ်ေနမ ကို   လည်း 

ေကာင်း၊ ေပါက်ေခါင်းမိနယ် ငါးခအူိင်ုေကျးရာအပ်ုစ ု

၌ တစ်ှစ် သုံးသီး စိုက်ပျိးိုင်ေရး တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲမ ှေထာက်ပံ့ထားသည့ ်Drum Seeder 

ှင့် GW-11 အထွက်တိုးစပါးမျိး    အေစ့ချစိုက်ပျိး 

ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊   အင်ငါးခွေကျးရာအုပ်စု 

ေတာင်သူ    ဦးေဇာ်လွင်ဦး၏      ကံမျိးယှ်ပိင ်

စမ်းသပ်ကွက် ငါးဧက၊ ေတာင်သ ူဦးတင်ေဇာ်မျိး၏ 

မိုးေြမပ ဲခုနစ်ဧကှင့်      ေတာင်သူ ဦးဟန်ေအး၏ 

မိုးှမ်း ခုနစ်ဧက ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေနမ ကိုလည်း 

ေကာင်း ကည့် အားေပးပီး တာဝန်ရှိသူများအား 

လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၁၉

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

သည် ြမန်မာိုင်ငံ ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ှင့် စိုက်ပျိးေရးေဆးလုပ်ငန်းရှင ်

များ၊ အသင်းဝင်ကုမ ဏီများ  စုစည်းဖွဲစည်းထားေသာ  Consortium 

အဖဲွှင့် ြမန်မာုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ်တုိှင့်ပူးေပါင်း၍  ေတာင်သူ 

လယ်သမားများ စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းခွင်တွင် အသုံးြပရန် လိအုပ်လျက် 

ရိှေသာ အရည်အေသွးှင့စ်ခံျန်ိစံ န်းြပည့မ်သီည့ ်ယရူီးယားေြမဩဇာ 

များ ြပင်ပေပါက်ေဈးထက် ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 ဗဟိဘုဏ်မှ ရည် န်းေငလွဲ န်းြဖင့ ်တိက်ုိက်ုေရာင်းချေပးသည့ ်

ိုင်ငံြခားေငွြဖင့ ်  ပထမအကိမ်တင်သွင်းသည့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာ 

၇၅၀၀၀  တန်ခန်ကို  သက်သာေသာေဈး န်းြဖင့်   ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး  ဇွန် ၁၁  ရက်မှစတင်၍  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ် ၁၁ ခရိှု မိနယ် ၁၃၆  မိနယ်မှ အေရာင်းဆိင်ု ၂၉၁  ဆိင်ုတွင် 

ကိက်ေရာင်း/ ကိက်ဝယ်စနစ်ြဖင့် လက်ငင်းေငွေချြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သူများအေနြဖင့် ေဈး န်းသက်သာစွာ ြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ေပးမည့်   ယူရီးယားေြမဩဇာများကိ ု   သက်ဆိုင်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွမ အဖဲွထမှံ ဝယ်ယခွူင့လ်က်မှတ်များ အခမဲရ့ယ၍ူ 

မိနယ်များရှ ိ သက်ဆိုင်ရာအေရာင်းဆိုင်များ၌ ယူရီးယားေြမဩဇာ 

ဝယ်ယြူဖန်ြဖးေရာင်းချေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ ထတ်ုြပန်ထားေသာ 

ရည် န်းေဈး န်းများအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ် ယရူီးယားေြမဩဇာများကိ ုမိနယ်အလိက်ု 

သတ်မှတ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ သတ်မှတ်ေဈး န်း 

အတိုင်း   ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊    သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းများှင့်ကိုက်ညီပီး  ဝယ်ယူရန်    အခက်အခဲရှိခဲ့လ င်ေသာ် 

လည်းေကာင်း  သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန ဖုန်း 

၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅၊    သမဝါယမဦးစီးဌာန   ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀၊   

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁ ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်    ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး

ဌာနုံးများှင့်   မိနယ်အဆင့်  ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများ

သိုလည်း ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေဈး န်းသက်သာစွာြဖင့ ်ယူရီးယားေြမဩဇာြဖန် ြဖးေရာင်းချ

ယူရီးယားေြမဩဇာများအတွက ်ရည် န်းေဈး န်းများ

၂၀-၆-၂၀၂၂     50 Kg ပါ တစ်အိတ်ေဈး န်းြဖစ်ပါသည်။

မှတ်ချက် ။ (၁)  ရန်ကန်ုဂိေုဒါင်ေဈး + ေဒသအလိက်ု သယ်ယူပုိေဆာင်စရိတ် + ကန်ုတင် /ချ ခ + အြမတ် 

ေငွတိုေပ တွင် အေြခခံတွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂) ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူသုံးစွဲသူေတာင်သူများအေနြဖင့ ်  ယူရီးယားေြမဩဇာများ 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချသည့ ်အေရာင်းဆိင်ုများ၌ ဝယ်ယရူာတွင် ေကျနပ်မ မရိှပါက ေကာ်မတ ီ

၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဖုန်းနံပါတ်များသုိ လံု ခံစိတ်ချစွာြဖင့်  သတင်းေပးတုိင်ကားုိင်ပါ 

ကုန်

ပစ ည်း

ရန်ကုန်

ဂိုေဒါင်ေဈး

ေနြပည်ေတာ် မေကွး မ ေလး စစ်ကိုင်း ရန်ကုန် ရခိုင်

ပျည်းမနား/ လယ်ေဝး တပ်ကုန်း မေကွး စလင်း/ ပွင့်ြဖ မုံရာ ေရဦး/ ေရ ဘို သုံးခွ ထန်းတပင် စစ်ေတွ ေမာင်ေတာ

ယူရီးယား 

ေြမဩဇာ
၈၆၀၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၈၀၀ ၈၉၀၀၀ ၈၉၁၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၉၈၀၀ ၈၈၀၀၀ ၈၆၅၀၀ ၉၂၆၀၀ ၉၉၄၀၀

ကရင် ဧရာဝတီ ရှမ်း (အေရှ) ရှမ်း (ေြမာက)် ရှမ်း (ေတာင်)

ဘားအံ လ  င်းဘွဲ ပုသိမ် ဟသ  ာတ ကျိင်းတုံ မိုင်းတုံ လား  း ေကျာက်မဲ ေတာင်ကီး ကေလာ မိုင်းပန်

၈၈၈၀၀ ၈၉၃၀၀ ၈၈၂၀၀ ၈၈၁၀၀ ၉၆၀၀၀ ၁၀၀၈၀၀ ၉၂၀၀၀ ၉၀၁၀၀ ၈၉၅၀၀ ၈၈၈၀၀ ၉၂၀၀၀

ပဲခူး မွန်

ပဲခူး ြပည် ေမာ်လမိင/် သထုံ

၈၇၈၀၀ ၈၈၆၀၀ ၈၈၈၀၀

ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည ်-

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၅ (သမဝါယမှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန) 

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၄၀ (သမဝါယမဦးစီးဌာန)

  ၀၆၇ - ၄၁၈၆၂၁  (ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန)

  တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှးုံးှင့် 

မိနယ်အဆင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီများသိုလည်း တိုင်ကားိုင်ပါသည်။

 (၃) သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့် ကိုက်ညီပီး ဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါက  မိနယ်အဆင့် 

ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးေကာ်မတီသို ချတိ်ဆက်သတင်းပိုဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ယူရီးယားေြမဩဇာဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတီ



 ဇွန်  ၂၀၊  ၂၀၂၂

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

လူမ 
ဘဝ လူငယ်များှင့် အေကာင်းြမင်စိတ်သေဘာထား ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း

(စက်မ တက သိုလ်)

မိမိစိတ်ထဲမှ အေတွးအြမင်များ   ထွက်ေပ ရန် 
ေဆာင်ရက်ြခင်းသည ်ေတွးေခ စ်းစားြခင်းပင်ြဖစ ်
သည်။   ဤသည်မှာ   ြပဿနာေြဖရှင်းနည်းလမ်း
လပ်ုငန်းစ်တွင် အေရးကီးေသာ ေြခလှမ်းတစ်လှမ်း 
ြဖစ်ရာ ရှင်းလင်းစွာှင့ ်  မှန်ကန်စွာေတွးေခ တတ် 
ရန် အေရးကီးသည်။ 

လူငယ်များသိထားသင့်ေသာ ေတွးေခ စ်းစား 
မ လပ်ုငန်းစ် ှစ်မျိးရိှသည်။  တစ်ခမှုာ အေကာင်းြမင် 
အသွင်ြဖစ်ပီး  ေနာက်တစ်ခမှုာ  အဆိုးြမင်အသွင်ြဖစ် 
သည်။ အေကာင်းြမင် အေတွးအေခ မှာ ေအာင်ြမင်မ  
ကိ ုဦးစားေပးေသာ ြဖစ်စ်ြဖစ်ပီး   အဆိုးြမင်အေတွး 
အေခ မှာ  ံးနိမ့်မ ကို ဦးစားေပးသည်။ 

“မင်းလုပ်ိုင်တယ်ထင်ရင ်မင်းလုပ်ိုင်တယ်။ 
တစ်ဖက်ကကျေတာ ့မင်းမလုပ်ိုင်ဘူးထင်ရင ်

မလုပ်ိုင်ဘူး။        ဘယ်ဘက်ကကည့်ကည့ ် 
မင်းမှန်တယ်”  ဟု   ဟင်နရီဖိုးဒ ်(Henry Ford) က 
ေြပာေလ့ရှိသည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့်     ေအာင်ြမင်မ ရရှိရန် 
အေကာင်းြမင်စွာေတွးေတာစ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။ 
အေကာင်းြမင ်  ေတွးေခ မ လုပ်ငန်းစ်ကို လူတိုင်း
ပျိးေထာင်ေလ့ကျင့်၍ရသည်။ ယခင်က အေကာင်း 
ြမင် အေတွးအေခ သည် ေမွးရာပါ ဗဇီတစ်ခြုဖစ်သည် 
ဟု လူများသတ်မှတ်ခဲ့ကသည်။  ယခုအခါ  လူစိတ် 
အေနအထား အေကာင်းအသိများလာ၍ ထုိစုိက်ကုိ 
ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ြပလပ်ုိင်ုေကာင်း သလိာက 
ပီြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့် အေကာင်းြမင်ေတွးေခ  

မ အေလ့အကျင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်ေဆာင်ရက ်
ိုင်ေသာ  နည်းလမ်းအချိမှာ   ေအာက်ပါအတိုင်း 
ြဖစ်သည်။
(၁) အေကာင်းြမင်တတ်သူှင့ ်ေပါင်းသင်းပါ။ 

အေကာင်းြမင်တတ်သူများှင့် ေပါင်းသင်းပါက 
အေကာင်းြမင်ေတွးေခ မ သည် မမိထိသံို ကူးစက်ိင်ု 
စွမ်းရှိသည်။
(၂) အေြခအေနကိ ုထထဲဝဲင်ဝင် ေလလ့ာနားလည်ပါ။ 

မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် ြဖစ်ပျက်ေနသမ ကုိ ရှင်းရှင်း 
လင်းလင်း   နားလည်ြခင်းသည ်    အေကာင်းြမင ်
ေတွးေခ မ အတွက် မရှိမြဖစ ်  လိုအပ်ချက်တစ်ရပ ်
ြဖစ်သည်။
(၃)    ံးနမိ့မ် များသည် ေအာင်ြမင်မ သို တက်လှမ်းေရး 
      အတွက် အေတွအကံြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့်     ယင်းယူဆချက်ကို 
သေဘာေပါက်နားလည်ထားသင့သ်ည်။ အချန်ိတိင်ုး 
သင်ေအာင်ြမင်ေနလ င ်သင့်လူြဖစ်မည်မဟုတ်ေချ။ 
 ံးနိမ့်မ ေကာင့ ်စိတ်ဓာတ်မကျပါှင့်။
(၄) ေကာက်ရံမ ကို ဖယ်ရှားပါ။ 

လူငယ်များအေနြဖင့် ေကာက်ရံမ ကုိ ဖယ်ရှားိင်ု 
ရန် ကိးစားရမည်ြဖစ်သည်။ ေကာက်ရံမ သည် လူသား 
တွင်ရှိိုင်ေသာ    အဆိုးရားဆုံးရန်သူပင်ြဖစ်သည်။ 
ေကာက်ရံစိတ်ကင်းေသာစိတ်သည် မိမိတုိေဆာင်ရက် 
ရန် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခု၏  အေကာင်းြမင် အသွင် 
များေပ တွင် ပိုမိုအာုံစိုက်ရန ်ရည်ရယ်ကသည်။
(၅) အေကာင်းြမင်စိတ်ကူးစိတ်သန်း ဖွံဖိးပါေစ 

မည်သည့်လုပ်ငန်းတွင်မဆို ြပဿနာများ ရှိိုင် 

ေပသည်။ အခက်အခဲများကံေတွုိင်သည်။ ြပဿနာ 
တစ်ခ ုေြဖရှင်းရာတွင် ြပဿနာအေနအထား၊ ေြဖရှင်း 
ရန်နည်းလမ်းတုိကုိ အြပသေဘာ စတ်ိသေဘာထား 
ြဖင့ ်စ်းစားရန်လိသုည်။ ထိသုို အေကာင်းြမင်စတ်ိကူး 
စတ်ိသန်းကိ ုစ်းစားပီး ဘဝြပဿနာများ ေအာင်ြမင် 
ရန် ကိးစားရမည်ြဖစ်သည်။ သိုမှသာ အေကာင်းြမင် 
စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ အကျိးရလဒ်ကုိ  ခံစားုိင်မည် 
ြဖစ်သည်။ လူသဘာဝအရ အနာဂတ်ကုိ ေမ ာ်ကည့် 
ရာတွင် အေကာင်းြမင်၊ အဆိုးြမင် စတ်ိကူးအသီးသီး 
ရှိကသည်။ လူငယ်များသည် မိဘ၊ ဆရာ ဆရာမ 
များ၏ လမ်း န်မ ှင့်အည ီ အရာရာကို အေကာင်း 
ြမင်စတ်ိကူးြဖင့ ်စ်းစားပီးေလက့ျင့မှ်သာ ယင်းစတ်ိ 
သေဘာထား တုိးတက်ရင့်ကျက်လာမည်ြဖစ်သည်။ 
(၆)  အေြခအေနတိုင်း၏ အေကာင်းဘက်ကိ ုအာုံ 
      စိုက်ပါ။ 

အေြခအေနတုိင်း၏ အေကာင်းဘက်ကုိ အားစုိက် 
မ သည် လူငယ်များသိထားသင့်ေသာ   အချက်ြဖစ ်
သည်။ ဤအကျင့်စုိက်လက ဏာရိှသူကုိ သာဓကြပရ 
ေသာ် ကွန်ပျတာလုပ်ငန်း၏ ဖန်တီးရှင် မုိက်ခုိေဆာဖ့် 
ကမု ဏီမှ ဘီလ်ဂိတ်ြဖစ်သည်။ ဘီလ်ဂိတ်၏ ေအာင်ြမင် 
မ ကို   ေလ့လာကည့်ရာ    သူေအာင်ြမင်ရသည့ ်
အေကာင်းတရားတစ်ခမှုာ အခက်ခဲဆံုးအချန်ိမှာပင် 
ဘဝ၏ေနသာေသာဘက်ကို  ြမင်တတ်စွမ်းရှိြခင်း
ေကာင့်ပင်ြဖစ်သည်။ 

မိဘများသည ်သူတို၏ ကေလးသူငယ်များကိ ု
အေကာင်းြမင်ေတွးေခ တတ်ေအာင် သင်ကားေပး 
သည်။ ဤသေဘာတရားြဖင့ ်လပ်ုကိင်ုေသာ မသိားစ ု

ဝင်ြဖစ်ေစ၊ အဖွဲအစည်းြဖစ်ေစ ေအာင်ြမင်မ ရရှိက 
သည်ကို ေတွိုင်သည်။ 

လူယ်ေကျးမ အသိုက်အမံတွင ်   ကီးကျယ ်
ေပါက်ေြမာက ်ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမ  မှန်သမ သည် 
တစ်စုံတစ်ဦး၏ အေကာင်းြမင်ေသာ တရားအကျိး 
ရလဒ်အြဖစ် ြဖစ်ထွန်းမ ပင်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ- လက်ေဝှ 
သမား၊ နပန်းသမားတိုသည် သူတိုအိုင်ရမည်ဟု 
အမဲတေစ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကည်ကပီး   ိုင်လည်း 
ိုင်ေလ့ရှိကသည်။  ေဘာလုံးအားကစားပွဲများှင့ ်
ပတ်သက်၍လည်း ထိုသေဘာတရားပင်ြဖစ်သည်။ 
ကစားသမားတိုအေနြဖင့်   သူတိုိုင်မည်ဟူေသာ 
ေတွးဆချက်ရိှသည်။ ဤအချက်က သတူို၏မသစိတ်ိ 
ကိဖွုင့ေ်ပးပီး သတူိုအိင်ုရေသာ ကစားနည်းအတွက် 
အကံေကာင်း eာဏ်ေကာင်းများ      ရရှိကသည်။ 
ေဘာလုံးနည်းြပတစ်ဦးသည ်   ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေြပာဆို၍  သူကစားသမားတိုကိ ု  တိုက်တွန်းအား 
ေပးေလ့ရှိသည်။ 

“မင်းတို ိင်ုေအာင်ကစားိင်ုတယ်။   မင်းတိုိင်ု 
ေအာင် ကစားိုင်တယ”် 

ဤသိုနည်းြပ၏     ေြပာဆိုသည့်အချက်မှာ 
သူကစားသမားတို၏ မသစိတ်ိထသဲို အေကာင်းြမင် 
အေတွးအေခ  သွင်းေပးြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ထုိအေကာင်း 
ြမင် သေဘာတရားေကာင့ ်သူ၏ကစားသမားများ 
အိုင်ရေရးအေတွးှင့ ်ထပ်တူကျသွားသည်။ 

အေကာင်းြမင်စိတ်သေဘာထား၏     သာဓက 
ေကာင်းတစ်ခုကိုြပပါဟုဆိုလ င်    ဟင်နရီဖိုးဒ်ကိ ု
ြပရေပမည်။                         စာမျက်ှာ ၂၁ သို 



ဇွန်   ၂၀၊  ၂၀၂၂

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီးမင်းယုေဝ၏    လက်ေရးစင်ပုံြပင်ေပါင်းချပ်စာအုပ်မ ှ

ပုံြပင်ကိ ု  စာေရးသူမိသားစု၏   ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

ဘုရားမုခ်ဝယ် 

ငုတ်တုတ်တစ်တိုင်၊ ေငွလ  င်လ  င်တည့် 

ယိမ်းယိုင်မီးေတာက်၊ ေလြပည်ေြခာက်က 

ဘယ်ေရာက်ညာသီ၊ လုပ်လဲ့လီတည့်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်၏ 

ေမှာင်လ င်ဖိစီး၊ အမိုက်ထီးဝယ် 

ကိုယ်တည်းငါလ င် စုံရပ်၏။ 

“ဝင်ခဲ့ပါေလ- လာလှည့်ေဆွ” ဟု 

ေခ ေနသေယာင်၊ သူေသွးေဆာင်ေသာ် 

ေယာင်ေတာင်စမ်းဝါး၊ ငါကပ်သွားမိ။ 

ထွန်းေတာက်ဝန်းရံ၊ သူအလ ံဝယ် 

ေပကျငံါ့ကိုယ်၊ မွဲညစ်ညိကို 

 လိုပဲလ င်၊ ြမင်ရအပ်ေသာ် 

စိတ်တွင်ေချာက်ချား၊ သည်ရှက်အားှင့် 

ဝပ်တွားိုကျိးမိသတည်း။

ေငွတာရီ

ကဗျာကဗျာ

မင်းယုေဝ
တစ်ရံေရာအခါ မျက်မြမင်တစ်ဦးရိှ၏။ သူသည် အမိဝမ်းမှက တ်လာသည်မှ 

စ၍ မျက်စိှစ်ကွင်း အလင်းမရသူြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့ ်သူသည် ေနကိုမြမင်ဖူး 

သြဖင့ ်အနီးရိှလတူိုအား ေနသည် မည်သည့အ်ရာမျိး ြဖစ်ပါသနည်းဟ ုေမးြမန်း၏။ 

ဤတွင် လူတစ်ေယာက်က... 

“ေန၏ ပံုသဏ ာန်သည် ေကးလင်ပန်းှင့်တူ၏” ဟုဆုိ၏။ မျက်မြမင်လည်း 

ေကးလင်ပန်းကိ ုတီးခတ်ကည့်ပီးလ င် အသကံိမှုတ်၍ထား၏။ သိုြဖင့ ်တစ်ေနတွင် 

သသူည် ေကးေခါင်းေလာင်းသကံိုကားရာ ေကးလင်ပန်းသှံင့တ်သူြဖင့ ်“ဤအရာ 

သည် ေနပင်ြဖစ်ရမည”်ဟူ၍ မှတ်ယူလိုက်ေလ၏။ 

ရက်အတန်ကာေသာ် အြခားသတူစ်ေယာက်က သူအား... “ေန၏ ေရာင်ြခည် 

တိုသည် ဖေယာင်းတိင်ုှင့တ်၏ူ” ဟေုြပာဆိြုပန်သည်။ သသူည် ဖေယာင်းတိင်ုကိ ု

လက်ြဖင့်ေကာင်းစွာ ကုိင်တွယ်စမ်းသပ်၍ မှတ်သားထားေလ၏။ သုိြဖင့် တစ်ေန  

တွင် သူသည် အလွန်ကီးမားလှေသာ ေသာ့ကီးတစ်ေချာင်းကို  စမ်းသပ်မိရာ 

ဖေယာင်းတုိင်ှင့်ပံုသဏ ာန်ချင်း တူညီေနသြဖင့် ဤအရာသည် ေနပင်ြဖစ်ရမည် 

ဟူ၍ မှတ်ယူလိုက်ေလ၏။ 

စင်စစ်ေသာ်ကား ေနသည် ေခါင်းေလာင်းှင့်လည်းမတူ၊ ေသာ့ေချာင်းှင့ ်

လည်းမတ ူများစွာြခားနားလှေပသည်။ သိုေသာ် ထိြုခားနားချက်ကိကုား မျက်မြမင် 

သည် မသိရှာေပ။ အေကာင်းမူကား သူသည် ေနကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမ  မြမင်ဖူး 

ေသာေကာင့်ပင်။       ။                                           

             (တုတ်ပုံြပင)် 

ေနှင့် မျက်မြမင်
ဤအလင်းဝယ ်

ဆရာမ ေငွတာရီ၏ ေငွတာရီကဗျာေပါင်းချပ်မှ ကဗျာကို 

စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

သူသည် အကျိးြပသေဘာတရားကို ယုံကည်ပီး 

လက်ေတွကျင့သ်ုံးခဲ့သည်သာမက သ၏ူဝန်ထမ်းများ 

ကိုလည်း ထိုသေဘာတရားကိုလိုက်နာေစခဲ့သည်။ 

ေနာက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုြပရေသာ်    အကျိးြပ 

အေကာင်းြမင်  စိတ်သေဘာထားှင့်ပတ်သက်၍ 

ပညာရှင်တစ်ဦးြဖစ်ခဲ့သ ူ  ေအာင်ြမင်မ  (Success) 

မဂ ဇင်းကို   တည်ေထာင်သူ  ဒဗလျကလီမင့်စတုံး 

(W.Clement Stone) ပင် ြဖစ်သည်။ သူ၏အဆုိအရ 

မှန်ကန်ေသာ စိတ်ထားသည ်မိတ်ေဆွများ  အခွင့် 

အလမ်းေကာင်းများ၊ စတ်ိကူးစတ်ိသန်းများှင့ ်အေြခ 

အေနေကာင်းများကိ ုဆွဲေဆာင်သည်။ 

စင်စစ်      အေကာင်းြမင်အေတွးအေခ သည် 

လူတစ်ဦးကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်ယုံကည်မ ရှိလာေစ 

သည်။ အေကာင်းြမင်အေတွးအေခ ှင့် ကုိယ့်ကုိယ် 

ကုိယ် ယုံကည်မ ဟေူသာစိက်ုလက ဏာှစ်ခသုည် 

ဒွန်တွဲသွားေလ့ရှိပီး ေအာင်ြမင်မ အတွက် အေရးပါ 

သည်။ သင့်ကုိယ်သင်ြမင်ေတွးပံုသည် သင့်ဘဝေနထုိင်မ  

စတုိင်တွင် ေပ လွင်ေပမည်။  လတူိုက  သင်၏ထိစုိက်ု 

လက ဏာှစ်ခုကို  အလွယ် အတူြမင်ပီး  သင့်ကို 

ေလးစားအားကျလာမည်ြဖစ်သည်။ သုိြဖစ်ရာ လူငယ် 

များသည ်မိမိတို၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးကိ ုဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင်  ေဆာင်ရက်ရန်   အေကာင်းြမင ်

ေတွးေခ ိုင်စွမ်းရှိရန်လိုသည်။   လူငယ်များသည ်

ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ်  ယံုကည်မ ှင့် ှစ်လုိဖွယ်ေကာင်း 

ေသာ ကိယ်ုရည်ကိယ်ုေသွး         ဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင် 

အေကာင်းြမင်စိတ်သေဘာထားကိ ု ေမွးြမသင့်ေပ 

သည်။ 

Ref : Positive Mental Attitude by MS Reddy
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ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၁၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုမပျက် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန် 

လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ် 

ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၁၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန  ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၁၆၀) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၅) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၂) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း(၈,၃၁၇,၀၉၉)ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၄၉၀) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၅) ဦး ရိှသြဖင့် ယေနအထိ 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၄၉၂) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

လူဦးေရစုစုေပါင်း (၃၄,၇၇၇,၃၁၄) ဦးအား ထုိးံှေပးပီးြဖစ်၍ ပထမအကိမ် ထုိးံှပီးစီးသူ (၇,၂၃၁,၉၈၅) ဦး၊ 

ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့် ထိုးှံပီးစီးသ ူ(၂၇,၅၄၅,၃၂၉) ဦးှင့် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးစီး 

သ ူ(၂,၄၀၄,၈၀၂) ဦး ရိှပီြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ (၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကိမ်ေရစုစုေပါင်း (၆၄,၁၃၄,၈၉၈)ကိမ် ထိုးှံပီးြဖစ်ပါသည်။

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆ ခန်အထ ိေ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 

ှစ်မှအသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့်ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၅ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၂ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၃၇၆၄၀ ၉၆၀၁၆၃၀ ၄၃၀၈၃

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၆၈၀၇၅ ၅၉၀၂၇၉၄ ၁၅၆၆၈၇

၃။ မေလးရှား ၄၅၃၈၉၂၂ ၄၄၇၆၈၂၈ ၃၅၇၃၂

၄။ ထိုင်း ၄၄၉၉၀၄၄ ၄၄၄၇၂၆၆ ၃၀၄၇၀

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၆၉၆၂၆၄ ၃၆၃၁၂၆၈ ၆၀၄၆၇

၆။ စင်ကာပူ ၁၃၆၄၅၆၂ ၁၂၈၀၆၄၉ ၁၄၀၂

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၄၉၀ ၅၉၂၄၉၂ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၁၉၄ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၆၄၅၂ ၁၅၂၄၉၀ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၇၉၈၁၅၆၈ ၈၃၇၆၅၁၂၂ ၁၀၃၈၂၈၉

၂။ အိ ိယ ၄၃၂၉၆၆၉၂ ၄၂၆၉၉၃၆၃ ၅၂၄၈၅၅

၃။ ဘရာဇီး ၃၁၆၉၃၅၀၂ ၃၀၃၁၀၇၇၂ ၆၆၉၀၆၂

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၀၇၉၄၅၈ ၂၉၃၃၀၃၉၉ ၁၄၉၀၃၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၂၀၄၄၇၈ ၂၆၁၆၁၃၀၀ ၁၄၀၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၄၇၂၅၀၃ ၂၂၀၇၆၁၉၇ ၁၇၉၅၃၇

၇။ ုရှား ၁၈၃၉၈၂၆၀ ၁၇၈၂၂၆၇၄ ၃၈၀၄၆၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၂၇၆၅၅၂ ၁၈၀၉၄၉၈၈ ၂၄၄၄၁

၉။ အီတလီ ၁၇၈၄၄၉၀၅ ၁၇၁၁၆၁၈၇ ၁၆၇၇၀၃

၁၀။ တူရကီ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ  အေြခအေန

(၁၈-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

သိုေသာ် ေနစ် ကန်ုစည်တင်ေဆာင်ထားေသာ 

ကားကီးများ  ဥဒဟိုြဖတ်သန်းသွားလာိုင်ေအာင ်

သံလွင်တံတား(တာေကာ်)သည်   ၄၅  ှစ်ေကျာ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပီးြဖစ်သည့်အတွက်  ခံုိင်ဝန် 

ကို ေလ ာ့ချထားရပီြဖစ်သည်။

တတံားေဟာင်းသည် ယာ်ြဖတ်သန်းအသုံးြပမ  

များြပားပီး အသုံးြပသက်တမ်း ကာြမင့လ်ာမ ေကာင့ ်

တတံား၏ ခံိင်ုဝန်အား ကျဆင်းလာသည့အ်ခါ ယခ ု

၂၄ တန်သာ    ခွင့်ြပထားသည့်အတွက ်    ေဒသ 

ဆက်သွယ်သွားလာေရးှင့်   ကုန်စည်စီးဆင်းမ  

ကန်ကာမ မရိှေစရန်  တတံားေဟာင်း၏  ေဘးဘက် 

တွင် တံတားသစ်ကုိ တည်ေဆာက်ရြခင်းြဖစ်သည်။ 

သံလွင်ြမစ်ကူးတံတားေဟာင်း တာေကာ်သည် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ှင့်    ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပုိင်း) ကိ ုချတ်ိဆက်သွားလာသည့် မိတ ီလာ-

ေတာင်ကီး-ကျိင်းတုံ-တာချလီိတ်လမ်းေပ ရှိ ၂၈၃ 

မိင်ု ၂ ဖာလုှံင့ ်၂၈၄ မိင်ု ၄ ဖာလုအံကားတွင် တည်ရိှ 

သည်။ ေဒသဆက်သွယ်သွားလာေရးအတွက်သာမက 

ုိင်ငံအံှထွက်ရိှေသာ ထွက်ကုန်များကုိ အိမ်နီးချင်း 

ဒီလမ်းေပ က တံတားေတွကို တန် ၆၀ ခံိုင်ဝန် 

တံတားေတွအြဖစ ် အဆင့်ြမင့်တင်ခဲ့ပီးပါပီ။   အခု 

တာေကာ်တံတားကိုေတာ ့တံတားေဟာင်းေဘးမှာ 

တံတားခံိုင်ဝန်    ၇၅  တန်ရှိတဲ့    တံတားသစ် 

တည်ေဆာက်ေနပီြဖစ်ပါတယ”်  ဟု  တံတားဦးစီး 

“ြမန်မာိုင်ငံ  ေဒသအသီးသီးမ ှ   ကုန်ေတွက 

ဒလီမ်းပုိင်းကုိ ြဖတ်ရတယ်။ ဒီလမ်းေကာင်း လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးေကာင်းမှ စီးဆင်းလာတဲက့န်ုေတကွိ ု

တတ်ု ပိုချင်ရင်ြဖစ်ေစ၊ ထိင်ုးပိုချင်ရင်ြဖစ်ေစ၊ လာအိ ု

ပိုချင်ရင်ြဖစ်ေစ   အချနိ်မီပိုိုင်မှာပါ။    ဒါေကာင့် 

တံတားသစ်ကီးတည်ေဆာက်ေနတာ ေတွရေတာ့ 

ြပည်သူတစ်ဦးအေနနဲ  ကိဆိုတယ်” ဟု  ကွန်ဟိန်း 

မိေန ဦးဝင်းက ေြပာသည်။

ြပည်နယ် လူမ စီးပွားှင့် ုိင်င့ံစီးပွားကုိ အေထာက် 

အကူြပေစမည့် တည်ေဆာက်ဆဲ တာေကာ်တံတား 

တည်ေဆာက်မ သည်  ၃၇ ရာခိုင် န်းပီးစီးပီြဖစ်ပီး 

၂၀၂၄ ခုှစ်  ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်   တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများ  ၁၀၀  ရာခိုင် န်းပီးစီးရန ်  လျာထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

တာေကာ်တံတားသစ်သည်  တံတားအရှည ်

၁၁၅၂ ေပှင့် တံတားအကျယ်   ၃၉ ေပ ၄ လက်မရှိ 

သည်။ တံတားတွင် ယာ်သွားလမ်းအကျယ် ၂၇ ေပ 

၁၀ လက်မှင့ ် လသွူားလမ်းအကျယ်   တစ်ဖက်လ င် 

၅ ေပ ၉ လက်မစီပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။   တံတား၏ 

ခံိုင်ဝန်သည် ၇၅ တန်ြဖစ်ပီး  ေရလမ်းကင်းလွတ ်

အြမင့် ၄၅ ေပ၊ ေရလမ်းကင်းလွတ် အကျယ် ၃၆၁ ေပ 

ရှိသည်။  

တံတားအေပ ထည်သည် သံမဏိသံေပါင်(Box 

Girder) ှင့် သံကူကွန်ကရစ် ကမ်းခင်းအမျိးအစား 

ြဖစ်ကာ တံတားေအာက်ခံအုတ်ြမစ်များကိ ု အချင်း 

၂ ဒသမ ၇၄ မီတာရိှသည့် Caisson Foundationှင့် 

အချင်း ၁ ဒသမ ၅ မီတာရှိသည့ ်  သံကူကွန်ကရစ ်

ဘိုးပိုင်များြဖင့် တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

တံတားခန်းဖွင့် အကျယ် ၂၀ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်း၊ 

အကျယ် ၁၉ ဒသမ ၂၈၅ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်း၊ 

အကျယ် ၆၅ ဒသမ ၈၉၅ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်း၊ 

အကျယ် ၁၂၀ ဒသမ ၆၄ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်း၊ 

အကျယ် ၆၅ ဒသမ ၈၉၅ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်း၊ 

အကျယ် ၂၉ ဒသမ ၂၈၅ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်းှင့် 

အကျယ် ၃၀ မီတာ ခန်းဖွင့်တစ်ခန်း  ပါဝင်မည်        

ြဖစ်သည်။

အဆိုပါ    တံတားတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက ်

စမီကံန်ိးြဖစ်ိင်ုေြခ ဆန်းစစ်ေလလ့ာြခင်းလပ်ုငန်းကိ ု

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်  အကိအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ 

စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်တွင်   ကုန်းေပ တံတား 

အုတ်ြမစ်လုပ်ငန်းကိ ုလည်းေကာင်း၊  ၂၀၂၀−၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ်တွင် ကုန်းေပ ှင့် ေရလည်တံတား အုတ်ြမစ် 

လုပ်ငန်းှင့် ကုိယ်ထည်လုပ်ငန်းကုိ  လည်းေကာင်း၊ 

၂၀၂၁−၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်(Mini Budget)တွင်  ကုိယ်ထည် 

လပ်ုငန်းများှင့ ်    အေပ ထည်ရက်မလပ်ုငန်းများကိ ု 

လည်းေကာင်း  တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၃) တံတား 

အထူးအဖဲွ(၁၂)မှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

ိုင်ခဲ့သည်။

“တတံားတစ်ခလုုံး ပီးစီးဖို  ၆၃ ရာခိင်ု န်း ကျန်ရိှ 

တယ်။ လပ်ုငန်းေတအွေနနဲက ပင်မတတံား သမံဏ ိ

သံေပါင်(Box Girder) တပ်ဆင်ြခင်းှင့် သံကူကွန်ကရစ် 

ကမ်းခင်းလုပ်ငန်းေတွြဖစ်ပါတယ်”  ဟု တံတား 

အထူးအဖဲွ(၁၂)မှ စမီကံန်ိးတာဝန်ခကံ  ရှင်းြပသည်။

တံတားများ   တည်ေဆာက်ရာတွင ်  Quality 

Management System ြဖင့် အရည်အေသွး စံချနိ် 

စံ န်းများ သတ်မှတ်ထားရှိေကာင်း တံတားဦးစီး 

ဌာနမှ သိရသည်။  ထိုအြပင်   ပုံမှန်စစ်ေဆးြခင်း 

(Regular Inspection)၊ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးြခင်း 

(Periodic Inspection) ှင့် အေရးေပ စစ်ေဆးြခင်း 

(Emergency Inspection)တိုကို  သတ်မှတ်အချနိ် 

ကာလှင့်အည ီတတံားဦးစီးဌာန ထန်ိးသမ်ိးေရးအဖဲွ 

များက ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သုိအတွက် ုိင်ငံအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ  

အဆင်ေြပ ေချာေမွေစေရးအတွက် လမ်းများအဆင့ ်

ြမင့်တင်ြခင်း၊ လမ်းသစ်ေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ လမ်းများှင့အ်တ ူတတံားများ 

အားလုံး    တစ်ေြပးညီတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးကိ ု

တံတားဦးစီးဌာနအေနြဖင့်   ရည်ရယ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။ 

အချပ်အားြဖင့်ဆိုရလ င်   တံတားဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့်  ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း   သံလွင်ြမစ်ကူး 

တံတားများအေနြဖင့် သံလွင်တံတား(တာေကာ်)၊ 

သလွံင်တတံား(တာဆန်း)၊ သလွံင်တတံား (တာဆွတ် 

တိန်း)၊ သံလွင်တံတား(တာေကာ်အက်)ှင့် ကွမ်းလံု 

ကိးတံတားတိုကို တည်ေဆာက်ေပးခဲ့ကာ ေဒသ 

စီးပွား၊ ိင်ုငံစ့ီးပွား ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးကိ ုအေထာက် 

အကူြပုိင်ခ့ဲသည်။ ယခု တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ်သည့် 

သလွံင်ြမစ်ကူးတံတားသစ်ပီးစီးသွားပါက ေဒသတွင်း 

လမူ စီးပွား ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးကိ ုအေထာက်အကြူပ 

မည်ြဖစ်သလိ ု  ေဒသခံြပည်သူများအေနြဖင့ ်   ပိုမို 

အဆင်ေြပလွယ်ကူစွာ  သွားလာိုင်ေတာ့မည်ြဖစ ်

ေကာင်း တင်ြပေရးသားလိုက်ရပါသည်။    ။

ေကာင်းထက်

လာအိ၊ု ထိင်ုး၊ တုတ်ုိင်ငံများသုိ တင်ပုိေရာင်းချုိင် 

ရန်ှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမ ှ  ထွက်ကုန်များအား 

ြမန်မာုိင်ငံသုိ တင်သွင်းဝယ်ယူိင်ုရန်အတွက် ိင်ုငံ ့

စီးပွားေရးကိ ုအေထာက်အကြူပေနသည့ ် လမ်းပိင်ုး 

ေပ ရိှ အေရးပါေသာ သလွံင်ြမစ်ကူးတတံားတစ်စင်း 

ြဖစ်သည်။

“အိမ်နီးချင်းိုင်ငံေတွနဲ   ကုန်သွယ်ဆက်သွယ် 

ေနတဲ ့မတိ ီလာ-ေတာင်ကီး-ကျိင်းတု-ံ တာချလီတ်ိ 

လမ်းပုိင်းေပ က တံတားေတွရဲ က့ံခုိင်မ က အေရးကီး 

တယ်။ ဒီလမ်းပုိင်းမှာက ကုန်တင်ယာ်ေတွက တန် 

၄၀ အထက် ြဖတ်သန်းသွားကတာ များတယ်။ 

ဒါေကာင့် က န်ေတာ်တို တံတားဦးစီးဌာနအေနနဲ  

ဌာန  တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၃)   တံတားအထူး 

အဖွဲ(၁၂)မှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံက ေြပာကားသည်။

တာေကာ်တံတားှစ်စင်းကိ ုအသွားှင့် အြပန်  

အသုံးြပ၍  ြပည်သူများ  ဆက်သွယ်သွားလာေရး 

အဆင်ေြပလွယ်က ူေချာေမွေစရန်၊ ကန်ုစည်စီးဆင်းမ  

လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစရန်အတွက ် တံတားဦးစီးဌာန 

တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၃)  တံတားအထူးအဖွဲ(၁၂) 

က တာေကာ်တတံားသစ် တည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး 

ကိ ု၂၀၁၈  ခုှစ် ဧပီလ ၁ ရက်ေနတွင်  စတင်ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။   တာေကာ်တံတားသည ်   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပုိင်း)လိွင်လင်ခုိင်    ကွန်ဟိန်းမိနယ်တွင် 

တည်ရှိသည်။  

သံလွင်တံတားသစ(်တာေကာ်) တည်ေဆာက်ပီးစီးပါက ေတွြမင်ရမည့်ပုံစံ။

ြမဝတီ     ဇွန်     ၁၉

ထိင်ုးိင်ုငတွံင်ေရာက်ရိှေနပီး ေနရပ်ြပန်လိသုည့ ်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြမဝတီမိ ြမန်မာ-ထိုင်း 

အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတတံားမှတစ်ဆင့ ်ြပန်လည် 

ကိဆိုလက်ခံြခင်းကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် သဂုတ် ၁ ရက်မှ 

စတင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယမန်ေနတွင် ၂၆၂ 

ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

အဆိပုါ ထိင်ုးိင်ုငမှံ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့ ်

ြမန်မာိင်ုငသံားများအား တာဝန်ရိှသမူျားက ကိဆိ ု

အားေပးကပီး သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း 

များှင့်  တာဝန်ရှိသူများက  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ            

ဆိုင်ရာများကိ ု    အသိပညာေပးြခင်း၊  ြပန်လည်          

ဝင်ေရာက်လာသူများ၏   အချက်အလက်များ          

ေကာက်ယူြခင်းတိုကိ ု ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ယင်းသို ထိုင်းိုင်ငံမှ ြပန်လာသူများတွင် ပဲခူး        

တိုင်းေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်ှင့် တနသ  ာရီတိုင်း  

ေဒသကီးတုိမှ ေနရပ်ြပန်များအား ေမာ်လမိင်မိရိှ 

ဆယ်မိနယ် အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရး 

စခန်းသို ပိုေဆာင်ေပးပီး အြခားတုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်များမှ ေနရပ်ြပန်များအား ြမဝတီမိရှိ           

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့်    မဲကနယ်  အသွားအလာ           

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းတိုတွင် ၁၀ ရက်  

ကာ   အသွားအလာ ကန်သတ်ထားရိှကာ     ကုိဗစ် 

ေရာဂါပိုးရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးပီးမှ သက်ဆိင်ုရာ    မိနယ် 

များသို ပိုေဆာင်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။

ထိုေန  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအေနြဖင့်

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးမှ အမျိးသား 

၁၈၉ ဦး၊  အမျိးသမီး  ၇၃ ဦး စုစုေပါင်း ၂၆၂ ဦးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ထိုင်းိုင်ငံေရာက ်ြမန်မာိုင်ငံသားများ ြမဝတီ အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ်၂၆၂ ဦး ဆက်လက်ဝင်ေရာက်

သံလွင်ြမစ်ကူးတံတားေဟာင်း  တာေကာ်သည်   ရှမ်းြပည်နယ် 

(ေတာင်ပိင်ုး)ှင့ ်   ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)ကိ ုချတ်ိဆက်သွားလာသည့် 

မိတ ီလာ-ေတာင်ကီး-ကျိင်းတံု-တာချလိီတ်လမ်းေပ ရိှ ၂၈၃ မုိင် ၂ ဖာလံု 

ှင့် ၂၈၄ မိုင် ၄ ဖာလုံအကားတွင် တည်ရှိသည်။  ေဒသဆက်သွယ် 

သွားလာေရးအတွက်သာမက  ိင်ုငအံံှထွက်ရိှေသာ ထွက်ကန်ုများကိ ု

အမ်ိနီးချင်း လာအိ၊ု ထိင်ုး၊ တတ်ုိင်ုငမံျားသို တင်ပိုေရာင်းချိင်ုရန်ှင့် 

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမှ  ထွက်ကုန်များအား  ြမန်မာိုင်ငံသိုတင်သွင်း 

ဝယ်ယူိင်ုရန်အတွက် ိင်ုငံစ့ီးပွားေရးကိ ုအေထာက်အကြူပေနသည့် 

လမ်းပိုင်းေပ ရှိ အေရးပါေသာ သံလွင်ြမစ်ကူးတံတားတစ်စင်းြဖစ်



ဇွန်  ၂၀၊   ၂၀၂၂

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အေရးကီးကုန်စည်ှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ ဥပေဒပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ 

အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့မ်ျားကုိကျင့်သံုး၍ (၃၀-၃-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ေတးသသွံင်းလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ု 

ခွင့်အမိန် ၊     အမိန်အမှတ် (၂/၂၀၂၁)  ြဖင့်     ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့ ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်

များအား (၁)ှစ်သက်တမ်းြဖင့ ်ခွင့်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။

မှတ်ပုတံင်လက်မှတ်   သက်တမ်းကုန်ဆံုးပါက   ေတးသသွံင်းလပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုခွင့အ်မန်ိ  အခန်း(၂) 

အပိုဒ် ၁၁ ှင့် ၁၂ အရသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်း (၃၀)ကိတင်ပီး သတ်မှတ်ပုံစံှင့် 

အတူ မှတ်ပုံတင်ေကးကျပ ်၅၀၀၀/- (ကျပ်ငါးေထာင်တိတ)ိ ေပးသွင်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ြဖစ်ပါက ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ုပ်ရှင်ြမင့်တင်ေရး 

ဌာနခဲွသုိ လည်းေကာင်း၊ အြခားတုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များအတွင်းြဖစ်ပါက  သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊  

ြပည်နယ် ြပန်ကားေရးှင့ ် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံးများမှတစ်ဆင့ ်ုပ်ရှင်ြမင့်တင်ေရးဌာန ခွဲသို 

လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်၍ ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုး 

ြခင်းများကိ ုလာေရာက်ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့ ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း၊ 

သက်တမ်းကုန်လွန်ေသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များြဖင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့ ်

မရိှေကာင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီး လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကုိင်ပါက ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် 

အမိန်အရ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  အေသးစိတ်အချက်အလက်များ     သိရိှလုိပါက ဖုန်း-ဝ၁-၇၅၃၆၃၆၁   

သို   ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။               

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား ေတးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့ ်

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အသစ်ြပလုပ်ရန်ှင့ ်သက်တမ်းတိုးလဲလှယ်ရန ်အသိေပးေကညာြခင်း

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရာတွင် ဆိပ်ခံေဗာတံတားတည်ေဆာက်ပီးစီးပါက 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိုမိုဝင်ေရာက်ိုင်မည်

ရန်ကုန်  ဇွန် ၁၉

    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  သာေကတမိနယ်ရိှ 

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)တွင် 

ေနစ်အပန်းေြဖခရီးသွားဧည့သ်ည် ဝင်ေရာက်မ ြဖင့ ်

စည်ကားလျက်ရိှရာ  ဆပ်ိခေံဗာတတံားတည်ေဆာက် 

ပီးစီးပါက ေရလမ်းေကာင်းပွင့လ်န်းမ ေကာင့ ် ယခ ု

ထက် ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ  ပိမုိဝုင်ေရာက်လာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ပဲခူးြမစ်ေဘးတွင်ရှိေသာ    ြပည်ေထာင်စု 

တိုင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)တွင်   ရန်ကုန် 

မိေနြပည်သူများ လာေရာက်အပန်းေြဖလျက်ရိှပီး 

ဆိပ်ခံေဗာတံတား  တည်ေဆာက်ပီးစီးပါက 

ြပည်တင်ွးခရီးသွားဧည့်သည်များ ဝင်ေရာက်ုိင်မည့် 

အြပင်   ရန်ကုန်မိ  ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမ ှ

ိုင်ငံြခားခရီးသွား   အပန်းေြဖသေ  ဘာများလည်း 

ဝင်ေရာက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။  အဆိုပါ ဆိပ်ခံေဗာ 

တံတားကို ပဲခူးြမစ်ဘက်အြခမ်း MV-705 သေ  ဘာ 

ြပခန်းအနီးတွင် တည်ေဆာက်ရန် တင်ဒါေခ ယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး   ယခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်  

တည်ေဆာက်မ ပီးစီးရန်   လျာထားေကာင်း 

သိရသည်။

“ဆိပ်ခံေဗာတံတားတည်ေဆာက်ပီးသွားရင ်

ဟိုတယ်နဲ  ခရီးသွားေတွကို ချတိ်ဆက်ပီး ိုင်ငံြခား

ခရီးသွားပိုေဆာင်ေရးက  ကို  တိုးချဲသွားမယ်။ 

ြပည်တွင်းခရီးသွားေတွအတွက်    ပန်းဆိုးတန်း 

ဆပ်ိကမ်းက ေြပးဆဲွေနတဲ ့Star City ခရီးသွားသေ  ဘာ 

နဲ  ိုင်ငံြခား ခရီးသွားသေ  ဘာ ဆိုက်ကပ်ိုင်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ဖိုရ ှိပါတယ်။    ဆိပ်ခံေဗာတံတား 

တည်ေဆာက်ဖို တင်ဒါေခ ထားပီး  ဒီှစ်ကုန်မှာ 

တည်ေဆာက်မ ပီးစီးဖို လျာထားပါတယ်။ တစ်ေနကိ ု

တစ်နာရီကာ တုိင်းရင်းသားုိးရာအက၊ သခီျင်းေတ ွ

နဲ  ပုံမှန်ေဖျာ်ေြဖေနပါတယ်။ ြပည်ေထာင်စုတုိင်းရင်း

သားေကျးရာ(ရန်ကုန်) ကိ ုေရလမ်းေကာင်းပွင့သွ်ားပ ီ

ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ရိှ ြပည်သူအငှားအိမ်ရာစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ုအတွင်းရိှ လမ်း၊ တတံားများ ကည့် စစ်ေဆး
ရန်ကုန်    ဇွန်   ၁၉ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးဝင်းေဖသည ်တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ   ဇွန် ၁၈ 

ရက်တွင်   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်ရှ ိ      ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ 

စီမံကိန်း ရှင်းလင်းေဆာင်သိုေရာက်ရှိရာ  မိြပှင့်

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှး 

ချပ်က    ြပည်သူအငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုလည်းေကာင်း ၊ ြမန်မာ

ိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ ်

ဥက   ှင့် ြမန်မာိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထိုက်တာများ 

အသင်းချပ် ဒုတိယအကီးတန်းဥက   တိုက  FIF 

စနစ်ြဖင့ ်စမီကံန်ိးေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနများကိ ု

လည်းေကာင်း ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဒတုယိ 

ဝန်ကီးက   အေြခခံအေဆာက်အအုံလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေရရရိှေရး၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှ 

ေရးှင့ ်အေဆာက်အအုမံျား အရည်အေသွးစစ်ေဆး

ချက်လုပ်ငန်းတိုကိ ု   တစ်ပိင်တည်း ဟန်ချက်ညီ 

ေဆာင်ရက်ေရး စီမံကိန်းကီးကပ်ေရးအဖွဲ ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရက်ရန်    မှာကားပီး ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ 

စီမံကိန်း     လုပ်ငန်းခွင်ေနရာများသို     ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိင်ုး) 

မိနယ်ရိှ ြပည်သူအငှားအိမ်ရာ စီမံကိန်းေြမဧရိယာ  

၁၇၁ ဧကေပ တွင် ေလးခန်းတွဲ ၊ ငါးထပ် ၁၉၄ လုံး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီးသည် မက်စ်ြမန်မာ 

ဟိင်ုးေဝးကမု ဏကီ B.O.T စနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှေသာ အမှတ်(၂)လမ်း မိင်ု(၈/၀)မှ (၁၆/၀)ထ ိရှစ်မိင်ု 

အပိုင်း   ၄၈ ေပ အကျယ်   ကွန်ကရစ်လမ်းချဲ 

ပီးစီးမ ှင့်  မိုင်(၁၆/၀)မှ (၃၁/၀)အထိ ၁၅ မိုင် 

အပိုင်းအား ၄၈ ေပအကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းချဲ 

ခင်းြခင်း ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကိ ု ကည့် စစ်ေဆးပီး 

တာဝန်ရိှသမူျားအား လိအုပ်သည်များ မှာကားသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ဒုတိယဝန်ကီးသည်    ပဲခူး 

ြမစ်ကူးတံတား (ဒါးပိန်-သြပ) ချ်းကပ်လမ်းှင့ ်

တံတား က့ံခုိင်မ ၊ လှည်းကူး-ေဖာင်ကီးလမ်း ကုိးမုိင် 

ှစ်ဖာလုံရှိ ရန်ကုန် - မ ေလးအြမန်လမ်းမကီး 

Under Pass ှင့ ်လှည်းကူး-ကိကန်ုးလမ်း မိင်ု(၀/၆)

မှ (၁၀/၇) အတွင်း လမ်းေဘးဝ/ဲယာ လမ်းအလင်းဖွင့ ်

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်လမ်းပခုံးရှင်းလင်းြခင်းလပ်ုငန်း 

ှင့် တိုက်ကီး-ဖူးကီး-ေဖာင်ကီး-ဘုရားကီးလမ်း 

မိုင် (၁၇/၁) မှ (၂၁/၆) ှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက သိုလ် 

(ေအာက်ြမန်မာြပည်)ထ ိလမ်းတစ်ေလ ာက်   ချွံယ် 

ရှင်းလင်းြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။

ညေနပိုင်းတွင် ဒုတိယဝန်ကီးသည် ငါးဆူ 

ေတာင်ေကျးရာ - ကာအင်းလမ်းှင့ ်ေညာင်ှစ်ပင ်

အမျိးသားညီလာခ ံ ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး အဝင် 

လမ်း  ေြမသားအမာခလံမ်း ေဆာင်ရက်ေနမ ကိလုည်း 

ေကာင်း ၊ အမျိးသားညလီာခ ံြပည်ေထာင်စခုန်းမကီး 

ြပင်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မ ကို လည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး  တာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ ်

သည်များ မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ဒတုယိဝန်ကီးသည် အမှတ်(၁) ခိင်ု 

ချင်းဆက်လမ်း မိုင(်၀/၀)မ ှ(၅/၇)အတွင်း ေကျာက် 

ေချာလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း  တိုးတက်မ ှင့် 

ေမှာ်ဘီမိနယ် လမ်းဦးစီးဌာန ၊ လမ်းအထူးအဖဲွ(၁၄)

ုံး၌ စက်၊ယာ်၊ယ ရားများ စုဖွဲထားရှိမ တိုကို 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ဆိုရင် ခရီးသည်ေတွ ပိုပီးဝင်ေရာက်လာမှာပါ”ဟု 

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)မှ 

 န်ကားေရးမှး ဦးမျိးဝင်းက  ေြပာသည်။

ြပည်ေထာင်စတုိင်ုးရင်းသားေကျးရာ (ရန်ကန်ု)

တွင် မိုးရာသီ၌ ုံးဖွင့်ရက်တွင ်  တစ်ရက်လ င်ခရီး 

သွားဦးေရ ၄၀၀ မှ ၅၀၀ အထိ၊ ုံးပိတ်ရက်တွင ်

ခရးီသွား ၂၀၀၀ ခန် ဝင်ေရာက်လျက်ရိှသည်။ အင်းေလး 

ကန်ေပါင်ှင့် ြမက်ခင်းစိမ်းေပ တွင် မိသားစုအပန်း 

ေြဖမ များ၍   ေနစ်    ြပည်ေထာင်စုခန်းမ၌ 

တိင်ုးရင်းသားများက အဆိ၊ု အကြဖင့ေ်ဖျာ်ေြဖလျက် 

ရိှသည်။  ဆပ်ိခေံဗာတတံားပီးစီး၍ ိင်ုငြံခားခရီးသွား 

များကို ဝန်ေဆာင်မ ေပးမည့်အစီအစ်များမှတစ်ခ ု

ြဖစ်ေသာ တုိင်းရင်းသားတုိုိးရာအစားအစာများကုိ 

ကိယ်ုတိင်ုချက် ြပတ်စားေသာက်ိင်ုမည့ ်အစအီစ် 

ကိုလည်း စီမံထားရှိေကာင်း သိရသည်။ 

၁၁၇ ဧကကျယ်ဝန်းေသာ  ြပည်ေထာင်စု 

တိင်ုးရင်းသားေကျးရာ(ရန်ကုန်)တွင် ဆိပ်ခံေဗာတံတား 

ကို အကျယ် ၁၂ ေပ၊ ချ်းကပ်တံတားအရှည ်  ၉၆ 

ေပှင့် ေပါင်းကူးတံတားေပ ၈၀ ၊ ေပါင်းကူးတံတား 

ှင့် ဆိပ်ခံေဗာသုိ ေပ ၂၀  တံတားငယ်တစ်ခုြဖင့် စုစ ု

ေပါင်းတံတားအရှည ်၁၈၆ ေပ တည်ေဆာက်သွား 

မည်ြဖစ်ပီး ဆိပ်ခံေဗာတံတား တည်ေဆာက်ပီးစီး 

ပါက ြပည်တွင်း/ြပည်ပခရီးသွားများ ပိုမိုဝင်ေရာက ်

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။           သတင်းစ် 



ဇွန် ၂၀၊  ၂၀၂၂

၁၅-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက်

“ဒီလိုလုပ်ကရေအာင်လား။   ညေနေလးနာရီ 

ေလာက် ကမာရတ်အဝိင်ုးက ဓာတ်ဆဆီိင်ုအနားမှာ 

ေစာင့်ပါလား။ အရီ အဲဒီကိုလာခဲ့မယ်” 

“ေကာင်းပါတယ်။  ဒါေပမဲ့ တူမကို ဦးေလး 

ေသေသချာချာမြမင်ဖူးေတာ့ တူမပါလို သဖိိုမလွယ် 

ဘူးထင်တယ်။ ဦးေလးကိုလည်း တူမကမသိ”

“ကိစ မရှိပါဘူး။ ေလးနာရီတိတိ အဲဒီမှာေစာင့် 

ေနေပါ့။ အရီလာခဲ့မယ်။ အရီရဲေမာ်ေတာ်ကားကိ ု

ေစာင့်ကည့်ေနေပါ့။  ကားက  ေဗာ့ဝက်ဂင်အမျိး 

အစား၊ အြဖေရာင်၊ နံပါတ်က . . .”

နန်းကိ ရီသည် ကားနံပါတ်ကို ေြပာြပသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင်   ကားနံပါတ်ကို   စာရက်ပိုင်း၌ 

ေရးမှတ်ထားလိုက်သည်။

“တူမတစ်ေယာက်တည်း လာမှာလားဟင”်

“ရှင်”

“တစ်ေယာက်ေလာက်ေတာ့ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်”

“တမူနဲအတပူါလာမယ့လ်ကူ ခင်ခင်ကီး အ ဲတမူ 

ရဲေမေမေတာ့မဟုတ်ပါဘူးေနာ”်

“မဟတ်ုပါဘူး။ ေမေမက့ိေုခ ရင်လည်း ဦးေမာင် 

ေမာင်ဦးနဲ ပတ်သက်လာရင် လိက်ုမှာမဟတ်ုပါဘူး”

“ေအးေလ ေကာင်းပါပ။ီ ညေနေလးနာရတီတိမှိာ 

ဦးေလးေစာင့်ေနမယ ်ဟုတ်လား”

သိုြဖင့ ်စကားြဖတ်လိုက်သည်။ 

နန်းကိ ရီအေနှင့်   မည်သိုခံစားရမည်မသိ။ 

ကိုေကျာ့ေမာင်မှာမ ူ  ထိုေနတစ်ေနလုံး   စိတ်လ ပ် 

ရှားေနရသည်။   ရင်ခုန်ေနရသည်။   နံနက်မှသည် 

ညေနအထိအချန်ိကာလမှာ သူအတွက် အရှည်လျား 

ဆုံးအချနိ်များ ြဖစ်ေနရသည်။

တစ်ေနလုံး အြခားအလုပ်ကိ ုလုပ်၍မရ။ သည် 

အေကာင်းကိပုင် ေတွးကာ သည်အေကာင်းကိပုင် 

စ်းစားေနမိသည်။

တစ်ခါတစ်ရတွံင်မ ူ ကိေုမာင်ေမာင်ဦးအား မေမး 

စမ်းဘဲှင့် မိမိဆ အတုိင်းလုပ်မိြခင်းအတွက် စိတ်မှာ 

စိုးစေနာင့်ြဖစ်မိေသးသည်။    အြပစ်တင်ခံရေလ 

မလား ပူပန်မိေသးသည်။   ေအးေလ၊   အေကာင်း 

လုပ်တာပဲ။   အြပစ်တင်ခံရသည်ပဲထား။   မိမိ၏ 

ေစတနာကို   သေဘာေပါက်လ င်ပင်   ေတာ်ပီ။ 

သည်သိုသာလ င် ကိုေကျာ့ေမာင ်ေတွးသည်။

ညေနေလးနာရမီတိင်ုမ ီ  ဆယ်မနိစ်အလိကုတည်း 

က ကုိေကျာ့ေမာင်   ကမာရတ်အဝုိင်းသုိေရာက်သည်။ 

နန်းကိ ရအီလာကိ ုေစာင့သ်ည်။ ေဗာဝ့က်ဂင်ကား 

ကိ ုေစာင့်ကည့ရ်သည်မှာ အေမာ။ ကားေမာင်းလာ 

ေသာမိန်းကေလးများကိ ု  ြမင်ရလ င်  ဂုတစိုက ်

ကည့်မိသည်။

ေလးနာရီတိတိတွင်   နန်းကိ ရီေရာက်လာပါ 

သည်။ ကုိေကျာ့ေမာင်ှင့်မနီးမေဝး၌ ေမာ်ေတာ်ကား 

ဆုိက်လာသည်။ ကားအမျိးအစားမှာ ေဗာ့ဝက်ဂင် 

ကား။ အြဖေရာင်။ ကားေပ တွင် အမျိးသမီး 

ှစ်ေယာက်ပါသည်။ တစ်ေယာက်က ေမာင်းလာ 

သည်။ တစ်ေယာက်က ေနာက်ခုတံန်းတွင် ထိင်ုေန 

သည်။ တတ်ုကြပားမေလးတစ်ေယာက် ြဖစ်သည်။

ကိေုကျာေ့မာင်သည် ေမာ်ေတာ်ကားနပံါတ်ကိပုင် 

မကည့ဘ် ဲ နန်းကိ ရ၏ီကားြဖစ်ေကာင်း  ေသချာ 

သွားသည်။ ေမာ်ေတာ်ကားအနီးသို ချည်းကပ်လာ 

သည်။

“နန်းကိ ရီေနာ်” 

ကိုေကျာ့ေမာင်ေမးသည်။ 

“ဟုတ်ပါတယ်။  အရီက့ို ဖုန်းဆက်တဲ့ဦးေလး 

မဟုတ်လား” ြပန်ေမးသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင ်ေခါင်းညိတ်ြပရသည်။

နန်းကိ ရီက ေမာ်ေတာ်ကားတံခါးကို ဖွင့်ေပး 

သြဖင့်    ကိုေကျာ့ေမာင်   ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ 

နန်းကိ ရီသည် ကားကိ ုေမာင်းထွက်လာသည်။

“ဦးေလးေရာက်ေနတာကာပီလား”

ကိုေကျာ့ေမာင်သည်        ေခါင်းညိတ်ရင်း 

ေဘးတေစာင်းအေနအထားအရ   ေတွေနရသည့် 

နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာကိ ုစူးစိုက်ကည့်ေနမိသည်။

သူကေလး၏မျက်ှာမှာ     သူငယ်ချင်းြဖစ်သ ူ

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး၏မျက်ှာှင့် ဆင်တူသည်အမှန်ပင်။ 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးငယ်စ်ကလည်း မိမိတုိအချင်းချင်း 

က အားကျရေလာက်ေအာင် ေချာေမာခဲသ့ည် အမှန် 

ပင်။ နန်းကိ ရီတွင် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏အသွင်တို 

အရပ်ိထင်ေနသည်ဟ ုကိေုကျာေ့မာင် မှတ်ယသူည်။

“သူ တူမကိုြမင်ရရင ်ဝမ်းသာမှာပါ” 

ကိုေကျာ့ေမာင ်စကားစရှာ၍ ေြပာမိသည်။

နန်းကိ ရသီည် ကိေုကျာေ့မာင်ကိ ုဖျတ်ခန ဲလှမ်း 

ကည့်သည်။ ထိုေနာက်   ေရှသို  ြပန်လှည့်ကာ 

ေမာ်ေတာ်ကားကိ ုဂုတစိုက ်ေမာင်းေနသည်။ 

“ဦးေလးက ေရနံေချာင်းဇာတိပဲေနာ်” 

နန်းကိ ရီ မကည့်ဘဲေမးသည်။ 

“ဟုတ်တယ်။  တိုများငယ်ငယ်တုန်းက  ေရနံ 

ေချာင်းဟာ သိပ်ေပျာ်စရာေကာင်းတာပါ။ အထူး 

သြဖင့ ်ေမာင်ေမာင်ဦးနဲ  တွဲခဲ့ရတဲ့ှစ်ေတွတုန်းက 

ေပါ။့ စစ်မြဖစ်မကီဆိပုါေတာေ့လ။ စစ်ြဖစ်လိက်ုတာ 

ဟာ အေြခအေနေတွအားလုံးကို ေြဗာင်းြပန်ြဖစ ်

ေအာင် လပ်ုလိက်ုတာနဲမြခားဘူး။ တုိတစ်ေတအွဖုိ 

ဆိရုင် ပညာေရးဘက်ကေရာ၊ စီးပွားေရးဘက်ကပါ 

အဘက်ဘက်က နစ်နာခဲ့ရတာပါပဲကွယ်”

နန်းကိ ရီသည် ကားေမာင်းေနရင်းမ ှကိုေကျာ့ 

ေမာင်၏စကားများကိ ု  စူးစိက်ုနားေထာင်ေနသည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင ်စကားဆက်သည်။

“ဦးေလးထင်မတိာ တစ်ခရိှုေသးတယ်။ တကယ် 

လို  စစ်သာမြဖစ်ခဲ့ရင ်  တူမတိုသားအဖတစ်ေတွ 

လည်း အခလုိ ုအကဲွကဲွအြပားြပားရိှခဲမှ့ာ မဟတ်ုဘူး 

လိုပဲ”

နန်းကိ ရီ ကိုေကျာ့ေမာင်ဘက်သို လှည့်ကည့ ်

လာသည်။

“ဟုတ်တယ်၊    တစ်နည်းမဟုတ်   တစ်နည်းနဲ  

ြပန်ပီး   အဆင်ေြပခဲ့မှာပါပဲ။   အမှန်ေတာ့လည်း 

အြဖစ်အပျက်ေတဟွာ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် 

အေကာင်းလုပ်ရင်းကေန     နားလည်မ လွဲမှားပီး 

အဆိုးေတွ    ြဖစ်လာရတာပါ။   ခင်ခင်ကီးေရာ 

ေမာင်ေမာင်ဦးပါ တစ်ေယာက်အေပ တစ်ေယာက် 

ေစတနာဆိုးမထားခဲ့ဘူးဆိုတာ ဦးေလးအသိပါ။ 

တစ်ခုေတာ့ရိှတာေပါ့ေလ။   ကားက   ေှာင့်ယှက် 

ဖျက်ဆီးတာေတွလည်း     ပါတာေပါ့။    အဓိက 

လက်သည်ကေတာ ့        ေမာင်ေမာင်ဦးရဲအေဖ 

ဦးေကာင်းမိုး။   ဒီလူကီးေကာင့ ်မြဖစ်သင့ ်မြဖစ် 

ထိုက်တာေတွ ေလ ာက်ြဖစ်ကုန်တာပ”ဲ

နန်းကိ ရီထံမှ အသံထွက်လာသည်။ 

“ေကျးဇူးြပပီး၊ အဒဲလီူကီးအေကာင်း မေြပာပါနဲ 

လား”

“ဟင်”

“ဪ အရီမ့ှာ သူအေကာင်း နားေထာင်ိုင် 

ေလာက်တဲ့အင်အားမရှိလိုပါ” 

စကားြပတ်သွားကသည်။

နန်းကိ ရီသည်      ကိုေမာင်ေမာင်ဦးတို၏ 

ြဖစ်စ်ကိ ုနားလည်ပီး၊   ကားသိပီးသားြဖစ်မည်ဟ ု

ကိုေကျာ့ေမာင ်ထင်သည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစ သည် 

အသိုင်းအဝိုင်းအကားသို    ေရာက်လာေလလ င် 

သည်အေကာင်း သိမည်အမှန်ဟု ေတွးသည်။

သိုတိင်ုေအာင် ကိေုမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီးတိုအြဖစ်တွင ်မိမိဘက်က ြမင်ရေတွရ 

ေသာအေကာင်းတုိကုိကား ေြပာြပလုိက်လျက်ပင် 

ရှိေလသည်။ 

မကာမီ မိထဲသုိေရာက်လာကသည်။ အဆုတ် 

နာကုေဆးုံသို ေရာက်ရသည်။

“ကိုယ်ေတာ့ ဒီမှာပဲေနရစ်ေတာ့မယ ်အရီ”

အေဖာ်ပါလာေသာ တုတ်ကြပားမကေလးက 

အတွင်းသို ဝင်မလိုက်လိုဟန်ြဖင့ ်ဆိုသည်။

“ေကာင်းပါတယ ်လီလီ” 

နန်းကိ ရီြပန်ေြပာသည်။ 

ကုိေမာင်ေမာင်ဦးှင့် မဆံုရေသးမီတွင် ကုိေကျာ့ 

ေမာင်သည် နန်းကိ ရ၏ီမျက်ှာကိ ုအကခဲတ်သလိ ု

ကည့ေ်နမိသည်။ ထုိမိန်းကေလးမှာ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ှင့်ေတွရန် များစွာစိတ်ေစာလျက်ရှိသည်။ ဆ  

ြပင်းြပလျက်ရှိသည်ဆိုြခင်းများကို ြမင်ရသည်။ 

ထုိအတွက်    ကုိေကျာ့ေမာင်    ဝမ်းသာလာမိသည် 

လည်း အမှန်ပင်။

နန်းကိ ရီသည်    ကိုေမာင်ေမာင်ဦးအတွက ်

ပန်းသီးှင့်   ေဟာလစ်ကဲ့သို   အာဟာရြဖစ်ဖွယ ်

စားေသာက်စရာများ    တစ်ေပွတစ်ပိုက်ကီး 

ဝယ်လာသည်။

ကိေုကျာေ့မာင်ကဦးေဆာင်ကာ  အခန်းရှည်တစ်ခ ု

သို ဝင်သည်။      လနူာအများအြပားကိ ု   ေတွရသည်။

ခုတင်တစ်ခုသိုအေရာက်တွင ်   ကိုေကျာ့ေမာင ်

ရပ်လိုက်သည်။   နန်းကိ ရီပါ   ရပ်လိုက်ရသည်။ 

ခုတင်ေပ မှလူမှာ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးပင ်ြဖစ်ဟန်ရှ ိ

သည်။ သသူည် တစ်ဖက်သို ေစာင်း၍အပ်ိေနသည်။

“ေမာင်ေမာင်ဦး” 

ကိုေကျာ့ေမာင်က   ေခ လိုက်သည်။    ကိုေမာင် 

ေမာင်ဦး  ိုးလာသည်။   သည်မှာဘက်သို   လှည့် 

ေစာင်းလိက်ုသည်။ သသူည် ဦးစွာ ကိေုကျာေ့မာင်ကိ ု

ကည့်သည်။ ေနာက်ေတာ့ နန်းကိ ရီအား ကည့ ်

လာေလသည်။

“သူငယ်ချင်း၊ ဒါ နန်းကိ ရီေလ” 

ကိုေကျာ့ေမာင် စကားဆိုသည်။ သိုေပမဲ့ သူ  

စကားကိ ုကိေုမာင်ေမာင်ဦး ကားမဟိန်မတ။ူ သ၏ူ 

အကည့်သည ်  နန်းကိ ရီ၏ကိုယ်ေပ သို   စူးစူး 

စိက်ုစိက်ုကျေရာက်ေနသည်။ မျက်ေတာင်မှ ခတ်ရဲ 

လား၊ အသက်မှ ှပါရဲလား ထင်ရေလာက်ေအာင် 

တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်    ငိမ်ငိမ်သက်သက်ကီး 

ကည့်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

နန်းကိ ရထီမှံလည်း အသထွံက်မလာ။  သသူည် 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်   ဆုံလိုက်ရသြဖင့ ်   စကား 

မေြပာိုင်ေလာက်ေအာင ် ရှိေနသည်။  သိုမဟုတ် 

လ င်လည်း မည်သည့်စကားြဖင့ ်အစပျိးရမည်ကိ ု

မေတွးတတ်ိုင်ေလာက်ေအာင ်ြဖစ်ေနပုံရသည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည်လည်း နန်းကိ ရှီယ်ပင် 

 တ်ဆိတ်လျက် ရှိေနရေချသည်။

အစေသာ် ကိေုမာင်ေမာင်ဦးအေနှင့ ်နန်းကိ ရ ီ

အား ြမင်ရေလလ င် အလွန်အမင်း ဝမ်းသာသွားလမိ့ ်

မည်။ ဝမ်းသာမ ြဖင့် တုန်တုန်လ ပ်လ ပ်ကီး ရှိေန 

လိမ့်မည်ဟ ု   ကိုေကျာ့ေမာင်ထင်ခဲ့သည်။  ယခုမူ 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏   အသွင်အြပင်မှာ   သထူင်သလိ ု

မဟုတ်။    သူေမ ာ်လင့်ခဲ့သလို     ဝမ်းသာမ ြဖင့် 

တုန်တုန်လ ပ်လ ပ်ြဖစ်ေနသည်ကိ ုမေတွရ။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် နန်းကိ ရ၏ီမျက်ဝန်းကိ ု

မမှိတ်မသုန်  ေငးေနသည်။  သူ၏မျက်ဝန်းများမှာ 

ေတာက်ေြပာင်လာေကာင်း ေတွရသည်။ ရ န်းလက် 

လာေကာင်း ြမင်ရသည်။ သူ၏မျက်ဝန်းများမှာ 

မျက်ရည်ကည ်    ေဝ့လည်လာြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

မျက်ှာမှာ အလိလုိေုနရင်း   တမ်းဆွတ်ေကကဲွဟန် 

ေပ ေပါက်ေနေလသည်။

“ထိုင်ေလ ကေလး” 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် နန်းကိ ရအီတွက် ေနရာ 

ဖယ်ေပးသည်။ သတူိုှစ်ဦးစလုံးအတွက် ပထမအစ 

ပျိးေသာစကားကိ ုဆိုသည်။

နန်းကိ ရီ   ခုတင်တွင်  ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ 

ကိုေကျာ့ေမာင်က စားေသာက်ဖွယ်များကိ ုခုတင် 

ေခါင်းရင်းစားပွဲေပ မှာ တင်ေပးသည်။

“ဒီမှာရှိတယ်လို ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲဟင”်

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး  ေမးသည်။  သူ၏အသံမာှ           

ေပျာ့ည့ံလှသည်။           ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“သူငယ်ချင်း၊ ဒါ နန်းကိ ရီေလ” 

ကိုေကျာ့ေမာင် စကားဆိုသည်။ သိုေပမဲ့ သူစကားကို ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

ကားမိဟန်မတူ။ သူ၏အကည့်သည် နန်းကိ ရီ၏ ကိုယ်ေပ သို 

စူးစူးစိုက်စိုက် ကျေရာက်ေနသည်။ မျက်ေတာင်မှခတ်ရဲလား၊ 

အသက်မှ ှပါရဲလား ထင်ရေလာက်ေအာင် 

တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ငိမ်ငိမ်သက်သက်ကီး ကည့်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

နန်းကိ ရီထံမှလည်း အသံထွက်မလာ။  သူသည် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့်   

ဆုံလိုက်ရသြဖင့်  စကားမေြပာိုင်ေလာက်ေအာင် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇွန် ၂၀၊   ၂၀၂၂

အမ်း ဇွန် ၁၉

ရခိုင်ြပည်နယ် အမ်းမိနယ်၌ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း 

စိုြပည်ေရး ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီ 

ICM    ဒီေရေတာပင်ှင် ့ အရိပ်ရ 

တစ်အုပ်တစ်မ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ 

ကို အမ်းမိနယ ်သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာနကကီးမှး၍ အမး်-စစ်ေတွ 

ကားလမ်းအနီး က့ံေကာ်တစ်ေထာင် 

ဘုရားကုန်းှင့် စနဲေကျးရာ ဒီေရ 

ေတာတိုတွင် ယမန်ေနက ကျင်းပ 

သည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်း 

စိုြပည်ေရး မိုးရာသီ ICM  ဒီေရ 

ေတာပင်ှင့်    အရိပ်ရပင်များ 

စိက်ုပျိးြခင်း စမီခံျက်အရ အမ်းမိ 

နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ဦးစီး 

အရာရှိ ဦးတင်ြမင့်ှင့် ဝန်ထမ်း 

များ၊ မိနယ် ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်း 

များ၊ ရာသာယာေကျးရာမှ ေကျးရာ 

သေူကျးရာသား ၈၀ ခန်က အမ်း-

စစ်ေတွကားလမ်းအနီး ကံ့ေကာ် 

တစ်ေထာင်   ဘုရားကုန်းတွင် 

မိုးရာသီ အရိပ်ရ တစ်အုပ်တစ်မ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ၌ မန်ဂျန်ရှား 

ပင်၂၀၀၊    ပျ်းကတိုးပင် ၅၀၊ 

က န်းပင် ၅၀  စစုေုပါင်း အရပ်ိရပင် 

၃၀၀ ကို စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့က 

သည်။

ဆက်လက်၍   စနဲေကျးရာ 

ဒီေရေတာတွင်   ြဗးေြခေတာက် 

ပင် ၅၀၀ ကို  စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

စိုးမင်းထွန်း

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌ 

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါကာကယ်ွေရး ြခင်ေဆးဖျန်း
နမ တူ ဇွန် ၁၉

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး) နမ တူမိနယ်တွင် ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

အ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် အေြခခံပညာေကျာင်း 

များ၌ ြခင်ေဆးဖျန်းြခင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေနနံနက် ၈ 

နာရီတွင် နမ တူမိနယ် အမှတ် (၉) အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း 

ှင့ ်အမှတ် (၆) အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်းတို၌ ြခင်းေဆးဖျန်းြခင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

နမ တူမိနယ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးဝင်းမင်းထွန်းှင့ ်           

အဖွဲဝင်များက အနီးကပ်ကီးကပ်လျက် မိနယ်ကုသေရးှင့ ်             

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ပညာေရးဌာန၊ မိနယ်မီးသတ် 

ဦးစီးဌာနှင့ ်မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးဦးစီးဌာနတို ပူးေပါင်းပါဝင်၍  

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း/အြပင် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ြခင်များခိုေအာင်း 

မ မရှိေစရန်ှင့်  ြခင်အ ရာယ်မှ  ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ်         

ြခင်ေဆးဖျန်းြခင်း ေဆာင်ရက်ခ့ဲကသည်။           လူေမာ် (ြပန်/ဆက်)

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေရး ေဆာင်ရက်
ရန်ကုန် ဇွန် ၁၉

ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု တာေမွမိနယ်အတွင်း ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

ေရာဂါကင်းေဝးေစေရးအတွက ်ယေနနံနက်ပိုင်းက မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆိုင်ရာများ၊  မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းှင့ ် မိနယ်အတွင်းရှိ 

လူမ ကူညီေရး ပရဟိတအသင်းအဖွဲဝင်များပူးေပါင်း၍ အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ၌ ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

တာေမွမိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာေကျာင်းများ၌ ေသွးလွန ်

တုပ်ေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက ် 

ေနမ ကို  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးကုိးေအာင်ှင့် အဖဲွဝင် 

များ၊ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက လုိက်လံကည့် အားေပးခဲ့ကပီး 

လိုအပ်သည်များကိ ုေပါင်းစပ်ညိ  င်း  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ကသည်။                                                 ိုင်လင်းေအာင(်တာေမွ)

ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး ပညာေပးပိုစတာစိုက်ထူ
ေလးမျက်ှာ  ဇွန်  ၁၉

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ေလးမျက်ှာမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

က ငါးသယံဇာတတိုးပွားဖို ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကပါစို ေဆာင်ပုဒ်ပါ            

အသိပညာေပးပိုစတာများကို ယေနနံနက်ပိုင်းက ကတက်ကုန်း         

တင်ဒါချက်အနီးှင့် လဟာကီးအင်းေဘးတုိတွင် စိက်ုထခူဲ့ကသည်။

ယခုကာလသည် ငါးရစ်ငါးသန်ကာလြဖစ်ေသာေကာင့် ငါးများ 

မတ်ိလိက်ု၊ ဥဥ၊ သားေပါက်သည့်ရာသခီျန်ိြဖစ်သြဖင့် လ ပ်စစ်ေရှာတ့ိက်ု 

၍ငါးဖမ်းြခင်းမြပရန်၊ ေဆးချ၍ငါးဖမ်းြခင်းမြပရန်၊ မိုင်းခွဲ၍ငါးဖမ်း 

ြခင်းမြပရန် တားြမစ်ချက်များပါဝင်ပီး အဆုိပါတားြမစ်ချက်များကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မပိါက ေရချိငါးလပ်ုငန်းဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ 

အေရးယူမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။              မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိုးညင်းဗဟိအုကျ်းေထာင်၌ သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွကျင်းပ
မိုးညင်း ဇွန် ၁၉

ကချင်ြပည်နယ် မိုးညင်းဗဟိအုကျ်းေထာင်မှ ဝန်ထန်းှင့ ်မသိားစ ု

ဝင်များ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲေတာ်ကိ ုယေနနံနက် ၇ နာရီက 

အဆုိပါအကျ်းေထာင်ရိှ ေြမလွတ်ေနရာများတွင် ှစ်ရှည်ပင်များကုိ 

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကသည်။

မိုးညင်းဗဟိုအကျ်းေထာင် တာဝန်ခံအရာရှိ ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှး ဦးချမ်းေအးေကျာ်က သစ်ေတာသယံဇာတများ ေရရှည ်

တည်တံ့ခိုင်မဲေစရန်၊  ေဂဟစနစ်ထိန်းသိမ်းိုင်ေစရန်၊  သဘာဝ             

ပတ်ဝန်းကျင ်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေစရန်ှင့ ်ေလေကာင်းေလသန်များ 

ရရိှေစရန်ရည်ရယ်၍ သစ်ပင်စုိက်ပျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်မိ နယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ မိမသစ်ေတာပျိးဥယျာ်ခ ံ

တာဝန်ခံ ဦးေဝယံေအာင်က စိုက်ပျိးမည့်ပျိးပင်များကိ ုေပးအပ်ရာ 

မိုးညင်းဗဟိုအကျ်းေထာင်မှ တာဝန်ခံအရာရှိကလက်ခံရယူပီး 

ဝန်ထမ်းှင့ ်မသိားစဝုင်များက သတ်မှတ်ေနရာအသီးသီးတွင်အရပ်ိရ 

ှစ်ရှည်ပင်များြဖစ်သည့ ်ေြမာက်ငိုပင ် ၇၀ ှင့် ပျ်းကတိုးပင ် ၃၀  

စစုေုပါင်းပျိးပင် ၁၀၀ ကိ ုတေပျာ်တပါး စေုပါင်းစိက်ုပျိးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                           ဇွဲသူရေအာင်(ြပန်/ဆက်)

ပူတာအို ဇွန် ၁၉ 

ကချင်ြပည်နယ် သယံဇာတေရးရာ၀န်ကီး  

ဦးတန်ိေဆာင်သည် ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ  

ဥက    ဦးေခါင်လန်ဒီး၊  ခိုင်/မိနယ်  စီမံ             

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဝင်များှင့အ်တ ူဇွန် ၁၈ ရက် 

နံနက်ပုိင်းက ပူတာအုိ-လယ်မယ်ဝါချ-ီနမ်ရှယ် 

ေကာ့ ပူတာအိုလွင်ြပင်ပတ်လမ်းအား  လမ်း 

အရှည်တစ်မိုင ်  ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ ပူတာအို-မချမ်းေဘာ့-

နမ့ခ်မ်း-ေနာင်မွန်းလမ်းပိင်ုးတွင်  လမ်းအရှည် 

ေလးဖာလု၊ံ အကျယ် ၁၈ ေပရိှ  ကွန်ကရစ်လမ်း 

ခင်းေပးိင်ုေရးှင့ ်ပတူာအိုမိ ဒတု န်ရပ်ကွက် 

စက်မ လက်မ သိပ ံ (ပူတာအို)ေကျာင်းသွား 

လမ်းအရှည်ေပ ၁၆၀၀ အား            ကွန်ကရစ်လမ်း  

အြဖစ်ေဆာင်ရက် ေပးိင်ုေရး     ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ဆက်လက်၍     ြပည်နယ်ဝန်ကီးသည ်

ပူတာအိုမိ ဒုတ န်ရပ်ကွက်ရှ ိ  အစိုးရစက်မ  

လက်မ သိပ ံ  (ပူတာအို)   ေကျာင်းခန်းမ၌ 

ေကျာင်းအုပ်ကီး၊   နည်းြပ ဆရာ ဆရာမ 

များှင့်ေတွဆံုပီး  ြပည်နယ်ဝန်ကီးက ဆရာ 

ဆရာမများအေနြဖင့် သင်ကားေရးလုပ်ငန်း 

များအြပင ်အနာဂတ် လူေကာင်း၊ လူရည်မွန် 

များ ေမွးထုတ်ေလ့ကျင့်ေပးိုင်ေရး ကိးစား 

ေဆာင်ရက်ေပးကရန်လုိေကာင်း ေြပာကား 

သည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်နယ်ဝန်ကီးသည ်

ေကျာင်းဝင်းအတွင်း  အလျား ၂၁၁ ေပ၊ အနံ  

ေပ ၇၀ အာရ်စ ီှစ်ထပ်ေကျာင်းသားအပ်ိေဆာင် 

ှင့် အလျား ၁၉၂ ေပ၊ အနံ ၃၈ ေပ ှစ်ထပ် 

စာသင်ေဆာင်    တည်ေဆာက်ပီးစီးမ အ ေြခ 

အေနတုိကုိ ကည့် စစ်ေဆးပီး လိုအပ်ချက ်

များအေပ  ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

            ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ပူတာအုိေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

အမ်းမိနယ်၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး 

မိုးရာသ ီဒီေရေတာပင်ှင် ့အရိပ်ရပင ်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ

ေရကည ်   ဇွန်    ၁၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ေရကည်မိနယ ် ဆီဆုံကုန်းေကျးရာ 

ေတာင်သူ ဦးုိင်ဝင်းေဆွ၏ စုိက်ဧက ၁၂ ဒသမ ဝဝ ဧကတွင်  သစ်စိမ်း 

ေြမဩဇာ (ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲကိ ုယေန  

မွန်းလွဲပိုင်းက ြပလုပ်သည်။ 

အဆိုပါ ကွင်းသုပ်ြပပွဲသို တိုင်းေဒသကီး စိုက်ပျိးေရးဦးစီးမှး 

ဦးစိန်ေမာင်ြမင့်ှင် ့တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

သစ်စမ်ိးေြမဩဇာ   အသုံးြပစိက်ုပျိးြခင်းြဖင့်  ေလမှိက်ုထိဂုျင် 

ဓာတ်ကုိစုပ်ယူပီး အပင်ကီးထွားြဖစ်ထွန်းမ အတွက် အသံုးြပုိင်မည် 

ြဖစ်ကာ  ေတာင်သူများ၏   အကျိးစီးပွားတိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                  မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရကည်မိနယ်၌ သစ်စိမ်းေြမဩဇာထည့်သွင်းြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပွဲ ကျင်းပ

လက်ပံတန်း    ဇွန်   ၁၉

လက်ပံတန်းမိနယ်  ြပန်ကား 

ေရးှင့်  ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီး 

ဌာနှင့်      မိနယ်ကက်ေြခန ီ

အသင်းတိုပူးေပါင်း၍    အေြခခံ 

ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း   သင်တန်း 

ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကိ ု ယေနနနံက် 

၉ နာရီက   လက်ပံတန်းမိနယ ် 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာန လထူအုေြခြပခန်းမ 

၌  ကျင်းပခဲ့သည်။

သင်ကားပိုချ

ေရှးဦးစွာ  သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်း 

အနားတွင်    ြပန်ကားေရးှင့် 

ြပည်သူဆက်ဆံေရး   ဦးစီးဌာန 

မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးမျိးမင်းထွန်းက 

သင်တန်း         ဖွင့်လှစ်ရြခင်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်ကို    ရှင်းလင်း 

ေြပာကားကာ မိနယ်ကက်ေြခန ီ

တပ်ဖွဲမ ှ    တပ်ဖွဲမှး   ဦးေမာင်  

ေမာင်ကီးက    သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများကို   သင်တန်း 

အေကာင်း   မိတ်ဆက်စကား 

ေြပာကားပီး   သင်တန်းသား 

သင်တန်းသမူျားအား ေရှးဦးသနူာ 

ြပစုြခင်းအေကာင်းှင့ ်    လူနာ 

ဆန်းစစ်ြခင်း အေကာင်းတိုကို 

သင်ကားပိုချခဲ့သည်။

အေြခခံေရှးဦးသူနာြပစုနည်း သင်တန်းဖွင့်

အဆိုပါသင်တန်းကို  ေရှးဦး 

သူနာြပစုြခင်း၊    ဦးစားေပးလူနာ 

ေရးချယ်ြခင်း၊  ဒဏ်ရာအမျိးမျိးှင့် 

ေသွးယိုစီးြခင်း၊  အပူေလာင်ြခင်း 

ှင့် အရည်ပူေလာင်ြခင်း၊ အေြခခံ 

အသက်ကယ်  အေထာက်အကြူပ 

နည်း  စသည့်ဘာသာရပ်များကိ ု

သင်ကားသွားမည်ြဖစ်ပီး ဇွန် ၁၉ 

ရက်မှ      ဇူလိုင် ၁၀ ရက်အထိ 

အပတ်စ်         တနဂ  ေေွနတိင်ုး 

နံနက် ၉  နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ 

နာရီအထိ ေလးရက်ကာြမင့်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အဂ  ပလူမ်း၊ အမှတ်(၂၄)ေန က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွ

ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/စခန(ုိင်)၀၁၈၉၃၀]မှ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ အိုးဘို 

ရပ်ကွက်၊ ုံးကီးလမ်း၊ အမှတ်၁၉ (A) (၅-လ ာ) ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်းတိုက်ခန်းအား 

ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးမျိးမင်းဦး [၁၂/ကပန(ိုင်)၀၀၁၃၀၁] ှင့် ေဒ ေအးေအးွယ ်[၁၂/ကပန 

(ိုင်)၀၀၀၆၃၈]တိုထံမှ  ဝယ်ယူရန်   စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ရာ 

ယင်းတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ပီးကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ေဒ ေအးေအးဝင်းထံသို 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်

ကန်ကွက်သူမရှိပါက ယင်းတိုက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ဆက်လက်လုပ်ေဆာင ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၈၉၃၀]၏ေဒ ေအးေအးဝင်း [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၈၉၃၀]၏

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

 ေဒ တင်တင်ရီ (LL.B) ဦးဝင်းေမာင်ေမာင် (LL.B) ေဒ တင်တင်ရီ (LL.B) ဦးဝင်းေမာင်ေမာင ်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၆၄၆၄/၁၃-၈-၉၇) (စ်-၈၁၅၂/၃-၄-၂၀၁၂)  (စ်-၆၄၆၄/၁၃-၈-၉၇) (စ်-၈၁၅၂/၃-၄-၂၀၁၂) 

 ၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊  အမှတ်-၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း ၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊  အမှတ်-၁/၅၄၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း

 ေဝဘာဂီမိသစ်၊  ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊  ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊

 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။  ရန်ကုန်မိ။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။  ရန်ကုန်မိ။

  ဖန်ုး-၀၉-၂၅၁၀၂၆၄၉၄၊ ၀၉-၆၉၄၄၁၆၅၆၂  ဖန်ုး-၀၉-၂၅၁၀၂၆၄၉၄၊ ၀၉-၆၉၄၄၁၆၅၆၂

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ေဒ မိုးမိုး အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်သည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)

မိနယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ Rose Valley အိမ်ရာ၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၁/ခ)

ရှိ အကွက်နံပါတ်(၃)၊ အလျား(၆၀)ေပx အနံ (၈၀)ေပ၊ စုစုေပါင်း(၄၈၀၀)စတုရန်းေပ 

ကျယ်ဝန်းေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမေပ ေြမေအာက ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို

ကိ ုက ု်ပ်မိတ်ေဆွထံသုိ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူညီ

ေဆာင်ရက်ပီး၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်ပတ်သက်ပီး ပိင်ုေရး 

ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို ကန်ကွက ်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ(ှ၇)

ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တက ွကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းအား ဥပေဒှင့အ်ည ီ

အပီးသတ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းပီးစီးြခင်းေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းပီးစီးြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံမိ နယ်၊  ေစာရန်ပိုင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ွယ်သာကီလမ်းေန 

ဦးညိမ်းေမာင-်ေဒ ငိမ်းြမ၊ (ဦးဘေအး-ေဒ ကင်ကည)် တို၏ ေြမး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အလုံမိ နယ်၊ 
ေစာရန်ပိုင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ အမှတ်(၅)ေန ဦးေအးကို-ေဒ ခင်ချိချိ တို၏ 

တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ ဦးသီဟ-ေဒ ဥမ ာကို၊ ဦးိုင်ဝင်းထွန်း-ေဒ စ ာကို၊ 
ဦးေအာင်မျိးလွင-်ေဒ အ လီကို တို၏ ေမာင်

ေဒါက်တာငိမ်းချမ်းကို ေဒါက်တာငိမ်းချမ်းကိ ုB.D.S (Ygn)B.D.S (Ygn)
ှင့်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မအူပင်မိနယ်၊ ထနီးေကျးရာေန (ဦးဘဟန်-ေဒ ကျင်ေအး)၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိ နယ်ေန (ဦးေကျာ်စိန်)-ေဒ တင်လ  င် တို၏ေြမး၊

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ဦးက ယ်ဟိုးလမ်း၊ အမှတ်(၃၉)ေန 
သီဟသုဓမ မဏိေဇာတဓရ ဦးေအာင်သန်းစိန်-သီဟသုဓမ သိဂ    ေဒ ေအးြမင့်သန်း တို၏ 

တစ်ဦးတည်းေသာသမီး

မစိုးစိုးသန်းမစိုးစိုးသန်း M.A English (University of East Yangon)  M.A English (University of East Yangon) 
MBA (University of the Thai Chamber of Commerce)MBA (University of the Thai Chamber of Commerce)

တုိသည် ၃၁-၅-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) PAN PACIFIC HOTEL (Pacific Ballroom 1) တွင် ှစ်ဖက်ေသာ မိဘေဆွမျိးများ 
ေရှေမှာက်တွင ်ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းပီးစီးပါသည်။

ေဒါက်တာငိမ်းချမ်းကို-မစိုးစိုးသန်းေဒါက်တာငိမ်းချမ်းကိ-ုမစိုးစိုးသန်း

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ ေြမကွက ်

အမှတ်(၃၁၆/ခ)၊ (၁၀)လမ်း၊      အိမ်အမှတ် (၂၀၀/ခ)ရှိ      (
၂၀'

၂၀'.၆"x ၆၀')(၀.၀၂၈)ဧက 
ကျယ်ဝန်းေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ကုိ ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနတွင် ဦးတင်ေအာင်[၁၂/ဥကတ 
(ိင်ု)၀၀၇၀၉၁]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေနေသာ ေြမှင့အ်မ်ိအား ဖခင်(ဦးတင်ေအာင်)
ှင့် မိခင်(ေဒ သန်းက ယ်)တို ကွယ်လွန်ပီးေနာက် သားသမီးများြဖစ်ေသာ(၁)ေဒ ခင် 
ေဆွဦး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၄၅၅၄၈](ေခ းမ)၊ ေဒ ေဝေဝလွင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၀၃၈၃]၊ 
ဦးေအာင်ုိင်[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၇၀၈၀]၊ ေဒ ေအးေအးသန်း[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၂၄၇၁]
တိုမှ ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်၍လက်ရှိပိုင်ဆိုင်
ထားေကာင်း စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့်ှင့် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ 
ေြပာကားရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်ဥမ ာေကျာ်[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၁၀၁၀၆]မှအပီးအပိင်ု 
ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 
တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၅၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၉၅၇)
အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃ရပ်ကွက်)၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ (၁၆/၃ရပ်ကွက)်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သုမနလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၁/ခ)“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သုမနလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၁/ခ)
ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ်၊ (၅)လ ာ၊ ဟုေခ တွင်ေသာ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ်၊ (၅)လ ာ၊ 

အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၅၄ေပ) ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏ အကျယ်အဝန်း(၁၈ေပx၅၄ေပ) ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”

အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ တိက်ုခန်းမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနရိှ 
မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ခင်ေအးကည် [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၇၇၈၂] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ေပ တွင် 
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တစ်ခန်းတည်း(၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ စတုတ ထပ်၊ ၅-လ ာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပီး ယခုေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသူ ေဒ သဇင် [၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၂၉၈၂၆] မှ မူလတုိက်ခန်းပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ကန်ထုိက်တာ ဦးေကျာ်ထွန်းေသာင်း [၁၂/ပဘတ 
(ုိင်)၀၂၆၃၀၄]ထံမှ တုိက်ခန်းအပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်ချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်လာေသာတုိက်ခန်းြဖစ်ေကာင်း 
ှင့် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အြခားအေမွစားအေမွခံ အေပါင်အံှမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတုိ လံုးဝမရိှေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းေကာင်း ထတ်ုေဖာ်ဝန်ခလံျက်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့ ်က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ကင်းညမ်ိး [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၇၉ 
၀၈၈] မှအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ 
အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ် (၇)ရက်အတွင်းက ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား   ဥပေဒှင့်အညီပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင ်
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကင်းညိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ကင်းညိမ်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)ေဒ နီလာဝင်း (LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)

အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
09-778434507, 09-77276671609-778434507, 09-772766716

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ 

ပွဲစားတန်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ (၂)ခန်းတွဲ ပွဲစားတန်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ (၂)ခန်းတွဲ 

(၆)ထပ်တုိက်အနက်မှ (၂)ခန်းတဲွ၊ ဒုတိယထပ်(ဘယ်/ညာ)၊ (၆)ထပ်တုိက်အနက်မှ (၂)ခန်းတဲွ၊ ဒုတိယထပ်(ဘယ်/ညာ)၊ 

တိုက်ခန်း(၂)ခန်းကို လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းကို လက်ေရာက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသ ူ

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
အထက်လိပ်စာပါ ဒုတိယထပ်(ဘယ်/ညာ) တိုက်ခန်း(၂)ခန်းကို 

ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင ်ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုပီး(၅-၇-၂၀၁၈)

ရက်စဲွပါ တုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ေရာင်းသူ ဦးသန်းေဇာ်ဦး 

[၁၂/တတန(ိုင်) ၁၈၃၈၆၆]ထံမှ လက်ေရာက်ဝယ်ယူထားသူ က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွ ေဒ မအုန်းခင် [၁၁/မတန(ုိင်)၀၀၈၅၈၂]က အဆုိပါ(ဘယ်/ညာ)

တုိက်ခန်း(၂)ခန်း(BCCကျပီး) ကိ ုလက်ရိှလက်ဝယ်ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့် 

ရရှိထားသူြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်သိန်းေကျာ်(LL.B)ဦးေအာင်သိန်းေကျာ(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၇၃/၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၆၇၃/၂၀၁၂)

ုံးခန်း တိုက်(B-1)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ုံးခန်း တိုက်(B-1)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ 

ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေအာင်မဂ  လာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၀၃၆၉၀၆, Fb: Land Lawyer 1ဖုန်း-၀၉-၇၆၁၀၃၆၉၀၆, Fb: Land Lawyer 1

 ြမန်မာအသင်းမှ

ဇလူိင်ု ၂ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထ ိအင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အပ်ုစပဲွုစ်များကိ ုဇလူိင်ု ၂ ရက်မှ ၁၁ ရက်၊ ဆမီီးဖိင်ုနယ် 

ပွဲစ်များကို ဇူလိုင် ၁၃ ရက်၊ တတိယေနရာလုပွဲှင့် ဗိုလ်လုပွဲကိ ုဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ ယူ-၁၉ အသင်းသည် ယင်းပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ်ပဏာမကစားသမား ၂၈ ဦးြဖင် ့ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်လျက်ရှိပီး 

ြပည်တွင်းကလပ်အသင်းများှင့် ေြခစမ်းပဲွငါးပဲွ ယှ်ပိင်ကစားထားသည်။ ယင်းအသင်းကိ ုနည်းြပချပ်အြဖစ် ဦးစိုးြမတ်မင်း 

က ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။                                                                                                                ကိုညီေလး

 တိုက်စစ်မှးမ ှ

အသင်းရဲေအာင်ြမင်မ အေပ မူတည်၍   ယူုိသံုးသန်း အသီးသီး 

ထပ်မံလက်ခံရရှိမှာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

အသက် ၃၀ အရယ်ရှိ  တိုက်စစ်မှး ဆာဒီယိုမာေနးရဲ 

လီဗာပူးအသင်းနဲ   ချပ်ဆိုထားတဲ့  စာချပ်သက်တမ်းဟာ 

လာမယ့ေ်ရွာသကီာလမှာ ကန်ုဆုံးမှာြဖစ်ေပမယ့ ်လဗီာပူး 

အသင်းက ဆာဒယီိမုာေနးကိ ုေရာင်းချဖို သေဘာတညူခီဲတ့ာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းက ဆာဒီယိုမာေနးကို 

ေခ ယူဖို အရင်က ှစ်ကိမ်တုိင်တုိင် ကမ်းလှမ်းမ ရိှခ့ဲေပမယ့် 

လီဗာပူးအသင်းက ြငင်းဆိုခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး ဆာဒယီိမုာေနးဟာ  ၂၀၁၆ ခှုစ်အတွင်းက 

ေဆာက်သမ်တန်အသင်းကေန  လီဗာပူးအသင်းဆီကို 

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၃၁ သန်းနဲ  ေြပာင်းေရ လာခဲသ့လူည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး  ဆာဒီယိုမာေနးဟာ အဲဒီအချနိ်ကစလို 

လက်ရိှအချန်ိအထိ   လီဗာပူးအသင်းနဲအတူ   ပရီမီယာလိဂ် 

သွင်းဂိုး ၉၀ အထိ   သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပီး   ပီးခဲ့တဲ့ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေဘာလုံးရာသီမှာေတာ့   တစ်ရာသီအတွင်း  

ပိင်ပွဲစု ံသွင်းဂိုး ၂၃ ဂိုးအထိရှိထားခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းကေတာ ့တိုက်စစ်မှး ဆာဒီယို 

မာေနးကိ ုေခ ယဖူို စစီ်လာခဲြ့ခင်းဟာ စပန်ိလာလဂီါကလပ် 

ဘာစလီိနုာအသင်းဆကီိ ုေြပာင်းေရ ကစားဖို ချတ်ိဆက်ထား 

တဲ ့တိက်ုစစ်မှး လဝီန်ဒိစုကီးရဲေနရာမှာ အစားထိုးဖိုြဖစ်တယ် 

လိုလည်း သိရပါတယ်။                                   ေငွကယ်

ရန်ကုန်     ဇွန်     ၁၉

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်က  စစီ်ကျင်းပ 

သည့် ၂၀၂၂ အာရှ အမျိးသမီးကလပ်ပိင်ပဲွတွင် 

ြမန်မာကလပ်အသင်း  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

မည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပဲွကိ ုဇန်ုှစ်ခခဲွု၍  ကျင်းပမည် 

ြဖစ်ပီး အေရှအာရှဇုန်တွင် သံုးသင်း၊ အေနာက် 

အာရှဇန်ုတွင် ေလးသင်း ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး 

ဇန်ုတစ်ခုစီမှ ထိပ်ဆံုးတစ်သင်းစီမှာ ေနာက်ဆုံး 

အဆင့် ဗိုလ်လုပွဲအြဖစ ်ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ ်

သည်။ 

ြမန်မာကလပ်အသင်းသည်    အေရှ 

အာရှဇုန်တွင်  ပါဝင်ေနပီး  ြမန်မာ၊  ထိုင်း၊ 

တုတ်(တိုင်ေပ)တိုမှ    ကလပ်အသင်း 

တစ်သင်းစ ီ  ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ကာ   အေနာက် 

အာရှဇုန်တွင်မူ   အိ ိယ၊  အီရန်၊  ေဂျာ်ဒန်၊ 

ဥဇဘက်ကစ တန်တိုမှ   ကလပ်အသင်း 

တစ်သင်းစီ ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဇုန်အလိုက်ပွဲစ်များကို    သဂုတ်လ 

အတွင်း  ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အေရှအာရှဇန်ုကိ ု

ထိုင်းိုင်ငံ၊ အေနာက်အာရှဇုန်ကို ဥဇဘက် 

ကစ တန်ိုင်ငံတိုက  အိမ်ရှင်အြဖစ ် လက်ခံ 

ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းပိင်ပွဲတွင ်    ြမန်မာကိုယ်စားြပ 

အမျိးသမီးကလပ်အသင်းအြဖစ် ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ြမန်မာအမျိးသမီးလိဂ် ချန်ပီယံ ISPE 

(အား/ကာသိပ ံ)အသင်း  ယှ်ပိင်မည်ြဖစ ်

သည်။ သတင်း - ကိညုေီလး၊ ဓာတ်ပု ံ- MNL

၂၀၂၂ အာရှ အမျိးသမီးကလပ်ပိင်တွင် ြမန်မာကလပ်အသင်း ယှ်ပိင်မည်

၂၀၂၂ အာရှအမျိးသမီးကလပ်ပိင်ပဲွယှ်ပိင်မည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြမန်မာအမျိးသမီး 

လိဂ်ချန်ပီယံ ISPE (အား/ကာသိပ ံ)အသင်းကို ေတွရစ်။



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ ၂၇-လမ်း၊ အမှတ်(၈၂)၊ ပထမထပ်၊ 

ယာ-ဘက်၊ အကျယ်အဝန်း(၁၂ေပခွဲX၅၀ေပ)တိုက်ခန်း၏ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ ်

အားလုံးကိ ုဦးရင်စိုး[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၄၂၄၄]မှ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထား 

အြပည့်အစုံတင်ြပ၍ ကာလတန်ဖိုးတစ်ရပ်ြဖင့ ်ေရာင်းချရန် အဆိုြပကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ 

တွင် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူလည်း ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူပီါသြဖင့ ်(၁၈-၆-၂၀၂၂)

ရက်ေနတွင် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသြဖင့ ်မည်သမူဆိ ုကန်ကွက် 

ရန်ရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေမာင်ေမာင်ေအးဦးေမာင်ေမာင်ေအး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၁၂၁)(၃၀-၆-၂၀၀၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၁၂၁)(၃၀-၆-၂၀၀၄)

အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ (၇)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၂၄၈/ခ)၊ ေဇယျဝတီ (၇)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-43073318, 09-5168238Ph:09-43073318, 09-5168238

‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း’’‘‘ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း’’
ေဒ ခင်စန်းဝင်း ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ေရ ဘုသံာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၂၇)၊ ေြမညီထပ်ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်းေပ(၁၅X၆၀)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် 

ေရ-ေရေမာ်တာ၊ မီး-မီးမတီာအပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်

အားလုံးတိုကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် ှစ်ဦးှစ်ဖက် 

သေဘာတူကပီး၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ 

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်ပီး 

ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမ ှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားမူရင်များှင့်တကွ ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းအား 

ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ်ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)ေဒ ခင်လှတင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၆၄၅)

အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၃၈/၁၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၂၄၄၊ ၀၉-၄၅၅၀၂၁၂၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးရဲဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၁၈၅၁၃] ၏ လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည-်
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးရဲဝင်းသည် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် 

အမှတ်(၃)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ(်၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၁၈၁/က)၊ ေြမကွက်လိပ်စာ 
အမှတ် (၁၈၁/က)၊ ရန်ေြပ(၁၁) လမ်း၊ ၃/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ဟု  ေခ တွင်ေသာ 
အကျယ်အဝန်း (၂၀ ေပ x ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရိှ ဦးေအာင်ေဌး [၁၂/သကတ 
(ိုင်)၀၈၅၅၇၁] အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရှိေသာ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်တိုအား ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသူများြဖစ်ကေသာ ေဒ သန်းသန်းဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၈၅၇၆၅]။ 
ေဒ ူပမာလာ [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၄၄၉၀]၊ ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၄၄ 
၅၇၂]၊ ေဒ စန်းစန်းဝင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၂၀၃၄၉]၊ ေဒ ပူစ ာ [၁၂/သကတ(ိင်ု)၁၄၁ 
၃၈၅]တိုမှ ဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးေအာင်ေဌးမှာ ၎င်းတို၏ ေမာင်ှမအရင်းေတာ်စပ်သ ူ
ြဖစ်ပီး အထက်ပါ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ ေြမကွက်ှင့ ်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် 
တိုမှာ ကွယ်လွန်သ ူဖခင်ကီး ဦးေကျာ်ှင့ ်မခိင်ကီး ေဒ စိုးြမတိုမှ လက်ထပ်ေပါင်းသင်း 
ေနစ်ကာလအတွင်း သားြဖစ်သူ (ယခုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသူများ၏ ေမာင်ှမ 
အရင်းေတာ်စပ်သ)ူ ဦးေအာင်ေဌး  အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး 
ဖခင် ဦးေကျာ်မှာ (၂၃-၄-၁၉၉၂) တွင် လည်းေကာင်း၊ ဂရန် အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေဌးမှာ 
(၂၀၀၃) ခုှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ မိခင်ကီး ေဒ စိုးြမမှာ (၁၆-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနတွင ်
လည်းေကာင်း၊ အသီးသီး ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်ြမန်မာဓ့ေလထ့ုံးတမ်းဥပေဒှင့ ်
အညီ အေမွဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းအရ  ယခု  ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသူများမ ှ
ပိင်ုဆိင်ုလာြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးေအာင်ေဌး သက်ရိှ ထင်ရှားရိှစ် 
ေဒ တင်ုသုန်ိးှင့ ်အမ်ိေထာင်ကျပီးေမာင်ိင်ုလင်းှင့ ်ေမာင်ေအာင်သန်ိးလင်းတိုအား 
ေမွးဖွားခဲေ့ကာင်း၊ ေဒ တင်ုသုန်ိးမှာ ဦးေအာင်ေဌး ကွယ်လွန်ပီး ေနာက်ပိင်ုး အေမရှွင် 
မိခင်ကီး ေဒ စုိးြမ သက်ရိှထင်ရှားရိှေနစ် ကာလအတွင်း အမျိးသားတစ်ဦးှင့် ထပ်မံ 
အမ်ိေထာင်ြပသွားပီး သမီးတစ်ဦးထပ်မထွံန်းကားခဲေ့ကာင်းှင့ ်ဦးေအာင်ေဌး၏ အေမ ွ
ေဝစုအား ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ဆက်ခံခွင့်ရှိသူတိုအား အညီအမ ခွဲေဝ 
ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာေသာေကာင့ ်အပိုင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးရဲဝင်းမှ ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ မူရင်းစာရက ်
စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့် (၇) ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ုိင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုး 
သည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

ဦးရဲဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးရဲဝင်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၉၂၃) 
အမှတ်(၁၀၁)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၀၁)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

(၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃)(၁၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃)
၁။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ကီးကပ်မ ေအာက်ရှိ 

ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်းများအတွက ်ုံးသုံးComputerများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်

 စ်  တင်ဒါအမှတ်  ပစ ည်းအမျိးအမည်  မှတ်ချက်စ်  တင်ဒါအမှတ်  ပစ ည်းအမျိးအမည ် မှတ်ချက်

 (၁)  DMP/L-164(22-23) CAP  Desktop Computer, Laptop Computer,UPS & Note  Ks

   Book Computer (21)Items

၂။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပံုစံများကုိ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ (ဘ  ာေရးဌာန) ေနြပည်ေတာ်တွင ်လာေရာက်ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန  

ဝက်ဆိုဒ်(energy.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို(၄-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၁၂:၀၀)နာရီတွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ ပစ ည်းစီမံဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄)ေနြပည်ေတာ်သို (လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်ေပးသွင်းရန ်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက ်

စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၈)၊ Mi Ni CONDO(7-B)စမ်းေရတွင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၈)၊ Mi Ni CONDO(7-B)

(6(6thth Floor)ေြခရင်းခန်း၊ အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍  Floor)ေြခရင်းခန်း၊ အေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်း၍ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်ပါလိပ်စာရိှ တုိက်ခန်းအပါအဝင် တွယ်ကပ်ဆက်စပ်လျက် 

ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးသည ်ဦးသက်ပိုင်မှး[၁၂/အစန 

(ိုင်)၀၆၂၅၁၇]ဆိုသူမှ လိုင်စင်ရ ကန်ထိုက်တာ ဦးရန်ိုင်(LC-385)ထံမှ 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိေကာင်း၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပမ က်ဟဖွင့်ဆိုလာရာ က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွြဖစ်သူက 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်လိုသ ူမည်သူမဆိုတိုက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်း၊ ကန်ကွက်မ မရိှပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေဇာ် (စ်-၁၆၆၃၅)  ေဒ အိအိြဖ (စ်-၁၅၄၈၀)ဦးခင်ေဇာ် (စ်-၁၆၆၃၅)  ေဒ အိအိြဖ (စ်-၁၅၄၈၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

B.Sc,PGDL,HGP,WIPO  LLB,DLP,WIPOB.Sc,PGDL,HGP,WIPO  LLB,DLP,WIPO

(Switzerland)  (Switzerland)(Switzerland)  (Switzerland)

အမှတ်-၅၅၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၅၅၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၉၂၂၃၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၆၁၇၁၉၁၄၊ ၀၉-၇၈၇၁၉၂၂၃၁

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘ  ာေရးှစ်)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(၆/၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘ  ာေရးှစ်)
၁။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်းမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်တင်ဒါေခ ယူမည် 

ြဖစ်ပါသည-်

 (က) စက်ှင့် စက်အရန်ပစ ည်းများ

  Clear Service Pump with Motor& Base Frame, Slop 

  Pump with Motor & Base Frame, Lab Apparatus, 

  Seamless Tube,Cell Bank, Motor for Cooling Water 

  Pump, Refrigeration Compressor Complete Set 

  without Motor, Elevator for Prilling Tower, Sodium 

  Meter, Molten Urea Pump Complete Set with motor

 (ခ)  ဓာတုေဗဒပစ ည်း

  Hydrazine Hydrate, Nalco-352, Potassium 

  Metavanadate, Methyl Diethanolamine, Antifoam 

  Agent

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင် - ၂၁-၆-၂၀၂၂

 ေရာင်းချမည့်ရက်

၃။  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၅-၇-၂၀၂၂(၁၂:၀၀)နာရီ

၄။  တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရာ - စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ 

    ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း၊ 

    ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။

၅။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကုိ ၂၁-၆-၂၀၂၂ရက်ေနမှစ၍ စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

 ဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်(၄၄) ဘ  ာေရး 

 ဌာန(ေနြပည်ေတာ)်ှင့်     အမှတ်(၁)ေရနံချက်စက်ုံ(သန်လျင်)၊ 

 သန်လျင်မိနယ်တွင ်(၁၀:၀၀)နာရီမှ   (၁၆:၀၀)    နာရီအတွင်း 

 လာေရာက ်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ စီမံေရးဌာနြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ စီမံေရးဌာန

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၃ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၃

ြပန်ကားေရး၀န်ကီးဌာန 

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနရှ ိ ရန်ကုန်၊ 

မ ေလး၊ ေနြပည်ေတာ် ပုံှိပ်စက်ုံများမှထွက်ရှိေသာ အသုံးမြပေတာ့သည့ ်

ေဘးထွက်ပစ ည်းများကိ ုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့ ်ေရာင်းချပါမည်။

၂။ အသုံးမြပေတာ့သည့ ် ေဘးထွက်ပစ ည်းေဟာင်းများ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ 

ေလ ာက်လ ာှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ ု (၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၇-၆-၂၀၂၂ရက်ထ)ိ 

ေနစ် နံနက် ၉:၃၀ နာရီမှ ညေန ၄:၀၀ နာရီအတွင်း ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါပိတ် 

မည့်ရက်ှင့ ်အချနိ်မှာ ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၄:၀၀ နာရီ ြဖစ်ပါသည်။

၃။ သတ်မှတ်ချနိ်ထက် ေကျာ်လွန်ေသာ တင်ဒါများကိ ု ထည့်သွင်းစ်းစားမည ်

မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၁-၈၂၅၁၉၀၈ 

ထံသို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရာင်းချေရးအဖွဲ

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊

 ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

အမှတ် (၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

မဂ  လာဗျဟာ Buddha Desana သင်တန်းမဂ  လာဗျဟာ Buddha Desana သင်တန်း
ေရ တိဂုံေစတီေတာ်၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

မဂ  လာဗျဟာအသင်းချပ်၌ (၃၂)ကိမ်ေြမာက် (Course on Buddha 

Desana အေြခခ၊ံ အထက်တန်းအဆင့်တုိအား ြမန်မာှင့အ်ဂ  လပ်ိ 

ဘာသာတွဲဖက်၍ ရန်ကုန်မိအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒ 

သာသနာြပတက သိုလ်၊ ပဋိပတ ိဌာနမှ ပါေမာက ေဒါက်တာ 

ဦးလှြမင့်က (၂၅-၆-၂၀၂၂) မှ (၁၁-၉-၂၀၂၂) အထိ အပါတ်စ် စေနေန၊ 

တနဂ  ေ ွေနတိင်ုး၊ မွန်းလဲွ (၁၂:၃၀) မှ (၁၄:၃၀) နာရအီထ၊ိ Online 

မ ှZoom meeting ြဖင့် “ဓမ ဒါန” သင်ကားပိုချမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် 

ဒါန၊ သလီ၊ ဘာဝနာစေသာ ေထရဝါဒဗဒု ဘာသာ အေြခခကံျင့စ်် 

များှင့် မဂ  လသုတ်၊ ေမတ ာသုတ်၊ ဓမ စက ပဝတ နသုတ် (ဓမ စကာ)၊ 

အနတ လက ဏသုတ်၊ ပ  ာန်း၊ ပဋိစ သမုပ ာဒ်စသည့်တရားေတာ် 

များကိ ုအဂ  လပ်ိဘာသာြဖင့ ်စနစ်တကျ ေလလ့ာသင်ယလူိသုမူျား 

သာသနာြပလိုကေသာ အမိမိအနယ်နယ်၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ 

မှရဟန်း ရှင်, လူမည်သူမဆုိ တက်ေရာက် သင်ယူုိင်ကပါသည်။

(သင်တန်းဆင်းလက်မှတ ်ချးီြမင့်ပါမည်။)

ေလ့လာသင်ယူလိုသူများ Viber ြဖင့်

စာရင်းေပးသွင်းရန-်၀၉-၇၅၀၁၅၃၆၃

အမ ေဆာင်အဖွဲ-၀၉-၄၄၃၁၀၅၉၄၅အမ ေဆာင်အဖွဲ-၀၉-၄၄၃၁၀၅၉၄၅

ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ  ေတာကိုမှီ၏

သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၁၈၂၊ ေအာင်ေဇယျာလမ်းေန 

ဦးသန်းလွင်[၁၂/မရက(ုိင်)၁၁၃၀၂၁]+ေဒ မုိးမုိးေအာင်[၇/သဝတ(ုိင်)၀၆၅၂၂၈]တုိ၏ 

သမီးြဖစ်သူ မတင်ွယ်စိုး[၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၉၀၅၇]သည် မိဘ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို 

နားမေထာင်ဘဲ ၎င်း၏သေဘာဆ အေလျာက် ေနအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသြဖင့ ်

ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ် စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် 

၎င်းှင့် ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝများအား တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင်-ဦးသန်းလွင်ဖခင်-ဦးသန်းလွင်

မိခင်-ေဒ မိုးမိုးေအာင်မိခင်-ေဒ မိုးမိုးေအာင်

ေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာေရာင်းချရန်ေကာ်ြငာစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၆၆)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်-၁၆၅၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇာရီမ အမှတ်-၁၆၅
ဦးေအာင်ပို ှင့် ေဒ ချိ(ခ)ေဒ စိုးစိုးဝင်း

ဒီကရီ အိုင်ရသူ  တရား ံးဒီကရီ အိုင်ရသူ  တရား ံး

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင် တရားုံးေတာ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်- 

၁၁၉၀/၂၀၁၁ အမ တွင် အိုင်ဒီကရီကိ ုအတည်ြပေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ပစ ည်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ရက်၊ 

နံနက် ၁၀နာရီတွင် ၎င်းပစ ည်းတည်ရှိရာ အရပ်၌ ေလလံတင် ေရာင်းချ 

လိမ့ ်မည်။ ကိုယ်တိုင ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဝင်လ ဲအပ်သည့ ် 

ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလလံဆွဲဝယ်ယူိုင်ေကာင်း 

ေကညာလိုက်သည်။

ေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များေလလံတင်ေရာင်းချမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ပစ ည်းစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များမှ 

တရားိင်ုက တရားုံးသို တင်ြပချက်အရ သရိသမ ြဖစ်သည်။ မှားယွင်းြခင်း၊ 

က င်းကျန်ြခင်း၊ တစ်ခုခုေပ ေပါက်ပါက တရားုံးကတာဝန်ယူမည ်

မဟုတ်ပါ။ တရား ံး၏ အကျိးသက်ဆိုင်သမ ကိုသာ  ေရာင်းချလိမ့်မည ်

အေကာင်း  ေလလံဆဲွဝယ်မည့်သူတုိအား အထူးသတြိပရန်   းေဆာ်လိက်ု 

သည်။

၂။ ေလလတံင်ေရာင်းချသည့ ်နည်းစနစ်ကိ ုေရာင်းချသအူရာရိှက 

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ေရာင်းချမည်ြဖစ်သည်။

၃။ ေဈး န်းအြမင့်ဆုံးဝယ်ယူသူအား ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူအြဖစ ်

သတ်မှတ်မည်။ သိုေသာ် အြမင့်ဆုံးေပးသည့ ်ေဈး န်းမှာ ေရာင်းချသည့ ်

ပစ ည်းအတွက် လက်ခံရန် မသင့်ေကာင်း ေရာင်းချသူအရာရိှက ထင်ြမင်လ င် 

လက်မခံဘဲ ြငင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄။ ေလလတံင်ေရာင်းချပီး မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်းအတွက် 

ေလလဆဲွံဝယ်သကူ ေငကွျပ် ၁၀၀လ င် ၂၅ ကျပ်ကိ ုေလလဆဲွံဝယ်ယူပီးသည် 

ှင့်တစ်ပိင်နက ်ေနချင်းေပးသွင်းရမည်။ ထိုသို ေပးသွင်းြခင်း မြပလ င် 

တစ်ဖန် ြပန်လည်ေလလံတင်ေရာင်းချလိမ့်မည်။

၅။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူသူများသည် ေရာင်းချသည့်အရာရှိက 

သတ်မှတ်ထားသည့် စေပ ေငွကို တင်သွင်းမှသာ ေလလံဆွဲဝယ်ယူခွင့် 

ရှိရမည်။

၆။ ေလလံဆွဲဝယ်ယူရရှိသူသည ်၂၅ ရာခိုင် န်းေနချင်းေပးသွင်း

ပီးေနာက် ကျန်ေငွများကို ေလလံတင်ေရာင်းချသည့်ေနကိုပယ်၍ ၁၅ 

ရက်ေြမာက်ေန ုံးဆင်းချန်ိ မတိင်ုမ ီေပးေဆာင် ရမည်။ ၁၅ ရက်ေြမာက်သည့ ်

ေနသည် ုံးပိတ်ရက်ြဖစ်လ င် ပထမုံးဖွင့်သည့်ေနတွင် အေြပအေကျ 

ေပးသွင်းရမည်။

၇။ ေလလကံျန်ေငမွျားကိ ုအထက်ပါေနရက်များကိ ုေပးေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက ပစ ည်းကိ ုတစ်ဖန် ေလလတံင်ေရာင်းချလမိ့မ်ည်။ ေပးသွင်း 

ထားသည့် ေလလံေငွများကိ ုဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ရက်ေနတွင် ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ 

ေလလံတင်ေရာင်းချရန ်ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ေပးလိုက်သည်။

ပစ ည်းစာရင်းပစ ည်းစာရင်း

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၆/ခ အကျယ်အဝန်း (ဧရိယာ ၀.၀၂၇)ဧက၊ 

ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမေပ ရှိ အမှတ်-၁၄၆/ခ၊ သူရ(၄)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက် 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်ဟု  ေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်အိမ်

ေလလံကမ်းခင်းေဈး - သိန်း (၁၀၀၀)

                                                                                                                                                                                                                                

                                                               (ြမင့်ေကျာ်)                                                               (ြမင့်ေကျာ)်

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၇)

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး

သစ်သစ်

ေတာေတာ

နဲနဲ

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ချစ်

ခင်ခင်

တဲ့တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်သစ်

ပင်ပင်

ကိုကို

ှစ်စ်ှစ်စ်

စိုက်စိုက်

ေရ တိုက်ေရ တိုက်

ကိုစိုးကိုစိုး



ဇွန်  ၂၀၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၂၀၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာေရးှစ်၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ှင့် ေရအားစက်ံုများဌာန  လက်ေအာက် 
ရှိ ြမစ်သာဓာတ်အားေပးစက်ုံရှ ိ စက်အမှတ်(၂)၏ Turbine Runner အတွင်းမှ 
Runner Blade Lever Assembly and Related Accessories များ ဝယ်ယူရန် 
(ြမန်မာကျပ်ေင)ွ (DDP At Site)(DDP At Site) ြဖင့် အိအိတ်ဖတ်ဖွင့်တင်ဒါွင့်တင်ဒါ ေခ ယူလိုပါသည်-

  (က)   Tender No.15(T)/    ြမစ်သာဓာတ်အားေပးစက်ုံရှ ိစက်အမှတ်(၂)၏   
           EPGE/2022-2023   Runner Blade  Assembly ြပြပင်ြခင်းှင့ ်
    ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဝယ်ယူြခင်း။

၂။  ဝယ်ယူမည့ ်နည်းပညာစံချနိ်စံ န်းအဆိုြပလ ာ စာအိတ် (က) (Technical 
Proposal)ှင့် ေဈး န်း အဆုိြပလ ာ စာအိတ်(ခ) (Financial Proposal) တိုအား 
သီးြခားစီချပ်ိပိတ်၍  တင်ဒါပိတ်ရက်၏ (၁၃:၀၀)နာရီ  ေနာက်ဆံုးထား၍ (လူကုိယ်တုိင်)(လူကုိယ်တုိင်) 
လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။ 
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်-၂၀-၇-၂၀၂၂ ရက် (၁၃:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါပုံစံအား ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်မှစတင်၍ ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်း 
ဝယ်ယူိုင်ပီး တင်ဒါေကာ်ြငာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal (www.moee.(www.moee.
gov.mm)gov.mm) တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ(ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ(ီဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ စက ဝတ်(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄၁/ခ)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 

(၂၀x ၆၀)ေပ၊ စတုရန်းေပ(၁၂၀၀)ရှိ ေြမှင့် အိမ်ကို ဂရန်အမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွး[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၆၁၁၁၅]
ပိင်ုဆိင်ုပီး အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခေံရာင်းချသြဖင့ ်အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က န်ေတာ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ အအိ ိ
သန်းထွန်း [၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၈၉၂၃၃]မှ စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်စာချပ်အား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးချပ်ဆို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ အိအိသန်းထွန်း ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်(LL.B) ေဒ အိအိသန်းထွန်း ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင(်LL.B)
 [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၉၂၃၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၈၂/၁၂-၁၀-၂၀၁၇) [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၈၉၂၃၃] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၄၈၂/၁၂-၁၀-၂၀၁၇)

  အမှတ်(၁၂၂၄)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အမှတ်(၁၂၂၄)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၆၅၉  ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၆၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၂၆)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၆၃၄/၁)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ကီးအနက်မှ အကျယ် 

အဝန်း(၇၅၀၀)စတုရန်းေပ + (၇၅၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား တရားဝင်အမည်ေပါက ်

ပိုင်ဆိုင်ပီး လက်ဝယ်ရှိသူ ေဒ ဇင်မာလွင်[၁၃/တကန(ိုင်)၂၄၄၈၄၉]ထံမ ှက ု်ပ် 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်၏ အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျ 

ခုိင်လံုေသာ ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများ ြပည့်စံုစွာြဖင့် 

က ု်ပ်ထံသုိ ဆက်သွယ်ပီး လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် 

သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ် ူေပ ေပါက်ြခင်းမရိှပါက ေဖာ်ြပပါ 

အေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း(LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၀၃)

ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ုံးခန်း(၅)၊ ပထမထပ် Strand Condominium၊ အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ 

မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၂၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၄၆၅၂

"အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း""အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း"
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ကိပင်ေကာက်မိနယ်၊ ေဈးချိေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

လှည်းတန်းလမ်း၊ အမှတ် (၃၂၆) ေန ေဒ ဆေူလခါ [၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၀၁၅၁၇၅] 
၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်-

က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ဆေူလခါသည် (ဖခင်) ဦးပေီကေရာင်းှင့ ်
(မိခင်) ေဒ စူစီလာတုိမှ ေမွးဖွားသည့် သား/သမီး (၅)ဦး အနက် စတုတ ေြမာက် 
သမီးြဖစ်ပါသည်။ မိဘများ ကွယ်လွန်ချန်ိတွင် အေမွပစ ည်းအြဖစ် “ရန်ကုန်မိ၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ အမှတ် (၂၈)၊ 
(၆-လ ာ/ဘီ)၊ မျက်ှာမူလ င် (လက်ဝဲဘက်)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်း 
တစ်ခန်း ကျန်ရစ်ခဲပ့ါသည်။ အထက်ပါတိက်ုခန်းသည် ေဒ ပါရဝါ(ခ)ေဒ သသီ ီ
[၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၀၁၄၇၈၇]၊ ဦးမိဟုန် [၁၂/မဂတ(ိင်ု) ၀၁၈၉၀၈] ှင့ ်က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆ ွေဒ ဆေူလခါတို (၃)ဦး အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုေသာ တိက်ုခန်းြဖစ်ပါ 
သည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆ ွအေမဆွိင်ုအြဖစ် အကျိးခစံားခွင့ရိှ်ေသာ 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို က ်ုပ်မိတ်ေဆွသိရှိြခင်း မရှိဘဲ “မည်သူ 
တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ 
တစ်ဆင့်ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းြခင်းများ မြပလုပ်ပါရန် အများသိေစရန် 
အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ ဤအသေိပးေကညာချက်အား လိက်ုနာြခင်း 
မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ဆူေလခါ ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B,D.B.L, D.I.L) ေဒ ဆူေလခါ ေဒ ဇင်မာမင်း(LL.B,D.B.L, D.I.L)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၁၆၅၁) 
  အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊   အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ 
  ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။  ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။
  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂  ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ြဗဟ ာစိုရ်လမ်း၊ 

အမှတ်-၂၂ေအ၊ (ပ မထပ်)၆လ ာ တိုက်ခန်းအား ေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/

ဥကတ(ိင်ု)၁၀၇၈၁၅]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ ခင်မာှင်း [၁/မကန(ိင်ု) 

၁၈၃၄၉၉]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်းတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ရန် 

အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံသည့် စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့် 

က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 

မည့်သူမရှိပါက  အေရာင်းအဝယ်ကိ ု  ဥပေဒှင့်အညီ  ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်လင်းေဒ ြမင့်ြမင့်လင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၅၆၇)

အခန်း-A-4၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အခန်း-A-4၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၀၂၉၅၅၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၉၅၃၀၂၉၅၅၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ ရပ်ကွက်ကီး-၈၊ ပေဒသာမိသစ်(ဟ-၁၁)၊ 

မိေြမချထားေပးသည့်အမိန်အမှတ်(၂၀၂၃)၊ ဧရိယာ(၆၀x၄၀)ေပရှိ ခံေြမကွက်ကို 
မလူပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူဦးသန်စင်ေအး [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၉၉၂၆]ကိင်ုေဆာင်သထူမှံ ပိင်ုဆိင်ုမ  
စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွဦးစိုးမိုးေအး [၁၂/မဂတ(ိင်ု) 
၀၀၀၂၅၆]ကုိင်ေဆာင်သူက တရားဝင်ဝယ်ယူလက်ရိှထားေသာ ခံေြမြဖစ်ေသာေကာင့် 
က ်ုပ်မိတ်ေဆ ွဦးစိုးမိုးေအးတစ်ဦးတည်းကသာ တရားဝင်လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ေသာ ခံေြမ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုပါ၍ အဆိုပါ ခံေြမအား ဦးစိုးမိုးေအး၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ ှေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတို
ြပလပ်ုခွင့မ်ရိှေကာင်းှင့ ်ဦးစိုးမိုးေအးမသရိှိဘ ဲယင်းခေံြမကိ ုအေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုက 
ပါက ေရာင်းသူဝယ်သူများ၏ တာဝန်သာြဖစ်ပီး  ထို ခံေြမအတွင်းသို ကျးေကျာ်ဝင ်
ေရာက်ပါကလည်း ဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးစိုးမိုးေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးစိုးမိုးေအး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ(LL.B) ေဒ ှင်းလဲလ့ဲခ့ိင်ုLL.B,D.B.L,DL-101(WIPO) ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ(LL.B) ေဒ ှင်းလဲလ့ဲခ့ိင်ုLL.B,D.B.L,DL-101(WIPO)
 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၄၂၂၅၆/၅-၆-၂၀၁၃)  (စ်-၁၄၄၉၇/၃၁-၅-၂၀၁၈) (စ်-၄၂၂၅၆/၅-၆-၂၀၁၃)  (စ်-၁၄၄၉၇/၃၁-၅-၂၀၁၈)

အမှတ်-၂၁ဘီ၊ သီတာေအးလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ အမှတ်-၂၁ဘီ၊ သီတာေအးလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၃၃၅၅၂၊ ၀၉-၄၂၂၄၈၂၆၆၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၂၅၃၃၅၅၂၊ ၀၉-၄၂၂၄၈၂၆၆၅

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း"
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၇)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၃၁၆)၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀) ရှိ 
ပါမစ်ေြမကွက်ကို ေရာင်းချသူများြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်သန်းဦး (ISN-550407) 
ှင့် ဦးသီဟွန်  (TGKN-068273)တိုက ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဝန်ခံပီး အဆိုပါ 
ေြမကွက်၏ေြခရင်းြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရ ှိ ေြမကွက်အား 
ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက် 
လုိပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်း (မူရင်း)များှင့် 
တကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ -
ဦးစိုင်းထွန်းေအး B.A, M.A(Philo;), H.G.P, R.L, B.D.S (MOFA),ဦးစိုင်းထွန်းေအး B.A, M.A(Philo;), H.G.P, R.L, B.D.S (MOFA),

DL.101-WIPO, D.I.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၉၁၇)DL.101-WIPO, D.I.L, D.M.L တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၉၁၇)
အမှတ်(၈)၊ တတိယထပ်၊ ၉၁-လမ်း-ြဖတ်လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊အမှတ်(၈)၊ တတိယထပ်၊ ၉၁-လမ်း-ြဖတ်လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၃၈၇၂၂၄၄ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၃၈၇၂၂၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်(၁၂)ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်ေရ စင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၃၀)ဟု ေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ  
ရှိ ေဒ လှခင် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၀၇၇၂၄] အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက်၏ 
တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးသည့ ်ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀) ှင့် အကျိး 
ခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုအရပ်စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု အကျိး 
ခစံားခွင့၊် ေရာင်းချခွင့ရိှ်သည်ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးေစာေနာင် [၁၂/ခရန(ိင်ု)၀၈၈ 
၈၃၉] က ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က န်မ ေဒ စစုမုာ [၁၂/ကမတ(ိင်ု)၀၀၂၆၃၆] 
ှင့် ေဒ သီရိထွဋ် [၇/ပမန(ိုင်)၁၁၀၄၄၇] တိုမှ ဝယ်ယူရန် သေဘာတူညီကပီး 
စရန်ေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  အေရာင်းအဝယ ်
ြပလုပ်မ ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ယေနမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း စရန်ေပးေချထားသူ ေဒ စုစုမာှင့်  ေဒ သီရိထွဋ်ထံသို 
ကိုယ်တိုင်  လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့်   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ေဒ စုစုမာ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၆၃၆]၊ ေဒ သီရိထွဋ် [၇/ပမန(ိုင်)၁၁၀၄၄၇]ေဒ စုစုမာ [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၂၆၃၆]၊ ေဒ သီရိထွဋ် [၇/ပမန(ိုင်)၁၁၀၄၄၇]

အမှတ်(၈၂)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၂)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၅၈၇၊ ၀၉-၄၅၂၃၃၅၂၀၉ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၀၈၅၈၇၊ ၀၉-၄၅၂၃၃၅၂၀၉

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၁၆-၆-၂၀၂၂   ရက်ထုတ်   ေကးမု ံ

သတင်းစာ စာမျက်ှာ-၃၀ရိှ ဦးမုိးေကျာ် 
ဦး    (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာတွင ်
(၂၀'x၆၀')အစား(၂၈'x၆၀')ဟ ုြပင်ဆင် 
ဖတ် ပါရန်။

“ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁)လမ်းအေနာက်၊ “ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၂/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁)လမ်းအေနာက်၊ 
အမှတ်(၇၆၉)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ အမှတ်(၇၆၉)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ 

ပ မထပ်၊ (၆)လ ာ(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ ပ မထပ်၊ (၆)လ ာ(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၈x၅၄)ရှိ 
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်

အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
အထက်ရည် န်းလိပ်စာပါ တိုက်ခန်းမှာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့ ်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးြမင့်သိန်း[၁၂/
သကတ(ိင်ု)၀၆၉၉၆၆]အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည်ရိှေသာ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက် 
ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ တိုက်ခန်းြဖစ်ပီး ေြမရှင ်ဦးြမင့်သိန်းထံမ ှအရပ်ကတိ 
အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လာသူများ ြဖစ်ကေသာ ေဒ လှရင် 
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၆၉၉၆၇]၊ ဦးေကျာ်မှန်း[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၇၈၀၂၈]၊ ဦးေဇာ်ထွန်းြမင့ ်
[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၂၃၄၄]တိုမှ ေြမရှင်အြဖစ်ပိင်ုဆိင်ုလာသမူျားြဖစ်ပီး၊ ကန်ထိက်ုတာ 
ဦးေမာင်လ ှ[၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၀၅၈၉] ှင့် ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ (၂)ခန်းတွဲ(၆)ထပ် 
တိုက် အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန် ှစ်ဦးသေဘာတူကတိစာချပ်ချပ်ဆို၍ ေဆာက် 
လုပ်ထားေသာတိုက်ခန်းြဖစ်ပီး၊ ယခုေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းလာသ ူေဒ မင်းမင်းဟိန်း 
[၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၆၆၈၀၁]မှ ှစ်ဦးသေဘာတူတုိက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်သေဘာတူကတိ 
စာချပ် အဆက်စပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ေနထုိင်လာေသာတုိက်ခန်းြဖစ်ေကာင်းှင့် ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ အြခားအေမွစားအေမွခံ အေပါင်အှံမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်း 
ထားြခငး်တို  လုံးဝမရှိေကာင်း၊  အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း၊  ထုတ်ေဖာ်ဝန်ခံလျက ်
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွများြဖစ်ကေသာ ဦးေကျာ်မင်းိုင ်
[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၈၈၀၉၅]ှင့် ေဒ ယုယုေဇာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၂၄၉၂]တိုမှ အပိုင် 
ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသအား စရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ မရူင်းစာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 
ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံး 
သည့တ်ိင်ုေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။ 

ဦးေကျာ်မင်းိုင်ှင့် ေဒ ယုယုေဇာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်မင်းိုင်ှင့ ်ေဒ ယုယုေဇာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၁၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-778434507,09-772766716

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-ေသာင်ကီး 

၁/၇၂၆ (က)၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဦးတင်စိုး အမည်ေပါက ်
ေြမချပါမစ်ေြမကွက်၊ (၂၀x၆၀) ေပအကျယ်ရှ ိေြမကွက်ကီးထဲမ ှတစ်စိတ် 
တစ်ပိင်ုးြဖစ်ေသာ ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း (၁၀x၆၀)ေပအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အမ်ိအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုကို မူလအမည်ေပါက်ထံမှ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်လက်ဝယ် 
ရိှသ ူဦးဇဲွကိဦုး [၁၂/ခရန(ိင်ု)၁၃၃၃၅၈]ထမှံ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆကွ ဝယ်ယရူန် 
အတွက် စရန်ေငွ အချိေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ ေြမကွက်၊ အိမ် 
အေဆာက်အဦတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကညာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးေအာင် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၅၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၆၅၀)
အမှတ်(၂၈၇/က)၊ စပ်စံထွန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၈၇/က)၊ စပ်စံထွန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၀၄၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၆၀၄၈၀

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇွန်   ၂၀၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ 

မအူကုန်းလမ်းကျယ်၊ အမှတ်(၅၁/၅၃)၊ မအူကုန်းလမ်းကျယ်၊ အမှတ်(၅၁/၅၃)၊ 

ပတ ြမားေြမကွန်ဒို၊ အခန်းအမှတ်(2-A)+ (2-B) ပတ ြမားေြမကွန်ဒို၊ အခန်းအမှတ်(2-A)+ (2-B) 

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆုိပါ ကွန်ဒုိတုိက်ခန်းကုိ တရားဝင် ပုိင်ဆုိင်ထားသူ ေြမပုိင်ရှင် ဦးမင်းရဲထက် ဦးမင်းရဲထက် 

[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၃၇၁၂][၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၃၇၁၂]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆမွျားက ဝယ်ယရူန် ေရာင်းဖိုး 

ေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများ 

ယေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင ်ဆိုင ်မ  အေထာက်အထားအြပည့ ်အစုံ ြဖင့  ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ု

အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဇဝန)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၉)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်ဇဝန)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၇၉)၊ 

ဧရိယာ(၂၅x၅၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ဧရိယာ(၂၅x၅၀)ေပရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သီရိေဇယျာလမ်း၊ 

အမှတ်(၄)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက် အေဆာက်အအုံ အမှတ်(၄)ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက ်အေဆာက်အအုံ 

အေရာင်းအဝယ်ှင့် စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်စပ်လျ်းပီး ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။
အဆိုပါေြမကွက်ှင့ ်အေဆာက်အအုံ၏ တရားဝင်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင  ်

ေဒ ဖွားရင်ေဒ ဖွားရင်ြဖစ်ပီး အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ ်စာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့်  ဝယ်ယူထားသူ 

ေဒ တင်ြမင့်ြမင့်(ဒီ/ယူ-၀၂၁၄၆၅)၏ သားများြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးေကျာ်ဆန်းလင်း ၂။ ေဒ တင်ြမင့်ြမင့်(ဒီ/ယူ-၀၂၁၄၆၅)၏ သားများြဖစ်ကေသာ ၁။ ဦးေကျာ်ဆန်းလင်း ၂။ 

ဦးေအာင်ေအာင်စိုး၊  ၃။ ဦးေကျာ်ေကျာ်မျိး ၊ ၄။ ဦးေကျာ်သက်ေထွးဦးေအာင်ေအာင်စိုး၊  ၃။ ဦးေကျာ်ေကျာ်မျိး ၊ ၄။ ဦးေကျာ်သက်ေထွးတိုထံမ ှက ်ုပ်တို၏ 

မိတ်ေဆွတစ်ဦးက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျားယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား 

အြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကိစ ကုိ အပီးအြပတ် ဆက်လက် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်(၃၄)၊ 

ပျ်းကတုိးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၂၂၂)၊ ေြမအကျယ် (၄၇ x ၆၀) ေပ၊ (၀.၀၆၅) ဧက အနက်မှ 

တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးသည့ ်(၂၀ x ၆၀) ေပ အကျယ်ရိှ (ေြခရင်းဘက်အြခမ်း) ှစ်(၆၀) 

ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ အေရာင်းအဝယ် 

မှတ်ပုတံင်စာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ

ေဒ ဆုမွန် [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၁၂၂၄၈၈]ထံမှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွက စရန်ေငွ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငွေပးေချထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက် 

လိပုါက ယေနမှစ၍ (၁၄) ရက် အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာရက်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့ ်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ကိ ုဆက်လက်ချပ်ဆိ၍ု ဝယ်ယသွူားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးေမာင်ေမာင်မျိးလ  င် (LL.B)ဦးေမာင်ေမာင်မျိးလ  င် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၀၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၆၀၄)

အမှတ် (၂၂၆/ဒုတိယထပ်)၊ ဝိဇယပလာဇာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အမှတ် (၂၂၆/ဒုတိယထပ်)၊ ဝိဇယပလာဇာ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၄၂၁၀၄၁၇၇၁၊ ၀၉၇၈၃၆၈၅၉၆၆ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉၄၂၁၀၄၁၇၇၁၊ ၀၉၇၈၃၆၈၅၉၆၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၉)၊ ၆-လ ာ (A)၊ ေခါင်းရင်း 

ခန်း၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅x၅၅) ေပရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်များကိ ုအေပျာက် 

စနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူရန်လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးမျိးြမင့်ဦး [၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၃၉၀၅] သို က ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆမှွ စရန်ေငေွပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက 

ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား စာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)များှင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထ ံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တုိက်ခန်းကုိ တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 

ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ  ေဒ အိဖိးဇင်              ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ  ေဒ အိဖိးဇင်              ဦးသိန်းွန်

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဦးဂွယ်လမ်း၊ အမှတ်-(၇)၊ ဒတုယိထပ် (ေခါင်းရင်းခန်း) 

(ထပ်ခုိးမပါ)၊ (နံပါတ်-၃လ ာ)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၅x၆၀)ေပရိှ တုိက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ေရ၊ မီး အပါအဝင် အကျိးခံစား 

ခွင့်များကိ ုအေပျာက်စနစ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူရန် လက်ရှိတရားဝင်ပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ ဦးေမာင်ေမာင်ေလး [၁၂/ဒဂန 

(ိုင်)၀၂၃၂၁၆] ှင့် ေဒ စန်းစန်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၀၄၄၄၂] တိုအား က ်ုပ်တို၏ မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ စရန်ေငေွပးေချထားြခင်းှင့ ်ပတ်သက်၍ မည်သမူဆိကုန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထား 

စာချပ်စာတမ်း (မူရင်း) များှင့် ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းကို တရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ ်

စာချပ် ဆက်လက်ချပ်ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ

ေဒ ေအးြမင့်ရီ  ေဒ စိုးစိုးြမင့်           ဦးသိန်းွန်ေဒ ေအးြမင့်ရ ီ  ေဒ စိုးစိုးြမင့ ်           ဦးသိန်းွန်

BSc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃)          B.A, HGP, R.L, DBL, DML, DILBSc, DA, HGP, R.L, DBL, DML, DIL LL.B(စ်-၁၀၀၆၃)          B.A, HGP, R.L, DBL, DML, DIL

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

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

ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀,  ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃,  ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇ဖုန်း-၀၉-၇၉၈၈၂၇၅၉၀,  ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၆၃,  ၀၉-၅၀၅၃၁၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ဗလ ိက(၁၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၉၉/က)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ လှလှ(YMN-၁၈၀၈၈၆)[၁၂/

ဥကတ(ိုင်)၀၆၀၂၇၃]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မ ှမိမိတစ်ဦးတည်း 

သာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်တုိ၏မတ်ိေဆွထသုိံ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ

ြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                          အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                          အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၀)၊ ဗလ ိက(၁၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၂၉၉/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတ ီမိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးအန်ုးေမာင်(AC-၀၂၅၁၆၇)အမည်ြဖင့ ်
အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ လှလှ(YMN-၁၈၀၈၈၆)[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၀၂၇၃]သည် 
ှစ်ဦးသေဘာတူ အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင ်
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ှင့် လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီး 
အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။သုိြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  
အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထလံာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)                       ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)                       ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)                                        (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)                                        (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                          အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                          အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၄)၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၇/ဒီ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၇(ေအ)၊ ၁၁၂ဘီ+ ၇ဒီ/၁+၁၁၂(ေအ)၊ 
ေြမဧရိယာ(၀.၂၁၇)ဧကရိှ၊ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ  Serviced Residential 
Apartment အေဆာက်အဦ၏ အခန်းအလ ာ(Level-2)အခန်းအမှတ်(W-207)အား 
မူလအမည်ေပါက်ပိုင်ရှင ်ေဒ တင်တင်ခိုင်[၁၂/ကတန(ိုင်)၀၀၆၃၀၈]ထံမှ ဝယ်ယူပိုင်
ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိထားသ ူေဒ ေရ စင်ထက[်၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၁၀၉၃]က အထက်ပါ 
တိုက်ခန်းအား ၎င်းသာလ င် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု အဆိုြပ 
ထားေသာေကာင့် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အဆိုပါ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက က ်ုပ်ထံသို တိကျ 
ခိုင်လုံေသာ တရားဝင်စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ  ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီအပီးေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇင်ေမသန်း ေဒ သင်းေဝေဝဖိးေဒ ဇင်ေမသန်း ေဒ သင်းေဝေဝဖိး
[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၂၅၆၂] အထက်တန်းေရှေန (LL.B)[၁၂/အလန(ိုင်)၀၀၂၅၆၂] အထက်တန်းေရှေန (LL.B)
  (စ်-၃၀၅၆၀/၁၂-၉-၂၀၀၉)  (စ်-၃၀၅၆၀/၁၂-၉-၂၀၀၉)
  အမှတ်(၁၄၂/၁၄၄)၊ လမ်း ၄၀၊ မဟာဗ လလမ်းှင့်   အမှတ်(၁၄၂/၁၄၄)၊ လမ်း ၄၀၊ မဟာဗ လလမ်းှင့် 

  ကုန်သည်လမ်းကား။ Ph:  ကုန်သည်လမ်းကား။ Ph:09-44842992609-448429926

ေဒ ခင်ေလးေဒ ခင်ေလး

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးေမာင်ငယ်-ေဒ ေအးမိင်)တို၏သမီး၊ 

(ဦးဖိုးeာဏ်-ေဒ ေစာြမ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးေမာင်ေမာင)် ၏ဇနီး၊ 

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်(ဒု န်ချပ်၊ လ.ဝ.က-ငိမ်း)-ေဒ တင်တင်ေဝ (Dolly)၊ 

(ဦးေမာင်ေမာင်လှ)၊ ဦးေအာင်ေသာ်- (ေဒ ေမာ်ေမာ်ခင်)၊ (ေဒ မိုးမိုးခင်)၊ 

ေဒ မာမာခင်(စာရင်းကိုင ်-၁၊ တံတားအထူးအဖွဲ-၉၊ ြပည်သူ  

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း)တို၏ မိခင်၊ မဝင်းြမင့်၏ အေဒ ၊ မသဲစုေဝ၊ 

မေဝယမုံဖူး တို၏   အဘွားသည် ၁၈-၆-၂၀၂၂  (စေနေန )  မွန်းလွဲ 

၁၂:၄၅ နာရီတွင် ေအာင်ရတနာေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၂၀-၆-၂၀၂၂(တနလ  ာေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 

အား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သန်းသန်းေဌးေဒ သန်းသန်းေဌး
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ကီးပွားေရး 
ရပ်ကွက်၊ ေအာင်မာဃလမ်း၊ အမှတ်(၂၈၇/ခ)ေန 
(ဦးကျင်ေထွး)၏ သမီး ေဒ သန်းသန်းေဌးသည် ၁၇-
၆-၂၀၂၂ (ေသာကာေန) နနံက် ၄ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင ်
ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၃-၆-၂၀၂၂ရက်တွင ်
အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ် 
နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။ ] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယိကာမကီး 

ေဒ ခင်ွဲေဒ ခင်ွဲ

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ည/ရပ်ကွက်၊ ဘုမ ာ(၁၁)

လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၂)ေန (ဦးသွယ်ေသး-ေဒ မမေလး)တို၏ သမီး၊ (ဦးေသာင်း-

ေဒ လှတင်)တို၏သမီးေခ းမ၊ (ဦးေစာသစ ာ)-ေဒ ချယ်ရီေအာင် ၊ 

ေဒ မာမာေအာင်၊ ဦးမင်းေဇာ်-ေဒ ွယ်ွယ်ေအာင်၊ (ဦးထွန်းြမင့ ်)-

ေဒ ေဘာ်ဘင်ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသမခိင်၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏ 

အဘွား၊ (ဦးေအာင်တိုး)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး ေဒ ခင်ဲွသည် ၁၈-၆-၂၀၂၂ 

(စေနေန) ညေန ၆:၃၀ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါေဝဒနာြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ပ်ုကလာပ်ကိ ု၂၀-၆-၂၀၂၂ 

(တနလ  ာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝး 

သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

အေပါင်းတုိအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 

ထွက်ပါမည်။)                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

အများြပည်သူသိေစရန် ေကညာြခင်းအများြပည်သူသိေစရန ်ေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၄၃)၊ ေြမကွက်အမှတ-်၁၁/က၊ ၁၀-B၊ ေြမဧရိယာ(အလျား ၉၀/၂၇ေပx ၆၃ေပx အနံ 

၆၀ေပ/၁၂၀ေပ၊ (၀.၁၆၇)ဧကရိှ လ/န ၃(ခ)ရရိှပီး၊ ေြမပုိင်ေြမအမျိးအစားေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ်-၆၊ ြမသီရိလမ်းသွယ်၊ ေအဝမ်း ခံ၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိဟုေခ တွင်သည့် အုတ်ညပ်(၁)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ(၁)လုံး၊ 

လ ပ်စစ်မီတာ(၂)လုံးအပါအဝင် ယင်းတိုှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသည့ ်အကျိး

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား   ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ဌာနတွင် အမည်ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးဝင်းေဌး(ဘ)ဦးလှ 

[၉/မရမ(ိင်ု)၀၇၂၂၃၄]ှင့ ်ဦးထက်ေဝဟင်ဝင်း(ဘ)ဦးေဌးဝင်း[၉/ခအဇ(ိင်ု)၀၀၂၃၁၉]

တို၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာရရှိသ ူဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင(်ဘ)ဦးတင်စိန်[၁၂/ဥကတ 

(ိုင်)၁၅၅၂၂၂]၊ အမှတ် ၁၄/E၊ ဘူတာုံလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိေနသူထံမ ှဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်ှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ     အုတ်ညပ်(၁)ထပ်အေဆာက်အဦ(၁)လံုးအပါအဝင် ယင်းတုိှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်း

အဝယ်ြပလပ်ုသည့က်စိ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာ ပါသည့ေ်နမှ 

(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်သူမရိှပါက အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ် 

ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်(B.Sc,PGDL)  ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LLB,D.M.L)ေဒ ခင်ဝင်းြမင့(်B.Sc,PGDL)  ေဒ ခင်ြမတ်သူ(H.G.P,LLB,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၁၉၆) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၁၅)

အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊  အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊  အမှတ်-၁၂၂၊ ၂လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊

အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉၅၁၇၁၄၃၃  ဖန်ုး-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀ဖုန်း-၀၉၅၁၇၁၄၃၃  ဖန်ုး-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

အထူးေကျးဇူးတင်လ ာ

ဦးသိန်းေဌး

B.Com;C.P.A; D.M.A; D.A.T; A. C.P.A/ASEAN Chartered Professional Accountant

THEIN HTAY AND ASSOCIATES GROUP

အသက်(၆၄)ှစ်
၁၃-၆-၂၀၂၂ရက်(တနလ  ာေန ) ည ၉:၁၅နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားေသာ ေကျးဇူးရှင် ချစ်ခင်ပွန်း 

နာမကျန်းစ်ကာလှင့် ဈာပနအခမ်းအနားကိစ အဝဝမှစ၍ ရက်လည်ဆွမ်းေက းပီးစီးသည့်တိုင်ေအာင ်အဘက်ဘက်မ ှ
စိတ်ေရာကိုယ်ပါှစ်၍ ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေပးကပါေသာ M9 Public Co.,Ltd မှ BOD အဖွဲဝင်လူကီးများ၊ 
ဝန်ထမ်းများှင့ ်အြခားကမု ဏအီဖဲွအစည်းများ၊ ဝမ်းနည်းေကာင်းှင့ ်အားေပးစကားေြပာကားေပး ကေသာ  ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 
ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟများ၊ ဆရာသမားများ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွများ၊ တပည့်တပန်းများ၊ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၊ 
တူ၊တူမများ၊ သက  န်း၊ လှဖွယ်ဝတ များ၊ ပန်းြခင်းများ ပုိေဆာင်ေပးကသူများ၊ Phone, Facebook,Messenger. Viberတုိြဖင့် 
ေမးြမန်း အားေပးစကားေြပာကားေပးကပါေသာ မိတ်ေဆွသဂ  ဟများအားလုံးှင့် အြခားေကျးဇူးတင်ရန်ကျန်ရှိပါေသာ  
ေကျးဇူးတင်ထုိက်သူအားလံုးတုိအား  ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ အထူးေကျးဇူးဥပကာရ တင်ရိှပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။                                                                                    

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇွန်    ၂၀၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၂

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

စားအုန်းဆီ အေြခခံလက်ကားရည် န်း

ေဈး န်းတစ်ပိဿာ  ၅၈၁၅ ကျပ်

ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

ငါးသယံဇာတများ မြပန်းတီးေစေရး 

တားဆီးကာကွယ်

အိ ိယိုင်ငံ အာသံြပည်နယ်ှင့် 

မီဂါလာယာြပည်နယ်တိုတွင် 

ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့် 

၃၂ ဦးေသဆုံး

ရန်ကုန်     ဇွန်     ၁၉

ြမန်မာအသင်းဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် ၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ 

အုပ်စုပွဲစ်များ ထွက်ေပ လာမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပဲွတွင်  အသင်းစုစုေပါင်း   ၁၁ သင်း   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး 

အပ်ုစုှစ်ခုခဲွ၍ ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ အုပ်စုခဲွေဝထားမ အရ အုပ်စု(က)တွင် အင်ဒုိနီးရှား၊ 

ြမန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဘူိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အုပ်စု(ခ)တွင် မေလးရှား၊ လာအို၊ 

တီေမာ၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် စင်ကာပူအသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ 

ပဲွစ်ေရးဆဲွထားမ အရ ြမန်မာအသင်းသည် ဇလူိင်ု ၂ ရက်တွင် ဘူိင်ုးအသင်း၊ 

ဇူလုိင် ၄ ရက်တွင် ထုိင်းအသင်း၊ ဇူလုိင် ၆ ရက်တွင် ဖိလစ်ပုိင်အသင်း၊ ဇူလုိင် ၈ ရက် 

တွင် ဗီယက်နမ်အသင်း၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတိုှင် ့ယှ်ပိင် 

ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ ယင်းပိင်ပွဲကိ ု               စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၁၉

ေရစီးသန်လှသည့် သံလွင်ြမစ်ေကာင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ယာ်ယ ရားများ အသုံးြပ၍ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများ၏ ေနဆိုင်း၊ ညဆိုင်း လ ပ်ရှားမ  

များြဖင့ ်သလွံင်ြမစ်ကူးတတံားသစ်(တာေကာ်)တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းခွင်သည် စ်ဆက်မြပတ် လည်ပတ်လျက်ရိှသည်။ တတံားသစ်တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်း၏ 

ေဘးဘက်(တာေကာ်)တံတားေဟာင်းကီးေပ မှလည်း ယာ်ကီးယာ်ငယ်များက စ်ဆက်မြပတ်သွားလာြဖတ်သန်းေနဆဲ။  စာမျက်ှာ ၂၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၁၂-၂-၂၀၂၁

ဒမီိကုေရစေီဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 

ေသာလပ်ုငန်းသည်  ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးဟသူည့် 

ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးပဲ  ြဖစ်ပါသည်။  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည်  တပ်မေတာ်၏ အဓကိတာဝန်ြဖစ်သည့် 

အတွက်  ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုတပ်မေတာ်အား လ ဲေြပာင်း 

ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း 

ဒီမိုကေရစီကို  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားပီး တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးအနက်တိက်ုတွန်း 

လိုပါသည်။

NNMNNMNMNNNNNNNNMNNMNMNNNNNNNNNNNNNN

NNMNNMNMNNNNNNNNMNNMNMNNNNNNNNNNNNNN

N
N

M
N

N
M

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

M
N

N
M

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N

M
N

N
M

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

M
N

N
M

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

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

တိုက်စစ်မှး ဆာဒီယိုမာေနးအား ဘိုင်ယန်ြမးနစ်အသင်းသို

ယူို ၄၁ သန်းြဖင့် ေရာင်းချရန ်လီဗာပူးအသင်း သေဘာတူညီ
ပရမီယီာလဂ်ိကလပ် လဗီာပူးအသင်း 

ဟာ  တိုက်စစ်မှး  ဆာဒီယိုမာေနးအား 

ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါ   ချန်ပီယံဘိုင်ယန် 

ြမးနစ်အသင်းဆီကို  ေြပာင်းေရ ေကး 

ယူိ ု၄၁ သန်းနဲ  ေရာင်းချဖို သေဘာတညူ ီ

လိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

လီဗာပူးအသင်းဟာ ကနဦးအေနနဲ  

ဆာဒီယိုမာေနးကို  ေရာင်းချြခင်းကေန 

ယူို ၃၂ သန်းရရှိမှာြဖစ်ပီး   ဆာဒီယို 

မာေနးရဲ   ပိင်ပွဲပါဝင်ကစားမ အေပ  

မတူည်၍  ယူိေုြခာက်သန်း၊  တစ်ဦးချင်းနဲ 

စာမျက်ှာ ၂၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

လူမ စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို အေထာက်အကူြဖစ်လာေစမည့် သံလွင်တံတား(တာေကာ်)

ြမန်မာအသင်းယှ်ပိင်မည့် 

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစ်များ ထွက်ေပ 

သံလွင်တံတား(တာေကာ်)သံလွင်တံတား(တာေကာ်)

တည်ေဆာက်ေနမ ကို ေတွရစ်။တည်ေဆာက်ေနမ ကို ေတွရစ်။


