
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    နယုန်လကွယ်၊      တနလ  ာေန။                                                                                                                                            Monday,      27     June    2022          ၁၀၇၇၉

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 စာမျက်ှာ » ၁၃

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀

ေဆာင်းပါး 

စာမျက်ှာ » ၂၂

ကမ  ာေ့လာက ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရး 

သမဝါယမများက တည်ေဆာက်ေပး

“Cooperatives Build a 

Better World”

အေမရိကန်၊ ဂျပန်ှင့် ေတာင်ကိုရီးယား 

သုံးပွင့ဆ်ိင်ုထပ်ိသီးအစည်းအေဝး ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် 

ကျင်းပမည်

ယေနလူငယ်များှင့် ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ိုးရာခရီး ေရထဲမှ ပလတ်စတစ်

အမ  က်သိုက်များ

အ ရာယ်

ဖတ်စရာယေန

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် မာရဝိဇယဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးတည်ထားကိုးကွယ်ရန ်ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကို ကည့်  

စစ်ေဆးစ်။

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါအ့ား အကျိးေရာက် 

လမိ့မ်ည်မဟတ်ုဟ ုမထမီဲြ့မင် မေအာက်ေမရ့ာ။ မိုးေရ 

ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ ်    ေရအိုးသည ်  

ြပည့ဘ်သိကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်း 

ငယ်မ ေသာ   ေကာင်းမ ကို  ြပလုပ်ဆည်းပူးဖန်များ 

လတ်ေသာ် ေကာင်းမ ြဖင့် ြပည့်၏။
ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

ေကာင်းမ ကို ြပလုပ်ဆည်းပူး
 

ေနြပည်ေတာ်       ဇူလိုင်       ၂၆

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်  ဒက ိဏသီရိမိနယ ် မာရဝိဇယဗုဒ ဥယျာ်ေတာ်တွင်  တည်ေဆာက်လျက်ရှိသည့ ် ကမ ာ့အကီးဆုံးေကျာက်ဆစ်ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးြဖစ်လာမည့ ်မာရဝိဇယဗုဒ  

ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်ရန် ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကိ ုိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် သွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။                                                                                                                                                                                                                        စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

မာရဝဇိယဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်ရန် ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆး

မာရဝဇိယဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်ရန် စတင်ေဆာင်ရက်ချန်ိမှ ယေနအထ ိတည်ေဆာက်ပီးစီးမ မှာ ၄၀ ရာခိင်ု န်းခနရိှ်ပြီဖစ်



        

ဇွန်  ၂၇၊   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

ကျန်းမာသန်စွမ်းဖံွဖိးေရးအတွက် အဓိကလုိအပ်ချက်မှာ  အာဟာရဓာတ် 

ြပည့ဝ်ေသာအစားအစာ စားသံုးြခင်းြဖစ်သည်။ အာဟာရြပည့်ဝေရးအတွက် သန်ရှင်း 

လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက ်အသီးအှံတိုအြပင ်အသား၊ ငါးမျိးစုံတိုကိ ု

မ တစွာစားသုံးရသည်။ ိုင်ငံများသည ်ှစ်စ်တိုးပွားေနေသာလူဦးေရအတွက ်

အသားငါး စားနပ်ရကိ ာလု ံေလာက်ဖလူုေံရးကိ ုကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနကသည်။

စိက်ုပျိးေရးကိ ုအေြခခေံသာြမန်မာိင်ုင၌ံ စိက်ုပျိးေရးထွက်ကန်ု စားနပ်ရကိ ာ 

များမှာ ြပည့်စုံလုံေလာက်ပီး အပိုအလ ံများကို ြပည်ပသိုပင်တင်ပိုေရာင်းချိုင်

သည်။ ိင်ုငအံတွင်း စိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်းများမှာ အစ်အဆက်ဖံွဖိးတိုးတက်ေနပီး 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများလည်း  ယှ်တွဲလုပ်ကိုင်ေနကသည်။    ေမွးြမေရးတွင ်

ေရထွက်ကန်ုများမှာ ြပည်တွင်းအတွက်  လုေံလာက်မ ရိှပီး ြပည်ပသုိလည်း တင်ပို 

ေနရသည်။ က ဲ၊ ွား၊ ဆိတ်၊ ကက်ေမွးြမေရးကိ ု    အေနအထားအမျိးမျိးြဖင့ ်

လပ်ုကိင်ုေမွးြမေနကသြဖင့ ်နည်းစနစ်တကျေမွးြမမ ှင့ ်စီးပွားြဖစ်ဖံွဖိးတိုးတက် 

လာေအာင် ေဆာင်ရက်ိုင်မ တွင် အားနည်းေနသည်ကိုေတွရသည်။

ဥပမာအားြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေမွးြမထားေသာ ိုစားွား၊ ခိင်ုးွားများကိ ု

ကည့်လ င် အမျိးအစားအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေက းေမွးေမွးြမသည့်အေနအထား 

အားြဖင့လ်ည်းေကာင်း ဖံွဖိးမ အားနည်းေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ခိင်ုးွား 

များကုိ အာဟာရမြပည့်စံုေသာ ေကာက်ုိးစင်းေက းေမွးြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

စားကျက်ေြမမရိှဘ ဲကံရာလ တ်ေကျာင်းြခင်းြဖင့လ်ည်းေကာင်း ေမွးြမကသည်ကိ ု

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ေမွးြမေရးအစားအစာများမှာ ေဈး န်းကီးြမင့်ေနသြဖင့ ်

ေဈး န်းသက်သာရာ၊ ကံရာအစားအစာများ ေက းေမွးြခင်းသည ်တိရစ ာန်များ 

မဖွံဖိးြခင်း၏ အေကာင်းရင်းခံြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် က ဲ၊ ွား၊ သိုး၊  ဆိတ်များမှာ     အာဟာရမြပည့်စုံေသာ 

သဘာဝစားကျက်များတွင်သာ မီှတင်းရှင်သန်ေနကရသည်။ သဘာဝစားကျက်မှ 

ရရိှေသာအစားအစာမှာ အာဟာရဓာတ်နည်းပါးမ ေကာင့ ်က ဲ၊ ွားများမှာ ကီးထွား 

 န်းေှးေကွးပီး အရယ်ေရာက်မ  ေနာက်ကျရသည်။ ထိုေကာင့ ်က ဲ၊ ွားေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းများထွန်းကားရန်အတွက် သဘာဝစားကျက်များကုိြပြပင်၍ အာဟာရဓာတ် 

ြမင့မ်ားပီး အထွက် န်းေကာင်းမွန်ေသာ အဆင့ြ်မင့စ်ားကျက်ေြမများ၊ အစားအစာ 

များကို ပျိးေထာင်ကရမည်။ စားကျက်ေြမသည ် က ဲ၊ ွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်များ 

စားေသာက်ိုင်သည့ ်စားကျက်ြမက်များ၊ စားကျက်ပဲွယ်ပင်များ စိုက်ပျိးြခင်း 

ြဖစ်သည်။

စားကျက်ပင်များကို တိရစ ာန်များေမွးြမရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ 

ေသာ၊ ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအေထာက်အကြူပေသာ စိက်ုပျိးသီးံှများအြဖစ် 

မှတ်ယူစုိက်ပျိးရမည်ြဖစ်သည်။ တုိးတက်ြပန်ပွားလာေသာ မျိးေကာင်း၊ မျိးသန်  

တိရစ ာန်များအတွက် အာဟာရြပည့်ဝသည့ ်အရည်အေသွးြမင့ ်တိရစ ာန်အစာ 

စားကျက်ဖံွဖိးလာလ င်    ုိှင့်အသားက    တုိးတက်ဖံွဖိးလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့်  အာဟာရြပည့်ဝေသာ အဆင့်ြမင့်စားကျက်များပျိးေထာင်ေပးရန်၊ 

အစာရှားပါးချနိ်တွင် သိုေလှာင်ေက းေမွးိုင်ရန်၊ တိရစ ာန်ကီးထွား န်း၊ အသား 

ေအာင် န်း၊ သားေပါက် န်း၊  ထုတ်လုပ်မ  န်း   ေကာင်းမွန်ေစရန်၊    တန်ဖိုးကီး 

အစာေုက းေမွးြခင်းမှ အာဟာရြပည့ ်စားကျက်ပင်များ အစားထိုးေက းေမွးြခင်းြဖင့ ်

ထုတ်လုပ်စရိတ်သက်သာရန ်ကိးပမ်းရမည်ြဖစ်သည်။

က ဲ၊ ွားေမွးြမသူအများစုသည ်ေကာက်ိုးကိ ုအစာကမ်းအြဖစ်အသုံးြပ 

သြဖင့် အာဟာရမြပည့်ဝြခင်း၊ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း မေအာင်ြမင်ြခင်းအေကာင်း

ရင်းြဖစ်သည်။   ေကာက်ိုးသည ်အစာကမ်းြဖစ်သည့်အေလျာက ်အသားဓာတ် 

ှင့်  အစာေချဖျက်မ စွမ်းအားနည်းပါးသြဖင့ ်  ထုတ်လုပ်မ ကျဆင်းြခင်း၊   အေသ 

အေပျာက်များြခင်း၊ မျိးေအာင်မ ည့ံြခင်း၊  ကီးထွား န်းေှးြခင်း၊   အကျိးအြမတ် 

နည်းြခင်းတိုှင့ ်ကံကရသည်။ အစာသုည် အာဟာရြပည့ဝ်ေသာ်လည်း ေဈး န်း 

ကီးသြဖင့ ်ထတ်ုလပ်ုမ စရတ်ိြမင့မ်ားပီး တွက်ေြခမကိက်ုြဖစ်ကရသည်။ ထိုေကာင့ ်

တရိစ ာန်များအတွက် အရည်အေသွးေကာင်းပီး ထွက် န်းြမင့မ်ားေသာ စားကျက် 

ပင်များစိက်ုပျိးပီး မှန်ကန်ေသာထန်ိးသမ်ိးမ စနစ်ြဖင့ ်တစ်ှစ်ပတ်လုံး အစားအစာ 

ဖူလုံေစရန် ကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်သည်။

ယခအုခါ အာဟာရြပည့ဝ်သည့ ်တရိစ ာန်အစားအစာများ  ေြပာင်းလြဲပလပ်ု 

လာကသည်ကုိ ေတွရသည်။ မိနယ်အလုိက် တိရစ ာန်အစားအစာပင်များ ပျိးေထာင် 

စိုက်ပျိးလာကသည်မှာ တိရစ ာန်များ ဖွံဖိးေရးအတွက ်အလားအလာေကာင်း 

များြဖစ်သည်။ အာဟာရတန်ဖိုးနည်းေသာ ေကာက်ိုးအစား အာဟာရြပည့ဝ်ေသာ 

စားကျက်ပင်များ ပျိးေထာင်ြခင်းသည ်စိုက်ပျိး ေရးှင့်အသားထုတ်လုပ်ေရးကိ ု

က ဲကူးေရပါ  လိုက်ပါဖွံဖိးတိုးတက်ိုင်သြဖင့်  အာဟာရြပည့်ဝသည့်   တိရစ ာန် 

အစားအစာ ထတ်ုလပ်ုေရးေအာင်ြမင်လာေအာင် အားလုံးပါဝင်ပီး ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

တိရစ ာန်အစားအစာထုတ်လုပ် 

ေမွးြမေရးက  ေအာင်ြမင်

 ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၆ 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲဝင/်

ဝန်ထမ်း  အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစ ု

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို   ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထုိသုိလှဒါန်းလျက်ရိှရာ  ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ဥတ ရသရီ ိ

မိနယ်ရှိ ေအးြမသာယာေကျာင်းတိုက်

သိုလည်းေကာင်း၊         ကချင်ြပည်နယ ်

ြမစ်ကီးနားမိနယ်ရိှ သာသနာဝ့န်ေဆာင် 

မိဦးေကျာင်းတိုက်သို  လည်းေကာင်း၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး         ပဲခူးမိနယ်ရှ ိ

ဝင်းနိမ ိတာုံစာသင်တိုက်သို     လည်း 

ေကာင်း၊  ရခိင်ုြပည်နယ်  စစ်ေတွမိနယ်ရိှ 

စတိ သခုေကျာင်းတိက်ုသို လည်းေကာင်း၊ 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    အင်းစိန် 

မိနယ်၌   ြမန်မာိုင်ငံမူးယစ်ေဆးဝါး 

ဆန်ကျင်ေရးအသင်း (အင်းစိန်မိနယ)်၊ 

ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာနှင့်            ခုိင်ပညာေရးဌာနတုိ 

ပူးေပါင်းြပလုပ်သည် ့၂၀၂၂ခုှစ ်အြပည် 

ြပည်ဆိင်ုရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသုံးမ ှင့် 

တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး 

ေနအထိမ်းအမှတ်    မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ်ေလ ာ့ချေရးှင့်  မ ခင်းကျဆင်း 

ေရး အသိပညာေပး ဓာတ်ပံု၊ စာအုပ်ြပပဲွှင့် 

ေဟာေြပာပဲွအခမ်းအနားကိ ု ဇွန် ၂၄ ရက် 

နနံက် ၉ နာရတွီင် အင်းစန်ိ အ ထ က (၆)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   လမ်းမေတာ ်

မိနယ်ရိှ ေကျာက်ပန်းေတာင်းသာမေဏ 

ေကျာ်   ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် တန်ယန်းမိနယ်ရိှ ကုိင်းကုန်း 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သို လည်းေကာင်း 

ဆရာေတာ်၊    သံဃာေတာ်များအတွက ်

ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကိ ု တာဝန်ရိှသမူျားက 

သွားေရာက်    ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ရှိ    ပညာတံခွန်ေကျာင်းအစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ 

ေြပာကား

ေရှးဦးစွာ ြမန်မာိင်ုငမံူးယစ်ေဆးဝါး 

ဆန်ကျင်ေရးအသင်း (ဗဟိ)ု ဥက    ရခဲျပ်  

စိုးဝင်း(ငိမ်း)က          အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး     (ဗဟို)အတွင်းေရးမှး 

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန   ဦးြမင့်ခိုင်က 

ေကျာင်းသားလငူယ်ှင့်    မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ်အေကာင်း၊  အင်းစိန်မိနယ ်

တရားသူကီး ဦးရဲိင်ုသန်းက ြမန်မာိင်ုင ံ

မူးယစ်ေဆးဝါးမ ခင်းများှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

အေကာင်း၊         ခိုင်ပညာေရးဌာန 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ေဒ ခင် 

ခင်ဦးက   လူငယ်ှင့်  မူးယစ်ေဆးဝါး 

အ ရာယ် ေဆာင်ရန်ေရှာင်ရန် အချက်များ၊  

ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာန လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ေဒ ေအးေအးခိင်ုက  ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်          တားဆီး 

ကာကွယ်ေရး    ေဆာင်ရက်ချက်များှင့် 

အင်းစိန်မိနယ် မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင် 

ေရးအသင်းဥက    ဦးဘိုကည်(ေဒါက်တာ 

ဗိုလ်သံမဏိ-      ေတာင်တွင်းကီး)က 

မိနယ်အတွင်း မူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင် 

ေရး ေဆာင်ရက်ချက်များကိ ုေြပာကားပီး 

အ ထ က (၆)Grade-11 မှ ေကျာင်းသား 

ေမာင်ေအးချမ်းေမာင်က   ေကျးဇူးတင ်

စကား ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက်  ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများက 

အထမ်ိးအမှတ်သတင်းစကား လက်ကမ်း 

စာေစာင်များကိ ု ေကျာင်းသားေကျာင်းသ ူ

များအား  ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများက ြပသထားသည့်   မူးယစ် 

ေဆးဝါးအ ရာယ်     အသိပညာေပး  

စာအပ်ုစာေစာင် ဓာတ်ပုမှံတ်တမ်းများကိ ု         

ေလ့လာကည့် ခဲ့ကေကာင်း      သိရ  

သည်။

 ဉာဏ်ဟိန်း

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း 

အင်းစိန်မိနယ်၌ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ေဆးဝါးတိုက်ဖျက်ေရးေနအထိမ်းအမှတ် 

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်အသိပညာေပး ဓာတ်ပုံ၊ စာအုပ်ြပပွဲှင့် ေဟာေြပာပွဲကျင်းပ

သင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ဖို ေကးမုံသတင်းစာတွင် ေကာ်ြငာစို



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ဦးစွာ ရှင်းလင်းေဆာင်၌ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး 

(ကည်း)မှ    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးေကျာ်စွာလင်း၊ 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးညိေစာှင့ ်တပ်မေတာ်အရာရှ ိ

ကီးများက ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ယခင်ေရာက်ရှိစစ်ေဆးစ ်

စစ်ေဆးေတွရှိချက်၊ လမ်း န်မှာကားချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ ၊ မာရ 

ဝဇိယဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းများ       တိုးတက်မ အေြခအေနှင့် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိမ ၊   ေရပန်းဝိုင်းှင့ ်

ေကျာက်စာုေံစတမီျား တည်ေဆာက်ေနမ ၊ ပဋိကတ် 

သုံးပုံ ေကျာက်စာများကုိ   ေခတ်မီစက်ကိရိယာများ 

အသုံးြပ၍  ေရးထွင်းလျက်ရှိမ ၊  နဂါးုံဘုရားအား 

ဆရာေတာ်ကီးများ၏    လမ်း န်မိန် ကားချက ်

များှင့အ်ည ီ  တည်ထားကိုးကွယ်ရန်    ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိမ ၊   ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းစာများကိ ု   ပုံှိပ် 

ထုတ်ေဝ၍  လှဒါန်းမ များြပလုပ်ရန ်  ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိမ အေြခအေနများကို     ရှင်းလင်းတင်ြပ    

သည်။

ြပည့်စုံစွာပါဝင်

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

ယခ ုမာရဝဇိယ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး  တည်ထား 

ကိုးကွယ်မည့်ေနရာသည ် ဘုရား၊  သိမ်၊  ေကျာင်း၊ 

ကန်၊ တံတားှင့် ေြမာင်းများ ြပည့်စုံစွာပါဝင်သည့ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်အား မာရဝိဇယဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးတည်ထားကိုးကွယ်ရန် ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကို 

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

မာရဝိဇယဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်ရန ်ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကို ေတွရစ်။

 မာရဝဇိယ ဗဒု ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး တည်ထားကိုးကွယ်မည့ ်ေနရာသည် 

ဘရုား၊ သမ်ိ၊ ေကျာင်း၊ ကန်၊ တတံားှင့ ်ေြမာင်းများ ြပည့စ်ုစွံာပါဝင်သည့် 

ေနရာတစ်ခုြဖစ်

 ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းစာများကို    ထုတ်ေဝေရး ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီသည့်  ပုံှိပ်ထုတ်ေဝမ မျိးြဖင့် ခံ့ညား 

ထည်ဝါမ ရှိေအာင် စနစ်တကျြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန်လို

  ပိဋကတ်သုံးပုံ ေကျာက်စာချပ်များထားရှိမည့် ေကျာက်စာုံေစတီများ 

ရာသဦတဒုဏ်ခံိင်ုေရးှင့ ်ေကျာကစ်ာချပမ်ျား ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမ ဲ

ေစေရးအတွက် တည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ချန်ိကတည်း 

က တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေနရန်လို

ေနရာ တစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ နဂါးုဘံရုားကိ ု တည်ထား 

ကိုးကွယ်ရာတွင ်     ဆရာေတာ်ဘုရားကီးများ၏         

လမ်း န်မိန် ကားချက်များှင့်အည ီ    တည်ထား 

ကုိးကွယ်ရန်လုိသက့ဲသုိ  ပိဋကတ်ေတာ်လာ  စာေပ 

ကျမ်းဂန်များှင့်လည်း     ကိုက်ညီရန်လိုေကာင်း၊ 

ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းစာများကို      ထုတ်ေဝေရး 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ိုင်ငံတကာ  အဆင့်အတန်းမီ 

သည့် ပုံှိပ်ထုတ်ေဝမ မျိးြဖင့ ်     ခံ့ညားထည်ဝါမ  

ရိှေအာင် စနစ်တကျြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန်လုိေကာင်း၊ 

ပိဋကတ်သံုးပံုကျမ်းစာအုပ်များကုိ လှဒါန်းလုိသည့် 

အလှရှင်များ    လှဒါန်းိုင်ေရးအတွက်လည်း 

အသိေပး  းေဆာ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပိဋကတ်သံုးပံု 

ေကျာက်စာချပ်များထားရှိမည့် ေကျာက်စာုံေစတ ီ

များ ရာသဦတဒုဏ်ခံိင်ုေရးှင့ ်ေကျာက်စာချပ်များ 

ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲစေရးအတွက် တည်ေဆာက် 

ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ချန်ိကတည်းက တာဝန် 

ရိှသူများက စနစ်တကျ ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေနရန် 

လိုေကာင်း မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲဝင်များသည ်

မာရဝိဇယဗုဒ  ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး   တည်ထား 

ကိုးကွယ်ရန် ပလ င်ေတာ်အကမ်းထည် တည်ေဆာက်  

ပီးစီးမ ၊ ေကျာက်စာချပ်များကိ ုေခတ်မစီက်ကရိယိာ 

ြဖင့ ်ထွင်းထေုနမ ၊ ရတနာပုေံခတ်ဟန် မဂ  လာတတံား 

တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ၊  ေချာင်းေြဖာင့်ေြမထိန်းနံရံ 

တည်ေဆာက်ြခင်းလပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ၊ 

သဓုမ ာဇရပ်များ တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ၊ မစုလိ ာအိင်ု 

ှင့ ်ေကျာက်စာုမံျား တည်ေဆာက်ေနမ အေြခအေန 

များကုိ  လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး  တာဝန်ရိှသူ 

များ၏ တင်ြပချက်များကုိ ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က 

လိုအပ်သည်များ လမ်း န်မှာကားသည်။

တည်ေဆာက်ပီးစီးမ  ၄၀ ရာခိုင် န်းခန်

အဆိုပါ  ကမ ာ့အကီးဆုံး  စကျင်ေကျာက်ဆစ ်

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီးြဖစ်လာမည့်  မာရဝိဇယ 

ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး  တည်ထားကိုးကွယ်ရန ်

ေကျာက်တုံးေတာ်ကီးများသယ်ယူမ ၊ ေကျာက်တုံး 

ေတာ်ကီးများကိ ုCNC စက်ကီးများြဖင့ ် ထုဆစ်မ ၊ 

ေကျာက်စာုေံစတမီျား တည်ေဆာက်မ ၊ ေကျာက်စာ 

ချပ်များကို CNC စက်ကီးများြဖင့် ထုဆစ်မ ၊ သုဓမ ာ 

ဇရပ်များ၊    သာသနာ့ဗိမာန်   အဂ ါဓိပတိ  ဝိသုံဂါမ 

သိမ်ေတာ်ကီး၊ မုစလိ ာအိုင်၊ ေရပန်းဝိုင်း၊ ရတနာပုံ 

ေခတ်ဟန် မဂ  လာတတံားှင့ ် အြခားဆက်စပ်သည့ ်

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ စတင်ေဆာင်ရက်ချန်ိ 

မှ ယေနအထိ  တည်ေဆာက်ပီးစီးမ မှာ  ၄၀  ရာခိုင် 

 န်းခန်ရှိပီြဖစ်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသသီစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွသို တက်ေရာက်၍ ကံေ့ကာ်ပင်အား ဦးေဆာင်စိက်ုပျိးေပး
ေနြပည်ေတာ်      ဇွန်      ၂၆

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ၂၀၂၂ ခှုစ် 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနားကို  ယေန  

နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင်    ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်    ဒက ိဏခိုင်  ဒက ိဏသီရိမိနယ ်

မာရဝိဇယဘုရားလမ်း  စံပယ်လမ်း ဝဲ၊ ယာ၌ ကျင်းပရာ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်    ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမငး်ေအာင်လ  င် 

တက်ေရာက်၍ ကံေ့ကာ်ပျိးပင်ကိ ု ဦးေဆာင်စိက်ုပျိး 

ေပးသည်။

အခမ်းအနားသုိ     ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏  ဇနီး 

ေဒ ကကလှ၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ် 

မှးကီးစိုးဝင်းှင့ ်ဇနီး၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စ ီအဖဲွဝင်များှင့ဇ်နီးများ၊  ေကာင်စအီတွင်း 

ေရးမှးှင့်ဇနီး၊    တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးှင့ ် ဇနီး၊ 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပုဂ ိလ်များ၊     ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီဥက   ၊    ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ 

တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊  ေနြပည်ေတာ်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်တိင်ုးမှး၊ ဒတုယိဝန်ကီးများှင့ ်ဝန်ကီး 

ဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ 

သစ်ေတာှင့်  ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက သိုလ်ှင့် 

အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ၊ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိင်ုငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

က အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ၂၀၂၂ ခှုစ် မိုးရာသ ီ

သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွအခမ်းအနားများကုိ ြပည်သူလူထု

ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့်     သစ်ေတာသယံဇာတများ 

ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်၊  မိြပှင့်ေကျးလက်များ       

စမ်ိးလန်းစိြုပည်သန်ရှင်းသာယာလှပေစရန်၊ ြပည်သ ူ

များ အပန်းေြဖနားေနစရာ   စိမ်းလန်းေြမများဖံွဖိး 

လာေစရန်ှင့ ်သစ်ေတာေဂဟစနစ်များှင့ ်ဇဝီမျိးစု ံ

မျိးကွဲ ထိန်းသိမ်းိုင်ရန် ရည်ရယ်၍ ိုင်ငံှင့်အဝန်း 

ကျင်းပေနကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ကုလသမဂ စားနပ် 

ရိက ာှင့် စုိက်ပျိးေရးအဖဲွ၏ မှတ်တမ်းအရ ကမ ာေပ  

တွင် ၁၇ ရာစှုင့ ်၁၈ ရာစှုစ်များက သစ်ေတာဧရယိာ 

၆ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံ ဟက်တာခန်ရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၀၀ 

ြပည့ှ်စ်တွင် ၃ ဒသမ ၈၇ ဘလီယီ ံဟက်တာခန်သာ 

ကျန်ရှိေတာ့သည်ကိ ုသိရှိရေကာင်း၊  အေရှေတာင ်

အာရှုိင်ငံများသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကမ ာ့သစ်ေတာ 

ဧရိယာ၏ ခုနစ်ရာခုိင် န်းခန်   ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေသာ် 

လည်း ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မ ှ   ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း 

သစ်ေတာဧရိယာ ဟက်တာ ၉ ဒသမ ၄ သန်းခန်  

ြပန်းတီးခဲ့သည်ကိ ုေလ့လာသိရှိရေကာင်း။

သဘာဝသစ်ေတာေဂဟစနစ်များ 

တစ်ေနထက်တစ်ေန  ပျက်စီးယိုယွင်းလာ

ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင်  ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင ်

လက်ရှိ ကံေတွေနရသည့ ်    သစ်ေတာြပန်းတီးမ  

ြဖစ်စ်များကိ ုေလလ့ာကည့မ်ည်ဆိပုါက သစ်ေတာ 

များကိ ုစည်းမဲက့မ်းမဲအ့လွန်အက ံ ခတ်ုထွင်ရှင်းလင်း 

ြခင်း၊ ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာများစုိက်ပျိးြခင်း၊ ထင်းှင့် 

မီးေသွးေလာင်စာများ အလွန်အက ံထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ေတာမီးေလာင်က မ်းြခင်း၊ မိြပှင့်ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 

များ၊ စိက်ုပျိးေြမများှင့ ်စက်မ ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

တိုးချဲလပ်ုေဆာင်ြခင်းများေကာင့ ်သစ်ေတာေြမများ 

မှ အြခားေြမအသုံးချမ ကို  ေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ေပ  

ေစပီး သဘာဝသစ်ေတာေဂဟစနစ်များ တစ်ေနထက် 

တစ်ေန  ပျက်စီးယုိယွင်းလာေနသည်ကုိ ေတွရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သစ်ေတာြပန်းတီးမ ေကာင့ ်လူသား 

များ အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရးအတွက် ကီးမားသည့် 

ခိမ်းေြခာက်မ များြဖစ်သည့်  ရာသီဥတုေြပာင်းလဲ

ေဖာက်ြပန်လာြခင်း၊    ြမစ်၊   ေချာင်း၊   ကန်များ 

တိမ်ေကာလာေစပီး ေရကီးေရလ ံမ များြဖစ်ေပ ြခင်း 

ှင့်  တစ်ဖက်တွင်လည်း  ေရများညစ်ညမ်းလာပီး 

ေရချိအရင်းအြမစ်များခန်းေြခာက်ဆုံး ံးလာြခင်း၊ 

ေြမဆီလ ာများြပန်းတီးြခင်း၊  ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ 

ေပျာက်ဆံုးေလျာ့နည်းလာြခင်း စသည့် ေနာက်ဆက်တဲွ 

ဆိုးကျိးများကိ ုကံေတွေနရေကာင်း။

ကမ ာ့ကုလသမဂ က     “ေဂဟစနစ်ြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်ရှင်သန်ေရး   ကုလသမဂ     ဆယ်စုှစ် 

ေကညာချက် (၂၀၂၁-၂၀၃၀)” ကိ ုထတ်ုြပန်ခဲရ့ာတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ဆိုင်ရာ ေဘးအ ရာယ်များ 

တွန်းလှန်တိက်ုဖျက်ိင်ုေရး၊ သန်းေပါင်းများစွာေသာ 

မျိးစတ်ိများ ေလျာပ့ါးေပျာက်ကွယ်လာမ ကိ ုတားဆီး 

ကာကွယ်ိင်ုေရးှင့ ်အစားအစာဖလူုမံ ၊ ေရေထာက်ပံ ့

မ ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ေသချာ 

ခိုင်မာေစေရးတိုအတွက ် ပျက်စီး၊  ြပန်းတီးလာေန 

သည့ ်ေဂဟစနစ်များကိ ုြပန်လည်ရှင်သန်ေကာင်းမွန် 

လာေစေရး တွန်းအားေပးြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်ကိ ုေလ့လာေတွရှိရေကာင်း။ 

မမိတိိုြမန်မာိင်ုငတွံင် သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ သည် 

၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ိင်ုငဧံရယိာ၏ ၅၂ ရာခိင်ု န်းရိှပီး 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်၄၂ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင် န်းရှိသည့် 

အတွက် သစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  ပိမုိေုလျာန့ည်းမသွားေစ 

ေရး၊  သစ်ေတာြပန်းတီးမ ေလ ာ့ချရပ်ဆိုင်းိုင်ေရး၊ 

သဘာဝေတာများထိန်းသိမ်းေရး၊  သစ်ေတာများ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး၊  သစ်ေတာေြမမှ အြခားေြမ 

အြဖစ်ေြပာင်းလဲအသုံးချမ မရှိေစေရး၊  အမဲတမ်း 

သစ်ေတာနယ်ေြမအတွင်းသာမက  သစ်ေတာေြမ 

ြပင်ပသဘာဝေတာများ ထိေရာက်စွာထိန်းသိမ်းိုင်ေရး 

တိုအတွက် သစ်ေတာမဝူါဒများှင့အ်ည ီသက်ဆိင်ုရာ 

ဝန်ကီးဌာနများ၊                     စာမျက်ှာ ၅ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနားတွင ်အမှာစကား 

ေြပာကားစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်  ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

ကံ့ေကာ်ပင်အား စိုက်ပျိးေပးစ်။

 ကုလသမဂ  စားနပ်ရိက ာှင့်   စိုက်ပျိးေရးအဖွဲ၏မှတ်တမ်းအရ   ကမ  ာေပ တွင်         

၁၇ ရာစုှင့် ၁၈ ရာစုှစ်များက သစ်ေတာဧရိယာ ၆ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံ ဟက်တာ 

ခန်ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၃ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ ဟက်တာခန်သာ ကျန်ရှိ 

ေတာ့သည်ကို သိရှိရ 

 အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကမ  ာသ့စ်ေတာဧရိယာ၏ 

ခနုစ်ရာခုိင် န်းခန် ပုိင်ဆုိင်လျက်ရိှေသာ်လည်း ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း 

သစ်ေတာဧရယိာ ဟက်တာ ၉ ဒသမ ၄ သန်းခန ်ြပန်းတီးခဲသ့ည်ကိ ုေလလ့ာသရိှိရ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၄ မှ

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများ၊ လူမ  

အဖွဲအစည်းများှင့်    ိုင်ငံသားများအားလုံးက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးကရန် အသေိပးတိက်ုတွန်း 

လိုေကာင်း။

ယေနကမ ာတွင် မိြပလဦူးေရထထူပ်လာြခင်း၊ 

စက်မ လုပ်ငန်းများ    တိုးချဲလာြခင်းတိုေကာင့ ်           

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်

လမ်းေဘးဝယဲာ သစ်ေတာများ၊  စမ်ိးလန်းေြမ(Green 

Spaces)များ၊ ဥယျာ်များ၊ ပန်း ခံများပါဝင်သည့ ်

မိြပသစ်ေတာများ(Urban Forests) စသည်တို 

စိုက်ပျိးထိန်းသိမ်းြခင်းကို    အထူးအေလးေပး 

ေဆာင်ရက်လာကသည်ကုိ ေလ့လာေတွရိှရေကာင်း။

မိြပသစ်ေတာများ စိုက်ပျိးထိန်းသိမ်းြခင်းမ ှ

တစ်ဆင့် ြပည်သူလူထု စိတ်ေပျာ်ရ င်ကျန်းမာေရး 

အတွက် စမ်ိးလန်းစိြုပည်သည့ ် အပန်းေြဖနားေနစရာ 

ေနရာများ တိုးပွားလာေစြခင်း၊  မိြပ၏ ေရသသံရာ 

စက်ဝန်းကို    ထိန်းညိေပးိုင်ပီး    ေြမေအာက်ေရ 

ထိန်းသိမ်းေပးြခင်းြဖင့်       ေကာင်းမွန်သည့ ်           

ေသာက်သုံးေရရရှိေစိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုြပင ်

ခရီးသွားများှင့ ်   စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်

စတ်ိချမ်းေြမစ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုဖန်တီးေပးိင်ုြခင်း၊ 

ရာသဦတေုြပာင်းလမဲ ှင့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ 

ေလ ာ့ချေပးုိင်ြခင်း၊ ေလထုညစ်ညမ်းမ မှ ကာကွယ် 

ေပးိုင်ြခင်း၊ ေြမဆီလ ာေကာင်းမွန်ေစပီး ေြမယာ 

 ခင်းများ ထိေရာက်စွာထိန်းသိမ်းိုင်ြခင်းေကာင့ ်

ကမ ာ့သက်ရှိများ   တည်မဲေရး(Life on Land)ကို 

အေထာက်အကူြပြခင်း စသည့် အကျိးေကျးဇူးများ 

ရရှိေစိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းတွင ်       

မိြပသစ်ေတာစိုက်ပျိးထိနး်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ကို ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုှစ်များက  စတင်ပီး   ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့အ်တွက် စမ်ိးလန်း 

စုိြပည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ  ပုိင်ဆုိင်ပီး ေွရာသတွီင် 

အပခူျန်ိေလျာန့ည်းခဲြ့ခင်း၊ သမမ တသည့ ်ရာသဦတ ု

ကိ ုရရိှခဲြ့ခင်းများေကာင့ ်စမ်ိးလန်းပီး သန်ရှင်းသည့ ်

မိြပတစ်ရပ်တည်ေထာင်ိင်ုခဲြ့ခင်း၏  အကျိးရလဒ် 

အြဖစ် လက်ေတွခစံားသြိမင်ိင်ုကသည်ကိ ုအားလုံး 

အသိြဖစ်ေကာင်း။

ယေန သစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွြပလုပ်သည့်ေနရာသည် 

ကမ ာတွင် အကီးဆုံးြဖစ်လာမည့ ်မာရဝဇိယပ်ုပွား 

ေတာ်ြမတ်ကီးတည်ရှိရာကို   ေနြပည်ေတာ်မှ 

ဝင်ေရာက်ရာ အဓိကလမ်းြဖစ်ေသာ စံပယ်လမ်းြဖစ် 

ေကာင်း၊ ယင်းလမ်းကိ ု အမတဲမ်းစမ်ိးလန်းသာယာ 

ေစရန် ပန်းအေြခခံသည့်  ှစ်ရှည်ပင်များြဖစ်သည့ ်

ကံ့ေကာ်၊ စိန်ပန်းှင့်  ခေရပင်များ စိုက်ပျိးြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊   ယခလုမ်းမကီးကိ ု   ေလးလမ်းသွားအြဖစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။

ထိုေကာင့ ်ေနြပည်ေတာ်ကိ ုသစ်ေတာသစ်ပင ်

များြဖင့ ်စိမ်းလန်းစိုြပည်ပီး  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

သန်ရှင်းသာယာလှပသည့်  Green and Clean City 

အြဖစ် ေရှရှည်တည်ေထာင်ိုင်ေရးှင့ ်အြခားတိုင်း 

ေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင်လည်း  ပတ်ဝန်းကျင် 

ေရရှည်ေကာင်းမွန်သည့ ်Green and Clean Cities 

များတုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးတုိကုိ  အေြမာ်အြမင် 

ကီးကီးြဖင့်   အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်လို 

ေကာင်း။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်စိမ်းလန်းစိုြပည ်

သာယာလှပရန် လူငယ်များကလည်း ပါဝင်

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း 

စိြုပည်ေရးလ ပ်ရှားမ (Green Campaign)များ ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယခုကဲ့သို ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူ လူငယ်မျိးဆက်သစ်များကို ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေစြခင်းသည်   အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များ 

အတွက်  သစ်ပင်သစ်ေတာများှင့်  ပိုမိုစိမ်းလန်း 

စိြုပည်ပီး ကျန်းမာေပျာ်ရ င်ဖွယ်ေကာင်းေသာ၊ စ်ဆက် 

မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေနေသာ၊ သန်ရှင်းေကာင်းမွန် 

သည့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ေဂဟစနစ်များကိ ု ထန်ိးသမ်ိး 

ုိင်ေရးသည် အေရးကီးသည်ဆုိသည့် အသိစိတ်ကို 

ရရိှေစပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ စိမ်းလန်းစုိြပည် 

သာယာလှပရန်အတွက်   လူငယ်များကလည်း 

ပါဝင်ပီး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထန်ိးသိမ်းေရးက   ဖံွဖိးေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှရာတွင် ေြမေပ ေြမေအာက် သဘာဝသယံဇာတ 

များ  ေရရှည်တည်တံ့ေစေရးှင့် အေမွအှစ်များကို 

ေနာင်အနာဂတ်မျိးဆက်များတိင်ုေအာင် လက်ကမ်း 

ေပးုိင်ေရး၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲေဖာက်ြပန်မ  ေလ ာခ့ျ 

ေရးှင့ ်ြပန်လည်မ တလာေစေရး၊ ိင်ုငပံိင်ုသစ်ေတာ 

များ ေရရှည်တည်တံ့ေစေရး၊ မိြပသစ်ေတာများ 

ှင့ ်ေကျးရာပိင်ုထင်းစိက်ုခင်းများ  တည်ေထာင်ေရး၊ 

ပင်လယ်ကမ်းေြခေဒသရှ ိဒီေရေတာများ  ထာဝစ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရး၊ ြမစ်ေချာင်းှင့ ်ဆည်တာတမ ံ

များ  ေရရှည်ထိန်းသိမ်းအသုံးြပိုင်ေရးအတွက ်

ေရေဝေရလသဲစ်ေတာများ တည်ေထာင်ေရးလပ်ုငန်း 

များကို  အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်

ိင်ုငံေတာ်ှင့်အတူ မျိးဆက်သစ် လူငယ်များအပါအဝင် 

တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ၊ ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွအစည်း 

များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပအဖဲွအစည်းများက ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကြခင်းြဖင့်  “စိမ်းလန်းသာယာ 

သည့် ိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်ကမ ာ့အလယ်တွင်  ထာဝရ 

ဂုဏ်ယူိုင်ေရး   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားကဖို” 

ထပ်မံ တိုက်တွန်းပါေကာင်းြဖင့ ်ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး၊  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက     ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးစိုးဝင်းှင့ဇ်နီးတိုက  ကံေ့ကာ်ပင်များ 

ကိ ုသတ်မှတ်ေနရာများတွင်  ဦးေဆာင်စိက်ုပျိးေပးက 

သည်။

ယင်းေနာက ်အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာ 

ကသည့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင ်

များှင့်ဇနီးများ၊  ေကာင်စီအတွင်းေရးမှးှင့်ဇနီး၊ 

တဲွဖက်အတွင်းေရးမှးှင့ဇ်နီး၊ ြပည်ေထာင်စအုဆင့ ်

ပုဂ ိလ်များ၊ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးမှ တပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများှင့်ဇနီးများ၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ဥက   ၊  ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး၊ 

ဒတုယိဝန်ကီးများှင့ ်ဝန်ကီးဌာနများမှ ဌာနဆိင်ုရာ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ၊ သစ်ေတာှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ  တက သုိလ်ှင့် အေြခခံပညာေကျာင်းများမှ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသမူျား၊ တာဝန်ရိှသမူျားသည် 

စပံယ်လမ်းဝဲယာ၌ ပျိးပင်များကုိ စုိက်ပျိးေပးကသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည ်  ြပည်ေထာင်စ ု

နယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ၂၀၂၂ ခုှစ်  မိုးရာသီသစ်ပင ်

စိက်ုပျိးပဲွအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကသမူျား 

တေပျာ်တပါးပျိးပင်များ  စိက်ုပျိးေနမ ကိ ုလှည့လ်ည် 

ကည့် အားေပးသည်။

ယေနကျင်းပြပလုပ်သည့်    ေနြပည်ေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင ်

စိက်ုပျိးပဲွ အခမ်းအနားတွင် က့ံေကာ်၊ ခေရှင့် စိန်ပန်း 

ပျိးပင်စုစုေပါင်း ၆၅၂ ပင်ကို လူထုလ ပ်ရှားမ  

အသွင်ြဖင့ ် စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း  သတင်းရရှိသည်။                                                    

သတင်းစ်

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက    ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း

ကံ့ေကာ်ပင်အား စိုက်ပျိးေပးစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက        ိုင ်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်    

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ဇနီး 

ေဒ ကကလှ     ကံ့ေကာ်ပင်အား 

စိုက်ပျိးေပးစ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဒုတိယဥက       ဒုတိယဝန်ကီးချပ်        

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း၏ဇနီး 

ေဒ သန်းသန်းွယ်  ကံ့ေကာ်ပင်အား 

စိုက်ပျိးေပးစ်။



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

၁၉၀၄ ခှုစ်တွင် သမဝါယမအသင်းအက်ဥပေဒ  

ကိ ုြပ  ာန်းခ့ဲပီး ၁၉၀၅ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ေန  

တွင် စစ်ကိုင်းခိုင ်ြမင်းမူေငွစုေငွေချး သမဝါယမ 

အသင်း  စတင်ဖွဲစည်းခဲ့သည်မှစ၍     သမဝါယမ 

လပ်ုငန်းများ သေ တည်လာခ့ဲပါသည်။ ေခတ်အဆက် 

ဆက်  သမဝါယမအသင်းများ    ရှင်သန်ဖွံဖိးေရး 

အတွက် ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကီးဌာန ဖဲွစည်းထေူထာင်ပီး 

လမ်း န်ကီးကပ်မ များြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ၂၀၁၆ 

ခှုစ် ဧပလီတွင် သမဝါယမဝန်ကီးဌာနမှာ သီးြခား 

ရပ်တည်ခွင့မ်ရရိှဘ ဲ ဦးစီးဌာနြဖင့သ်ာ    သမဝါယမ 

လပ်ုငန်းများအား ကီးကပ်ကွပ်က ဲေဆာင်ရက်ခဲရ့ပါ 

သည်။ (၁၇-၆-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် သမဝါယမှင့် 

ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာနကိ ု  ဝန်ကီးဌာန 

အသစ်အြဖစ်   ြပန်လည်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ပီး 

ေခတ်ှင့်အညီ မူဝါဒအသစ်များြဖင့ ်   သမဝါယမ 

လုပ်ငန်းများ ရှင်သန်ဖွံဖိးလာေစေရးေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။ 

ရှစ်ရပ်ချမှတ်

သမဝါယမဦးစီးဌာနက ြပည်သတူို၏ လမူ စီးပွား 

အတွက် ထိေရာက်အကျိးရှိမည့ ်   ေမ ာ်မှန်းချက်၊ 

ကမ ာ့ေလာက ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရး သမဝါယမများက တည်ေဆာက်ေပး
“Cooperatives Build a Better World”

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေန  အကိဂုဏ်ြပေဆာင်းပါး

 ေအာင်သူရ(သမဝါယမ)

အသင်းများအား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း၊  

BOD ြပန်လည်ေရးချယ်ရာတွင်လည်း အမှန်တကယ် 

စိတ်ပါဝင်စားပီး       အလုပ်လုပ်ိုင်သူများအား 

ေရးချယ်ိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ သမဝါယမအသင်း     ၃၁၉၂၁ 

သင်းကို ဖွဲစည်းထားရှိပီး ကုန်ထုတ်လုပ်မ အသင်း 

များတွင် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးသမဝါယမအသင်း

၂၂၉၇၁ သင်း၊     ေမွးြမေရးကုန်ထုတ်သမဝါယမ 

အသင်း ၃၅၈၈ သင်း၊ လယ်ယာအေထာက်အကူြပ 

သမဝါယမအသင်း ၁၆၁ သင်းှင့်        မျိးေစ့ထုတ် 

သမဝါယမအသင်း ၁၈၇ သင်းတို ပါဝင်သည်။

စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေင ွထုတ်ေချး 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ     လုပ်ငန်းများအတွက ်

လိုအပ်ေသာ စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေင ွထုတ်ေချးေပး 

ြခင်း၊  မျိး၊   သွင်းအားစုြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းှင့ ်

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများအား အရစ်ကျစနစ် 

ြဖင့်  ေရာင်းချြခင်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။  

သမဝါယမအသင်းများမ ှြပည်တွင်းကုန်ကမ်းများ 

ြဖင့်  ထုတ်လုပ်ေသာ   သဘာဝေြမဩဇာများအား 

စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရး  သမဝါယမအသင်းများက 

ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစ်များ၊ Action 

Plan  ရှစ်ရပ်ချမှတ်၍  ြပည်သူများ၏   လူမ စီးပွား 

ဘဝြမင့မ်ားေရးှင့ ်အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ 

ဖန်တီးေပးိုင်ေရးအတွက ်သမဝါယမအသင်းများ

ဖွဲစည်းြခင်း(Organizing)၊  စည်းုံးပညာေပးြခင်း 

(Educating)၊ တည့်မတ်ြပြပင်ေပးြခင်း (Regulating) 

တိုကို   သမဝါယမအသင်းဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒ၊ 

 န်ကားချက်များှင့အ်ည ီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သည်။    အမှန်တကယ်   အလုပ်လုပ်လိုသူများ၊ 

လုပ်ငန်းတူရာအလိုက်  စိတ်ဝင်စားသူများအား 

စည်းုံးပီး သမဝါယမအသင်းသစ်များ တိုးချဲဖဲွစည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ယေနအထိ   သမဝါယမ 

အသင်းေပါင်း ၃၉၃၉၉ သင်းတိုကိ ုဖဲွစည်းထားရိှရာ 

ြပြပင်၍ရေသာအသင်းများ၏  အားနည်းချက်များ 

ြပြပင်တည့်မတ်ပီး မည်သိုမ ြပြပင်၍မရိုင်ေသာ 

အသင်းသားများကိ ုြဖန် ြဖးေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိသည်။

လယ်ယာအေထာက်အကူြပ     ဝန်ေဆာင်မ  

သမဝါယမအသင်း ၁၆၁ သင်းကလည်း   ရိတ်သိမ်း 

ေခ ေလှစက် ၁၁၄ စီး၊ ထွန်စက်ကီး ၄၅၂ စီး၊  အြခား 

စက်ကိရိယာ ၆၄ စီးတိုြဖင့ ်   စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  

လုပ်ငန်းများအတွက ်   လယ်ယာဝန်ေဆာင်မ များ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ လယ်ယာဝန်ေဆာင် 

မ  သမဝါယမအသင်းများအေနြဖင့် အသင်းသား 

များစိုက်ပျိးေသာ လယ်ယာေြမများအား   စာရင်း 

မှတ်စနစ်ြဖင့ ်သီးံှေပ ချန်ိမှ ဝန်ေဆာင်ခရယသူည့ ်

စနစ်ြဖင့်  လယ်ယာဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ေဆာင်ရက်မည့ ်လယ်ယာစိက်ုပျိးေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် ေတာင်သမူျား ဆုံး ံးနစ်နာမ မရိှေစေရးှင့ ်

သီးှံများအထွက်တိုးေစေရး၊  ေဈးကွက်ခိုင်မာမ ရ

ှ ေစေရးတိုအတွက်   ကမု ဏမီျားှင့်ချတ်ိဆက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်ဘတ်ဂျက်မှ ပံပ့ိုးေငရွယ၍ူ 

လည်းေကာင်း၊  အသင်းပိုင်ေငွြဖင့ ် လည်းေကာင်း 

သမဝါယမ            ကန်ထိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်း 

(Cooperative Contract Farming)   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

ေမွးြမေရးကုန်ထုတ်သမဝါယမအသင်းများ 

အေနြဖင့် သမဝါယမအသင်းပိုင ်  ငါးကန်များှင့် 

အင်းများမှာ  ငါးများအား   ပိုမိုေမွးြမထုတ်လုပ ်

ေရာင်းချိုင်ေအာင်ှင့ ်     ေရထွက်ကုန်လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ    သမဝါယမအသင်းများ 

အေနြဖင့်   ြပည်တွင်း/ြပည်ပသို     တိုးချဲတင်ပို 

ေရာင်းချိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဝန်ေဆာင်မ သမဝါယမအသင်း ၄၃၆၃ သင်း 

ဖွဲစည်းထားရှိပီး ဌာနဆိုင်ရာ၊ ေဈးှင့် အေသးစား

ေငစွေုငေွချးသမဝါယမအသင်းများ   ဖံွဖိးတိးုတက် 

လာေစရန် အသင်းသားများ၏ အစှုင့ ်စေုဆာင်းေင ွ

များ   တိုးြမင့်လာေစေရးစည်းုံးြခင်း၊   အစုများ 

တိုးြမင့်ိုင်ြခင်းမရှိပါက        စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်ပီး ရရှိလာသည့် အကျိးအြမတ်အေပ  

အစုတိုးြမင့်ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရိှပါသည်။ အသင်းသားများက ေငွစုေဆာင်းတတ်သည့ ်

အေလ့အကျင့်ေကာင်းများရှိလာေစေရးကိုလည်း 

စည်းုံးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ ဝန်ေဆာင်မ  

သမဝါယမအသင်းများအေနြဖင့ ်ေငေွကးဝန်ေဆာင် 

မ လုပ်ငန်းများအြပင် အြခားဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

များ၊ ေဆးုံေဆးခန်းများဖွင့်လှစ်ပီး  ကျန်းမာေရး

ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်းများကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရှိသည်။

သမဝါယမအသင်းပိုင ်

စက်ုံအလုပ်ုံများကိ ုထူေထာင်

စက်မ လက်မ ကန်ုထတ်ုသမဝါယမအသင်းများ

ကလည်း ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ ပဲခွဲစက်၊ ရက်ကန်း၊ 

အထည်ချပ်၊ ေရခစဲက် စသည်ြဖင့ ်သမဝါယမအသင်း 

ပိုင် စက်ုံအလုပ်ုံများကို ထူေထာင်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိပီး ထွက်ရှိသည့်ပစ ည်းများကိ ုြပည်တွင်း/

ြပည်ပေဈးကွက် အသီးသီးသို ြဖန်ြဖးေရာင်းချလျက် 

ရှိသည်။   ေဒသတစ်ခုချင်း၏ ထုတ်ကုန်များကို 

တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ထုတ်လုပ်ုိင်ေရးှင့် ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပေဈးကွက်သုိ    ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး 

အတွက် ေကျးရာတစ်ရာ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခု (One 

Village, One Product) အေနြဖင့ ်ကန်ုကမ်းရရိှမ ှင့် 

ေငွေကးအရင်းအှီးအေပ မူတည်၍ ဝါးခေမာက်၊ 

ရက်ကန်း၊ ဂျံုိးဦးထုပ်၊ ြခင်းေတာင်း၊ တြံမက်စည်း၊ 

အိုး၊ သင်ြဖးဖျာ၊ ပန်းပဲ၊ အိုးစည်ှင့် ယွန်းလုပ်ငန်း 

စသြဖင့် လုပ်ငန်းများကို သမဝါယမအသင်းများ 

ဖဲွစည်း၍ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။     ယင်းလုပ်ငန်းများသည ်     တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ ဝင်ေငွရရှိေကာင်း ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပ 

ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ကုန်သွယ်မ သမဝါယမအသင်း ၃၁၁၅  သင်း 

ဖဲွစည်းထားရိှပီး ကန်ုသွယ်မ သမဝါယမ အသင်းများ 

ြဖစ်သည့ ်အစိုးရဝန်ထမ်းေပါင်းစု ံသမဝါယမအသင်း၊ 

အေထွေထွစီးပွားေရးလုပ်ငန်း သမဝါယမအသင်း၊ 

ေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်း၊   အမှတ်တရ 

ပစ ည်းများေရာင်းချသည့ ်သမဝါယမအသင်း၊ ပိုကန်ု 

သွင်းကန်ုလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ေနေသာ  သမဝါယမ 

အသင်းများမှ     ြပည်တွင်း/ြပည်ပကုန်သွယ်မ  

လုပ်ငန်းများကိ ု        ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ေရာင်းဝယ်ေရး သမဝါယမအသင်းများမှ အေရာင်း 

ဆိင်ု ၄၆၂ ဆိင်ု ဖွင့လှ်စ်ထားရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ လသူုံး၊ 

အိမ်သုံးပစ ည်းများအား ြပည်သူများ ပစ ည်းမှန်၊ 

ေဈးမှန် လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူရရိှုိင်ေရး သမဝါယမ 

အေရာင်းဆုိင်များအား အဆင့်ြမင့်တင်ပီး ေရာင်းအား 

ေကာင်းေသာ ပစ ည်းများ စံုစံုလင်လင်ေရာင်းချုိင် 

ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အသင်းစုချပ်များ၊ 

မိနယ်အသင်းစုများှင့်ချတိ်ဆက်ပီး  လယ်ယာ 

ထွက်ကုန်သီးံှများ၊ ဆန်စပါး၊ စားသံုးဆီ၊ ေရထွက် 

ကုန်ပစ ည်းများကိ ု စတင်ေဆာင်ရက်သည့်အချနိ ်

များတွင်   အြမတ်မယူအ ံးမရှိေစေရးှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ပီး အချန်ိကာလတစ်ခ ု  ေရာက်ရိှသည့ ်

အချန်ိတွင် သင့်တင့်သည့် အြမတ်ေငွရယူြခင်းများ 

ြဖင့ ်ြဖန်ြဖးေရာင်းချ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။

စက်ကိရိယာများဝယ်ယူြခင်း၊ သွင်းအားစုများ 

ေထာက်ပံ့ြခင်း၊       ကန်ထိုက်လယ်ယာများ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ဆန်/စပါးများ၊ ေရထွက်ကုန်ှင့် 

ေဒသထွက်ကုန်သီးှံများ ဝယ်ယူြဖန် ြဖးေရာင်းချ 

ြခင်း၊ အေရာင်းဆိင်ုများ အဆင့ြ်မင့တ်င်ြခင်းလပ်ုငန်း 

အပါအဝင် ေအာင်ြမင်ိင်ုေြခရိှေသာ လက်ရိှဖဲွစည်း 

ထားသည့်                          စာမျက်ှာ ၇ သို 

 သမဝါယမဦးစီးဌာနက ြပည်သတူို၏ လမူ စီးပွားအတွက် ထေိရာက်အကျိးရိှမည့်   

ေမ ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစ်များ၊  Action Plan  

ရှစ်ရပ်ချမှတ်၍  ြပည်သူများ၏  လူမ စီးပွားဘဝြမင့်မားေရးှင့်  အလုပ်အကုိင် 

အခွင့အ်လမ်းများ ဖန်တီးေပးိင်ုေရးအတွက် သမဝါယမအသင်းများဖဲွစည်းြခင်း 

(Organizing)၊  စည်းုံးပညာေပးြခင်း (Educating)၊ တည့မ်တ်ြပြပင် 

ေပးြခင်း (Regulating) တိုကို ေဆာင်ရက်

  စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများအတွက်   လိုအပ်ေသာ  စိုက်ပျိးစရိတ်ေချးေငွ 

ထုတ်ေချးေပးြခင်း၊  မျိး၊  သွင်းအားစုြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းှင့်   လယ်ယာသုံး 

စက်ကိရိယာများအား အရစ်ကျစနစ်ြဖင့်  ေရာင်းချြခင်းများ ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှသည်။  သမဝါယမအသင်းများမှ ြပည်တွင်းကန်ုကမ်းများြဖင့ ် ထတ်ုလပ်ုေသာ   

သဘာဝေြမဩဇာများအား    စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ေရးသမဝါယမအသင်းများက 

အသင်းသားများကို ြဖန်ြဖး



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ကန်ုထတ်ု၊   ဝန်ေဆာင်၊   ကန်ုသွယ် သမဝါယမအသင်း 

များှင့ ်   ထပ်မဖဲွံစည်းမည့ ် သမဝါယမအသင်းများ 

အား   ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်၊   တိုငး်ေဒသကီး/

ြပည်နယ် ဘတ်ဂျက်များမှ Revolving Fund စနစ်ြဖင့် 

ေထာက်ပံ့ရယူပီး ကနဦးအစပိုင်း၌  Pilot အြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ပီး ေနာင်ကာလများတွင ် ဘ  ာရန်ပံု 

ေငွများ တုိးြမင့်ေတာင်းခံပီး   ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး    ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

သည်။                     

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏လမ်း န်ချက်များှင့် 

အညီ စိတ်သစ်လူသစ်မူဝါဒသစ်များြဖင့် ရာငံမိ 

နယ်တွင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ေကာ်ဖီဝယ်ယ ူ

ကတ်ိခဲွေရာင်းချသည့ ်အသင်းမှ အကျိးအြမတ်ခဲွေဝ 

ေပးသည့်နမူနာကိုစံြပ၍         ြဖစ်ေပ လာသည့် 

အကျိးအြမတ်ေငွများကိ ု   ရာသီ/ အချနိ်အလိုက် 

အသင်းသားများအား ထထိေိရာက်ေရာက် ခဲွေဝေပး 

ြခင်း၊  အသင်း၏ရှယ်ယာများ   တိုးြမင့်ေပးြခင်း၊ 

အသင်း၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတွင်    ြပန်လည် 

သတ်မှတ်ထည့်ဝင်ေစြခင်း   ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါသည်။

၁၉၇၀ ြပည့ှ်စ်မှစ၍   ေတာင်ကိရုီးယားသမ တ 

ိုင်ငံတွင်      ေကျးရာသစ်စီမံကိန်းလ ပ်ရှားမ ကို 

အေြခခံစိတ်ဓာတ်သုံးခုြဖစ်သည့ ်     လုံလ ဝီရိယ 

စတ်ိဓာတ် (Diligence)၊ ကိယ်ုထကူိယ်ုထ စတ်ိဓာတ် 

(Self-Help)၊       ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လိုေသာ 

စတ်ိဓာတ် (Cooperation)တိုကိ ုခယံလူျက် အစိုးရ 

ှင့်ြပည်သူလက်တွဲ၍  ဟန်ချက်ညီညီ    ုန်းကန် 

လ ပ်ရှားမ များေကာင့် ှစ်ေပါင်း ၄၀ အတွင်း ကမ ာ ့

ိုင်ငံများအကား   အချမ်းသာဆုံးအဆင့်(၁၂)သို 

ေရာက်ရှိခဲ့သည့်  ေကျးရာသစ်လ ပ်ရှားမ စံနမူနာ

ေကာင်းများကိရုယူပီး ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း ေတွရိှ 

ရပါသည်။

ေကျးရာသုံးရာစ ီေရးချယ်ထား

ြမန်မာိင်ုငတွံင်လည်း ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၏ 

လမ်း န်ချက်၊      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ (၃-၁၁-

၂၀၂၁)ရက်ေနတွင်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီးသို 

သွားေရာက်ခဲ့သည့်ခရီးစ်အတွင်း    စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်ေခတ်မီစံြပေကျးရာများ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန ်လမ်း န်မှာကား 

ချက်များအရ ေခတ်မီစံြပေကျးရာများ   (Smart 

Village)များ ြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီအပါအဝင်  တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ 

တွင် ေကျးရာသုံးရာစ ီေရးချယ်ထားရာ  သမဝါယမ 

ဦးစီးဌာနက Focal အြဖစ် ေဆာင်ရက်ေပးရမည့ ်

အသင်းအဖွဲများ   ခိုင်မာအားေကာင်းေစြခင်းှင့ ်

နည်းပညာြဖန်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း၊ စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမ 

ေရး အေသးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက် လုိအပ် 

ေသာ အရင်းအှီးေချးေငွများထုတ်ေချးေပးြခင်း၊ 

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ        အပါအဝင် 

စက်ကရိယိာများ ပံပ့ိုးေပးြခင်းှင့ ်မျိးေစသွ့င်းအားစ ု

များ  ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊   သမဝါယမကန်ထိုက ်

လယ်ယာလုပ်ငန်း   (Cooperative Contract 

Farming) စနစ်တိုကို          ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိသည်။ 

သမဝါယမပညာေပးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်

မ အေနြဖင့် သမဝါယမစာရင်းေရး၊   စာရင်းကိုင်၊ 

သက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းများမှ  အနည်းဆုံး 

အေြခခံပညာ  အ  မတန်း  ေအာင်ြမင်ပီးသူများ 

အေနြဖင့ ်ပညာဆက်လက်သင်ယရူန် အခက်အခရိှဲ 

သူများအား   စာရင်းေရး၊ စာရင်းကိုင်ပညာြဖင့ ်

သက်ေမွးမ လုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်၊ 

ေခတ်မီစီမံခန် ခဲွမ ဆုိင်ရာနည်းများြဖင့် ကွန်ပျတာ 

စာရင်းကုိင်ပညာရပ်များ တတ်က မ်းေစရန်၊ အစုိးရ 

အဖွဲအစည်းများ၊   သမဝါယမဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း 

များ၊ ြပင်ပပဂု လကိ အသင်းအဖဲွများ၊  လပ်ုငန်းများ 

ှင့် ကုမ ဏီများတွင်  အလုပ်ေလ ာက်ထားရာ၌ 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ရည်ရယ်၍ စာရင်းေရး 

စာရင်းကိုင်၊ သက်ေမွးပညာ ှစ်ှစ်သင်တန်းကို 

ဖွင့လှ်စ်ိင်ုခဲ့ပီး သမဝါယမေကာလိပ်များသုိ ှစ်ှစ် 

ထပ်မံ ပညာဆက်လက်သင်ယူုိင်သည့် အခွင့်အလမ်း 

ရှိပီး က မ်းကျင်မ ရှိပီး   သက်ေမွးပညာ ှစ်ှစ် 

သင်တန်းဆင်းသမူျားကိ ုသမဝါယမအသင်းများှင့ ်

ဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုေရး သမဝါယမ 

ပညာြပန်ပွားေရးှင့်   အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်း 

များ ဖန်တီးေပးိုင်ေရး   ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

သည်။

အဖဲွအစည်းဆုိင်ရာဖံွဖိးမ သေဘာတရားများ၊ 

အေြပာင်းအလစဲမီခံန်ခဲွမ  (Change Management) 

သေဘာတရားများအား ဌာနဝန်ထမ်းများှင့် အသင်း 

ဝန်ထမ်းများ သိရှိလိုက်နာေစရန် ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှရာ မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

အထူးရန်ပုေံငြွဖင့ ်ေဆာင်ရက်သည့ ်ြမန်မာိင်ုငှံင့် 

မဲေခါင်ေဒသရှိ သမဝါယမက  ဖွံဖိးတိုးတက်ေစ

ရန်ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေပးြခင်း၊ စီမံကိန်း 

အရ သမဝါယမစာရင်းေရး၊ စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ 

စာရင်းစစ်သင်တန်း၊ သမဝါယမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

 န်ကားချက်ဆိုင်ရာသင်တန်း၊ အစားအေသာက် 

ေဘးကင်းလံု ခံမ အသိပညာေပးသင်တန်း၊ ဘ  ာ

ေရးဆိုင်ရာအသိပညာေပးသင်တန်း၊ သမဝါယမ 

စီမံခန်ခွဲမ ှင့် ေဈးကွက်ေဖာ်ေဆာင်ေရးသင်တန်း၊ 

Introduction to Monitoring and Evaluation 

သင်တန်း၊ ြမန်မာိင်ုငသံမဝါယလ ပ်ရှားမ  ေဆွးေွး 

ပွဲများ ဖွင့်လှစ်ပိုချြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိသည်။

စံနမူနာအြဖစ် စီမံေဆာင်ရက်

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း   စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

ေတာင်သူများကိ ု  လိုအပ်သည်များ     ကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ   ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်၊ 

ကိယ်ုကုိယ်တုိင်သိပီး ေတာင်သူများသုိ  အေတွအကံ 

များမ ေဝေပးိင်ုေအာင် ုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကက်၊ 

ဘ ဲေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ငါးကန် 

များ  အသစ်ြပလုပ်တူးေဖာ်ပီး    ငါးေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စံြပစက်မ လယ်ယာေဖာ ်

ထုတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်  စုိက်ပျိး 

ြခင်း၊ ွားေမွးြမေရးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရက်ြခင်းတုိကုိ 

စံနမူနာအြဖစ် စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

သမဝါယမအသင်းများကို   ရပ်ကွက်/ေကျးရာ 

အဆင့်တွင်   အေြခခံသမဝါယမအသင်း၊    မိနယ် 

အဆင့တွ်င် မိနယ်သမဝါယမအသင်းစ၊ု တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်အဆင့်တွင် အသင်းစုချပ်ှင့် ဗဟို 

အဆင့တွ်င် ဗဟိသုမဝါယမအသင်းကိလုည်းေကာင်း 

ဖွဲစည်းထားရှိပီး ဗဟိုသမဝါယမအသင်း  Apex 

Body သည် (၇-၉-၁၉၉၃)ရက်ေန၌ အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ သမဝါယမအဖဲွချပ်တွင် အသင်းဝင်အြဖစ် 

ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ှစ် (၁၀၀) တိုင်ခဲ့ပီ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသမဝါယမေနကို ၁၉၂၃ 

ခုှစ်မှစတင်၍ ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယခုှစ်ဆို 

လ င ်ှစ် (၁၀၀) တိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာသမဝါယမအဖွဲချပ်၏    အေြခခံမူများြဖစ ်

သည့် ဆ အေလျာက် လွတ်လပ်စွာ အသင်းသား 

အြဖစ် ပါဝင်ခွင့ရိှ်ြခင်း၊   အသင်းသားများ၏ဆ ှင့် 

အညီ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ သမဝါယမအသင်း၏  စီးပွား 

ေရးလုပ်ငန်းများတွင်   အသင်းသားများပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အသင်းအေနြဖင့် ကုိယ်တုိင် 

အုပ်ချပ်ြခင်းှင့ ်လွတ်လပ်မ ရှိြခင်း၊ ပညာေပးေရး၊ 

ေလက့ျင့ေ်ရးှင့ ်သမဝါယမ သတင်းအချက်အလက် 

ြဖန်ေဝေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ သမဝါယမ 

အသင်းအချင်းချင်း       ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

အေြခခလံူအဖဲွအစည်းဖံွဖိးေရးအတွက်  တာဝန်ခ ံ

ြခင်းတုိှင့်အညီ ကမ ာတစ်ဝန်း သမဝါယမလပ်ုငန်း 

များေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဖွဲစည်း 

ပီးသည့ ်   သမဝါယမအသင်းများအေနြဖင့်လည်း 

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာသမဝါယမအဖဲွချပ်၏  အေြခခ ံ

မူများှင့်အည ီ        ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံကီးက    ှစ်စ် 

ဇလူိင်ုလ ပထမပတ်စေနေနကိ ု အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

သမဝါယမေန (ICA Day)အြဖစ် သတ်မှတ်ေပးခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်ပီး  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသမဝါယမအဖဲွချပ်က 

လည်း ှစ်စ်(ICA Day)အတွက် ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ 

သမဝါယမအသင်း၊     အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့ ်

လသူားအကျိးြပလပ်ုငန်းများကိ ုပိမုိ၍ု လပ်ုေဆာင် 

ကရန် ေဆာင်ပဒ်ုများြဖင့ ်တိက်ုတွန်း  းေဆာ်လျက် 

ရှိသည်။     ၂၀၂၂  ခုှစ်     အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သမဝါယမေနေဆာင်ပဒ်ုြဖစ်ေသာ “Cooperatives 

Build a Better World”  “ကမ ာ့ေလာက   ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေရးသမဝါယမများက   တည်ေဆာက် 

ေပး” ြဖစ်ပါသည်။   ြမန်မာုိင်ငံတွင်လည်း   ှစ်စ် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သမဝါယမေနအထိမ်းအမှတ ်  

အခမ်းအနားကို  ကျင်းပခဲ့ရာ ယေနဆိုလ င် (၂၈) 

ကိမ်ရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။

ေအာင်ြမင်ေနေသာ ကမ ာအ့ကီးဆုံးသမဝါယမ 

လုပ်ငန်း ၃၀၀ အနက် ထိပ်တန်းအဆင့် (၁၀) တွင် 

အဆင့်(၁)အေနြဖင့်  ြပင်သစ်ုိင်ငံရိှ Group Credit 

Agricole ေငေွကးဝန်ေဆာင်မ  အသင်းက ရပ်တည် 

လျက်ရှိပီး   ေငွေကးဝန်ေဆာင်မ    (Financial 

Service) လုပ်ငန်းြဖင့ ်ှစ်စ် အေမရိကန်ေဒ လာ 

၈၉ ဒသမ ၁၀ ဘီလီယံခန် ဝင်ေငွရရိှသည်။ အဆင့(်၂) 

အေနြဖင့ ်  လက်လလီက်ကား ကန်ုသွယ်မ လပ်ုငန်း    

(Whole   Sale and  Retail Trade) ြဖင့် ှစ်စ် 

အေမရကိန် ေဒ လာ ၆၃ ဒသမ ၀၇ ဘလီယီခံန်ဝင်ေင ွ

ရရှိေသာ ဂျာမနီိုင်ငံရှိ REWE Group ကုန်သွယ်မ   

သမဝါယမအသင်းြဖစ်ပီး    အဆင့်(၃)အေနြဖင့ ်

ေငေွကးဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်း (Financial Service) 

ြဖင့ ်ှစ်စ်အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၃ ဒသမ ၀၁ ဘီလီယ ံ

ခန်      ဝင်ေငွရရှိေနေသာ ြပင်သစ်ိုင်ငံရှ ိGroup 

BPCE ေငေွကးဝန်ေဆာင်မ  သမဝါယမအသင်းတိုမှာ  

ေအာင်ြမင်ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။  ကမ ာ့ထိပ်တန်း

စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုေရးသမဝါယမအသင်းသည် ဂျပန် 

ိင်ုင ံဇန်ိ ု Zen-Noh စိက်ုပျိးေရးသမဝါယမအသင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအသင်းကီး၏ ပန်းတုိင်မှာ အသင်း 

ကီး တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက်         အသင်းသား 

အားလုံး  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်၊     ထုတ်ကုန်များ 

တုိးြမင့် ထုတ်လုပ်ုိင်ရန်၊ အသင်းသားလယ်သမား

များ၏ကုန်ထုတ်ိုင်မ စွမ်းအားြမင့်မားလာေစရန်၊ 

အသင်းသားများ၏     လူမ စီးပွားဘဝြမင့်တင်ေပး

ရန်တို ြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍     ၂၀၂၂ ခုှစ်   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သမဝါယမေနေဆာင်ပဒ်ုြဖစ်ေသာ “Cooperatives 

Build a Better World”  “ကမ ာ့ေလာက  ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေရး သမဝါယမများက တည်ေဆာက ်

ေပး” ေဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ည ီ ြမန်မာသ့မဝါယမအေနြဖင့ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏လမ်း န်မ ၊ 

သမဝါယမှင့်ေကျးလက်ဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ဦးေဆာင်မ တိုြဖင့ ်သမဝါယမဦးစီးဌာန၊   သမဝါယမ 

အသင်းှင့ ်အသင်းသားြပည်သမူျား၏ ေဆာင်ရက်မ  

အေြခအေနများကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသမဝါယမ 

ေနကို   ဂုဏ်ြပကိဆိုရင်း    တင်ြပလိုက်ရပါ

သည်။         ။

ေကျာင်းကုန်း  ဇွန်  ၂၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ေကျာင်းကုန်းမိနယ ်  ေမွးြမေရးှင် ့

ကသုေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ခှုစ် မိုးရာသ ီတရိစ ာန်အစာပင်စိက်ုပျိးြခင်း 

ရက်သတ ပတ်အစီအစ်အရ     ေနဗီယာြမက်သုပ်ြပစိုက်ပျိးြခင်းကို 

ဇွန် ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဗျိက်အုပ်စု ကုက ိစုေကျးရာရိှ ေတာင်သူ 

ဦးေအးိုင်၏ လယ်ေြမဧက သုည ဒသမ ၈ ဧက၌ ကျင်းပသည်။ 

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေကျာင်းကုန်းမိနယ် ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာကည်ကည်ြမင့်က တရိစ ာန်အစာပင်များ 

စိုက်ပျိးြခင်းသည ်  တိရစ ာန်များကို  လ တ်ေကျာင်းစနစ်မ ှ ခံေလှာင် 

စနစ်သို  ကူးေြပာင်းေမွးြမလာေစရန်၊  အစာရှားပါးချနိ်တွင် အစာ 

အာဟာရဖလူုစွံာရရိှေစရန်၊ အာဟာရြပည့်ဝေသာအစာများ ေက းေမွး၍ 

ထုတ်လုပ်မ စွမ်းအားြမင့်မားပီး ေမွးြမေရးက   ဖွံဖိးတိုးတက်လာ 

ေစရန်ရည်ရယ်၍ စုိက်ပျိးြခင်းြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

 အဆိပုါ ေနဗယီာြမက် သပ်ုြပစိက်ုပျိးပဲွသို မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖဲွဥက    မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးစိုးဝင်း၊ မိနယ် လယ်ယာေြမစမီ ံ

ဓုြဖ   ဇွန်   ၂၆

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဓြုဖမိနယ်၌ သီးံှစိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  

တုိးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် ေရေပါက်ေကျးရာမှ ေတာင်သူများအား 

ပညာေပးေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကို ဇွန်၂၃ ရက ်နံနက် ၉နာရီတွင ်မိနယ် 

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲ၌ ကျင်းပသည်။

 ပညာေပးေဆွးေွးရာတွင် မိနယ်စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  တုိးတက် 

ြမင့်မားေရးေကာ်မတီဥက    ဦးေအးကိုတင့်က မိုးစပါးစိုက်ဧကြပည့်မ ီ

ေရး၊ ေနကာသီးှံလျာထားချက ်ြပည့်မီေကျာ်လွန်ေအာင ်စိုက်ပျိးိုင် 

ေရး   ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ပီး  မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးချစ်ဝင်းိုင်က မိုးစပါးတစ်ဧက တင်း ၁၀၀ ထွက်ရှိေရး၊ 

ဆထွီက်သီးံှေနကာ အထွက်တိုးေရးအတွက် နည်းပညာများေဆွးေွး 

ြခင်းှင့် သစ်စိမ်းေြမသဇာ(ပိုက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့ ်ရရှိိုင် 

သည့်အကျိးေကျးဇူးများကုိ ရှင်းလင်းေြပာကား၍  ဓာတ်ေြမသဇာေလ ာ့ချ 

သံုးစဲွုိင်ပီး အထွက် န်းတိုးတက်ိင်ုေကာင်း ပညာေပးေဆွးေွးေြပာ 

ကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                               မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာင်းကုန်းမိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာပင် ေနဗီယာြမက်သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးမှး ဦးေကျာ်ိင်ုဝင်း၊ မိနယ်စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးမှး ေဒ အမာရီ၊ မိနယ်စီမံကိန်းဦးစီးမှး ေဒ တင်မိုးေဝ၊ မိနယ် 

ေမွးြမေရးှင့်   ကုသေရးဦးစီးမှး   ေဒါက်တာကည်ကည်ြမင့်ှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးသ ူေတာင်သူများ တက်ေရာက်ခဲ ့

ကေကာင်း သိရသည်။                                   မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ဓုြဖ၌ မိနယ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  တိုးတက်ြမင့်မားေရး

ေကာ်မတီမှ ေတာင်သူပညာေပးေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ချမ်းြမ 

သာစည်မိနယ် ချမ်းြမသာစည ်

ေတာင်ရပ်ကွက်ရိှ ေလယာ်ကွင်း 

ေဟာင်း၌ ြပလုပ်သည့ ် မီး   

ဖျက်ဆီးပဲွအခမ်းအနားတွင် ုိင်ငံ 

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး  ေကာင်စီ 

အဖွဲဝင်  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ် 

ကို  ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 

များအ ရာယ် တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဗဟိုအဖွဲ ဥက    ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဒတိုယဗုိလ်ချပ်ကီးစုိးထွဋ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး    ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေမာင်ကိုှင့်    အဖွဲဝင်များ၊ 

အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ  ်

ဒုတိယတိုင်းမှး  ဗိုလ်မှးချပ  ်

ေအာင်ေဇာ်ေထွး၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး လုံ ခံေရးှင့ ်နယ်စပ် 

ေရးရာ ဝန်ကီး ဗိလ်ုမှးကီးေကျာ် 

ေကျာ်မင်းှင့်  တိုင်းေဒသကီး 

အဆင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိ ု

ေြပာင်းလဲေစေသာ  ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး 

အဖွဲ အဖွဲဝင်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမ ှ ရဲအရာရှိ ကီးများ၊ 

မ ေလးမိအေြခစိက်ု ေကာင်စစ် 

ဝန်ုံးများမှ ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်

မိတ်ဖက်   အဖွဲအစည်းများမ ှ

ကုိယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက် 

ကပီး မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင် 

ြပည်နယ်ှင့် ြမန်မာုိင်ငံအထက် 

ပိင်ုးေဒသ၊ အလယ်ပိင်ုးေဒသများမှ 

ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်ဘန်ိး ၆၁၁ ဒသမ 

၅၇ ကီလိုေကျာ်၊ ဘိန်းြဖ ၈၁၀ 

ကီလိုေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ်ေဆး 

ြပား ၄၇ သန်းေကျာ်၊  အိုက်စ် 

၇၃၅၆ ကီလိုေကျာ်၊ ကက်တမင်း 

၃၁၆ ကီလိုေကျာ်၊ ေဆးေြခာက ်

၁၁၆  ကီလိုေကျာ ်အပါအဝင  ်

မူးယစ်ေဆးဝါး ၁၆ မျိးှင့် ဓာတု 

ပစ ည်း ၉ မျိးတို၏ စုစုေပါင်း 

တန်ဖိုး ေငွကျပ် ၃၁၆ ဒသမ ၇၇ 

ဘီလီယံေကျာ်  (အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၁၇၁ ဒသမ ၂၃ သန်း 

ေကျာ်)ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လ  င် 

သာယာမိနယ် ရန်ကန်ုအေနာက် 

ပိုင်း   ဒဂုံဧရာကုန်တင်ယာ် 

ရပ်နားကွင်း၌ ြပလုပ်သည့ ်မီး   

ဖျက်ဆီးပ ွဲအခမ ်းအနားတွင ် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီး 

ချပ် ဦးစိုးသိန်းှင့်အဖွဲဝင်များ၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်ဒုတိယ 

တုိင်းမှး  ဗုိလ်မှးချပ်ဝင်းြမင့်ခုိင်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး လုံ ခံေရး

ှင့န်ယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိလ်ုမှး 

ကီးဝင်းတင့်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

အဆင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိ ု

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး 

အဖွဲ အဖွဲဝင်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲမှ ရဲအရာရှိကီးများှင့ ်

ိုင်ငံတကာ အဖွဲအစည်းများမ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက် 

ကပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊  ရခိုင် 

ြပည်နယ်ှင့် ြမန်မာုိင်ငံေအာက် 

ပိုင်းေဒသများမ ှဖမ်းဆီးရမိေသာ 

ဘိန်း ၁ ဒသမ ၅၀ ကီလုိ၊ ဘိန်းြဖ 

၁၆၂ ကီလိုေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၆၅ သန်းေကျာ်၊ အုိက်စ် 

၇၅၉၉ ကီလိုေကျာ်၊ ဘိန်းစာမ န်  

၁၂၀၅ ကီလိုေကျာ်၊ ကက်တမင်း 

၁၃၄၅ ကီလိုေကျာ်၊ ေဆးေြခာက် 

၄၆၃  ကီလိုေကျာ ်အပါအဝင  ်

မူးယစ်ေဆးဝါး ၂၆ မျိးှင့် ဓာတု 

ပစ ည်း ၇ မျိးတို၏ စုစုေပါင်း 

တန်ဖိုး ေငွကျပ် ၃၅၆ ဒသမ ၆၈ 

ဘီလီယံေကျာ ်  (အေမရိကန ် 

ေဒ လာ ၁၉၂ ဒသမ ၈၀ သန်းေကျာ်) 

ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ကီးမိရိှ 

အေဝရာမီးပုံးပျကံွင်း၌ ြပလုပ် 

သည့် ဖမ်းဆီးရမ ိမူးယစ်ေဆးဝါး 

များ မီး  ဖျက်ဆီးပဲွအခမ်းအနား 

ှင့် ေတာင်ကီးမိနယ် နန်းဟူး 

ေကျးရာအုပ်စု  ပင်စုံေကျးရာ၊ 

ဗံးေကျာက်ေတာင်   အနီး၌ 

ဖမ်းဆီးရမိ   ထိန်းချပ်ဓာတု 

ပစ ည်းများကို ေြမြမပ်ဖျက်ဆီး 

ပွဲတွင် ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့ ်အဖဲွဝင် 

များ၊ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဗဟုိအဖဲွ အတွင်းေရးမှး ြပည်ထဲ 

ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး/ 

ရဲချပ် ဗိုလ်ချပ်ဇင်မင်းထက်၊ 

အေရှပိုင်းတိုင်း  စစ်ဌာနချပ် 

ဒုတိယတိုင်းမှး  ဗိုလ်မှးချပ် 

ဝင်းေဇာ်မိုး၊ ရှမ်းြပည်နယ် လုံ ခံ 

ေရးှင့်  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး 

ဗိုလ်မှးကီး လှဦးှင့် ြပည်နယ် 

အဆင့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စတ်ိကိ ု

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများ 

အ ရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရး 

အဖွဲ အဖွဲဝင်များှင့် ြမန်မာိုင်င ံ

ရဲတပ်ဖွဲမှ   ရဲအရာရှိကီးများ 

တက်ေရာက်ကပီး ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

ကယားြပည်နယ်တုိမှ ဖမ်းဆီးရမ ိ

သည့ ်ဘန်ိး ၂၀၄၁ ဒသမ ၈၀ ကလီိ ု

ေကျာ်၊ ဘန်ိးြဖ ၉၆၇ ကလီိေုကျာ်၊ 

စိတ်က ူးသွပ် ေဆးြပား ၉၉ 

သန်းေကျာ်၊ အိုက်စ် ၈၆၉၇ ကီလို 

ေကျာ်၊ ကက်တမင်း ၃၆၂ ကီလို 

ေကျာ်၊ ေဆးေြခာက် ၁၃၀ ကီလို 

ေကျာ်၊ ကဖင်း ၁၂ တန်ေကျာ် 

အပါအဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး ၁၈ 

မျိးှင့ ် ဓာတုပစ ည်း ၄၀  စုစု 

ေပါင်းတန်ဖုိး ေငကွျပ် ၅၁၅ ဒသမ 

၃၆ ဘီလီယံေကျာ် (အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၂၇၈ ဒသမ ၅၇ သန်း 

ေကျာ်)ကို  ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။

ယခ ု၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် ဖမ်းဆီးရမ ိ

မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ် ဓာတု 

ပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီးပဲွ အခမ်း 

အနားများကို မ ေလး၊ ရန်ကုန်၊ 

ေတာင်ကီး သုံးေနရာ၌ ကျင်းပ 

ရာ  ဘိန်း ၂၆၅၄ ဒသမ ၈၉ 

ကလီိေုကျာ်၊ ဘန်ိးြဖ ကလီိ ု၁၉၄၀ 

ေကျာ်၊ စိတ်က ူးသွပ် ေဆးြပား 

၂၁၂ သန်းေကျာ်၊ အိုက်စ် ၂၃၆၅၃ 

ကီလိုေကျာ်၊ ဘိန်းစာမ န်  ၁၂၀၅ 

ကီလိုေကျာ်၊ ေဆးေြခာက် ၇၀၉ 

ကီလိုေကျာ်၊ ကက်တမင်း ၂၀၂၄ 

ကီလိုေကျာ်ှင့် ကဖင်း ၁၂ တန် 

ေကျာ်အပါအဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

ှင့ ်ဓာတပုစ ည်း ၇၉ မျိး စစုေုပါင်း 

တန်ဖိုး ေငွကျပ် ၁၁၈၈ ဒသမ ၈၂ 

ဘီလီယံေကျာ ်  (အေမရိကန ် 

ေဒ လာ ၆၄၂ ဒသမ ၆၀ သန်းေကျာ်) 

တိုကို ဖျက်ဆီးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံေတာ်   စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်၏   လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်း

ေရးလုပ်ငန်းများကို တပ်မေတာ်၊ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲှင့် မူးယစ် 

ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ် 

ဖွဲတိုက အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင  ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ ေကာင့် 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ဓာတုပစ ညး် 

အများအြပား ဖမ်းဆီးရမဖိျက်ဆီး 

ိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်  ဦးေမာင်ကို၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်  ဒုတိယတိုင်းမှး ဗိုလ်မှးချပ် 

ေအာင်ေဇာ်ေထွးှင့် တိုင်းေဒသကီး လုံ ခံေရးှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး   ဗိုလ်မှးကီး ေကျာ်ေကျာ်မင်းတို သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများအား စက်ခလုတ်ှိပ်   

မီး  ဖျက်ဆီးစ်။

ပုသိမ်      ဇွန်      ၂၆

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး  ပသုမ်ိ 

မိ အမှတ် (၃၆) မှန်စက်ုံဝင်း 

အတွင်း၌ သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို 

ယေနနနံက် ၈နာရခဲွီက ြပလပ်ုရာ 

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင် 

ေမာင်ဝင်းှင့်  ဇနီး၊ အေနာက် 

ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် ဒုတိယ 

တိုင်းမှး၊ အစိုးရအဖွဲဝင ်ဝန်ကီး 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲှင့် ငဝန်ြမစ်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲ ကျင်းပ
များှင့် ဇနီးများ၊ တုိင်းေဒသကီး၊ 

ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

များ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊ 

ေဒသခံ ြပည်သူများတက်ေရာက ်

ကသည်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင် တိုင်း 

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်  ဦးေဆာင် 

၍ သစ်ပင်များကို စုေပါင်းစိုက ်

ပျိးခဲ့ပီး   ဝန်ကီးချပ်ှင့်အတူ 

တာဝန်ရှိသူများက ဌာနဆိုင်ရာ 

များ၊လူမ ေရးအသငး်အဖွဲများှင့် 

ေဒသခံြပည်သူများ၏ စုေပါင်း 

သစ်ပင်စိက်ုပျိးမ အား လှည့လ်ည် 

ကည့် အားေပးသည်။   အဆိုပါ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင်  က န်း၊ 

ပျ်းကတုိး၊မေဟာ်ဂနီ၊ပိေတာက်၊ 

ခေရ၊ပုန်းညက်၊မန်ဂျန်ရှား အစရှိ 

သည့် ပျိးပင်ေပါင်း ၃၀၀၀ အား 

စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်သည် တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့အ်တ ူမှန်စက်ု ံုံးဝင်းအတွင်း 

ဆိပ်ခံေဗာတံတား၌ ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနက ြပလုပ်သည့် တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း   ငါးသယဇံာတ 

များ ြမင့်တင်ုိင်ေရးအတွက် ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ြခင်း အခမ်းအနားကို 

တက်ေရာက်ပီး ငဝန်ြမစ်အတွင်း 

ငါးြမစ်ချင်း ေကာင်ေရ ၂၅၀၀၀၀၊ 

ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ ၂၀၀၀၀၀ 

ှင့် ေရ ဝါငါးကင်းေကာင်ေရ   

၅၀၀၀၀ စုစုေပါင်း အေကာင်ေရ 

ငါးသိန်းကို  စိုက်ထည့်ေပးက 

သည်။ ဧရာဝတီ တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း ငါးမျိးေကာင်ေရ ၂၁၁ 

သန်ိးေကျာ်စိက်ု ထည့်ရန်လျာထား 

ပီး လက်ရှိ ၂၆ သိန်းေကျာ်စိုက ်

ထည့်ပီးစီးေကာင်းှင့် လျာထား 

ချက်ြပည့်မေီရး ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ တိင်ုးေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာ 

ေဟာေြပာပွဲ ကျင်းပ
သဃ  န်းက န်း      ဇွန်     ၂၆

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး သဃ  န်းက န်းမိနယ်၌ ယေန  ကျေရာက် 

သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင ်

ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးေန  အထိမ်းအမှတ် ေဟာေြပာပွဲကိ ုဇွန် 

၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက အထက(၁)၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်  မူးယစ် ေဆးစဲွသူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

အသင်း(ြမန်မာ)ဗဟို ဥက    ဦးစံရှိန်ှင့် အတွင်းေရးမှး ေဒ ခင်ခင်ဝင်း 

တိုက မူးယစ်ေဆးဝါးအမျိးမျိးှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်အေကာင်းအရာများ 

ကို ေဟာေြပာသည်။

ထိုေနာက် ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက ဌာနမှထတ်ုေဝသည့ ်အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ  

မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်  ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက ်

ေရးေန  အထိမ်းအမှတ် သတင်းစကား လက်ကမ်းစာေစာင်များကို 

အသိပညာေပး ြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         ခိုင် (ြပန်/ဆက်)



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ပဲခူး    ဇွန်   ၂၆

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ဟွိင်းမိ၌ ကျင်းပခဲ့ေသာ 

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် အေရှေတာင်အာရှ အားကစားပိင် 

ပွဲတွင် ေရ တံဆိပ်၊ ေငွတံဆိပ်၊ ေကးတံဆိပ်များ 

ရရိှခ့ဲကသည့် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးကုိယ်စားြပ ုိင်င့ံ 

ဂုဏ်ေဆာင် ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အားကစားသမား 

များအား ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပပဲွအခမ်းအနားကုိ  ဇွန် ၂၃ 

ရက် နံနက်ပိုင်းက ပဲခူးမိ မိေတာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပ 

ရာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်း 

တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

တိင်ုးေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊ 

အမှတ်(၇၇) ေြခြမန်တပ်မဌာနချပ် ဒတုယိတပ်မမှး၊ 

တာဝန်ရှိသူများ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးကိုယ်စားြပ 

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင် ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အားကစား 

သမားများှင့ ်နည်းြပများအား    ဂုဏ်ြပဆုေငွှင့ ်

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းများ    ေပးအပ်ချးီြမင့ ်ကရာ 

အားကစားသမားများကိယ်ုစား ြမန်မာလ့က်ေရးစင် 

အားကစားသမား မေမဟန်နေီအာင်လွင်က ေကျးဇူး 

တင်စကား ေြပာကားသည်။

အခမ်းအနားတွင် (၃၁)ကိမ်ေြမာက် အေရှေတာင် 

အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် ေရ တံဆိပ် သုံးခု၊ ေငွ 

တံဆိပ် သုံးခုှင့် ေကးတံဆိပ ်ေြခာက်ခ ုရရှိေအာင ်

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့ေသာ     ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

ကိုယ်စားြပ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင်ြမန်မာ့လက်ေရးစင်

အားကစားသမားများအား ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖဲွက ေရ တံဆိပ်တစ်ခုလ င် ေငွကျပ် ၁၀ သိန်း၊ 

ေငွတံဆိပ်တစ်ခုလ င် ေငွကျပ် ခုနစ်သိန်း၊ ေကး 

တံဆိပ်တစ်ခုလ င် ေငွကျပ် ငါးသိန်းှင့် နည်းြပ 

တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ်  ငါးသိန်း စုစုေပါင်း အားကစား 

သမားကိုးဦးှင့ ်နည်းြပငါးဦးတိုကိ ု ထပ်ဆင့ခ်ျးီြမင့ခ်ဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဗိလ်ုချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း ဝန်ကီးဌာန မိုးရာသ ီဌာနေပါင်းစု ံအားကစားပိင်ပဲွ ဆခုျးီြမင့ပဲွ်အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်
ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၆ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

သည်  ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီကာလ အမျိးသား 

ေဘာလုံးပိင်ပဲွ၊ ေဘာ်လေီဘာပိင်ပဲွ၊ ပိက်ုေကျာ်ြခင်း 

ှင့် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပိင်ပွဲ၊ အမျိးသမီး ေဘာ်လီ 

ေဘာပိင်ပွဲများကို  ဇွန် ၂၀ ရက်မှ စတင်ကျင်းပ 

လျက်ရှိရာ ယေန   မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အမျိးသား 

ပုိက်ေကျာ်ြခင်းဗုိလ်လုပဲွကုိ ဝဏ သိဒ ိကွင်းအတွင်းရိှ 

အားကစားုံ(C)၌လည်းေကာင်း၊  အမျိးသား/

အမျိးသမီး ေဘာ်လီေဘာ ဗုိလ်လုပဲွများကုိ အားကစား 

ုံ(B)၌လည်းေကာင်း ကျင်းပသည်။

အဆိပုါ ဗိလ်ုလပဲွုှင့ ်ဆခုျးီြမင့်ပဲွအခမ်းအနားသို 

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်    ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း 

ှင့် ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးများှင့် ဇနီးများ၊ အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်များှင့် ဇနီးများ၊  န်ကားေရးမှးချပ/် 

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးများှင့် ဇနီးများ၊ အားကစား 

ှင့် လငူယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးချပ် 

ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ 

ဝန်ထမ်းများှင့်မိသားစုများ တက်ေရာက်အားေပး 

ကသည်။ 

ပိင်ပွဲများအပီး ဆုချးီြမင့်ပွဲကို ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက မိမိတို ဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့် ယခင်က အေရှေတာင်အာရှအားကစား 

ပိင်ပွဲများ၊ အာရှအဆင့် အားကစားပိင်ပွဲများသို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကာ  ဆတုဆံပ်ိများရရိှေအာင်ြမင် 

ခဲ့သည့်  ဝန်ထမ်းများကို ေမွးထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ေသာ 

သမိုင်းအစ်အလာေကာင်းများ       ရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

ဤအစ်အလာေကာင်းများကို ဆက်လက်ထိန်း 

သမ်ိးသွားရန်လိေုကာင်း၊  ဝန်ကီးဌာနှင့် ိင်ုငံဂ့ဏ်ု 

ေဆာင် အားကစားသမားေကာင်းများ ေပ ထွန်းလာ 

ေစေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဌာန အကီးအကမဲျားှင့်  

တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ စ်ဆက်မြပတ် အားေပး 

ေဆာင်ရက်ကရန် တိုက်တွန်းမှာကားလိုေကာင်း 

ေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် အမျိးသားပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ

ှင့်    အမျိးသားေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲများတွင ်

ဆရုရိှေသာအသင်းများကိ ုြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်

ဒုတိယဝန်ကီးများကလည်းေကာင်း၊ အမျိးသမီး 

ေဘာ်လီေဘာပိင်ပဲွတွင် ဆုရရိှေသာအသင်းများကုိ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ဇနီးှင့်  ဒုတိယဝန်ကီး 

များ၏ ဇနီးများကလည်းေကာင်း ဆုများ  ချးီြမင့် 

ေပးအပ်သည်။ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

လက်ေအာက်ရှ ိဌာနအဖွဲအစည်းများမ ှအမျိးသား 

ပိုက်ေကျာ်ြခင်း အားကစားပိင်ပွဲသို အသင်း ၁၉ 

သင်း၊ အမျိးသားေဘာ်လီေဘာပိင်ပဲွသုိ အသင်း ၁၁ 

သင်း၊ အမျိးသမီးေဘာ်လီေဘာပိင်ပွဲသို အသင်း 

ေလးသင်း စုစုေပါင်း အားကစားသမား ၃၈၉ ဦးတို 

ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး  အမျိးသားစားပဲွတင်တင်းနစ် 

ှင့ ်ေဘာလုံးပိင်ပဲွများကိလုည်း ဆက်လက် ကျင်းပ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ယေနကျင်းပသည့် ပိင်ပဲွ 

များသို ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရိှ ဌာနအသီးသီးမှ 

ဝန်ထမ်းအင်အား ၇၀၀ ေကျာ် တက်ေရာက်အားေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။    

သတင်းစ်

မေကွး  ဇွန်   ၂၆

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပညာေရးမှးုံး ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် ကီးကပ်အကြဲဖတ်ြခင်းဆိင်ုရာ 

စွမ်းရည်ြမင့်အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက်  ၁၀ နာရီက မေကွးမိ အထက(၁) 

ပန်းေဟဝန်ခန်းမ၌  ကျင်းပရာ  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင့လွ်င်၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ 

တိုင်းေဒသကီးအဆင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ 

များှင့ ်ခိင်ု/မိနယ်အသီးသီးမှ ပညာေရးမှးများှင့ ်

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ တက်ေရာက်က 

သည်။ 

ေရှးဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများသို သွားေရာက်စစ်ေဆးကီးကပ် 

အကြဲဖတ်မည့ ်ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား ေတွဆုရံ 

သည့အ်တွက် များစွာဝမ်းေြမာက်ရပါေကာင်း၊ မမိတိို 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ အေြခခပံညာ အထက်တန်း 

အဆင့ေ်ကျာင်းများ၊ ကိယ်ုပိင်ုေကျာင်းများှင့ ်ဘန်ုး 

ေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းများ၏ သင်ကား 

သင်ယူမ ၊ စိစစ်အကဲြဖတ်မ ၊ အ န်းကိန်းလုပ်ငန်း 

စ်များ လိက်ုနာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မ  

တိုအေပ  ပုံမှန်စနစ်တကျ  ကွင်းဆင်းကီးကပ ်

အကြဲဖတ်ိင်ုရန်အတွက် ရည်ရယ်၍ ယခလုိအုလပ်ုု ံ

ေဆွးေွးပဲွများ ကျင်းပရြခင်းြဖစ်သည့အ်ြပင် အေြခခ ံ

ပညာေကျာင်းများတွင်  စနစ်သစ် ပညာေရးြဖင့ ်

သင်ကားသင်ယူမ လုပ်ငန်းစ်များ၊ ကာယ၊ eာဏ၊ 

စာရတိ ၊ ရသ၊ သက်ေမွးဘက်စုပံညာ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင ်

ေရးအတွက် များစွာအေထာက်အကြူပေစမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊  စနစ်သစ်ပညာေရး  စတင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ချနိ်မှစ၍ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်

သင်ေထာက်ကပူစ ည်းများ ြဖည့ဆ်ည်းေပးထားေသာ် 

လည်း အသုံးြပသင်ကားမ  အားနည်းေနသည့် 

အတွက် ဘာသာရပ်၊ သင်ခန်းစာများှင့ ်ကိက်ုညမီ ရိှ 

သည့် သင်ေထာက်ကူပစ ည်းများအား ချတိ်ဆက် 

သင်ကားုိင်ေရး ကီးကပ်အကဲြဖတ်များအေနြဖင့် 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေပးရန်    လိုအပ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က 

သင်တန်းသား သင်တန်းသူများအား ရင်းရင်းှီးှီး 

ေတွဆု၍ံ အားေပးစကားေြပာကားကာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်       ကီးကပ်အကဲြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ   

စွမ်းရည်ြမင့်အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကို  ှစ်ရက်တာ   

ေဆွးေွးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

သာစည်   ဇွန်   ၂၆

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး သာစည် 

မိနယ် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီ 

တိရစ ာန်အစာပင် စိုက်ပျိးြခင်း 

ရက်သတ ပတ် အစီအစ်ြဖင့ ် 

ေနဗီယာြမက်စုိက်ပျိးြခင်းကုိ ဇွန် 

၂၅ ရက်  နံနက် ၇ နာရီက     

ေအာင်သာေကျးရာ ေတာင်သူ 

ဦးဝင်းိုင်၏   သုပ်ြပစိုက်ခင်း 

လယ်ေြမ တစ်ဧက၌   ြပလုပ် 

ေကာင်း သိရသည်။

ေတာင်သမူျား   တရိစ ာန်အစာ 

ပင် စိုက်ပျိးြခင်း အေလ့အကျင့ ်

ေကာင်းများ   ရှိလာေစရန်ှင့ ်     

ထိုသို အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ 

ရိှလာပါက အစာရှားပါးမ ြပဿနာ 

များ   ေလျာ့နည်းသွားမည်ြဖစ ်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ပညာေရးမှးုံး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ် 

ကီးကပ်အကဲြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

အေရှေတာင်အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် ဆတုဆံပ်ိများ ရရိှခဲ့ကသည့ ်ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

ကိုယ်စားြပ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင် အားကစားသမားများအား ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ြပ

သာစည်မိနယ်၌ မိုးရာသီတိရ စ ာန်အစာပင် ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ေကာင်း၊     အာဟာရတန်ဖိုးပိုမိ ု

ြမင့မ်ားေသာအစာပင်များ စိက်ုပျိး 

ေက းေမွးြခင်းြဖင့ ်က ဲ၊ ွား စသည့် 

တိရစ ာန်များတွင်        ေရာဂါ 

ဒဏ်ခံိင်ုြခင်းှင့က်ျန်းမာေရးပိမုို

ေကာင်းမွန်ြခင်း  အကျိးေကျးဇူး 

များ    ရရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း 

မိနယ်ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ေဒါက်တာ 

ေဝေဝှင်းက ပညာေပးေဟာေြပာ 

ပီး   မိနယ်ေမွးြမေရးှင့က်သုေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အေြခခ ံ

တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးလုပ်သား 

များှင့ ်    စိတ်ပါဝင်စားသူ 

ေတာင်သူများပူးေပါင်းပီး ေနဗီယာ 

ြမက် တစ်ဧကကို     စိုက်ပျိးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                                                              

မိနယ်ြပန်/ဆက်



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

ယေနလူငယ်များှင့ ်ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ိုးရာခရီး

ကိုေဇာ်ေဌး(ယ်ေကျးမ )

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ အုပညာယ်ေကျးမ သည် ထိုိုင်ငံ၏ပါဝါပင်ြဖစ်သည်။   
နည်းပညာှင့ ်Globalization ြဖစ်စ်တွင် မမိိိင်ုငကံ အုပညာကိယ်ုခအံား 
မေကာင်းပါက  တိင်ုးတစ်ပါးတို၏ ယ်ေကျးမ က လ မ်းမိုးသွားလမိ့မ်ည်။  ထိုေကာင့် 
အုပညာယ်ေကျးမ  အားေကာင်းဖိုသည် အသက်တမ  အေရးကီးသည်။ အသက် 
ငင်ေနသူပင် ေဆးေကာင်းပါက ဆွဲဆန်၍ရေသးသည်။ ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ပိင်ပွဲ 
ကီးသည် အသက်ဆက်ေဆးမဟုတ်ပါ။ အသက်ရှည်ေဆးြဖစ်သည်။ ပိင်ပွဲကီး 
ေကာင့ ်ယေနလငူယ်လရူယ်အပါအဝင် ိင်ုငသံားအားလုံး မျိးချစ်စတ်ိ    ြပန်လည် 
ထွန်းကားလာေရးကို ေမ ာ်မှန်းိုင်ပါမည်။ ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  ြပန်လည် 
ထွန်းကားလာြခင်းှင့အ်တူ ြမန်မာအ့က၊ ြမန်မာဂ့တီတို၏  အမျိးဂဏ်ု၊   ဇာတဂိဏ်ု 
တိုသည် တစ်ဖန်ပွင့်ဖူးလာကပါဦးမည်

(ယမန်ေနမှအဆက်)

၂၁။ ဦးြမကီး

အုပညာဦးစီးဌာနတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေတာ်ဆိုင်းအဖွဲ အုပ်ချပ်ကွပ်ကဲသူ။  

“ြမန်မာ့ှဲအေကာင်း”  စာအုပ်ြဖင့်  စာေပဗိမာန ်

စာေပဆုရရှိခဲ့သူ၊ အုပညာဦးစီးဌာန  အကံေပး 

ပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါသည်။  (ထို ြမန်မာ့ှဲစာအုပ်သည ်

၁၉၉၅ ခုှစ်အတွက်       အမျိးသားစာေပဆုကိ ု 

ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့်   အုပညာဘာသာရပ်ြဖင့ ်

ထပ်မံချးီြမင့်ြခင်းခံရသည်။  ယခု  ကွယ်လွန်ခဲ့ပီ 

ြဖစ်သည်။)

၂၂။ မ ေလး ဦးအုန်းေမာင်

ဆိ၊ု က၊ ေရး၊ တီးပိင်ပဲွ ကီးကပ်ေရးဒိင်ုအဖဲွဝင်၊ 

မ ေလးပန်တျာတွင် စ ရားနည်းြပ၊ မာမာေအး၊  

ရီရီသန်တို၏ ဆရာတစ်ဆူြဖစ်သည်။ သီချင်းကီး 

စိစစ်ေရးအဖွဲဝင်အြဖစ ်  ေဆာင်ရက်ရင်း မကာမ ီ

ကပင် အနိစ ေရာက်ခဲ့သည်။ (ဆရာသည်  ပထမ 

အကိမ် ဆုိ၊ က၊ ေရး၊ တီး ပိင်ပဲွ၌  အတီးအကဲြဖတ် 

ဒိုင်အြဖစ ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။)

၂၃။ ေစာင်း ဦးြမင့်ေမာင်

မ ေလးပန်တျာ ေစာင်းနည်းြပ။ ၁၉၆၈ ခုှစ် 

တွင်    လန်ဒန်သို     ေစာင်းပညာရှင်အေနြဖင့ ်

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။      (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်

သည်။)

၂၄။ စိန်လှမိင်

သဘင်ေလာကမှ    ဆိုင်းပညာရှင်တစ်ဦး။ 

သီချင်းေရးဆရာ။    ဆိုင်းေခါင်းေဆာင်မ တွင် 

ထင်ရှားသအူြဖစ် ေတွရသည်။  (ယခ ုကွယ်လွန်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်သည်။)

၂၅။ စိန်ဘေမာ်

ဆိုင်းပညာရှင်တစ်ဦး။  ဆိုင်းေခါင်းေဆာင် 

မ တွင် ထင်ရှားသ ူ ြဖစ်သည်။ (ိုင်ငံေတာ်မှချးီြမင့ ်

သည့် စည်သူဘွဲကိ ုရရှိထားပါသည်။)

၂၆။ စိန်ထွန်းကည်

အုပညာဦးစီးဌာန   ဇာတ်အဖွဲ(၂)   ဆိုင်း 

ေခါင်းေဆာင်တာဝန်ှင့်          ပင်စင်ယူခဲ့သည်။ 

ပတ လားက မ်းကျင်၍ ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်သူြဖစ ်

သည်။ (ယခု  ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၂၇။ ဦးသိန်းေဖ

ေစာင်းပညာရှင်၊ ြမစိမ်းပင်သီချင်းကုိ ေရးသား 

စပ်ဆို၍  ေစာင်းတီးခတ်ရာတွင ်  က မ်းကျင်ေသာ 

ပညာရှင်ြဖစ်သည်။  စိန်ခင်ေမာင်ရီ     ေရးစပ်သည့် 

ေငွညိပင်သီချင်းကို သီဆိုရာတွင် လူကိက်များ 

လှသည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၂၈။ ဦးတင်ေဖ

ပန်တျာ  ှစ်ခါြပန်တက်ပီး  ေြခာက်ှစ်ကာ 

သင်ခဲသ့။ူ အေနာက်တိင်ုး  ေတးဂတီပိင်ုးတာဝန်ကိ ု

အုပညာဦးစီးဌာန၌ ထမ်းရက်ခဲ့သည်။ တေယာ 

ပေဒသာှင့် မျိးဆက်သစ်များ ေမွးထုတ်ေပးခဲ့သ ူ

ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၂၉။ ဦးခင်ေမာင်လှ

တပ်မေတာ်(ေရ)     စစ်တီးဝိုင်းေခါင်းေဆာင ်

ရဲေဘာ်ခင်ေမာင်လှြဖစ်၍   အုပညာဦးစီးဌာန၏ 

အကံေပးပုဂ ိလ်ြဖစ်သည်။  အသံဩဇာရှင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၀။ ေဒ သင်းသင်းြမတ်

ကံဘဲ့ဆရာအတတ်သင ်       လက်ေထာက ်

ကထကိ၊ သခီျင်းကီးသပ်ုေဖာ်အစအီစ်၌ ထင်ရှား 

ေကျာ်ကားသူြဖစ်သည်။ (ယခုှစ်ကျင်းပမည့ ်ဆို၊ 

က၊ ေရး၊ တီး ပိင်ပဲွဝယ်  အဆုိအကဲြဖတ်လုပ်ငန်း 

အဖဲွဥက   အြဖစ် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနသည်။)

၃၁။ ေဒ သင်းသင်း

ဂီတမယ်သင်းသင်း၊   ရာစားကီး  အလက  ာ 

ေကျာ်စွာ ဦးဘေမာင်၏သမီး။ ဂီတေရ တံဆိပ်ဆုရ၊  

အုပညာဦးစီးဌာန၏ အကံေပးပုဂ ိလ်ြဖစ်သည်။

၃၂။ ဦးေရ ေဒါင်းညိ

ယ်ေကျးမ တက သိလ်ုေကာင်စဝီင်၊  အပုညာ 

ဦးစီးဌာန၏    အကံေပးပုဂ ိလ်၊    ကဗျာလွတ်ကိ ု

စတင်တီထွင်ခဲ့သူ၊  ချစ်ဦးညိ၊   ေဒါင်းမေလးတို၏ 

ဖခင် ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၃။ ြမန်မာမိတ် မတင်ေအာင်

မ ေလးပန်တျာ အကနည်းြပဆရာမကီး၊ ုိးရာ  

အက အလှ ပညာများ၌ က မ်းကျင်သ။ူ ယ်ေကျးမ  

တက သိလ်ုသို အကပညာစာေစာင်များ လှဒါန်းခဲသ့ ူ

ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၄။ ေဒ ေအာင်သန်းတင်

အလက  ာေကျာ်စွာ    ေရ မန်းဦးတင်ေမာင်ှင့် 

တွဲဖက်၍   ကြပခဲ့သူ၊   အသံေကာင်းလွန်းသြဖင့ ်

တုမရေသာ   ပညာရှင်ကီးြဖစ်သည်။   ဇာတ်စာ၊ 

ဇာတ်စကားများတွင် စြံပြဖစ်သည်။ ဖွားေတာ်မခူန်း၊ 

ေတာထွက်ခန်း၊ ဗဒု ဝင်ဇာတ်ေတာ်များ၌  မယ်ေတာ် 

မာယာအြဖစ် သုပ်ေဆာင်ေသာ အထူးေကျာ်ကားသ ူ

ပဂု ိလ်ကီးြဖစ်သည်။ (ယခ ုကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖစ်သည်။)

၃၅။ ေဒ ေအာင်သန်းကည်

ေရ မန်းတင်ေမာင်ှင့် တဲွဖက်ကြပခ့ဲပီး ုပ်ရည် 

ေချာေမာသည်။ ယမန်ုနာပတ်ပျိးအကကိ ုတထွီင်ခဲ ့

သည်။    အကေကာင်းေသာ   နာမည်ကီးပုဂ ိလ် 

ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၆။ ေဒ ေကာလိပ်မိင်

ရန်ကုန်     ပန်တျာေကျာင်း    နည်းြပဆရာမ၊  

ေကာလိပ်မိင်ကုိယ်ပုိင်အငိမ့်ပုိင်ရှင်၊   သီချင်းကီး၊ 

သခီျင်းခမံျားကိ ုက မ်းကျင်ပိင်ုိင်ု၍ ဆရာစိုးကီး၏  

တပည့်ရင်း၊  ထူးြခားေသာ   အသံပုိင်ရှင်ြဖစ်သည်။ 

ဦးသ န်ထွန်းှင့်      ဧဧေမာ်တို၏မိခင်ြဖစ်သည်။ 

တက သိုလ်မှချးီြမင့်ေသာ     ေကာလိပ်မိင်ဘွဲကိ ု

ရရှိခဲ့ရာ အမည်ရင်းမှာ ေဒ လှမိင်ြဖစ်သည်။(ယခု  

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၇။ ဂီတာမန်းရာြပည် ့ဦးတင်

ဂီတေရ တံဆိပ်ဆုရပုဂ ိလ်ြဖစ်သည်။     (ယခု 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၈။ လင်းေခးလုလင ်ဦးေမာင်ေမာင်ကီး

မန်းရာြပည့်ပိင်ပဲွ  အေရးပိင်ပဲွတွင်  ပထမဆ ု

ရသ၊ူ သခီျင်းေရး ဂတီစာဆိအုြဖစ်ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်အား  

ကူညီခဲ့သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၃၉။ စ ရား တင်ဝင်းလ  င်

စွယ်စုံရပုဂ ိလ်၊  ေတးဂီတမှး၊   စ ရားဆရာ 

ပေဒသာမျိးလ  င်၏ပညာအေမွဆက်ခံသူ၊ အှစ်သာရ  

ရိှေသာ သခီျင်းများ သကီုံးခဲသ့၊ူ မဟာဝဇိ ာ ြမန်မာစာ 

ဘွဲရရှိ၍  ဂီတက မ်းကျင်သ ူ အုပညာရှင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သည်။

၄၀။ ေစာင်း သိန်းဟန်ကီး

လက်ကျလက်နေကာင်း၍ သံစ်ကူးေြပာင်း 

ရာ၌ ိင်ုနင်းသ ူပါရမရှီင်ြဖစ်သည်။ (ယခ ုကွယ်လွန် 

ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၄၁။ ေမာင်ေမာင်ကီး

အကျည်းတန်ချစ်သ၊ူ သစ်ေြခာက်ပင်ေအာက် 

ပန်းေကာက်သူ ေတးများှင့် ေကျာ်ကားခ့ဲေသာ အသ ံ

ပညာရှင်ြဖစ်သည်။ သီချင်းကီးလည်း သီဆုိသည်။ 

(ိင်ုငေံတာ်မှ ချးီြမင့သ်ည့ ်စည်သဘဲွူကိ ုရရိှခဲသ့ည်။)

၄၂။ ဦးေရ ငါး

ဟာသဝိဇ ာ၊ မျက်ခုံးပလိုြဖင့ ် နာမည်ကီးသူ။ 

အုပညာဦးစီးဌာန၏  အကံေပးပုဂ ိလ်၊   ကာရန် 

နေဘအစပ်အဆိေုကာင်း၍ ပညာစုကံ မ်းကျင်ေသာ  

ပညာရှင်ကီးြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခ့ဲပီြဖစ်သည်။)

၄၃။ ဦးေအဝမ်း

ဦးကံတိုင်းှင့်တွဲဖက်၍ ဟာသပညာ၊  အက 

ပညာ၊ သဘင်ပညာများ က မ်းကျင်ေသာ ပညာရှင် 

တစ်ဦးြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၄၄။ အဆိုေတာ် ထား

ဆရာ ေရ တုိင်ွန်၏ ရင်ေသွး၊  ေဇာ်ဝင်းထွဋ် 

၏မခိင်၊ ကိမုျိးဆက်၏ှမ၊ ဂတီအေမကွိ ုဆက်ခသံ ူ 

အဆိေုတာ် အသရှံင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ (ိင်ုငေံတာ်မှ  

ချးီြမင့်သည့ ်စည်သူဘွဲကိ ုရရှိခဲ့သည်။)

၄၅။ ေဒ ခင်စိုးဝင်း

“ြပည့အ်င်အားသည် ြပည်တွင်းမှာသာရိှသည်” 

ေတးြဖင့် ပရိသတ်အား စဲွမက်ေစခ့ဲသူ။ သီချင်းကီး၊ 

သီချင်းခံများကိ ုပိုင်ိုင်ေသာ ပညာရှင်ြဖစ်သည်။

၄၆။ ေဒ ခင်မာချိ

အလယ်ေခတ် အငိမ့်ေလာက၌ ထင်ရှားခဲ့ 

သည်။  ဦးချစ်ေမာင်၊     ေဒ ေအာင်ကည်တို၏တပည့၊် 

အဆိုေကာင်း၊  အသံေကာင်း၊  အကေကာင်းေသာ 

အငိမ့်မင်းသမီးကီး၊ ကိုယ်ပိုင်အငိမ့ ်တည်ေထာင် 

သ ူြဖစ်သည်။ ဆုိ၊ က၊ ေရး၊  တီး၌  ဝင်းဗုိလ်ှင့်တဲွ၍ 

ေဖျာ်ေြဖခဲ့သည်။ 

၄၇။ ဦးရည်ွယ်

ယ်ေကျးမ တက သုိလ် လက်ေထာက်ကထိက၊  

ဂီတက မ်းကျင်ပညာရှင်၊ ဦးချစ်ေမာင်၊ ေဒ ေအာင်ကည် 

၏သားတပည့်ရင်း၊  သီချင်းကီး  စိစစ်ေရးအဖဲွဝင်၊ 

ပတ လား၊    စ ရားက မ်းကျင်သ ူ  အုပညာရှင် 

ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၄၈။ ေနြပည်ေတာ် တင်ဝင်း

ယ်ေကျးမ တက သိုလ်၏    လက်ေထာက ်

ကထိက၊ ပန်တျာမှာ သဘင်နည်းြပြဖစ်၍ များြပား 

လှေသာ   လူငယ်တိုအား   ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ေသာ 

ဇာတ်မင်းသားေဟာင်းကီး၊ ုပ်ေချာလှပသူြဖစ ်

သည်။  (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၄၉။ ေဒ တင်တင်ြမ

ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်           အသံလ င့်ဌာန 

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး        ြဖစ်သည်။ 

သီချင်းကီး၊ ကာလေပ များ ရာချ၍ီ သီဆိုခဲ့သည့် 

အသံစွမ်းအားရှင်ြဖစ်သည်။       ိုင်ငံ့တာဝန်ကို 

ဘက်စုံမှ ထမ်းရက်ေနဆဲ။ ေဒ ေစာြမ ဧကည်ှင့ ်

သူမ၏ဖခင် ေရ ေမာင်း ဦးသန်းကီးထံမှ  ပညာ 

အေမွအှစ်ရခဲ့သူ   ပါရမီရှင်တစ်ဦး     ြဖစ်သည်။ 

(ိင်ုငေံတာ်မှချးီြမင့သ်ည့ ်စည်သဘဲွူကိရုရိှခဲသ့ည်။)

၅၀။ ေဒ စိန်ေဌး

အုပညာဦးစီးဌာန၏  မဟာဂီတ  ပင်တိုင် 

ေတးသံရှင်၊ အထူးအစီအစ်များ၌ သီချင်းကီးများ 

သီဆိုသူ၊ ေစာင်းတီးခတ်ေတာ်သူ ပညာရှင်ြဖစ်ပါ 

သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၅၁။ ေဒ စန်းု

အုပညာဦးစီးဌာန၏  အကနည်းြပအဆင့ ်

(၁)၊ ယိမ်းအကပညာများကို  ပိုချေပး၍ ိုင်ငံေတာ် 

ပွဲများ၌ ကကွက်ဖန်တီးေပးရသူ  ဆရာမတစ်ဦး 

ြဖစ်သည်။

၅၂။ ေဒ အုန်းရီ

အပုညာရှင် အဆင့(်၁)၊ အကနည်းြပဆရာမ၊ 

အကမျိးစုံဖန်တီးေပးသူြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၁၁ သို  



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

  စာမျက်ှာ  ၁၀ မှ   

၅၃။ ဦးကျင်စိန်

အုပညာဦးစီးဌာန၏ ကကွက်ဆုိင်ရာ အရာရိှ 

တစ်ဦး၊  ဆိ၊ု  ငိ၊ု  ေြပာ၊  ဇာတ်စာ၊  စကား၊   ကကွက် 

ပညာများကိ ု   လက်ဆင့က်မ်းခဲေ့သာ  မင်းသားကီး 

တစ်ဦးြဖစ်သည်။  (ယခ ုကွယ်လွန်ခဲ့ပ ီြဖစ်သည်။)

၅၄။ ေဒ ေထွးကည်

အပုညာဦးစီးဌာန၏  နည်းြပဆရာမအဆင့ ်

(၁)၊ သီချင်းကီးများှင့ ်သီဆိုဧည့်ခံေလ့ရှိသည်။ 

ဇာတ်လမ်းများမှာ    အဓိကဇာတ်ပို၊   ဇာတ်ရန် 

ြပဇာတ်များ၌ ဦးေဆာင်သူြဖစ်သည်။ (တစ်ေခတ် 

တစ်ခါ       ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းေခတ်တွင ်

တင်တင်ေထွး (ေခ ) ယ ုဟသူည့်အမည်ြဖင့လ်ည်း 

လူသိများေကျာ်ကားသူြဖစ်သည်။)

၅၅။ ေဒ ခင်အုန်းြမင့်

ရန်ကန်ုပန်တျာ အကနည်းြပဆရာမြဖစ်သည်။  

(ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၅၆။ ေဒ ေဝမာဦး

ရန်ကုန်ပန်တျာ  ေကျာင်းအုပ်ြဖစ်သည်။ 

ကဗျာလွတ် ကကွက်များကိ ုြပန်လည်ြပစေုရးသား 

သူြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။)

၅၇။ ဦးြမင့်စိုး

အုပညာဦးစီးဌာန၏ ြပဇာတ်၊  သီချင်းေရး 

ဆရာြဖစ်သည်။                 

၅၈။ ဦးသ န်ထွန်း

ေဒ ေကာလပ်ိမိင်၏သား၊  ေခတ်ေပ တီးဝိင်ုး  

ေခါင်းေဆာင်၊     ေရးစပ်သူ၊   အုပညာမျိးိုး 

ထိန်းသိမ်းသူ၊   ြမန်မာစာဝိဇ ာဘွဲရသူြဖစ်သည်။ 

ိုးရာပဲွေတာ်များအတွက် ေတးသခီျင်းများ ေရးစပ် 

ခ့ဲသည်။  (ယခု သ န်ထွန်း(ြမန်မာစာ)   အမည်ြဖင့် 

ေတးေရး၊ ေတးဆုိြဖင့် ေအာင်ြမင်ေနသူြဖစ်သည်)

၅၉။ ဦးကည်သွင်

ယ်ေကျးမ တက သုိလ်လက်ေထာက်ကထိက

(ဂီတ) ြဖစ်သည်။    စာေရးဆရာတစ်ဦးြဖစ်၍ 

ကိုယ်တိုင် ဂီတာတီးခတ်က မ်းကျင်သူြဖစ်သည်။

၆၀။ ဦးမျိးွန်

ပန်တျာ ပတ လား နည်းြပဆရာ၊ ဦးချစ်ေမာင် 

၏တပည့်ြဖစ်သည်။  အင်ဒိုနီးရှားလက်ေဆာင ်

ြဖစ်ေသာ (အန်ကထုံ) တူရိယာကို တိုင်းရင်းသား 

ေတးသီချင်းများြဖင့် သီကုံးအသုံးချခဲ့သူြဖစ်သည်။  

(ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၆၁။ ေဒ မိုမိုေအး

အုပညာဦးစီးဌာန သုေတသနှင့် ေလ့ကျင့် 

ေရး ဌာနခဲွမှ သုေတသနအရာရိှ(သဘင်) ြဖစ်သည်။ 

ပန်တျာေကျာင်းဆင်းသူ၊ ေခတ်ပညာဘွဲရ  တစ်ဦး 

အေနြဖင့်  အကပညာများ   ြပစုေနသူြဖစ်သည်။ 

(ယခု  တရားဘာဝနာအားထုတ်ရင်း ငိမ်းေအးစွာ 

ေနထိုင်လျက်ရှိသည်။)

၆၂။ ဦးေဇာ်ေဌး

အုပညာဦးစီးဌာန  ထုတ်လုပ်ေရးအရာရှိ 

(ဇာတ် န်း)  ြဖစ်သည်။    ဇာတ်လမ်းများကို 

ေရးသားလျက်ရိှသည်။ (ယခ ု စာေပေရးသားလျက် 

ရှိသည်။)

၆၃။ ဦးေကျာ်ေဖ

ြမန်မာိုင်ငံ    ုပ်ရှင်အစည်းအုံး    ဒု-ဥက    

ြဖစ်ခဲ့ဖူးသည်။  ုပ်ရှင်မင်းသားကီးဟ ု သိရှိကပီး 

ြဖစ်သည်။ ြပဇာတ်၊ ကဇာတ်၊ စာေရးဆရာလည်း 

ြဖစ်သည်။ (ယခု ကွယ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်သည်။)

၆၄။ ဦးခင်အုန်း

တပ်မေတာ်အငိမ်းစား    ဗိုလ်ချပ်ခင်အုန်း 

ြဖစ်သည်။   ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ ဂီတပညာရပ်များကို 

ဝါသနာအေလျာက် ေလ့လာလိုက်စားခဲ့သူ၊ ရာမည  

ကိုကိုိုင်  ကေလာင်အမည်ြဖင့်  “ြမန်မာ့ေစာင်း 

အေကာင်း သိေကာင်းစရာ”  စာအုပ်ကို  ြပစု၍ 

အမျိးသားစာေပဆု ချးီြမင့်ခံရသူြဖစ်သည်။  ဆုိ၊ က၊ 

ေရး၊ တီး ပိင်ပွဲကီး၌  အ ကံေပးပုဂ ိလ်အြဖစ်  

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  (ယခု  ကွယ်လွန်ခဲ့ပီ 

ြဖစ်သည်။)

မှတ်တမ်းအရဆုိပါမူ  ဂုဏ်ြပခံပုဂ ိလ်အားလံုး 

သည်စုစုေပါင်း  ၆၄ ဦး ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုသည ်

အကဲြဖတ်ဒိုင်အြဖစ ်     ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သူများ၊  

ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့သူများြဖစ်ကသည်။  ဝိုင်းဝန်း 

ပ့ံပုိးသူဆုိရာ၌ ဥပမာ အမှတ်စ်-၁၁ ၏ ေဆာင်ရက် 

ချက်မျိးပင်ြဖစ်သည်။ ရာစားကီး စိန်ဗိုလ်တင့်၏ 

ဆက် ယ်မ ှင့်  ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ကို  ေလ့လာ 

ဆည်းပူးေနသူ ဂျပန်အမျိးသမီးက တတ်စွမ်းသေရ  

ပါဝင်ကူညီလာြခင်း ြဖစ်သည်။ သိမှတ်သားမ အရ 

ထိုစ်က ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်အဖွဲများကို 

ေဖာ်ြပပါ ပုဂ ိလ်များက ဦးေဆာင်ကသည-်

(၁) အဆိုအကဲြဖတ်လုပ်ငန်း စစ်ကိုင်းလှေရ 

 အဖွဲဥက   -

 အတွင်းေရးမှး-  ေဒ တင်တင်ြမ

(၂) အကအကဲြဖတ်လုပ်ငန်း ဝဏ ေကျာ်ထင ်  

 အဖွဲဥက   - ဦးစိန်ေအာင်မင်း

 အတွင်းေရးမှး-  ေဒ ေဝမာဦး

(၁) အေရးအကဲြဖတ်လုပ်ငန်း ဗိုလ်ကေလး  

 အဖွဲဥက   - တင့်ေအာင်

 အတွင်းေရးမှး-  ဦးကည်သွင်

(၁) အတီးအကဲြဖတ်လုပ်ငန်း စိန်ဗိုလ်တင့်

 အဖွဲဥက   -

 အတွင်းေရးမှး-  ဦးေဇာ်ေဌး

တိုြဖစ်ကသည်။

ေဖာ်ြပပါ  ပညာရှင်များအနက ်   အများစုမှာ 

တမ်ိးပါးသွားကပ ီြဖစ်သည်။ သတူိုသည် သတူိုေခတ် 

က   လူငယ်လူရယ်များကို   ြပစုပျိးေထာင်ေပး 

ခဲ့ကသည်။  ပခုံးေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန ်  

ေြမေတာင်ေြမာက်ေပးခ့ဲကသည်။ ြပစုပျိးေထာင်ခံ 

ရသတူိုသည်   ယေနကာလဝယ်   အရယ်ေရာက်လာ 

ကသည်။ ေမ ာ်မှန်းသည့အ်တိင်ုး ယခှုစ်ပိင်ပဲွကီး၏ 

တာဝန်အရပ်ရပ်ကုိ       သူတုိထမ်းေဆာင်ကပါလိမ့် 

မည်။   ရက်ုတို၏ေဝချက်သည ်    အံ့ဩဖွယ်ပင် 

ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။

ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ အပုညာယ်ေကျးမ သည် 

ထိုိုင်ငံ၏    ပါဝါပင်ြဖစ်သည်။   နည်းပညာှင့် 

Globalization ြဖစ်စ်တွင် မိမိုိင်ငံက အုပညာ 

ကိုယ်ခံအားမေကာင်းပါက       တိုင်းတစ်ပါးတို၏ 

ယ်ေကျးမ က လ မ်းမုိးသွားလိမ့်မည်။  ထုိေကာင့် 

အပုညာယ်ေကျးမ  အားေကာင်းဖိုသည် အသက် 

တမ     အေရးကီးသည်။   အသက်ငင်ေနသူပင ်

ေဆးေကာင်းပါက ဆဲွဆန်၍ရေသးသည်။ ဆုိ၊ က၊ 

ေရး၊ တီး ပိင်ပဲွကီးသည် အသက်ဆက်ေဆးမဟတ်ု 

ပါ။ အသက်ရှည်ေဆးြဖစ်သည်။     ပိင်ပဲွကီးေကာင့ ် 

ယေန  လငူယ်လရူယ်အပါအဝင်     ိင်ုငသံားအားလုံး 

မျိးချစ်စိတ်     ြပန်လည်ထွန်းကားလာေရးကို 

ေမ ာ်မှန်းိုင်ပါမည်။      ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ    

ြပန်လည်ထွန်းကားလာြခင်းှင့အ်တ ူြမန်မာအ့က၊ 

ြမန်မာ့ဂီတတုိ၏  အမျိးဂဏ်ု၊   ဇာတဂိဏ်ုတိုသည်  

တစ်ဖန်ပွင့်ဖူးလာကပါဦးမည်။        ြမန်မာ့ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ  အုပညာစစ်စစ်သည် လူငယ်ထု၏ 

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို   အေထာက် 

အကြူပပီး  တိင်ုးတစ်ပါးယ်ေကျးမ  လ မ်းမိုးြခင်း 

မှ ကာကွယ်တားဆီးေရးကိ ု   ေမ ာ် ိင်ုပါလမိ့မ်ည်။  

တစ်ဖန် ဆယ့်ှစ်လရာသီပွဲေတာ်များအပါအဝင ် 

ြမန်မာ့ိုးရာဓေလထ့ုံးတမ်း ယ်ေကျးမ တိင်ုးသည် 

ြမန်မာလူမျိးတိုင်း      ပိုင်ဆိုင်ကသည်ကိုလည်း 

နားလည်လာိုင်သည်။ ဘက်တစ်ဖက်ကြဖစ်ေစ၊ 

မည်သည့ဘ်က်ကြဖစ်ေစ  ၎င်းတို၏  အကျိးစီးပွား 

အလိုငှာ  အသုံးချြခင်းမျိးကိုလည်း   ကာကွယ် 

တားဆီးရမည်သာြဖစ်သည်။  သိုယုံကည်မ ှင့အ်တ ူ  

ယေနလူငယ်များသည ်ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး  ိုးရာ 

ခရီးကုိ ဆက်လက်သယ်ပုိးေလ ာက်လှမ်းကပါရန် 

တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။        ။

မီှြငမ်း-  အုပညာရှင်များအား      ဂုဏ်ြပပွဲ 

(ေစာမုံညင်း) ၁၉၉၄ ခုှစ်၊  မတ်လထုတ်  

ေငွတာရီမဂ ဇင်း

 

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၂၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ကရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၃,၆၁၀) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၀၈) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၅၀,၆၀၈) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၅၅၆) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၂) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၃၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူမရှိသြဖင့ ်ယေနအထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း (၁၉,၄၃၄) ဦးရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကုိ ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထုိးံှေပးလျက်ရိှရာ (၂၅-၆-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ 

အသက် (၁၈) ှစ်ှင့အ်ထက် လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၉,၈၄၇,၆၅၁) ဦးှင့ ်အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် လဦူးေရ 

စုစုေပါင်း (၅,၃၅၉,၉၉၁) ဦးတိုအား ထိုးှံထားရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ 

•  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့် ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•  ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ် အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက်  ြပည်သူများအားလုံးှင့ ် အသက် 

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၆-၆-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၃ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၀၈ ရာခိုင် န်းရှိ

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့် ထုိးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရိှေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနများ၊ 

ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးများှင့ဆ်က်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ကိ ုမပျက်မကွက် 

ခံယူကပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

     

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးစီးမ 

(၂၅-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ)

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၄၃၄၄၈ ၉၆၄၉၈၁၄ ၄၃၀၈၄

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၈၀၄၅၁ ၅၉၀၉၂၁၈ ၁၅၆၇၁၇

၃။ မေလးရှား ၄၅၅၄၆၆၁ ၄၄၉၀၉၀၆ ၃၅၇၄၅

၄။ ထိုင်း ၄၅၁၄၁၅၅ ၄၄၆၀၂၅၀ ၃၀၅၉၅

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၀၈၇၆ ၃၆၃၃၅၉၇ ၆၀၅၁၈

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၀၃၂၄၂ ၁၃၁၁၅၃၉ ၁၄၀၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၅၅၆ ၅၉၂၅၃၀ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၂၄၇ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၅၈၅၂၄ ၁၅၃၈၈၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၆၂ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၈၇၇၇၅၅၈ ၈၄၄၃၀၇၈၉ ၁၀၄၀၇၉၂

၂။ အိ ိယ ၄၃၃၉၁၃၃၁ ၄၂၇၇၂၃၉၈ ၅၂၄၉၉၉

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၀၆၁၉၅၉ ၃၀၅၆၆၀၈၈ ၆၇၀၄၁၈

၄။ ြပင်သစ် ၃၀၅၁၃၇၁၃ ၂၉၄၉၂၂၈၉ ၁၄၉၃၁၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၇၇၇၁၁၁၁ ၂၆၄၂၀၈၀၀ ၁၄၀၇၃၄

၆။ ဗိတိန် ၂၂၅၉၂၈၂၇ ၂၂၁၁၄၅၉၇ ၁၇၉၉၂၇

၇။ ုရှား ၁၈၄၁၈၈၈၁ ၁၇၈၄၅၅၁၃ ၃၈၀၈၉၂

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၂၆၀၁၉ ၁၈၁၆၃၆၈၄ ၂၄၅၂၂

၉။ အီတလီ ၁၈၁၈၄၉၁၇ ၁၇၃၁၃၃၈၀ ၁၆၈၀၅၈

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၀၈၅၇၄၂ ၁၄၉၈၆၃၄၀ ၉၈၉၉၆

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်    ၂၆

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးပစ ည်းများအား နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးမှ 

ေနစ်လွယ်ကူေချာေမွစွာ စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် နယ်စပ် (ချင်းေရ ေဟာ်)၌ ကုမ ဏီှစ်ခုမှ Hanma 

Disposable Syringe ၈၉၄၄ ခု၊ Disposable မျက်ှာအကာ  ၁၀၀၀၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။  သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊

 ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ 

ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ဖို 

စနစ်တကျလက်ေဆးစို



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ေပကျင်း    ဇွန်   ၂၆

တုတ်ိုင်ငံသည ်ယခုှစ်ေမလအတွင်း ိုင်ငံရပ်ြခားသို 5G ဖုန်း ၁၇ ဒသမ ၇၄ 

သန်းတင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်းှင့် တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် 5G ဖုန်းတင်ပုိမ သည် ေြခာက်ရာခုိင် န်း 

အထ ိြမင့တ်က်လာခဲေ့ကာင်း တတ်ုိင်ုင ံသတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရး 

နည်းပညာအကယ်ဒမီမ ှအချက်အလက်များအရ သိရသည်။

အဆုိပါ 5G ဖုန်း ၁၇ ဒသမ ၇၄ သန်းသည် ယခုှစ်ေမလအတွင်း တုတ်ုိင်ငံက  

တင်ပိုခဲ့သည့် မိုဘိုင်းဖုန်း စုစုေပါင်း၏ ၈၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း တုတ်ိုင်င ံ

စက်မ ှင့်  သတင်းအချက်အလက ်   နည်းပညာဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှ ိ  သုေတသန 

အင်စတီကျတစ်ခုြဖစ်သည့ ်သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ  

အကယ်ဒမီက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်ယခုှစ် ပထမငါးလအတွင်း  တုတ်ိုင်ငံသည်  မိုဘိုင်းဖုန်းစုစုေပါင်း 

၁၀၈ သန်းတင်ပိုိုင်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်ယင်းပမာဏအနက ်၇၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်းသည်  

5G ဖုန်းများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံသည ်ယခုှစ် ပထမငါးလြဖစ်သည့ ်ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအတွင်း  

စမတ်ဖုန်း ၁၀၆ သန်းတင်ပုိုိင်ခ့ဲေကာင်းှင့် ယင်းပမာဏသည် ပထမငါးလအတွင်း 

တုတ်ိုင်ငံ၏   မိုဘိုင်းဖုန်းတင်ပိုမ စုစုေပါင်း၏   ၉၈ ဒသမ ၂  ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း 

သိရသည်။                                      ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ    ဇွန်    ၂၆

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ  

၁၁၇၃၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိသြဖင့် ကိုဗစ-်၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၄၃၃၈၉၉၇၃ 

ဦးရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ 

သိရသည်။

ထိုြပင် အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၂၅ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်း 

ေကာင့ ်အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၄၉၉၉ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်လက်ရှိ 

အချန်ိတွင် ေနစ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသအူေရအတွက်သည်လည်း ြမင့တ်က် 

လာလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲလူနာေပါင်း ၉၂၅၇၆ 

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ    ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း  ၄၂၇၇၂၃၉၈ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။                                                   ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ဒါကာ   ဇွန်   ၂၆

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌   ပီးခဲ့သည့်လ 

ေနာက်ပိင်ုးမှစတင်ကာ  မိုးသည်းထန်စွာ 

ရာသွန်းမ ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများေရေကျာ်ကာ  

ေရကီးေရလ ံမ      ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

ဆိုးလ်    ဇွန်    ၂၆ 

အေမရိကန်၊     ဂျပန်ှင့်   ေတာင်ကိုရီးယား 

သုံးပွင့်ဆိုင ်ထိပ်သီးအစည်းအေဝးကိ ုဇွန် ၂၉ ရက် 

တွင်      စပိန်ိုင်ငံ၌   ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တုံးက     ယေနသတင်း 

ထုတ်ြပန်သည်။ 

အဆိုပါ     သုံးပွင့်ဆိုင်အစည်းအေဝးကိ ု စပိန် 

ိုင်ငံ၌ကျင်းပမည့် ေနတိုးထိပ်သီးအစည်းအေဝး၏  

ြပင်ပအစည်းအေဝးအြဖစ ်ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

သုံးိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအေဝးသည်  ၂၀၁၇ 

ခုှစ်     စက်တင်ဘာလမှစပီး   ပထမဆုံးအကိမ ်

ကျင်းပသည့ ်   ထိပ်သီးအစည်းအေဝးြဖစ်လာမည ်

ြဖစ်သည်။ အစည်းအေဝး၌ ေခါင်းေဆာင်များက  

ေြမာက်ကိုရီးယားိုင်ငံ၏ ျကလီးယားလက်နက ်

ဖွံဖိးေရးေဆာင်ရက်ချက်များအေပ     တုံြပန်ေရး 

အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဆုိင်ရာကိစ များကုိ  

ေဆွးေွးသွားမည်ဟ ုေမ ာ်လင့်ရသည်။ 

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ  ယွန်ဆက်ယိုးသည ် 

ေနတိုးထပ်ိသီးအစည်းအေဝးသိုတက်ေရာက်ရန် ဇွန် 

၂၇ ရက်တွင် မက်ဒရစ်မိသို ထွက်ခွာမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါခရီးစ်သည်  သမ တရာထူးတာဝန်   စတင် 

ထမ်းရက်သည့်အချန်ိမှစပီး ပထမဆုံးေသာ ြပည်ပ 

ခရီးစ်ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

ယွန်ဆက်ယိုးသည် ဂျပန်ဝန်ကီးချပ် ကရီှီဒါှင့်  

လခူျင်းေတွဆံုကာ ှစ်ုိင်ငံအေရးကိစ ရပ်များအေပ   

ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အေမရိကန်၊ ဂျပန်ှင့် ေတာင်ကိုရီးယား သုံးပွင့်ဆိုင်ထိပ်သီးအစည်းအေဝး ဇွန် ၂၉ ရက်တွင ်ကျင်းပမည်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ ေရကီးေရလ ံမ ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၈၂ ဦးရှိလာ
ေသဆုံးသူေပါင်း  ၈၂  ဦးရှိလာေကာင်း  

ဘဂ  လားေဒ့ရ အာဏာပိုင်များက  ယေန  

တွင် ေြပာကားသည်။

ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ အေရးေပ ခဲွစတ်ိ 

ကုသေရးှင့ ်    ထိန်းချပ်ေရးစင်တာ၏  

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်သည့် ေနစ် 

ေရကီးေရလ ံမ အစီရင်ခံစာအရ ေသဆံုးသူ 

အများစုသည် ေမ ၁၇ ရက်မှ ဇွန် ၂၅ ရက် 

တာကာလအတွင်း ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွား 

သည့်ေနရာများ၌   ေမ ကိုက်ခံရြခင်းှင့ ် 

မုိးကိးပစ်ခံရြခင်းတုိေကာင့် ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ ထိုြပင ် ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌  

လွန်ခဲ့သည့်  တစ်ရက်အတွင်း   ေရကီး 

ေရလ ံမ ှင့ ်  ဆက် ယ်သည့ ် ကစိ ရပ်များ 

ေကာင့်  ေသဆံုးသူအနည်းဆံုး   ကိုးဦးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါေသဆုံးသမူျားအနက် ခနုစ်ဦး 

သည် ေရနစ်ေသဆံုးြခင်းြဖစ်ကာ တစ်ဦး 

သည်  ေမ ကိုက်ခံရ၍   ေသဆုံးြခင်းြဖစ ်

ေကာင်းှင့ ်    ကျန်တစ်ဦးသည်      အြခား 

ေသာ   အေကာင်းအချက်များေကာင့ ်

ေသဆုံးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကိုလံဘို    ဇွန်    ၂၆ 

သရီလိက  ာိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ ေလာင်စာ 

ဆီအေရာင်းဆုိင်များသည်  ေလာင်စာဆီ  

လက်ကျန်အနည်းငယ်သာ   ကျန်ရိှေတာ့ 

သည့်အတွက်      ေလာင်စာဆီဝယ်ယူသူ 

များအား ဇွန်  ၂၇   ရက်မှစပီး   တိုကင် 

နံပါတ်များ     ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။  

အဆိုပါ        တိုကင်နံပါတ်များအား 

ကိင်ုေဆာင်ထားသမူျားကိသုာ ေလာင်စာ 

ဆီများကို ေရာင်းချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သီရိလက  ာ  လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီး  

ကန်ချာနာ ဝီဂျဆီီကီရာက ယေနေြပာကား 

သည်။ 

သီရိလက  ာတပ်မေတာ်သားများှင့ ် 

ရဲအရာရှိများက  ေလာင်စာဆီဝယ်ယူသ ူ

များအား    တိုကင်များထုတ်ေပးရာတွင ်

ကူညီေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။  ေလာင်စာ 

ဆီများကိုလည်း အကန်အသတ်ြဖင့်သာ  

ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ေလာင်စာဆဝီယ်ယသူမူျားအေနြဖင့ ် 

အနီးစပ်ဆံုး    ေလာင်စာဆီဆုိင်များတွင် 

၎င်းတို၏     မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်များြဖင့ ်

တုိကင်နံပါတ်များရရိှရန်အတွက် အမည် 

စာရင်းေပးသွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ 

ေလာင်စာဆီ     ဝယ်ယူသူများအား 

သီရိလက  ာိုင်ငံ၌ ေလာင်စာဆီများ အကန်အသတ်ြဖင့်သာ ေရာင်းချသွားမည်
အလှည့်ကျအေကာင်းကားကာ ေလာင်စာ 

ဆီများကို အကန်အသတ်ြဖင့ ် ေရာင်းချ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းသို          ေလာင်စာဆီ 

တင်သွင်းမ ေရာက်ရှိလာမည့် ေနရက်ကို  

အတအိကျ     မေြပာိင်ုေသးေကာင်းှင့ ်

ရှုားိင်ုငသံို  ဝန်ကီးှစ်ဦး    သွားေရာက် 

ကာ   ေလာင်စာဆီတင်သွင်းေရးှင့ ်

ပတ်သက်ပီး      ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း    လ ပ်စစ်ှင့်   စွမ်းအင်ဝန်ကီး 

ကန်ချာနာ ဝီဂျဆီီကီရာက ဆိုသည်။ 

သီရိလက  ာုိင်ငံသည်  ေလာင်စာဆ ီ

အပါအဝင် အြခားေသာမရှိမြဖစ်လိုအပ ်

သည့်  ပစ ည်းများြပတ်လပ်ကာ   အဆိုး 

ရားဆုံးေသာ    စီးပွားေရးပျက်ကပ်ှင့ ်

ရင်ဆုိင်ေနရသည့်အတွက်  ေလာင်စာဆီ 

ဝယ်ယူရရှိေရးအတွက ်       ဆိုင်ကယ်          

ေမာင်းှင်သူများသည်   ေလာင်စာဆီ     

အေရာင်းဆိုင်များတွင ်      ေစာင့်ဆိုင်း 

ေနလျက်ရှိသည်မှာ     ရက်ေပါင်းများစွာ 

ကာြမင့်လျက်ရှိပီြဖစ်သည်။ 

သီရိလက  ာိုင်ငံ၏      ေလာင်စာဆီ 

တင်ပုိသည့် အဓိကကုမ ဏီများြဖစ်သည့် 

CelonPetroleum ေကာ်ပိုေရးရှင်းှင့ ်

Lanka IOC တိုသည်  ေလာင်စာဆေီဈး န်း 

များ  တိုးြမင့လ်ိက်ုပြီဖစ်ေကာင်း   ယေန  

ေကညာခဲ့သည်။       ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်
အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၁၇၃၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

တုတ်ိုင်ငံက ေမလအတွင်း ိုင်ငံရပ်ြခားသို 

5G ဖုန်း ၁၇ ဒသမ ၇၄ သန်းတင်ပိုိုင်ခဲ့

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ

ယွန်ဆက်ယိုး

အေမရိကန်သမ တ

ဂျိးဘိုင်ဒင်

ဂျပန်ဝန်ကီးချပ်

ကီရှီဒါ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၆
တရားမဝင ်         ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရး              ဦးေဆာင် 
ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ  
ြဖင့ ်တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ      ထိေရာက်စွာ 
တားဆီးအေရးယူိင်ုေရး  ေဆာင် 
ရက်လျက်ရှိရာ ကရင်ြပည်နယ ်
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက် 
ေရးအထူးအဖဲွ၏   စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် 
စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် သဃ  န်းညေီနာင် 
စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌    တာဝန်ကျ 
ပူးေပါင်းအဖဲွက ဘိလပ်ေြမအိတ် 
၆၈၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး   ေငွကျပ ်
၄၀၈၀၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများ 
တင်ေဆာင်လာေသာ    ကုန်တင် 
ယာ် ှစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 
၃၆၀၀၀၀၀၀)၊ အေကာက်ခွန်မဲ့ 
လူသုံးကုန်ှင့် စားေသာက်ကုန် 

ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 
၃၈၂၃၈၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများ 
တင်ေဆာင်လာေသာ   ယာ်တစ်စီး 
(ခန်မှန်း         တန်ဖိုးေငွကျပ ်

ဇလွန်   ဇွန်  ၂၆
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   ဇလွန်မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

ငါးရစ်ငါးသန်ချန်ိ ငါးဖမ်းဆီးမ မရိှေစေရးအတွက် ြပည်သလူထူသုို အသ ိ
ပညာေပး ဗီိင်ုးပိစုတာစိက်ုထပဲွူှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်ေပးေဝြခင်းအား 
ဇွန် ၂၅ ရက်က ဇလွန်မိနယ် ကျးီပင်ဆိပ ်ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းေဘး၌ 
ကျင်းပသည်။

ပိုစတာစိုက်ထူပွဲသို မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဒုတိယမိနယ် 
ဦးစီးမှး ဦးရန်လင်း၊ မိနယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးမင်းေဇာ်ှင် ့
ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊ ေဒသခြံပည်သမူျားစေုပါင်း၍ 
ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ြဖး   ဇွန်  ၂၆
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ြဖးမိနယ်အတွင်း သားငါးက  ဖံွဖိးေရးတွင် 

ပါဝင်ေသာ   တိုင်းရင်းကက်ေမွးြမမ    ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှး 
ေဒါက်တာဝင့သ်သူည် ယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက ြဖးမိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစု၊ံ စားေသာက်ကန်ု၊ လသူုံးကန်ု၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အပုိပစ ည်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သမ်ိးဆည်းရမိ
၁၅၀၀၀၀၀၀)၊ အေကာက်ခွန်မဲ့ 
စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများှင့ ်
လုိင်စင်မ့ဲဆုိင်ကယ် သံုးစီး(ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၂၁၅၆၀၀၀)ှင့် 
အဆိုပါပစ ည်းများ   တင်ေဆာင် 
လာေသာ ယာ် တစ်စီး  (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်    ၁၅၀၀၀၀၀၀)
ကိလုည်းေကာင်း၊ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် 
ေကာက့ရိတ်(တံတားကျိး) စုေပါင်း 
စစ်ေဆးေရးစခန်း၌    တာဝန်ကျ 
စစ်ေဆးေရးအဖွဲက ြမဝတီမိမ ှ
ရန်ကုန်မိသို    သွားေရာက်မည့ ်
ကုန်တင်ယာ်        ှစ်စီးေပ ၌ 
သွင်းကုန်ေကညာလ ာ (ID) တွင် 
ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ ကား 
တာယာများ      (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
ေငကွျပ် ၁၉၃၀၀၀၀)ှင့ ်သွင်းကန်ု 
ေကညာလ ာ(ID)တွင်  ေကညာ 
ထားသည်ထက် ပိုမိုတင်ေဆာင် 
လာေသာ Turbo Charger များ 
(ခန်မှန်း        တန်ဖိုးေငွကျပ ်
၁၄၀၀၀၀၀)ကို    လည်းေကာင်း
စုစုေပါင်း(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 
၈၉၃၈၉၈၀၀)ကို သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး     အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းှင့်အညီ       အေရးယူ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

အလားတူ    ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် 
အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏    စီမံ 
ခန်ခွဲမ ြဖင့်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 
ကီးရိှ     ြမန်မာစက်မ     ဆပ်ိကမ်း 
ကန်ုေသတ ာ     စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ 
တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖဲွစံုြဖင့် 
စစ်ေဆးမ များ    ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
သွင်းကုန်လိုင်စင ် တင်ြပိုင်ြခင်း 
မရိှေသာ အထည်လိပ်များ (ခန်မှန်း 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်၆၅၈၄၈၅၃၀)ကို 
သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန် 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့အ်ညီ အေရး 
ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ  အေကာက်ခွန်ဦးစီး 
ဌာန၏ စီမံခန်ခဲွမ ြဖင့်  မွန်ြပည်နယ် 
မရမ်းေချာင်အမဲတမ်း   စစ်ေဆး 
ေရးစခန်း၌   တာဝန်ကျပူးေပါင်း 
အဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 
ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမှ ရန်ကုန်မိသို 
ေမာင်းှင်လာေသာ ခရီးသည်တင် 
မှန်လံုယာ်တစ်စီးေပ ၌ တရားဝင် 

စာရက်စာတမ်း   တင်ြပိုင်ြခင်း 
မရှိသည့်     ေမာ်ေတာ်ကားအပိ ု
ပစ ည်းများ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 
၃၄၄၂၅၀၀)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 
အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ှင့်အညီ    အေရးယူေဆာင်ရက ်
လျက်ရှိသည်။

ထိုြပင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး
တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ  တိက်ုဖျက် 
ေရးအထူးအဖဲွ၏   စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့် 
တိုင်းေဒသကီး   သစ်ေတာဦးစီး 
ဌာန ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရး 
အဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ရာ တမူးမိနယ်အတွင်း တရား 
မဝင် အင်ခွဲသား    သုည ဒသမ 
၈၄၇၄ တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 
၈၄၇၄၀)ကိ ု  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 
သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ အေရး 
ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ယင်းအြပင် ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင ်
ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရး အထူး 
အဖဲွ၏ စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသ 
ကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးေဆာင် 
ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ 
က စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 
ပဲခူးခိုင်ှင့ ်   သာယာဝတီခိုင ်
တိုအတွင်း တရားမဝင်က န်းသစ် 
ခွဲသားများ ၂ ဒသမ ၄၂၁၆ တန် 
(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၅၉၈၂၅၆) 
ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး သစ်ေတာ 
ဥပေဒှင့်အညီ  အေရးယူေဆာင ်
ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇွန် ၂၄ ရက်၊ ၂၅ 
ရက်ှင့် ၂၆ ရက်တုိတွင် သိမ်းဆည်း 

ရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ၁၇ မ ၊ 
(ခန်မှန်း           တန်ဖိုးေငွကျပ ်
၁၆၀၃၆၃၈၂၆) ြဖစ်ေကာင်း တရား 
မဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး 
ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှသိရသည်။ 

သတင်းစ်ကရင်ြပည်နယ်တွင် စစ်ေဆးသိမ်းဆည်းရမိသည့် ဘိလပ်ေြမ၊ လူသုံးကုန်၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်အပို 

ပစ ည်းများှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်များအား ေတွရစ်။

 ြဖးမိနယ်အတွင်း တိုင်းရင်းကက်ေမွးြမမ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 
ကုသေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၊ တိရစ ာန်ကျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေမွးြမေရးသမားများအား ေတွဆုေံဆွးေွးခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။

ထိုသိုေတွဆုံေဆွးေွးရာတွင ်တိုင်းဦးစီးမှးေဒါက်တာဝင့်သူက 
တိင်ုးရင်းကက်ေမွးြမမ  ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ က ဲ၊ ွား ကာကွယ်ေဆးထိုး 
လပ်ုငန်းများ၊ ေမထံုမ့ဲသားစပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ယူနစ်အလုိက် အသားစား 
ွားေမွးြမမ  ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဦးတည်ေဆွးေွး ခဲရ့ာ   
တက်ေရာက်လာကေသာ တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေမွးြမ 
ေရးသမားများက မမိတိိုေဒသအတွင်း ေတွကံရသည့ ်အေြခအေနများ 
ကို တင်ြပေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖးမိနယ်၌ စီးပွားြဖစ်တိင်ုးရင်းကက်ေမွးြမသည့် ခ ံ၄၄ ခတွံင် 
တုိင်းရင်းကက်ေကာင်ေရ ၉၀၀၀ ေကျာ်ရိှေကာင်း ြဖးမိနယ် ေမွးြမ 
ေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာစုိးငမ်ိးေအာင်၏ 
ေဒသအေြခအေနတင်ြပချက်အရ သိရသည်။       မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဇလွန်မိနယ်၌ ငါးရစ်ငါးသန်ချနိ် ငါးဖမ်းဆီးမ  မရှိေစေရး ဗီိုင်းပိုစတာ စိုက်ထူ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်

Burma Final Revolution Armed Force- BFRAF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲဝင်များ ဖမ်းဆီးရမိ

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၆
ရန်ကုန်    တိုင်းေဒသကီးအတွင်း       

အကမ်းဖက ်  ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်းှင့ ်
အြပစ်မ့ဲ ြပည်သူများအား အဓိကပစ်မှတ်  
ထား၍ သတ်ြဖတ်ြခင်းတုိအား ေဆာင်ရက် 
ိင်ုမ မရိှေစေရး ေဖာ်ထတ်ုဖမ်းဆီးြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အကမ်းဖက်မ အား  
မလိုလားေသာ  ြပည်သူများ၏  သတင်း 
ေပးမ များေကာင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ ၈ ရက် 
တွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဗုိလ်တေထာင် 
မိနယ် မဟာဗ လလမ်း၌ Burma Final  

Revolution Armed Force- BFRAF 
အမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွဝင် ရဲေနာင်ထွန်း 
(ခ)     Demon   ကိုလည်းေကာင်း၊ 
ေရ ြပည်သာမိနယ် အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်  
ပလုလဲမ်းသွယ်(၁) တိက်ုအမှတ်(၃၄)တွင်  
ရဲမင်းဟိန်း(ခ)   ရဲဖိးေအာင ် (ခ)ရဲကီး၊ 
ေကျာ်စွာထက်(ခ)ေပ လာ     တိုကို 
လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခ ံ  ရေဲနာင်ထွန်း(ခ) 
Demon ၏  ထွက်ဆိုချက်အရ  ဇွန် ၂၅  
ရက်တွင ်ထန်းတပင်မိနယ် တူးေချာင်း 
ေကျးရာအုပ်စု     ေရတလိေကျးရာ၌ 
BFRAF  အမည်ခံ  အကမ်းဖက်အဖွဲဝင ်
ရန်ိုင်ထူး(ခ)နဂါးေလးကို  ဖမ်းဆီးရမိ 
ခဲ့ပီး တရားခံ ရန်ိုင်ထူး(ခ)နဂါးေလး၏  
ထွက်ဆုိချက်အရ ဇွန် ၂၆ ရက် နံနက်ပုိင်း 
တွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လ  င်သာယာ 

မိနယ်    အမှတ်(၅)ရပ်ကွက ်   ရတနာ 
အေဆာင်(၂)တွင်  ဇင်ကိုဦး၊   ချစ်မိုး(ခ)
ေကျာ်သက်ေဝ၊  စန်းလွင်တို   သုံးဦးကိ ု
ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏  ထွက်ဆို 
ချက်အရ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန် ပထမပတ်တွင်  
ရေဲနာင်ထွန်း(ခ)Demon ၊  ရမဲင်းဟန်ိး(ခ)
ရဲဖိးေအာင(်ခ)ရဲကီးတိုသည ် KIA ဗဟို 
ဌာနချပ်ရိှရာ  လုိင်ဇာမိ၌   အကမ်းဖက် 
ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်း       ခုနစ်ရက ်
တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခှုစ် ဇွန် တတယိ 

ပတ်တွင်   BFRAF   အမည်ခ ံအကမ်းဖက် 
အဖွဲအား  ရဲေနာင်ထွန်း(ခ)   Demon ၊ 
ရဲမင်းဟိန်း(ခ) ရဲဖိးေအာင် (ခ)ရဲကီး၊  
ရန်ိင်ုထူး(ခ)နဂါးေလးတို ေခါင်းေဆာင်၍ 
အင်အား ၁၅ ဦးြဖင့ ်  ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း၊   
အကမ်းဖက်    ေဖာက်ခဲွေရးလပ်ုငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်    လိုအပ်ေသာ 
ေငေွကးှင့ ်ေဖာက်ခဲွေရးပစ ည်းများအား  
CRPH ၊ NUG အကမ်းဖက်အဖွဲများထံမ ှ
ရရှိခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

BFRAF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲ 
သည်  ိုင်ငံေတာ်၏အုပ်ချပ်မ ယ ရား  
ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ် အြပစ်မဲ့ြပည်သူများ  
ထတ်ိလန်မ ြဖစ်ေစရန် ရည်ရယ်၍ အများ 
ြပည်သှူင့ ်သက်ဆိင်ုေသာေနရာများတွင်  
အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွမ  ကုိးကိမ် ကျးလွန် 
ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည-်

  ၂၀၂၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် 
တွင်     ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  
သာေကတမိနယ်ရှ ိ အမှတ်(၁)

မိမရစဲခန်းအား   လက်လပ်ုမိင်ုး 
ြဖင့် ပစ်ခတ်ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။ 

  စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး    သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်          ှင်းဆီကုန်း(က)
ရပ်ကွက်ရိှ အပ်ုချပ်ေရးမှးုံးအား 
လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်      ပစ်ခတ် 
ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။ 

  စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန် 
တိုင်းေဒသကီး  သဃ  န်းက န်း 
မိနယ်    အမှတ်(၂၅)ရပ်ကွက ် 
ေဇယျသုခလမ်းှင့်    သေြပညိ 
လမ်းေထာင့်၌    လက်လုပ်မိုင်း  
တစ်လုံး ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။

  ေအာက်တိုဘာ     ၁   ရက်တွင် 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ေဒါပုံ 
မိနယ် မိနယ်အခွန်ဦးစီးဌာန 
မှးုံးအနီးရှိ     သေ  ဘာကျင်း 
မှတ်တုိင်၌ လက်လုပ်မုိင်း တစ်လုံး 
ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။

    ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်  ရန်ကုန် 
တိင်ုးေဒသကီး သာေကတမိနယ် 
အမှတ်(၅) ရပ်ကွက် ြမင်ေတာ်သာ 
လမ်းရိှ    မိနယ်စည်ပင်သာယာ 
ေရးုံးအား လက်လပ်ုမိင်ုး တစ်လံုး 
ပစ်ခတ်ေဖာက်ခဲွခဲ့ေကာင်း။

  ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ေဒါပုံ 
မိနယ်ရှိ   သေ  ဘာကျင်းရဲစခန်း 
အား   လက်လုပ်မိုင်း   တစ်လုံး 
ပစ်ခတ်ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။

  ဇန်နဝါရ ီ၆ ရက်တွင် ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ေဒသကီး     သာေကတမိနယ်ရိှ 
မိနယ်လ ပ်စစ်ုံးအား လက်လပ်ု 
မိုင်း  တစ်လုံး   ပစ်ခတ်ေဖာက်ခွဲ 
ခဲ့ေကာင်း။

  ဧပီ ၆ ရက်တွင်   ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး   လ  င်သာယာမိနယ်ရိှ 
ဝါဝါဝင်း  ေဆာက်လုပ်ေရးမုခ်ဦး 

၂၀၂၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင ်သာေကတမိနယ ်အမှတ်(၁) မိမရဲစခန်းအား လက်လုပ် 

မိုင်းြဖင့ ်ပစ်ခတ်ခံရသည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၁ ခှုစ်  စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် သဃ  န်းက န်းမိနယ်  ှင်းဆကီန်ုး(က)ရပ်ကွက်ရိှ  အပ်ုချပ်ေရး 

မှးုံး၌ လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခှုစ်  ဧပ ီ ၆  ရက်တွင် လ  င်သာယာမိနယ် ဝါဝါဝင်းေဆာက်လပ်ုေရးမခ်ုဦး၌ 

လက်လုပ်မိုင်း ှစ်လုံးေပါက်ကွဲမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်BFRAF အဖွဲဝင်များ ဖမ်းဆီးရမိမ 

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၆ ရက်တွင် သာေကတ မိနယ်လ ပ်စစ်ုံး၌  လက်လပ်ုမိင်ုးေပါက်ကဲွမ  မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဧပီ  ၆  ရက်တွင ်အလုံမိနယ် ဧရာဝတီရပ်ကွက ်သခင်ြမပန်း ခံေဘးရှ ိ  YBS (၅၆)  

ဂိတ်၌ ရပ်တန်ထားသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး လက်လုပ်မိုင်းေပါက်ကွဲခဲ့သည့ ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ရဲေနာင်ထွန်း (ခ)Demon

၈-၄-၂၀၂၂ ရက်တွင ်

ဖမ်းဆီးရမ ိတရားခံ

၈-၄-၂၀၂၂ ရက်တွင ်

ဖမ်းဆီးရမ ိတရားခံများ

၂၅-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင ်

ဖမ်းဆီးရမ ိတရားခံ

၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက်တွင ်

ဖမ်းဆီးရမ ိတရားခံများ

ေကျာ်စွာထက်(ခ)ေပ လာရဲမင်းဟိန်း(ခ)

ရဲဖိးေအာင(်ခ)ရဲကီး

ရန်ိုင်ထူး(ခ)နဂါးေလး

စန်းလွင်
ချစ်မိုး(ခ)ေကျာ်သက်ေဝ

ဇင်ကိုဦး

အား လက်လုပ်မုိင်း ှစ်လံုး ပစ်ခတ် 
ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။

  ဧပီ   ၆  ရက်တွင်   အလုံမိနယ် 
ဧရာဝတရီပ်ကွက် သခင်ြမပန်း ခ ံ
ေဘးရှိ YBS (၅၆)ဂိတ်၌ ရပ်တန်  
ထားသည့ ် ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး 
အား လက်လုပ်မိုင်းြဖင့ ်ပစ်ခတ် 
ေဖာက်ခွဲခဲ့ေကာင်း။

သိုြဖစ်၍ ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျားအား 
ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာ အေရးယူိင်ုေရး  
ဆက်လက်    ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး  
အကမ်းဖက်မ  ေဆာင်ရက်ေနသူများကိ ု
ြပည်သူတစ်ရပ်လံုးက ဝုိင်းဝန်းကာကွယ် 
တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့ ်    ြပစ်မ ကျးလွန ်

ရာတွင်       ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၊ 
ေနာက်ကွယ်မှ ေထာက်ပံေ့ပးလျက်ရိှေသာ  
ဆက်စပ်တရားခံများကုိ အြမန်ဆံုးဖမ်းဆီး 
ရမေိရးအတွက် ၎င်းတို ပန်ုးခိရုာေနရာများ၊ 
လ ပ်ရှားသွားလာ ေနထုိင်မ   သတင်းများ 
ရရှိပါက  သက်ဆိုင်ရာသို   လ ိဝှက်စွာ 
သတင်းေပး    တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း၊  
သတင်းေပးသှူင့ ်ဖမ်းဆီးေပးသမူျားအား 
ထိုက်တန်စွာ   လ ိဝှက်၍   ဆုေငွများ 
ေပးအပ်ချးီြမင့လ်ျက်ရိှေကာင်းှင့ ်မိရာ 
များ အြမန်ဆုံးေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရး 
အတွက် ြပည်သတူစ်ရပ်လုံး ပူးေပါင်းပါဝင် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်     သတင်း 
ထုတ်ြပန်ထားသည်။               သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ရတနာပုံေတာ်လှန်ေရးအမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲမှ အကမ်းဖက်သမား ေြခာက်ဦးသည် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး  ချမ်းေအးသာစံမိနယ ်  ြပည်ကီးမျက်မှန်ရပ်ကွက ်

(၂၆)လမ်း၊ (၆၂)လမ်းှင့် (၆၃)လမ်းကားရှိ ကေမ ာဇဘဏ်ခွဲ(၉)သို 

ဝင်ေရာက်၍ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား လက်နက်ြဖင့ ်ခိမ်းေြခာက်ကာ 

ေငွကျပ် ၄၄၉ သိန်း ဓားြပတုိက်ယူေဆာင်သွားခ့ဲေကာင်း သိရိှရသည်။

အဆိပုါ ြဖစ်စ်ှင့ပ်တ်သက်၍ တရားခမံျားကိ ုအြမန်ဆံုးဖမ်းဆီး 

ရမေိရး ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ေညာင်ဦးမိ သာယာဝတရီပ် 

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၌ ဘဏ်ဓားြပတုိက်မ ကျးလွန်ခ့ဲသည့် ေကာင်းခန်ေနာင်၊ 

သန်းထွန်းေဇာ်၊ မျိးမင်းသန် ၊ ပပလင်း၊ သ ာလင်းှင့် လဲ့လဲ့ေဝတို 

ေြခာက်ဦးကိ ုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သန်းထွန်းေဇာ်၊ 

ေကာင်းခန် ေနာင်၊ ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ်တိုသည် စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး   မုံရာမိခိုင ်   ကနီမိနယ်ရှ ိ  ကနီ PDF အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖွဲတွင် အကမ်းဖက်ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်း တစ်လ 

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး ရတနာပုေံတာ်လှန်ေရးအမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖဲွအား 

ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ်မှ ေခါင်းေဆာင်၍ အင်အား ၂၅ ဦးြဖင့ ်

ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။ 

ထိုြပင် ရတနာပုံေတာ်လှန်ေရးအမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖွဲအား 

ိင်ုငေံတာ်၏ အပ်ုချပ်မ ယ ရားပျက်ြပားေစေရး အကမ်းဖက်လပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ရန်၊ အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကိ ု  ဒလန်အြဖစ်  စွပ်စွဲ၍ 

သတ်ြဖတ်ရန်ှင့ ်ဘဏ်များ၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များအား ဓားြပတိက်ု 

၍ ေငွေကးများရယူရန ်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

ဖမ်းဆီးရမတိရားခမံျား၏ ထွက်ဆိခုျက်အရ ချမ်းေအးသာစံမိနယ် 

ရိှ ကေမ ာဇဘဏ်ခဲွ(၉)အား ရတနာပံုေတာ်လှန်ေရးအမည်ခံ အကမ်းဖက် 

အဖဲွမှ ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ် ေခါင်းေဆာင်၍ ေကာင်းခန်ေနာင်ှင့ ်

သန်းထွန်းေဇာ်တို အပါအဝင် ေြခာက်ဦးက ပစ တိ ုှစ်လက်ြဖင့ ်ကေမ ာဇ 

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 

ေရှလပ်ုငန်းစ်အရလည်းေကာင်း၊    “စစ်မှန်၍  စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သံုးပီး ဒီမုိကေရစီ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိအုေြခခသံည့ ်ြပည်ေထာင်စကုိ ုတည်ေဆာက်ေရး” 

ဟူသည့်  ုိင်ငံေရးဦးတည်ချက်အရလည်းေကာင်း 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

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရှိ ကေမ ာဇဘဏ်ခွဲ(၉)အား ဓားြပတိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိ

ဘဏ်ခွဲ(၉)သို ဝင်ေရာက်၍ ေငွကျပ ်၄၄၉ သိန်း ဓားြပတိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ထိုြပင် ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ်သည် ေညာင်ဦးမိဘက်သို 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနရာမ ှ မ ေလးမိသို   ြပန်လည်ေရာက်ရှိေန 

ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်သိရှိရသည်။

သိုြဖစ်၍ ဆရာစွမ်း(ခ) ထက်  င်းေဇာ်ကိ ုဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမေိရး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၅ ရက်တွင ်မဟာေအာင်ေြမမိနယ ်

(၈၄)လမ်း၊ (၃၅)လမ်းှင့ ်(၃၆)လမ်းကားရိှ Lotteria ကက်ေကာ်ဆိင်ု၌ 

ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ်အား ေတွရှိသြဖင့ ်ဖမ်းဆီးစ် လုံ ခံေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးေသာေကာင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက ြပန်လည်ခုခံပစ်ခတ်ခ့ဲရာ ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ်အား Glock 

အမျိးအစား ပစ တို တစ်လက်၊ ၎င်းကျည်အိမ ်ှစ်ခု၊ ၉ မမ ကျည် ၁၉ 

ေတာင့်တိုှင့်အတူ အေသဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

သုိြဖစ်ပါ၍ ဖမ်းဆီးရမိတရားခံများအား ဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူိင်ုေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး အကမ်းဖက်မ  

ေဆာင်ရက်ေနသူများအား ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်

တိုက်ဖျက်ကရန်ှင့် ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၊ 

ေနာက်ကွယ်မှ ေထာက်ပ့ံေပးလျက်ရိှေသာ ဆက်စပ်တရားခံများအား 

အြမန်ဆံုးဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် ၎င်းတုိ ပုန်းခုိရာေနရာများ၊ လ ပ်ရှား 

သွားလာေနထိုင်မ  သတင်းများရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို လ ိဝှက်စွာ 

သတင်းေပးတိင်ုကားိင်ုပါေကာင်း၊ သတင်းေပးသှူင့ ်ဖမ်းဆီးေပးသ ူ

များအား ထိုက်တန်စွာ လ ိဝှက်၍ ဆုေငွများေပးအပ်ချးီြမင့်လျက်ရှ ိ

ေကာင်းှင့်  မိရာများ အြမန်ဆုံးေအးချမ်းတည်ငိမ်ေရးအတွက ်

ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး ပူးေပါင်းပါဝင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ုိင်ပါရန် ေမတ ာရပ်ခံ 

အပ်ပါေကာင်း အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။                                                               

သတင်းစ်

ရတနာပုံေတာ်လှန်ေရးအမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်အဖွဲေခါင်းေဆာင်

ဆရာစွမ်း(ခ)ထက်  င်းေဇာ်

ေကာင်းခန်ေနာင်

မျိးမင်းသန် ပပလင်း သ ာလင်း လဲ့လဲ့ေဝ

သန်းထွန်းေဇာ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစံမိနယ် ကေမ ာဇဘဏ်ခွဲ(၉)အား 

ဓားြပတိုက်ခဲ့သည့် တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆

ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက် အကမ်းဖက် 

အဖွဲများအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ  ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်၍ 

စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟုတ်သည် ့    အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သမူျားေနထိင်ုရာ မိရာများအတွင်း 

သို လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့ ်

ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုြခင်း၊ လမ်းတတံားများ 

အား  မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကသာမိနယ်၌ PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်အဖဲွက ေကျးရာအတွင်းသို 

လက်နက်ကီးြဖင့် လာေရာက်ပစ်ခတ်မ ေကာင့် လူေနအိမ် တစ်လုံးပျက်စီး၊ အြပစ်မဲ့ြပည်သူ အမျိးသား တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
စသည့်   အကမ်းဖက်မ လုပ်ရပ်များကိ ု

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ထုိသုိလုပ်ေဆာင်လျက်ရိှရာတွင် ဇွန် 

၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် စစ်ကိုင်း 

တိင်ုးေဒသကီး  ကသာမိနယ်  ေပါမမိင် 

ေကျးရာအတွင်းသို   PDF  အမည်ခံ 

အကမ်းဖက်အဖဲွက   လက်နက်ကီးြဖင့် 

ရမ်းသမ်းပစ်ခတ ်    တိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့် 

အဆိုပါေကျးရာေန ဦးအုန်းေမာင်(၆၀)

ှစ် (ဘ) ဦးညိေအး၏ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ 

ပျ်ခင်း ှစ်ထပ် ေနအမ်ိေပ သို ကျေရာက် 

ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး    ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်

ဦးအန်ုးေမာင်တွင် မိင်ုးစထမှိန်ဒဏ်ရာများ 

ရရိှကာ ေနအမ်ိ အမိုး၊ အကာှင့ ်ကမ်းြပင် 

များ ေပါက်ပဲပျက်စီးခ့ဲေကာင်းှင့် ဒဏ်ရာ 

ရရှိသူ ဦးအုန်းေမာင်အား ေဆးကုသိုင် 

ေရး ကသာမိြပည်သူေဆးုသံို ပိုေဆာင် 

ထားရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိကုဲသ့ို စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟတ်ုသည့ ်

မိရာများအတွင်းသို လက်လပ်ုစန်ိေြပာင်း 

များြဖင့ ်ပစ်ခတ်ကာ အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျား 

အား ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှေသဆုံးေစခဲသ့ည့် 

အကမ်းဖက်သမားများအား   ေဖာ်ထုတ် 

ဖမ်းဆီးအေရးယူုိင်ေရး နယ်ေြမခံလံုခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက  လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းစ ်

များှင့်အညီ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

တရားခ ံဆရာစွမ်း (ခ)

ထက်  င်းေဇာ်    ှင့် 

အတ ူဖမ်းဆီးရမသိည့ ်

Glock  အမျိးအစား 

ပစ တို   တစ်လက်၏ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်တွင ်ချမ်းေအးသာစံမိနယ ်ြပည်ကီး 

မျက်မှန်ရပ်ကွက် (၂၆)လမ်း၊ (၆၂)လမ်းှင့ ်(၆၃)လမ်းကားရိှ ကေမ ာဇ 

ဘဏ်ခွဲ(၉)အား ဓားြပတိုက်ခံရမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ဦးအုန်းေမာင်(ဒဏ်ရာရ)

ရတနာပုံေတာ်လှန်ေရးအမည်ခ ံအကမ်းဖက်အဖွဲ၊ အဖွဲဝင်များ

ဘဏ်ဓားြပတိုက်မ  ကျးလွန်ခဲ့သည့် ဆက်စပ်တရားခံများ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇွန်   ၂၆

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ် 

ေနေသာအဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ် တည်ငမ်ိေအး 

ချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရားများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက ်

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှ 

တစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သအူေှာင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစမည့ြ်ပလပ်ုမ များ ြပလပ်ုြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကို ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲ 

လ င် အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့်  ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊  အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ ်

ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပဒ်ုမ ၃၃(က)ှင့ ်တည်ဆဥဲပေဒများအရ အေရးယ ူ

ခံရမည့်အြပင် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း၊ 

မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ  တိုက်ဖျက်ေရး 

ဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရိုင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက 

ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း   ၂၀၂၂ ခုှစ်  

ဇန်နဝါရီ  ၂၅ ရက်တွင်  ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်  အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်ကိင်ုး 

တိင်ုးေဒသကီး စစ်ကိင်ုးမိနယ် မီးရထားရပ်ကွက်ေန ေမထက်ခိင်ုသည် 

၎င်းအသုံးြပသည့် “May Htet Khaing” Facebook အေကာင့်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ေန အဆိုေတာ်ြဖစ်သူ 

Double J (စိစစ်ဆဲ)သည်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Double J” Facebook 

အေကာင့်၊ ဝမ်းတွင်းမိနယ ်သဲေတာ (၃)ရပ်ကွက်ေန သိန်းတန်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Thein Tan” Facebook အေကာင့၊် ြမစ်သားမိနယ် 

သေြပသာရပ်ကွက်ေန စိုးသူသည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Soe Thu” 

Facebook အေကာင့်၊   မေကွးတိုင်းေဒသကီး  စလင်းမိနယ်  

ရှမ်းစုေကျးရာေန သူရိန်ဝင်းသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Sai Thurein 
Win” Facebook အေကာင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဂ  လာဒုံမိနယ ်

အရာထမ်းအိမ်ရာ ပုရက်ဆိပ်ကုန်း အမှတ်(D-1)ေန ဝင်းေမာ်သည ်

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Win Maw” Facebook အေကာင့၊် ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

ပဲခူးမိနယ ်  မိသစ(်ဃ)ရပ်ကွက်ေန လ  င်လ  င်ြမင့်ှင့ ်လိပ်ြပာကန ်

ရပ်ကွက်ေန ဧကရညီညီတီိုသည် ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ်“Hlaing Hlaing 
Mying” Facebook အေကာင့်ှင့် “Eakhaye  Nyi Nyi” Facebook 

အေကာင့်၊   ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)   ေတာင်ကီးမိနယ်ေန 

ေမာင်ေမာင်သန်း(ခ)ဖိုးခွားသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Phoe Khwar” 

Facebook အေကာင့်တိုသည ်အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  

မျက်ကွယ်ြပ၍ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊  ဝါဒြဖန် ြခင်းများ  ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့ 

သည့်အတွက် တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအမ ဖွင့်လှစ်   

အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခံအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့ဆ်က် ယ်ေနေသာအဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ် 

များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

အစိုးရယ ရားများ    ပျက်ြပားေစရန ်ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပလုပ်ခ့ဲမ အေပ   အားေပးကူညီြခင်း ြပလုပ်ခ့ဲသူများ 

ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ထုိသုိလ ံေဆာ်သူ၊ ဝါဒြဖန်သူများအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် အေရးယူ 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                              

    သတင်းစ်

အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်ရင်ေသွးငယ်များ၏ ပညာေရးေနာက်ကျကျန်မ မြဖစ်ေစေရးအတွက် အေြခခံပညာေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ ကိုမလိုလားသူ ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်များက အကမ်းဖက်မ များ လုပ်ေဆာင်
ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၆

NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်သမား 

များှင့် ၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံိုင်ငံေရး 

အစွန်းေရာက်   အကမ်းဖက်များသည ်

အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ်များ၏   ပညာ 

သင်ကားသင်ယူခွင့ ်  အခွင့်အလမ်းများ 

ပျက်ြပား၍  ပညာမဲ့လူတန်းစားများ 

ြဖစ်ေပ လာေစရန်ှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူ၊ ဆရာ၊ မိဘများအား အထိတ်တလန်  

ြဖစ်ေစရန်   ယုတ်မာိုင ်းစိုင ်းေသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့်  စာသင်ေကျာင်း 

များတွင် ဆန်ကျင်ခိမ်းေြခာက်စာများ 

ေရးသားချတိ်ဆွဲ၍ ခိမ်းေြခာက်အကမ်း 

ဖက်ြခင်း၊ ပညာေရးအေဆာက်အအံုများှင့် 

ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား မိုင်းေထာင ်

ေဖာက်ခဲွြခင်း၊ လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်းများ 

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှသည်ကုိ  ေတွရသည်။

ထုိသုိလုပ်ေဆာင်လျက်ရိှရာ ဇွန် ၂၅ 

ရက်     ည ၉ နာရီ ၄၅  မိနစ်တွင် 

ေနြပည်ေတာ်    ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ပျ်းမနားမိနယ်    အလယ်ေချာင်း 

(ေအာက်)ေကျးရာရှိ အေြခခံပညာမူလ 

တန်းေကျာင်းဝင်းအတွင်း ခံစည်းိုးှင့ ်

ကပ်လျက်ရှိ   ေကျာင်းလိုင်းခန်းေရှ၌ 

ေကျာင်းအပ်ုဆရာကီး ဦးေမာင်ေမာင်တာ၊ 

မူလတန်းြပဆရာ   ဦးေနဝင်းထွန်းှင့် 

ဦးလ  င်မင်းထွန်းတို သုံးဦးသည် ဆိုလာ 

မီးထွန်း၍ ထမင်းစားေနစ် ေကျာင်း 

အြပင်ဘက်လမ်းမေပ မှေန၍ အမျိးသား 

ှစ်ဦး(စိစစ်ဆဲ)က ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ် 

ထွက်ေြပးသွားခဲ့သြဖင့် ဦးေနဝင်းထွန်း 

တွင်  ေသနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာများ ရရိှကာ 

အခင်းြဖစ်ေနရာ၌   ေသဆုံးသွားခဲ့ပီး 

ဦးလ  င်မင်းထွန်းတွင ်    ေသနတ်ထိမှန် 

ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင်  ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) 

မူဆယ်မိနယ်    ဆယ်လန်ေကျးရာရှိ 

ဆယလ်န်အေြခခံပညာ  အထက်တန်း 

ေကျာင်း၊ နမ့်ပတီးေကျးရာရှိ နမ့်ပတီး 

အေြခခံပညာ   မူလတနး်ေကျာငး်၊ 

ေနာင်ေလာင်းေကျးရာအုပ်စုရှိ မန်နယ် 

အေြခခံပညာ   မူလတန်းေကျာင်းှင့ ် 

နမ့်စမ်ဂိုေဒါင်  အေြခခံပညာမူလတန်း 

ေကျာင်း၊ ဖိုင်းေကျာင်းေကျးရာရှိ ဖိုင်း 

ေကျာင်း အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း 

တိုရှိ ေကျာင်းနံရံများတွင ် အကမ်းဖက ်

သမားများက ခိမ်းေြခာက်စာများကပ ်

ထားေကာင်း  သတင်းအရ  လုံ ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ ့

ပီး    အဆိုပါခိမ်းေြခာက်စာများကို 

ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် 

ချင်းြပည်နယ ်  တီးတိန်မိနယ် စေကာ 

လမ်း  ရပ်ကွက်ေန အမှတ်(၁)အေြခခံ 

ပညာအထက်တန်းေကျာင်းမှ ေကျာင်းအုပ် 

ဆရာမ ေဒ မန်းတလ်ူကျန်ိ၏ မခိင်ြဖစ်သ ူ

ေဒ ဒပ်ိဒိုးကျန်ိ (၇၈) ှစ် (ဘ)ဦးတွန်းဇဒါး 

သည် ၎င်း၏ေနအိမ်၌ရိှေနစ် ဆုိင်ကယ် 

တစ်စီးြဖင့် အကမ်းဖက်သမား ှစ်ဦး 

ေရာက်ရှိလာပီး    ေနအိမ်အတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်လာကာ     ချင်းဘာသာ/ 

ြမန်မာဘာသာစကားတိုြဖင့်  ေရးသား 

ထားေသာ ခိမ်းေြခာက်စာ ှစ်ေစာင်ကို 

ေပးအပ်ကာ   ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား 

ေကာင်း သိရသြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင ်

များက ခိမ်းေြခာက်စာပိုေဆာင်ေပးသူ 

များကို   စုံစမ်းရှာေဖွလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

အထက်ပါြဖစ်စ်များမှ  ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ မိဘများအား 

အထိတ်တလန် ြဖစ်ေစရန်ှင့်  စာသင် 

ေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကားြခင်းမြပ

ိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ 

အကမ်းဖက်ြခင်းများ     ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်အကမ်းဖက်များ

ကို  ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး အေရးယူိုင်ေရး 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက  ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သံတွဲ    ဇွန်  ၂၆

ရခုိင်ြပည်နယ် သံတဲွမိနယ် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ 

မိုးရာသီ တိရစ ာန်အစာ ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးြခင်း အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက် ၈ နာရီက အမှတ်(၈) ရပ်ကွက် ိုစားွားေမွးြမေရး 

ေတာင်သူ ဦးကိုငယ်၏ ေြမေနရာတွင ်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် သံတွဲမိနယ် ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး ေဒါက်တာေကာင်းြမတ်သူက ေမွးြမေရး 

ေတာင်သမူျား တရိစ ာန်အစာပင် စိက်ုပျိးြခင်းြဖင့ ်လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ 

ရတ်ိေက းစနစ်ဖံွဖိးလာေစမည်ြဖစ်သည်။ အာဟာရတန်ဖိုးြမင့မ်ားေသာ 

ြမက်မျိးစုိက်ပျိးေက းေမွးြခင်းြဖင့် တိရစ ာန်များ ကီးထွား န်း ြမင့်မား 

လာကာ ထတ်ုလပ်ုမ ေကာင်းမွန်လာြခင်း၊ အစာကန်ုကျစရတ်ိသက်သာ 

ြခင်းတိုေကာင့ ်  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက     ဦးေမာင်သာစန်ိှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ခုိင် 

ဦးစီးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ၊  တိရစ ာန်  ကျန်းမာေရးလုပ်သားများှင့ ်

ေဒသခေံတာင်သမူျားက တရိစ ာန်အစာပင်ေနဗယီာြမက်များကိ ုစေုပါင်း 

စိုက်ပျိးကေကာင်းသိရသည်။            

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မူဆယ်မိနယ်၌ စာသင်ေကျာင်းနံရံများတွင ်

ခိမ်းေြခာက်စာများကပ်ထားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ချင်းြပည်နယ်  တီးတိန်မိနယ်၌  ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး၏ ေနအိမ်သို 

ခိမ်းေြခာက်စာေပးပိုသွားမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ  လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများြပလုပ်ခဲ့သူများကို  ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

သတဲွံမိနယ်၌ တရိစ ာန်အစာပင်စိက်ုပျိးြခင်း ကွင်းသပ်ုြပ



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကီး    ဇွန်   ၂၆

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်း၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်      တရားသူကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊        ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်ှင့ ် 

တာဝန်ရှိသူများသည် ယေနနံနက် ၁၀ နာရီတွင် 

ဘဝနတ်ထ ံပျလွံန်ေတာ်မသွူားေသာ ပအိဝ်ုးကိယ်ုပိင်ု 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  ဟိုပုံးမိ ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက ်   

ပဓာနနာယကဆရာေတာ်     ဘဒ     ေကာသလ  

သက်ေတာ် (၉၁) ှစ် ဝါေတာ် (၄၁) ဝါ၏ ပ်ုကလာပ် 

ေတာ်အား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကသည်။

လှဒါန်း

ဆက်လက်၍   ဘဝနတ်ထံ    ပျလံွန်ေတာ်မူ 

ေသာ ဟုိပံုးမိ ဆွမ်မီေကျာင်းတုိက် ပဓာန နာယက 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ ်     ဒုတိယဥက    

ေဒ သန်းသန်းေဆ၊ွ ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်း 

မ များ မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟိေုကာ်မတ ီအတွင်း 

ေရးမှး ဦးွန်ေအာင်၊       တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး 

ဗုိလ်မှးချပ်ရန်ေနာင်စိုး၊    ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျား၊ 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊   ြပည်တွင်းပုဂ လိကဘဏ် 

များှင့ ်ထိင်ုးဘဏ်များြဖစ်ေသာ Siam Commercial 

Bank၊ Bangkok Bank ၊ Kasikorn Bank တိုသည် 

ြမန်မာ-တုတ်ှင့် ြမန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

ေရးတိုတွင ် ြပည်တွင်းေငွေကးများြဖစ်သည့် ယွမ/်

ကျပ်၊ ဘတ်/ကျပ် သုံးစွဲိုင်ေရးှင့် ဘဏ်စနစ်ကို 

ပိုမိုအသုံးြပိုင်ေစေရး၊ ထိုင်းဘတ်/ကျပ်အေနြဖင့ ်

ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်တိုတွင်  စတင်ခဲ့ပီး ယခုအခါ 

မိတ်၊ ေကာ့ေသာင်းတိုတွင် တိုးချဲ၍ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရးှင့် ယွမ်/ကျပ်အေနြဖင့ ် ချင်းေရ ေဟာ်တွင် 

ပိမုိတုိုးချဲေဆာင်ရက်ုိင်ေရး ယေနတွင် ြပည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖဲွံုးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ညိ  င်းေဆွးေွး 

ကသည်။

ေဆွးေွးပဲွတွင် ဇလူိင်ုလ ပထမပတ်ှင့ ်ဒတုယိ 

ပတ်တိုတွင်  လပ်ုငန်းစတင်ိင်ုရန်အတွက် ဘဏ်များ၊ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊  စီးပွားေရးှင့ ်  ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနတိုအြပင ်ေဒသဆိုင်ရာ 

ကန်ုသည်များ၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွများှင့ ်ပူးေပါင်း 

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

ြမန်မာိင်ုင ံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား အလပ်ုသမားများအဖဲွချပ်  

(MSF)က ကီးမှး၍ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ကျေရာက်သည့အ်ြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

သေ  ဘာသားများေနအခမ်းအနားကုိ ယမန်ေနနံနက်က ေကျာက်တံတား 

မိနယ် (၃၇)လမ်းရိှ ြမန်မာိင်ုငပံင်လယ်ကူး သေ  ဘာသားအလပ်ုသမား 

များ အဖွဲချပ်ုံးခန်းေရှ၌ ကျင်းပသည်။

အမှာစကားေြပာကား

အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်

သမားများအဖွဲချပ်နာယက ကပ တိန်ေအးေမာင်ှင့် ဥက    ကပ တိန် 

စိုးမင်းေအာင်တိုက အမှာစကားေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  အကီးစားြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ပီးစီးသည့ ်  အဖွဲချပ် 

ုံးခန်း၏ဆုိင်းဘုတ်ကုိ အမ ေဆာင်များက ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။ ဆက်လက် 

၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသေ  ဘာသားများေနအထိမ်းအမှတ် ဆုိင်းဘုတ် 

ှင့် အခမ်းအနားတိုကို ဖဲကိးြဖတ်၍ဖွင့်လှစ်ကသည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့က်ာလ 

အတွင်း  ေကာ့ေသာင်းကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တွင ်   လူလဲလှယ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းစ်အတွက်   ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ်  သေ  ဘာသားစုေဆာင်း 

ြခင်းှင့ ်အလပ်ုေနရာချထားြခင်းဝန်ေဆာင်မ  ကိယ်ုစားလှယ်လပ်ုငန်းရှင် 

သာယာဝတီ   ဇွန်  ၂၆

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး သာယာဝတီမိ၌ ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီး 

ဌာနက မိုးရာသတီရိစ ာန်အစာေနဗယီာြမက်သပ်ုြပစိက်ုပျိးပဲွကိ ုယမန် 

ေနနံနက်ပုိင်းက လှည်းလမ်းကူးအုပ်စု၌ ြပလုပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

တရိစ ာန်အစာေနဗယီာြမက်မျိးသည် အသားဓာတ်ေပါက ယ်ဝ၍ 

တိရစ ာန်ကီးထွား န်းြမန်ဆန်ပီး အစာကုန်ကျစရိတ် သက်သာေသာ 

ေကာင့် မိနယ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်မ တိုးတက်ြမင့်မားေစရန်၊  

တိရစ ာန်အစာပင်ေနဗီယာြမက်မျိးများ  စိုက်ပျိးကာ  ေက းေမွးရန ်

ရည်ရယ်၍   စိုက်ပျိးြခင်းြဖစ်ပီး   မျိးြဖန်ရန်အတွက ်လှည်းလမ်းကူး 

ေကျးရာရိှ ေတာင်သ ူေဒ ခိင်ုယ်မွန်၏ေြမတစ်ဧကတွင် စိက်ုပျိးခဲသ့ည်။ 

စိုက်ပျိးချန်ိ ၄၅ ရက်ကာလ င် ရိတ်သိမ်းေက းေမွးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

သာယာဝတီမိနယ် ေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာန မိနယ်ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာဝင်းေကျာ်သူက ေြပာကားသည်။

သန်ေဇာ်(ြပန်/ဆက်)

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိတ်ှင့် ေကာ့ေသာင်းေဒသများ၌ ကုန်သွယ်မ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ထိုင်းဘတ်/ကျပ် တိုးချဲအသုံးြပိုင်ေရးှင့် ချင်းေရ ေဟာ်တွင် ယွမ်/ကျပ် တိုးချဲအသုံးြပိုင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

ေဆာင်ရက်မည့ ်   ေြမြပင ်Task Force   ဖွဲစည်းပီး 

Standard of Procedures၊ Banking Agreement 

များ ြမန်ဆန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုရန် စာရင်း 

များြပစုေရးတိုကိ ုေဆွးေွးကသည်။

ထုိြပင်    ထုိင်းုိင်ငံရိှ    ြမန်မာလုပ်သားများက 

ထိုင်းဘဏ်မှတစ်ဆင့ ်ဘတ်ေငွြဖင့ ်ေငွလ ဲေြပာင်းမ  

များကို ြမန်မာဘဏ်များက လက်ခံ၍ မိဘေဆွမျိး 

များထ ံြပန်လည်ထုတ်ေပးိုင်ေရးအစီအစ်များကို 

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊     စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊   စီမံကိန်းှင့် 

ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မ ှင့်  ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ များ မှန်ကန်ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟိေုကာ်မတ ီ

အတွင်းေရးမှး၊ တဲွဖက်အတွင်းေရးမှးတုိ ဦးေဆာင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့် ယွမ်/ကျပ်ှင့်  ဘတ်/ 

ကျပ်များသုံးစွဲပီး ေဒသတွင်းကုန်သွယ်မ  ပိုမိုတိုးချဲ 

ုိင်ေရး ၊ Exchange Rate Risk များ ေလ ာ့ချုိင်ေရး 

တုိကုိ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်မှစပီး  ေဖာ်ေဆာင်ခဲရ့ာ 

ယွမ်/ကျပ် Pilot ကာလ     ၂၀၂၂ ခုှစ်    ဇန်နဝါရီ 

လမှ   ဇွန်လ  တတိယပတ်အထိ   Export  ရေငွ  

ယွမ် ၁၉၇ ဒသမ ၄၆၄ သန်းှင့်   Import ေပးေချမ  

ေငွ ယွမ် ၇၇ ဒသမ ၆၉၉ သန်း၊ ပိုေငွ ယွမ်  ၁၁၉ 

ဒသမ ၇၆၅ သန်းရှိခဲ့ပီး   ထိုင်းဘတ်/ ကျပ်အေန 

ြဖင့်   Pilot ကာလ  ၂၀၂၂ ခုှစ်  မတ်လမှ ဇွန်လ 

တတယိပတ်အထ ိExport ရေင ွဘတ်  ၁၅၄၀ ဒသမ 

၄၆ သန်းှင့်  Import ေပးေချမ ေငွ ဘတ် ၁၁၃၇ 

ဒသမ ၉၅ သန်း၊ ပိုေငွ ဘတ် ၄၀၂ ဒသမ ၅၁ သန်း 

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။ ၎င်းအြပင် Worker Remittance 

အတွက် ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန်လ 

တတိယပတ်အထိ ေငွဝင်ေရာက်မ မှာ ဘတ် ၂၉ ဒသမ 

၅၄၈ သန်းရှိခဲ့သည်။ 

ကန်ုသွယ်မ ှင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်းမ များ မှန်ကန် 

ြမန်ဆန်ေစေရးဗဟိုေကာ်မတ ီ   ြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

ဗဟုိဘဏ်တုိအေနြဖင့် ြပည်တွင်းဘဏ်များ၊ ြပည်ပ 

ဘဏ်များှင့ ်အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့ ်Payment 

Mechanism ကို     ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က

ဦးေဆာင်ကာ အကမ်ိကမ်ိေဆွးေွးခဲ့ပီး ဘတ်/ကျပ်၊ 

ယွမ်/ ကျပ်ဆိင်ုရာကစိ ရပ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ ထိင်ုး 

ဗဟိုဘဏ်၊ တုတ်ဘဏ်များ၊ ထိုင်းဘဏ်များှင့ ်

ညိ  င်းပီး ကုန်သွယ်မ ပိုလ ံေငွများမှ Convertible 

ြပလုပ်ိုင်ေရး၊ Liquidity Support၊ Trade Finan-

cing ှင့်  Settlement Time များကို   ေသချာစွာ 

သတ်မှတ်ပီး    သေဘာတူစာချပ်များ    ချပ်ဆို 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။                သတင်းစ် 

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ဘဝနတ်ထပံျလွံန်ေတာ်မေူသာ ဟိပုုံးမိ ဆွမ်မေီကျာင်းတိက်ု ပဓာနနာယကဆရာေတာ် ဘဒ   ေကာသလ ၏ုပ်ကလာပ်အား သွားေရာက်ဖူးေြမာ်
ဆရာေတာ်   ဘဒ  ေကာသလ အား    ရည်စူး၍ 

အလှေငွများ  ေပးအပ်လှဒါန်းရာ  ရှမ်းြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲမ ှအလှေငွကျပ်သိန်း ၃၀ ကို ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းကလည်းေကာင်း၊  

ပအိဝ်ုးကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသဥက    ဦးခွန်ရဲေထွး 

က အလှေငွကျပ် သံုးသိန်း၊  ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်       

တရားသူကီးချပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွအတွင်းေရးမှးတုိက     ေပးအပ်လှဒါန်း 

ရာ   ဆွမ်မီေကျာင်းတိုက်မ ှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 

လက်ခံရယူပီး   ဆရာေတာ်၊  သံဃာေတာ်များအား 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်         တာဝန်ရှိသူများက  

ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

(SRPS) ၁၂ ဦးှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကင်းရှင်းေကာင်း ေဆးစစ်ြခင်းှင့ ်

ေဆးလက်မှတ်ထတ်ုေပးြခင်းလပ်ုငန်းစ်အတွက် ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ်

လပ်ုငန်းရှင် (SRPS) ၄၄ ဦး၊ အဖဲွချပ်ုံးလုပ်ငန်းစ်များ ေအာင်ြမင်ေအာင် 

လုပ်ကိုင်ေပးသည့် အမ ေဆာင်များ၊ လုပ်အားေပး ဝန်းရံသူများှင့် 

ုံးဝန်ထမ်းများအား ဂဏ်ုြပလက်မှတ်များေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

မျိးမင်းသူရ

ြမန်မာိုင်ငံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသားအလုပ်သမားများအဖွဲချပ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေ  ဘာသားများေနအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
သာယာဝတီမိနယ်၌ 

တိရစ  ာန်အစာေနဗီယာြမက်သုပ်ြပစိုက်ပျိး

သက်ရှည်ကျန်းမာဖို စားသုံးဆီကို 

တတ်ိုင်သမ  ေလ ာ့စားစို



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ဗုဒ အေကာင်းသိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

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

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

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင် ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

ဘရုားရှင်က ၎င်းပဏု ားအား သင့ထ်ေံရာက်လာေသာ ဧည့သ်ည်အား 

သင်မှ စားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်များကို ေပးပါအံ့။ ထိုသူက လက်မခံလ င် 

ဤစားဖွယ်များသည် ဘယ်သူထံသို ြပန်ေရာက်ေလသနည်းဟူ၍ ဥပမာ 

ြဖင့ ် ဆုံးမေလသည်။   ပဏု ားကလည်း သြူပန်၍ လက်ခရံမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာေလသည်။ ထိအုခါ ဘရုားရှင်မှ ထိုအတပူင် သင်ဆသဲည်ကိ ုဘရုားရှင် 

က လက်မခံလ င် သင့်ထံသိုသာ ြပန်ေရာက်ေပမည်ဟု ေြပာဆိုဆုံးမ

(၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက)်
ဆဲေရးတတ်ေသာ ဘာရဒွါဇပုဏ ားအေကာင်း

“နေမာတဿ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမ ာ 
သမ ဒ ဿ”ဟူ၍ ခ တ်ေချာ်ေသာအခါ၌ ဥဒါန်းကို 
ဆိကုျးေလရိှ့ေသာ ေသာတာပန်ပဏု ားမကီးတစ်ဦး 
ရှိသည်။ ၎င်းသည ်ရာဇဂိဟ်ြပည်၌ေနသည်။ သူမ 
ကို ဇန ာနီဟုေခ သည်။ တစ်ေနသ၌ ပုဏ ားများ 
အား ထမင်းေက းရာတွင် ခ တ်ေချာ်၍ ယင်းဥဒါန်းကိ ု
ထိုပုဏ ားမကီးက ဆုိကျးမိပါသည်။ သူ၏ခင်ပွန်း 
က ဥဒါန်းကိ ုကားရ၍ ဘရုားထသံိုသွားကာ ဤသို 
ေလ ာက်ထားေလသည်။ ထိပုဏု ားကီးသည် ဘရုား 
ရှင်အား အဘယ်ကုိသတ်၍ ချမ်းသာစွာေနရသနည်း၊ 
မစိုးရမ်ိရသနည်း၊ အဘယ်တရားတစ်ခ ုသတ်ြခင်းကိ ု
ှစ်သက်သနည်းဟူ၍ ေလ ာက်ထားေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည်  ပုဏ ား၏  သေဘာထားကို 
သသိြဖင့ ်“အမျက်ေဒါသကိ ုသတ်ြခင်းြဖင့ ်ချမ်းသာ 
စွာေနရ၏။ မစိုးရိမ်ရ။ အမျက်ေဒါသသတ်ြခင်းကိ ု
ဘုရား၊  ရဟ ာတိုက   ချးီမွမ်းကကုန်၏”ဟူ၍ 
မိန်ေတာ်မူေလသည်။ ထိုတရားစကားကိ ုပုဏ ား 
ကီးသည် ှစ်သက်၍ ဘုရားရှင်အား ကည်ညိလ ှ
သြဖင့် ရဟန်းြပပီး ရဟ ာြဖစ်သွားေလသည်။ 
သို ြဖစ်၍ ၎င်းပုဏ ား၏ညီြဖစ်သူ “အဏ ာသ 
ဘာရဒွါဇ”သည်   သူ၏အစ်ကို   ရဟန်းဝတ်သွား 
ေသာေကာင့် ဘုရားရှင်အား ယုတ်မာကမ်းကတ် 
ေသာစကားတိုြဖင့ ်ဆဲေလသည်။

ဘရုားရှင်က ၎င်းပဏု ားအား သင့ထ်ေံရာက်လာ 
ေသာ ဧည့သ်ည်အား သင်မှ စားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်များ 
ကိ ုေပးပါအံ။့ ထိသုကူ လက်မခလံ င် ဤစားဖွယ်များ 
သည် ဘယ်သူထံသို ြပန်ေရာက်ေလသနည်းဟူ၍ 
ဥပမာြဖင့်   ဆုံးမေလသည်။   ပုဏ ားကလည်း 
သြူပန်၍ လက်ခရံမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာေလသည်။ 
ထိုအခါ ဘုရားရှင်က ထိုအတူပင် သင်ဆဲသည်ကိ ု
ဘုရားရှင်က    လက်မခံလ င်    သင့်ထံသိုသာ 
ြပန်ေရာက်ေပမည်ဟ ုေြပာဆိုဆုံးမေလသည်။  

ပုဏ ားသည်   ဘုရားရှင်၏   အံ့ဖွယ်စကားကိ ု
ကားရ၍ ဘုရားရှင်ကို ကည်ညိသွားပီး ရဟန်း 
ဝတ်ေလသည်။  မကာမီပင ် ရဟ ာြဖစ်သွားေလ 
သည်။ ၎င်း၏ညီှစ်ဦးကလည်း သူတို၏အစ်ကို 
များကုိ ဘုရားရှင်က ရဟန်းြပေပးြခင်းကုိ အထက်ပါ 
ပုဏ ားနည်းတူ    မေကျနပ်၍   ဘုရားရှင်အား 
လာေရာက်ဆဲကေလသည်။ ဘုရားရှင်၏ ဆုံးမ 
စကားကားရပီး ဘရုားရှင်အား ကည်ညိ၍ ရဟန်း 
ဝတ်ကေလသည်။ များမကာမီပင် ရဟ ာများ 
ြဖစ်သွားကေလသည်။ 

တစ်ေနေသာအခါ၌ ရဟန်းများသည ်တရား 
သဘင်အလယ်၌ ဘုရား၏ ဆုံးမစကားေကာင့ ်
ပုဏ ားေလးဦး   ရဟန်းြပရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 
အံ့သချးီကျးေနကသည်။   ထိုအခါ   ဘုရားက 
၎င်းတိုထလံာ၍ ေမးေသာအခါ ဤအေကာင်းမှန်ကိ ု
ရဟန်းတိုက ေလ ာက်ထားပါသည်။ ထိစုကားများကိ ု
ဘုရားရှင်ကားေသာအခါ  ဘုရားရှင်က  သူသည် 
သည်းခြံခင်းှင့ ်ြပည့စ်ုေံသာေကာင့ ်သူကိ ုြပစ်မှား 
သူတိုအား ြပန်၍မြပစ်မှားမူ၍ လူများစွာတို၏ မှီခို 
ရာြဖစ်ေကာင်း တရားဓမ  မိန် ကားေလသည်။ 

က မ်းသမား ဥဂ ေသန ရဟ ာြဖစ်ြခင်း
ရာဇဂိဟ်ြပည်သို ကေချသည်ငါးရာ ပါဝင်ေသာ 

နယ်လှည့်      ကဇာတ်အဖွဲ    ေရာက်လာပါသည်။ 
၎င်းအဖွဲသည ်   ဗိမ ိသာရမင်းကီး၏ေရှေမှာက်၌ 
ှစ်ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပကြပေလသည်။ ဤသို 
ကြပြခင်းေကာင့ ်ေရ ေငွဥစ ာပစ ည်း များစွာရေလ 
သည်။ လူအများကလည်း ကဇာတ်အဖဲွ၏ ကပဲွကုိ 
ကည့် ကပါသည်။ က မ်းဘားသမား၏သမီးသည် 
စိက်ုထထူားေသာ ဝါးလုံးေပ သိုတက်၍ ယင်းဝါးလုံး 
ထိပ်ေပ တွင် ကြပေလသည်။ ယင်းသို ကြပြခင်း 
ှင့် သီချင်းကိ ုသီဆိုြပေလသည်။ 

ထိုအချနိ်၌ ဥဂ ေသနမည်ေသာ သူေဌးသားက 
လည်း ယင်းကပွဲကို ကည့်ေနစ် ဤက မ်းဘား 
သမား၏ သမီးကိြုမင်ရ၍  ချစ်ခင်စုမံက်၍  မရလ င် 
မေနိုင်ေအာင်   စွဲလမ်းသွားပါသည်။   သူ၏မိဘ 
များကို ေြပာြပရာ သူ၏မိဘများကလည်း သူဆ  
အတိုင်း က မ်းဘားသမားသမီးှင့် ထိမ်းြမားေပး 
လုိက်သည်။  ၎င်းသည်  သူ၏ဇနီး  က မ်းဘားကြပ 
ရာသို လိုက်ပါသွားေလ့ရှိသည်။ 

မကာမီ ၎င်းတိုတွင် သားေလးတစ်ေယာက ်
ရေလသည်။ ထိကုေချသည်မ က မ်းဘားသမီးသည် 
ကေလးကိေုချာတ့ိင်ုး သူခင်ပွန်း သေူဌးသားဥဂ ေသန 
ကို   ေစာင်းချတိ်၍  “လှည်းေစာင့်သမား၏သား”၊ 
“ဥစ ာထုပ်ထမ်းသမား၏သား”၊ “ဘာမ မတတ်သူ 
၏သား”ဟူ၍  ဆိုေချသည်။  သူေဌးသားသည ်
သူအား ေစာင်းေြမာင်းေြပာေနသည်ကိုသိ၍  သူ  
ေယာက မထမှံ တစ်ှစ်တိင်ု ယင်းက မ်းဘားအတတ် 
ကိ ုသင်ကားပီး ရာတွင်လှည့လ်ည်၍ အတတ်ပညာ 
ြဖင့် ကြပေနသည်။ ထိုအြပင် သူဇနီးမယားကို 
စွန်လ တ်ခဲ့ေလသည်။ 

ထိုဥဂ ေသနသူေဌးသားသည် ရာဇဂိဟ်ြပည ်
တွင်  က မ်းဘားကိ ု  ဤေနမှ  ခုနစ်ရက်ေြမာက ်
ေသာေနတွင် ကြပမည်ြဖစ်ေကာင်း မိသူမိသား 
အား ေက းေကာ်ေလသည်။ ထိုေနမှ ခုနစ်ရက် 
ေြမာက်ေန၌ ဥဂ ေသနသူေဌးသားသည် စိုက်ထူ 
ထားေသာ အေတာင်ေြခာက်ဆယ်အြမင့်ရှ ိဝါးလုံး 
ေပ တက်၍ ကြပေလသည်။ 

ထိေုနနနံက်၌ ဘရုားရှင်သည် က တ်ထိက်ုသည့ ်

သတ ဝါများကို သဗ ညတeာဏ်ြဖင့ ်ကည့် ေသာ် 
ထို  ဥဂ ေသနသူေဌးသားသည်  eာဏ်ေတာ်တွင် 
ေပ လာသည်။ ဘုရားရှင်သည ်၎င်းအား သူတရား 
တစ်ဂါထာနာရုံြဖင့် ရဟ ာြဖစ်မည်ကို ြမင်ေတာ ်
မူေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည် ဆွမ်းခံက ေသာအချန်ိ ေရာက် 
ေသာ် ရဟန်းအေပါင်း ခရံလံျက် ရာဇဂိဟ်ြပည်ထသဲို 
ဆွမ်းခံက ေတာ်မူေလသည်။ ထိုအချနိ်၌ ဥဂ ေသန 
သေူဌးသားသည် သူက မ်းဘားအတတ်ြဖင့ ်ဝါးလုံး 
ထိပ်များ၌    ခုနစ်ကိမ်လှည့်   ရပ်တည်ြပလျက ်
ြပည်သူြပည်သားအေပါင်းအား       အုတ်အုတ် 
ကျက်ကျက ်ြဖစ်ေစပါသည်။ 

ထိုအချနိ်တွင်    ဘုရားရှင်သည ်    ဥဂ ေသန 
သူေဌးသား က မး်ဘားများ ကြပရာသုိ ေရာက်လာ 
ေလသည်။ ဘုရားရှင်က တန်ခုိးြဖင့် ထိုသူေဌးသား 
ြပသေနသည်ကိ ု  မကည့်ေစဘ ဲ  ဘုရားရှင်အား 
အာုံြပေစရန် ြပည်သူြပည်သားတိုအား ဖန်တီး 
ေစခဲသ့ည်။ ြပည်သူြပည်သားတုိကလည်း က မ်းဘား 
ကြပသည်ကိ ုမကည့ဘ် ဲဘရုားရှင်ကိသုာ အာုစံိက်ု 
ေနကေလသည်။ 

ထိအုြဖစ်အပျက်ေကာင့ ်  ဥဂ ေသနသေူဌးသား 
သည် သသူင်ကားခဲေ့သာ က မ်းဘားအတတ်ပညာ 
တစ်ှစ်တာ သင်ကားခ့ဲသည်မှာ အချည်းအီှးြဖစ် 
သည်ဟု ကံစည်ပီး သူကြပေနြခင်းကို ရပ်ထား 
ေလသည်။  ဘရုားရှင်က  သေိတာ်မ၍ူ  အရှင်မဟာ 
ေမာဂ လာန်အား  ဆက်ကြပသဖို   သွားေြပာခိုင်း 
ေလသည်။ ထိုေြပာကားခိုင်းသည့်အတိုင်း အရှင် 
ေမာဂ လာန်သည် သွားေြပာေလသည်။ ၎င်းသူေဌး 
သားသည်   ဘုရားရှင်က   သူကြပေနသည်ကို 
ကည့်လို၍  ဆိုလာြခင်းဟုထင်ပီး   ဝမ်းေြမာက ်
ဝမ်းသာြဖစ်ကာ ဆက်လက်၍ ဝါးလုံးထိပ်ဖျားေပ  
တွင် ေကာင်းကင်သို ပျတံက်၍ ကြပေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ်၎င်းဥဂ ေသနသူေဌးသားအား 
ခ ာငါးပါး၌   ြဖစ်ပီး၊   ြဖစ်လတ ံ၊   ြဖစ်ဆဲတိုအား 
ပညာရှိမှန်သမ သည် တွယ်တာမ မရှိ၊ တဏှာကို 
စွန်လ တ်ပီး ဇာတ၊ိ ဇရာ၊ မရဏတို ဒကု အေပါင်းတုိ 
လွတ်ေြမာက်ြခင်းအတွက် အားထတ်ုသင့လှ်ပဟီ၍ူ 
ဂါထာှစ်ပါးစုံြဖင့ ်ေဟာကားသည်။ ဘုရားရှင်က 
ေဟာကားေသာတရားကိ ုနာကားရေသာ ဥဂ ေသန 
သေူဌးသားသည် ပဋသိမ ိဒါေလးပါးှင့တ်ကွ ဝါးလံုး 
ထိပ်ဖျားတွင် ရပ်လျက်ပင် ရဟ ာြဖစ်ေလသည်။ 

၎င်းသည ်ဤမှဆင်း၍ ဘုရားရှင်အား ထိြခင်း 
ငါးပါးြဖင့်ရိှခုိးကာ ရဟန်းအြဖစ်ေတာင်းခံေလ ာက် 
ထားေလသည်။ ဘုရားရှင်ကလည်း “ဧဟိဘိက ’’ 
ေခ ၍ ေပးလိက်ုလ င် ၎င်းသေူဌးသားမှာ လူအသွင် 
မှ ရဟန်းအသွင်သို ေြပာင်းသွားေလသည်။ 

ှစ်ြပည်ေထာင်စစ်ခင်းြခင်းကိ ုဘုရားရှင်က 
ငိမ်းေအးေစြခင်း

ကပိလဝတ်သာကီဝင်မင်းတုိှင့်    ေကာလိယ 

သာကီဝင်မင်းတိုသည်      ကပိလဝတ်ြပည်ှင့ ်
ေကာလိယြပည ်      (ှစ်ြပည်ေထာင်ကား)တွင် 
ေရာဟိဏီြမစ်ကုိ ကန်ေပါင်ဆည်ုိး တစ်ခုတည်း၌ 
ဆိုပိတ်၍    ှစ်ဦးှစ်ဖက်   သင့်တင့်ညီွတ်စွာ 
သူတစ်လှည့် ကုိယ်တစ်လှည့် ေရကုိေဆာင်သွင်း၍ 
လယ်လုပ်ကသည်။  ထိုအချနိ်၌  ဘုရားရှင်သည ်
ကဆုန်လကုန်ေလာက်တွင်      ရာဇဂိဟ်ြပည်မ ှ
ေဝသာလီြပည်သို    ပ မဝါကပ်ရန်   က ေတာ်မူ 
သည်။ 

ဘုရားရှင်သည် ေဝသာလီြပည် ကူဋာဂါရ 
ေကျာင်း၌ သီတင်းသံုးေနေတာ်မူသည်။ ထိအုချန်ိ၌ 
နယုန်လလည်းြဖစ်၊  ေရကလည်း  နည်းပါးသြဖင့ ်
ေကာက်စပါးပင်များ ညိးွမ်းကုန်သည်။ ှစ်ြပည် 
ေထာင်ရိှ လယ်သမားတိုသည် ေရကိ ုမ တစွာမသုံးဘ ဲ
သူထက်ငါလုယူ၍ ေရာဟိဏီြမစ်မှေရကုိ အသံုးြပ 
ကသည်။ ထိုသိုြဖစ်ြခင်းေကာင့် ှစ်ြပည်ေထာင ်
လယ်သမားတိုသည် မညွီတ်မတည့်က၍ တစ်ဦး 
ကိုတစ်ဦး ဆဲေရးကကုန်၏။ အချင်းချင်းလည်း 
သတ်ပုတ်ုိက်ှက်ကကုန်သည်။ ဤသုိ လယ်သမား 
တိုသည် မမိတိိုြပည်သို ြပန်ကပီး ယင်းအြဖစ်အပျက် 
ကိ ုလယ်ယာစိက်ုပျိးေရးဆိင်ုရာ အမတ်ကီးတိုအား 
တိုင်ကားကကုန်သည်။ ၎င်းတို၏ တိုင်ကားချက ်
ေကာင့ ်မင်းမှ မင်းသားတိုထသံို ဤသတင်းေရာက် 
သွားေလသည်။ 

ထုိအခါ ကပိလဝတ်ြပည် သာကီဝင်မင်းတုိှင့် 
ေကာလိယ သာကီဝင်မင်းတို စစ်ခင်းရန်အတွက် 
ေရာဟဏီိြမစ်ဆီသုိ ေရာက်လာကကုန်၏။ ဘုရားရှင် 
သည် ယေနမိုးေသာက်ယတွံင် သတ ေလာကကီးကိ ု
ကည့် ရာ ယင်းတို ှစ်ဦးှစ်ဖက် စစ်ခင်းလာက 
သည်ကုိ ြမင်ေတာ်မူသည်။ ထုိေနာက် ဘုရားရှင်က 
ဆင်ြခင်ေသာ်    ယင်းှစ်ြပည်ေထာင်မင်းတိုအား 
တရားေဟာလ င်   စစ်ေြပငိမ်းလတ ံ။   ထိုေနာက် 
ှစ်ြပည်ေထာင်မှ မင်းသား ၂၅၀ စကီိ ုရဟန်းြပေပး 
လတ ံ။ 

ထိုမင်းသား  ၅၀၀ သည် ရဟန်းဝတ်ပီးေသာ ်
မဟာသမယ အစည်းအေဝးေခ လတ ံ စသည်ကို 
ဘုရားရှင ်ြမင်ေတာ်မူေလသည်။ 

ဘုရားရှင်သည ်   ေဝသာလီြပည ်   ကူဋာဂါရ 
ေကျာင်းမှ ထွက်ေတာ်မူပီး ေကာင်းကင်ခရီးြဖင့်က ၍ 
ှစ်ြပည်ေထာင ်       စစ်ခင်းမည့်ေနရာအလယ်မ ှ
ေကာင်းကင်တွင် တင်ပျ်ေခထွိင်ုေတာ်မေူလသည်။ 
ထိုှစ်ြပည်ေထာင်မငး်တိုသည် သူတို၏ ေဆွမျိး 
ေတာ် ဘုရားရှင် က လာသည်ကိုြမင်ေသာ် သူတို 
ှစ်ြပည်ေထာင ်အဘယ်ေကာင့် စစ်ခင်းရန ်မသင့် 
ေကာင်း စ်းစားလျက် လက်နက်များကိ ုစွန်လ တ် 
ကကန်ုသည်။ ဘရုားရှင်အားလည်း ရိှခိုး၍ ထိင်ုေန 
ေလကန်ု၏။ ဘရုားရှင်က သေိတာ်မလူျက် ဤေနရာ 
သို    အဘယ်ေကာင့ ်   စုေဝးလာကသလဲဟူ၍ 
အေကာင်းစုံကိ ုေမးေတာ်မူေလသည်။ 

ထိုအခါ၌ ဘုရားရှင်က ေရာဟိဏီြမစ်ေချာင်း 
ေရသည် အဘယ်မ တန်ဖိုးရှိသလဲဟု ေမးသည်။ 
မင်းတိုကလည်း အနည်းငယ်ေသာ အဖိုးထိုက်တန်ပါ 
သည်ဟ ုြပန်လည်ေြဖကား ေလ ာက်ထားေလသည်။ 
ခတ ိယမင်းမျိးတုိသည် အဘယ်မ တန်ဖိုးရိှသလဟဲ ု
ဘုရားရှင်က ထပ်ေမးေသာ ်၎င်းတိုက ခတ ိယွယ် 
မင်းမျိးတိုသည် အတိင်ုးမသ ိအဖုိးထုိက်ပါသည်ဟု 
ေြဖကားေလ ာက်ကေလသည်။ 

ဘရုားရှင်က ဤမ တန်ဖိုးနည်းေသာ ေရာဟဏိ ီ
ြမစ်၏ေရေကာင့ ်  အဖိုးထိုက်တန်သည့်   ခတ ိယ 
မင်းမျိးတို   မပျက်စီးကရန ်   ေဟာကားသည်။ 
ထိုအြပင ်  ရန်ခိုက်ေဒါသြဖစ်ရန်    ြဖစ်ြခင်းသည ်
ဆုံး ံးဖိုသာရိှသည်ဟ၍ူ ဇာတ်ေတာ်များကိ ုသာဓက 
ြပ၍ ေဟာကားေတာ်မူပီး “အတ ဒ  ” သတ်ုေတာ် 
ကို ဆက်၍ေဟာေတာ်မူခဲ့ေလသည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

   



 ဇွန်   ၂၇၊  ၂၀၂၂

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဆရာကီးမင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပုံြပင်ေပါင်းချပ်စာအုပ်မှ ပုံြပင်ကို   စာေရးသူမိသားစု၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

ေရတွင်းထဲမှထွက်လာသူေရ ဒဂ   ါးတစ်ေသာင်း

မင်းယုေဝ
တစ်ေနသ၌ ေကျာင်းဆရာကီးတစ်ဦးသည် ေကျာင်းသားများှင့်အတူ ေထွရာေလးပါးစကားများ 

ေြပာေနသည်။ ဆရာကီးသည် သ၏ူလိအုင်ဆ များကိ ုတစ်ခုပီးတစ်ခ ုဖွင့ဟ်ေြပာဆိသုည်။ ေနာက်ဆုံးတွင် 

ဆရာကီးက... 

“ငါ့မှာ အခုအချနိ် ေရ ဒဂ   ါးတစ်ေသာင်းရရင ်သိပ်ေကာင်းမှာပ”ဲ  ဟုေြပာဆို၏။ 

ဤတွင် ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်က... 

“ဆရာကီး၊ ေရ ဒဂ   ါးတစ်ေသာင်းရရင်  က န်ေတာ့်ကို သုံးေထာင်ေပးပါလားခင်ဗျာ။    က န်ေတာ် 

ဆင်းရဲလွန်းလိုပါ” ဟု ေြပာ၏။ ထိုအခါ ဆရာကီးက..... 

“ဘယ်ြဖစ်မလဲကွ၊ ေရ ဒဂ   ါးတစ်ေသာင်းနဲ  ငါက ဘုရင့်ဆီမှာ ရာထူးကီးတစ်ခုခုရေအာင်လုပ်မလို။ 

နည်းသွားရင ်ဘယ်ြဖစ်မလဲက”ွ ဟု ခါးခါးသီးသီး ြငင်းဆိုလိုက်သည်။

ထိုစကားကိ ုေကျာင်းသားများကားရေသာအခါ

“ဆရာကီး ေလာဘကီးလွန်းတယ”် ဟုဆိုကာ စိတ်ဆိုးပီးလ င် ဆရာကီးထံမှထွက်ခွာသွားကေလ 

သည်။ 

ေလာက၌ လက်ဝယ်သိုမေရာက်ေသးေသာ ပစ ည်းတစ်ခုအတွက် ေလာဘတက်ေနလ င် မိမိ၏ရိှရင်း 

ပစ ည်း ဆုံး ံးတတ်သည်ကိ ုသတိြပသင့်သည်။    ။ 

တစ်ခါေသာ်  အိမ်တစ်အိမ်သည် ြမစ်ှင့်အလှမ်းေဝးသြဖင့် အိမ်ရှင်သည်  လူတစ်ေယာက်အား 

ြမစ်ေရများကိ ုခပ်ေစသည်။ 

ေရခပ်ရေသာသူသည ်အပင်ပန်းခံကာ ေရများကိ ုေနစ်သွား၍ခပ်ရရှာသည်။ 

သည်တွင် အိမ်ရှင်သည ်ေရအတွက် စိတ်ပန်းလူပန်းြဖစ်ရေသာဒုက မှ  ကင်းလွတ်ေစြခင်းငှာ မိမိ၏ 

အမ်ိဝိင်ုးအတွင်းတွင် ေရတွင်းတူးေလသည်။ မကာမ ီေရများထွက်လာသြဖင့ ်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်မသိည်။ 

ထိုေကာင့ ်သူက သူမိတ်ေဆွအား... 

“ကျပ်ေတာ ့ခမှုပေဲရခပ်ရတာ သက်သာေတာတ့ယ်၊ ေရခပ်ေပးတဲလ့တူစ်ေယာက် တွင်းထကဲထွက်လာ 

သလို ခံစားမိတယ်ဗျာ” ဟု ေြပာဆို၏။ 

သူမိတ်ေဆွက ထိုစကားကို အြခားမိတ်ေဆွတစ်ဦးကို ေြပာလိုက်၏။ ထိုမိတ်ေဆွက တစ်ဖန် ေနာက် 

မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်ကိ ုေြပာြပလိုက်ြပန်၏။ 

‘တစ်ေယာက်ကစ တစ်ရာ’ဆိုသလို အဆင့်ဆင့်ေြပာကားသွားရာ ေနာက်ဆုံး၌  “လူတစ်ေယာက ်

အိမ်ဝိုင်းထဲတွင ်ေရတွင်းတူးရာ၌ တွင်းထဲကလူတစ်ေယာက်ထွက်လာသည်။ ထိုသူသည် ေရထမ်းလည်း 

က မ်းကျင်သည”် ဟူ၍ ြဖစ်သွား၏။ 

ထိုသတင်းကိ ုဘုရင်ကီးကားသိသွားသည်။ ဘုရင်ကီးသည ်ထိုလူထူးလူဆန်းကိုကည့် လိုသြဖင့ ်

မှးမတ်တစ်ဦးကိုေစလ တ်၍ ကည့် စုံစမ်းေစသည်။   

မှးမတ်သည် သွားေရာက်၍ ကည့် ခစံားရာ ေရတွင်းထမှဲ လထွူက်မလာေကာင်း၊ ေရတွင်းတူးြခင်းသာ 

ြဖစ်ေကာင်း အြဖစ်မှန်ကို သိရှိသွားသည်။ ဘုရင်ကီးသည ်အြဖစ်မှန်ကို သိရှိရေသာအခါ စိတ်ေမာလူေမာ 

ြဖစ်ရေလသည်။      ။
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လူမ 

ဘဝ လူငယ်များှင့် ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

ဆရာမ ေငွတာရီ၏ ေငွတာရီကဗျာေပါင်းချပ်မ ှ ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

မရာပါနဲမိုးကဗျာကဗျာ

ညိရီေမှာင်၍ 
ြပာေရာင်မည်းချပိ်၊ အလိပ်လိပ်ြဖင့် 
တိမ်ရိပ်တိမ်လ ာ၊ မ န်ကာသာတည့်။ 
“ရာလိုက်ပါမိုး၊ သွန်းကာဖိး” ဟု 
အားကုိးသမ ၊ ှလုံးြပ၍ 
ေမ ာ် ငံ့လင့်၊ ရင်ကိုပင့်လျက် 
မိုးမင်းနတ်ေဆွ၊ သူကိုေခ သည် 
ေတာေနလူသား၊ လယ်သမားတည့်။ 
အလျားကျယ်ကျယ်၊ လယ်ကွင်းဝယ်တည့် 
သည်ှယ် တ, သ၊ မိုးကိုတ၍ 
မျိးချစပါး၊ ေကာက်ပင်များကို 
ှံြပားလယ်ထက်၊ စိုက်ပျိးလျက်တည့်။ 

ကန်သင်းိုးဝယ်
အမုိးေစာက်ေစာက်၊ တဲေခါင်ေပါက်၌ 
တစ်ေယာက်အိမ်သူ၊ သားသည်းအူကို 

ေပွယူပိုက်ေထွး၊ ိုချိေက းလျက် 
မ န်ေမှးတိမ်ေတာင်၊ မည်းေမှာင်ေမှာင်ကို 
ပင့်ေဆာင် တ, သ၊  တ်ရရတည့် 
‘ရာပါ့ေရ မိုး သွန်းဖိးဖိး” တဲ့။ 
စက်ခန်းသာေကွ၊ ေကးမုံေရှမှ 
ပျိေမ့ြဖြပာ၊ မိသူမှာမူ 
နံသာြခယ်သ၊ ဝတ်စုံလှှင့် 
ြပည့်ဝ တ်ခမ်း၊ ေဆးနီလ မ်းတည့် 
ြမည်တမ်းရရ၊ စူပွပွြဖင့် 
“အာဂမုိးမည်း၊ အားတုိင်းသည်းတည့် 
တိတ်ပဲတိတ်ိုင်၊ တဖိင်ဖိင်ှင့် 
သွန်းအိုင်ညိညိ၊ တစိုစိုမို 

ြပင်ကိုထွက်ကာ၊ မလည်သာတည့် 
စာဂါညစ်ဆိုး၊ ရာနဲမိုး” တဲ့။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

လငူယ်များအေနြဖင့ ်ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ု 
များ  သတ်မှတ်ထားရန်လိုသည်။    မိမိသွားေနရာ 

အရပ်ကုိ မိမိမသိလ င် မည်သည့်ေနရာမှ ေရာက်ရန် 
မြဖစ်ိင်ုေချ။ တကိျေသာပန်းတိင်ုများ(Goals)သည် 
ေအာင်ြမင်မ ၏လမ်းြပေြမပုမံျားပင်ြဖစ်သည်။ လငူယ် 
များတွင်  တိကျေသာေရရှည်ပန်းတိုင်ှင့ ်   ေရတို 
ပန်းတိုင်တစ်ခုချင်းကိ ု      အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်ရန ်စီမံချက(်အစီအစ်) မရှိလ င်    ဘဝ 
တွင် ေအာင်ြမင်ရန ်ခက်ခဲေပသည်။ 

ပန်းတိုင်ဆိုသည်မှာ   သတ်မှတ်ထားေသာ 
ကာလတစ်ခုအတွင်း  ေရာက်ရှိရမည့ ်သတ်မှတ်ပီး 
သားပစ်မှတ်ပင်ြဖစ်သည်။ အဓပိ ာယ်ရိှေသာပန်းတိင်ု 
တွင် ေအာက်ပါအရည်အေသွးများရှိသင့်သည်။ 

- လက်ေတွကျပီး ထိေရာက်ေသာ   ပန်းတိုင် 
ြဖစ်သင့်သည်။

- အလွန်တိကျသင့်သည်။
- ပန်းတိင်ုေရာက်ရမည့အ်ချန်ိကာလ တကိျစွာ 

သတ်မှတ်ထားမ ရှိရမည်။ 
ေယဘုယျအားြဖင့်   ပန်းတိုင်ှစ်မျိးှစ်စား 

ရှိသည်။ ယင်းတိုမှာ ေရရှည်ပန်းတိုင်များှင့ ်ေရတို 
ပန်းတိုင်များပင်ြဖစ်သည်။      ေရရှည်ပန်းတိုင ်
မည်သည်ကား တစ်ှစ်မှဆယ်ှစ်တာကာလအတွင်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်အရာြဖစ်သည်။ ေရရှည် 
ပန်းတိုင်ကို ေြပာဆိုရာတွင ် တိတိကျကျသတ်မှတ် 
မ ရှိရမည်။ ဥပမာ-

“အသက်(၄၀)အရယ်မှာ       ငါ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ြဖစ်ရမယ”် ၊ “ြဖစ်ချင်တယ”်ဟု 

မသံုးပါှင့်။ “ြဖစ်ရမယ်”ဟ ုသံုးသင့်သည်။ “ြဖစ်ချင် 
တယ်”ဟူသည် သင်ကိးစားေသာ်လည်း တကယ် 

ြဖစ်မည်ကို   မေသချာသည့်သေဘာသက်ေရာက ်
သည်။ “ြဖစ်ရမယ”်ဟု  ဆိုြခင်းကား    ေအာင်ြမင ်
ြဖစ်ထွန်းရန်  သင်စိတ်ပိုင်းြဖတ်ြဖစ်သည့ ်သဘာဝ 
ပါသည်။ သင့်ပန်းတိုင်ကိ ု   သင်ချမှတ်လိုက်သည့ ်
သေဘာသက်ေရာက်သည်။ 

အေြခခိုင်မာေသာ  ပန်းတိုင်အချိကို   ဥပမာ 
အားြဖင့်ြပရလ င် ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။

“ငါ ဒှီစ် ဆယ်တန်းကိ ုဂဏ်ုထူး ေြခာက်ဘာသာ 
နဲ  ေအာင်ရမယ”်

“ငါ အသက် (၃၀) အရယ်ေရာက်ရင် ကုမ ဏီရဲ 
မန်ေနဂျာတစ်ဦး ြဖစ်ရမယ”်

“ဒီှစ်ကုန်မှာ ငါ့ ကိုယ်အေလးချနိ် ၁၅ ေပါင် 
ေလျာ့ရမယ”်

အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခု  ချမှတ်ပီးေနာက်တွင ်
သင့်ပစ်မှတ်လှမ်းမိေရးအတွက ်ေရတိုပန်းတိုင်များ 
ချမှတ်ရမည်။  ေရတိုပန်းတိုင်ကား   တစ်ှစ်ထက် 
ေလျာ့နည်းေသာကာလတွင်   အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေသာ ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည်။ ေရတိပုန်းတိင်ုတွင် 
လူငယ်များအေနြဖင့်   ှစ်စ်စာေမးပွဲေအာင်ေရး 
ြဖစ်သည်။ ဤသိုြဖင့ ်ေရတိပုန်းတိင်ုများသည် လငူယ် 
များ၏  အဓိကဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်   ရရှိ 
ေအာင်ြမင်ေရးသို     ေရှး ေသာေြခလှမ်းများြဖစ ်
သည်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့ ်  ပန်းတိုင်များချမှတ်ပီး 
ေနာက် ယင်းတိုကို ဦးစားေပးအဆင့်  သတ်မှတ်ရန် 

လိုသည်။ “သူ ေတာ်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ သူ ဦးစားေပး 
ေတကွ  ပ်ေထွးေနတယ်” ဟေူသာ စကားကိ ုမည်မ  
ကားဖူးပါသနည်း။ လူငယ်များအေနြဖင့ ်  အေတွး 
စိတ်ကူးေကာင်းများရရှိ၍  ပန်းတိုင်များ   ချမှတ် 
ေကာင်းချမှတ်ေနေပမည်။ သိုေသာ် ပထမအကိမ် 
ဘာြဖစ်ရမည်ှင့်   ဒုတိယဘာြဖစ်ရမည်ဟူေသာ 
အချက်များကပင ်သူတို၏ပစ်မှတ်များကို ြဖစ်ထွန်း 
ေစိုင်သည်။ 

စနစ်တကျ ဦးစားေပးသတ်မှတ်မ  မြပိင်ုေသာ 
လူငယ်များအဖုိ ပန်းတိင်ုလှမ်းမေီရးတွင် အခက်အခ ဲ
ကံရတတ်သည်။ သတူိုသည် အလပ်ုကိးစားပမ်းစား 
ြပလပ်ုေသာ်လည်း မည်သည့်ေနရာသုိမ  ေပါက်ေရာက် 

ြခင်းမရှိေချ။   ပန်းတိုင်များ   ဦးစားေပးအဆင့ ်
သတ်မှတ်မ ေနာက်ကွယ်တွင် မည်သိုေသာ ေမှာ်စွမ်း 
ရှိပါသနည်း။ လူငယ်များအေနြဖင့ ်ထိပ်တန်းဦးစား 
ေပး ပန်းတုိင်ေရးချယ်နည်းတစ်နည်းမှာ  ေအာက်ပါ  
အတိုင်းြဖစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ေအာက်ပါေမးခွန်း 
များေမးကည့်ပါ။ 

- ဒီပန်းတုိင်ကုိ ငါ အေကာင်အထည်မေဖာ်ုိင် 
ရင် ဘာြဖစ်မလဲ။

- ရက်အနည်းငယ ် သိုမဟုတ်    သီတင်းပတ် 
အနည်းငယ် ေရ ဆိုင်းလိုက်ရမလား။

- အခုချက်ချင်းလုပ်ရင်   အကျိးေတာ်ေတာ ်
ရှိမလား။

- ဒပီန်းတုိင် အရင်ြဖစ်ထွန်းေအာင် မေဆာင်ရက် 
တ့ဲအတွက် တြခားသူေတွကုိ  ထိခုိက်မိေန 
သလား။

- တြခားပန်းတိုင်ေတွကိ ု       ဆက်လှမ်းဖို 
ဒီပန်းတိုင်ကို ေရာက်မီဖိုလိုသလား။ 

ယင်းေမးခွန်းများကိ ု  ေြဖဆိုပီးေနာက်တွင်မ ူ
ထိပ်တန်းအဆင့်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိ ု  အလွယ်တကူ 
ေရးချယ်ိုင်ေပမည်။  ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း 
ပင်လိက်ု၍ ဒတုယိဦးစားေပးအဆင့က်ိေုရးပါ။ ဦးစား 
ေပးများကိ ုဆန်းစစ်ပီးေနာက်တွင ်အေရးပါမ အရ 
နံပါတ်စ်ထိုးေရးချပါ။ 

လငူယ်များအေနြဖင့ ်ေအာက်ပါအချက်များကိ ု
လိုက်နာေဆာင်ရက်ပါက ပန်းတိုင်တစ်ခုချင်း ရရှိ 
ေအာင်ြမင်ေရးကို    အေထာက်အကူြပလိမ့်မည ်
ြဖစ်သည်။ 
(၁) ပန်းတိုင်ကိုချေရးပါ

ယင်းသည ်       ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းရမည်။ 
(အေကာင်းေရှစ်ေကာင်းထက် မပုိရေချ)။ ပစ ပ န် 
ကာလြဖင့်ေရးြခင်းက  ပိုသင့်ေတာ်မည်။    ဥပမာ-

အသက်(၃၅)ှစ်အရယ်တွင်  ငါဟာ မဟာဘဲွတစ်ခု 
ရေအာင်လုပ်ရမယ်။ 
(၂) သင့ပ်န်းတိင်ုှင့ပ်တ်သက်၍ အေကာင်းြမင်မ ရိှပါ

သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင ်    ရရှိလိမ့်မည်ဟ ု
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယုံကည်ပါ။ 
(၃) ပန်းတိုင်ကို စိတ်ကူးပုံေဖာ်ကည့်ပါ

ပန်းတိုင်ကို   သင်လှမ်းဆွတ်ရရှိိုင်မည်ဟု 
သင့မ်သစိတ်ိက သင့လ်ိလုားချက်ှင့ဆ် ကိ ု ြမင်ပီး 
ထိုပန်းတိုင်ရရှိေရးအတွက် စိတ်ကူးများထုတ်လုပ်
ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 
(၄) ပန်းတိုင်များကိ ုေနစ်သတိရပါ

ဤသည်က    သင့်ယုံကည်မ ကို   ပိုမိုခိုင်မာ 
အားေကာင်းေစမည်။ 
(၅)သင့်အစီအစ်(စီမံချက်)ကို ေရးချထားပါ

သင့အ်စအီစ်(စမီခံျက်)ကိ ုေရးချထားြခင်းြဖင့ ်
ပန်းတိုင်ေရာက်ရှိေရး     အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်ိုင်မည်။ စီမံချက်အတိုင်း  စနစ်တကျ 
ေဆာင်ရက်ရန်လိုသည်။ 
(၆) ေရတိုပန်းတိုင်များကိ ု   
     ြပန်လည်ဆန်းစစ် အကဲြဖတ်ပါ

ေရတိုပန်းတိုင်များကိ ု အမဲမြပတ ်  ြပန်လည် 
ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ပီး    လိုအပ်သလိုေြပာင်းလဲမ  
ြပလုပ်ပါ။  သိုေသာ်လည်း   သင့်ေရရှည်ပန်းတိုင်မ ှ
မေသွဖည်ေစရန် သတိထားပါ။ 
(၇) ပန်းတိုင်ရရှိေအာင်ြမင်ေရးကိ ု
      တစိုက်မတ်မတ်ြပပါ

ေရတိပုန်းတိင်ု ရရိှေအာင်ြမင်ေရးတွင် တိုးတက် 
မ တစ်စုတံစ်ရာ ကင်းေနပါလ င် ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ 
ြပဿနာကိုရှာ၍    ြပန်လည်တည့်မတ်လိုက်ပါ။ 
တစ်နည်းဆိုရလ င် အ ံးမေပးပါှင့်။ 
(၈) သင့ရ်ည်မှန်းချက်ပန်းတိင်ုကိ ုမေအာင်ြမင်သမူျား 
ှင့် တတ်ိုင်သမ  မေဆွးေွးပါှင့်။

သူတိုသည် သင့်ကို လမ်းမှားသို  တည်ေပးရန် 
ကိးစားလိမ့်မည်။ 
(၉)  သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိ ု  လူသိရှင်ကား 
မေဆွးေွးပါှင့်။ သင့်ပန်းတိုင်များှင့်ပတ်သက်၍ 
စိတ်ချမ်းသာမ ရှိပါ။

အေြပာသက်သက်မ ြဖင့်   ေရာင့်ရဲတင်းတိမ ်
မေနပါှင့်။   ပန်းတုိင်ကုိအေကာင်အထည်ေဖာ်   ရရိှ 
ေအာင်ြမင်ပီးမှ ထူးခ န်စွာေဆာင်ရက်ုိင်မ အတွက် 
သင့်ကိုယ်သင ်ချးီကျးပါ။  ဤသည်က   စိတ်ဓာတ် 
ြမင့်တင်မ တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ရိှေနသည့်ပန်းတုိင်များ 

ြဖည့ဆ်ည်းပီးေနာက်တွင် သင်သည် ပန်းတိင်ုအသစ် 
များသို ဆက်လှမ်းရမည်။ ဤသည်မှာ စ်ဆက်မြပတ် 
ေသာ လုပ်ငန်းစ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 
Ref: Goals-Setting Targets by MS Reddy

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)



ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ များသည ်

သမုဒ ရာ၏  အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို 

စိမ့်ဝင်သွားပီြဖစ်ေကာင်း     သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးအဖဲွ(WWF)

က ယခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၈ ရက်ေနတွင် 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး    ပလတ်စတစ်ဆိုင်ရာ 

ိင်ုငတံကာ သေဘာတစူာချပ်ကိ ုအြမန် 

ဆုံး         အေကာင်အထည်ေဖာ်ကရန ်

ေတာင်းဆိုထားသည်။       WWF  က 

ထတ်ုြပန်သည့် အစရီင်ခစံာအရ အဏ ဝါ 

မျိးစိတ်များ၏  ၈၈  ရာခိုင် န်းသည် 

သမဒု ရာအတွင်း  ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်း 

မ ဒဏ်ကို   ခံစားေနကရပီး   တိရစ ာန် 

များစွာသည် အဆိပုါပလတ်စတစ်များကိ ု  

မျိချမိေကာင်း  ယင်းအစီရင်ခံစာတွင ်

ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ထုိြပင် ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ပလတ်စတစ် 

ထုတ်လုပ်မ သည်  ၂၀၄၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

ှစ်ဆတိုးလာမည်ဟ ု ခန်မှန်းထားကာ 

ထိုဂယက်ေကာင် ့    သမုဒ ရာအတွင်း 

ပလတ်စတစ်အမ  က်    ေလးဆတိုးလာ 

မည်ြဖစ်ပီး      ၎င်းအမ  က်များသည ်

ဂရင်းလန်းက န်း၏  ှစ်ဆခွဲမ   အရယ် 

အစားရှိေသာ  ဧရိယာကိ ုအကျိးသက် 

ေရာက်မ ရှိလိမ့်မည ်       ြဖစ်သကဲ့သို 

အထူးသြဖင့် ပင်လယ်ဝါ၊  တုတ်အေရှ 

ပင်လယ်ှင့်   ေြမထဲပင်လယ်တိုတွင ်

သက်ေရာက်မ အများဆုံး ြဖစ်ိင်ုေကာင်း 

ကိုလည်း သတိေပးထားသည်။

ပလတ်စတစ်ဆိုးကျိး

ဓာတုေဗဒဆိုင်ရာ  နည်းပညာြဖင် ့

ဖန်တီးထုတ်လုပ်ေသာ   ပလတ်စတစ် 

သည် လူေနမ ဘဝကို  အဘက်ဘက်မ ှ

အကျိးြပခဲ့ေသာ်လည်း လူတိုေနထိုင် 

ေသာ ကမ ာ၏ ေြမထု၊ ေရထု ပတ်ဝန်းကျင် 

ေရထဲမှ ပလတ်စတစ်အမ  က်သိုက်များအ ရာယ်

ေပါက်ေပါက်

ကို  အလွန်အမင်း  ထိခိုက်ေစေကာင်း 

ေနာက်ပိုင်းတွင ်      သိပ ံပညာရှင်များ 

က        ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိလာကသည်။ 

ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမ ၏    အဓိက 

ြပဿနာမှာ ပလတ်စတစ်သည်  စက ၊ 

သစ်ရက်မ  က်၊ သစ်၊ ဝါး စသည့် ေအာ်ဂနဲစ် 

ပစ ည်းများကဲသ့ို ေြမကီးှင့်ေရာေှာကာ 

ေြမဩဇာြဖစ်သွားြခင်းမရှိ၊  ေဆွးြမည့် 

ကွယ်ေပျာက်ြခင်းလည်းမရိှဘ ဲှစ်ေပါင်း 

များစွာ   တည်မဲေနြခင်းေကာင့်ြဖစ ်

သည်။ ထိမု သာမက ယင်းပလတ်စတစ် 

သည ်ေြမကီးထဲ၊ ေရထဲမ ှဓာတ်များှင့် 

ဓာတေုဗဒတုံြပန်မ များြဖစ်ကာ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ကို  ထိခိုက်ေစိုင်သည့်   ဓာတု 

ြဒပ်ေပါင်းများ ထွက်ရိှလာသည်။ ထိအုခါ 

ေရထဲရှိ ေရေနသတ ဝါများေသဆုံးကာ 

ေဂဟစနစ် ပျက်စီးြခင်းများကိ ုြဖစ်ေပ  

ေစသည်။  ထိုေကာင် ့  ကမ ာ့ိုင်ငံများ 

အေနြဖင့်    ပင်လယ်သမုဒ ရာအတွင်း 

ပလတ်စတစ်များ    ေရာက်ရှိေနမ ကို 

မထိန်းချပ်ိုင်ပါက   ၂၀၅၀ ြပည့်ှစ် 

အေရာက်တွင်             ပင်လယ်သမုဒ ရာ 

ေန         သတ ဝါမျိးစိတ်ပမာဏထက ်

ပလတ်စတစ်ပမာဏက   ပုိများေနလိမ့် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

က မ်းကျင်ပညာရှင်များက   သတိေပး 

ထားသည်။

ဤနည်းအားြဖင် ့  ကမ ာ့ေြမထုကိ ု

ပလတ်စတစ်က ပျက်စီးေစေကာင်း သိပ ံ 

ပညာရှင်များက ေတွရိှပီးေနာက် ပင်လယ် 

သမုဒ ရာများထဲအထိ     ေမျာပါသွား 

ေသာ ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်ပစ ည်း အပိင်ုး 

အစများသည် ေရ၏ ပင်ကိဂုဏ်ုသတ ိကိ ု

ပျက်ြပားေစုံသာမက   ငါးှင့်   အြခား 

ေရသတ ဝါများအား   အသက်ေသသည် 

အထိ ေဘးြဖစ်ေစေကာင်း ဆက်လက် 

ေဖာ်ထတ်ုလာိင်ုခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက် 

သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရအာဏာပုိင်များှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်သိပ ပံညာရှင်များပူးေပါင်း

ကာ ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ ပင်လယ်သမုဒ ရာ 

များအတွင်းရိှ ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်ပစ ည်း 

များကိ ုစမီခံျက်များေရးဆဲွပီး  ရှင်းလင်း 

ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကသည်။  ထိုသိုရှင်းလင်း

ဖယ်ရှားခဲသ့ည့်တိင်ု လတူို၏မဆင်မြခင် 

စွန်ပစ်မ ေကာင့် ပစဖိတ်ိသမဒု ရာအတွင်း 

၌ ညစ်ညမ်းေနဆဲြဖစ်ေကာင်း အေမရိကန် 

ြပည်ေထာင်စုစမစ်ဆုိးနီးယန်း ပတ်ဝန်း 

ကျင်သေုတသနဌာန ဦးေဆာင်သေုတသ ီ

ေဒါက်တာလင်းေဆးဟာရမ်က အတည် 

ြပေြပာကားသည်။ ထိုြပင် ပလတ်စတစ် 

အမ  က်သိုက်များေကာင့်  ပင်လယ် 

ေရသတ ဝါများစွာတို  ထိခိုက်ေသေကျ 

ေနကရဆြဲဖစ်ေကာင်း ၎င်းက ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်။ အဆိုပါသုေတသနကို 

ဟာဝိုင်ယီတက သိုလ်မှ     အဏ ဝါေဗဒ 

ပညာရှင်များှင့်  ပူးတွဲေလ့လာခဲ့ကရာ 

ပစဖိတ်ိသမဒု ရာအတွင်းရိှ ပလတ်စတစ် 

အမ  က်ပမာဏသည ်    တန်ချနိ်ေပါင်း 

၇၉ဝဝဝ ခန် ရိှမည်ဟ ု ခန်မှန်းခဲ့ကသည်။

ကမ ာ့အညစ်ညမ်းဆုံး

ြမစ် ၁၀ စင်းတွင ်ဧရာဝတီြမစ်ပါဝင်

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက်   ကမ ာ့အညစ် 

ညမ်းဆုံးြမစ် ၁၀ စင်း စာရင်းတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံရှိ ဧရာဝတီြမစ်ပါဝင်လာေကာင်း 

ြမန်မာိုင်ငံအေြခစိုက်   အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ ေတာိုင်းတိရစ ာန်ှင့် သဘာဝ 

အပင်များ  ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ(FFI)၏ 

စစ်တမ်းအရ သိရသည်။    ဧရာဝတီြမစ ်

အတွင်းသို ေနစ်ပလတ်စတစ် စွန်ပစ် 

ပစ ည်း ၁၁၉ တန်ခန်    စီးဝင်လျက်ရှိပီး 

ြမစ်အတွင်း ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်မ များ 

တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်    ပိုများလာြခင်း 

ေကာင့် ကမ ာေပ ရိှ အညစ်ညမ်းဆံုးြမစ် 

၁၀ စင်းတွင် ဧရာဝတီြမစ်က နံပါတ် (၉) 

အဆင့်တွင် ေရာက်ရိှေကာင်း ဝမ်းနည်း 

ဖွယ် သိရသည်။ ယခုအခါ ဧရာဝတီြမစ ်

ကမ်းတစ်ေလ ာက်တွင် ေနထိုင်သူများ 

၏ ပလတ်စတစ်အမ  က်စွန်ပစ်မ များမှာ 

ေလျာန့ည်းသွားြခင်းမရိှဘ ဲပီးခဲသ့ည့်ှစ် 

ထက်   ပိုမိုများြပားလာလျက်ရှိသည်။ 

ဧရာဝတီြမစ်အတွင်းသို ြမစ်ဝက န်းေပ  

ေဒသများမှ တစ်ရက်လ င် ပလတ်စတစ် 

၃၂ တန်  စွန်ပစ်ေနကပီး    အဆိုပါ 

စွန်ပစ်မ ပမာဏသည်   လူဦးေရထူထပ ်

သည့်   ရန်ကုန်မိ၏  တစ်ရက်လ င် 

ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်မ   ၂၉  တန်ထက် 

ပိုများေနေကာင်း စစ်တမ်းထဲတွင်ပါရှိ 

သည်။ ထုိေကာင့် ေကျးလက်ေဒသများ 

တွင်  စနစ်တကျ စွန်ပစ်ပစ ည်းများ စုစည်း 

ရန် ေကာင်းမွန်ေသာ အမ  က်သိမ်းသည် ့  

စနစ်မရှိသြဖင် ့ ယင်းစနစ်များ   တည် 

ေဆာက်ရန် အစိုးရှင့် ဖွံဖိးေရးက   

တိုမှ အေထာက်အပံ့များ လိုအပ်ေန 

ေကာင်း စစ်တမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။

ကိုဗစ်ကာလ ပလတ်စတစ်

စွန်ပစ်မ အေြခအေန

ကိဗုစ်ကာလ ကာရှည်လာသည်ှင့် 

အမ   ကပ်ေရာဂါှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ 

ပလတ်စတစ်ပစ ည်းများ   စွန်ပစ်မ က 

လည်း ကမ ာပ့တ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး

အတွက် ကီးစွာေသာ  အဟန်အတား 

ြဖစ်ေစသည်။ ၎င်းပလတ်စတစ်အများစ ု

သည် တစ်ကုိယ်ေရသံုးေရာဂါကာကွယ် 

ေရးပစ ည်းများ၊ ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းများမှ 

ထွက်ရှိသည် ့ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများှင့် အွန်လိင်ုးေဈးဝယ် အစား 

အေသာက်   ထုပ်ပိုးပစ ည်းများြဖစ်က 

သည်။ လအူများက ပလတ်စတစ်စွန်ပစ် 

ပစ ည်းများကို       တက်ညီလက်ညီ 

စနစ်တကျ စွန်ပစ်မည်ဆိပုါက သက်ဆိင်ု 

ရာ အမ  က်ပုံးများသို ေရာက်ရှိသွားမည ်

ြဖစ်ေသာ်လည်း  စည်းကမ်းမဲ့စွန် ပစ ်

ထားေသာ  ပလတ်စတစ်ပစ ည်းများမှာ 

ေရေြမာင်းများ၊ ြမစ်ေချာင်းများမှတစ်ဆင့် 

ပင်လယ်သို ေမျာပါသွားကသည်။ ထိုမှ 

တစ်ဆင့် ေသးငယ်ေသာအစိတ်အပိုင်း 

များသည် သမဒု ရာထသဲို ေရာက်သွားမည် 

ြဖစ်ကာ   ေနာက်ဆုံးတွင်     အာတိတ် 

သမဒု ရာ၌ စပုုလံာိင်ုေကာင်း ပညာရှင် 

များက ခန်မှန်းထားသည်။ တုတ်ုိင်ငံ 

ှင့် အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စအုေြခစိက်ု 

သေုတသအီဖဲွတစ်ဖဲွက ိင်ုငေံပါင်း ၁၉၃ 

ိင်ုငသံည် ကိဗုစ်ကပ်ေရာဂါှင့် ဆက်စပ် 

ေသာ ပလတ်စတစ်အမ  က်  မက်ထရစ ်

တန်ချနိ် ရှစ်သန်းခန်ကို    အသုံးြပခဲ့ 

ေကာင်း  ယမန်ှစ်ကထုတ်ေဝခဲ့သည့် 

သိပ ံဂျာနယ်တစ်ေစာင်တွင် ေဖာ်ြပထား 

သည်။

ြမန်မာုိင်ငံသည် ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ 

စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှ   ယခုအချနိ်အထိ 

ေဆးုံ၊  ေဆးခန်းများ၊   ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ဌာနများှင့်   လူတစ်ဦး 

ချင်းစီတိုင်း   ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ြခင်းမ ှ

ကာကွယ်ရန်အတွက် ှာေခါင်းစည်းများ၊ 

လက်အိတ်များ၊       တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စုမံျားှင့် အြခားေသာ 

ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများကိ ု   ပိုမိုသုံးစွဲ 

လာကသြဖင် ့ စွန်ပစ်ပစ ည်းများသည ်

လည်း         ပုံမှန်အေနအထားထက် 

ပိမုျားလာသည်။ ကိဗုစ်ကပ်ေရာဂါ စတင် 

ြဖစ်ပွားချန်ိှင့်   င်းယှ်ပါက ေဆးဘက် 

ဆိင်ုရာ စွန်ပစ်ပစ ည်းများသည် ေြခာက်ဆ 

ခန်   တိုးြမင့်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။     

၎င်းအေရအတွက်တွင်    လူအချိ၏ 

စည်းကမ်းမဲစွ့န်ပစ်မ ေကာင့် လမ်းမများ 

ှင့် ေနရာအှံရှိ ပမာဏေြမာက်ြမားစွာ 

ေသာ ှာေခါင်းစည်း (Mask) များ မပါဝင် 

ေသးေပ။ ကပ်ေရာဂါသည် ကမ ာကီးကိ ု

ပူေွးေစေသာ   ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ေငွ 

ထုတ်လုပ်မ ကိ ု သိသိသာသာ   ကျဆင်း 

ေစခဲေ့သာ်လည်း ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်း 

မ သည်  ကမ ာဂိဟ်အတွက ်အကီးမား 

ဆုံး  ခိမ်းေြခာက်မ ြဖစ်ေန၍    လူသား 

အားလုံး   သတိြပဆင်ြခင်သင့်ပါသည်။

ကုလသမဂ မှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ပလတ်စတစ်အမ  က်များအေကာင်း

ိုင်ငံတကာ  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေနအတွက် ပလတ်စတစ် 

အ ရာယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကလုသမဂ ၏ 

ယမန်ှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်ေနတွင် ထတ်ုြပန် 

ေသာ         အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပထားေကာင်း 

ေလ့လာသိရှိရပါသည်။

ယေနကမ ာေပ တွင်       ှစ်စ် 

ပလတ်စတစ်တန်ချနိ် သန်း ၅၀၀ မှ 

တန်ချနိ်  သန်းေပါင်းတစ်သန်း (တစ် 

ထရီလီယံ)အထိ    သုံးစွဲလျက်ရှိပီး 

မိနစ်တိုင်းတွင ်ပလပ်စတစ်အိတ်ေပါင်း 

တစ်သန်းနီးပါး   စွန်ပစ်ေနကသည်။ 

ကမ ာေပ တွင် ှစ်စ်ကန်ုစုဆံိင်ုလပ်ုငန်း 

သုံး အိတ်များကို ငါးထရီလီယံအထိ 

သုံးစွဲေနပီး  ပလတ်စတစ်အိတ်များကိ ု

ြပန်လည်အသုံးြပမ မရှိသြဖင် ့    ကမ ာ 

ကီးသည် အမ  က်များြဖင့် ပိတ်ေနပီ 

ြဖစ်သည်။  ထိုေကာင့်   ရာစုှစ်ဝက ်

အေရာက်တွင်     ပလတ်စတစ်အိတ် 

တန်ချနိ် ၁၂ ဘီဘီယံေကာင် ့ကမ ာကီး 

သည် ေရလ မ်းမိုးမ ဒဏ် ခစံားရိင်ုသည်။ 

ထိုသို       ှစ်စ်  ပလတ်စတစ်အိတ် 

ငါးထရီလီယ ံ       အသုံးြပေနြခင်းက 

တစ်မိနစ်လ င်       စာမျက်ှာ ၂၃ သို 

ဧရာဝတီြမစ်အတွင်းသို  ေနစ် ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်ပစ ည်း  ၁၁၉ တန်ခန်   

စီးဝင်လျက်ရှိပီး ြမစ်အတွင်း ပလတ်စတစ်စွန်ပစ်မ များ  တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်    

ပိမုျားလာြခင်းေကာင့် ကမ ာေပ ရိှ အညစ်ညမ်းဆုံးြမစ် ၁၀ စင်းတွင် ဧရာဝတြီမစ်က 

နံပါတ် (၉) အဆင့်တွင်ေရာက်ရှိေကာင်း  ဝမ်းနည်းဖွယ်သိရသည်။  ယခုအခါ 

ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းတစ်ေလ ာက်တွင်  ေနထိုင်သူများ၏   ပလတ်စတစ်အမ  က်

စွန်ပစ်မ များမှာ ေလျာ့နည်းသွားြခင်းမရှိဘဲ ပီးခဲ့သည့်ှစ်ထက် ပိုမိုများြပားလာ 

လျက်ရှိ

ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ  ၂၂  မှ

ပလတ်စတစ်အတ်ိ ၁၀ သန်းနီးပါး အသုံး 

ြပြခင်းှင် ့ညီမ သည်။ 

အသုံးြပပီး ပလတ်စတစ်အတ်ိများ 

ကိ ုြပန်လည်အသံုးြပမည့်အစား စွန်ပစ် 

သြဖင့် ၇၉ ရာခိုင် န်းသည်     အမ  က် 

အြဖစ် အဆုံးသတ်သွားသည်။  ကမ ာေပ  

ရိှ သမုဒ ရာများသည်   အ ရာယ်ရိှေသာ 

ပစ ည်းများစွန်ပစ်မ အတွက်   အသုံးြပ 

ခံေနရပီး  ေရေနသတ ဝါများမှာလည်း 

အမ  က်သိုက်များေကာင် ့ အသက်ရှင် 

ရန်ခက်ခလဲာကာ အချိေရေကာင်းေနရာ 

များသည် ပလတ်စတစ်စွပ်ြပတ်ကဲ့သို 

ေသာ ေနရာအြဖစ်ေြပာင်းလဲလာသည်။ 

ပလတ်စတစ်ပစ ည်း    အများစုသည ်

ေရေကာင်းကိုပိတ်ေစပီး  ေကာက်ိုး၊ 

ပလတ်စတစ်အိတ်ှင့်  ဇွန်း၊ ခက်ရင်း 

အစရှိေသာ  ပစ ည်းများက   အမ  က်ပုံ 

တစ်ခုကဲ့သို ြဖစ်လာသည်။

ပလတ်စတစ်အတ်ိများသည် ေရဆိုး 

ပိက်ုများကိ ုပတ်ိေနသြဖင့် ေရာဂါပိုးမ ား 

များ   ပျံှံကူးစက်ိုင်ပီး    အကယ်၍ 

တိရစ ာန်များ၏   အစားအစာထဲသို 

ပါသွားပါက   အသက်ဆုံး ံးိုင်သည်။ 

အိ ိယိင်ုင၌ံ ေသဆုံးသွားေသာ ွားများ 

၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ပလတ်စတစ်အိတ် 

များေတွရှိရပီး   ထိုင်းိုင်ငံ၌  ေဝလငါး 

တစ်ေကာင်သည်လည်း   အသုံးြပပီး 

ပလတ်စတစ်အိတ်များ စားသုံးမိသြဖင့် 

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

ေရထုသန်ရှင်းရန်အတွက ်

လူသားတိုတာဝန်

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ေရအရင်းအြမစ ်

ေပါများသည့် ုိင်ငံြဖစ်သည့်အေလျာက် 

ြမန်မာလူမျိးတို၏ အြမင်တွင ်ေရသည် 

အေပါများဆုံးေသာ   အရာဝတ အြဖစ် 

 ြမင်သည့်အကျင့်က စဲွေနသည်။ စင်စစ် 

အားြဖင့်မူ လူှင့်တကွ ကုန်းေနေရေန 

သက်ရှိသတ ဝါ          အားလုံးအတွက ်

ေဘးကင်းစွာ   ေသာက်သုံးိုင်သည့် 

သန်ရှင်းေသာေရသည ်ထင်သေလာက် 

မေပါများသည့်အတွက် တန်ဖိုးထားအပ် 

ပီး စနစ်တကျသုံးစွဲရန်လည်း လိုအပ် 

သည်။ 

ကမ ာကီးသည်  ေရကမ ာကီးဟု 

ဆိုရေလာက်ေအာင ်       ကုန်းေြမထက ်

ေရများက ဖုံးလ မ်းေနေသာ်လည်း ၉၈ 

ရာခိုင် န်းြဖစ်ေသာ    ပင်လယ်ေရများ 

သည် ေသာက်သုံး၍မရဘ ဲှစ်ရာခိင်ု န်း 

မ သာရိှေသာ ေရချိကုိ ေသာက်သံုးေနရ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် သန်ရှင်း 

၍ ေဘးကင်းေသာ  ေသာက်သုံးေရကိ ု

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိအိမ်ေထာင်စုများ၏ ၄၁ 

ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းကသာ   သုံးစွဲခွင့် 

ရရိှေနသည်။ သန်ရှင်း၍ ေဘးကင်းေသာ 

ေသာက်သံုးေရဆုိသည်မှာ ေရာဂါပိုးမ ား 

ကင်းစင်ပီး ေကာင်းမွန်ေသာ ေရအရင်း 

အြမစ်မှ အချန်ိမေရး လက်တစ်ကမ်းတွင် 

ရိုင်ေသာေရြဖစ်သည်။  အိမ်ေထာင်စု 

များ၏ ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင် န်းသည် 

ြမစ်များ၊    ေချာင်းများ၊   ဆည်များ၊ 

တူးေြမာင်းများ၊ ကန်များ စသည့် ေြမေပ  

ေရများကုိ သံုးစဲွေနကရသည်။ ထုိေကာင့် 

လက်ရှိ   “ကမ ာ့အညစ်ညမ်းဆုံးြမစ ်

စာရင်းဝင်ဧရာဝတြီမစ်”ကိ ုအေရးတကီး 

ေစာင့်ေရှာက်ကရန်ှင် ့   ဧရာဝတီြမစ ်

နည်းတူ အလားတူ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ 

အိုင်များ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း  ထပ်မံ 

မြဖစ်ေပ ေစေရးမှာလည်း ြမန်မာြပည်သ ူ

ြပည်သားအားလုံး၏    အမျိးသားေရး 

တာဝန် ြဖစ်ေပသည်။ 

သိုပါ၍ အများြပည်သူတိုအေနြဖင့ ်

ပလတ်စတစ်အိတ် သုံးစွဲမ ကို ြငင်းပယ ်

ြခင်း၊ ေဈးဝယ်ထွက်လ င် ေဈးဝယ်အတ်ိ၊ 

ဆဲွြခင်းများအသံုးြပြခင်း၊ အလွယ်တက ူ

ေဆွးြမည့်ိုင်ေသာ  ထုပ်ပိုးပစ ည်းများ 

ကိုသာ အသုံးြပြခင်းြဖင် ့ပလတ်စတစ် 

ညစ်ညမ်းမ ကို   ေလ ာ့ချရန်လိုအပ်ပါ 

ေကာင်းှင် ့   ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ  

များေကာင့်     ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့် 

ေဘးအ ရာယ်အသွယ်သွယ်က ေရှာင်လ ဲ 

၍    အညစ်အေကး   ကင်းစင်သန်ရှင်း 

သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု        လတူိင်ုးကိယ်ုစ ီ

တည်ေဆာက်ိုင ် ကပါေစေကာင်း 

တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။        ။

ေလာက်ကိုင ်    ဇွန်     ၂၆

ရှမ်းြပည်နယ ်(ေြမာက်ပိုင်း)  ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင ်

အပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ  ေလာက်ကိင်ုမိ ဆေီအာေကျးရာ    

နဂါးလိဏ်ုဂေူကျာင်းတိက်ုဝင်းအတွင်း    ေရ ြပည်ေအး   

ဆုေတာင်းြပည့်ေစတီေတာ်အား ေရ ထီးေတာ်တင်လှ 

ပူေဇာ်ပဲွ၊ ဇွန် ၂၁ ရက်  မှ ၂၅  ရက်အထိ   ငါးရက်တုိင်တုိင်  

အသမံစမဲဟာပ  ာန်းကျမ်းြမတ်   ရတ်ဖတ်ပေူဇာ်ပဲွှင့်   

သဃံာေတာ်အပါး  ၁၇၀ အား   ပ  ာန်းသမ်ိးေအာင်ပဲွ 

အထိမ်းအမှတ်   ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွဲကို   

ယမန်ေနနံနက် ၉  နာရီက ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသုိ ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ

ေဒသ      စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးြမင့်ေဆွ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲ 

များှင့် ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာ 

အုတ်တွင်း    ဇွန်    ၂၆

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ် ေရသိုးေကျးရာ ေတာင်သ ူ

ဦးမျိး၏ ယာေြမတစ်ဧကတွင ်ယမန်ေနနံနက်ပိုင်းက တိရစ ာန်အစာ 

ပင် ေနဗီယာြမက ်သုပ်ြပစိုက်ပျိးပွ ဲကျင်းပသည်။

ယင်းသို ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးြခင်းအားြဖင့ ် တိရစ ာန်များအား 

လ တ်ေကျာင်းစနစ်မ ှ ခံေလှာင်စနစ်  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိး 

လာေစရန်၊ အစာရှားပါးချနိ်တွင် အာဟာရက ယ်ဝေသာ အစာအြဖစ် 

ေက းေမွးရန်၊      ြပည်တွင်း   က ဲ၊  ွား၊   ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများအတွက် 

အာဟာရဓာတ်ြမင့မ်ားပီး အထွက် န်းေကာင်းေသာ တရိစ ာန်အစာများ 

ဖူလံုစွာသံုးစဲွုိင်ေရးှင့် ေနဗီယာြမက်ကုိ ွားစာအြဖစ် ေက းေမွးပါက 

လိုအပ်ေသာအာဟာရဓာတ ်    ပမာဏများြပည့်ဝေစရန ်ရည်ရယ်၍    

စုိက်ပျိးရြခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိနယ်အတွင်းရိှ က ဲ၊ ွား၊   ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသို      ေနဗီယာြမက်စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက ်

မိနယ်ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနများမ ှ ပျိးပင်များကိ ု အခမဲ့ 

ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရိှေကာင်း   ခိင်ုေမွးြမေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဦးစီးမှး ေဒါက်တာေနစိုးက ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ေတာင်သူများှင့် 

ေတွဆုံကာ ေမွးြမေရးစနစ ်ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ်

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။                                    ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

 ေနြပည်ေတာ်     ဇွန်   ၂၆

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန    ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ ေအာင်ကီးသည ်

ယမန်ေနက   ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏသီရိမိနယ ်

စက်မ ဇုန်ရိှ ေတာင်သူမသစ်သီးေြခာက်ှင့် ယုိစံုလုပ်ငန်း 

စက်ံုသုိေရာက်ရိှပီး  စီး ပွားေရးတွက်ေြခကိက်ုမ ကိ ု

အေြခခသံည့ ်စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ ြဖစ်ေစေရး၊ တန်ဖိုး 

ြမင့်စားေသာက်ကုန်ေချာများ   ထုတ်လုပ်ရာတွင ်

အစားအစာေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက် စခံျန်ိစံ န်း 

ှင့်အည ီအရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ထုတ်ကုန်များ 

ြဖစ်ေစေရး အေလးထားေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက် 

များကုိ ေဆွးေွးမှာကားပီး စက်ံုအတွင်း သရက်သီး 

ေြခာက်    ထုတ်လုပ်ေနမ တိုကို    ကည့် အားေပး  

သည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

အလားတူ ဒုတိယဝန်ကီးသည် ပျ်းမနားမိရှ ိ

Myanmar  Agri  Food Co,Ltd. ၏ ကန်ထိုက် 

လယ်ယာစနစ်ြဖင့်  အရည်အေသွးေကာင်းေသာ 

ကန်ုကမ်းများ  တစ်ှစ်ပတ်လုံးရရိှေရးှင့ ်တန်ဖိုးြမင့် 

ေလာက်ကိုင်မိ၌ ပ  ာန်းသိမ်းေအာင်ပွဲ၊ ေရ ထီးေတာ်တင်လှပွဲှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှပွဲ ကျင်းပ
ကသည့ ်ဧည့ပ်ရသိတ်များက နေမာတဿသုံးကမ်ိ 

ရတ်ဆို     ဘုရားကန်ေတာ့၍    ဖွင့်လှစ်သည်။ 

ဆက်လက်၍   မိနယ်သံဃနာယကအဖွဲ ဥက     

မန်ချးတပ်ဦးေကျာင်းတိုက်  ဦးစီးပဓာနနာယက 

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ   သာသနဓဇဓမ ာစရိယ  

သာသနာ့တက သီလဓမ ာစရိယ       ဘဒ  ေစပုလ   

ဆရာေတာ်ထံမှ    ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်က 

သည်။

ေလာင်းလှ

ဆက်လက်၍ သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်များအား  

လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း၊ 

ဂုဏ်ြပလ ာများေပးအပ်ပီး  မန်ချးတပ်ဦးေကျာင်း 

တိက်ု ဦးစီးပဓာန နာယက  မဟာသဒ မ   ေဇာတကိဓဇ   

သာသနဓဇဓမ ာစရိယ   သာသနာ့တက သီလ ဓမ ာ 

စရယိ  ဘဒ  ေစပလု    ဆရာေတာ်ထမှံအေုမာဒနာ 

တရားနာကားကာ  ေရစက်သွန်းချ   အမ ေပးေဝ၍ 

အခမ်းအနားကို    ဗုဒ သာသနံစိရံတိ  တု သုံးကိမ်  

ရတ်ဆိုဆုေတာင်းပီး  ပ  ာန်းပွဲက လာ ပင့်သံဃာ 

ေတာ်အရှင်သြူမတ်တိုှင့ ် ေကျာင်းတိက်ု သဃံာေတာ် 

အပါး ၁၇၀ တိုအား  ဆွမ်းဆန်စိမ်း ေလာင်းလှ 

ေကာင်း  သိရသည်။               မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

စိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်များမှ တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်    

ထုတ်ကုန်    ေအးခဲဟင်းသီးဟင်းရက်များအြဖစ ်

ိုင်ငံတကာေစျးကွက်သို   တင်ပိုေနမ ကို  ကည့်  

စစ်ေဆးပီး ေတာင်သူများအတွက ်တည်ငိမ်ေသာ 

ေစျးကွက်ှင့ ် အကျိးအြမတ်ရရှိေစေရး၊ ေတာင်သူ 

တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဝင်ေငွတိုးတက်ေစေရး၊ ေစျးကွက ်

လိအုပ်ချက်ှင့အ်ည ီထတ်ုကန်ုအရည်အေသွး စခံျန်ိ 

စံ န်းများ ြပည့်မီေစေရးှင့် အစားအစာေဘးကင်း 

လုံ ခံေရး အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်ချက် 

များကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားအား ေဆွးေွးမှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ေရဆင်းစိုက်ပျိးေရးသုေတသန 

ဦးစီးဌာန  စပ်မျိးေနကာ(၁) မျိးေစထ့တ်ုစိက်ုခင်းကိ ု

လည်းေကာင်း၊ စပ်မျိးေနကာစိက်ုခင်းှင့ ်ပျားေမွးြမ 

ေရး တွဲဖက်ေဆာင်ရက်ထားသည့်  စိုက်ခင်းကို 

လည်းေကာင်း ကည့် ပီး နည်းပညာြပန်ပွားေရး 

လုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက်ေနသူများအေနြဖင့် ေတာင်သူ 

များ၏လိုအပ်ချက်တုံြပန်မ ှင့်   လက်ေတွေြမြပင ်

အေြခအေနမှန်များကိ ု ထထဲဝဲင်ဝင်သရိှိေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ေရး   ကိးပမ်းကေစလိုေကာင်း   မှာကား 

သည်။

ထိုြပင် စပါးဇဝီဥယျာ်သိုေရာက်ရိှပီး ေကာက်ိုး 

ကို  အသုံးြပ၍    တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များအြဖစ ်   

စက ထုတ်လုပ်ြခင်း၊   မ  စုိက်ပျိးြခင်း၊ ေကာက်ုိးှင့်  

စပါးခွံအသုံးြပ၍   တီကျစ်ေြမေဆွး  ြပလုပ်ြခင်း၊ 

ဇီဝေြမသဇာထုတ်လုပ်ြခင်း၊       ေရသန်စင်ြခင်း၊            

စွမ်းအင်မဲ့အေအးေပးသိုေလှာင်ကန ်တည်ေဆာက် 

အသုံးြပြခင်း၊ ဆန်ကတ်ိခဲွြခင်းမှရရိှေသာ ေဘးထွက် 

ပစ ည်းများကိုအသုံးြပ၍   တိရစ ာန်အစားအစာ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့ ်   ဆန်ကိုအေြခခံ၍ြပလုပ်ေသာ 

ေဒသထွက်အစားအစာများ၏ အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မ  

ကို ေလ့လာပီး အာဟာရဓာတ်ြမင့်တင်မ လုပ်ငန်း 

များ  ေဆာင်ရက်ေနမ တိုကိ ု လိက်ုလံကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

အုတ်တွင်း မိနယ်၌ တိရစ ာန်အစာပင် သုပ်ြပစိုက်ပျိး



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

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 ေကာ်မရှင်ှင့ ်

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

ကံေတွခ့ဲရသည့်အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍ ေပးပုိေမးြမန်းလုိက်ေသာ SMS များကုိ မှန်ကန်စွာ ြပန်လည် 

ေြဖကားေပးြခင်းြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီး၏ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းအရည်အေသွးကို သိရှိိုင်မည် 

ြဖစ်ပီး အဂတိလုိက်စားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် လုိအပ်ချက်များကုိ ြပြပင်ုိင်မည် ြ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

ေညာင်တုန်း   ဇွန်   ၂၆

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေညာင်တုန်းမိနယ်အတွင်းရှ ိစိုက်ပျိး 

ေြမများတွင ်သီးှံစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက ်

တူးေချာင်းေကျးရာအပ်ုစှုင့ ်ေညာင်ဝုိင်းေကျးရာအုပ်စုတုိရိှ ေတာင်သ ူ

များှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်းကိ ု ဇွန်  ၂၂  ရက် နံနက်ပိုင်းက မိနယ် 

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ခွဲုံးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ်မိနယ်သီးံှစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  တိုးတက် 

ြမင့်မားေရး ကီးကပ်မ ေကာ်မတီဥက    ဦးေကျာ်စုိးက ေွစပါး၊ မုိးစပါး၊ 

ေဆာင်းသီးံှ စိက်ုဧကများ လျာထားချက်ြပည့မ်ေီအာင် စိက်ုပျိးိင်ုေရး 

စသည့် အေကာင်းအရာများကိ ု  ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  မိနယ် စာသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှး 

ေဒ ချိမီဇင်က ဆီထွက်သီးှံ ေနကာစိုက်ပျိးြခင်းသည ်   ြပည်တွင်း 

စားသုံးဆီဖူလုံ၍  ြပည်ပမှ စားအုန်းဆီတင်သွင်းမ ေလ ာ့ချိုင်ေရး၊ 

ြပည်တွင်းစားသံုးဆီေဈးကွက် ပိမုိရုရိှေစေရး၊ ဆစီက်လပ်ုငန်းများ  ပိမုိ ု

ဖံွဖိးတိးုတက်လာေစေရး၊ ိင်ုငြံခားေငအွသုံးြပမ  ေလျာန့ည်းသက်သာ 

လာေစေရး စသည့်ရည်ရယ်ချက်များှင့ ် ေတာင်သူများအသုံးြပ 

လျက်ရိှသည့ ်စိက်ုပျိးေရးေဆးများှင့ ် မျိးေစ့များဝယ်ယူသံုးစဲွရာတွင် 

စားသုံးသူကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး အေကာင်းအရာများကို 

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများက စုိက်ပျိးနည်း 

စနစ်မှန်ကန်ေရးှင့ ်မျိးေကာင်းမျိးသန်များစိက်ုပျိးိင်ုေရး၊ နည်းစနစ် 

မှန်ကန်စွာ ေြမြပြပင်ေပးြခင်း၊ စားသံုးဆီဖူလံုေရးှင့်   ဝင်ေငွတုိးေစရန်  

ေဆာင်းသီးှံ    ေနကာအား    သီးထပ်သီးညပ်လျာထားချက်အတိုင်း 

စိုက်ပျိးကေရး  ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                   

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

အေမရိကန်ကျားသစ်မ ေမရီ ကျန်းမာေရးချိယွင်းမ များ ြဖစ်ေပ လာေသာေကာင့် 

တိရစ ာန်ဥယျာ်(ရန်ကုန်)၌ ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းြပစုေစာင့်ေရှာက်ထား
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

တိရစ ာန်ဥယျာ်(ရန်ကုန်)၌ ေနထုိင် 

ေသာ အေမရိကန်ကျားသစ်မ  ေမရီမှာ 

ကျန်းမာေရးချိယွင်းမ များ  ြဖစ်ေပ လာ 

ေသာေကာင့်   တာဝန်ရှိဆရာဝန်များက 

Ultrasound ိက်ုကူး၍ ေရာဂါရှာေဖကွသု 

ေပးလျက်ရိှပီး  တရိစ ာန်ဥယျာ်(ရန်ကန်ု) 

မှ    ေကာငး်မွန်စာွ    ထိနး်သိမး်ြပစု 

ေစာင့်ေရှာက်ထားရိှရာ ယခအုခါ ကျန်းမာ 

စွာ ေနထိုင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

တိရစ ာန်ဥယျာ်(ရန်ကုန်)သို ၂၀၀၆ 

ခှုစ်  ဇွန် ၅ ရက်တွင် စတင်ေရာက်ရိှခဲသ့ည့် 

အေမရကိန်ကျားသစ်မ ေမရမှီာ ယခအုခါ 

အသက်အားြဖင် ့၁၈ ှစ်ခန်  ရှိေနပီြဖစ ်

သည်။  အေမရိကန် ကျားသစ(်Jaguar) 

များမှာ ၎င်းတို၏သက်တမ်းအရ ေတာထ ဲ

တွင် အသက် ၁၁ ှစ်မှ ၁၂ ှစ်ကားအထိ 

ေနထိုင်ိုင်ကပီး    ေမွးြမထိန်းသိမ်း 

ထားသည့် ေနရာများ၌ အသက်   ၂၀  မှ  

၂၈ ှစ်ခန်ကားထိသာ  ေနထုိင်ုိင်ကသည်။ 

အဆုိပါ  အေမရိကန်ကျားသစ်မ ေမရီမှာ 

သက်ကီးတိရစ ာန်   စာရင်းဝင်ေနပီြဖစ ်

ေကာင်း၊   ယခုအခါ ကျားသစ်မ ေမရီမှာ 

အသက်အရယ် ကီးရင့်လာသည်ှင့အ်မ  

ကျန်းမာေရး    ယိုယွင်းလာကာ  ၎င်း၏ 

ခ ာကိုယ်ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း     အဆီြပင်မှာ 

ေဖာင်းကားလာ၍     အေြမာင်းသ  ာန် 

ြဖစ်ေပ လာေသာေကာင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ေရာဂါရှာေဖေွရးဌာနမှ တာဝန်ရိှဆရာဝန် 

များ၏ ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်  တရိစ ာန်ဥယျာ် 

(ရန်ကန်ု)ရိှ တရိစ ာန် ထန်ိးသမ်ိးေမွးြမေရး 

ှင့်    ေဆးကုသေရးဌာနမှ  တာဝန်ရှိ 

ဆရာဝန်များ  ပူးေပါင်းကာ    Ultrasound 

ိက်ုကူး၍ ေရာဂါရှာေဖ ွစစ်ေဆးခဲ့ကြခင်း 

ြဖစ်သည်။

အသက်အရယ်     ကီးရင့်လာေသာ  

အေမရကိန်ကျားသစ်မ ေမရ၏ီ  အမူကီး 

နံရံများမှာ  မစင်အညစ်အေကးများစွာ 

ကပ်ငိလာြခင်းေကာင် ့  နံရံများမှာ ပိုမို 

ထူထဲလာပီး Tumor အလုံးများှင့် 

အရည်များစွာရှိေနသည်ကို   စစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရေသာေကာင့် အသက်အရယ ်

အရ    ခွဲစိတ်ရန်မသင့်ေလျာ်ေတာ့သည် ့

အတွက် အစားအေသာက်ပံုစံ ေြပာင်းလဲ 

ြခင်း၊ ကိုယ်လက်လ ပ်ရှား  ပိုမိုရရှိေစရန်

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊      Laxative 

အမျိးအစား ေဆးဝါးများသုံးစဲွ၍ အမူကီး 

နရံရိှံ အညစ်အေကးများှင့ ်အလုံးများကိ ု

ပမာဏတစ်ခုထိ   ေလျာ့ကျသွားေစရန ်

တာဝန်ရိှဆရာဝန်များက စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ယခုအခါ  ကျားသစ်မကီး ေမရီမှာ 

ကျန်းမာသွက်လက်လျက်ရှိပီး Vitamin 

& Mineral   ဓာတ်များ  ပိုမိုရရှိေစရန ်

တာဝန်ရိှဆရာဝန်များက စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိရာ အစာအာဟာရအေနြဖင် ့

အမသဲားှင့် ပင်လယ်ငါးများကိ ုေက းေမွး 

ထားရှိ၍ ေနစ် ဆီး၊ ဝမ်းှင့် လ ပ်ရှားမ ၊ 

စားေသာက်မ ပံုစံများကုိ အနီးကပ်စစ်ေဆး 

ကာ    တိရစ ာန်ဥယျာ်(ရန်ကုန်)၌ပင်   

ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းြပစုေစာင့်ေရှာက်  

ထားရိှေကာင်း သိရသည်။ စုိးြမင့်ေအာင်

နမ့်စန်   ဇွန်   ၂၆

ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)  နမ့်စန်မိနယ်တွင်  ေမွးြမေရးှင့ ်

ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများက ၂၀၂၂ ခုှစ်  မိုးရာသ ီတိရစ ာန် 

အစာပင် မျိးေစ့များအခမဲ့ြဖန်ေဝြခင်းှင့် သုပ်ြပစိုက်ပျိးြခင်းကို 

ယမန်ေနနနံက် ၁၀ နာရကီ အမှတ်(၅)ေကျးရာအပ်ုစ ု ကျးီအစ်ေကျးရာရိှ 

ေတာင်သူ ဦးစိုင်းေလာဝ်ေခး၏ ယာခင်းတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး 

ေဒါက်တာ Mေဇာ်မိုင်က  မျိးေစ့များအခမဲ့ြဖန်ေဝြခင်းှင့ ်   သုပ်ြပ 

စိုက်ပျိးပွ ဲေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် မိနယ်ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှ 

ေဒါက်တာMေဇာ်မိင်ု၊ မိနယ်လယ်ယာေြမစမီခံန် ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးခင်ေမာင်ဝင်းှင့ ်မိနယ်စိုက်ပျိးေရး 

ဦးစီးမှး ဦးြမသိန်းတုိက မွန်ဘားဆား ြမက်မျိးေစ၊့ မလူတိ ုြမက်မျိးေစ ့

ှင့် ှံစားေြပာင်းမျိးေစ့ စုစုေပါင်း ငါးဧကစာကို ေတာင်သူ ဦးစိုင်း 

ေလာဝ်ေခးထံ ေပးအပ်ခဲ့ပီး ဦးစိုင်းေလာဝ်ေခး၏ စိုက်ပျိးေြမ ငါးဧက 

ေပ တွင် သုပ်ြပစိုက်ပျိးေပးကသည်။

တိရစ ာန်အစာပင် စုိက်ပျိးြခင်းြဖင့် လ တ်ေကျာင်းစနစ်မှ အစာေက း 

ခေံလှာင်စနစ်ြဖင့ ်ေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးလာေစရန်၊ အစာရှားပါး 

ချန်ိတွင် အာဟာရက ယ်ဝေသာအစားအစာအြဖစ် ေက းေမွးရန်၊ တိရစ ာန် 

အစာ ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍ စိုက်ပျိးြခင်းြဖစ်ပီး သုပ်ြပ 

စုိက်ပျိးပဲွသုိ ေမွးြမေရးေတာင်သမူျား တက်ေရာက်ေလလ့ာခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။     

                                                မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေညာင်တုန်းမိနယ်၌ သီးှံစိုက်ပျိး ထုတ်လုပ်မ  

တိုးတက်ြမင့်မားေရး ေတွဆုံေဆွးေွး
နမ့်စန်မိနယ်၌ မိုးရာသ ီတိရစ ာန်အစာပင်များ သုပ်ြပစိုက်ပျိး

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆

မေကွးတိုင်းေဒသကီး    ပွင့်ြဖမိနယ ်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ  ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ 

ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရး၊   ငါးသယံဇာတများ 

ေရရှည်တည်တံေ့ပါများေစေရး စလင်းမိနယ် 

စွန်းက န်းညိအုပ်စု က ယ်စုေကျးရာ၌ ဇွန် ၂၄ 

ရက်က  ေရလုပ်သားများအား  ငါးသယံဇာတ 

စလင်းမိနယ်၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပးေဟာေြပာ
ထိန်းသိမ်းေရး   အသိပညာေပးေဟာေြပာ 

ခဲ့သည်။

ေဟာေြပာပွဲတွင ် မင်းဘူးခိုင ်တာဝန်ခံ 

ဦးသိန်းကိုကိုထွန်းက     ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ 

ငါးဖမ်းဆီးမ မြပေရး၊ တရားမဝင ် ဘက်ထရီ 

ေရှာ့တိုက်ငါးဖမ်းဆီးမ မရှိေစေရး၊ ငါးသယံ 

ဇာတထန်ိးသမ်ိးေရး အသပိညာေပးေဟာေြပာ 

ခဲ့သည်။ 

အဆုိပါ  ငါးသယံဇာထိန်းသိမ်းေရး ပညာ 

ေပးေဟာေြပာပွဲသို      ေရလုပ်သား   ၂၂  ဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ  

ဝန်ထမ်းများက လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ 

ေပးြခင်းှင့ ်ဗီိုင်းပိုစတာစိုက်ထူြခင်းများကိ ု

ေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်



ဇွန် ၂၇၊  ၂၀၂၂

၂၄-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက်

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးတွင ်အပူပင် 

မိဆုံးအရာတစ်ခုရှိသည်။    ၎င်းမှာ 

နန်းကိ ရီ  တစ်ချနိ်က  သူြဖစ်ခဲ့သလိ ု

မြဖစ်ေစလိုြခင်းြဖစ်သည်။  ယင်းမိန်း 

ကေလး၏ကံကမ ာကိ ု  မမိကိံကမ ာှင့် 

ထပ်တထူပ်မ  မြဖစ်ေစလိြုခင်းြဖစ်သည်။ 

မိမိနည်းတ ူနာကည်းေကကဲွရြခင်းမျိး 

ယင်းမိန်းကေလး၌   မေပ ေပါက်ေစလို 

ြခင်းြဖစ်သည်။

သည်ထက်     အရှင်းဆုံးဆိုရပါလ င် 

ေမာင်ေမာင်ဦးကဲသ့ိုလမူျိးှင့ ်နန်းကိ ရ ီ

မေတွရှိေစလိုြခင်းပင ်ြဖစ်ပါသည်။

နန်းကိ ရီအား ချပ်ချယ်ေသာစကား 

အချိဆိခုျင်သည်။ လွတ်လပ်ခွင့ေ်ပးထား 

ေသာ အခွင့အ်ေရးအချိကိ ုြပန်လည်ပ်ု 

သမ်ိးချင်သည်။ ယင်းသို ြပမလူိက်ုသြဖင့ ်

အိမ်တွင် ထိုမိန်းကေလး မေပျာ်ပိုက်ဘ ဲ

ရိှမည်ကိလုည်း စုိးရိမ်မိသည်။ မမိမိျက်စ ိ

ေအာက်မှ   သူေပျာက်ကွယ်သွားမည့ ်

အြဖစ်ကုိ မည်သုိမ  မလုိလားုိင်ေအာင် 

ရှိရသည်။ နန်းကိ ရီှင့် လက်တဲွြဖတ်ရ 

မည့်အေရးကုိ   ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး  

ေတွးပင်မေတွးဝံေ့လာက်ေအာင် ရိှရေချ 

သည်။

သည်ရက်အတွင်း  ဗိုလ်မှးညိထွန်း 

ရန်ကုန်သို ကိစ တစ်ရပ်ြဖင့် ေရာက်လာ 

သည်။ ေရနံသာတွင်ပင ်တည်းခိုသည်။

ဗိုလ်မှးညိထွန်း    ေရာက်လာချနိ်၌ 

အိမ်တွင်   နန်းကိ ရီမရှိေပ။  ဗိုလ်မှး 

ညိထွန်းကလည်း အေတာ်ချည်းမိုးချပ် 

မှ ေရာက်လာြခင်းြဖစ်သည်။

“ဒီတစ်ပတ်ေတာ့   အေတာ်ကာကာ 

ေနရလမ့်ိမယ်။ ညမီတိုအမ်ိမှာ ဧည့သ်ည် 

ေကျာက်ချလုပ်ရေတာ့မှာပ”ဲ

ဗိုလ်မှးညိထွန်း ဆိုသည်။ 

“အစ်ကိုထွန်းလာတာ  အေတာ်ပဲ။ 

ခင်ကီးေလ ဧည့်ေမ ာ်ေနတာ”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး    ဝမ်းပန်း 

တသာေြပာသည်။  သူသည်  နန်းကိ ရီ 

ှင့ပ်တ်သက်၍ တိင်ုပင်ေဖာ်တိင်ုပင်ဖက် 

ရှာေနြခင်းြဖစ်ေလသည်။

ခရီးေရာက်မဆိုက်မှာပင ်    ဗိုလ်မှး 

ညိထွန်းသည်  သူ၏   စစ်သုံးလက်ဆွ ဲ

အိတ်အတွင်းမှ   ေသနတ်တစ်လက်ကို 

ထတ်ုယလူိက်ုသည်။ ေသနတ်မှာ ေပါပ့ါး 

လှေသာ ပစ တိုတစ်လက်ြဖစ်သည်။

“ဒါကို လုံလုံ ခံ ခံသိမ်းေပးထားစမ်း

ပါ” ဆိုရင်း ေသနတ်ကို လှမ်းေပးသည်။

“ကျည်ဆန်အြပည့်ပါတယ်ေနာ်” 

ဟုလည်း သတိေပးသည်။

“အစ်ကိုထွန်း ေသနတ်ေတွဘာေတွ 

ေဆာင်ထားတယ်လား”

“တစ်ခါတေလပါ။ လမ်းခရီးအတွက ်

ပါ။ ရန်ကုန်မှာေတာ့ မလိုပါဘူး”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် ေသနတ် 

ကုိ ဆကည့်သည်။ ကျည်ဆန်ကပ်ကို 

ထုတ်ယူသည်။   ကျည်ဆန်မပါဘဲ 

တေြဖာက်ေြဖာက်ပစ်ခတ်ကည့်သည်။

သူတွင် ေသနတ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ 

အေတွအကံရိှသည်။   ပပု ားသို စစ်ေြပး 

စ်က ေသနတ် အမျိးမျိးအစားစားကိ ု

ေတွရဖူးသည်။ ပစ်ခတ်ကည့ခ်ဲဖ့ူးသည်။ 

သည်စ်က  ေတာ်လှန်ေရးတွင် ကိုကို 

ပါဝင်သည်။   ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည်။ 

ေသနတ်ေတ ွမလုိချင်အဆံုးြဖစ်ခ့ဲသည်။ 

ေသနတ်ပုမှံာ  ေခါင်းထိုးအပ်ိခဲရ့ဖူးသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် ဗိလ်ုမှး 

ညိထွန်း၏ေသနတ်ကို  သူ၏  အဝတ် 

ဗီိုအံဆွဲရှိ    အဝတ်များေအာက်တွင ်

သိမ်းထားေပးသည်။

ဤသည်မှာ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

အတွက် ေသနတ်တစ်လက်ရရိှလာြခင်း 

အေကာင်းရင်းေပတည်း။ 

သည်တစ်ေခါက်    ရန်ကုန်သိုလာ       

ရာဝယ် ဗိလ်ုမှးညိထွန်းသည် အခါတိင်ုး 

ကထက်  ဆန်းကယ်ေသာစကားအချိ 

ကို ေြပာခဲ့သည်။

“အစ်ကိုထွန်း မကာခင် အငိမ်းစား 

ယူဖို စိတ်ကူးထားမိတယ ်ညီမ”

“ေစာပါေသးတယ်။     အသက်က 

ဘာကီးေသးတာမှတ်လို”

“ဒါေပမ့ဲ    အစ်ကုိထွနး်နားချင်ပီ။ 

ေအးေအးေဆးေဆးေနချင်ပီ။ တွက်ကည့် 

ေလ။  လူမှန်းသိတတ်စအရယ်ကတည်းက၊ 

ကိုယ့်ေြခေထာက်ှစ်ေချာင်းေပ  ကိုယ် 

မတ်မတ်ရပ်ိုင်ပ ီ      ဆိုကတည်းက 

အလုပ်လုပ်လာခဲ့ရတာ။ အစ်ကိုထွန်းရဲ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လံုးမှာ နားချန်ိဆုိတာ 

မရှိခဲ့ပါဘူး”

“ဘာထူးမှာလ ဲ    အစ်ကိုထွန်းရယ်။ 

သားမရှိ၊ မယားမရှိ။ ေဆွမရှိ မျိးမရှိနဲ ။ 

အလပ်ုနဲလက်နဲမြပတ်ဘ ဲ  ေနတာကမှ 

အဓပိ ာယ်ရိှဦးမှာပါ။ ိုမဟတ်ုရင် လူဘဝ 

ဆိုတာ ပျင်းစရာကီးြဖစ်ေနမှာေပါ”့

“ဒီလိုေတာ့လည်း   ဘယ်ဟုတ်မလ ဲ

ကွယ်။ အစ်ကုိထွန်းမှာ ကုိယ့်ရည်မှန်းချက် 

နဲကိုယ်ရှိတာေပါ့။  အငိမ်းစားယူပီးတဲ ့

ေနာက်မှာ   အစ်ကိုထွန်းအဖို  လုပ်စရာ 

ေတွတစ်ပုံကီးပါ။ အစ်ကိုထွန်း စာေရး  

ချင်တယ်။  ေဆာင်းပါးေတွ၊ အတ ပ တ ိ 

ေတွ၊ ဘာသာြပန်ေတွ။ ပီးေတာ ့ပန်းချ ီ

ကားေတလွည်း အများကီး ဆဲွချင်တယ်။ 

ေစာင်းနဲ  စ  ရားကို  အခု  အေတာ် 

ကေလး တီးိင်ုေနပ။ီ ဆက်ပီး သင်ေပး 

ချင်ေသးတယ်။ အယ်လ်ေဇးရှင်းေခွးေတ ွ

ေမွးချင်တယ်။ အဒဲလီပ်ုငန်းဟာ တကယ် 

ပပိရိရိလိပ်ုမယ်ဆိရုင် ထမင်းစားေလာက် 

ပါတယ်” 

“အစ်ကိုထွန်းရဲဆ က ဒါအကုန်ပဲ 

လားဟင”်

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးက ုတ်တရက် 

ေကာက်ေမးလိုက်ရာ ဗိုလ်မှးညိထွန်း 

အေြဖရခက်သလို     ြဖစ်သွားသည်။             

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏    မျက်ှာကို 

စူးစိုက်ကည့်လိုက်သည်။

“အစ်ကိုထွန်းမှာ ဒီဥစ ာေတွအြပင ်

တြခားဆ    မရှိေတာ့ဘူးလားလိုပါ၊ 

အစ်ကိုထွန်း  အိမ်ေထာင်တို  ဘာတို 

မြပေတာ့ဘူးလား။ ကေလးေတွတစ်ေလှ 

ကီးနဲ   စည်စည်ကားကား   သိုက်သိုက် 

မိက်မိက ်မေနချင်ဘူးလား”

သည်စကားမှာ ပိ၍ုအေြဖရခက်ေသာ 

စကား  ြဖစ်ပုံရသည်။  ဗိုလ်မှးညိထွန်း 

သည်     ေဒ ေရနံသာ   ခင်ခင်ကီး၏ 

မျက်ဝန်းကို     ေငးစိုက်ကည့်ေနသည်။ 

ပီးလ င် သူသည် အေဝးသိုလှမ်းကည့ ်

လိက်ုကာ ေြခာက်ေသွစွာ ရယ်ေမာလိက်ု 

ေလသည်။

“ညီမ  အစ်ကိုထွန်းကို  ဒီလိုေတာ့ 

မေလှာင်သင့်ပါဘူး”

“အိုး...ခင်ကီး အေကာင်းေြပာတာပါ 

အစ်ကိုထွန်းရဲ၊ အစ်ကိုထွန်းရဲ ရာထူး 

ဂဏ်ုသမ်ိ၊ ပ်ုရည်သွင်ြပင်နဲဆိရုင် လိခုျင် 

တဲ့မိန်းကေလးကိ ု     အခုတိုင်ေအာင် 

လက်ညိးထုိး   ေရးလုိရပါေသးတယ်။ 

ဘုန်းကီးကိက် မင်းကိက် ကာလသား 

များနဲ  လားလားမှမထိက်ုတဲ ့ဗျာဆပံိက်ု၊ 

ဗျာဆံခါကေလးေတွကို  ရိုင်ပါေသး 

တယ်”

ဗိုလ်မှးညိထွန်း၏     မျက်ှာမှာ 

ပိုမိုတည်ကည်လာသည်။   ေသွးေရာင ်  

လ မ်းတက်လာသည်။   မျက်လုံးအစုံမှာ 

ေဝရီလာသလိ ု  ထင်ရသည်။  သူထံမှ 

အသံထွက်မလာေတာ့။

သည်ေတာ့လည်း     ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး ေြပာရြပန်သည်။

“အလကား   အစ်ကိထွုန်းကိစုတာပါ။ 

ရယ်စရာေြပာတာပါ။ တကယ်တမ်းေြပာရ 

မယ်ဆုိရင် ဒီအရယ်ကျမှ  အစ်ကိုထွန်း 

အိမ်ေထာင်ြပမှာကိ ု ခင်ကီးကိုယ်တိုင ်

မလိလုားပါဘူး။ ကေလးေတ ွေြမးေတနွဲ  

 ပ်ယှက်ခတ်ေနတာ မေတွချင်ပါဘူး။ 

ဒအီတိင်ုးပေဲကာင်းပါတယ်  အစ်ကိထွုန်း 

ရယ်။  သံေယာဇ်ဆိုတာဟာ  တစ်ခုရှိ 

တယ်ဆိုရင် တစ်ခုဆိုတဲ့အတိုင်းအတာ 

အရ  ပူပန်ေသာကကိ ု ရေစတတ်တာပ ဲ

အစ်ကိုထွန်းရဲ”

သည်ေနာက်တွင် စကားလမ်းေကာင်း 

ေြပာင်းလွဲသွားသည်။    နန်းကိ ရီထံ  

ေရာက်သွားသည်။    နန်းကိ ရီှင့ ် 

ပတ်သက်၍  ပူပန်ရြခင်းများ၊  စိုးေှာင့် 

ရြခင်းများကိ ု  ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး 

တုိင်တည်သည်။   သမီးတစ်ေယာက်ဆုိ  

တစ်ေယာက်ဆိသုေလာက် အလိလုိက်ုမ ိ

ြခင်းမှစကာ ယခအုခါ အခက်ကံေနရပု ံ

ကို ေြပာြပမိသည်။

ယင်းသို      ရင်ဖွင့်လိုက်ရသြဖင့ ်

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး၏ရင်မှာ  ေပါပ့ါး 

လာရသည့်အသွင ်  ရှိသည်။   ဗိုလ်မှး 

ညိထွန်းအဖုိမှာမူ သူထံမှ ပူပန်ေသာက 

များ   ကူးစက်ခံစားလာရသလိုရှိကာ 

ရင်မှာ ေလးလံလာသည်။

ပီးလ င် သူတွင် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

ှင့ ်ပတ်သက်၍  သတိရဖွယ်ရာများ 

ေပ ေပါက်လာြပန်ေလသည်။

ရန်ကုန်သိုမလာမီမှာပင် သူသည် 

ေဂါကွ့င်း၌ ေဂျာဘ့ေမာင်ှင့ ်ဆုရံသည်။ 

ေဂျာဘ့ေမာင်ကစတင်၍ မတ်ိဆက်လာ 

သည်။ ထိုေနာက် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ 

အေကာင်းကိ ုေြပာြပခဲ့သည်။

အမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားသည့အ်ေကာင်း၊ 

ေပျာက်ဆုံးသွားေကာင်း၊   ေကာင်းစွာ 

မကျန်းမာေကာင်း။

သည်ေတာ့လည်း  ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

အတွက်  သူ  စိတ်မေကာင်းိုင်ေအာင ်

ရှိရသည်။

ယင်းသုိ ဗုိလ်မှးညိထွန်းှင့် ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီးတို      စကားေြပာေနခိုက ်

တယ်လီဖုန်းြမည်လာသည်။ ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး စကားေြပာခွက်ကုိ ေကာက် 

ယူလိုက်သည်။

“ေြပာပါ” 

သည်မ သာ ဆိုသည်။

တစ်ဖက်မှ    အလွန်အမင်း   အေရး 

တကီးရှိဟန်ှင့် စကားဆိုလာသည်။

“နန်းကိ ရီ      မဟုတ်လားဟင်။ 

ကေလးေရ  ဦးေလးေတာ့  ေခါင်းမီး 

ေတာက်ေနပီ။   ငယ်ထိပ်  ေမ အခဲခံရ 

တယ်ဆိုတဲ့ကိန်း ဆိုက်ေနပီ”

တစ်ဖက်မှ ေြပာလာေသာစကားကို 

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး နားမလည်ုိင်။ 

တယ်လီဖုန်း   မှားဆက်ြခင်းေလလား 

ထင်မိေသးသည်။ သုိရာတွင် နန်းကိ ရီ 

အမည်ပါေန၍  မှားေတာ့မမှားတန်ရာ။ 

ေယာက်ျားတစ်ေယာက်၏  အသလံည်း 

ြဖစ်၊ အလွန်အမင်း အေရးတကီးိုင်ေန 

သည်လည်းြဖစ်ရာ      ေဒ ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီးသည် မိမိကုိယ်ကုိ နန်းကိ ရ ီ

မဟုတ်ပါဟု  မေြပာချင်ေလာက်ေအာင် 

ရိှသည်။ တစ်ဖက်မှ ေြပာလာမည့စ်ကား 

ကိ ု   ေစာင့န်ားေထာင်ချင်သည်။    သတူို 

တစ်ေတ ွ    ဘယ်လိမုျား ပ်ေနကြပန်ပါ 

လမိ့ဟ် ုစတ်ိေစာစွာ ေတွးမလိာြပန်သည်။

သိုြဖင့ ်တစ်ဖက်မှစကားကိ ုအသမံြပ 

ဘဲ  ငိမ်သက်စွာ  နားေထာင်ေနလိုက် 

သည်။

“အခုပဲ ေဆးုံက အေကာင်းကား 

တယ်။ သ ူေဆးုကံ ထွက်ေြပးသွားသတဲ။့ 

ဆရာေတွ၊  ဆရာမေတွ  အလစ်မှာ  

ထွက်သွားသတဲ။့  ခက်တာက သူေရာဂါ 

အေြခအေနဟာ မေသးလှဘူး။ ေဆးုမှံာ 

ကာကာနားေနဖို    လိုအပ်တယ်လို 

ေြပာတယ်၊ ဒါေကာင့ ်ေခါင်းမီးေတာက်ရ 

တာပဲ”

“ဘယ်သူလဲဟင်၊   ထွက်ေြပးတယ ်

ဆိုတာ”

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီး   အသံဖျက် 

လျက် ေမးလိုက်သည်။ 

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးသည် ေသနတ်ကိုဆကည့်သည်။ ကျည်ဆန်ကပ်ကို ထုတ်ယူသည်။   

ကျည်ဆန်မပါဘဲ တေြဖာက်ေြဖာက်ပစ်ခတ်ကည့်သည်။

သူတွင် ေသနတ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အေတွအကံ ရှိသည်။

 ပုပ ားသို စစ်ေြပးစ်က ေသနတ်အမျိးမျိးအစားစားကို ေတွရဖူးသည်။ 

ပစ်ခတ်ကည့်ခဲ့ဖူးသည်။ 

ဤသည်မှာ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးအတွက် 

ေသနတ်တစ်လက်ရရှိလာြခင်း . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအများသိေစရန ်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊ 

ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၀၃၇)၊ (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) အကျယ် ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၁၀၃၇)၊ (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) အကျယ် 

အဝန်းရှိေြမကွက်သည်အဝန်းရှိေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိ၊ မိြပေြမစီမံခန် ခွဲမ ဌာနမိေြမစာရင်းတွင ်

ေဒ ကျင်လ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၀၅၁၂]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ေဒ ကျင်လ  င် [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၂၀၅၁၂]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး 

ယင်းေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အား မျက်ှာမူလ င် (ယာဘက်) ယင်းေြမကွက်ထဲမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ေြမကွက်အား မျက်ှာမူလ င် (ယာဘက်) 

ေပ(၂၀ x ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးေပ(၂၀ x ၆၀)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

ကို တရားဝင်အပိုင်ေပးစာချပ်ြဖင့ ်လက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ လှလှသိန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၀၅၁၃]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချေဒ လှလှသိန်း [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၀၅၁၃]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

လုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက် 

လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက ်

ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ေဟမာန်စိုး (LL.B)ေဒ ေဟမာန်စိုး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၈၁)

တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးအိမ်ရာ၊ ၄၈ U10 ရပ်ကွက်၊

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

ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၀၁၂၅ဖုန်း-၀၉- ၂၅၀၀၀၉၃၉၄၊ ၀၉- ၂၅၀၂၃၀၁၂၅

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀/ေရ သေြပရိပ်မွန်) ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၁၀/ေရ သေြပရိပ်မွန)် ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၄၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၇၉'x၇၄')၊ ဧရိယာ (၅၈၄၆) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်တကွ (၄၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၇၉'x၇၄')၊ ဧရိယာ (၅၈၄၆) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်တက ွ
ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် ယင်းေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ အများသိေစရန် 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာ
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့တ်ကွ ယင်းေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်တိုသည် ရန်ကုန်မိ၊ မိြပှင့ ်

အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ်ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိေြမစာရင်းတိုတွင် ဦးေအာင်ပို [၁၂/ဗတထ(ိုင်) 
၀၃၂၀၈၆] အမည်ြဖင့ ်ထွက်ရှိထားသည့ ်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပီး အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူထံမ ှရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်း 
မှတ်ပံုတင်ံုး၏ အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ စဲာအမှတ် (၇၀၃၉/၂၀၂၁) အရ ကုိယ်စားလှယ်စာ ရရိှထားသူ ေဒ ခင်သူဇာဝင်း (ခ) ခင်စ ာဝင်း 
[၁၂/အလန(ိင်ု)၀၀၂၀၃၇] မှ မမိကိိယ်ုတိင်ု တရားဝင်ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားေကာင်း၊ တရားဝင် ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အြခားအ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆုိ၍ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသြဖင့် ၎င်းထံမှ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ှင့် ပတ်သက်ေသာ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါေြမကွက် အေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်း အ ေထာက် 
အထားများှင့တ်ကွ က ု်ပ်၏ထသံို ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်ကို ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ညိမာ (LL.B)ေဒ ညိမာ (LL.B)
အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၅၇၇၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၅၇၇၆)

အမှတ်(S-1)၊ ကန်ေတာ်ကေလးလမ်း၊ ေအာင်ဆန်းကွင်းေြမာက်ဘက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(S-1)၊ ကန်ေတာ်ကေလးလမ်း၊ ေအာင်ဆန်းကွင်းေြမာက်ဘက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၅၈၀၊ ၀၉-၉၆၀၇၂၀၃၇၄ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၆၆၅၈၀၊ ၀၉-၉၆၀၇၂၀၃၇၄

 ကန်ကွက်ရန်ေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊   မာန်ေြပရပ်ကွက်၊   ေြမတိုင်းအမှတ်-၃၊ 

ေြမကွက်အမှတ် ၂၆၅(ခ) ၊ ဧရိယာ ၁၂၀၀ စတုရန်းေပ အကျယ်အဝန်း အလျား၂၀'x 

အနံ ၆၀'ရှိ  ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ေပ ရှိ အမှတ် ၂၆၊ မာန်ေြပ(၆) လမ်း၊ ၃/မာန်ေြပ 

ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ် ဟုေခ တွင်သည့် ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ ်

အားလုံးသည် မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ၊ီ မိ/ေြမဌာနတွင်   ဦးသက်ဝင်းထွန်း 

အမည်ေပါက်တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့် အားလုံးကို  က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းချေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ် 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား  ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည်ရ့က်မှစ၍ ခနုစ်ရက်အတွင်း  က ်ပ်ုထသံို ခိင်ုလံုေသာ စာချပ်စာတမ်း 

မူရင်းများှင့်အတူ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးတိုင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း(LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၄၉၈၁)

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၈၁၂၃၀၉

 အသင်းေဟာင်းမှ

တိုက်စစ်မှး     စီိုနယ်လ်ဒိုဟာ   မန်ယူအသင်းကိ ု

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာချန်ိမှာ မန်ယူအသင်းအတွက် ပဲွစ် 

စစုေုပါင်း ၃၈ ပဲွပါဝင်ကစားေပးခဲရ့ာမှာ ၂၄ ဂိုးအထ ိသွင်းယ ူ

ိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။   ဒါေပမယ့်   မန်ယူအသင်းကေတာ ့

ရာသီသိမ်းချနိ်မှာ  ပရီမီယာလိဂ်အဆင့ ် (၆)  ေနရာနဲသာ 

ေကျနပ်ခဲ့ရတာ ြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရိှအချန်ိမှာ မန်ယအူသင်းဟာ  နည်းြပသစ်အြဖစ်  

အရဲစ်တန်ဟက်ကုိ ခန်အပ်ခ့ဲပီးြဖစ်တာေကာင့် တုိက်စစ်မှး 

စီိုနယ်လ်ဒိုက ပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုရင ်မန်ယူ 

အသင်းမှာ ဆက်ရိှေနမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ နည်းြပတန်ဟက်ကိ ု

အကူအညီေပးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ဒါေပမယ့် မန်ယူအသင်းရဲ လက်ရှိအေြပာင်းအေရ 

ေဈးကွက်အတွင်း    ကစားသမားေခ ယူမ အေြခအေနနဲ  

ပတ်သက်ပီး စတ်ိပျက်မတိယ်လို တိက်ုစစ်မှး စီိနုယ်လ်ဒိ ု

က ေြပာကားခဲပ့ါတယ်။ ဒါြ့ပင် တိက်ုစစ်မှး စီိနုယ်လ်ဒိဟုာ  

၂၀၀၃ ခုှစ်အတွင်းက မန်ယူအသင်းဆီ မေြပာင်းေရ မီ 

လိဂ်ပွဲစ်  ၂၅  ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့တဲ ့   အသင်းေဟာင်း 

စပုိတင်းလစ ဘွန်းအသင်းဆီ ေြပာင်းေရ ကစားမယ်ဆုိတ့ဲ 

သတင်းေတလွည်း ထွက်ေပ ေနတာြဖစ်ပါတယ်။  ေငွကယ်

  ၂၀၂၂ MNL မှ

ဟံသာဝတီအသင်းသည် ပဲွအစ  ၁၃ မိနစ်အတွင်း 

သွင်းယူသည့်ှစ်ဂိုးြဖင့ ်      အမှတ်ြပည့်ရခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတအီသင်းသည် ၂၀၂၀ ပိင်ပဲွတွင် 

တတိယရခဲ့ေသာ်လည်း ယင်းအသင်းမှ အမာခံ 

ကစားသမားအားလုံးနီးပါးမရိှေတာသ့ြဖင့ ်လငူယ် 

ကစားသမားများြဖင့ ်  ြပန်လည်ဖဲွစည်းထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။

ဟံသာဝတီအသင်းသည ်   ကိုကိုိုင်  (ဂိုး)၊ 

ေရ လ  င်ဝင်း၊ လားဒင်ေမာရ၊ ရဲလင်းထက ်စသည့် 

ကစားသမားများြဖင့ ်ပဲွထွက်ခဲ့ပီး ဧရာဝတအီသင်း 

တွင် ေအာင်ိင်ုဝင်း၊ ေဇာ်လင်း၊ ရာဇာေအာင်တိုြဖင့ ် 

ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ဟံသာဝတီအသင်းသည်  ပွဲစ 

ကတည်းက တိက်ုစစ်ဖွင့က်စားခဲ့ပီး ရှစ်မနိစ်တွင်  

စိုးေကျာ်ေကျာ်က ပင်နယ်တီမှတစ်ဆင့် အဖွင့်ဂိုး  

သွင်းယူခဲ့သည်။        ဂိုးရပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်

ဟံသာဝတီအသင်းက    ဆက်တိုက်ဖိကစားပီး  

၁၃ မိနစ်တွင ်စိုးေကျာ်ေကျာ်၏ ြဖတ်တင်ေဘာမ ှ

တစ်ဆင့်    ညီညီေအာင်က   ေခါင်းတိုက်သွင်းယ ူ

ခဲသ့ည်။ ဒတုယိပိင်ုးတွင် ဧရာဝတအီသင်း ေချပဂိုး 

ြပန်ရရန် တိက်ုစစ်ြမင့လ်ာေသာ်လည်း ဟသံာဝတ ီ

ခံစစ်အမှားမရှိခဲ့သြဖင့် ေချပဂိုးှင့် ေဝးခဲ့ရြခင်း 

ြဖစ်သည်။ ဟံသာဝတီအသင်းမှာလည်း   ဂိုးထပ်  

မသွင်းိုင်ေသာ်လည်း      ဂိုးြပန်မေပးရေအာင ်

စွမ်းေဆာင်ိင်ုခဲ့ပီး အိင်ု သုံးမှတ် ရယူိင်ုခဲသ့ည်။

ပွဲစ် (၁) တတိယေနကို ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် 

ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး မဟာယူိက်ုတက် 

ှင့်   ရှမ်းယူိုက်တက်တို   ယှ်ပိင်ကစားမည ်

ြဖစ်သည်။                         သတင်း- ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ- ေသာ်ကီး

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

ြမန်မာ ယ-ူ၁၆  အမျိးသားအသင်း 

သည် ယခုှစ်အတွင်း  ယှ်ပိင်ရမည် ့ 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများအတွက ် စခန်း 

ဝင်ေလက့ျင့်မ များ ြပလပ်ုလျက်ရိှသည်။ 

ြမန်မာ ယ-ူ၁၆  အမျိးသားအသင်း 

သည် ပဏာမကစားသမား ၃၀ ြဖင့် 

စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်ေနပီး   နည်းြပချပ် 

အြဖစ်  ဦးေအာင်ေဇာ်မျိးက  ကိင်ုတွယ် 

ေနသည်။ ြမန်မာ ယူ-၁၆  အမျိးသား 

အသင်းသည ်   ပထမဆုံးိုင်ငံတကာ 

ပိင်ပွဲအြဖစ ်ဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှ သဂုတ်  

၁၃ ရက်အထိ    အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ 

ကျင်းပမည့် အာဆယီ ံယ-ူ၁၆ ချန်ပယီ ံ

ရှစ်ပိင်ပွ ဲ       ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး 

ယင်းပိင်ပွဲအပီးတွင ် ေအာက်တိုဘာ 

၁ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ  ေဆာ်ဒီအာေရဗျ 

ိုင်ငံ၌ကျင်းပမည် ့၂၀၂၃ အာရှဖလား  

ယူ-၁၇     ေြခစစ်ပွဲ   ယှ်ပိင်ရမည ်

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယ-ူ၁၆ အသင်းသည် 

ပိင်ပွဲအကိေြခစစ်ပွဲအြဖစ ်MNL ှင့် 

MNL-2 (ပထမတန်း)  ကလပ်အသင်း 

များ၊   တိုင်းေဒသကီးှင် ့   ြပည်နယ်  

ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲဝင်မည့်အသင်းများှင့်  

ေြခစမ်းပဲွများကစားထားသည်။ ြမန်မာ  

ယူ-၁၆     အသင်းသည်   ေြခစမ်းပွ ဲ

ခုနစ်ပွဲကစားထားရာ တစ်ပွဲိုင်၊ သုံးပွဲ 

သေရ၊ သုံးပွဲ ံးနိမ့်ထားသည်။ ြမန်မာ  

ယ-ူ၁၆ အသင်းသည် ေြခစမ်းပဲွများတွင် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ယ-ူ၁၉ အသင်း 

ှင့် ဒတုယိေြခစမ်းပဲွတွင် တစ်ဂိုး-ဂိုးမရိှ 

ြဖင့်    အုိင်ရပီး   ပထမေြခစမ်းပဲွတွင် 

သုံးဂိုးစီသေရ၊   MNL  ကလပ်   ရခိုင် 

ယူိုက်တက်အသင်းှင့် ဂိုးမရှိသေရ၊  

MNL-2 (ပထမတန်း)ကလပ် ဒဂံုအသင်း 

ှင့် ဒတုယိေြခစမ်းပဲွတွင် ှစ်ဂုိးစီသေရ 

ကျခဲ့သည်။  ဒဂုံအသင်းှင့်   ပထမ 

ေြခစမ်းပွဲတွင ်    ေလးဂိုးြပတ်၊  MNL 

ကလပ်    ြမဝတီအသင်းကိ ု   ှစ်ဂိုး-

တစ်ဂိုး၊ MNL-2 ကလပ်  တက သိုလ် 

အသင်းကိ ု   ေလးဂိုး-  တစ်ဂိုးတိုြဖင် ့

အေရးနိမ့်ထားသည်။        ကိုညီေလး

မအူပင်   ဇွန်    ၂၆ 

မအူပင်ခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက 

မအူပင်မိနယ်   တလုပ်လှေကျးရာ 

ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများအတွက် ြမန်မာ ယူ-၁၆ အသင်း ေလ့ကျင့်ြပင်ဆင်

မအူပင်မိနယ်၌ သဘာဝေရြပင်အတွင်း ငါးေကာင်ေရသုံးသိန်း မျိးစိုက်ထည့်
အုပ်စုရှိ  မအူပင်တံတားအနီး တိုးြမစ ်

သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို     ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ြခင်းကိ ုဇွန် ၁၉ ရက် နံနက် 

ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိပုါ ငါးမျိးစုိက်ထည့်ြခင်း အခမ်း 

အနားသို    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး    

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန ဒတုယိတိင်ုးဦးစီး 

မှး ဦးြမသန်ိး၊  မအပူင်ခိင်ုစမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက   ှင့်  တာဝန်ရှိသူများက 

ပသံပွတ်ေချာင်း သဘာဝေရြပင်အတွင်း  

သို တလပ်ုလှငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ ငါးခံုးမ 

ကီးေကာင်ေရ တစ်သိန်း၊ ေရ ဝါငါးကင်း 

ေကာင်ေရ  တစ်သိန်း၊   ငါးြမစ်ချင်း 

ေကာင်ေရ  တစ်သိနး်  စုစုေပါငး်ငါး 

ေကာင်ေရ သံုးသိန်းအား ငါးမျိးစုိက်ထည့် 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။      သတင်းစ်



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

“အမှတ်(၁၇၄)၊ ၂၈-လမ်း(အထက်)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ “အမှတ်(၁၇၄)၊ ၂၈-လမ်း(အထက်)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ 

ပန်းဘဲတန်းမိနယ် ေြမ၊ အေဆာက်အဦှင့်စပ်လျ်း၍ ပန်းဘဲတန်းမိနယ် ေြမ၊ အေဆာက်အဦှင့်စပ်လျ်း၍ 

အသိေပးေကညာြခင်း”အသိေပးေကညာြခင်း”
၁။ အထက်လပ်ိစာပါ ေြမှင့ ်(၂)ခန်းတဲွ (၃)ထပ် စစုေုပါင်း(၆)ခန်းအေဆာက်အဦ 

အကျိးခံစားခွင့်များထဲမ ှပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ၂၈-လမ်း(အထက်)၊ 

အမှတ်(၁၉၁)တွင် တည်ရိှေသာ “ြမန်မာုိင်ငံ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်အဖဲွချပ်” 

မှ ပိုင်ဆိုင်ေသာေြမှင့ ်အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ယင်းေြမှင့်အေဆာက်အဦ၏ အိမ်ရှင်/ေြမရှင်ြဖစ်သူ “ြမန်မာုိင်ငံ အဟ်မဒီယာ 

မွတ်စလင်အဖွဲချပ”် ၏ ေဂါပကအဖွဲမ ှအိမ်လခေကာက်ခံြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း 

တိုကို ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ အဆုိပါေြမ၊ အေဆာက်အဦှင့်ပတ်သက်၍ ေဂါပကအဖဲွ၏ကုိယ်စား မည်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိမု  အမ်ိလခ ေကာက်ခရံန်ှင့ ်စမီခံန် ခဲွရန် တာဝန် ေပးအပ် 

ထားြခင်း မရှိပါ။

၄။ သိုပါ၍ “ြမန်မာိင်ုင ံအဟ်မဒယီာမွတ်စလင်အဖဲွချပ်” ၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက် 

တစ်စံုတစ်ရာမရိှဘဲ အထက်ပါ ေြမ၊ အေဆာက်အဦတုိှင့်ပတ်သက်၍ လ ေဲြပာင်းြခင်း၊ 

အိမ်ခန်းလခေကာက်ခံြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ ကန်ထိုက်တာ 

များှင့ ်တိက်ုသစ်ေဆာက်လပ်ုရန် စာချပ်ချပ်ဆိြုခင်း၊ ေငေွကးလက်ခရံယြူခင်း 

များ မြပလုပ်ကရန်ှင့် ထုိသုိြပလုပ်လာပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၇၉၂)

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

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၅၀၈၈၆၀၅၊ ၀၉-၅၀၆၄၉၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၅၄)ရပ်ကွက်၊ မ လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၅၄၆/၁)၊ ေြမအမျိးအစား-ေြမချပါမစ်၊ (အလျား၅၀ေပxအနံ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက ်

အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား ပါမစ်အမည်ေပါက်တည်ရှိေနေသာ ပညာ 

တန်ေဆာင်(အုပ်ချပ်ေရးမှး) အဖွဲမှ (၃-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲ ြဖင့ ် ထုတ်ြပန်ေသာ 

ပညာတန်ေဆာင်အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏  (အထက်ေဖာ်ြပပါ)  ေြမကွက်ေရာင်းချေရး 

ကီးကပ်မ ေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းအရှင့် (၂၂-၆-၂၀၂၂) ရက်စဲွြဖင့် စာအမှတ်၊ 

ပညတဆ/၅၄/ေြမယာ-၂၂ ြဖင့ ်ထတ်ုြပန်ချက်အရ ပညာတန်ေဆာင်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၏ 

ဒုတိယ အုပ်ချပ်ေရးမှး (စီမ+ံဘ  ာ)ြဖစ်သ ူဦးဝင်းေဇာ ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၅၉၆၇၀] မှ 

ပညာတန်ေဆာင်ပိုင်    အထက်ေဖာ်ြပပါ  ပါမစ်ေြမကွက်အား  ၎င်းမှ  တာဝန်ယူ 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်၊ စရန်ေငွလက်ခံယူပိုင်ခွင့်ရှိသူဟ ု မ က်ဟဝန်ခံ၍ ၎င်းထံမှ က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သသူည် အပီးအပိင်ုလက်ေရာက် ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွ(တန်ဖိုး၏ တစ်စတ်ိ 

တစ်ေဒသေင)ွ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက တရားဝင် ခိင်ုလုေံသာ 

(စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ) အေထာက်အထားများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်

ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုေနရက ်

ေကျာ်လွန်သည့်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်မ များမရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒ 

ှင့်အညီ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန်  ေကညာ 

အပ်ပါသည်။                   လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ-

ဦးအာကာလင်း (LL.B)ဦးအာကာလင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၃၄/၂၀၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၄၃၄/၂၀၂၁)

အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်(၈၅၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈၊ ၀၉-၂၆၀၃၉၉၀၃၅ဖုန်း-၀၉-၂၆၄၁၉၉၂၈၈၊ ၀၉-၂၆၀၃၉၉၀၃၅

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ 
ထီးတန်း (၅)လမ်း၊ အမှတ်-၁၄ ဟုေခ တွင်ေသာ ထီးတန်း (၅)လမ်း၊ အမှတ်-၁၄ ဟုေခ တွင်ေသာ 

အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အိမ်ေြမအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာချက်အများသိေစရန် ေကညာချက်

အထက်ေဖာ်ြပပါလပ်ိစာရိှ ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 
အမှတ်-၂၅အီး၊ ေြမကွက်အမှတ်-V ၃၆၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၆)ဧက အကျယ်ရိှ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမ 
အမျိးအစားေြမကွက်ှင့်တကွ ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးကို တရားဝင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးထင်ေအာင်ေဘာ် [၉/မထလ(ိုင်) 
၀၇၂၀၉၆]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိ 
တစ်ေဒသြဖစ်သည့ ်စရန်ေငွကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကိစ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်း
အေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါ 
သည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါ 
အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၆၇၀၂)ေဒ ခင်ေစာဦး (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)(စ်-၆၇၀၂)

ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့်ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အခန်း-၁၁၁၊ အလံြပဘုရားလမ်းှင့်
နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။နဝေဒးလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း”
 ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ မယ်ဇကီန်ုးလမ်း၊ အမှတ်(၁၂/က)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ေြမတုိင်း(၁၃)၊ ဂရန်ဦးပုိင်အမှတ်(၁၁/၁၇)အတွင်းရိှ ဦးေမာင်ေရ  

အမည်ေပါက် ေြမပိင်ုေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ 

အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ မယ်ဇီကုန်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၂/က)၊ ပထမထပ်ေြခရင်းခန်း၊  

အလျား (၁၂ ၁
၂

)ေပ x အနံ (၅၀)ေပရိှ တုိက်ခန်းတစ်ခန်း လက်ရိှဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားသူ 

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး [၁၂/လမန(ိင်ု) ၁၁၃၈၅၉]၊ ေဒ မျိးမျိးက ယ် [၁၄/မမန(ိင်ု)၀၀၁၅၆၀]

တိုမှ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏ 

မိတ်ေဆွများြဖစ်သည့ ်ေဒ မီစွမ်(ခ) ေဒ ရီရီစံ [၁၂/လမန(ိုင်)၀၂၈၀၀၁]၊ ေဒ စီစီ [၁၂/

လမန(ိင်ု)၀၂၈၀၀၄]တိုမှ ဝယ်ယရူန် သေဘာတညူီကပီး စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ၎င်းတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း  ပိုင်ဆိုင်မ   အေထာက်အထားမူရင်း 

များြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ခင်ြပည့်ြပည့်လွင် (LL.B)ေဒ ခင်ြပည့်ြပည့်လွင ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၉/၃၁-၁-၂၀၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၇၆၉/၃၁-၁-၂၀၂၂)

အမှတ်(၆၆၀)၊ ွယ်သာကီ (၁)လမ်း၊ (က) ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၆၀)၊ ွယ်သာကီ (၁)လမ်း၊ (က) ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၁၇၇၂၁၃ ၊ ၀၉-၈၈၆၂၁၂၀၉၉ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၁၇၇၂၁၃ ၊ ၀၉-၈၈၆၂၁၂၀၉၉

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ သုခလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၇)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျိးအစား၊ (၄၁'x ၆၀')၊ (၀.၀၅၆) 

ဧက၊ (၂၄၆၀)စတုရန်းေပအကျယ်ရှိ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားလံုးတုိသည် ဦးေသာင်းတင်(N/OKA-၀၀၁၈၉၀)[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၃၆၆၆၀] က 

ဂရန်အမည်ေပါက် လက်ဝယ်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့ ်

အြပည့အ်ဝရိှေကာင်း တာဝန်ယ ူဝန်ခလံျက် ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ကိ ု

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ဖုိးေငွ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အြဖစ်     စရန်ေငွတချိအဝက်ကိ ု   ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ  အေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်သည်ကို ကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့ ်ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

အကျိးခစံားခွင့မ်ျားရိှသည်ဟ ုအဆိရိှုသ ူမည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများ၊ တရားဝင်မှတ်ပံုတင် စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုး 

အမိန်ဒီကရီ မူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင ်

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ုံးလုပ်ငန်းကိစ ရပ် 

များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးစွမ်းထက်ပိုင် (စ်-၁၆၂၀၆) ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း (စ်-၅၀၅၉၅)ဦးစွမ်းထက်ပိုင ်(စ်-၁၆၂၀၆) ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း (စ်-၅၀၅၉၅)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

LL.B,DBL,MA(Business Law) LL.BLL.B,DBL,MA(Business Law) LL.B

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၉၄၆၇၂  ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၈၉၀၄၉၂

တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)။ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၄)၊ အခန်း(B-1/B-2)။ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ (၄၁/တိုးချဲ)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၅)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၁၂၃/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-် 

၁၂၃/(က)၊ (၃)လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (ဦးချစ်လ  င်ဦးချစ်လ  င်) 

(ေအေအ-၀၁၆၄၈၀) အမည်ေပါက် ှစ် 

(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် ဦးချစ်လ  င် ဦးချစ်လ  င် 

(ေအေအ-၀၁၆၄၈၀)(ေအေအ-၀၁၆၄၈၀)အား တရားပိင်ထား 

၍    ေဒ ြမေဒ ြမမှ   တရားလိုြပစွဲဆိုေသာ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်တရားံုး၊  တရားမ 

ကီးမ အမှတ်(၁၁/၂၀၂၀)၏ စီရင်ချက်၊ 

ဇာရမီ အမှတ်(၃၅/၂၀၂၀)၏ အမန်ိ၊ ဘလီစ် 

ခန်စာှင့် ဦးချစ်လ  င်ဦးချစ်လ  င် အမည်ေပါက် ဂရန် 

မူရင်းတိုတင်ြပ၍ တရား ံးကိုယ်စား 

ဘလီစ် ေဒ နန်ဆန်းသန်ိး [၁၂/မရက(ိင်ု) ေဒ နန်ဆန်းသန်ိး [၁၂/မရက(ိင်ု) 

၀၄၇၆၁၆]၀၄၇၆၁၆]မှ   အေရာင်းအဝယ်စာချပ ်

ချပ်ဆိရုန် ေြမပုကံူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ 

စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံး 

လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်းသွယ်အမှတ်(၁၀၄၉)

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ် (၂၀'x၆၀')ရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ 

အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ပုိင်ဆုိင်သူ ေဒ  ဝင်းဝင်းြမတ် [၁၂/

သကတ(ိုင်)၀၂၄၉၆၁]၊ ဦးစိုးသန်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၂၂၂၁၅]၊ ဦးေကျာ်ြမင့်ေအာင ်

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၃၄၃၂] တိုမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ်ုပ်၏ 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူမ ှအပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချ 

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့သ်ရိှူပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလု ံ

ေသာ အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 

ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး (LL.B)ေဒ သက်ေရ ဇင်ဦး (LL.B)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၉၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၄၃၉၁)

အမှတ်(၅၉၀)၊ မိမ(၂)လမ်း၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၅၉၀)၊ မိမ(၂)လမ်း၊ ၄/ေတာင်ရပ်ကွက်၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၉၂၉၅၊ ၀၉-၇၅၂၄၂၉၂၉၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၂၉၂၉၅၊ ၀၉-၇၅၂၄၂၉၂၉၅

(၆၆)ှစ်ေြမာက် မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ေန  ဆုေတာင်းလ ာ(၆၆)ှစ်ေြမာက ်မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ေန  ဆုေတာင်းလ ာ
(၂၇-၆-၂၀၂၂) (၂၇-၆-၂၀၂၂) 

 ဘိုးဘိုး  ဗိုလ်မှးကီးဝဏ ေကျာ်ထင်    တင်အုံး ဗိုလ်မှးကီးဝဏ ေကျာ်ထင ်   တင်အုံး (ငိမ်း)၊    ဒုတိယ 
စစ်ဥပေဒချပ်(ငိမ်း)၊ တရားုံးချပ်တရားသူကီး(ငိမ်း)ှင့် ဘွားဘွား 
ေဒ တင်ညိမ်းဝင်းေဒ တင်ညိမ်းဝင်း အထ(ြပ)(ငိမ်း) အထက(၁)ရန်ကင်း၊ အထက(၄)
အလုံတို၏ (၆၆)ှစ်ေြမာက် မဂ  လာှစ်ပတ်လည်ေနမှ ေနာင်ှစ်ေပါင်း 
များစွာ ကျန်းမာ၍သက်ရှည ်သက်ရှည်၍ကျန်းမာပီး တရားဘာဝနာ 
များကိ ု ပွားများအားထတ်ုိင်ုကပါေစေကာင်း ဆမွုန်ေကာင်းေတာင်းအပ် 
ပါသည်။

     ချစ်သားသမီးများှင့် ချစ်ေြမးများ     ချစ်သားသမီးများှင့ ်ချစ်ေြမးများ
     ဇွဲ၊ မိုးစက်၊ ရှင်လဝန်း၊ ရည်မွန်၊     ဇွဲ၊ မိုးစက်၊ ရှင်လဝန်း၊ ရည်မွန်၊
     မျိးခန် ၊ ြဖစင်၊ နီတာ၊ သားဦး     မျိးခန် ၊ ြဖစင်၊ နီတာ၊ သားဦး

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



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

ဆိုင်ခန်းေနရာေကာင်း ဆိုင်ခန်းေနရာေကာင်း 
ေရာင်းမည်ေရာင်းမည်

 တာေမွအာယုေဆးုံအနီး တာေမွအာယုေဆးုံအနီး

 တာေမွကားပစ ည်းေဈးအနီး တာေမွကားပစ ည်းေဈးအနီး

 822 sqft မျက်ှာစာေပ ၄၀ 822 sqft မျက်ှာစာေပ ၄၀

 အငှား 12 သိန်း အေရာင်း  အငှား 12 သိန်း အေရာင်း 
1600 သိန်း  Condo ေြမညီ 1600 သိန်း  Condo ေြမညီ 

လယ်ယာေရ ေြမလမ်းလယ်ယာေရ ေြမလမ်း

 အကျိးေဆာင်များ  အကျိးေဆာင်များ 
ဆက်သွယ်ိုင်ဆက်သွယ်ိုင်

 Ph-09- 5411674, Ph-09- 5411674,

 09- 5093427 09- 5093427

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်၊ အထက်လမ်းမကီး၊ 

အမှတ်-၄၃ ေန ေဒ ေအးေအးမိင ် (ခ) ူရ်ဂျန်ဘီ[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၁၂၉၃]ှင့် 

မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မ ေလးရပ်၊ အေနာက်လမ်း၊ အမှတ်-၁၂/B ေန 

ဦးထွန်းထွန်းေအး (ခ)အာမင်ဘိုင ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၅၄၈၈၁]တိုသည် ကုရ်အာန် 

အသိပညာြပန်ပွားေရးအဖွဲ ဓမ သတ်ထုတ်ြပန်ချက် (SEQK-08/2022)အရ 

အစ လာမ်တရားေတာ်ှင့အ်ည ီ“ခလုာအ်”ကွာရှင်းမ ကိ ုရယြူပလပ်ုေဆာင်ရက်ခွင့ ်

ရရှိသွားပီြဖစ်သည့်အတွက် (၂၄-၆-၂၀၂၂)ရက်မှစ၍ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်၍ 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦးမည်သိုမ  ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ေအးန ာ ေဒ ခင်ြမတ်ချိ  ေဒ ေအးန ာ ေဒ ခင်ြမတ်ချိ 

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

 (စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂) (စ်-၁၀၀၅၆/၂၀၁၄) (စ်-၈၂၃၈/၂၀၁၂) (စ်-၁၀၀၅၆/၂၀၁၄)

အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉/၁၁)၊ ၃၆-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁၊ ၀၉-၇၉၃၂၆၇၉၄၀ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၆၁၇၂၂၁၊ ၀၉-၇၉၃၂၆၇၉၄၀

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီးလ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးမေကွးတိုင်းေဒသကီးလ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊     မေကွးတိုင်း       

ေဒသကီးလ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယီာုံးမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ 

တိုင်းေဒသကီးေငွလုံးေငွရင်းခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေရနံေချာင်း၊ 

ဆိပ်ြဖှင့်  ေရစကိမိတိုတွင်  ဓာတ်အားခွဲုံ/လိုင်းတည ်   

ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

  တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် -  (၂၈-၆-၂၀၂၂)ရက်၊ 

   (အဂ   ါ)ေန

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမ   - (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ 

 ပိတ်သိမ်းမည့်ရက ်  (၁၂:၀၀)နာရီ

  တင်ဒါေနာက်ဆုံး  -  (၁၁-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ 

 တင်သွင်းရမည့်ရက ်  (၁၆:၀၀)နာရီ

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ    စုံစမ်းြခင်း၊    တင်ဒါ 

ေလ ာက်လ ာဝယ်ယြူခင်းများကိ ုမေကွးတိင်ုးေဒသကီးလ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နီယာုံး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနသို ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူ 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ယ်ယ်ေအး [၁၂/လကန(ိင်ု)၁၂၈၅၂၇]ကိင်ုေဆာင် 

သူ၏ တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၆၊ ၆/အေနာက် 

ရပ်ကွက်၊ ေရ ြပည်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၁/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ (အလျား ေပ 

၂၀x အနံေပ ၆၀)ရှိ ေြမကွက်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊         

မိြပေြမယာစီမံခန်ခဲွမ စာရင်းှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနတွင် (၁၅-၁၁-၁၉၉၃)ရက်စဲွပါ 

ေြမငှားစာချပ်အမှတ်- သကတ/၆(န)/ ၀၉၂၁/၉၃ ြဖင့် ေဒ ုု (TKA-၀၄၅၃၀၈)

ကိုင်ေဆာင်သူမှ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်စာချပ်ြဖင့် တရားဝင်ေြမအမည်ေပါက်အြဖစ ်

မှတ်သားတည်ရိှပီး ယင်းေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိ (၁)လုံးအပါအဝင် အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို   အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူေနထိုင်ပိုင်ဆိုင်ပီး          

အေပါင်အှံအ ပ်အရှင်းလုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ စကားကမ်းလှမ်းလာ 

သူများြဖစ်ကသည့် (၁) ေဒ ခင်မာချိ [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၀၅၇၅၀]၊ (၂) ေဒ သီသီေအာင် 

[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၃၁၂၇၈]၊ (၃) ေဒ ဇင်မာေအာင် [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၅၁၃၃]တို      

(၃)ဦးထံမှ အဆုိပါေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 

အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် က ု်ပ်မိတ်ေဆွက ေဒ ခင်မာချိပါ (၃)ဦးတိုထံသို စရန် 

ေငွများ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူမည်သူမဆိ ု

ဤေကညာချက်ပါရှိသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားများ

ှင့်အတူ က ်ုပ်ထံသို ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ

 ေဒ ယ်ယ်ေအး ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B) D.B.L ေဒ ယ်ယ်ေအး ဦးေအာင်ိုင်စိုး (LL.B) ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B) D.B.L

 [၁၂/လကန(ိုင်)၁၂၈၅၂၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန [၁၂/လကန(ိုင်)၁၂၈၅၂၇] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

   (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)   (စ်-၉၈၈၂) (၂၉-၄-၂၀၁၄) (စ်-၁၄၀၉၂) (၁၆-၁-၂၀၁၈)

   အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ (၁၃)လမ်းအေရှ၊    အမှတ်(၁၄၇၀/က)၊ ထူပါုံ (၁၃)လမ်းအေရှ၊ 

   ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   ၁/ထူပါုံရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

   ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉   ဖုန်း-၀၉-၄၅၇၂၉၃၃၄၄၊ ၀၉-၇၉၈၁၉၃၂၉၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခုိင်၊ သန်လျင်မိနယ် လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်း 

အင်းဦးစီးဌာန၊ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးစိုးဝင်း (SRM-၁၁၆၄၇၉) အမည်ြဖင့ ်မှတ်သားတည် 

ရိှသည့ ်သန်လျင်မိနယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၅/ဗိလ်ုချပ်ေရနစံက်)၊ 

ဦးပိုင်အမှတ်( ခ
၂၅/၂၃)၊ သာသနာ့မ  ိင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(ထ/၁၃၃)ဟုေခ ေသာ 

ဧရိယာ(၀ ဒသမ ၀၅၅)ဧကရှိ ေြမကွက်မ-ှဧရိယာ(၀ ဒသမ ၀၂၇)ဧကြဖစ်ေသာ အလျား 

(၃၀)ေပ x အနံ(၄၀)ေပရိှ ေြမကွက်အမှတ်(ထ/၁၃၃) (ခ) ဟုေခ ေသာ ေြခရင်းဘက်ြခမ်း 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားသည့ ်အမ်ိအပါအဝင် ေြမေပ ေြမ 

ေအာက်အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရိှပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သြူဖစ် 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေအးေအးြမင့[်၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၇၉၆၁] ထံမှ က ်ုပ်က 

အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်း 

အဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ခိင်ုလုေံသာ ပိင်ုဆိင်ုမ စာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့ ်တကွ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေဇယျာစည်သူဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၄၂၀၄]ဦးေဇယျာစည်သူဝင်း [၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၄၂၀၄]

ဖုန်း-09-5055748/ 09-972438999ဖုန်း-09-5055748/ 09-972438999

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနစစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender)ေခ ယူြခင်း
၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက် 
လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ဘ  ာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စု/တိုင်း 
ေဒသကီး ေငလွုံးေငရွင်း(မလူ)ရန်ပုေံငြွဖင့ ်မိနယ်(၈)မိနယ်တွင် ေဆာင်ရက်မည့ ်
လပ်ုငန်း(၁၂)ခအုတွက်  မလူခွင့ြ်ပေငကွျပ် (၁၅၈၄.၅၄၀)သန်းအား ဘ  ာေရးှစ် 
အတွင်း ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တိင်ုးရင်းသား ပဂု လကိေဆာက်လပ်ု 
ေရးလုပ်ငန်းရှင်များသို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေပးသွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုစံမံျားကိေုကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန န်ကား
ေရးမှး(မိြပ)ုံးတွင်ေအာက်ပါအစီအစ်အတိုင်း ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည-်
 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင် - (၂၇-၆-၂၀၂၂)
  ေရာင်းချမည့်ရက/်အချနိ်  (ုံးချနိ်အတွင်း)
 (ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာ  - (၁၁-၇-၂၀၂၂)
  ေရာင်းချမည့်ေနာက်ဆုံးရက ်  ညေန(၁၆:၀၀)နာရီ
 (ဂ)  (PO/ကုမ ဏီဖွဲစည်းပု/ံ - (၁၃-၇-၂၀၂၂) နနံက်(၉:၃၀)
  အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်း  မှ ညေန (၁၆:၀၀)နာရီထိ
  အေထာက်အထား/
  Bank Statement တင်ြပရမည့်ေန )
 (ဃ) တင်ဒါစာအိတ်(A)စာအိတ်(B)  - (၁၄-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန
  လက်ခံြခင်းှင့်တင်ဒါစာအိတ(်B)
  ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးမည့်ရက်
 (င) တင်ဒါစာအိတ်(A)ဖွင့်ေဖာက်မည့်ရက် - ထပ်မံေကာ်ြငာပါမည်။
 (စ)  တင်ဒါစာအတိ(်A)စာအတိ/် စာအတိ ် - တိင်ုးေဒသကီး အစိုးရအဖဲွုံး၊
  (B)ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးမည့်ေနရာ   မုံရာမိ။
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ  သိရိှလုိပါက  စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ 
ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး(မိြပုံး)၊     တယ်လီ 
ဖန်ုးနပံါတ်(၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉)သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်၍ လည်းေကာင်း၊ 
လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်၍လည်းေကာင်း  ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ
တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉တယ်လီဖုန်း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၂၆၃၅၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာ်သူ(၁၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၄၆/ခ ေပ ရှိ 

အလျား၂၀ေပxအနံ၆၀ေပ၊ တတိယထပ်(၄)လ ာတုိက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ထုိတုိက်ခန်း၏အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား 

လုံးတိုကိုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ဦးသီဟစိုး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၅၂၉၄၁] ထံမှ က ်ုပ် 

မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးသက်ဝင့်လ  င်[၇/သဝတ(ိုင်)၀၉၆၅၉၁]က ဝယ်ယူရန်စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ(၇)ရက်အတွင်း 

ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို တရားဥပေဒှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းရည်ေဌး LL.B,D.B.L,D.A(Psy)ေဒ ှင်းရည်ေဌး LL.B,D.B.L,D.A(Psy)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၄၉၄/၂၀၁၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၄၉၄/၂၀၁၃)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၅၅၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၃၉၅၅၁

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂



ဇွန်  ၂၇၊   ၂၀၂၂

ေြမေရာင်းမည်ေြမေရာင်းမည်
(80'x100')ေြမဖုိ အဝီစိတွင်း အုတ်ခံစည်း 
ုိးခတ် ပါမစ်ေြမေနရာေကာင်း၊ အ ပ် 
ရှင်းကင်း  (၆) ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း၊ 
လ  င်သာယာ (3000)
(80'x60') ပုသိမ်လမ်းမေကျာကပ်(၂)ကွက် 
တဲွ ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း (၁) ထပ်တုိက် 
(4)လုံးပါ (၇)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ
၂၇၀၀ 

Ph-09- 421117788Ph-09- 421117788
09- 78800055509- 788000555

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၇)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၂/က+၂၂/ခ)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၄၀ေပ x ၆၀ေပ)ရှိ ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ (၂)ခန်းတွဲ (၈)ထပ် + Penthouse  တိုက် 

အေဆာက်အဦမှ သတ မထပ်၊ (၈-လ ာ)၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇ေပ x ၅၄ေပ)၊ အြမင့် (၁၀)ေပရှိ တိုက်ခန်း(၁)

ခန်းငှ့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အခိုင်အမာတွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ ပစ ည်းများှင့် စပ်လျ်း၍ အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ု(၅-၈-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါ ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို ှစ်ဦးသေဘာတခူျပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်အရ ေြမရှင်ြဖစ်သ ူ (၅-၈-၂၀၁၄)ရက်စဲွပါ ေြမရှင်ှင့ ်ကန်ထိက်ုတာတို ှစ်ဦးသေဘာတခူျပ်ဆိထုားေသာ စာချပ်အရ ေြမရှင်ြဖစ်သ ူ

ေဒါက်တာေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၂၇၂၀] ရပိုင်ခွင့်/ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည့် တိုက်ခန်းြဖစ်ပီး ေြမရှင်ေဒါက်တာေဒါက်တာေဒ ကည်ကည်ဝင်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၂၇၂၀] ရပိုင်ခွင့်/ခံစားပိုင်ခွင့ ်ရှိသည့် တိုက်ခန်းြဖစ်ပီး ေြမရှင်ေဒါက်တာ

ေဒ ကည်ကည်ဝင်းထမှံ ဦးေကျာ်ေဝ [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၃၉၂၅]ေဒ ကည်ကည်ဝင်းထံမှ ဦးေကျာ်ေဝ [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၇၃၉၂၅]သည် “တုိက်ခန်းအားကိပွင့်စနစ်ြဖင့် အပီးအပုိင် အေရာင်း 

အဝယ်ြပြခင်းဆိင်ုရာ ှစ်ဖက်သေဘာတကူတစိာချပ်” ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှ 

လက်ဝယ် ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချရန ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်

အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 

ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံ 

လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ဆည်ေြမာင်း(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၃)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀ေပ၆လက်မ x ၆၀ေပ)၊ ေခါင်းရင်းြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၄) ှင့်ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်းရိှ ှစ်(၆၀) 

ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံခန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေကျာ်ွန်  (AA-၁၀၂၁၈၅) 

အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမ ှေဒ ကည်ကည်မိုး [၇/ကဝန(ိုင်)၀၈၅၈၃၅]သည် “ှစ်ဦး 

သေဘာတူအဆင့်ဆင့် အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိ စာချပ်” များြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပုိင် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတုိက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

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

က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင ်

သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
(၂၅-၆-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ စာမျက်ှာ (၃၀)ရှိ ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် 

ေကညာချက်တွင် ေရာင်းချသ ူေဒ အဆိိင်ုေလာ(ဝ်) [၁၃/နခန(ိင်ု)၀၃၇ 
၀၃၃] ေနရာတွင် ဦးေကျာ်ဦး [၁၄/ကဘလ(ိုင်)၀၂၇၃၅၇]ဟု ြပင်ဆင ်
ဖတ် ပါရန် အမှားြပင်ဆင်အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း) LL.B ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၇၇၄၇) (စ်-၁၃၉၂၄)

Ph-09-954280932

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း”
ဦးဘာဆန်တာ (ISN-၅၄၁၅၆၀)၊ [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၅၄၀၇၈] အမည်ေပါက် 

သည့ ်ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ၇၇-ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းေလာင်းလမ်းမ၊ 

အမှတ်-၅၁၄ တည်ရှိရာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၇၇၊ ေြမကွက်အမှတ-်၅၁၄၊ 

အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်ကို 

အေရာင်းအဝယ်စာချပ် အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ေဒ ြမင့်ြမင့်က [၁၂/

ဥကမ(ိင်ု)၁၀၈၉၃၇] ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သကူ အေရာင်းအဝယ် ြပလပ်ုရန် 

သေဘာတူပီး၍ စရန်ေငွေပးစာချပ်ကိ ုချပ်ဆိုခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိုပါ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်၏ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်အတွက ်ကန်

ကွက်လိသုမူျားရိှပါကဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 

တရားဝင်အေထာက်အထား၊    စာချပ်စာတမ်းများှင့်တကွ   က ်ုပ်ထံသို 

လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် ကန်ုဆုံးသည့တ်ိင်ု 

ကန်ကွက်မည့်သူမေပ ေပါက်ပါက ဝယ်ယူသူမှ အပီးသတ် ေငွေချ၍ တရားဝင ်

အမည်ေပါက် ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ ခင်လှတင် (LL.B)ေဒ ခင်လှတင် (LL.B)

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

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်

ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၆)၊ ကန်ုးေဘာင်(၁၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၉၂/က)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပ၆လက်မx ၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧက၊ (၁၂၃၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပစီမံကိန်းှင့် 

ေြမစီမံခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးလှေအာင်[၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၀၅၈၇၇]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက် မှတ်သား 

တည်ရိှပီး အမည်ေပါက် ကိယ်ုတိင်ုမှ မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်း ှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည် 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆထွသံို စကားကမ်းလှမ်း 

လာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။သုိြဖစ်ပါ၍ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍(၇)ရက် 

အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား မရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံလာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၆၁၄/က)၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်- 
၆၁၄/(က)၊ ဝုဏာ(၅)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ဦးေအး [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၆၀၂၂၈]၊ ေဒ တင်ကည ်
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၅၉၉၂၂]၊ အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက် 
ဦးေအး [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၆၀၂၂၈] (ဖခင်)
သည် (၈-၇-၁၉၉၄) ရက်ေနတွင်လည်း 
ေကာင်း၊ ေဒ တင်ကည် [၁၂/ဥကတ(ိင်ု) 
၀၅၉၉၂၂] (မိခင်)သည် (၂-၉-၁၉၉၈) 
ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း အသီးသီး 
ကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ သန်းသန်းေဌး [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၆၇၁၇၉]၊ ေဒ သန်းသန်း 
ေအး [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၆၄၀၉၃] တိုမှ 
သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျနိ် 
လ ာအမှတ်-၇/၅၈၄/၂၀၂၁ (၉-၇-၂၀၂၁)၊ 
ေသစာရင်းများ၊ အမ်ိေထာင်စစုာရင်းများ၊ 
ဦးေအး၊ ေဒ တင်ကည် အမည်ေပါက် 
ဂရန်မူရင်းတို တင်ြပ၍ ၎င်းတိုထံမ ှGP-
၈၁/၂၀၂၁ (၂၆-၅-၂၀၂၁) ရရှိသူ ေဒ ဖိး 
(ခ) ေဒ ြမတ်ဆုသွင် [၇/ပခန(ိုင်)၂၁၆ 
၅၁၁]မှ ပါဝါသက်ရိှ ထင်ရှားရိှေကာင်းှင့ ်
ပါဝါမုပ်သိမ်းေကာင်း ကျမ်းကျနိ်လ ာ 
အမှတ်-၇/၅၈၇/၂၀၂၁(၉-၇-၂၀၂၁) တို 
တင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန်ှင့်အေရာင်းအဝယ် စာချပ်ချပ် 
ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာြခင်း 
အား တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ အေထာက် 
အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ 
စ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါကလုပ်ထံုး
လပ်ုနည်းအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
ေကာ်ြငာေကာ်ြငာ

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်(၅)၊ ေြမကွက်အမှတ ်
(၇၉၀/က)၊ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ-်
(၇၉၀/က)၊ ြဗဟ စိုရ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဒ သန်ိးကည် 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၆၂၀၄]အမည်ေပါက် 
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမအား အမည်ေပါက်  
ေဒ သိန်းကည်(မိခင်)ှင့် ဦးစိန်ေအာင် 
(ဖခင်)တုိကွယ်လွန်သြဖင့် ေဒ သန်းသန်း 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၇၉၆၄၅]၊ ဦးခင်ေမာင ်
ချိ [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၉၅၁၂]တိုမှ သား 
သမီးများေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ 
(၄/၁၆၉၈/၂၅-၄-၂၀၂၂)၊ တိင်ုးကျန်းမာေရး 
ဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခခံျက်၊ ေသဆုံးသည် 
မှာ မှန်ကန်ေကာင်း၊ ရပ်ကွက်/မိနယ် 
အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံစာ၊ အိမ်ေထာင်စု 
စာရင်း၊ ဂရန်မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ပိုင်ဆိုင် 
ေကာင်းှင့် စွန်လ တ်ေြမပုံကူးေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခုိင်လံု ေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ိုင်ပါေကာင်းှင့်  ကန်ကွက်မ မရှိပါက 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း  ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်ေပးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသ ိ
ေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်

မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနမိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ သဒ ါလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၀/က)၊ ေြမအကျယ် 

အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၇၅)ဧက၊ (၁၂၀၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမိြပစီမံကိန်းှင့ ်

ေြမစမီခံန်ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ တင်တင်သန်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၃၃၅၉၁]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သား 

တည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးဝင်းေမာင် [၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၃၄၉၂]သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” ြဖင့် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ 

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သတူိုက အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

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

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ခရမ်းမိနယ်၊ အ.ထ.က ဘုရားပျိ 

ေကျာင်း ဒသမတန်းေကျာင်းသ ူမအိဖိး 

ေကျာ်၏ ဖခင်အမည်မှာ ဦးဝင်းထွန်း (ခ) 

ဦးဝင်းဝင်းထွန်း [၁၂/ခရန(ိင်ု)၁၁၃၇၇၀]

မှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးဝင်းထွန်း(ခ) ဦးဝင်းဝင်းထွန်းဦးဝင်းထွန်း(ခ) ဦးဝင်းဝင်းထွန်း

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

အမှတ်(၂)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းအမှတ်(၂)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း

အမှတ်(၂၄)အကီးစားစက်ုံ(ဒဂုံ)ရှိ ဆိုလာအလုပ်ုံအမှတ်(၂၄)အကီးစားစက်ု(ံဒဂုံ)ရှိ ဆိုလာအလုပ်ုံ

Public Private Partnership (PPP) အတွက်Public Private Partnership (PPP) အတွက်

စိတ်ဝင်စားမ ေဖာ်ြပြခင်း အဆိုြပလ ာ (Expression ofစိတ်ဝင်စားမ ေဖာ်ြပြခင်း အဆိုြပလ ာ (Expression of

 Interest - Eol) ေခ ယူြခင်း (သက်တမ်းတိုး) Interest - Eol) ေခ ယူြခင်း (သက်တမ်းတိုး)
၁။ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၂၄)အကီး 

စားစက်ု ံ(ဒဂုံ) ရှိ ဆိုလာအလုပ်ုံအား ြပည်တွင်းြပည်ပမ ှပုဂ လိကရင်းှီးြမပ်

ံှသမူျားှင့ ်Public Private Partnership (PPP) ပုစံြံဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 

အတွက် စိတ်ဝင်စားမ ေဖာ်ြပြခင်းအဆိုြပလ ာ (Expression of Interest - Eol) 

ေခ ယူသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေဆာင်ရက်လုိေသာ ြပည်တွင်း/ြပည်ပကုမ ဏီများသည် ၎င်း

တုိ၏စိတ်ဝင်စားမ အဆုိြပလ ာကို စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကီးစားစက်မ  

လုပ်ငန်း၊ စီမံေရးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၄၁)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ လိပ်မူ၍ (၂၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ 

ညေန (၃:၀၀)နာရီ(ြမန်မာစံေတာ်ချနိ်)အေရာက်ေပးပိုတင်ြပရမည ်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုြပလ ာပုံစံှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာစာရက်စာတမ်းများကိ ုေအာက်ပါ 

ကုမ ဏီဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများတင်ြပ၍ အထက်ပါလိပ်စာတွင ် (၂၂-၆-

၂၀၂၂) ရက်ေနမှစ၍ လာေရာက်ထုတ်ယူိုင်ပါသည-်

 (က) လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် စိတ်ဝင်စားေကာင်းကို တိကျေသချာစွာ 

ေဖာ်ြပထားသည့ ်အေကာင်းကားစာ

 (ခ) သက်တမ်းရှ ိကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်

 (ဂ) ကုမ ဏီသင်းဖွဲမှတ်တမ်း/စည်းမျ်း

 (ဃ) နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့ ်ကုမ ဏီအချက်အလက်များ

 (င) ရင်းီှးြမပ်ံှလိသုမူျား၏ လပ်ုကိင်ုမည့ ်လပ်ုငန်းအတွက်အေတွအကံ

 (စ) ကုမ ဏီှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်Contact Person ၏ 

အမည်၊ရာထူး၊လိပ်စာ၊ဖုန်း၊ Email

  (သိရှိလိုသည်များကိ ုဆက်သွယ်ေမးြမန်းရန ်ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၆၇၅၊ 

၀၆၇-၄၀၈၆၇၆)

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ဦးထွန်းဝင်း[၇/နတလ(ိင်ု)၀၈၈၃၆၈]အမည်ေပါက်သည့ရ်န်ကန်ုမိ၊ဗဟန်း 

မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆ေဂျ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၂/၄-၁၉ေအ၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၅၇)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ
ရန် ှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတေူဆာင်ရက်ပီးြဖစ်၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချ 
ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်ပတ်သက်ပီး 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်ထံသို ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ေြမကွက်အေရာင်းအဝယ ်
ြပလုပ်ြခင်းအား ဥပေဒှင့်အညီ အပီးသတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃၃)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၃၀/ခ)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx ၆၀ေပ)ရိှ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ် 

အားလုံးတိုကိ ုရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန်ခဲွမ  ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် 

ဦးေဌးလွင်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၃၄၂၉၂]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှဦးေအာင်စိုးမိုး[၁၂/

မရက(ိင်ု)၀၀၁၉၆၆] သည်  "ှစ်ဦးသေဘာတ ူအေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်"ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး  မမိတိစ်ဦးတည်းသာ 

လ င် တရားဝင်လက်ရိှပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီး 

အပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန်   က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွထံသို   စကားကမ်းလှမ်းလာရာ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူတိုက 

အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုေသာ တန်ဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။သုိြဖစ်ပါ၍ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထား (မရူင်း)

များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု ပီးေြမာက ်

ေအာင်ြမင်သည်အထိ  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 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 အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

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

၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ေမာင်ကည်ဦးတင်ေမာင်ကည်
ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး 

ကုမ ဏီလီမိတက်၊ မုံရာမိကုမ ဏီလီမိတက်၊ မုံရာမိ

အသက် (၈၈)ှစ်အသက် (၈၈)ှစ်
ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးကုမ ဏီ

လမီတိက်၊ မုရံာမိ၊ အလယ်ရပ်၊ ပဲွစားတန်းလမ်းေန ေဒ လှှင်း၏ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးြမင့်ေဇာ် (ဒုဥက    - ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းေဆးဝါး 
ထုတ်လုပ်သူများှင့် ေဆးပစ ည်း  လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း) - 
ေဒ သီတာြမင့်တုိ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးတင်ေမာင်ကည်သည် ၂၃-၆-
၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၄:၁၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါ ြဖင့် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားေကာင်း ကားသိရပါ 
သြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့် ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့ ်
ေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းေဆးပစ ည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ေမာင်ကည်ဦးတင်ေမာင်ကည်
ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး 

ကုမ ဏီလီမိတက်၊ မုံရာမိကုမ ဏီလီမိတက်၊ မုံရာမိ

အသက် (၈၈)ှစ်အသက် (၈၈)ှစ်
ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးကုမ ဏီ

လမီတိက်၊ မုရံာမိ၊ အလယ်ရပ်၊ ပဲွစားတန်းလမ်းေန ေဒ လှှင်း၏ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးြမင့်ေဇာ် - ေဒ သီတာြမင့်၊ ဦးိုင်ဝင်း-ေဒ ခင်ေဌးရီ၊ 
ဦးေဇာ်ထွန်း-ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ ဦးမျိးဝင်း-ေဒ စ ာစမိ့၊် ေဒါက်တာ 
ေအာင်ဝင်း-ေဒါက်တာဇာြခည်ဝင်းတုိ၏ ဖခင်၊ ေြမး ၁၀ ေယာက် 
တို၏ အဘိုးသည် ၂၃-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၄: ၁၅ 
နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါ ြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွား 
ေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။               

  ဦးေမာင်ေမာင်ဦးှင့်ဇနီး ဦးေမာင်ေမာင်ဦးှင့်ဇနီး 
ဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး၊ ရန်ကုန်မိဂရိတ်ေဝါတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး၊ ရန်ကုန်မိ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ေမာင်ကည်ဦးတင်ေမာင်ကည်
ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး 

ကုမ ဏီလီမိတက်၊ မုံရာမိကုမ ဏီလီမိတက်၊ မုံရာမိ

အသက် (၈၈)ှစ်အသက် (၈၈)ှစ်
ေအးငိမ်းသီတာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးကုမ ဏီ

လမီတိက်၊ မုရံာမိ၊ အလယ်ရပ်၊ ပဲွစားတန်းလမ်းေန ေဒ လှှင်း၏ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးြမင့်ေဇာ် - ေဒ သီတာြမင့်၊ ဦးိုင်ဝင်း-ေဒ ခင်ေဌးရီ၊ 
ဦးေဇာ်ထွန်း-ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ ဦးမျိးဝင်း-ေဒ စ ာစမိ့၊် ေဒါက်တာ 
ေအာင်ဝင်း-ေဒါက်တာဇာြခည်ဝင်းတုိ၏ ဖခင်၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်တုိ  
၏ အဘိုးသည် ၂၃-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၄:၁၅ 
နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါ ြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွား 
ေကာင်း ကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။               

  ဦးထွန်းေရ -ေဒ သင်းသင်းေဆွ ဦးထွန်းေရ -ေဒ သင်းသင်းေဆ ွ
ထွန်းေရ ဝါ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးထွန်းေရ ဝါ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်
(၁၉-၆-၂၀၂၂) ရက်ထုတ် ဤသတင်း 

စာ၏စာမျက်ှာ     (၂၆)ေကာ်ြငာစာ၌ 
ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင်တရားံုး၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် 
တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၆၅တွင် 
ကွယ်လွန်သူ ဦးစံြမင့ ်ှင့ ်ေဒ အယ်မာ 
တို၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများအေပ ၌ 
အေမွထိန်းလက်မှတ်ထုတ်ေပးပါမည့  ်
အေကာင်းှင့ ် ကွယ်လွန်သူ ဦးေရ ဟု 
ထည့်သွင်းေကညာခဲ့ြခင်းအေပ  ဦးေရ  
အစား ဦးစေံဖဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ေပးပါရန်။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၁၄/၇)၊ ရန်ကုန်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၉၈၃)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x၆၀)ေပ၊ စတုရန်း (၂၄၀၀) ေပရိှေြမကွက်သည် ဦးထွန်းရီ[၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၁၉၅၉၁] အမည်ြဖင့် 
မှတ်သားတည်ရိှေသာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစားကုိ ပုိင်ဆုိင်ေသာ ဦးတင်ငိမ်း [၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၂၇၁၈၉]မှ အ ပ်အရှင်း ကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံေရာင်းချသြဖင့် အပီး အပုိင်ဝယ်ယူရန် က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ် တစ်ေဒသအား ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 
ေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်
ေနမှစ၍(၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ   စာရက်စာတမ်း(မူရင်း)များှင့်တက ွ က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါသည်။

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ကိ ုတရားဝင်နည်းလမ်းတကျ အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ဆက်လက်ချပ ်
ဆို၍ ဝယ်ယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ သိေစရန်ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
 ဦးေအာင်ဝင်းသူ (LL.B)   ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင် (LL.B) ဦးေအာင်ဝင်းသ ူ(LL.B)   ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင ်(LL.B)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၇၁၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၈၂) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၀၇၁၀)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၄၈၂)
 အမှတ်(၈၇၈)၊ ဧရာ(၁၅)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၂၂၄)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၇၈)၊ ဧရာ(၁၅)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊  အမှတ်(၁၂၂၄)၊ ဧရာ(၂၂)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၈၄၉၂၄၉   ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၆၅၉ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၈၄၉၂၄၉   ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၆၅၉

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

ဦးေအးြမင့်ဦးေအးြမင့်
R.Oasis Limited,Myanmar Oasis Co.,Ltd R.Oasis Limited,Myanmar Oasis Co.,Ltd 

Managing DirectorManaging Director

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
မ ေလးမိေန(ဦးလှေကျာ်-ေဒ ေရ )တုိ၏သား၊ (ဦးေအာင်စိန်- 

ေဒ လှရင်)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ 
သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ ဂ မာလမ်းှင့် ဂ မာ(၄)လမ်းေထာင့်၊ အမှတ်(၁/က) 
ေန ေဒ ခင်ေအးလွင်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးသန်ဇင်ထွန်း-ေဒါက်တာခိုင်သဇင်ဦး၊ 
ဦးေဝလင်း-ေဒ   းေဒဝါထွန်း၊ ေဒ စိမ့်စိမ့်သူ တုိ၏ ေမွးသဖခင်၊ မှင်းဧကရီထွန်း၊ 
ေမာင်ြမတ်ဘုန်းခန်တို၏ အဘိုး ဦးေအးြမင့်သည ်၂၆-၆-၂၀၂၂ရက် နံနက် 
၆:၂၀နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၈-၆-၂၀၂၂ရက်  ညေန ၃ 
နာရီတွင် ေရေဝး ယူနန်သုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ 
(ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ  ၁ နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။)

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာသူရဦးေဒါက်တာသူရဦး
ပါေမာက ချပ်၊ မုံရာတက သိုလ်ပါေမာက ချပ်၊ မုံရာတက သိုလ်

အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်
မ ေလးမိ၊   နန်းေတာ်ေရှ၊  ေရနီေြမာင်း၊ 

ေဒါနဘွားရပ်ေန  ေဒ ေအးေအးသန်ိး၏ ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ

ပါေမာက ချပ် ဆရာကီး ေဒါက်တာ သူရဦးသည ်

၂၆-၆-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၄:၃၀နာရီတွင ်

(၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသ ိ

ရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

မုံရာတက သိုလ်မိသားစုမုံရာတက သိုလ်မိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၈/ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်းမကီး၊ အိမ်အမှတ် 

(၁၁၇/က)ဟုေခ တွင်ေသာ (၂)ခန်းတွဲ၊ (၈)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏ ေြမညီထပ ်

(ေြခရင်းြခမ်း)၊ (အလျား ၁၈ေပ x အနံ ၅၄ေပ) တိုက်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းတည်ရှိရာ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၁၇/က)၊ ေြမအကျယ်(အလျား ၂၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ဟ ုအမည်တွင် 

ေသာ ေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ဦးြမင့်ေအး [၁၂/သကတ 

(ိင်ု)၀၈၆၁၂၀]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ တင်တင်ခိင်ု [၁၄/

ဘကလ(ိုင်)၂၀၀၃၄၂]က စရန်ေငွအချိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားများှင့်တက ွ

ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း၊ 

အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အပီးသတ်အေရာင်းအဝယ်ကစိ အား ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်တင်ခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ တင်တင်ခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးခင်စိုး (B.A, H.G.P)ဦးခင်စိုး (B.A, H.G.P)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၄၃၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၁၈၄၃၂)

အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၃၂)၊ (ပထမထပ်)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

သုံးဆယ်ထိပ်တင်သန်းသုံးဆယ်ထိပ်တင်သန်း
သက်ေတာ် (၈၂)ှစ်သက်ေတာ် (၈၂)ှစ်

မင်းတုန်းမင်းတားကီးှင့် ကုမ ာေဒဝီဘဲွခံ ခုနစ်ရာမိဖုရားကီး၊ 
အိမ်ေရှစံ ကေနာင်မင်းှင့ ်သီရိသခ   ါမေဟ ေြမာက်ေဆာင်ေတာ ်
သခင်မတုိ၏တီေတာ်၊ မဟာသုသီရိဓမ ရာဇာသံုးဆယ်မင်းသားကီး 
ှင့ ် သီရိစိတ ဝတီရန်ေအာင်ြမင် ထိပ်ထားတို၏ ြမစ်ေတာ်၊ 
သုံးဆယ်ကိုယ်ေတာ်ကီးှင့ ်ခင်ခင်ေလးဘုရားတို၏ေြမးေတာ်၊ 
သံုးဆယ်ထိပ်တင်ဘုရားေလးှင့် ဦးေကျာ်သန်ိးတို၏ သမီးေတာ်၊ 
သား၊ သမီး ေလးေယာက်တို၏ မိခင် သုံးဆယ်ထိပ်တင်သန်း 
သက်ေတာ်(၈၂)ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၂ (စေနေန ) ည ၁၀ နာရတွီင် 
ေြမာက်ဥက လာပ ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကံကုန်သွားပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကား 
သိေစအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာသူရဦးေဒါက်တာသူရဦး
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

မုံရာတက သိုလ်၊ ပါေမာက ချပ် ေဒါက်တာ 
သူရဦး အသက်(၆၁)ှစ်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ရက ်
နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ

ဦးေလးေမာင် (ပုေလာ)ဦးေလးေမာင ်(ပုေလာ)
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာနအမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာန

ပုေလာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ပုေလာမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
 ပုေလာမိေန (ဦးဖိုးယုံ-ေဒ ေငွချစ်)တို၏သား၊ (ဦးဖိုးနီ-ေဒ ေငွအိမ်)တို၏သားသမက်၊ 

ရန်ကုန်မိ၊  ရန်ကင်းမိနယ်၊    (၁)ရပ်ကွက်၊   တုိက်(၈)၊   အခန်း(၁)၊   ရန်ကင်းလမ်းသွယ်(၅)၊  အေရှ 

ရန်ကင်းေန ေဒ ေစာသွင်၏ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေဒ ချိေလးသွင်၊ (ဦးမိုးေကျာ်ေမာင်)- ေဒ မွန်မွန်ခင်၊ 

ေဒ ေအးသ ာေမာင်တို၏ ဖခင်၊ မြဖသင်းခိင်ု၏ အဘိုး သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ ရက် နနံက် ၃:၃၀ နာရတွီင် 

ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆ အရ ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။ [ကယွလွ်န်သူအားရည်စူး၍ ၃၀-၆-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၇:၃၀ နာရီမှ 

၁၀ နာရီအထ ိအထက်ပါေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား ေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကား 

အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ပုေလာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ပုေလာမိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

ဦးေလးေမာင် (ပုေလာ)ဦးေလးေမာင ်(ပုေလာ)
အကံေပးနာယကကီး အပူေဇာ်ခံပုဂ ိလ် ပုေလာမိနယ်အသင်း အကံေပးနာယကကီး အပူေဇာ်ခံပုဂ ိလ် ပုေလာမိနယ်အသင်း 

(ရန်ကုန်)(ရန်ကုန်)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ တုိက်အမှတ်(၈)၊ အခန်း(၁)၊ ရန်ကင်း 

လမ်းသွယ်(၅)လမ်းေနေဒ ေစာသွင်(သူနာြပအုပ်-ငိမ်း)၏  ခင်ပွန်း 
ဦးေလးေမာင်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၂ရက် နနံက် ၃:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသုိ 
ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆ အရ ယင်းေနမွန်းလဲွ ၂ နာရ ီ
တွင်  ေရေဝးသုသာန်၌    သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်းရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအားအသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို
ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်
စိတ်သစ်စိတ်သစ်
လူသစ်လူသစ်
ဘဝသစ်ဘဝသစ်

မေဆာင်းယူှင်း
အသက်(၂၂)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ေန ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး-(ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း)တို၏ သမီး၊ ေနြပည်ေတာ်ေန  

ဦးေအးလွင်-ေဒ ေဌးေဌးဝင်း၊ တာချလီတ်ိေန ဦးြမင့်ိင်ု-ေဒ ေဌးေဌးေမာ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 

ေထာက်ကန် မိေန ဦးခင်ေစာ-ေဒ သန်းသန်းေဇာ်၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးမိေန (ဦးဝင်းြမင့-်ေဒ ိင်ု)၊(ဦးစြံမင့)်-

ေဒ ေအးေအးြမင့၊်(ဦးသန်ိးိင်ုဦး)-ေဒ မမိြိမတ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်ေန ဦးမင်းမင်းထွန်း-

ေဒ မမိငိယ်၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးမိေန ဦးရလဲင်းေနာင်-ေဒ သဇင်မိုးတို၏ တမူ၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရ ေပါက်က ံ

ေန ကိေုဝယမံင်း-မေမသခူိင်ုတို၏ ညမီ ြဖစ်သသူည် ၂၅-၆-၂၀၂၂ရက် (စေနေန )နနံက် ၃ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၂ရက်(တနလ  ာေန ) မွန်းတည့ ်၁၂နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

(ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)

ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်(ေသာကာေန ) နံနက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မဂ  လာဒုံမိ 

နယ်၊ ၂/က စံြပရပ်ကွက်၊ ခေရလမ်း၊ အမှတ် ၁၀၂ ေန ဦးေဇာ်ြမင့်ဦး-(ေဒ ြမင့်ြမင့်စန်း)တို၏ေနအိမ်သို  ရက်လည ်

ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇွန်   ၂၇၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၂

စာမျက်ှာ » ၁၆

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

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ေ်တွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်း 

ေရးရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၆

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရးေနတွင် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း တစ်ှစ်တာကာလ ဖမ်းဆီးရမိ 

မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်ဓာတုပစ ည်းများ မီး  ဖျက်ဆီးပွဲအခမ်းအနားကိ ုယေနနံနက်ပိုင်းက ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ  န်ကားချက်များှင့်အည ီမ ေလး၊ ရန်ကုန်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ ်ေတာင်ကီးမိတို၌ ြပလုပ်သည်။          စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေပ တူဂီကလပ် စပိုတင်းလစ ဘွန်းအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှး စီိုနယ်လ်ဒိုကို 

ေခ ယဖူို စတ်ိဝင်စားေနတာေကာင့ ်စီိနုယ်လ်ဒိကုိယ်ုတိင်ုကလည်း အသင်းေဟာင်း 

စပိုတင်းလစ ဘွန်းအသင်းဆ ီြပန်လည်ေြပာင်းေရ ကစားဖို ရိှေနတယ်လုိ သည်ဆန်း 

သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။

အသက် ၃၇ ှစ်အရယ်ရိှ ေပ တဂူတီိက်ုစစ်မှး စီိနုယ်လ်ဒိဟုာ ပီးခဲတ့ဲဩ့ဂတ်ုလ 

အတွင်းက အီတလီစီးရီးေအကလပ် ဂျဗင်တပ်အသင်းကေန မန်ယူအသင်းဆီ 

ြပန်လည်ေြပာင်းေရ လာခဲ့သူ ြဖစ်ပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

၂၀၂၂ MNL ပိင်ပွဲ ပွဲစ်(၁)တွင် ဟံသာဝတီအသင်း ဂိုးြပတ်ိုင်ပွဲရ
ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၆

၂၀၂၂ MNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွ ပဲွစ်(၁) 

ဒတုယိေနအြဖစ် ဟသံာဝတှီင့ ်ဧရာဝတ ီ

အသင်းတို ယေနညေနပိုင်းက သုဝဏ  

ကွင်း၌ ယှ်ပိင်ကစားရာ ဟံသာဝတီ 

အသင်းက ှစ်ဂိုးြပတ ်အိုင်ရရှိခဲ့သည်။

ေနာက်ဆုံးကျင်းပသည့ ်၂၀၂၀ ပိင်ပဲွ 

တွင် ဒတုယိရခဲသ့ည့ ်ဟသံာဝတအီသင်း 

သည်    ယခုရာသီ၏      ပထမဆုံးပွဲတွင ်

ရလဒ်ေကာင်း   ရယူိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၃ သို 

အသင်းေဟာင်း စပိုတင်းလစ ဘွန်းသို 

စီိုနယ်လ်ဒို ြပန်လည်ေြပာင်းေရ ဖွယ်ရှိ

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး လ  င်သာယာမိနယ် ဒဂုဧံရာ ကန်ုတင်ယာ် 

ရပ်နားကွင်း၌ ဖမ်းဆီးရမိမူးယစ်ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီးစ်။

ဟံသာဝတီှင့် ဧရာဝတီအသင်း ယှ်ပိင်စ်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ ှင့် တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးေန၌ 

မ ေလး၊ ရန်ကုန်ှင့် ေတာင်ကီးမိတို၌ ဖမ်းဆီးရမိမူးယစ်ေဆးဝါးများ မီး  ဖျက်ဆီး

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက် 

လုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် 

Burma   Final   Revolution 

Armed  Force - BFRAF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်အဖဲွဝင်များ ဖမ်းဆီးရမိ

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

လနူာသစ ်သုံးဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ  

ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၀၈ ရာခိင်ု န်းရိှ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ချမ်းေအးသာစံ 

မိနယ်ရိှ ကေမ ာဇဘဏ်ခဲွ(၉)အား ဓားြပ 

တိုက်ရာတွင်  ပါဝင်ခဲ့သည့် တရားခံများ 

ဖမ်းဆီးရမိ


