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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်
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 » ၁၀ စာမျက်ှာ » ၂၃စာမျက်ှာ » ၂၂

ဖတ်စရာယေန

ရင်ေသွးငယ်များ ယ်ေကျး

လိမ ာေစဖို လက်ဆင့်ကမ်း 

သွန်သင်ဆုံးမေပးကစို ...

မ ေလးမိ၌

ဂျပန်စက်ဘီးများ 

ေ ဈးကွက်ေနရာရရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ

လနူာသစ် ေြခာက်ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ 

ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၁၅ ရာခိုင် န်းရှိ

အချင်းချင်း ခိက်ုရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ  

တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည ် 

လည်းေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ် 

၌   ကိေလသာ  အှိပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည ်

လည်းေကာင်း၊ ကာမဂဏ်ုကိ ုေကာင့်ကစိက်ုကန်ုေသာ 

သတူိုအလယ်၌ ေကာင့်ကမစိက်ုကန်ုဘေဲနြခင်းသည် 

လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ကမ  ာေအးဘုရားလမ်း 

ဓမ စကာရိပ်သာေကျာင်းတိုက်ရှိ အန သုခ ငါးထပ် ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းေတာ်ကီး ေကျာင်းလ တ်ပူဇာဖွင့်ပွဲသို တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အန သုခ ငါးထပ် ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းေတာ်ကီးကမ ည်းေမာ်ကွန်းအား စက်ခလုတ်ှိပ်ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၃

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည် ကမ ာေအးဘရုားလမ်း  ဓမ စကာ 

ရပ်ိသာေကျာင်းတိက်ုရိှ  အန သခု ငါးထပ် ဓမ ဗမိာန်ေကျာင်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းလ တ်ပူဇာဖွင့်ပဲွသုိ ယေန  နံနက်ပုိင်းတွင် တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ် 

သည်။

အဆုိပါအခမ်းအနားသုိ  မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတုိက်ဆရာေတာ် 

ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖဲွဥက    အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု အဘိဓဇ 

အဂ မဟာ သဒ မ ေဇာတိကဓဇ ေဒါက်တာ ဘဒ   ကုမာရာဘိဝံသ ဗန်းေမာ် 

ဆရာေတာ်ကီး အမှးြပသည့ ်ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များ က ေရာက် 

ချးီြမင့်ေတာ်မူကပီး        ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ဇနီး ေဒ ကကလှ၊ မသိားစဝုင်များှင့အ်တ ူ

ခရီးစ်တွင် လိုက်ပါလာသည့်အဖွဲဝင်များှင့ ်ဇနီးများ၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်ဇနီး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် တိင်ုးမှးှင့ဇ်နီး၊ 

မိေတာ်ဝန်ှင့်ဇနီး၊ အလှရှင်များှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ ဖိတ်ကားထား 

သူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက       ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ်  အခမ်းအနားြပလုပ်မည့်ေနရာသို 

ေရာက်ရှိကပီး  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်၊   တိုင်းမှးှင့ ်

ေကျာင်းဒါယကိာအလှရှင် ေဒါက်တာသာရင်ြမတ်တိုက အခမ်းအနားကိ ု

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်သည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်က   အန သုခ   ငါးထပ်   ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းေတာ်ကီး           

ကမ ည်းေမာ်ကွန်းအား                      စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



        

ဇူလိုင်  ၄၊   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 ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးခိုင်ဝင်းှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစည်သူလွငှ်င့်အဖွဲ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရး စည်းမျ်းစည်းကမ်းများမ ှ

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်းအား ေြဖေလ ာ့ြခင်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်

အများြပည်သူသို အသိေပးေသာ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်ကို ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်Mask တပ်စရာမလုိေတာ့ဟု အေတွးမမှားဖုိလုိအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကုိ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ 

အြဖစ် စတင်သတ်မှတ်သည့်အချနိ်မှစ၍ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက ် ြပည်သ ူ

များအား ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask) မြဖစ်မေနတပ်ဆင်ရန် အစ်အမဲ 

တုိက်တွန်း  းေဆာ်ခ့ဲပါသည်။ ယခုအခါ တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးလ မ်း ခံမ  ြမင့မ်ားလာြခင်း၊ ြပည်သလူထူကု ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးစည်းမျ်းစည်းကမ်းများအား ပူးေပါင်းလုိက်နာေဆာင်ရက် 

ြခင်းများေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွား န်းှင့် ေသဆုံးမ  န်းများ 

သသိသိာသာ ကျဆင်းလာပြီဖစ်၍ ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ြခင်းကိ ုလုံးဝပယ်ဖျက် 

ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲေြဖေလ ာ့ေပးလိုက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အခန်းတွင်း၌ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး နီးကပ်စွာရိှေနသည့အ်ခါ၊ 

အများြပည်သူအသုံးြပေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ မီးရထား၊ သေ  ဘာ၊ ေလယာ် 

စသည့်ယာ်များြဖင့် ခရီးသွားလာသည့်အခါ၊ အများြပည်သ ူဝင်/ထွက်သွားလာ 

အသုံးြပေသာ ေဆးုံ/ကျန်းမာေရးဌာန၊ ုံး၊ ေကျာင်း၊ ေဈးဝယ်စင်တာ၊ ဘိုးဘွား 

ရပ်ိသာ အစရိှသည့ ်လေူနထထူပ်ေသာေနရာများ၌ လအူများှင့အ်တရိှူေနေသာအခါ၊ 

ဖျားနာြခင်း၊  ေချာင်းဆိုးြခင်း၊  ှာေချြခင်း၊  ှာေစးြခင်း၊  လည်ေချာင်းနာြခင်း၊ 

ကိုယ်လက်မအီမသာြဖစ်ြခင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲြခင်း၊ ုတ်တရက်အနံအရသာ 

ေပျာက်ဆုံးြခင်း စသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သံသယလက ဏာတစ်ခုခုရိှေသာအခါများ 

တွင် ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းအား မြဖစ်မေနတပ်ဆင်ရန် လုိအပ်ပီး ယင်းအေြခ 

အေနများမဟုတ်သည့် အေနအထားတွင်မူ Mask ကို မတပ်ဘဲေနိုင်သည့် 

သေဘာြဖစ်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ကမ ာေပ တွင် အရှင်းေပျာက်ကွယ်သွားြခင်းမရှိ

ေသးဘ ဲိင်ုငအံချိတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွား န်း ြမင့မ်ားေနဆြဲဖစ်ပီး အချိိင်ုငမံျားတွင်မ ူ

ေလျာက့ျလျက်ရိှပါသည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မှာ သသိာစွာ 

ေလျာ့ကျသွားေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ေနစ်အနည်းငယ်ရှိေနပီး အချိ 

ရက်များတွင် ဆယ်ဂဏန်းအထက် တိုးလာသည်ကိ ုေတွရပါသည်။ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူမရှိေတာ့ေသာ်လည်း    ေရာဂါပိုးမေတွေတာ့သည့်ရက်မရှိေသးပါ။ 

ထိုေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ဥေပက ာြပထားရန ်မသင့်ေသးဟ ု

ဆိုချင်ပါသည်။ 

ကမ ာေပ ရှိ ိုင်ငံများတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ဆက်စပ်သည့ ်ဗီဇမျိးကွဲ 

မျိးစိတ်များ ဆက်လက်ေပ ထွက်ေနဆဲြဖစ်ပီး မကာေသးမီက ေမျာက်ေကျာက် 

ေရာဂါတစ်မျိး အာဖရိကတွင် စတင်ေတွရိှကာ ယခုအခါ ကမ ာ့ိုင်င ံ၄၄ ိုင်ငံသို 

ပျံံှေရာက်ရိှသွားသြဖင့ ်ကူးစက်လနူာေပါင်း ၃၅၀၀ ေကျာ်ပဟီ ုကမ ာက့ျန်းမာေရး 

အဖဲွက အသိေပးထားသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးမ ားများသည် လူတို 

ှင့်အတူရှိေနတတ်ပီး လူတိုကိုယ်ခံအားေကာင်းေနေသာအခါ၊ အကျိးြပပိုးများ 

ရှိေနေသာအခါ လူကိုအ ရာယ်ေပးိုင်ေသာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ ဝင်ေရာက်ကူးစက ်

ိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲလူတွင် ကိုယ်ခံအားနည်းသွားသည့်အခါ ေရာဂါပိုးများဝင်ေရာက ်

လာိုင်ပါသည်။

ထိုအြပင ်လူတိုကမ ာတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုး ကူးစက်မ များ၊ ေကာက်မက ်

ဖွယ်ရာ ကပ်ေရာဂါပိုး ဆိုက်ေရာက်မ များရှိခဲ့ဖူးပီး အနာဂတ်ကာလတွင်လည်း 

ရိှလာုိင်ပါသည်။ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားသည့်ေနရာမှသည် အြခားသုိပျံံှလာြခင်း 

သည် လတူိုေကာင့ပ်င်ြဖစ်သည်ကိ ုသတမိရူမည်ြဖစ်သည်။ လတူို၏ ေကာက်စတ်ိ 

များေကာင့ ်ေရ ေြပာင်းထွက်ခွာေနထိင်ုကရာမှ၊ လတူို၏ မဆင်မြခင် ကျန်းမာေရး 

ှင့်မညီွတ်သည့ ်ေနထိုင်မ ပုံစံများရှိကရာမှ၊ လူအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများမ ှ

ေရာဂါပိုးများ ပျံံှလာခဲသ့ည်ကိ ုသတြိပရမည်ြဖစ်သည်။ လတူို၏ေနထိင်ုလပ်ုကိင်ု 

မ ဘဝ အဆင်ေြပေစေရးအတွက ်ေြဖေလ ာ့ေပးလိုက်ေသာ်လည်း ေမ့ေမ့ေပျာက် 

ေပျာက် ေပါ့ေပါ့တန်တန် မေနကရန် လိုအပ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ မည်သည့က်စိ တွင်မဆိ ုသတဆိိသုည်မှာ ပိသုည်မရိှပါ၍ ကျန်းမာ 

ေရးှင့်ပတ်သက်လာလ င်လည်း အစစအရာရာ သတိထားကရမည်ြဖစ်သည်။ 

မျက်ေမှာက်ကာလ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အရှင်းမကွယ်ေပျာက်ေသးေသာအခါ၌ 

ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနကိုသတိမူပီး ကျန်းမာေရးအသိအမဲရှိ၍ ေဆာင်ရက ်

သင့်သည်တိုကိ ုေဆာင်ရက်ကရန ်လိုအပ်ပါေကာင်း။         ။

ကျန်းမာေရးအသိ အမဲရှိလျက်ေနထိုင်

 ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၃

ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

ကာလအတွင်း ဆွမ်းကိစ ရပ်များ အဆင်ေြပ 

ေစရန် ရည်ရယ်၍ ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန 

တပ်ဖဲွဝင်/ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း 

မိသားစုများက      မိနယ်အသီးသီးရှ ိ

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန် 

ေတာ်များ    ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထုိသုိေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ    ယေန  

တွင်     ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ဥတ ရသရီိမိနယ်ရိှ ဝဇရိာန သေုဗာဓာု ံ

ေကျာင်းတုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ တနသ  ာရီ 

တိင်ုးေဒသကီး မိတ်မိနယ်ရိှ ေမာ်ေတာင် 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊  

မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိနယ်ရိှ ဆင်ြဖ 

စာသင်တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊   ရခိုင် 

တိုက်ကီး   ဇူလိုင်   ၃

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းခုိင် တုိက်ကီးမိနယ် အေဖျာက်မိ 

အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ရှ ိဆည်ေြမာင်းေရကင်းစခန်း၌ မိုးရာသ ီ

ကာလ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် 

ြမစ်ေရကီးမ ြဖစ်ပွားလာပါက ေဆာင်ရက်ရမည် ့အစီအမံများ 

သုပ်ြပရှင်းလင်းြခင်းကိ ုယမန်ေန  နံနက်ပိုင်းက တာဝန်ရှိသူ 

များ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

ြမစ်ေရကီးမ ြဖစ်ေပ လာပါက တာတမံကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

ထူးေပါက် ေပါက်လာပါက ေရေခေွခွပီး ကာကွယ်ရမည့်လပ်ုငန်း 

များ၊   တာေပ ေရေကျာ်လာပါက  တာေပါင်ေပ သဲအိတ်များ 

ဆင့်ပီး ေဆာင်ရက်ရမည့် လပ်ုငန်းများ၊ တာအတိာေလ ာကျလာပါ 

က   သအဲတ်ိများြဖင့် ေဆာင်ရက်ရမည့် လပ်ုငန်းများကိ ုမိနယ် 

ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန   တာဝန်ခံ 

ဦးစီးအရာရှိ  ဦးထွန်းထွန်းဝင်းှင့်  ဦးစီးမှးဦးေဌးိုင်ြမင့်တိုက 

မိနယ်စီမံ အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ ဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး၊ အဖဲွဝင် 

(၁) ဗိလ်ုမှး ရမဲင်းေအာင်၊ အဖဲွဝင် (၂) ဦးေမာင်ေမာင်လတ်၊ ဌာန 

ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့် ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းတစ်ေလ ာက်ရှိ 

ရပ်ကွက်/ ေကျးရာေနြပည်သမူျားအား သပ်ုြပရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့် အဖဲွဝင် 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ်လှဒါန်းြခင်းများ ေဆာင်ရက်

တိုက်ကီးမိနယ်၌ သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

ြပည်နယ် ဘူးသီးေတာင်မိနယ်ရိှ လမ်းမ 

ေကျာင်းတုိက်သုိလည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပိုင်း)

မိနယ်ရှိ ရှင်မေတာင်ပရိယတ ိ စာသင် 

တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊   ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး ပုသိမ်မိနယ်ရှ ိသစ ာေဝစည် 

ေကျာင်းတုိက်သုိလည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ် 

များကို ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန တပ်ဖွဲ/

ဦးစီးဌာနများမှ သက်ဆုိင်ရာေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမှင့်   တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်တိုရှ ိ        တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ဆက်ကပ်    လှဒါန်းခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။               သတင်းစ်

များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ဧရာဝတီြမစ်ေရကီးလာ 

ပါက ကိတင်ကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက် သဲအိတ်များ၊ ေမျာတုိင် 

များ၊ ထရံများ၊ ပီနံအိတ်များှင့် အုန်းဆံကိးများ အစရှိသည့် 

အေရးေပ သုံးပစ ည်းများ  စုေဆာင်းထားရှိမ အေြခအေနများ၊ 

ြမစ်ကမ်းတစ်ေလ ာက်   တာတမံအေြခအေနများ၊   ြမစ်ကမ်း 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနသည့် ကုမ ဏီ 

များ၏ သဲလုိင်စင်ေလ ာက်ထားသည့်ေနရာများ၊ ြမစ်ကမ်းပိ၍ 

ေနအိမ်များ ဖျက်သိမ်းေနသည့် အုန်းပင်ကွင်းေကျးရာအုပ်စု 

ေဒသအေခ   ေရြပန်အေရှေကျးရာအား  ကွင်းဆင်းကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

                              ဉာဏ်ဟိန်း

ဘားအံ   ဇူလိုင်   ၃

ကရင်ြပည်နယ်  ဘားအံမိနယ်တွင် 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီး

ဌာန  ခိုင်ဦးစီးမှး   ဦးဝင်းေဇာ်သည ် 

ေရအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူ 

များှင့အ်တ ူSMART Village ေကျးရာြဖစ် 

သည့် ဘားအံမိနယ ်  မုက ဒိေကျးရာ၌ 

ြမစ်ေရတင ်      ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး    

ြမစ်ေရတင်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး ကည့် စစ်ေဆး
အတွက် ေြမာင်းလက်တမံျား  ေြမလှဒါန်း 

ေရးှင့ ်ေရတင်စက်ရှင်းလင်းေဆာင်ေနရာ 

ေပ ၁၀၀ ပတ်လည်ေြမရရိှ ေရး၊ ေကျးရာမှ 

ရာပုိင်ေြမရရိှေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုေနာက် ဘားအံခိုင် ေကျးလက ်

ေဒသ   ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိင်ု 

ဦးစီးမှး ဦးဝင်းေဇာ်က အေသးစတ်ိေြမြပင် 

အဆင့်  တိုင်းတာတွက်ချက်ေပးရန ် ေရ 

အရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ 

အား ညိ  င်းေြပာကားခဲေ့ကာင်း၊ SMART 

Village ေကျးရာြဖစ်သည့ ်ဘားအံမိနယ် 

မုက ဒိေကျးရာ၌ ြမစ်ေရတင်ေဆာင်ရက ်

ေပးိုင်ပါက  စိုက်ဧက ၇၀၀ ရှိ မိုးစပါး၊ 

ေဆာင်းပဲတီစိမ်း ှစ်သီးစုိက်ပျိးရာမှ သံုးသီး 

စိုက်ပျိးိုင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။               

                      မင်းြမင့်မိုရ်



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ တက်ေရာက်လာကသူများက   မ ေလးမိ ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ ် ိုင်ငံေတာ် 

သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက    အဘိဓဇ မဟာရ  ဂုု အဘိဓဇ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ  ေဒါက်တာ ဘဒ  ကုမာရာဘိဝံသ ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘုရားကီးထံမ ှငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကစ်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊  တိုင်းမှးှင့ ် ေကျာင်း 

ဒါယကာအလှရှင ်ေဒါက်တာသာရင်ြမတ်တိုက အန သုခ ငါးထပ်   

ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းေတာ်ကီး ေကျာင်းလ တ်ပူဇာဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကုိ 

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

 ေရှဖုံးမှ

စက်ခလတ်ုိှပ်ဖွင့လှ်စ်ေပးသည်။  ယင်းေနာက် ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ကီး 

ှင့ ်ဓမ စကာရိပ်သာဆရာေတာ်တုိ ဦးေဆာင်၍ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွဝင်များက ေကျာင်းေတာ်ကီး 

ကမ ည်းေမာ်ကွန်းအား  အေမ းနံသာရည်များြဖင့ ် ပက်ဖျန်းပူေဇာ်က 

သည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားအစအီစ်ဒတုယိပိင်ုးကိ ုဆက်လက်ကျင်းပ 

ြပလုပ်ရာ နေမာတဿ သုံးကိမ်ရတ်ဆိ ု ဘုရားကန်ေတာ့ဖွင့်လှစ်ပီး 

တက်ေရာက်လာကသူများက  ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘုရားကီးထံမ ှ

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကသည်။ ထိုေနာက် ဆရာေတာ်အရှင် 

သူြမတ်များ    ရတ်ပွားချးီြမင့်ေတာ်မူေသာ    ပရိတ်တရားေတာ်များကုိ 

နာယူကည်ညိကသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ယင်းေနာက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်ဇနီးတုိက ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘရုားကီးထံသုိ လှဖွယ် 

ပစ ည်းများကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။  ထုိေနာက် အန သုခ ငါးထပ် 

ေကျာင်းေဆာင်ေတာ်ကီးကုိ ဓမ စကာရိပ်သာဆရာေတာ် ဘဒ   အာဝုဓ 

ထံသို  သာဟတ ိကဒါနေြမာက်  ဆက်ကပ်လှဒါန်းရာ ဆရာေတာ်က 

ဓမ လက်ေဆာင်များ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ ဆက်လက်ပီး ိင်ုငေံတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ မသိားစဝုင်များ၊ 

အလှရှင်များှင့် တက်ေရာက်လာကသူများက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ် 

များအား လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။    

ထိုေနာက် ေကျာင်းဒါယကာ အလှရှင် ေဒါက်တာသာရင်ြမတ်က 

ဝမ်းေြမာက်ေကျးဇူးတင်စကား ေလ ာက်ထားသည်။

ဆက်လက်ပီး ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ  ဒတုယိဥက    

အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ ေဒါက်တာ ဘဒ  စ နသာရ ေကျာက်မ ဲ

ဆရာေတာ်ထံမှ  အုေမာဒနာတရားနာယူ၍  ေရစက်သွန်းေလာင်း 

အမ ေပးေဝကသည်။  ယင်းေနာက်   ဗုဒ သာသနံ  စိရံတိ  တ ု သံုးကိမ် 

ရတ်ဆုိဆုေတာင်း၍ အခမ်းအနားကုိုပ်သိမ်းခ့ဲပီး ေကျာင်းလ တ်ပူဇာ 

မဟာမဂ  လာပွဲေအာင်ြမင်ြခင်းအထိမ်းအမှတ်အြဖစ်   ရတနာေရ မိုး 

ေငွမိုးများရာသွန်းဖိးကသည်။

အခမ်းအနားအပီးတွင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊    ဇနီးှင့်  တက်ေရာက်လာကသူများသည ်

အန သုခ ငါးထပ်ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းေတာ်ကီးကိ ုလှည့်လည်ကည့်  

ကပီး  ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘရုားကီး အမှးြပသည့ ်ဆရာေတာ်အရှင် 

သူြမတ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်

အဆိုပါ ဓမ စကာရိပ်သာေကျာင်းတိုက်ကီးကိ ု၁၉၅၄ ခုှစ်တွင် 

ဘဒ   ဝဓိဇသရိ ီမဟာေထရ်ြမတ်က စတင်တည်ေထာင်ေတာ်မခူဲေ့ကာင်း၊  

ထုိေနာက် ေကျာင်းတုိက်ကီးကုိ လက်ဆင့်ကမ်း၍ အစ်အဆက်ထိန်းသမ်ိး 

ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ကပီး  ယခု  ေကျာင်းလ တ်ပူဇာသဘင်ြပလုပ်သည့ ်

အန သုခ ငါးထပ်ဓမ ဗိမာန်ေကျာင်းေတာ်ကီးကုိ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် အမှးြပသည့် ေကျာင်းဒါယကာ၊ 

ဒါယကိာမများက ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇန်နဝါရ ီ၁၂ ရက်တွင် ပ က်ေတာ်တင် 

မဂ  လာအခမ်းအနားြပလုပ်၍ လှဒါန်းခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေကာင်း၊  အလျား 

၁၀၈ ေပ၊ အနံ ၄၅ ေပ ရှိ  ငါးထပ်ေကျာင်းေတာ်ကီးမှာ  ဘဒ   အာဝုဓ၊ 

ပဓာနနာယက     ဓမ စကာရိပ်သာဆရာေတာ်အား     အမှးထား၍        

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် 

ဇနီး အမှးြပေသာ  တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)  မိသားစုများ၊ 

အဂ မဟာသီရိသုဓမ   မဏိေဇာတဓရ    ေကျာင်းဒါယကာ  ေဒါက်တာ 

သာရင်ြမတ်၊ ဇနီး သီဟသုဓမ သိဂ     လူမ ထူးခ န် ေကျာင်းဒါယိကာမ 

ေဒ ွယ်ွယ်ေအးှင့ ်မသိားစဝုင်များက မတည်လှဒါန်းပီး Four River 

Myanmar Co., Ltd. အေမရိကန်ကုမ ဏီမိသားစုှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များ  စေုပါင်း၍  ေငကွျပ်သန်ိးေပါင်းတစ်ေသာင်းေကျာ်    အကန်ုအကျခ ံ         

တည်ေဆာက်လှဒါန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။      သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက         ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်   ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ှင့်        ဇနီး 

ေဒ ကကလှတိုက     မ ေလး 

မိ    ဗန်းေမာ်ေကျာင်းတိုက ်

ဆရာေတာ်    ိုင်ငံေတာ်သံဃ 

မဟာနာယကအဖဲွဥက    အဘိဓဇ 

မဟာရ  ဂု ုအဘဓိဇ အဂ မဟာ 

သဒ မ ေဇာတိကဓဇ  ေဒါက်တာ 

ဘဒ         ကုမာရာဘိဝံသ       

ဗန်းေမာ်ဆရာေတာ်ဘုရားကီး 

အား         လှဖွယ်ပစ ည်းများ    

ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ပုဂံ    ဇူလိုင်   ၃

ချအင်လုိင်းတန်ေဆာင်း   ြပန်လည် 

ြပြပင်မွမ်းမ ံ      တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း 

အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် ၈ နာရခဲွီတွင်  

ပုဂံေရှးေဟာင်း       ယ်ေကျးမ နယ်ေြမ  

ေရ စည်းခံုေစတီေတာ်  ပရိဝုဏ်အတွင်းရိှ 

ချအင်လိင်ုးတန်ေဆာင်း၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားသို  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး 

ဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ဦးဝဏ  

ေမာင်လွင်၊   တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 

ုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့်  ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီး  မစ တာဝမ်ယိ၊   ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊     ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံသအံမတ်ကီး 

မစ တာချန်းဟိင်ု၊  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး  

သယံဇာတှင့်    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး    ဦးမျိးေအာင်ှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

ုပ်သံဗီဒီယိုကိုြပသ

ေရှးဦးစွာ             အခမ်းအနားတွင် 

“တိုေခ မယ် ေပါက်ေဖာ်” ပ်ုသဗံဒီယီိကုိ ု

ြပသသည်။ 

ထိုေနာက်         ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ 

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံသအံမတ်ကီး 

မစ တာချန်းဟိုင်က   တုတ်ဝန်ကီးချပ် 

ချအင်လုိင်းသည် ြမန်မာုိင်ငံသုိ ၉ ကိမ်  

လာေရာက်ခဲ့ပီး   ြမန်မာိုင်ငံသို   ၁၉၆၁ 

ခုှစ်က   လာေရာက်ခဲ့စ်   တန်ေဆာင်း 

ေဆာက်လပ်ုလှဒါန်းခဲရ့ာ တတ်ု-ြမန်မာ  

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ အတွက်      အမှတ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံိင်ုငေံတာ်ေကာင်စဝီင်ှင့ ်ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယတိို ေရ စည်းခုေံစတေီတာ်ြမတ်အား 
လှည့်လည်ဖူးေြမာ်စ်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့ ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယိတို သဗ ညဘုရားြပြပင်ေရး 

စီမံကိန်းကို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးစ်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယိတို ချအင်လိုင်း တန်ေဆာင်းအား ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးစ်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့် တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့်  

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယတုိိ သဗ ညဘရုားြပြပင်ေရးစမီကံန်ိးကိ ု လှည့လ်ည်ကည့် စစ်ေဆးရာ   

စီမံကိန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာေခါင်းေဆာင ်မစ တာလွီယွမ်ပင်းက ရှင်းလင်းတင်ြပစ်။

ချအင်လိုင်းတန်ေဆာင်း ြပန်လည်ြပြပင်မွမ်းမ ံတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

သေ  ကတတစ်ခု     ြဖစ်လာခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ယေန   မမိအိေနြဖင့ ် တန်ေဆာင်းအဆင့် 

ြမင့်တင်ဖွင့်လှစ်သည့်      အခမ်းအနားသုိ 

တက်ေရာက်ြခင်းသည ်  တုတ်-ြမန်မာ  

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ကိ ု  အေမွဆက်ခံြခင်း 

ြဖစ်ပီး   ှစ်ိုင်ငံ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ြမင့်တင်ရန်အတွက ်      တုတ်ိုင်ငံ၏ 

ရှင်းလင်းသည့ ်ရပ်တည်ချက်ကိ ုထင်ဟပ် 

ေစပါေကာင်း၊     ှစ်ိုင်ငံ     ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များမှ    ှစ်ိုင်ငံ   ြပည်သ ူ

များကို        ပိုမိုအကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန  

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်က ယေန  

မိမိတုိ              စုေဝးေရာက်ရိှေနကသည့်  

ချအင်လုိင်းတန်ေဆာင်းသည် ြမန်မာုိင်င ံ

ှင့ ်တတ်ုိင်ုငတံိုအကား တည်ရိှခဲသ့ည့ ် 

ချစ်ကည်ရင်းှီးမ     ေဆွမျိးေပါက်ေဖာ် 

ဆက်ဆံေရးကုိ ထင်ဟပ်ြပသရာေရာက်ေစ 

ပါေကာင်း၊ ှစ်ိင်ုငယံ်ေကျးမ  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များမှတစ်ဆင့်    အနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်များဆသီို  ချစ်ကည်ရင်းီှးမ  

ှင့ ်က  စု ံအကျိးတ ူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်  

မ များကို       လက်ဆင့်ကမ်းေပးိုင်ပီး 

တတ်ု - ြမန်မာ ေအးအတူပူအမ  အသုိက် 

အဝန်းတည်ေထာင်ေရးဆသီို  တက်လှမ်း 

ိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်

ထိုေနာက ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန  

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး     ဦးဝဏ ေမာင်လွင် 

ှင့ ်   ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီး    မစ တာဝမ်ယ ိ

တိုသည် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိက်ုကပီး  

ချအင်လိုင်း         တန်ေဆာင်းအတွင်း 

လှည့လ်ည်ကည့် ကကာ   တန်ေဆာင်း 

အား     ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။ 

ဆက်လက်၍  ေရ စည်းခုေံစတေီတာ်ြမတ် 

အား    လှည့်လည်ဖူးေြမာ်ကည်ညိက 

သည်။ 

ထိမှုတစ်ဆင့် ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးဝဏ ေမာင်လွင်  

ှင့် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး   မစ တာဝမ်ယိ 

တိုသည်     ပုဂံေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ  

နယ်ေြမအတွင်းရှ ိ    သဗ ညဂူဘုရားသို 

သွားေရာက်ဖူးေြမာ်ကပီး  တတ်ုြပည်သူ 

သမ တုိင်ငံ အေထာက်အပ့ံြဖင့် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည့ ်   သဗ ညဘုရားြပြပင်ေရး 

စီမံကိန်းကို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး 

ရာ         စီမံကိန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

ေခါင်းေဆာင်      မစ တာလွီယွမ်ပင်းက 

သဗ ညဘုရားြပြပင်ေရး     ေဆာင်ရက် 

ေနမ  အေြခအေနများကိ ု ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။

၂၀၁၆ ခုှစ်   ဩဂုတ်   ၂၄    ရက်က  

လ ပ်ခတ်ခဲ့သည့် အင်အား ၆  ဒသမ ၈ 

အဆင့်ရှိ ငလျင်ဒဏ်ေကာင့ ်ပုဂံေဒသရှ ိ 

ဘရုားေပါင်း ၄၂၅ ဆ ူ ထခိိက်ုပျက်စီးခဲရ့ာ 

၂၀၁၆ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်  

တုတ်ိုင်ငံ     ယ်ေကျးမ အေမွအှစ် 

ြပည်နယ်စမီခံန်ခဲွေရး   ပူးေပါင်းအလပ်ုအမ   

ေဆာင်အဖွဲကိ ု ေစလ တ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ 

မှ ပျက်စီးမ ကီးမားသည့ ်ဘရုား ၂၁ ဆကူိ ု 

ေလ့လာစစ်တမ်း ေကာက်ယူခ့ဲပီး ၂၀၁၈ 

ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် MoU 

ေရးထိုးခဲ့ကကာ တတ်ုိင်ုင ံ အေထာက် 

အပံြ့ဖင့ ်သဗ ညဘရုားြပြပင်ေရးစမီကံန်ိး 

လုပ်ငန်းများကိ ု       ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်သည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၃

မဲေခါင်-လန်ချန်းအဖဲွဝင်ုိင်ငံများမှ ုိင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများြဖစ်ကသည့်  ကေမ ာဒီးယား ဒုတိယ 

ဝန်ကီးချပ် ိုင်ငံြခားေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Prak 

Sokhonn ၊ လာအုိဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့် ုိင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီး  H.E. Mr.  Saleumxay Kommasith၊ 

ထိုင်းဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့ ်   ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

H.E. Mr. Don Pramudwinai  ှင့်  ဗီယက်နမ် 

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Bui Thanh Son 

တုိသည် (၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများ အစည်းအေဝး 

သို တက်ေရာက်ရန် ၎င်းတို၏ ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွဝင် 

များှင့်အတူ ယေနမွနး်လွဲပုိငး်တွင ် ပုဂံ-ေညာင်ဦး 

ေလဆပ်ိသို ေရာက်ရိှကရာ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး      ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်၊     မ ေလး 

တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွမှ သယဇံာတှင့ ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး ဦးမျိးေအာင်၊ 

 ေကျာဖုံးမ ှ

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားေရး၊ တုတ် 

ိင်ုငံမှ ဓာတ်ေြမဩဇာများ ြမန်မာုိင်ငံသုိ ပုိမုိတင်သွင်း 

ိင်ုေရး၊ ြမန်မာိင်ုငမှံ လယ်ယာှင့ ်ေရထွက်ကန်ုများ 

တုတ်ိုင်ငံသို    ပိုမိုတင်ပိုသွားိုင်ေရး၊  ြမန်မာ 

ပညာသင်များ တတ်ုိင်ုငသံို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခွင့ ်

ရရှိေရး၊   ြမန်မာ-တုတ်  ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ေဒသ 

တစ်ေလ ာက် ငိမ်းချမ်းေရးှင့် တည်ငိမ်ေရးကို 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့်    ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်များ၌ 

ကုန်သွယ်မ ေချာေမွေစေရး     ဆက်လက်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန် စသည့် ကိစ ရပ်များကို ရင်းှီးစွာ 

ေဆွးေွးအြမင်ချင်းဖလှယ်ကသည်။     ထိုြပင ်

ေဒသတွင်းှင့်     ိုင်ငံတကာေရးရာကိစ ရပ်များ 

အထူးသြဖင့် ကုလသမဂ ှင့် အာဆီယံတွင် ှစ်ုိင်ငံ 

အကား ပုိမုိနီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားေရး

ကိုလည်း ေဆွးေွးကသည်။ 

ေဆွးေွး

ှစ်ိုင်ငံ       ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများသည ်

အာဆီယံ၏   ြပည်တွင်းေရး  ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ  

မြပေရးမဝူါဒှင့ ်အာဆယီပံဋညိာ်၊ အေြခခမံမူျားကိ ု

အေြခခကံာ အာဆယီတံညူဆီ (၅) ရပ်ကိ ုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် အေြခအေန 

များအေပ  ေဆွးေွးကသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ေနာက်ဆုံးိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ တိုးတက်မ များ 

ှင့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်း 

စ်(၅)ရပ် ေအာင်ြမင်စွာ  ေဖာ်ေဆာင်ေနမ တိုကို 

တုတ်ိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီှင့် ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ှစ်ိုင်ငံေဆွးေွးပွဲအပီးတွင် ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများ၏ေရှေမှာက်၌ လန်ချန်း-မဲေခါင် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ  အထူးရန်ပုံေငွ  ၂၀၂၂  ခုှစ်  စီမံကိန်း 

ရန်ပုံေငွ    လ ဲေြပာင်းလက်ခံလ ာ၊   စီးပွားေရးှင့ ်

နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး  သေဘာတူညီ 

ချက်၊ တုတ်ိုင်ငံ၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့် အမှတ်(၂) 

စက်မ သင်တန်းေကျာင်း(မ ေလး) အဆင့်ြမင့်တင ်

ေရးစီမံကိန်း   သေဘာတူညီချက်၊  တိရစ ာန်ေရာဂါ 

ရှာေဖွေရး ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်ြမင့်တင်ေရး စီမံကိန်း 

သေဘာတူညီချက်၊  တုတ်ိုင်ငံမှ   ြမန်မာိုင်ငံ 

ေြမာက်ပိုင်းေဒသသို လှဒါန်းသည့် ယွမ်(၁၀ ဒသမ 

၅)သန်းတန်ဖိုးရိှ အေရးေပ  ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးအေထာက်အပံ့များှင့် ြမန်မာိုင်ငံသိုလှဒါန်း 

သည့် ယွမ် ၃၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ အေရးေပ  ကူးစက ်

ေရာဂါကာကွယ်ေရး   အေထာက်အပံ့များဆိုင်ရာ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်/လက်ခလံ ာ၊ တတ်ုိင်ုငမှံ ြမန်မာ 

ုိင်ငံသုိ  အလွယ်တကူတပ်ဆင်ုိင်သည့် အိမ်အလံုး 

ေရ ၁၀၀၀ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်/လက်ခံလ ာတိုကို 

ြမန်မာဘက်မှ   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမ ှ

ကိုယ်စားလှယ်များှင့ ်တုတ်ဘက်မှ ြမန်မာိုင်ငံ 

ဆိင်ုရာ တတ်ုသအံမတ်ကီးတိုက လ ဲေြပာင်းလက်ခ ံ

လဲလှယ်ခဲ့ကသည်။

သတင်းစ်

(၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ရန် 

မဲေခါင်-လန်ချန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အဖဲွဝင်ိုင်ငံများမှ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွများ ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိ
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန သံတမန်ေရးရာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးဝဏ ဟန်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူတိုက ေလဆိပ်၌ ကိဆိုကသည်။

ညေနပိုင်းတွင်    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်က မဲေခါင်-

လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ

ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများှင့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွများ 

အား ဂဏ်ုြပညစာစားပဲွြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ်ခံဲသ့ည်။

ညစာစားပွဲတွင ်သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ  

ဝန်ကီးဌာနမှ အပုညာရှင်များက ယ်ေကျးမ အက 

အလှများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကသည်။ သတင်းစ်

ကေမ ာဒီးယားဒုတိယဝန်ကီးချပ ်ိုင်ငံြခား 

ေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေရးဝန်ကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn  ပုဂံ-

ေညာင်ဦး ေလဆိပ်သိုေရာက်ရှိရာ ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေကျာ်မျိးထွဋ်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက ကိဆိုကစ်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်က မေဲခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  အဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားမှ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများအား ညစာစားပဲွြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ်ရံာ သာသနာေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနမှ 

အုပညာရှင်များက ယ်ေကျးမ  အကအလှများြဖင့ ်ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်စ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ြပည်ပမ ှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၃

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ပစ ည်းများကိ ု  ေလေကာင်း၊  ပင်လယ် 

ေရေကာင်းှင့ ်   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းများမှ   ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ 

တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက်    အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးညီ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းမှ ကုမ ဏီ တစ်ခု၊ ယာ်စီးေရ 

ှစ်စီးြဖင် ့ှာေခါင်းစည်း ၁၈ ဒသမ ၆၄ 

တန် တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာ       ပစ ည်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ညိ  င်းထား 

သည့်   SOP   များှင့်အညီ  ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့ ်အသေိပးေကညာ 

ချက်များကိုလည်း   အများြပည်သူသိရှ ိ

ေစရန် ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည် ့

commerce.gov.mm  တွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂

၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ(၃)ရက်ေနတွင်ကျေရာက်သည့်  ြမန်မာအမျိးသမီးများေန အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ကိုယ်စား ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက    

ဒုတိယဝန်ကီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီးစိုးဝင်း ေြပာကားသည့် မိန်ခွန်း
အားလုံးမဂ  လာပါ

ဒေီနကျင်းပတဲ ့၂၀၂၂ ခှုစ်  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများေန    အထိမ်းအမှတ် 

အခမ်းအနားကိ ု တက်ေရာက်လာကတဲ ့

ဧည့သ်ည်ေတာ်များအားလုံး ကိယ်ုစတ်ိ 

ှစ်ြဖာကျန်းမာချမ်းသာပီး  ကျက်သေရ 

မဂ  လာအေပါင်းနဲ  ြပည့်စုံကပါေစလို 

ဦးစွာ တ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။

ယေန  ၂၀၂၂ ခုှစ်  ဇူလိုင်လ(၃)

ရက်ေနဟာ ြမန်မာုိင်ငံေဒသ အသီးသီး 

မှာ ေနထိင်ုကတဲ ့ြမန်မာအမျိးသမီးများ 

အားလုံးအတွက်  ထူးြခားေလးနက်တဲ ့

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီလို  ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်တဲ ့  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများေနမှာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ကိယ်ုစား  က န်ေတာ့အ်ေန 

နဲေရာ ြမန်မာအမျိးသမီးများအားလုံး 

ကိ ု လ  က်လ  က်လဲှလဲှ ဂဏ်ုြပပါေကာင်း 

ေြပာကားလိုပါတယ်။

အမျိးသမီးများေနနဲ  ပတ်သက်လို 

၂၀၂၂ ခုှစ်     မတ်လ(၈)ရက်ေနမှာ         

အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာအမျိးသမီးများေန  

အခမ်းအနားကို    “စ်ဆက်မြပတ် 

တုိးတက်ဖုိ၊ ကျား၊ မ  တန်းတူညီမ စုိ”  

(Gender  equality  today   for  a 

sustainable tomorrow) ေဆာင်ပဒ်ုနဲ  

အညီ အြခားိုင်ငံများနည်းတ ူြမန်မာ 

ိုင်ငံမှာလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါကေတာ့   အမျိးသမီးေတွရဲ 

အခွင့အ်ေရးနဲ  စွမ်းေဆာင်ိင်ုမ ေတကွိ ု

ဂုြပအာုံစိုက်မိလာေစဖိုနဲ   အမျိး 

သမီးေတွရဲ     အခွင့်အေရးေတွကို 

အေလးထားအေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ု 

ကေစဖို   ရည်ရယ်ပီး  အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာ  အမျိးသမီးများေနအထိမ်း 

အမှတ် အခမ်းအနား ေတွကို ကမ ာနဲ  

အဝှမ်းကျင်းပခဲ့ကတာ ြဖစ်ပါတယ်။

အားလုံးသိကတဲ့အတိုင်း  ြမန်မာ 

အမျိးသမီးများေန   ေပ ေပါက်လာ 

တာက ၁၉၉၅ ခှုစ်မှာ တတ်ုြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံ  ေဘဂျင်းမိမှာ  ကျင်းပ 

ခဲ့တဲ့  စတုတ အကိမ်ေြမာက်  ကမ ာ့ 

အမျိးသမီးညလီာခကံေန စတင်ခဲတ့ယ် 

လို ေြပာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

အဲဒီညီလာခံက ချမှတ်ခ့ဲတ့ဲ ေဘဂျင်း 

ေကညာစာတမ်းအရ   ိုင်ငံေတာ် 

အစိုးရက  ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ 

အမျိးသမီးများအားလုံး  အမျိးသား 

များနဲတန်းတူ က  စံု လုပ်ငန်းနယ်ပယ်  

အသီးသီးမှာ တန်းတညူမီ  ပါဝင်ခွင့်ရရိှ 

ေစဖိုနဲ အမျိးသမီးများရဲ စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်မားေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ကျား၊ 

မ တန်းတူညီမ ေရး၊  အမျိးသမီးများ 

အေပ  နည်းမျိးစုနံဲ  အကမ်းဖက်မ များ 

ကေန တားဆီးကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

ေတွကို   အေကာင ်အထည်ေဖာ  ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ဖို  ိုင်ငံအဆင့်  ဦးစီး 

ဦးေဆာင်လ ပ်ရှား ေဖာ်ေဆာင်ုိင်မယ့် 

အဖွဲအစည်းတစ်ခုအြဖစ်    ြမန်မာ 

ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတ ီ

ကိ ု ၁၉၉၆ ခှုစ်  ဇလူိင်ုလ (၃) ရက်ေနမှာ 

ဖဲွစည်းခဲပ့ါတယ်။  အဒဲလီိ ုြမန်မာိင်ုငလံုံး 

ဆိင်ုရာ အမျိးသမီး ေကာ်မတ ီဖဲွစည်းခဲတ့ဲ ့

ဇူလိုင်လ(၃)ရက်ေနကို  ိုင်ငံေတာ်က 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအြဖစ် သတ်မှတ် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာ့သမိုင်းစ်တစ်ေလ ာက်ကို 

ြပန်ကည့ရ်င်   ကိလုိနုေီခတ်လွတ်လပ်ေရး 

ကိးပမ်းမ ကာလများမှာ အမျိးသားများ 

ှင့်     ရင်ေပါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတဲ ့

 ြမန်မာိုင်ငံရဲ လူဦးေရထက်ဝက်ေကျာ်ဟာ အမျိးသမီးများြဖစ်တဲ့အတွက်  အဲဒီလို 

ပိမုိြုမင့တ်က်တဲ ့အမျိးသမီးထရုဲအင်အားကိ ုိင်ုငေံတာ်ကိ ုအကျိးြပိင်ုမယ့လ်ူစွမ်းအား 

အရင်းအြမစ်များအြဖစ် ြမင့တ်င်ေပးြခင်းအားြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်အတွက် အားကိုးအားထား 

ြပိုင်ပီး ကီးမားတဲ့အင်အားကို ရရှိမှာြဖစ်

 အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ ေတကွိ ုလမူ ေရးရာြဖစရ်ပ်စမီခံနခဲွ်မ စ ံလပ်ုငန်း 

လမ်း န်(SOP)နဲအညီ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများနဲ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးေန 

သလို  ဥပေဒေကာင်းအရ  အကာအကွယ်ေပးိုင်ဖို၊  အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်သူ 

ေတကွိ ုထေိရာက်တဲ ့ြပစ်ဒဏ်ေပးိင်ုဖိုအတွက် အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ(မူကမ်း)ကိ ုေရးဆဲွထားရိှပီး ြပ  ာန်းိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ေန 

တာြဖစ်တဲ့အတွက် အမျိးသမီးများအေရးကို ပိုမိုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင်မှာြဖစ်

 ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် ဒတုယိ 

ဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် 

Video Message ြဖင့်  အဖွင့်မိန်ခွန်းေြပာကားစ်။

အမျိးသမီးသူရဲေကာင်းများစွာ  ရှိခဲ့က 

သလိ ုေခတ်အဆက်ဆက်မှာလည်း ိင်ုင ံ

ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးနယ်ပယ်များနဲ  

အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အုပညာ 

ဆိင်ုရာ နယ်ပယ်များမှာ ထူးခ န်ထက်ြမက် 

တဲ ့ြမန်မာအမျိးသမီးများ  ေပ ထွက်ခ့ဲပါ 

တယ်။ 

နယ်ပယ်စံု၊ က  စံုေတွမှာ အမျိးသမီး 

များရဲ အခန်းက  ဟာ တစ်ေနထက် 

တစ်ေန    ပိုမိုတိုးတက်ြမင့်မားလာေန 

တာကို   ေတွြမင်ေနရပီး  မျက်ေမှာက ်

ကာလမှာလည်း ြမန်မာအမျိးသမီးများ 

ဟာ အမျိးသားများနဲ   ရင်ေပါင်တန်းကာ 

နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ  ပါဝင်လျက်ရိှကပါ 

တယ်။ ေခတ်အဆက်ဆက်မှာ  ထူးခ န် 

ထက်ြမက်တ့ဲ ြမန်မာအမျိးသမီးများဟာ 

ိုင်ငံနဲလူမျိးအတွက်  ကိးပမ်းကတဲ့ 

ေနရာမှာ လွတ်လပ်ေရး၊  ိုင်ငံေတာ် 

တည်ေဆာက်ေရး၊  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

တိုမှာ ပါဝင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ကတာ 

ကိ ုေတွြမင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။  ြမန်မာိင်ုင ံ

မှာရိှတဲ ့အမျိးသမီးေတဟွာ  အမ်ိေထာင်စ ု

တစ်ခုရဲ     ပဲ့ကိုင်ရှင်ေတွြဖစ်သလို 

ိုင်ငံေတာ်ရဲ  အင်အားစုတစ်ရပ်လည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။  ြမန်မာိုင်ငံရဲ  လူဦးေရ 

ထက်ဝက်ေကျာ်ဟာ    အမျိးသမီးများ 

ြဖစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလိုပိုမိုြမင့်တက်တဲ့ 

အမျိးသမီးထရုဲအင်အားကိ ုိင်ုငေံတာ်ကိ ု

အကျိးြပိုင်မယ့်  လူစွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်များအြဖစ်    ြမင့်တင်ေပးြခင်း 

အားြဖင့ ်  ိုင်ငံေတာ်အတွက်  အားကိုး 

အားထားြပိင်ုပီး ကီးမားတဲအ့င်အားကိ ု

ရရှိမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့်  ြမန်မာအမျိးသမီးများရဲ 

အေရးပါတဲ့အခန်းက  ကို    ထင်ဟပ် 

ေပ လွင်ေစဖို ြမန်မာအမျိးသမီးများရဲ 

စွမ်းေဆာင်ိုင်မ ကို   အသိအမှတ်ြပ 

အေလးထားဂုဏ်ြပတဲ့အေနနဲ   အခုလို 

“ြမန်မာအမျိးသမီးများေန” ကုိ ုိင်ငံေတာ် 

အဆင့်  ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား  ှစ်စ် 

ကျင်းပေပးေနတာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာိုင်ငံဟာ  ြမန်မာအမျိးသမီး 

များ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး၊ ကျား၊ မ တန်းတ ူ

ညီမ ေရးနဲ   အမျိးသမီးအခွင့်အေရးများ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးုိင်ဖုိအတွက် 

၁၉၇၉ ခှုစ်မှာ ကလုသမဂ က အတည်ြပ 

ြပ  ာန်းခဲ့တဲ့  အမျိးသမီးများအား  နည်း 

မျိးစုံြဖင့်  ခွဲြခားမ ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 

ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း(Convention 

on the Elimination of All forms of 

Discrimination Against Women-

CEDAW) နဲ  ၂၀၁၅ ခှုစ်မှာ ကလုသမဂ က 

ချမှတ်ခဲ့တဲ့  စ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးမ ပန်း

တိုင်များ (Sustainable Development 

Goals-SDGs) စတ့ဲ ုိင်ငံတကာလုပ်ငန်း 

အစီအစ်များကို ိုင်ငံေတာ်၏မူဝါဒှင့် 

အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးလျက်ရိှ 

ပါတယ်။ 

ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

အြဖစ် အာဆီယံအမျိးသမီး  ေကာ်မတီ 

(ASEAN Committee on Women–ACW)

နဲ အာဆီယံ အမျိးသမီးှင့် ကေလးသူငယ် 

အခွင့်အေရးများြမင့်တင်ေရးှင့် ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေကာ်မရှင ်   (ASEAN 

Commission on the Promotion and 

Protection of the Rights of Women 

and Children-ACWC)   အာဆီယံ 

ငိမ်းချမ်းေရး    မှတ်ပုံတင်အမျိးသမီး 

ကိုယ်စားလှယ် (ASEAN Women for 

Peace Registry - AWPR) စတာေတွမှာ 

လည်း တက်တက်က က  ပါဝင်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါတယ်။

ဒါအ့ြပင် ြမန်မာိင်ုငအံေနနဲ  လင်ိပိင်ုး 

ဆိုင်ရာအကမ်းဖက်မ နဲ  ပတ်သက်ပီး 

လုံးဝလက်မခတံဲ ့မဝူါဒကိ ုလက်ကိင်ုထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ အလားတူ 

ိုင်ငံေတာ်က   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိတဲ့ 

အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်းဖက်မ မှ 

တားဆီးကာကွယ်ေရး  လုပ်ငန်းစ် 

များနဲပတ်သက်ပီး အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   ြပယုဂ်တစ်ခု 

အေနနဲ ပဋိပက ကာလအတွင်း လိင်ပုိင်း 

ဆုိင်ရာအကမ်းဖက်မ  တားဆီးကာကွယ် 

ေရးဆုိင်ရာပူးတဲွေကညာချက် (Joint 

Communique on Prevention and 

Response  to  Conflict  Related 

Sexual Violence)ကို   ၂၀၁၈ ခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာလမှာ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထားပါတယ်။ 

ပူးတွဲေကညာချက်အရ  ပဋိပက  

အတွင်း လင်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ  အကမ်းဖက်မ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့ ်  တုံ ြပန် 

ေဆာင်ရက်ေရးဆိုင်ရာ   အမျိးသား 

အဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) 

ကို  ေရးဆွဲထားရှိပီး   ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက်ေနက စတင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ြဖစ်ေပ တိုးတက် 

မ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပဋိ 

ပက အတွင်း  လိင်ပိုင်းအကမ်းဖက်မ  

ဆိုင်ရာ တားဆီးကာကွယ်ေရး  ကုလ 

သမဂ အတွင်းေရးမှးချပ်ရဲ    အထူး 

ကိုယ်စားလှယ်ုံးသို   ေပးပိုိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း သရိှိရပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် အမျိးသမီးများအေပ  အကမ်း 

ဖက်မ ေတွကို လူမ ေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံ 

ခန်ခွဲမ   စံလုပ်ငန်းလမ်း န်(SOP)နဲ  

အညီ    ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများနဲ  

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးေနသလို 

ဥပေဒေကာင်းအရ  အကာအကွယ်ေပး 

ိင်ုဖို၊  အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်သေူတကွိ ု

ထေိရာက်တဲ ့ြပစ်ဒဏ်ေပးိင်ုဖိုအတွက် 

အမျိးသမီးများအေပ   အကမ်းဖက်မ  

တားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ(မူကမ်း)

ကို ေရးဆွဲထားရှိပီး  ြပ  ာန်းိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်တဲ့အတွက  ်

အမျိးသမီးများအေရးကိ ုပိမုိကုာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာိင်ုငလံုံးဆိုင်ရာ  အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီက ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ(၄)

ရပ်၊   လုပ်ငန်းတာဝန်(၇)ရပ်နဲအညီ 

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတ ီ   အဆင့်ဆင့် 

ကို  ဖွဲစည်းထားရှိပီး  အမျိးသမီးများ 

အား နည်းမျိးစုနံဲ ခဲွြခားမ ပေပျာက်ေရး 

ဆိင်ုရာ ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း CEDAW 

ပါ ကတကိဝတ်များနဲ  အကြံပသုံးသပ် 

ချက်များ၊ ေဘဂျင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ 

ဦးစားေပး    နယ်ပယ်(၁၂)ရပ်နဲအညီ 

ေရးဆွဲထားတဲ့ အမျိးသမီးများဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးဆိင်ုရာ အမျိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) 

တိုကို   အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာမှာ 

ေကာ်မတအီေနနဲ   အဓကိအခန်းက   

ကေန ပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားရမှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။  အဲဒီ   မဟာဗျဟာစီမံကိန်း 

အေနနဲ  အခု ၂၀၂၂ ခုှစ်မှာ  စီမံကိန်း 

ကာလ ပီးဆံုးေတာ့မှာြဖစ်တ့ဲအတွက် 

စမီကံန်ိးအလွန်မှာ စမီကံန်ိးရဲအားသာ 

ချက်၊ အားနည်းချက်များအေပ  ေလ့လာ 

စာမျက်ှာ ၇ သို 



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

သုံးသပ်ထားပီး အမျိးသမီးများ  ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း   (Phase II)  ကို 

ဆက်လက်   ေရးဆွဲိုင်ေရး  ဆက်စပ် 

ဝန်ကီးဌာနများနဲ     အဖဲွအစည်းများက  

ဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ေပးကရမှာ 

ြဖစ်ေကာင်း မှာကားလိုပါတယ်။

ဒါအ့ြပင် ကလုသမဂ က ချမှတ်ခဲတ့ဲ ့ 

စ်ဆက်မြပတ်      ဖွံဖိးတိုးတက်မ  

ပန်းတိုင်များနဲ  ဆက်စပ်ေနတဲ့လုပ်ငန်း 

စ်များ၊  ြမန်မာိုင်ငံအတွက်  ၂၀၃၀ 

ြပည့်ှစ်အထိ    ိုင်ငံ၏ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးကိ ုေဖာ်ေဆာင်ိင်ုရန် ေရးဆဲွထားတဲ ့ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး  ဟန်ချက်ညီ 

ေသာ        ဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း 

(Myanmar Sustainable Development 

Plan – MSDP)၊    ကိုဗစ်-၁၉   ေကာင့ ် 

စီးပွားေရးထိခုိက်မ  သက်သာေရးစီမံချက် 

(COVID-19  Economic Relief Plan- 

CERP) တိုကို ေရးဆွဲအေကာင်အထည ်

ေဖာ်မ ေတွဟာ   အမျိးသမီးများဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးကိ ု အေထာက်အပံြ့ပေနပီး 

ကျား၊  မ  တန်းတူညီမ မ   ရရှိေရးနဲ  

အမျိးသမီးများနဲ ငယ်ရယ်သအူမျိးသမီး 

များအားလုံး စွမ်းပကားတိုးြမင့်ေစေရး 

ဆိုတဲ့   ေထာင့်ေတွကိ ု ချန်လှပ်ထားမ  

မရိှဘ ဲ  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း 

ေြပာကားလိုပါတယ်။

ပိုမိုများြပားလာ

ိင်ုငံေတာ်ကာကွယ်ေရးှင့် လံုခံေရး 

က  များတွင်  အမျိးသမီးများ  ပါဝင် 

မ ဟာ ပုိမုိများြပားလာတာေတွရပါတယ်။ 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မှာ ကည်း၊ ေရ၊ ေလ  

အမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်းများ  ေမွးထုတ် 

ထားပီး အမျိးသားများနဲ တန်းတူရင်ေပါင် 

တန်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကပြီဖစ်ပါ 

တယ်။  ဒါ့အြပင် ဒီှစ်မှာ  တပ်မေတာ် 

ေဆးတက သိုလ်အတွက်   အမျိးသမီး 

ဗိုလ်ေလာင်းများကိုလည်း       ေခ ယူ 

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန် စီစ်လျက် 

ရှိပါတယ်။   အလားတူ    ိုင်ငံေတာ် 

လုံ ခံေရးအတွက်လည်း    ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန     ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှာ 

အမျိးသမီးရဲတပ်ဖွဲဝင်များကလည်း  

အမျိးသားများှင့် တန်းတ ူရင်ေပါင်တန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  

ေရာက်တိင်ုး  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

နဲ  ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနတိုက  ထူးခ န် 

အမျိးသမီးများကုိ ှစ်စ်ဆုချးီြမင့်ေပးတဲ ့

အစီအစ်များ    ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိတာ ေတွရပါတယ်။ 

ုိင်ငံေတာ်အဆင့်  ဦးစားေပးက   

များြဖစ်တဲ ့  ငိမ်းချမ်းေရး၊   စီးပွားေရး 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊   အမျိးသမီးများှင့် 

အမျိးသမီးငယ်များအေပ  အကမ်းဖက် 

မ  ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေရးှင့် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ကို    ခံိုင်ရည်စွမ်းအား 

ြမင့်မားေစေရးတုိအတွက်  အရိှန်အဟန်ု 

နဲ  ေဆာင်ရက်သွားုိင်ဖုိအတွက် ဆက်စပ် 

ဝန်ကီးဌာနများ၊   အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းများ၊  အရပ်ဘက်  

လမူ ေရးအဖဲွအစည်းေတွအေနနဲ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရမှာ   ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးမှာကားလိုပါတယ်။

အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ  ၂၀၁၄ ခုှစ်မှာ  

အမျိးသားအဆင့်        လူမ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရး  မဟာဗျဟာစီမံချက် 

ကို အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ  

မဟာဗျဟာစမီခံျက်  အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာမှာ    ဘဝသက်တမ်း 

အဆင့်ဆင့်ချ်းကပ်ပုံ     (Life Cycle 

Approach) မှာ   ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အမျိးသမီး  ၅၃  ဒသမ  ၂  ရာခိုင် န်း 

ပါဝင်တာ ေတွရှိရပါတယ်။

အစရီင်ခစံာပါ  အချက်အလက်ေတ ွ

အရ အမျိးသမီးများရဲ ပညာေရးဆိင်ုရာ 

ဆန်းစစ်ကည့်မယ်ဆိုရင ်      ေကျာင်း 

တက်ေရာက်မ ှင့်ပတ်သက်လို မိြပှင့ ် 

ေကျးလက်ကား    ကွာဟမ များြပား 

ေနတာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။

မိြပမှာ  အသက်  ၅  ှစ်အထက် 

လူဦးေရ ၁၀၀ မှာ  ၅  ဦးသာ  ေကျာင်း 

မတက်ေသာ်လည်း  ေကျးလက်တွင်  ၉  

ဦး     ေကျာင်းမတက်သည်ကိ ု  ေတွရပါ 

တယ်။  ကျား၊  မ  အချိးနဲ ကည့်ရင ် 

မိန်းကေလးငယ်များအတွက်   လူဦးေရ 

၁၀၀ မှာ မိြပေဒသမှာ ၆ ဦးခန်ရှိပီး  

ေကျးလက်ေဒသမှာ ၁၁ ဦးထရိှိေကာင်း  

ေတွရှိရပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အသက် ၁၅ 

သားသမီးဝတ ရားေကျတ့ဲ သားသမီး 

များြဖစ်လာေရး၊ တပည့ဝ်တ် ေကျပွန်တဲ ့

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ  ြဖစ်လာ 

ေရးကို  မိဘများက  မိဘဝတ ရားများနဲ  

အည၊ီ ဆရာ ဆရာမများက ဆရာဝ့တ ရား 

များနဲအည ီသွန်သင်ဆုံးမြပြပင်ေပးကဖို  

အေလးအနက်ထား တိက်ုတွန်းမှာ ကား 

လိုပါတယ်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်စီးပွားေရးအေပ   

အကျိးသက်ေရာက်မ များကိ ု  ေလ ာ့ချ 

ိင်ုဖိုအတွက်    ေကျးလက်ေနအမျိးသမီး 

များရဲ ဝင်ေငရွ တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ုစီးပွားေရး 

လပ်ုငန်းများ အရိှန်မြပတ်ပံုမှန်ရရိှေစေရး၊  

ကိုဗစ်ေကာင့ ်          ရပ်ဆိုင်းသွားရတဲ ့

အငယ်စား    စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ြပန်လည်စတင်ိင်ုဖိုနဲ  ဝင်ေငမွရိှေသးတဲ ့ 

အမျိးသမီးများအတွက ် အလုပ်အကိုင် 

ကျား၊ မ တန်းတညူမီ မ ကိ ုပိမုိထုည့သွ်င်း 

စ်းစားဖို    လိုအပ်ေကာင်း   မီးေမာင်း 

ထိုးြပထားတာကိ ု   သတိထားကရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

စ်ဆက်မြပတ်      တိုးတက်ပီး   

ကျား၊   မ   တန်းတညူမီ တဲ ့  အနာဂတ်ကိ ု

ေဖာ်ေဆာင်ရာမှာ     အမျိးသမီးများနဲ  

မိန်းကေလးငယ်များဟာ အေရးကီးတဲ့ 

အခန်းက  မှာ ရိှေနပါတယ်။ ဒါေ့ကာင့် 

ကျား၊  မ  ေရးရာ   တန်းတူညီမ မ နဲ  

ေကျးလက်မိြပ    ကွာဟချက်နည်းပီး 

ညတီညူမီ  ဖံွဖိးတုိးတက်ကာ အမျိးသမီး 

များ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားလာိုင်ေစ 

မယ့်    လူမ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

စနစ်များ၊ လမူ ေရးရာဝန်ေဆာင်မ များနဲ   

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း      ယ ရားေတွကိ ု

ေဖာ်ထုတ်ကာ   ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ေပးကဖို      တိုက်တွန်းေြပာကားလိ ု

ပါတယ်။ 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

လက်ရှိကာလမှာ     ိုင်ငံေတာ်က 

ငမ်ိးချမ်းေရးလပ်ုငန်းစ်များ ေအာင်ြမင် 

ေရးနဲ  ဒီမုိကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ 

အေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံေတာ ် 

ြဖစ်ေပ ေရး     အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာမှာ   ြမန်မာအမျိး 

သမီးများ   ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေစဖို 

အတွက်   အဓိကဦးစားေပး   လုပ်ငန်း 

နယ်ပယ်များြဖစ်တဲ ့စီးပွားေရး၊  အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာ 

ေရး၊ ြပည်သူေရးရာတွင် ပါဝင်မ ၊ ငိမ်းချမ်း 

ေရး၊ လုံ ခံေရး၊  အမျိးသမီးများနဲ   အမျိး 

သမီးငယ်ရယ်များအေပ မှာ အကမ်းဖက် 

မ မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး စတဲ ့လပ်ုငန်း 

နယ်ပယ်များကိ ု  ထိထိေရာက်ေရာက ်  

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရက်သွား 

ရမှာ  ြဖစ်တဲ့အတွက်  အားလုံးဝိုင်းဝန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးကဖို တိက်ုတွန်း 

ေြပာကားလိုပါတယ်။

နိဂုံးချပ်အေနနဲ  ကျား၊ မ တန်းတူ 

ညီမ မ ရှိဖိုနဲ   ြမန်မာအမျိးသမီးများရဲ 

အခွင့်အေရးေတွကိ ု        ပိုမိုြမင့်တင ် 

ကာကွယ်       ေစာင့ေ်ရှာက်ိင်ုဖိုအတွက် 

ိုင်ငံေတာ်အေနနဲ      ဘက်ေပါင်းစုံက 

တတ်ိုင်သေရ   ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသလို    အမျိးသမီးထုကီးနဲ  

အဖဲွအစည်းများကလည်း သက်ဆိင်ုရာ 

က  အသီးသီးကေန ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကပါလို    တိုက်တွန်း 

ေြပာကားရင်းနဲ  ယေနြမန်မာအမျိးသမီး 

များေနမှာ    ြမန်မာအမျိးသမီးထုကီး 

တစ်ရပ်လုံးသာမက ြမန်မာိင်ုငသံားများ 

အားလုံး    ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ   ကျန်းမာ 

ချမ်းသာကပါေစေကာင်း၊ ေရာဂါဘယ 

ေဘးအေပါင်းကလည်း ကင်းေဝးကပါ 

ေစေကာင်း     ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသ 

အပ်ပါတယ်။

အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

မီးမဖွားမ ီ ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊  ကေလး 

မီးဖွားြခင်းနဲ  မီးဖွားပီးေစာင့ေ်ရှာက်ြခင်း 

တိုကိ ုအေရးကီးတဲ ့အစတ်ိအပိင်ုးအြဖစ်  

ထည့်သွင်းထားတာကိ ုေတွရမှာြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ဒီအစီအစ်အရ    ကိုယ်ဝန်ေဆာင် 

မိခင်များနဲ  ၎င်းတိုက   ေမွးဖွားလာတဲ ့

ကေလးေတွ   အသက်  (၂)  ှစ်အထိ  

အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ          ဖွံဖိးေစရန ်

ေငွေကးေထာက်ပံ့မ ေတွကို   ိုင်ငံရဲ 

ေဒသတချိမှာ ပ့ံပုိးေပးလျက်ရိှပါတယ်။ 

အဒဲအီစအီစ်ဟာ          ကိယ်ုဝန်ေဆာင် 

အမျိးသမီးများကိ ုအပိေုဆာင်းအာဟာရ 

အြဖစ် ေထာက်ပံတ့ာြဖစ်သလိ ုအနာဂတ် 

မျိးဆက်သစ်ကေလးေတအွတွက်လည်း 

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ပီး    eာဏ်ရည်ဖွံဖိးဖို 

ရင်းီှးြမပ်ံှတာပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒအိြပင်  

လင်ိပိင်ုးဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ အပါအဝင် 

နည်းမျိးစုံြဖင့်     အကမ်းဖက်ခံရတဲ့ 

အမျိးသမီးများအား    လိုအပ်ချက်ေပ  

မူတည်ပီး     ေထာက်ပံ့ေပးမ များကို 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း  သိရ 

ပါတယ်။ 

၂၀၁၉    ခုှစ်   ကားြဖတ်လူဦးေရ 

သန်းေခါင်စာရင်းအှစ်ချပ်  အစီရင် 

ခံစာအရ   ြမန်မာိုင်ငံမှာ   သမားိုးကျ 

အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရ ၅၁ ဒသမ ၁ သန်း 

မှာ အမျိးသား ၄၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင် န်း၊ 

ှစ်ှင့်အထက်   အမျိးသမီးစာတတ ်

ေြမာက်မ  န်းမှာ ၈၆ ဒသမ ၃ ရာခိင်ု န်း 

ရှိပီး အမျိးသားစာတတ်ေြမာက်မ  န်း 

မှာ ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင် န်းထိ ရိှေကာင်း  

ေတွရှိရပါတယ်။ 

အဲဒီအတွက်ေကာင့ ်   အမျိးသမီး 

များကိ ုေခတ်မပီညာေရး သင်ကားရာမှာ 

အားေပးဖိုလိုသလိ ု  တစ်ဖက်ကလည်း 

အိမ်တွင်းမ လုပ်ငန်းများ    အပါအဝင် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း  ပညာရပ်များ 

ကိုလည်း    တိုးြမင့်သင်ကားေပးပီး 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း   တိုးတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးဖိုလိုပါတယ်။ 

ြပစုပျိးေထာင်

ဒါနဲ  တစ်ဆက်တည်းမှာပ ဲ မခိင်များ 

ြဖစ်ကတဲ ့အမျိးသမီးများအေနနဲ  မမိတိို 

ရဲ သားသမီးများ၊ လငူယ်လရူယ်များကိ ု 

လိမ ာေရးြခားရှိေစဖိုနဲ        လူေတာ် 

လူေကာင်း၊      အဖိုးတန်လူငယ်များ 

ြဖစ်ေအာင ်    ြပစုပျိးေထာင်ေပးကဖို 

လိအုပ်ပါတယ်။ ဒေီနဒအီချန်ိမှာ ိင်ုငရံဲ 

အနာဂတ်မှာ အားကုိးုိင်မယ့် ဗလငါးတန် 

ြပည့်ဝတဲ့  လူငယ်များြဖစ်လာေအာင ်

ေလ့ကျင့်ြပစုေပးေရးဟာ  မိဘများနဲ  

ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမများရဲ   တာဝန်  

ဝတ ရားတစ်ရပ်အြဖစ ်    အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ိင်ုကဖိုကိုလည်း အခါအခွင့် 

သင့်တုန်း မှာကားလိုပါတယ်။ 

အခွင့်အလမ်းေတွ  ဖန်တီးေဆာင်ရက် 

ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန/အဖွဲ  

အစည်းများ ပူးေပါင်းပါဝင်တဲ ့ ေရှေြပး 

လပ်ုငန်းစမီခံျက်ကိ ုေရးဆဲွပီး အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရး     ေဆာင်ရက်ကဖို 

ကိုလည်း    အေလးထားေဆာင်ရက ်

သွားကဖို မှာကားလိုပါတယ်။

ထိထိေရာက်ေရာက်အသုံးချ

အခုအခါ    စီးပွားေရး  ြပန်လည် 

ထူေထာင်ိုင်ဖို   ကိးပမ်းေနကရာမှာ 

ထိခိုက်ခံရဆုံးြဖစ်တဲ ့   အမျိးသမီးများ 

အတွက် အမျိးသမီးများရဲ  အထူးလိအုပ် 

ချက်များနဲ အခန်းက  များကုိ ထည့်သွင်း 

စ်းစားပီး     သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန/    

အဖွဲအစည်းများက     စီမံကိန်းများ၊  

စမီခံျက်များ၊  လပ်ုငန်းအစအီစ်များမှာ 

ထည့်သွင်းေရးဆဲွဖုိနဲ အေကာင်အထည်  

ေဖာ်ရာတွင်လည်း    အမျိးသမီးများရဲ 

စွမ်းရည်ကိ ုထထိေိရာက်ေရာက် အသုံးချ 

ေပးဖို တုိက်တွန်းေြပာကားလုိပါတယ်။  

၂၀၂၂  ခုှစ်  မတ်လ  ၈ ရက်ေနမှာ  

ကျင်းပခဲ့တဲ ့       အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

အမျိးသမီးများေနရဲ    “စ်ဆက်မြပတ် 

တိုးတက်ဖို၊ ကျား၊ မ  တန်းတူညီမ စို”  

ဆိုတဲ့   ေဆာင်ပုဒ်ကလည်း    (၂၁)ရာစု 

စိန်ေခ မ ေတွြဖစ်တဲ့   ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 

အကျပ်အတည်းေတွ၊   ေဘးအ ရာယ် 

ြဖစ်ပွားမ ေတွကို ေလ ာ့ချိုင်ဖိုအတွက် 

 မိခင်များြဖစ်ကတဲ့ အမျိးသမီးများအေနနဲ မိမိတိုရဲ သားသမီးများ၊ လူငယ်လူရယ် 

များကိ ုလမိ ာေရးြခားရိှေစဖိုနဲ  လေူတာ်လေူကာင်း၊  အဖိုးတန်လငူယ်များြဖစ်ေအာင်  

ြပစုပျိးေထာင်ေပးကဖို လိုအပ်

 ကျား၊ မ ေရးရာ တန်းတူညီမ မ နဲ ေကျးလက်မိြပ ကွာဟချက်နည်းပီး ညီတူညီမ  

ဖွံဖိးတိုးတက်ကာ  အမျိးသမီးများ  စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားလာိုင်ေစမယ့်   လူမ  

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ၊ လမူ ေရးရာဝန်ေဆာင်မ များနဲ  လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း 

ယ ရားေတွကို ေဖာ်ထုတ်ကာ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်

ေမာ်လမိင ်  ဇူလိုင်   ၃                                                                              
မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် ပုဂ လိကေဆးုံများ 

ှင့ ်ကျန်းမာေရးလပ်ုငန်းရှင်များ ေတွဆုပဲွံကိ ုယမန် 
ေနက မွန်ြပည်နယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနုံး 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်လင်းထွန်းက             

ပုဂ လိကေဆးုံများှင့် ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် 

ေဆးုအံေပ  မီှခိအုားထားေနရေသာ လနူာများ၊ ဝနထ်မ်းများအတက်ွ ေစတနာထား
မွန်ြပည်နယ်တွင် ပဂု လကိကျန်းမာေရးက   အရိှန် 
အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာလအတွင်း ြပည်သူကျန်းမာေရးဌာနှင့်အတူ 
တက်ညီလက်ညီ   ေဆာင်ရက်ကသည့်အတွက ်
အထူးဝမး်ေြမာက်ေကာင်း၊ ပုဂ လိကေဆးုံများှင့် 
ကျန်းမာေရးက    ဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင်  ိင်ုငေံတာ် 

က ြပ  ာန်းထားသည့ ်  ပဂု လကိကျန်းမာေရးလပ်ုငန်း 
ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊       ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စ ီ
ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လိက်ုနာရမည့ ်ကျင့ဝ်တ် 

များ၊ ချမှတ်ထားသည့ ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိ ု
လိုက်နာရန်လိုအပ်ေကာင်း၊   မွန်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွအေနြဖင့ ်ပဂု လကိေဆးုမံျား၏ လတ်တေလာ  
ေတွကံရသည့် အခက်အခဲများကုိ ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 
ေြဖရှင်းေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ ပဂု လကိေဆးုမံျားှင့ ်
ကျန်းမာေရးလပ်ုငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်ေဆးုအံေပ    
မှီခိုအားထားေနရေသာ   လူနာများ၊   ဝန်ထမ်းများ 

အတွက် ေစတနာထားလုပ်ကိုင်ကရန် ေြပာကား 
သည်။
ထိုေနာက် မွန်ြပည်နယ်ကုသေရးှင့် ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးက ပုဂ လိက ကျန်းမာေရး 
က  ှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ပုဂ လိက 

ကျန်းမာေရးလပ်ုငန်းရှင်များ၏ ေဆွးေွးတင်ြပချက် 
များအေပ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က လိအုပ်ချက်များ 
ကို    ေပါင်းစပ်ညိ  င်း   ြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့ေကာင်း  
သိရသည်။

ခိုင် (ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်  ၃

အာဆယီအံလှည့က်ျဥက   ၏ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ  အထူးကိယ်ုစား 

လှယ် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဒတုယိဝန်ကီးချပ် H.E. Mr. Prak Sokhonn 

ှင့ ်အဖဲွသည် ယေန  နနံက်ပိင်ုးတွင်  ေရ တဂိုေံစတေီတာ်သို သွားေရာက် 

ဖူးေြမာ်ကည်ညိကသည်။ 

ဦးစွာ  ဧည့သ်ည်ေတာ်ှင့အ်ဖဲွသည် ေတာင်ဘက်ဧည့ခ်တံန်ေဆာင်း 

၌ ဧည့သ်ည်ေတာ်မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ေရးထုိးပီး ေစတေီတာ်ကီး 

အား ပန်း၊ ေရချမ်း၊ ဆမီီး ကပ်လှပေူဇာ်သည်။ ထိုေနာက် ေဂါပကအဖဲွဝင် 

များက   ေရ တိဂုံေစတီေတာ်  ဓာတ်ပုံှင့်  သမိုင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိ ု

လက်ေဆာင်အြဖစ ်ေပးအပ်သည်။ 

ဆက်လက်၍ ဧည့သ်ည်ေတာ်ှင့အ်ဖဲွသည် ရင်ြပင်ေတာ်တစ်ပတ် 

လှည့လ်ည် ကည့် ေလလ့ာပီး အလှရှင်ဧည့ခ်န်းမေဆာင်၌ ေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီးအတွက ်အလှေတာ်ေငွများ ေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် အာဆယီအံလှည့က်ျဥက   ၏ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ ် ကေမ ာဒီးယားိုင်င ံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်သည ်

(၇)ကိမ်ေြမာက် မဲေခါင်-လန်ချန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ုိင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးသိုတက်ေရာက်ရန ်ရန်ကုန်မိမ ှပုဂံမိသို 

ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်ထွက်ခွာသွားသည်။                       သတင်းစ်

အာဆီယအံလှည့က်ျဥက   ၏ ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ အထူးကိယ်ုစားလှယ် ကေမ ာဒီးယားိင်ုင ံဒတုယိဝန်ကီးချပ် ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဖူးေြမာ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၃

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန    အထိမ်း 

အမှတ်အခမ်းအနားကို ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်  လူမ ဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ုံးအမှတ်(၂၃) ေနြပည်ေတာ်၌  ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

 အခမ်းအနားသို    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖဲွဝင် ေဒ ေအး ု

စိန်၊   ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ  အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီဥက                 လူမ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်    ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေရးဝန်ကီးဌာန      ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး            ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ပုဂ ိလ်များှင့်   ၎င်း 

တို၏ဇနီးများ၊  အမျိးသမီးအဖွဲအစည်း 

များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

လုံးဆိုင်ရာ           အမျိးသမီးေကာ်မတ ီ

အဖွဲဝင်များ၊    ဌာနဆိုင်ရာ  အကီးအကဲ 

များ၊ ထူးခ န်ဆုရရှိသူ အမျိးသမီးများ၊ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ

ဖိတ်ကားထားသည့ ်         ပုဂ ိလ်များ 

တက်ေရာက်ကပီး  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များမှ   အမျိးသမီးေကာ်မတီ 

ဥက   များှင့်   အတွင်းေရးမှးများက  

Virtual စနစ်ြဖင့် တက်ေရာက်ကသည်။

အဖွင့်မိန်ခွန်းေြပာကား

ဦးစွာ   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ကိုယ်စား        ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီး စုိးဝင်းက Video 

Message ြဖင့်  အဖွင့်မိန်ခွန်းေြပာကား 

သည်။      (ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီဒတုယိဥက    ဒတုယိဝန်ကီးချပ် 

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း ေြပာကား 

သည့ ် မန်ိခွန်းအြပည့အ်စုကံိ ု  စာမျက်ှာ 

(၆၊ ၇)တွင်  ေဖာ်ြပထားပါသည်။)

ဆက်လက်၍ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ

အမျိးသမီးေကာ်မတ ီဥက    လမူ ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်က အမျိးသမီး 

များ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊     အမျိးသမီး 

အခွင့အ်ေရး         ြမင့တ်င်ေဖာ်ေဆာင်မ ှင့် 

အမျိးသမီးများအေပ    နည်းမျိးစုံြဖင့ ်

အကမ်းဖက်ခရံမ  တားဆီးကာကွယ်ေရး 

ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မ များကို   ရှင်းလင်း 

တင်ြပသည်။ 

ဆက်လက်၍ အမျိးသမီးများ ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဆိင်ုရာ  သမိင်ုးမှတ်တိင်ုများ 

ကို ေဖာ် န်းသည့်  Video Clip ကို ြပသ 

ရာ  တက်ေရာက်လာသမူျားက    ကည့်  

အားေပးကသည်။

ဆုချးီြမင့်

ဆက်လက်၍ ကအလုိက် ထူးခ န် 

အမျိးသမီးများအား ဆခုျးီြမင့ရ်ာ ထူးခ န် 

အမျိးသမီး တပ်မေတာ်(ကည်း) အရာရှိ 

ှစ်ဦး၊  ထူးခ န်အမျိးသမီး ရဲေမ   တစ်ဦး၊ 

ထူးခ န်အမျိးသမီး  ကက်ေြခန ီ     တစ်ဦး၊ 

ထူးခ န်အမျိးသမီး မသန်စွမ်း     တစ်ဦး၊ 

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်   အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပဲွတွင် ေရ တံဆိပ်ဆုရရိှခ့ဲ 

သည့် ထူးခ န်အမျိးသမီး  အားကစား 

သမား ခနုစ်ဦး၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် 

တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင် တစ်ိုင်ငံ 

လုံး၌ (သိပ ံ၊ ဝိဇ ာ၊ ဝိပ ံ) ဘာသာတွဲများ၌ 

အမှတ်အများဆုံး ရရိှခ့ဲသည့် ေကျာင်းသ ူ

သုံးဦး၊ ိုးရာပဲွတက်ဝတ်စုခံျပ်   ပိင်ပဲွတွင် 

ဆုရရှိသူ လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန (ပုသိမ် 

မိ ) အမ်ိတွင်းမ     သက်ေမွးလပ်ုငန်းပညာ 

သင်ေကျာင်းမှ အမျိးသမီးဝန်ထမ်း သုံးဦး 

တိုကိ ုိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင်   ေဒ ေအးုစိန်၊  ြမန်မာုိင်ငံလံုး 

ဆိုင်ရာ     အမျိးသမီးေကာ်မတီဥက    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး         ေဒါက်တာ 

သက်သက်ခိင်ု၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ 

၏ဇနီးများ၊    ဒုတိယဝန်ကီးများှင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင် ဦးြမင့်စုိးတုိက 

ဆုတံဆိပ်များ ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

ထိုေနာက်        အခမ်းအနားသို 

တက်ေရာက်ကသူများသည ်   စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပံုုိက်ကပီး အခမ်း 

အနားကို  ုပ်သိမ်းလိုက်ေကာင်း   သိရ 

သည်။                             

    သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ် ေဒ ေအးုစိန်   ထူးခ န်ဆုရရှိသူ 

အမျိးသမီးတစ်ဦးအား ဆုတံဆိပ်ေပးအပ်ချးီြမင့်စ်။

 ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကသူများ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၃

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးေအာက်ပိုင်း၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီးှင့် ကယား 

ြပည်နယ်တိုတွင ်ေနရာကျဲကျဲ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအထက ်

ပိုင်း၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးှင့် ကချင်ြပည်နယ်တိုတွင်   ေနရာစိပ်စိပ်ှင့် 

ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်တိုတွင ်ေနရာအှံအြပားမိုးထစ်ချန်းရာပီး 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊    ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့ ်

မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိင်ုသည်။ ရာရန်ရာ န်းြပည့ြ်ဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

ေနရာစိပ်စိပ်ှင့် 

ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင်



ရန်ကုန်   ဇူလိုင်    ၃

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ ်     ေဒါက်တာ သီတာဦး၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး 

ဦးေဇာ်ဝင်း၊    တုိင်းေဒသကီးဥပေဒချပ် ဦးေဌးေအာင် 

ှင့်တာဝန်ရှိသူများသည်  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်          

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ    မိနယ်ဥပေဒံုး

အေဆာက်အအုံသစ်များကိ ု   မိနယ်များအလိုက ် 

သီးြခားစီဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ေရှးဦးစွာ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး သယံဇာတ 

ေရးရာဝန်ကီး ဦးေဇာ်ဝင်း၊ တိင်ုးေဒသကီးဥပေဒချပ်    

ဦးေဌးေအာင်၊ တိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးများှင့်  ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှ  

 န်ကားေရးမှးချပ်တိုက  သာေကတမိနယ ် 

ဥပေဒုံးအေဆာက်အအုသံစ်ှင့ ် ရန်ကင်း၊  အလုံမိ 

နယ်ဥပေဒုံး အေဆာက်အအုသံစ်များကိ ုဖဲကိးြဖတ် 

၍လည်းေကာင်း၊    ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန     

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် 

ေဒါက်တာသီတာဦးက    ုံးသစ်ဆိုင်းဘုတ်ှင့ ်  

ကမ ည်းေမာ်ကွန်းကို    စက်ခလုတ်ှိပ်၍ လည်း 

ေကာင်း ဖွင့်လှစ်ေပးကပီး ကမ ည်းေမာ်ကွန်းအား 

နံသာရည်ြဖင့ ်ပက်ဖျန်းေပးကကာ အေဆာက်အအု ံ

များအတွင်း လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးကသည်။

ထိုေနာက်  မိနယ်အေဆာက်အအုံသစ်များ  

ဖွင့်လှစ်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ုတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲုံး မဂ  လာခန်းမ၌    ဆက်လက်ကျင်းပရာ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

သည်။

အခမ်းအနားတွင် တိုင်းေဒသကီး သယံဇာတ 

ေရးရာဝန်ကီးက     အမှာစကားေြပာကားပီး 

ဥပေဒချပ်က ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်   အေဆာက်အအုံသစ်များအား 

ေဆာက်လုပ်ခဲ့ကသည့ ်ကုမ ဏီများမှ တာဝန်ရှိသူ 

များက အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာအချက်အလက်များ

ကိ ုတုိင်းေဒသကီးဥပေဒအရာရိှ ဦးေမာင်ေမာင်တာ 

ထံ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ကသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ရန်ကုန်

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်   တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း    တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိကေသာ 

တိုင်းေဒသကီး၊  ခိုင်၊   မိနယ်ဥပေဒုံးများမ ှ

ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆုံပွဲကို မဂ  လာခန်းမကီး၌ 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဗီဒီယုိမှတ်တမ်းြဖင့်ြပသပီး 

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်တုိက အမှာစကားေြပာကား 

ကသည်။

ထိုေနာက်   တိုင်းေဒသကီး၊  ခိုင်၊ မိနယ် 

ဥပေဒုံးများမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် တက သိလ်ု 

ဝင်စာေမးပွဲ၌ ဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့ကေသာ ဝန်ထမ်းသား၊ 

သမီးများအား ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်၊    တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်ှင့ ်  တိင်ုးေဒသကီးဥပေဒချပ်တိုက 

ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွများေပးအပ်ကသည်။

ယင်းေနာက်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

တိုင်းေဒသကီး၊    ခိုင်၊ မိနယ်ဥပေဒုံးများမ ှ

ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆုံပီး လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက် 

ရာတွင် လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်သည်များကိ ု 

အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန စမီေံရးရာ 

ဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် ဥပေဒမူကမ်း 

စိစစ်ေရးဦးစီးဌာန   န်ကားေရးမှးချပ်တိုက 

လိုအပ်သည်များကို ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                           

 သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့် ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၌ ြပန်ကားေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး

ဥပေဒေရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် ေဒါက်တာသီတာဦး

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း မိနယ်ဥပေဒုံးများ ဖွင့်လှစ်ေပး

ကေလာ  ဇူလိုင် ၃ 

ြပန်ကားေရး   ဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးရဲတင့ ်သည  ်

ဇူလိုင်  ၂ ရက်  နံနက်ပိုင်းတွင ် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း) ကေလာ 

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရး   ဦးစီးဌာနုံးှင့ ် 

ြပည်သူ စာ ကည်တိုက ်တိုကို    

ကည့် စစ်ေဆးပီး  ဝန်ထမ်းများ 

ှင့် ေတွဆုံသည်။ 

ထိုေနာက်      ေတာင်ကီးမိ   

ြပည်နယ်ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူ

ဆက်ဆံေရးုံးသို ေရာက်ရှိ ပီး 

မကာမီဖွင့်လှစ်မည့ ်လူထုအေြခ 

ြပဗဟိုဌာန ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက ်

ေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးကာ ြပည် 

နယ်ုံးှင့် ခိုင်ုံးဝန်ထမ်းများ၊ 

ေညာင်ေရ မိနယ်ှင့် ေကျာက် 

တလုံးကီးမိုံးတိုမှ ဦးစီးမှးများ၊ 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား  

ထပ်ဆင့်လ င့်စက်ုံ    ဇုန်နယ် 

တာဝန်ခံှင့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ 

ကိုယ ်ပ ွားသတင ်းစာတိုက ်မ  ှ

ဝန်ထမ်းများှင့ ် ေတွဆုံသည်။ 

မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ပအိဝ်ုးကိယ်ုပိင်ု 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  ဟိုပုံးခိုင ် 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနုံးှင့ ်စာကည့တ်ိက်ု 

ကို ကည့် စစ်ေဆးပီး  ပအိုဝ်း 

ကိုယ်ပိုင ်အုပ ်ချပ ်ခ ွင့ ်ရေဒသ 

ဥက    ဦးခွန်ရဲေထွး၊ ခိုင်စီမံအုပ ်

ချပ်ေရးအဖွဲဝင်များှင့ ်အတူ  

ခုိင်ံုးဝန်ထမ်းများ၊  ပင်ေလာင်း 

မိနယ်ှင့် ေနာင်တရားမိနယ်

ဦးစီးမှးတိုကိ ုေတွဆု၍ံ လပ်ုငန်း 

ဆိုင်ရာများ မှာကားသည်။

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်  လိွင်လင် 

ခိုင် ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  

ဆက ်ဆံ ေရး ဦး စီး ဌာ န ုံး သို  

ေရာက်ရှိပီး   ခိုင်ဦးစီးမှးှင့ ်

ဝန်ထမ်းများ ၊ လဲချား ၊ မိုင်းကိုင်၊ 

ကွန်ဟိန်းမိနယ်တိုမှ မိနယ် 

ဦးစီးမ ှးများ ှင့ ် ပင်လုံ မိုံး 

ဒုတိယဦးစီးမှးတိုှင့်  ေတွဆုံ 

သည်။ 

ယင်းေနာက်   နမ့်စန်မိနယ် 

ုံးှင့ ်မုိးနဲမိနယ်ံုးတုိသုိေရာက် 

ရိှပီး ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆု ံကာ 

မိုးနဲမိနယ်ရှိ  ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကား   ထပ်ဆင့်လ င့် 

စက်ုံကိ ုကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ဝန်ထမ်းများှင့ ်ေတွဆုံစ  ်

ဒုတိယဝန်ကီးက   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ် ေရှ 

လုပ်ငန်းစ်များ ေအာင်ြမင်ေရး 

အတွက် ြပန်ကားေရးှင့် အသိ 

ပညာ ေပးလပ်ုငန်းများကိ ု အေလး 

ထားေဆာင်ရက်ေရး၊ ေကျာင်း 

သား ေကျာင်းသူများှင့ ်လူငယ် 

များအား  အသပိညာေပးလပ်ုငန်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး၊   ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးလုပ ်ငန ်းမ ျားကို   

ထိထိေရာက်ေရာက် ေအာင်ြမင ်

ေအာင်  ကိးစားေဆာင်ရက်ေရး 

တိုှင့ ် စပ်လျ်း၍  ေဆွးေွး 

မှာကားသည်။          

 ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေြမပုံ Software ှင့်  
GIS အသံုးြပနည်း
ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့်
ကျိင်းတုံ ဇူလိုင် ၃

နယ်စပ်ေရးရာဝန် ကီးဌာန 
နယ်စပ်ေဒသှင့်  တိုင်းရင်းသား
လူမျိးများဖ ွံ ဖိးတိးုတက်ေရး 
ဦးစီးဌာနသည် ရှမ်းြပည်နယ်ဖံွဖိး 
မ ကီးကပ်ေရးုံးခွဲ(ကျိင်းတုံ)၌ 
ြပည်နယ်ုံးခွဲှင့ ်   ကွပ်ကဲမ  
ေအာက်ရှိ ခိုင်ဖွံဖိးမ ကီးကပ ်
ေရးုံးှင့ ်မိနယ်ဖံွဖိးမ ကီးကပ် 
ေရးုံးမ ှဝန်ထမ်းများအား ေြမပုံ 
Software ှင့် GIS အသုံးြပနည်း 
ဆင့်ပွားသင်တန်းဖွင့ ်ပွဲအခမ်း 
အနားကို  ယမန်ေနနံနက်ပုိင်းက 

ကျင်းပသည်။
သင်တန်းဖွင့ ်ပွဲတွင် ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး ဦးသီဟေဇာ်က 
သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့်စပ်လျ်း 
၍ေဆွးေွးေြပာကားပီး သင်တန်း 
ကာလမှာ ရက်သတ  ှစ်ပတ်ကာ 
ြမင့်မည်ြဖစ်သည်။       ေငွကယ်

ေညာင်တုန်း    ဇူလိုင်   ၃

ဧရာဝတီတုိငး်ေဒသကီး      ဝန်ကီးချပ် 

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းသည် ယေနနံနက် ၉နာရီခွဲတွင်  

ေညာင်တုန်းမိနယ ်ဆားမေလာက်ေကျးရာအုပ်စ ု

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန နည်းပညာြပန်ပွားေရးစင်တာ

သုိေရာက်ရိှပီး ကွင်းအမှတ်(၃၈၂)ရိှ ေတာင်သူသံုးဦး 

၏ လယ်ေြမ ၁၀ ဧကတွင်    ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်

စိုက်ပျိးြခင်းကွင်းသုပ်ြပပွဲ   ေဆာင်ရက်ေနမ ကို  

ကည့် အားေပးသည်။

ဆက်လက်၍   တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်သည် 

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန နည်းပညာြပန်ပွားေရးစင်တာ၌  

ေဒသခေံတာင်သမူျားှင့ ်ေတွဆု၍ံ  တိင်ုးေဒသကီး၏ 

စုိက်ပျိးဧကများတွင်  အထွက် န်းပုိမုိတုိးတက်လာ

ေစေရး၊   ေစွပါး၊ မိုးစပါး၊ ဆထွီက်သီးံှေနကာစိက်ု 

ဧကများ ပိုမိုစိုက်ပျိးကရန်ှင့ ် စပါးတစ်ဧကလ င်  

တင်း ၁၀၀  န်း ထွက်ရိှေရး အားထတ်ုကိးပမ်းကရန် 

မှာကားပီး ဧက ၁၀၀ စံြပစိုက်ကွက်ရှိ     ေတာင်သူ 

များအား တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က သွင်းအားစု 

ဓာတ်ေြမဩဇာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်သည် 

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း ေညာင်တုန်း 

ေရနံှင့်  သဘာဝဓာတ်ေငွေြမသုိ  ေရာက်ရှိရာ 

ေရနံေြမရှင်းလင်းေဆာင်တွင် အေထွေထွမန်ေနဂျာ 

ဦးေဌးဝင်းက ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွထုတ်လုပ်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် စိုက်ပျိးြခင်း

ကွင်းသုပ်ြပပွဲှင့် သွင်းအားစုဓာတ်ေြမဩဇာေထာက်ပံ့ပွဲသို တက်ေရာက်

ုိင်မ ၊ သုိေလှာင်ထားရိှမ ှင့် ြဖန် ြဖးေပးုိင်မ အေြခ

အေနများကိုရှင်းလင်းတင်ြပရာ   တိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က  လုိအပ်သည်များလမ်း န်မှာကား 

ခဲ့ေကာင်းသိရသည်။                မိနယ်(ြပန်ဆက်)

ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂

“လူကီးေတွေရှကသွားရင ်ေခါင်းငုံသွား”

 “ပစ ည်းေပးရင ်လက်ှစ်ဖက်နဲ  ိုိုေသေသ 

ေပး”

သမီးြဖစ်သကူ  ေြမးမေလးကိ ု  သွန်သင်ဆံုးမ 

ေနတဲစ့ကားသေံတွကားရေတာ ့စတ်ိထမှဲာ ေကျနပ် 

ပတီြိဖစ်ရတယ်။ ေြမးမေလးက ဒှီစ်မှ KG တန်းကိ ု

ေကျာင်းစတက်ရတာ။ ေြမးငယ်ေလးတိုလိ ုုနယ် 

တဲ့အရယ်ဆိုတာ အလွန်ြဖစင်သန်ရှင်းတဲ့ပိတ်စ 

နဲတူပါတယ်။      ပထမဦးဆုံးေတွထိတဲ့အေရာင ်

ေကာင့ ်အစွန်းအကွက်စွဲသွားိုင်တယ်။ အေရာင် 

စွဲထားပီးပီဆိုရင ်ဖွပ်လိုေလ ာ်လိုမပျက်ချင်ေတာ့

ဘူး။ လွယ်လွယ်နဲအခါခါခ တ်မရတိုင်း ိုက်ှက ်

ဖွပ်ေလ ာ်ရင်လည်း အထည်သားစုတ်ြပတ်ပျက်စီး 

တာသာ အဖတ်တင်မယ်။ ဒါေ့ကာင့ ်ဘာအေရာင်မှ 

မစွန်းထင်းခင်မှာ လူကီးမဘိေတကွ သတထိားပီး 

ဆုံးမပဲ့ြပင်ေပးကရတာြဖစ်ပါတယ်။

ဆုံးမသွန်သင်ေပးခဲ့

က န်မတိုငယ်ငယ်ကလည်း မိဘေမာင်ဖား၊ 

ေဒ ကီး၊ ေဒ ေလးတိုက ဒီလုိပဲဆံုးမသွန်သင်ေပးခ့ဲ 

တာပါပဲ။  အသက်အားြဖင့်၊ ဂုဏ်အားြဖင့်ကီးတဲ့ 

သေူတနွဲ  လမ်းမှာတည့တ်ည့ဆ်ုရံင် လမ်းေရှာင်ေပး 

ဖို၊ ကား၊ ရထားေတွေပ မှာဆုံရင ်ေနရာဖယ်ေပးဖို၊ 

လူကီးေတွအနီးကြဖတ်သွားရင ်   ခပ်ယိုယိုေလး 

သွားဖို၊ တစ်စုံတစ်ခုေပးစရာရှိရင ်လက်ှစ်ဖက်နဲ  

ေလးေလးစားစားေပးဖို၊ ယဖူို၊ ိုိေုသေသေခ ေြပာ 

ဆက်ဆံဖုိ၊ စားတာေသာက်တာ၊ သွားတာလာတာ၊ 

ေနတာထိုင်တာ၊ ေြပာတာဆိုတာကအစေပါ့။

ဒီလိုမျိးဆုံးမသွန်သင်ေပးကတာကလည်း 

က န်မတိုမိဘေတွမှမဟုတ်ပါဘူး။ ြမန်မာမိသားစ ု

တုိင်းလုိလုိ ဘုိးစ်ေဘာင်ဆက် ဒီလုိပဲလက်ဆင့်ကမ်း 

ဆုံးမသွန်သင်ေပးခဲ့ကတာပါ။ တစ်ေနက ဖတ်လိက်ု 

ရတဲ့   ဆရာမကီးလူထုေဒ အမာရဲ   “က န်မတို 

ငယ်ငယ်တန်ုးက”စာအပ်ုမှာလည်း ေရှးေခတ်လူကီး 

သူမေတွရဲပ့ဲြပင်ဆံုးမေပးမ ေတွကုိ ေတွြမင်ခ့ဲရတယ်။

ေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပရရင ်....

“မ ေလးရဲဓေလ့က      ထီးနဲနန်းနဲေနခဲ့တဲ့ 

အရပ်မို အေြပာအဆိုယ်ေကျးသိမ်ေမွရမယ်၊ ဒါ 

မ ေလးရဲဝိေသသလက ဏာလို    လက်ခံတယ်။ 

မ ေလးသူ   မ ေလးသားဆိုပီး   စကားေြပာ 

မယ်ေကျးရင်  မိဘများက   သည်းမခံိုင်ဘူး။ 

သူတိုသားသမီးကိ ု    စကားသင်ေပးကတည်းက 

ယ်ေကျးတဲ့အသုံးအ န်းကိုသာ    သင်ေပးတာ၊ 

ကီးလာေတာ့လည်း ကီးတဲ့အေလျာက ်  သင်ေန 

တာပဲ။

ရင်ေသွးငယ်များ ယ်ေကျးလိမ ာေစဖို 

လက်ဆင့်ကမ်း သွန်သင်ဆုံးမေပးကစို ...

က န်မတိုငယ်ငယ်ကများ    လူကီးေြပာတဲ ့

စကားကို က န်မတုိက အင်းလုိက်မိရင် ဒါမှမဟုတ် 

ေခါင်းညိတ်ြပမိရင ်အေမက ‘အမယ် လူကီးေြပာ 

တာကို အင်းမလိုက်ပါနဲ ၊ ေခါင်းမညိတ်ပါနဲ ၊ ိုင်း 

လုိက်တာ၊ ဟုတ်ကဲ့လို ေြပာပါ’လို ချက်ချင်းြပင်ပီး 

သင်တာပါ။  သည်းခံပီးကည့်ေန   နားေထာင် 

ေနတာမျိးမဟုတ်ပါဘူး။  ခုေခတ်မှာ   လူငယ် 

ေတာ်ေတာ်များများက ‘ဘုန်းကီးနဲစကားမေြပာ

တတ်ဘူး’ဆိတုဲ ့အသုံးအ န်းကိ ုသုံးေနကပါတယ်။ 

ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲေြပာတာများ      မထင်ပါနဲ ၊ 

ခပ်ဝင့ဝ်င့ေ်လးေြပာချလိက်ုတဲစ့ကားမျိးပါ။ က န်မ 

တိုငယ်ငယ်က ဒီစကားမျိးေြပာရင ်ဘယ်မိဘက 

မှနားေထာင်ေနမှာမဟတ်ုဘူး။ ဘန်ုးကီးနဲေလ ာက် 

တတ်၊ တင်တတ်ေအာင် တစ်ခါတည်းသင်ေပးလိက်ု 

မယ်။ သီလရှင်နဲ  စကားေြပာတတ်ေအာင ်တစ်ခါ 

တည်းသင်ေပးလိက်ုမယ်ေလ။ ဂါရဝတရား၊ နဝိါတ 

တရားနဲ  ဘယ်လိေုြပာဆိရုမယ်၊ ကိယု့ထ်က်ငယ်တဲ ့

လူနဲစကားေြပာရင်   ေမာက်မာမ ကင်းကင်းနဲ  

ယ်ယ်ေကျးေကျး  ေလးေလးစားစား   ဘယ်လို 

ဆက်ဆံရတယ်ဆိုတာကို သင်ေပးပါတယ်။

ြပန်ခါနီးရင် ‘က န်မတို ဦးတင်ပါေသးရဲလို 

ေြပာေနာ်၊ ခွင့်ြပပါဦး၊ ြပန်ပါဦးမယ်လို  တ်ဆက် 

ေနာ်’လို အိမ်ကတည်းက သင်လ တ်လိုက်တာပါ။ 

သွားေတာ့မယ်အန်တီဆိုတာမျိးကို  အေမတိုက 

မကိက်ပါဘူး၊ လက်မခံပါဘူး။ ဒီလိုမေြပာနဲလို 

ချက်ချင်းြပင်ေပးပါတယ်။ ဒါစစ်မြဖစ်ခင ်မ ေလး 

ရဲစိုက်ပါပဲ။ 

တချိက မ ေလးသူေတွ စကားေြပာတာ 

ခ ဲတယ်လုိေဝဖန်ပါတယ်။ က န်မတို အသင်အကား 

ခံခဲ့ရတာက ‘ တ်ချိ သ ိတစ်ပါးသမီးရဲ၊ လူဆိုတာ 

ချိချိလိုလို ေြပာတတ်မှေပါ့၊ ပီးေတာ ့လူေအာက် 

ကျိလို လပူမိေသပါဘူး၊ ကိယ်ုကေမာက်မာိင်ုးစိင်ုး 

တယ်ဆိုတာ  ဘယ်ေကာင်းမလ ဲ   ရှက်စရာကီး၊ 

မိဘက မဆုံးမဘူးထင်ပါရဲလို သူတထူး ေမးေငါ့ 

ေတာ့မယ်ေပါ့’လိုလည်း ဆုံးမတတ်ပါေသးတယ်။ 

‘ကိုယ်မိေကာင်းဖခင်သားသမီးပဲ၊   ဆုံးမပဲ့ြပင်မ နဲ  

ကီးြပင်းလာခဲတ့ာပဆဲိတုာ ကိယ့်ုစကားနားေထာင် 

တာနဲ  သူများသိေပေစ။ စကားစကား ေြပာဖန်များ 

စကားထကဲဇာတြိပဆိတုာမျိး မြဖစ်ေစနဲ ၊ သပ်ိရှက် 

စရာေကာင်းတယ်’လိုလည်း ဆုံးမပါတယ်” စသြဖင့ ်

ဆရာမကီးရဲ ြမန်မာဆန်တဲ့စာေရးဟန်နဲ  ေရှးခါ 

မိဘဘိုးဘွားေတွရဲ တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ ဆုံးမဩဝါဒ 

အချိကို ယခုေခတ် သားသည်မိခင်ေတ ွအတုယူ 

ဖွယ်ေတွြမင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

အသက်ကီးမ ှပိုသိြမင်လာရ

ဆရာမကီး လူထုေဒ အမာက “က န်မတိုကို 

ဆုံးမပဲ့ြပင်တာ၊  က န်မတိုကို  စကားေြပာတာက 

ေတာ ့အေမပါပ။ဲ ဒါေကာင့ ်အသက်ကီးလာတဲအ့ခါ 

အေမေြပာတဲ့စကားေတွကို ကားေယာင်လိုချည်း 

ေနပါတယ်”လို ဆိသုလိပုါပ၊ဲ က န်မတိုလည်း လူကီး 

မဘိေတရွဲ ဆိဆုုံးမမ ေတကွိ ုအသက်ကီးမှ ပိသုြိမင် 

လာရပါတယ်။ ငယ်တုန်းကေတာ့ ချပ်ချယ်တယ်၊ 

မလွတ်လပ်ဘူးလိုထင်ခဲ့တာေပါ့။ အခုြပန်စ်းစား 

ကည့ေ်တာ ့တစ်ချန်ိက လူကီးမဘိေတရွဲဆိဆုုံးမမ  

ေတွဟာ   ြမန်မာလူမျိးတိုင်း   သားစ်ေြမးဆက ်

လက်ဆင့်ကမ်းေပးခဲ့တဲ့ ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

ဓေလ့ထုံးစံေတွပဲလို ေတွးြမင်လာမိတယ်။ ြမန်မာ့ 

ယ်ေကျးမ ၊ ြမန်မာ့လူေနမ စနစ်ဆိုတာကလည်း 

များေသာအားြဖင့ ်ြမတ်စွာဘုရား ေဟာကားခဲ့တဲ ့

(၃၈)ြဖာ မဂ  လာတရားေတာ်က အေြခခံလာခဲ့တာ 

ပါပဲ။ 

မဂ  လသုတ်နဲပတ်သက်ပီး        ဆရာကီး 

မင်းယုေဝက ...

“ြမန်မာယ့်ေကျးမ ှင့ ်ြမန်မာလ့ေူနမ စနစ်တွင် 

မဂ  လသုတ်သည်   အဓိကအခန်းမှ   ပါဝင်သည်။ 

ြမန်မာတိုသည်  ေမွးဖွားသည်မှစ၍    ကွယ်လွန် 

သည်အထိ  မဂ  လသုတ်တရားေတာ်ကိ ု   ဦးထိပ် 

ပန်ကာ    ြပမူကျင့် ကံဆက်ဆံေနထိုင်သွားကေပ 

သည်။ စင်စစ် မဂ  လသတ်ုသည် ဗဒု ၏လမူ ေရးတရား 

ေတာ်တိုတွင် အေရးပါအရာေရာက်ဆုံးြဖစ်ေပသည်။ 

ယင်းသည် လူကီး၊ လရူယ်၊ လငူယ် အရယ်သုံးပါးှင့် 

သက်ဆိုင်သည်။ မည်သည့်ေခတ်၊ မည်သည့်ိုင်ငံ၊ 

မည်သည့်လူမျိး၊ မည်သည့်ဘာသာဝင်၊ မည်သည့် 

လူတန်းစားကိုမဆို       အကျိးေကျးဇူးြပိုင်ေပ 

သည်။

ထိုေကာင့ ်မဂ  လသုတ်ကို မူလပါဠိဘာသာမ ှ

ဟိ ီ၊  သီဟိုဠ်၊   ြမန်မာ၊  တုတ်၊  ဂျပန်၊  ထိုင်း၊  

အဂ  လိပ်၊ ဂျာမန်၊ ြပင်သစ ်စသည့် ကမ ာ့ဘာသာ 

ေပါင်းများစွာြဖင့ ် ြပန်ဆိုကသည်။  သက်ဆိုင်ရာ  

ပညာရှင်အသီးသီးကလည်း   အမျိးမျိးဖွင့်ဆိုက 

သည်” စသြဖင့ ်သုံးသပ်ေရးသားခဲ့ပါတယ်။ 

မဂ  လသုတ်စာအုပ်မှာ 

ေဖာ်ြပထား

ဆရာကီး ဦးသုခက “မဂ  လာဝါဒကို ေြပာဆို 

ြငင်းခုံကတာက လူေတွကစတင်ကတာဆိုေတာ ့

လူကျင့်ဝတ်များက  အဓိကထားပီး  ေဟာေတာ်မူ 

တာသိိုင်ပါတယ်”လို      မဂ  လသုတ်စာအုပ်မှာ 

ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

“ဗုဒ က (၃၈)ပါး မဂ  လာတရားကို (၁)ကစပီး 

(၃၈)ပါးအထ ိေတာက်ေလ ာက် ဆက်တိက်ုမဟတ်ု 

ဘဲ သုံးပါးစီ၊ ေလးပါးစီ (ဧတံမဂ  လမုတ မံ) ေဟာ 

ကားခဲ့တယ်။ လူငယ်ေတွအတွက် က  တစ်ပိုင်း၊ 

လူလတ်အတွက် က  တစ်ပိုင်း၊ လူကီးအတွက ်

က  တစ်ပိုင်း ခွဲြခားေဟာကားေတာ်မ(ူသကဲ့သို)

ေသာ အစအီစ်ကိ ုနားလည်ကည်ညိစရာေကာင်း 

တယ်”လိုလည်း ဆရာကီးကဆိုပါတယ်။

“ကေလးသငူယ်အရယ်မှာ သသိင့သ်ထိိက်ုတဲ ့

တရား(၃)ပါးြဖစ်တဲ့    လူမိုက်ကိ ု   မေပါင်းရဘူး၊ 

ပညာရိှတဲ ့လလူမိ ာနဲေပါင်းရမယ်၊ ပေူဇာ်ထိက်ုသကူိ ု

ပေူဇာ်ရမယ်ဆိတုဲ ့လူေလာကကီးအတွက် အေြခခ ံ

သုံးပါးကို     အရင်ဦးဆုံး    ကေလးဦးေှာက်ထ ဲ

ိက်ုသွင်းေပးလိက်ုတာြဖစ်တယ်။ လမူိက်ု၊ လလူမိ ာ 

ခွဲြခားမသိေသးတဲ့ကေလးအရယ်ဆိုရင ်   မိဘက 

ခွဲြခား န်ြပဆိုဆုံးမေပးရတယ်”လို ဆရာကီးက 

ရှင်းလင်းေရးသားခဲ့ပါတယ်။

က န်မတိုငယ်ငယ်ကေတာ ့မဘိေတကွ မဂ  လ 

သုတ်ကို ပါဠိလိုအလွတ်ကျက်မှတ်ခိုင်းပီး ညစ် 

ဘုရားဝတ်တက်တိုင်း ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ကရတယ်။ 

ေကျာင်းေရာက်ရင်လည်း ဆရာကီး ဒဂန်ုဦးထွန်းြမင့ ်

ရဲ မဂ  လာကဗျာေတွကို  ရတ်ဆိုကရတဲ့အတွက ်

(၃၈)ြဖာမဂ  လာနဲ     ရင်းှီးက မ်းဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ 

ဒလီိရုင်းီှးက မ်းဝင်လာတဲအ့ခါ ကိယ်ုြပတဲအ့မ ဟာ 

မဂ  လာလား၊ အမဂ  လာရယ်လားဆိုတာကိ ုကွဲကွဲ 

ြပားြပားသိလာရတာေပါ့။ 

မဂ  လာြဖစ်ရင် ကုိယ်ြပတ့ဲအမ ဟာ မဂ  လာပါ 

လားလို ဝမ်းေြမာက်ပီတိြဖစ်ရသလို အမဂ  လာ 

ဆိုလည်း ချက်ချင်းရပ်တန် ပီး ေနာင်မြဖစ်ေအာင ်

ေရှာင်က်ုိင်တာေပါ့။ အဲဒီလုိ မိဘဘုိးဘွားေတွရဲ 

သွန်သင်ဆုံးမပဲ့ြပင်ေပးခဲ့တဲ့    ေကျးဇူးေကာင့ ်

လည်းက န်မတိုက    တစ်ဖန်    သားသမီးေြမးြမစ ်

ေတကွိ ု     ြပန်လည်လက်ဆင့က်မ်း    ပဲြ့ပင်ဆုံးမိင်ုခဲ ့

တာေပါ့။

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ခင်သန်းြမင့်

က န်မတိုငယ်ငယ်ကလည်း  မိဘေမာင်ဖား၊ ေဒ ကီး၊ ေဒ ေလးတိုက 

ဒလီိပုဆဲုံးမသွန်သင်ေပးခဲတ့ာပါပ။ဲ  အသက်အားြဖင့၊် ဂဏ်ုအားြဖင့်ကီးတဲ ့

သေူတနွဲ လမ်းမှာတည့တ်ည့ဆ်ုရံင် လမ်းေရှာင်ေပးဖို၊ ကား၊ ရထားေတေွပ မှာ 

ဆုံရင် ေနရာဖယ်ေပးဖို၊ လူကီးေတွအနီးကြဖတ်သွားရင် ခပ်ယိုယိုေလး 

သွားဖို၊ တစ်စုံတစ်ခုေပးစရာရှိရင် လက်ှစ်ဖက်နဲ ေလးေလးစားစားေပးဖို၊ 

ယဖူို၊ ိုိေုသေသေခ ေြပာ ဆက်ဆဖံို၊ စားတာေသာက်တာ၊ သွားတာလာတာ၊ 

ေနတာထိုင်တာ၊ ေြပာတာဆိုတာကအစေပါ့



ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ေွးေထွးမ အားနည်း

ဒီဘက်ေခတ်ေတွမှာေတာ့ မိဘနဲ  သားသမီး 

ဆက်ဆံေရးဟာ     က န်မတိုငယ်စ်ကေခတ်လို 

ေွးေထွးမ အားနည်းတယ်လို  က န်မထင်တယ်။ 

မဘိေတဘွက်ကလည်း စားဝတ်ေနေရး၊ စီးပွားေရး 

ဘက်ကုိ  အာံုစုိက်လံုးပန်းေနကရေတာ့  အရင် 

ေခတ်ေတကွေလာက်  သားသမီးေတအွေပ   အချန်ိ 

သိပ်မေပးိုင်ကေတာ့ဘူး။ အချိမိသားစုေတွဆို 

မိဘနဲသားသမီး    မျက်ှာချင်းဆိုင်စကားစြမည ်

ေြပာဆိုဖိုေတာင ်အချနိ်မရှိသေလာက်ပါပဲ။ ကိုယ့် 

သားသမီးက အခန်းထမှဲာ ဖန်ုးတစ်လုံးနဲ ဘာလပ်ုလို 

ဘာလပ်ုေနမှန်း၊ ဘယ်သွားလုိဘယ်လာေနကမှန်း 

ေတာင် မသိကရေတာဘ့ူး။ ဒါေကာင့လ်ည်း လငူယ် 

လူရယ် သားသမီးအချိဆိ ုမူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ  

ကအစ လမ်းမှားကိုမေရာက်သင့်ဘဲ ေရာက်သွား 

ခဲ့ကရတယ်။

သားသမီးေတွဘက်ကလည်း ေခတ်ကာလ 

အရ လွတ်လပ်မ ကိ ုေရှတန်းတင်လာကေတာ ့မဘိ 

ေတရွဲပဲြ့ပင်ဆုံးမမ ကိ ုတန်ဖိုးထားေလးစားလိက်ုနာ 

ကရမှန်းမသတိတ်ကေတာဘ့ူး။ သတူိုရဲလွတ်လပ် 

ခွင့က်ိ ုကန်သတ်ချပ်ချယ်တယ်လုိပဲ ထင်ြမင်ယဆူ 

လာကတယ်။  ဒါကလည်း သဘာဝပါပဲ။  အထူး 

သြဖင့ ်  ဆယ်ေကျာ်သက်အရယ်ဆိုတာ   မိဘရဲ 

ရင်ခွင်ေအာက်က  ထွက်စြပပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု

ေလ့လာစူးစမ်းတတ်ကတယ်။ မိဘကို အားကိုး 

လိုစိတ်ေလျာ့နည်းလာပီး       ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်

ယုံကည်ကိုးစားမ      ပိုများလာတတ်ကတယ်။ 

ကိယု့စ်တ်ိနဲကိယ်ု လပ်ုကည့ခ်ျင်လာတတ်ကတယ်။ 

အေပါင်းအသင်းကိ ုပိုပီးခုံမင်လာကတယ်။

ဒါေကာင့်မို က န်မတိုေခတ်က မိဘေတွဟာ 

ေနာင်ကိ ုလဆူိုး၊ လမူိက်ု၊ လသူာမည ြဖစ်လာိင်ုတဲ ့

အေြခခံကာလဟာ ဒီအရယ်ပဲ။ ပညာရှိသူေတာ ်

ေကာင်း    လူမွန်လူခ န်ြဖစ်လာိုင်တာလည်း 

ဒီအရယ် ဒီကာလပဲလိုသတ်မှတ်ပီး ဂုတစိုက်နဲ  

မိဘေတွက ပ့ဲြပင်ဆံုးမ သွန်သင်ြပသေပးခ့ဲကတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့လ်ည်း မဘိေတကွိ ုလက်ဦးဆရာေတ ွ

လို ြမတ်စွာဘုရားက ေဟာကားေတာ်မူခ့ဲရာကေန 

‘လက်ဦးဆရာ၊ မည်ထိက်ုစွာ၊ ပဗု ာစရယိ၊ မှိင့ဘ်’လို 

ေရှးကဆိုခဲ့ကြခင်းြဖစ်ပါတယ်။    ိုင်ငံတကာက 

ပညာရှင်ေတကွလည်း ‘မခိင်ေကာင်းတစ်ေယာက်၏ 

စွမ်းရည်သည ်       ဆရာေပါင်းေြမာက်ြမားစွာ၏ 

စွမ်းရည်ှင့်ညီမ ၏’တို၊ ‘ကီးကျယ်ြမင့်ြမတ်ေသာ 

အေမွကို သူတို၏မိခင်များထံမှရရှိခဲ့ကသည်’တို၊ 

‘လူေလာက၏အနာဂတ်သည် မခိင်တို၏လက်တွင်း 

၌သာ တည်ရှိသည်’တို  စတဲ့  အဆိုအမိန်ေပါင်း 

များစွာနဲ    မိဘေတွရဲ   အခန်းက  ကို  ပုံေဖာ် 

ေဖာ်ကျးခဲ့ကတာပါ။

ကက်ေကာင်း ကိးမကွာ ပဲ့ြပင်ဆုံးမ

ဒီဘက်ေခတ် မိဘ ဘိုးဘွား ဆရာသမားေတွ 

အေနနဲလည်း ကိုယ့်သားသမီး ေြမးြမစ်ေတွရဲဘဝ 

တင့်ေတာင့်တင့်တယ ်  သာယာလှပေစဖို၊   ြမန်မာ ့

ိုးရာယ်ေကျးမ ဓေလ့ထံုးစံေတွကုိ သားစ်ေြမးဆက် 

ေမခွထံိက်ုေစ တည်တံေ့စဖို က န်မတို ဘိုးဘွားမဘိ 

ေတွေခတ်ကလို သားသမီးေတွကိ ု ကက်ေကာင်း 

ကိးမကွာ ပဲ့ြပင်ဆုံးမေပးကရဦးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

သားသမီးေတွဘက်ကလည်း “ယေန  ဘုရား 

ရှင်ှင့်တကွ ဥပဇ ာယ်ဆရာတိုထံမှ ဤသဲလုံးှင့် 

အမ ေသာ ဆုံးမစကားများ ကားနာရပါလိ၏ု”ဆိုပီး 

နံနက်ေစာေစာမှာ  သဲများကို လက်ခုပ်နဲကျံးယူ 

မ က်ဆိုေလ့ရှိသူ၊ ဆရာသမားတိုရဲအဆုံးအမကို 

ချက်ချင်းလက်ငင်း  လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက် 

အကျင့်သိက ာ ချစ်ြမတ်ိုးေသာအရာမှာ ဧတဒဂ် 

ဂုဏ်ထူးရသ ူအရှင်ရာဟုလာထုံး ှလုံးမူပီး မိဘ 

ဘိုးဘွား ဆရာသမားတိုရဲ ပ့ဲြပင်ဆံုးမသွန်သင်ြပသ 

မ ကိ ုတန်ဖုိးထားေလးစားလုိက်နာကဖုိလုိပါတယ်။

ေပးေဝသနူဲ လက်ခသံ၊ူ လက်ဆင့က်မ်းသေူတနွဲ 

ကမ်းလင့်သူေတွရှိေနသေရ၊      တာဝန်ကိုယ်စီ 

ေကျပွန်ေနသေရ   ြမန်မာ့ဓေလ့၊  ြမန်မာ့စိုက်၊ 

ြမန်မာစာ၊ ြမန်မာစကား၊ ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ  

ထုံးတမ်းအစ်အလာေတွဟာ       ြမန်မာ့ေြမက 

ေပျာက်ကွယ်သွားမှာမဟတ်ုသလိ ုငမ်ိးချမ်းသာယာ 

တဲ့    ြမန်မာ့လူေဘာင်ကိုလည်း   စ်ဆက်မြပတ် 

တည်ေဆာက်ိင်ုလမိ့မ်ယ်လို က န်မကေတာ ့ဒလီိပု ဲ

ယုံကည်ေနမိပါတယ်။       ။

   

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလုိင်   ၃

ေဆာက်လပ်ုေရး   ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  ဦးေရ ေလး 

သည်  ယမန်ေန   နံနက်ပိုင်းက 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

လမ်းဦးစီးဌာန လမ်းအထူးအဖွဲ 

(၁၄) မှ   ရန်ကုန်-ပဲခူး (၆)  လမ်း 

သွားလမ်းမကီးှင့ ်   ချတိ်ဆက် 

သည့်  ေညာင်ှစ်ပင်အဝင်လမ်း 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ တိုကိ ု     လမ်း 

တစ်ေလ ာက်       ကည့် စစ်ေဆး 

သည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်အဖွဲ 

သည်        ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

လှည်းကူးမိနယ်     ေညာင်ှစ်ပင် 

ေကျးရာအနီးရှ ိ       သမိုင်းဝင ်

အေဆာက်အအုြံဖစ်သည့ ်ေညာင် 

ှစ်ပင်       အမျိးသားညီလာခ ံ

ြပည်ေထာင်စုခန်းမကီး   ြပြပင်

ထန်ိးသမ်ိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ေနမ တိုကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး      

သမိင်ုးဝင် ြပည်ေထာင်စခုန်းမကီး   

ြပင်ဆင ် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

များ   ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ဝါရင့် 

က မ်းကျင် အင်ဂျင်နယီာပညာရှင် 

များ၏ အကံeာဏ်များ၊ ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းေရး  နည်းပညာများ၊  

အေထာက်အထား       မှတ်တမ်း 

မှတ်ရာများကုိရယူပီး မူလလက်ရာ 

မပျက် ြပင်ဆင်ထန်ိးသမ်ိးထားရန်   

လိုအပ်ပါေကာင်း၊  ယခုလက်ရှိ 

အေဆာက်အအုံ၏ Foundation 

အား  မိမိ Quality Control အဖွဲ 

ြဖင့် စစ်ေဆးရန် လိုပါေကာင်း၊ 

အေဆာက်အအုံ    အဝင်လမ်း၊ 

အထွက်လမ်း၊ ပတ်လမ်းများအား     

စနစ်တကျ      ရှိေစေရးအတွက ်  

ေဆာင်ရက်ရန်    လိုပါေကာင်း 

တာဝန်ရှိသူများကိ ု        မှာကား 

သည်။

ထိုေနာက်    ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးသည်   ြပည်ေထာင်စု 

ခန်းမကီး        (ပင်မေဆာင)်၊  

ေဆွးေွးပွဲ   ခန်းမေဆာင်များ၊  

အေနာ်ရထာေဆာင်၊ ပုဂံေဆာင် 

(A), (B), (M)   အေဆာင်များ၊ 

ထမင်းစားေဆာင်များ၊   စ  က  

ေလ ာက်လမ်းများ၊   အေဆာက် 

အအုံပတ်ဝန်းကျင်   သန်ရှင်း၊  

သပ်ရပ် ေကာင်းမွန်ေအာင် ြပြပင် 

ထန်ိးသမ်ိးထားရိှမ တိုကိ ုလိက်ုလ ံ

ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ယင်းေနာက်     ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးသည် ေညာင်ှစ်ပင် KMIC 

စက်မ ဇုန်ရှိ ယာယီအေဆာက် 

အအုံုံးခန်း၌  ကိုရီးယား KMIC 

Development   Co.,Ltd မှ 

Managing Director အဖွဲကို 

ေတွဆုံပီး ကိုရီးယား- ြမန်မာ 

ှစ်ိင်ုငအံကား ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေသာ KMIC စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

များ အရိှန်အဟန်ုြဖင့ ်ဆက်လက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊  ုိင်ငံ 

ြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်     အလုပ် 

အကိင်ု အခွင့အ်လမ်းများ  ရရိှေရး 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးသည်။ 

ဆက်လက်၍  ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်မွန်းလွဲပိုင်း 

တွင်  ရန်ကုန်မိ ဖွံဖိးတိုးတက ်

မ ှင့အ်တ ူလမ်းပန်းဆက်သွယ်မ  

လုံ ခံေချာေမွေစေရး၊  ကုန်စည် 

စီးဆင်းမ တွင်  အဓိကအေရးပါ 

သည့် ရန်ကုန်-သန်လျင်-သီလဝါ 

အထူးစီးပွားေရးဇန်ုတိုကိ ုအလွယ် 

တကူ   ဆက်သွယ်သွားလာိုင ်

သည့်  ပဲခူးြမစ်ကူး  သန်လျင် 

တံတားအမှတ်(၃) တည်ေဆာက် 

ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး  ယခုတည်ေဆာက်ေနသည့ ်

တတံားကီး ပီးစီးသွားပါက ေဒသ 

၏   လူမ စီးပွားဘဝများ    ဖွံဖိး 

တုိးတက်လာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ယာ်ေကာပိတ်ဆုိမ  ေလျာ့နည်း 

သက်သာေစပီး    လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရး လွယ်ကူေချာေမွ 

လာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေရလယ် 

တိုင်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

အထူးအေလးထား ေဆာင်ရက် 

ရန်တိုကို မှာကားသည်။

ထိုေနာက်     ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် သာေကတ 

ဘက်ြခမ်း တံတားတည်ေဆာက် 

ေရးလုပ်ငန်းခွင်သုိ သွားေရာက်၍ 

P C Box Girder ထုတ်လုပ်ေနမ ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း     သယ်ယူ 

ပိုေဆာင်ေပးေနမ ှင့် Span by 

Span Method ဂျပန်နည်းပညာ 

ြဖင့်   တပ်ဆင်မည့်  အေြခအေန 

တိုကိုလည်းေကာင်း၊    Fly Over 

Bridge တည်ေဆာက်ပီးစီးမ ကို 

လည်းေကာင်း  သန်လျင်ဘက်ြခမ်း 

သို သွားေရာက်၍ ချ်းကပ်တတံား 

ေဆာင်ရက်ေနမ ကုိလည်းေကာင်း၊ 

ေရလယ်တိင်ု အမှတ်(၆) လပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေနမ ကိုလည်း 

ေကာငး်၊ လွနး်ထုိးြခငး် (Laun- 

ching)နည်းပညာကို အသုံးြပ၍ 

P C Box Girder များ တပ်ဆင်ရန် 

ြပင်ဆင်မ ကို       လည်းေကာင်း 

ကည့် စစ်ေဆးပီး  လုပ်ငန်းခွင် 

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးကို 

အမဂဲြုပေဆာင်ရက်ရန် တာဝန် 

ရှိသူများအား မှာကားသည်။

ယခု    တည်ေဆာက်ေနသည့် 

ပဲခူးြမစ်ကူး     သန်လျင်တံတား 

အမှတ်(၃) သည် လက်ရိှအသံုးြပ 

ေနသည့် ရန်ကုန်- သန်လျင် 

အမှတ် (၁) တံတား၏အနီးတွင် 

တည်ရှိပီး  ပင်မတံတားအရှည ်

၁၉၂၈ မီတာ၊   ယာ်သွားလမ်း 

အကျယ် ၂၄ မီတာ၊ ယာ်ေလးလမ်း 

သွားှင့်  သာေကတဘက်ြခမ်း 

ချ်းကပ်တံတားအရှည်   ၅၄၇ 

မတီာ၊ သန်လျင်ဘက်ြခမ်း ချ်းကပ် 

တံတားအရှည် ၁၈၈ မီတာရှိပီး 

တံတား၏ခံိုင်ဝန်မှာ ၇၅ တန် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ အေဆာက်အအံု၊ လမ်း၊ တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
  ငိမ်းချမ်းေရးှစ်၊ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေချပီ

 တိုေနာင်ညီများ၊ စိတ်ထားကရ င်လိုကည်

 ြပည့်အတွက်ရည်၊ ြဖစ်တည်ချနိ်ေကာင်း

 တိုြမန်ြပည်မှာ၊ ထွန်းေတာက်ခါ

 ညီညာုံးစု ေပါင်းသည်ှင့်ေလး။

  ငိမ်းချမ်းေရးှစ်၊ ထွန်းသစ်တဲ့ကာလမှာ

 ချနိ်ခါမဆွဲ၊ လက်တွဲလိုေရှချကီာ

 ြပည်ကလိုတာ၊ ငိမ်းကာေအးေကာင်း

  ချစ်ေတးေတွကို၊ အတူဆို

 ှစ်လိုဖွယ်ရာ ေကာင်းသည်ှင့်ေလး။

 ငိမ်းချမ်းေရးှစ်၊ ေမတ ာကအှစ်ပင်

  သစ ာတူထား၊ တစ်သားတည်းထာဝစ်

 ြမတ်ိုးချစ်ခင်၊ ြပည်ခွင်သာေရး

 ေနာက်ကျမကျန်၊ အားသွန်ရန်

 ဖန်ဖန်တွန်းတိုက် ေပးသည်ှင့်ေလး။

 ငိမ်းချမ်းေရးှစ်၊ ေကာင်းသစ်လိုကိချင်

 အသွင်ေတွေြပာင်း၊ ေခတ်ေဟာင်းမှာမေနချင်

 ေခတ်ှင့်တူယှ်၊ အလှယ်ဆင့်

 မဂ  လာခါ၊ ထွန်းလင်းသာ   

 ြပည်မှာေရာင်ဝါ တင့်သည်ှင့်ေလး။

 ငိမ်းချမ်းေရးှစ်၊ သည်ှစ်ေပါ့ှစ်ြမတ်ခါ

 ကျက်သေရတိုး၊ တက်ဖိးလိုလက်ြဖာ

 တိုြမန်ြပည်သာ၊ ရှိန်ဝါဂုဏ်ကဲ

 တိုင်းရင်းေဆွကွယ်၊ အြမင်ကျယ်

 လှမ်းမယ်တွဲလက် မဲသည်ငှ့်ေလး။

 စည်လည်းယွန်းကာ ေအာင်နမိတ်ိသာ ြပည်ပင်အလှ 

 တိုးခေတာ့မည်။

  ြပည်လည်းလန်းကာ ေအာင်အတိတ်ြဖာ စည်ပင် 

 ဝဖိးလှေတာ့သည်။                                       

ြပည်ကိုသစ်မည့် ငိမ်းချမ်းေရးှစ်

ေြပေအးသက်



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေညာင်ေလးပင ် ဇူလိုင်  ၃ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ေလးပင ်

မိနယ်တွင် ခိင်ုအေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန          ေညာင်ေလးပင်ခိင်ုုံးဖွင့်ပဲွ 

ကို  ဇူလိုင် ၁ ရက်က   ခိုင်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ခိင်ုုံးဖွင့်ပဲွအထမ်ိးအမှတ် 

အြဖစ် သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်များအား

ဆွမ်းှင့်  ဝတ ပစ ည်းများ  ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းသည်။ ထိုေနာက် ခိုင်အုပ်ချပ် 

ေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်စိုးှင့် ေညာင်ေလး 

ပင်၊  ေကျာက်တံခါး၊  ဒိုက်ဦး၊   ေရ ကျင်၊ 

ေကျာက်ကီးမိနယ်များမှ            မိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှးများက  ခိုင်အေထွေထွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန      ဆိုင်းဘုတ်ကို 

အေမ းနံသာရည်များ ပက်ဖျန်း၍  ဖွင့်လှစ် 

ေပးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍     ခိုင်အေထွေထွ 

သာယာဝတီ    ဇူလိုင်     ၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး သာယာဝတီမိနယ်တွင ် မိစိမ်းလန်းစိုြပည်သာယာေရး

အတွက်    မိုးရာသစီေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပဲွကိ ုယမန်ေန  နနံက် ၈ နာရကီ လှည်းလမ်းကူး 

ေကျးရာ တပ်ဦးသရက်တစ်ပင်ဘုန်းကီးေကျာင်း၌  ကျင်းပသည်။

ထုိေနာက် သာယာဝတီမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် သစ်ေတာသစ်ပင် 

များ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သစ်ေတာစုိက်ခင်းများထူေထာင်ြခင်းြဖင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး၊ ေဒသအပခူျန်ိေလ ာခ့ျိင်ုေစရန်အတွက်စိက်ုပင်အြမင့ ်ှစ်ေပှင့် 

အထက် က န်းပင် ၁၃၀၊ ပျ်းကတုိး ၁၀၀၊ မန်ဂျန်ရှား ၂၀၀ ၊ ခေရ ၂၀  စုစုေပါင်း အပင် 

၄၅၀ အား မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးဆန်းဟုိှင့်အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

များ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့ ်အဖွဲဝင်များက စိုက်ပျိး 

ကသည်။

ယင်းေနာက် သာယာဝတီမိနယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာနရိှ ပျိးဥယျာ်တွင် ပျိးပင် 

ေပါင်း ၅၀၀၀၀ ပျိးေထာင်ထားရိှပီး စိက်ုပျိးလိသုည့ ်ြပည်သမူျား၊ ဌာနဆိင်ုရာများှင့ ်

ေကျးရာများသို အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သန်ေဇာ်(ြပန်/ဆက်)

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၌ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ခိုင်ုံးဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ 

တွင်  ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင် ့  မိနယ် 

များမှ    ဌာနဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများ 

ေတွဆုံပွဲကို      ဆက်လက်ကျင်းပရာ  

ခိင်ု အပ်ုချပ်ေရးမှး      ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး 

က    မတ်ိဆက်အမှာစကား      ေြပာကား 

သည်။

             ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

သာယာဝတီမိနယ်၌ စိမ်းလန်းစိုြပည်သာယာလှပေရး 

မိုးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ ကျင်းပ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၃

ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့်     ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် 

တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးိုင်သည်။ မိုးသက် 

ေလြပင်းကျစ ်ေရြပင/်ေြမြပင်ေလသည ်တစ်နာရီလ င် ၃၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ် 

ုိင်သည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ ကမ်းုိးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ် 

ြပင်တိုတွင ်ရှစ်ေပမှ  ၁၂ ေပခန်  ရှိိုင် သည်။                                                            

                                     မိုး/ဇလ

တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်ေလြပင်းများ ကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၃

ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ်ဘဂ  လား  

ပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်   မုတ်သုံေလ 

အားေကာင်းေနသည်။                                                                                             

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်
အ ေြခအေန



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ေလာင်စာဆီတင်သွင်းမ အတွက် အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၈၇ သန်း ေပးေချရန် သီရိလက  ာိုင်ငံ လိုအပ်လျက်ရှိ
ကိုလံဘို   ဇူလိုင်   ၃

သရီလိက  ာိင်ုငသံည် ဩဂတ်ုလလယ်ပိင်ုးအထ ိ

အသုံးြပိုင်ရန်   စီစ်ထားသည့်  ေလာင်စာဆီ 

တင်သွင်းမ အတွက် အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၈၇ သန်း 

ေပးေချရန်လုိအပ်လျက်ရိှေကာင်း သီရိလက  ာုိင်ငံ 

လ ပ်စစ်ှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီး ကန်ချာနာဝဂီျဆီကီရီာက 

ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံသည် ေလာင်စာဆီအမျိးမျိး

တင်သွင်းမ အတွက ်ဇူလိုင် ၄ ရက်မှစတင်ကာ ိုင်င ံ

ြခားေလာင်စာဆီကုမ ဏီအများအြပားသို အေမရိ 

ကန်ေဒ လာ ၅၈၇ သန်း ေပးေချရမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သီရိလက  ာိုင်ငံ လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးက 

သတင်းေထာက်များအား ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံပိုင် စက်သုံးဆီ  တင်သွင်းြဖန် ြဖးေရး 

ကုမ ဏီ Ceylon Petroleum Corporation သည် 

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင်     ဒီဇယ်ဆီ   ၁၂၇၇၄ 

မက်ထရစ်တန်၊ 92 ဓာတ်ဆီ ၁၄၁၄ မက်ထရစ်တန်၊ 

95 ဓာတ်ဆီ ၂၆၄၇ မက်ထရစ်တန်၊ စူပါဒီဇယ်ဆီ 

၂၃၃ မက်ထရစ်တန်၊   ဂျက်ေလယာ်ဆီ ၅၀၀ 

မက်ထရစ်တန် စသည်ြဖင့ ်ေလာင်စာဆအီမျိးမျိးကိ ု

ကျန်ရှိေနေသးေကာင်း သိရသည်။

သီရိလက  ာိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင ်ေလာင်စာ 

ဆြီပတ်ေတာက်မ ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရပီး ေလာင်စာဆ ီ

ေဈး န်းသည်လည်း  ယခုှစ်တွင် ေလးဆအထိ 

ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်  ၃

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၁၀၃ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိသြဖင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၃၅၀၂၄၂၉ ဦး   ရှိလာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေနာက်ဆုံး  အချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံ 

ထားရြခင်းရှိ၊   မရှိ  လူေပါင်း 

၃၇၆၇၂၀ အား   စမ်းသပ်စစ်ေဆး 

ခဲ့ရာ  ၁၆၁၀၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ထိုြပင် အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူ  

၃၁ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့ ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၆၁၀၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

အဆိပုါေရာဂါြဖင့်  ေသဆံုးသူေပါင်း  

၅၂၅၁၉၉ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

လက်ရိှအချန်ိတွင် ေနစ် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ အေရ 

အတွက်သည်လညး် ြမင့်တက  ်

လာလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင်   အိ ိယိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲ 

လူနာေပါငး်   ၁၁၁၇၁၁ ဦး  

ရိှေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၁၃၉၂၉ 

ဦး   ထပ်တိုးလာြခင်းေကာင့  ်

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူေပါင်း  ၄၂၈၆၅၅၁၉ ဦး ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ် 

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၈ ဒသမ ၃၈ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ကိုလံဘီယာိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ှစ်ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ဘိုဂိုတာ   ဇူလိုင်   ၃ 

ကိုလံဘီယာိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူှစ်ဦး 

ထပမံ်စစ်ေဆးေတွရိှခ့ဲရာ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

ငါးဦးရိှလာေကာင်း ေဒသ ရကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ုများက ဆိသုည်။ 

အဆုိပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးသည် ဥေရာပမှ 

မကာေသးမီက ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေကာင်း ဘိုဂိုတာြပည်နယ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီး အလဂီန်ဒိ ုဂိမုက်က ဆိသုည်။ ထိုြပင် ၎င်းတိုှစ်ဦး 

အား    ခွဲြခားေစာင့်ကည့်လျက်ရှိပီး        လိုအပ်သည့်ကျန်းမာေရး  

ေစာင့်ေရှာက်မ များေပးလျက်ရှိေကာင်း ဝန်ကီးဂိုမက်က ေြပာသည်။ 

ဘိုဂိုတာမိ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ငါးဦး 

ရိှပီြဖစ်ေကာင်းှင့် ယင်းတုိအနက် ေလးဦးမှာ စုိးရမိဖ်ယ်ွမရိှေကာင်း 

ှင့် ကူးစက်ေရာဂါဆိုင်ရာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမ များကိ ုဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ဝန်ကီးဂိုမက်က ဆိုသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ပထမဆုံးကးူစက်ခံရသူ 

သုံးဦးအား ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် စတင်ေတွရိှခဲသ့ည်။ ၎င်းတိုသည် ဥေရာပမှ 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ေကာင်း   ကျန်းမာေရးှင့ ်    လူမ  

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာသည်။ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါကူးစက်မ အေပ  စုိးရိမ်မ များမြဖစ်ကရန် 

ှင့် ေရာဂါရှိသူများှင့် ထိေတွဆက်ဆံမိပါက သိုမဟုတ် ေရာဂါ 

လက ဏာများခစံားရပါက သက်ဆိင်ုရာ ကျန်းမာေရးဌာနများသုိ အသိ

ေပးအေကာင်းကားရန်လိအုပ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့လ်မူ ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးဝန်ကီးဌာနက ြပည်သမူျားအား တိက်ုတွန်းေြပာကား 

သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဆိုးလ်      ဇူလိုင်    ၃

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၁၀၀၅၉ 

ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့်    အဆိုပါေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၈၃၈၉၆၁၁ ဦးရိှလာေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာ 

ပိုင်များက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၁၉၁ ဦးသည် ြပည်ပမှ  ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် ကျန်ရှိသူများသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း 

ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်  ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆံုးသူ ရှစ်ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

တွင် အဆိုပါေရာဂါြဖင့ ်  ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၄၅၇၀    ရှိလာေကာင်း  

ေတာင်ကိုရီးယားေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက 

ေြပာကားသည်။ အဆိုပါတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူအေရအတွက်သည ်ိုင်ငံအတွင်း   ေသဆုံးသူေပါင်း  သုည 

ဒသမ ၁၃ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၂၇ ဦး  ထပ်မံေတွရှိ
ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇူလိုင်   ၃  

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၂၇ ဦး ထပ်မံစစ် 

ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ     ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၅၇၁၃၅၅ ဦးရှိလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက် ေလးဦးသည် 

ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး 

ကျန် ၂၅၂၃ ဦးသည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ထပ်မံ 

ေသဆုံးသူမရှိေကာင်းှင့် အဆိုပါေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၇၇၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။  

သိုေသာ် လူနာ ၂၃၅၉ ဦးေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာခဲ့သည့်အတွက ်ကျန်းမာေရးြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၄၅၀၅၁၉၉ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ပိုးေတွဆဲလူနာ ၃၀၃၈၅ ဦးရှိပီး 

၎င်းတိုအနက် ၄၃ ဦး သည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ 

ခစံားေနရပီး ၂၂ ဦးသည် အသက် ှအေထာက်အကြူပ 

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ ၉ ရာခိင်ု 

 န်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအနည်း 

ဆုံးတစ်ကိမ် ထိုးှံေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ ဒသမ ၆ 

ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆးအြပည့်အဝထိုးှံမ  

ခယံူပီးြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၄ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ် 

ေဆးထပ်ေဆာင်းထုိးံှမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကုိးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်း ဇူလိုင် ၃

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့်  

ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေသာ ေရထွက်ကုန်ပစ ည်းများအြဖစ် ုိင်ငံတကာ 

ေဈးကွက်ရရိှြခင်းှင့ ် ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေသာ  ေရထွက်ကန်ုပစ ည်း 

များ စားသုံးရြခင်းမှရရှိလာမည့ ်အကျိးေကျးဇူးများအား ေမွးြမေရး 

လပ်ုငန်းရှင်များ သရိှိနားလည်ေစရန်ှင့ ်အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ  

ငါး၊ ပစွုန်များ တုိးချဲေမွးြမုိင်ရန်ရည်ရယ်၍ ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းေကျာင်း 

(စစ်ကိင်ုးမိ)တွင် ဇွန် ၂၉ ရက်က ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါေမွးြမေရး 

ကျင့်စ်(GAqP) သင်တန်းအမှတ်စ် (၃/၂၀၂၂)  ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု 

ကျင်းပသည်။

အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို စစ်ကိုင်းခိုင ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး  

ဦးရထွဲန်းိင်ု၊ ေရ ဘိခုိင်ု ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ေဒ သင်းသင်းဦး၊ သင်တန်း 

ေကျာင်းအုပ ်ေဒ ဥမ ာေအာင်ှင့်   သင်တန်းသား   သင်တန်းသူ ၂၀ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

သင်တန်းတွင် ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါေမွးြမေရးကျင့စ််ြဖင့ ်

ေမွးြမရာတွင် လိုက်နာရမည့် မူဝါဒ(၄)ချက်ြဖစ်ေသာ  အစားအစာ 

ေဘးဥပဒ်ကင်းစင်ေရး၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ေရရှည်တည်တံ့ေရး၊ 

ငါးကျန်းမာေရးှင့် ေကာင်းမွန်စွာေနထုိင်ရှင်သန်ေရး၊ လူမ ေရးဆိုင်ရာ 

တာဝန်သိစိတ်များ စသည့် အေြခခံမူများှင့်ပတ်သက်ပီး  သင်တန်း 

ကာလ သုံးရက်တာ ပိုချေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

၆၀၀၀ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၃၀၀၀၀၀၀) ကိလုည်းေကာင်း စစုေုပါင်း 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၅၁၂၇၅၀၀) ကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အလားတ ူဇလူိင်ု ၃ ရက်တွင် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ မုရံာမိနယ်အတွင်း လိင်ုစင်မဲ ့KENBO 125 အမျိးအစား ဆိင်ုကယ် 

တစ်စီး   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၅၀၀၀၀)ကို  သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

အထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်     တိုင်းေဒသကီးသစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက် 

ခဲရ့ာ ေတာင်ငခူိင်ု ေရတာရှည်မိနယ်ရိှ ေကျာက်မဆင် ကိးဝိင်ုးအတွင်း  

တရားမဝင် ဒီးဒူးခွဲသား  ၁ ဒသမ ၃၆၃၄ တန်  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွ 

၉၅၄၃၈ ကျပ်)ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇူလိုင် ၂ ရက်ှင့် ၃  ရက်တိုတွင်  ဖမ်းဆီးရမိမ  

စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ ေလးမ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွ ၅၃၇၂၉၃၈ ကျပ်) 

ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ 

သိရသည်။                                                                သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၃

အကမ်းဖက်အပ်ုစအုြဖစ်   ေကညာထားေသာ 

CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏လက်ေအာက်ခ ံအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ  အဖွဲ 

အစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ု 

အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစိုးရယ ရား 

များ ပျက်ြပားေစရန်  ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

ဝါဒြဖန်ြခင်း၊  ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက် 

များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် ြပလုပ်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒ 

ြဖန်မ များအေပ  မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ 

၍ြဖစ်ေစ  လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊  အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ  

ြပလပ်ုြခင်း၊  လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့မ် ေဝ 

ြခင်း၊ အားေပးကညူြီခင်းများြပလပ်ုခဲလ့ င်  အကမ်း 

ဖက်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒပဒ်ုမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ် 

ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့ ်ပဒ်ုမ  ၅၀၅-က၊ အလီက်ထေရာ  

နစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က) 

ှင့ ် တည်ဆဥဲပေဒများအရ   အေရးယခူရံမည့အ်ြပင်   

ြပစ်မ ှင့သ်က်ဆိင်ုသည့ ် ေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်း၊   

မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာ  ပစ ည်းများကိ ု အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ   

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက  ုိင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်   

သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း   ၂၀၂၂   ခုှစ်   ဇန်နဝါရီ   

၂၅ ရက်တွင် ိင်ုငပံိင်ုမဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို      အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီး မဟာ 

ေအာင်ေြမမိနယ်   ၃၇ လမ်းှင့် ၃၈  လမ်းကားေန  

ငိမ်းချမ်းသည ်၎င်းအသုံးြပသည့ ် “Nyein Chan”  

Facebook အေကာင့်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်  

ေညာင်ပင်သာေကျးရာေန ေအးသိန်း(၆၈)ှစ်သည် 

၎င်းအသုံးြပသည့ ်“ေွဦးေရာင်ြခည”်  Facebook  

အေကာင့်တိုသည ်အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက ်

အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊  

ဝါဒြဖန် ြခင်းများ ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်

တရားဥပေဒှင့အ်ည ီဖမ်းဆီးထန်ိးသမ်ိးအမ ဖွင့လှ်စ် 

အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။ 

ထိုကဲ့သို  CRPH၊  NUG  ှင့်   ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊      ယင်းတိုှင့် 

ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ 

သည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပား 

ေစရန်ှင့်     အစိုးရယ ရားများ   ပျက်ြပားေစရန ်

ရည်ရယ်လျက ်  လ ံေဆာ်ြခင်း၊    ဝါဒြဖန် ြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျား 

အား ဥပေဒှင့အ်ည ီထေိရာက်စွာ အေရးယသွူားမည် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ ဝါဒြဖန်သမူျားအား  

ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု အေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                        သတင်းစ်

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် 
နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၃
နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ် အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ် 
ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊          ြမန်မာ 
ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းအသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သမူျား 
ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင ်
ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရး   အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 
အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း   သိရှိရသည်။   ေကညာချက ်
အြပည့်အစုံမှာ -

   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရိှ အချိေသာ    ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ၊ 
လူငယ်လူရယ်ှင့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 
ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအြပင် အြခားက  ေပါင်းစု ံ
၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 
ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 
များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   
လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 
ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ  စေုပါင်းအား 
ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   
ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 
ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 
အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ
ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 
ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်
လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့ ်CRPH ှင့် NUG  
အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 
ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 
သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 
များသို စာရင်းသွင်း ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 
သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 
မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 
အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 
လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်
များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 
ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 
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ေအာင်ဆန်းြပတိုက်သည ်အမှတ်(၂၅) 

ဗိုလ်ချပ်ြပတိုက်လမ်း (ယခင် တာဝါ 

လိန်းလမ်း) ဗုိလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက် ဗဟန်း 

မိနယ်တွင ်တည်ရှိပါသည်။ ယခင်က 

တာဝါလိန်းလမ်း  (Tower Lane)ဟု 

အမည်ေခ တွင်ရြခင်းမှာ ေတာင်ကုန်း 

ြမင့်ေပ တွင်   ြမင့်ြမင့်မားမား   တည်ရှိ 

ေနသည့်   ဗိုလ်ချပ်အိမ်၏  ထိပ်ပိုင်း  

ေမ ာ်စင်(Tower)ပံုစံကုိ အစဲွြပ၍ ေခ တွင် 

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။     ခံဝင်းအကျယ်မှာ 

၂ ဒသမ ၄၂၃ ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ၍ 

ဘဲဥပုံသဏ ာန် (Oval shape) ြဖစ်ပီး 

ဗိုလ်ချပ်၏ ေနအိမ်အေဆာက်အအုံကို 

၁၈ ေပြမင့်သည့ ်ေတာင်ကုန်းေပ တွင် 

ေတာင်ဘက်သို    မျက်ှာစာြပကာ 

တည်ေဆာက်ထားပါသည်။  ၁၉၂၁ ခှုစ် 

တွင် တည်ေဆာက်ထားသည့ ်အေနာက် 

တိင်ုးဗသိကုာပုစံ ံ(Victorian Architec-

tural Design)ပုံစံ လှပသည့်အိမ်ေလး 

ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း   ြပတိုက်ကိ ု

သီသီေသာင်း

မေလ့လာမီ   ဗဟုသုတရေစရန်အလိုငှာ 

ြပတိုက်၏ေနာက်ခံသမိုင်းအား အကျ်း 

ချံေဖာ်ြပရေသာ ်-

ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည် ဤအိမ်၌ 

မိသားစုှင့်အတူ ၁၉၄၅ ခုှစ် ေမလမှ 

၁၉၄၇ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ လပ်ုကခံရံသည့ေ်န  

အထ ိငှားရမ်းေနထိင်ုခဲ့ပီး  ဗိလ်ုချပ်ကျဆုံး 

ပီးေနာက်ပုိင်း ၁၉၄၈ ခုှစ် ဇူလုိင် ၈ ရက် 

တွင် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းအထမ်ိးအမှတ် 

ရန်ပုေံငြွဖင့ ်အမ ေဆာင်အဖဲွသည် ပိင်ုရှင် 

ထမှံ ေငကွျပ်သုံးေသာင်းေပးေချ၍ စာချပ် 

စာတမ်းြဖင့ ်     အပီးအပိုင်ဝယ်ယူကာ 

ကျန်ရစ်သမူသိားစမုျား ဆက်လက်ေနထိင်ု 

ခဲ့ကပါသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ကွယ်လွန်ပီး    ကျန်ရစ်သူ 

မသိားစ ုဆက်လက်ေနထိင်ုခဲရ့ာမှ ၁၉၅၃ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ အသက် ၈ 

ှစ်အရယ် ဒတုယိသား ေအာင်ဆန်းလင်း 

သည် ေနအမ်ိခဝံင်း၏  အေရှေတာင်ဘက် 

ရှိ  ေရကန်တွင်  ေရနစ်ေသဆုံးသွားခဲ့ပါ 

သည်။ ထိုေနာက်ပိင်ုး ဗိလ်ုချပ်မသိားစမုျား 

သည် အမှတ်(၅၄)  တက သိုလ်ရိပ်သာ 

လမ်းေနအိမ်သုိ ေြပာင်းေရ ေနထိုင်ခဲ့ကာ 

ဤအမ်ိကီး၌ မည်သမူ  ဆက်လက်ေနထိင်ု 

ြခင်းမရှိေတာ့ပါ။

အထိမ်းအမှတ်ြပတိုက်

ထိုေကာင့် ဗိုလ်ချပ်ေနထိုင်ခဲ့သည့်

ေနအိမ်ကို အထိမ်းအမှတ်ြပတိုက်အြဖစ ်

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက ်    ၁၉၅၅ ခုှစ် 

ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ယ်ေကျးမ ဗိမာန် 

 န်ကားေရးဝန်      ဦးသာြမတ်၊ 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန   အကံေပး 

အရာရှိ        Dr. Nibarran Rays၊ 

အမျိးသားြပတိုက ်   ြပတိုက်မှးကီး 

ေဒ ွန်ဟန်ှင့်      အဖွဲဝင်များက 

လာေရာက်ေလလ့ာမ များ ြပလပ်ုခဲ့က 

ပီး  အများြပည်သ ူ  ကည့် ိုင်ေရး 

အတွက် အထမ်ိးအမှတ်ြပတိက်ုအြဖစ် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန် ကိးစားစီစ်ေဆာင ်

ရက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၁၉၅၇ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၉ 

ရက်တွင်      ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက 

ဗိုလ်ချပ်ကေတာ် ေဒ ခင်ကည်ထံမ ှ

အထိမ်းအမှတ်ြပတိုက ်ဖွင့်လှစ်ြပသ 

ိုင်ရန်အတွက် ပရိေဘာဂပစ ည်း ၅၃  

မျိး၊ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်း ၉၁ မျိးကိ ု

ြပတိုက်ပစ ည်းများအြဖစ ်    ဝယ်ယူ 

စေုဆာင်းရရိှခဲပ့ါသည်။ ၎င်းတိုထဲတွင် 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း အသုံးြပခဲသ့ည့် 

အဂ  လန်ိုင်ငံထုတ် ကားနံပါတ် RC 

2874 Wolseley အမျိးအစားကားကို 

တန်ဖိုး ၁၀၀၀၀ ကျပ်၊    ဗိုလ်ချပ် 

အသုံးြပခဲ့သည့် အဂ  လန်ိုင်ငံထုတ ်

Phillip Radio ကို တန်ဖိုး ၇၀၀ ကျပ် 

အပါအဝင် ဝယ်ယူစုေဆာင်းရရိှေသာ 

ပစ ည်းများ၏တန်ဖိုးမှာ ၂၂၈၂၂ ကျပ် 

ြဖစ်ပါသည်။     ၎င်းြပသပစ ည်းများကိ ု

ဗိလ်ုချပ်ကေတာ်ကုိယ်တုိင် လာေရာက် 

ပီး  မသိားစှုင့အ်တ ူ  ေနထိင်ုခဲစ့်က 

အတိုင်း  ပုံစံမပျက်  ေနရာချထား 

ခင်းကျင်းေပးခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းခဲ့စ်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း     ြပတိုက်ကိ ု

စတင်ေလလ့ာရေသာ် ဝင်ဝင်ချင်းြပတိက်ု 

အဝ၌   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းြပတိုက ်

ဆိင်ုးဘတ်ုကိ ုေတွြမင်ရပါသည်။  ြပတိက်ု 

အဝင်ဘယ်ဘက်တွင် ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

အသုံးြပခဲ့သည့်    အဂ  လန်ိုင်ငံထုတ် 

ကားနံပါတ်(RC-2874)      Wolseley 

အမျိးအစားကားကို   ကားုံအတွင်း 

မှန်များကာရံကာ    ြပသထားပါသည်။ 

ြပသထားသည့် ကားေရှတွင် ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းသည်      ၁၉၄၆ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် ဘုရင်ခံေကာင်စီမှ 

ဒုတိယသဘာပတိ   ရာထူးလက်ခံပီး 

ေနာက် ရရိှခဲသ့ည်ဟ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဂျစ်ကားနပံါတ် (၆၆) အစား  ၁၉၄၇ ခှုစ် 

ဇန်နဝါရီလ လကုန်ပုိင်းတွင် လက်ခံခ့ဲပီး 

ဗိုလ်ချပ်မကျဆုံးမီ ၁၉ ဇူလိုင် ၁၉၄၇ 

ခုှစ်အထိ အသုံးြပခဲ့သည်ဟ ုမှတ်သား 

ရပါသည်။  ဗိုလ်ချပ်စီးခဲ့ေသာကားကို 

ေလလ့ာပီးေနာက် က န်မသည် ဗိလ်ုချပ် 

မကျဆုံးမီ လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းခဲ့စ် 

ကာလက ထိကုားကိ ုအသုံးြပပီး အစည်း 

အေဝးများတက်ေရာက်ေနမည့်ပံုများကုိ 

ေတွးဆြမင်ေယာင်မိပါသည်။ 

ကားုံအတွင်းမှ    ထွက်လာလ င် 

ကန်ုးြမင့ြ်မင့ေ်ပ တွင် တည်ေဆာက်ထား 

သည့် ဗိုလ်ချပ်အိမ်သို တက်ေရာက်ရာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းတစ်ေလ ာက် ေဘးဘက် 

ရှိ  ေြမထိန်းနံရံ၊  အပင်ြမင့်ကီးများကို 

ေငးေမာရင်း တြဖည်းြဖည်းတက်လာရာ 

အမ်ိအေပ ထပ် တာဝါပံုစံေခါင်မုိးခ န်ေလး 

ှင့်   လမ်းတစ်ေလ ာက်   ခံဝင်းအတွင်း 

ေြမယာအလှ ခင်း၊ ေရ ကက်ယက်ဘုရား 

 ခင်းများှင့်  မိသားစုအမှတ်တရဓာတ်ပုံ 

ုိက်ရင်း ဗုိလ်ချပ်အိမ်သုိ တက်လှမ်းေသာ  

ေလှကားထစ်သို ေရာက်ရှိလာပါသည်။ 

ရှင်းလင်းချက ်စာသားဆိုင်းဘုတ်

ထိုေနာက်       ဗိုလ်ချပ်အိမ်ေပ သို 

ေလှကားထစ်များမှ တြဖည်းြဖည်းတက ်

ေရာက်လာရာ ေလကှားထပ်ိ အမ်ိအဝတွင် 

ဗိုလ်ချပ်ေနထိုင်သည့်       အိမ်အေကာင်း 

ရှင်းလင်းချက ်      စာသားဆိုင်းဘုတ်ကိ ု

ေတွြမင်ရပါသည်။  ဗုိလ်ချပ်ြပတုိက်သည် 

ှစ်ထပ်အေဆာက်အအုြံဖစ်သည်ှင့အ်ည ီ

အေပ ထပ်ပ က်ပုံ၊ ေအာက်ထပ် ပ က်ပုံ 

များကိ ုချတ်ိဆဲွြပသထားသည်ကိ ုေတွရိှရ 

ပါသည်။ 

ထိုအြပင် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ထန်ိးချပ် 

ကာကွယ်မ အတွက် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

ြပတိုက်သို လာေရာက်ေလ့လာကသည့ ်

ဧည့်သည်ေတာ်များ    တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 

ေြခာက်ေပအကွာတွင် Social Distancing 

သတ်မှတ်ထားသည့ ်ေြခလှမ်းပုစံတစ်ကာ 

များအတိုင်း    ဝင်ေရာက်ေလ့လာိုင်ရန ်

ကိုဗစ်-၁၉   စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီ

စနစ်တကျ     စမီလံပ်ုေဆာင်ထားသည်ကိ ု

ေတွရှိရပါသည်။ 

အုတ်ေလှကားထိပ်တွင်  လက်မှတ် 

ေရာင်းေကာင်တာထားရိှပီး ိင်ုငြံခားသား 

တစ်ဦးလ င် ေငွကျပ် ၅၀၀၀၊ ြပည်တွင်းအခမဲ ့

ဟ ုသရိှိရပါသည်။  ြပတိက်ုဖွင့ရ်က်မှာ အဂ   ါ  

ေနမှ တနဂ  ေွေနအထိ နံနက်  ၉ နာရီခဲွမှ 

ညေန ေလးနာရီအထိ   ဖွင့်လှစ်ြပသပီး 

တနလ  ာေနှင့် ြပန်တမ်းဝင်ုံးပိတ်ရက် 

များတွင် ြပတိုက်ပိတ်ပါသည်။ 

စ  က ၏ညာဘက်တွင ်      ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းေနထိုင်သွားခဲ့ေသာ အိမ်ရှင်း 

လင်းချက်ဆိုင်းဘုတ်ကိ ုေတွရေသာအခါ 

“ဪ ဗိုလ်ချပ်ဒီအိမ်မှာ ၁၉၄၅ ခုှစ်မှ 

၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလိုင်လ  မကျဆုံးခင်အထိ  

ေနထိင်ုသွားတဲ ့အမ်ိေလး”ဟ ုသားှင့သ်မီး 

ကို   ရှင်းြပခဲ့ပါသည်။   သမီးက  “ေမေမ 

ဒအီမ်ိမှာ ဗိလ်ုချပ်က အကာကီးမေနလိက်ု 

ရဘူးေနာ်”တဲ၊့  “ဟတ်ုတယ်သမီး   ဒအီမ်ိမှာ   

ဗိလ်ုချပ် ှစ်ှစ်ေကျာ်ေလာက်ပ ဲ ေနလိက်ု 

ရတာ” ဟု      စိတ်မေကာင်းစွာေြပာမိပါ 

သည်။                 

 စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

 

 သမိုင်းေကာင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များှင့် အြခားဘာသာရပ်အလုိက် စာအုပ်များကိုလည်း ေတွရှိ 

ရပါသည်။ ဗိလ်ုချပ်၏စာဖတ်ခန်းကိ ုေလလ့ာကည့ရ်င်း အေတွးထဝဲယ် “ဗိလ်ုချပ်ကျဆုံးခဲခ့ျန်ိမှာ    

အသက်က ၃၂ ှစ်၊ ဒီအရယ်မှာ ဗိုလ်ချပ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ေတွက ဒီေလာက်များေနတယ်၊ အဲဒီထဲ 

မှာမှ အဂ  လပ်ိစာအုပ်က အများစဆုိေုတာ ့ဗိလ်ုချပ်ရဲစာဖတ်အားကုိ အားကျအတယုဖွူယ်ပါလားလို 

ယေနေခတ်လူငယ်များကို သိရှိေစချင်လိုက်တာ”ဟူ၍ ေတွးေတာမိပါသည်။ “စာအုပ်စာေပ 

လူမိတ်ေဆွ”ဆိုသည့်အတုိင်း အနာဂတ်လူငယ်များ တကယ်လိုက်နာကျင့် ကံရမည့်အချက်များကို 

ဗိုလ်ချပ်၏စာဖတ်ခန်းမှ မီးေမာင်းထိုးြပေန



ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

အချိစာအုပ်များတွင်    ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်း မိသားစုများသည ်ဤအိမ် 
ကီး၌  ၁၉၄၅ ခုှစ် ေမ ၁၇ ရက်မှ စတင် 
ေနထိုင်ခဲ့ကသည်ဟ ု    သိရှိရပါသည်။  
ြမန်မာ့ရက်စ်   သမိုင်းစာအုပ်ထဲတွင ်
ေဖာ်ြပထားသည်မှာ  ၁၉၄၅ ခုှစ် မတ် 
၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ ဖက်ဆစ်တိုက ်
ဖျက်ေရးှင့် ြပည်သူအဖဲွချပ်ေခါင်းေဆာင် 
အစည်းအေဝးကိလုည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချပ် 
ေအာင်ဆန်းှင့် ဗမာ့တပ်မေတာ်ေခါင်း
ေဆာင်အရာရှိကီးများ   အစည်းအေဝး 
များ၊ ိုင်ငံေရး  အထူးအစည်းအေဝးပွဲ 
များ၊ သတင်းစာဆရာများှင့ ် ဖိတ်ေခ  
ေဆွးေွးမ          အစည်းအေဝးများ၊ 
ယင်းအချနိ်က   ြမန်မာိုင်ငံ   ဘုရင်ခံ 
ဆာဟူးဘတ်ရန်စ် လာေရာက်ေတွဆုံ 
ေဆွးေွးမ များကို    ဤအိမ်ကီး၌ပင ်
၁၉၄၅ ခုှစ် မတ်လမှစတင်၍ ြပလုပ် 
ခဲ့ကသည်ကိ ုသိရှိရပါသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်လက်ေရးမူ
ြပတိုက်ထဲသို    ဝင်ေရာက်ေလ့လာ 

ေသာအခါ ထမင်းစားခန်းသုိ ေရာက်ရိှပါ 
သည်။ ထမင်းစားခန်း၏ အေရှဘက်နံရံ 
ေဘးတွင် က န်းဗီုိတစ်လံုးြပသထားပီး 
၎င်းအေပ တွင် ကည့်မှန်တစ်ချပ်ေတွရိှ 
ရပါသည်။   ထမင်းစားခန်းအလယ်တွင ်
ဘုံေဘဘားမား     ကုမ ဏီတံဆိပ်ပါ 
က န်းထမင်းစားပွဲခုံအရှည ်တစ်လုံးှင့ ်
ကလုားထိင်ု ၁၀ လုံးအား ခင်းကျင်းြပသ 
ထားပါသည်။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် 
သားအကီး ေအာင်ဆန်းဦး၊ သားလတ် 
ေအာင်ဆန်းလင်းတို   သုံးဦး၏   ထိုင်ခုံ 
သုံးလုံးသည်   စားပွဲထိပ်ပိုင်းတွင်ရှိပီး 
စားပဲွ၏ အြခားထပ်ိတစ်ဖက်တွင် ေဒ ခင် 
ကည်ှင့် သမီးြဖစ်သူတို၏ ထိုင်ခုံများ 
ခင်းကျင်းထားပါသည်။  ထိုက န်းစားပွဲ 
ေပ တွင် ပဲြပတ်၊နံြပားပံုစံတူှင့် “ကည် 
ပဲြပတ်နဲနံြပားရရင ်  စားချင်တယ်’’ဟု 
ေရးထားသည့် ဗိုလ်ချပ်လက်ေရးမူကို 
သုပ်ေဖာ်ခင်းကျင်းြပသထားပါသည်။ 

စာေရးသူ   ဗိုလ်ချပ်ြပတိုက်တွင ်
ြပတိက်ုမှးတာဝန်ကျစ်က ြပသပစ ည်း 
များ တစ်ခုချင်း စနစ်တကျမှတ်တမ်း 
ြပစု၍      တိုက်ပိုင်စာရင်းသွင်းြခင်း၊ 
သုေတသနြပစုြခင်းများ   ြပလုပ်ခဲ့ရာ 
၎င်းပန်းကန်ဗီိအုတွင်းတွင် ေငခွက်ရင်း၊ 
ေငွဇွန်းများှင့် ပန်းကန်ခွက်ေယာက ်
များထားရှိပီး    အချိပန်းကန်များမှာ 
Made in England (Griadley) တဆံပ်ိှင့် 
(Rozar) တဆံပ်ိများကိ ုေတွရိှရပါသည်။ 
ထိုအြပင ်ဗိုလ်ချပ်ကေတာ်က ပန်းကန် 
ြပားတစ်ချပ်ှင့ ်     တစ်ချပ်ကားတွင ်

၁၉၅၆-၁၉၅၇ ခုှစ်က ထုတ်ေဝခဲ့သည့် 
သတင်းစာများြဖင့်  စနစ်တကျထားရှိ 
သည်ကိေုတွရိှရပါသည်။ သတင်းစာများ 
တွင် ထိုေခတ်၏သတင်းများ၊ ကာတွန်း 
များကို  ဖတ် ရြခင်းေကာင့် ၁၉၅၆-
၁၉၅၇ ခုှစ်ကာလက သတင်းအေြခ 
အေနများကိုလည်း တစ်လက်စတည်း 
သိရှိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်ေလ့လာခဲ့ရာ   ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်း၏ငယ်ဘဝ၊ ေကျာင်းသား 
ဘဝ၊ မိသားစုဘဝ၊ ိုင်ငံေရးဘဝတိုကို 
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံှင့ ်တကွ ရှင်းလင်း 
ေဖာ်ြပထားပါသည်။       ေအာက်ထပ် 

ဧည့ခ်န်းတွင် ဗိလ်ုချပ်တို အသုံးြပခဲသ့ည့ ်

ဆိုဖာဆက်တီများကို  ခင်းကျင်းြပသ 
ထားပါသည်။  ဆက်တီမှာ မူလဆက်တီ 
ြဖစ်ပီး ကူရှင်များကိုေတာ့ ြပန်လည် 
ြပြပင်ထားသည်ဟု     သိရပါသည်။ 
အဂ  လန်ိုင်ငံထုတ် Phillip Radio ကို 

လည်း အသုံးြပခဲသ့ည့ ်မီးပလပ်ကိးှင့် 
တွဲ၍ြပသထားပါသည်။      ဗိုလ်ချပ် 
ေအာင်ဆန်း    ေလာင်းကုတ်ဝတ်ဆင ်
ထားသည့ ်မတ်တပ်ရပ်ေနပုှံင့ ်၎င်းပုကံိ ု
ေနာက်ခံထား၍    ဗိုလ်ချပ်ကေတာ်၊ 
သားဦးှင့ ် ဒုတိယသားတို  သုံးဦး၏ 
ပုံများအား ခင်းကျင်းြပသထားပါသည်။ 
ဆီလီကွန်ြဖင့်     ြပလုပ်ထားေသာ 
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း    စာဖတ်ေနဟန် 
ပ်ုတမှုာလည်း အသက်ဝင်လှေပသည်။ 

ထိုအြပင် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့ ်
အဖဲွ လွတ်လပ်ေရးအတွက် အေရးဆိရုန် 
အဂ  လန် ိင်ုငသံိုအသွား အိ ိယိင်ုငတွံင် 
အိ ိယဝန်ကီးချပ် မစ တာေနူး ေပးအပ် 
ခဲ့သည့် သက လပ်ေလာင်းကုတ်ကီးကိ ု
လည်း      ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေစရန ်
ထန်ိးသမ်ိးမ များ(Conservation) ြပလပ်ု 
ပီး မှန်ဗီိုအတွင်း၌ြပသထားပါသည်။ 

ဘုရားေကျာင်းပုံစံများ
အေပ ထပ်သိုတက်ရာ    ေလှကား 

ေြခရင်းတွင် ဂျးလူမျိးတို၏ အထိမ်း 
အမှတ်တံဆိပ်ကို ေတွရှိရပီး ေလှကား 
ထိပ်များတွင်လည်း      ဘုရားေကျာင်း 
ပုံစံများ ထည့်သွင်းြပလုပ်ထားသည့ ်
ဗိသုကာလက်ရာကိုလည်း     ေလ့လာ 

ေတွရှိရပါသည်။    ေလှကားအတက် 
ထိပ်ပုိင်းတွင် မီးအိမ်ချတ်ိဆဲွရန်အတွက်   
ထိေုခတ်၏    Original သခံျတ်ိကိလုည်း 
ေတွရှိရပါသည်။ 

အေပ ထပ်      ေလှကားထိပ်၏  
ဘယ်ဘက်ြခမ်းရိှ ဗိလ်ုချပ်တိုဇနီးေမာင်ံှ 
အိပ်ခန်းသို    ဝင်ေရာက်ေလ့လာေသာ ်
ှစ်ေယာက်အိပ် က န်းခုတင်၊ အဝတ် 
အစားထည့်သည့ ်က န်းဗီိုကီးများှင့ ်
မှန်တင်ခုံတိုကို ေတွရှိရပါသည်။  က န်း 
ဗီိုတစ်ခုအတွင်း၌   ိုင်ငံ့အေရးကိစ  
အတွက် ဗိုလ်ချပ် အေရးေပ ခရီးထွက ်
လ င် အဆင်သင့်ယူေဆာင်သွားုိင်မည့် 
သားေရေသတ ာတစ်လုံးကို ေတွရှိရပါ 
သည်။ ထိုသားေရေသတ ာအတွင်း၌ 
စစ်ဝတ်စုံများ၊ ပိုးအက   ျ၊ီ ပိုးပုဆိုး၊ ေစာင်၊ 
အက   ျ ီ၊ ပုဆုိး၊ စွပ်ကျယ်လက်တုိ၊ လက်စက၊ 
အတွင်းခေံဘာင်းဘတီိ၊ု     လက်ကိင်ုပဝုါ 
တိုကို ထည့်ထားသည်ကို ေတွရှိရပါ 
သည်။  ထိအုက   ျေီဘာင်းဘမီျားတွင် A.S 
ဟ ုအတိေုကာက်စာလုံးများ ေရးထိုးထား 
သည်ကို   ေတွရှိရြခင်းြဖင့ ်   ဗိုလ်ချပ် 
ကေတာ်၏ အိမ်ေထာင်ရှင်မပီသမ ကို 
မှန်းဆမိပါသည်။ 

ေနာက်ထပ် မှန်ဗီိတုစ်ခထု၌ဲလည်း 
ဗုိလ်ချပ်၏ ညဝတ်အက   ျှီင့် ေဘာင်းဘီ 
များ၊   စစ်ဝတ်စုံများ၊  အက   ျ၊ီ  ပုဆိုး၊ 

စွပ်ကျယ်လက်တုိ၊ လက်စက၊ အတွင်းခံ 
ေဘာင်းဘီတိုများှင့် အသုံးအေဆာင် 
ပစ ည်းများ ြပသထားသည်ကိ ုေတွရှိရ 
ပါသည်။ 

အိပ်ခန်းအတွင်းတွင် ဘုရားေဆာင် 
ကိ ုတက်သည့ေ်လကှားရိှသည်ကိ ုေတွရ 

ပါသည်။ ထိုေလှကားမှတစ်ဆင့ ်အိမ်၏ 
ထိပ်ပိုင်းေမ ာ်စင်ေနရာရှိ ဘုရားေဆာင ်
တွင် ြပတင်းေပါက်ှစ်ခုပါရှိပီး တစ်ခု 
မှကည့်ေသာ် ေရ တိဂုံဘုရားြမင်ကွင်း၊ 
ေနာက်တစ်ခုမှကည့်ေသာ် ေရ ကက ်
ယက်ဘုရားြမင်ကွင်းကို စိတ်ချမ်းေြမ့ 
ဖွယ် ေတွရိှရပါသည်။ ထိဘုရုားခန်းတွင် 
ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း နတ်ေမာက်မိမှာ 
ေနထိုင်ခဲ့စ်က   ကိုးကွယ်ခဲ့ေသာ    ဗုဒ  
ဆင်းတုေတာ်ကိုလည်း ကည်ညိဖွယ ်
ဖူးေတွရပါသည်။ ယခအုခါတွင် ဗိလ်ုချပ် 
ေအာင်ဆန်းြပတိုက်၏   သက်တမ်းမှာ 
လည်း    ှစ် ၁၀၀ ေကျာ်ပီြဖစ်ေသာ 
ေကာင့ ်ဘရုားခန်း၏ ေရရှည်ကံခ့ိင်ုမ ကိ ု
ထိန်းသိမ်းသည့်အေနြဖင့်  ဧည့်သည် 
များအား တက်ေရာက်ေလ့လာခွင့်မြပ 
ေတာ့ပါ။ 

ဆက်လက်၍ ဗိုလ်ချပ်စာဖတ်ခန်း 
တွင် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းဖတ် ေလလ့ာ
ခဲ့သည့် ြမန်မာ-အဂ  လိပ် စာအုပ်ေပါင်း 
၂၄၀ ေကျာ် ြပသထားရာ အများစုမှာ 
ိုင်ငံေရးှင့်ပတ်သက်သည့်  အဂ  လိပ် 
စာအပ်ုများြဖစ်ပီး ြမန်မာစာအပ်ု ှစ်အပ်ု 
သာပါသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ စာအုပ် 
များကုိ ထုတ်ေဝသည့်ှစ်အလုိက် ေလ့လာ 

ကည့ရ်ာ ၁၈၇၉ ခှုစ်မှ ထတ်ုေဝခဲေ့သာ 
စာအုပ်ပါဝင်သည်ကိ ုေတွရှိရပါသည်။  

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး
ထိုအြပင ်   သမိုင်းေကာင်းဆိုင်ရာ 

စာအပ်ုများှင့ ်အြခားဘာသာရပ်အလိက်ု 
စာအုပ်များကိုလည်း ေတွရှိရပါသည်။  
ဗိုလ်ချပ်၏စာဖတ်ခန်းကိ ု     ေလ့လာ 
ကည့်ရင်း  အေတွးထဲဝယ် “ဗိုလ်ချပ် 
ကျဆုံးခဲ့ချနိ်မှာ    အသက်က ၃၂ ှစ်၊ 
ဒီအရယ်မှာ ဗိုလ်ချပ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ် 
ေတွက ဒီေလာက်များေနတယ်၊ အဲဒီထဲ 
မှာမှ အဂ  လပ်ိစာအပ်ုက အများစဆုိေုတာ ့
ဗိလ်ုချပ်ရဲစာဖတ်အားကိ ုအားကျအတ ု
ယူဖွယ်ပါလားလို ယေနေခတ်လူငယ် 
များကို    သိရှိေစချင်လိုက်တာ”   ဟူ၍ 
ေတွးေတာမိပါသည်။    “စာအုပ်စာေပ 
လူမတ်ိေဆ”ွ ဆိသုည့အ်တိင်ုး အနာဂတ် 
လူငယ်များ    တကယ်လိုက်နာကျင့် က ံ
ရမည့်အချက်များကုိ ဗုိလ်ချပ်၏စာဖတ် 
ခန်းမှ   မီးေမာင်းထိုးြပေနပါသည်။   ထို 
စာအုပ်ေပါင်းများစွာ ဖတ်ုိင်ခ့ဲလုိလည်း 
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည ်    အဂ  လိပ် 
အစုိးရှင့် eာဏ်ရည်ချင်း ယှ်ုိင်၊ စကား 
ေြပာိင်ုပီးေတာ ့လက်ုံးရည်၊ ှလုံးရည် 
ြပည့်ဝစွာြဖင့် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးကို 
အရယူေပးုိင်ခ့ဲပါလားလုိ ေတွးမိပါသည်။ 

ဆက်လက်ေလလ့ာရေသာ် ဗိလ်ုချပ် 

၏ သားသမီးများအိပ်ခန်းသို ေရာက်ရှိ 
ပါသည်။    ထိုအခန်းတွင်    ဗိုလ်ချပ် 
သားသမီးသုံးေယာက်၏  ခတုင်သုံးလုံးကိ ု
ခင်းကျင်းြပသထားပါသည်။  စာေရးသူ 
ဗိလ်ုချပ်ြပတိက်ု၌ ြပတိက်ုမှးတာဝန်ကျ 
စ်က စန်ိေပါလ်ေကျာင်းမှာ ဒတုယိတန်း 

တက်ေနသည့် အသက် ရှစ်ှစ်အရယ် 
ဗိလ်ုချပ်၏ဒတုယိသား ေအာင်ဆန်းလင်း 
၏ စာအပ်ုများကိ ုတစ်အပ်ုချင်း ေလလ့ာ 
မှတ်သားရင်းမှ ၎င်းေရနစ်ေသဆုံးခဲေ့သာ 
၁၉၅၃ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၁၆ ရက် ရက်စဲွြဖင့ ်
ထိုေနတွင် စာသင်ကားခဲ့သည့ ် ြမန်မာ 
စာအုပ်၊   အဂ  လိပ်စာအုပ်   ှစ်အုပ်ကို 
အမှတ်မထင်ေတွရှိလိုက်ရပါသည်။

ထိုစာအုပ်ထဲမှ    သူစာသင်ခဲ့သည့် 
ေနစွဲှင့်  သူေရနစ်ေသဆုံးခဲ့သည့်ေန  
တစ်ရက်တည်းြဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွလုိက် 
ပီး စ်းစားမိသည်မှာ မနက်ပိုင်းမှာ 
ေကျာင်းတက်စာသင်ခ့ဲပီး ညေနပုိင်းမှာ 
ေရနစ်ေသဆုံးခဲသ့ည်။  သင်ခဲေ့သာ စာက 
ေရနစ်သကူိ ုဘယ်လိကုယ်ရမလဆဲိသုည့ ်
သင်ခန်းစာြဖစ်ေနရာ တိုက်ဆိုင်လွန်း 
လှေသာကံတရားကို ေတွးမိပီး အံ့ဩ 
ဝမ်းနည်းတုန်လ ပ်မိပါသည်။  အဂ  လိပ် 
စာအပ်ုတွင် သင်ကားခဲသ့ည့ ်အေကာင်း 
အရာအချက်အလက်များကိ ု    အများ 
ြပည်သူ   ေလ့လာသိရှိိုင်ရန်အတွက် 
ေအာင်ဆန်းလင်း၏  ေနာက်ဆုံးလက်ေရး 
မှူင့် သူသင်ကားခ့ဲသည့် ထုိေခတ် ဒုတိယ 
တန်းဖတ်စာအုပ်ှင့်  ဗလာစာအုပ် ၁၇ 
အုပ်ကိုလည်း      ခင်းကျင်းြပသထားပါ 
သည်။     ယင်းလက်ေရးမူမှာပါသည့ ် 
အေကာင်းအရာှင့ ်ဘာသာြပန်ဆိခုျက် 
မှာေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး ြဖစ်ပါသည်။ 

English
“16/1/53   
I must always remember when 

saving a drowning person  I must 
always go at the back and we force 
because he tried to get hold of every- 
thing and both, two get drown.”

ဘာသာြပန်ဆိုချက်-
“ေရနစ်တဲ့       လူတစ်ေယာက်ကိ ု

ကယ်ဆယ်မယ်ဆိုရင ်  က န်ေတာ်အမဲ 
မှတ်ထားရမှာက ေနာက်ေကျာဘက်က 
ေနကယ်ရမယ်၊ အားသုံးရမယ်။ ဘာလို 
လဲဆိုရင် သူက ဆွဲမိဆွဲရာ လှမ်းဆွဲမှာ 
ြဖစ်တဲ့အတွက် ှစ်ေယာက်လုံး ေရနစ် 
ေသဆုံးသွားိုင်လိုပါပဲ။”

လက်ေရးမူြပသည့်ြပကွက်ေဘးရှိ 
မှန်ဗီိထုတွဲင် ဗိလ်ုချပ်၏ သားသမီးများ 
ေဆာ့ကစားခဲ့သည့် ကတ်ေလးများကို 
ြပသထားပါသည်။ ၎င်းကတ်ေလးများမှာ 
ယင်းေခတ်၏     Made in England 
စီးကရက်ဘူးခွံများှင့်     ြပည်တွင်း 
စီးကရက်ဘူးခွံများကိ ု  ကတ်ေကးြဖင့ ်
ညပ်၍       ကေလးများေဆာ့ကစားိုင ်
ေစရန် ဖန်တီးေပးထားသည့ ် ကတ်ေလး 

များပင်ြဖစ်ပါသည်။   ယင်းကတ်ေလး 
များမှာ ASL ၊ L ၊ Suu စသည်ြဖင့ ်ကေလး 

များ၏    နာမည်အတိုေကာက်ြဖင့  ်
မှတ်သား၍   ခွဲြခားေပးထားသည်ကို 
ေတွရှိရပါသည်။ 

ထိုမှတစ်ဆင့် အထူးအစည်းအေဝး 

ခန်းသုိေရာက်ရိှလာရာ ဗိလ်ုချပ် စာဖတ် 
သည့် ေြခေထာက်တင်၍   ရသည့် 
ပက်လက်ကုလားထိုင်၊ စားပွဲ၊ ဆက်တီ 
ှင့်   မိန်ခွန်းများဓာတ်ပုံများကိ ု  ြပသ 
ထားပါသည်။   ထိုအခန်းတွင်    ိုင်ငံ့ 
လွပ်လပ်ေရးအတွက် အေရးကီးသည့ ်
အစည်းအေဝးများ    ြပလုပ်ခဲ့မည်ကို 
မှန်းဆမိပါသည်။ 
သီးပင်၊ စားပင ်စိုက်ပျိးေနဟန် ုပ်တု

အေပ ထပ်ကို     ေလ့လာပီးေသာ ် 
ေြမယာအလှ ခင်းများှင့ ် စမ်ိးစိသုာယာ 
လှပေနသည့ ်ခဝံင်းအတွင်းသို ပတ်လမ်း 
တစ်ေလ ာက်မှ စတ်ိကည်လင်ေအးချမ်း 
စွာ ကည့် ေလ့လာခ့ဲရပါသည်။ ပတ်လမ်း 
ဆုံးခါနီးတွင် ဗိုလ်ချပ်၏ ဒုတိယသား 
ေအာင်ဆန်းလင်း ေရနစ်ေသဆံုးခ့ဲသည့် 
ေရကန်ကိ ု ေတွရိှရပါသည်။    ေသဆုံးခဲ ့
သည့်ေနရက်ကို အုတ်ေပါင်ြဖင့် ေသချာ 
ခိုင်ခံ့စွာ   ြပလုပ်ထားသည်။  ေရကန် 
ေဘးတွင် ဗုိလ်ချပ်အားလပ်ချန်ိ၌  သီးပင်၊ 
စားပင် စိုက်ပျိးေနဟန် ုပ်တုမှာလည်း 
လက်ရာေြမာက်လှေပသည်။ စိုက်ခင်း 
မှာလည်း ရာသသီီးပင်စားပင်များ ေဝေဝ 
ဆာဆာ သီးပွင့်ေနသည်ကို   ေတွရှိရ 
သြဖင့် စိတ်ချမ်းသာကည်ူးမိပါသည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း    ြပတိုက်ကိ ု

ေလလ့ာရင်း ဗိလ်ုချပ်မသိားစတုို ေနထိင်ု 
ခဲ့စ်က ပုံရိပ်များကိ ုမျက်လုံးထဲမှန်းဆ 
ြမင်ေယာင်မိသလုိ ထူးြခားလှသည့်အိမ်ပံုစံ၊ 
ြမင့်မားလှသည့် မျက်ှာကက်၊ အလင်း 
ေရာင်ှင့်    ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်း 
ေစရန် ဖန်တီးတည်ေဆာက်ထားေသာ 
ဒဇီိင်ုး၊ ဗိသုကာလက်ရာများကုိ သေဘာကျ 
ှစ်ခိက်မိပါသည်။           ြပည့်စုံေသာ 
မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အချက်အလက်များ၊ 
ဗဟုသုတများစွာကို     သိရှိခဲ့ရသလို 
လွမ်းေမာဖွယ်ရာအတတ်ိများစွာ၊ သမိင်ုး 
များစွာ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာများစွာတိုကို 
ြမင်ေယာင်မကိာ ြမန်မာတစ်မျိးသားလုံး 
အတွက ်မနားမေန  အားထုတ်ကိးပမ်း 
ခဲ့ပီး   လွပ်လပ်ေရးအရယူေပးခဲ့သည့ ်
ြမန်မာိုင်ငံ၏    လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာ 
ကီး၊   အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ေကျးဇူးတရား 
များကို သတိရလွမ်းဆွတ်မ များစွာြဖင့ ်
အခါခါဦး တ်အေလးြပရင်း ဗိုလ်ချပ ်
ေအာင်ဆန်း ေနာက်ဆုံးေနခဲသ့ည့ေ်နအမ်ိ 
ြပတိက်ုအား သွားေရာက်ေလလ့ာကရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။      ။
ကိုးကား
၁။ ြမန်မာ့ရက်စ်သမိုင်း(ပထမတွဲ)
၂။ ြမန်မာ့ရက်စ်သမိုင်း(ဒုတိယတွဲ)

၃။  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း     ြပတိုက်၊ 
ြပတိုက်မှးဘဝေလ့လာချက်များ

၄။  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း     ြပတိုက် 
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ

၅။  လွပ်လပ်ေရးဗသိကုာကီးဗိလ်ုချပ် 
ေအာင်ဆန်း

    



ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

ဆက်လက်ပီး အပိင်ုး(၂)အေထေွထအွေကာင်း 

အရာများြဖစ်သည့် ပညာေရးက  ၊ ကျန်းမာေရး 

က  ၊  စက်သုံးဆီက  ှင့်  စားသုံးဆီက  ှင့ ်

ိုင်ငံတကာေချးေငွက  များကို    ေြပာကားလို 

ေကာင်း၊ ပညာေရးဆိင်ုရာကစိ ရပ်များှင့ပ်တ်သက် 

ပီး လက်ရှိအေြခအေနတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ အေြခခံ 

ပညာသင်ှစ်ကို     ဇွန် ၂ ရက်မှစပီး   စတင် 

ဖွင့လှ်စ်လျက်ရိှေကာင်း၊ ေကျာင်းတက်ေရာက်ရမည့ ်

စာရင်းရိှ ေကျာင်းသားဦးေရ၏ ၉၄ ဒသမ ၀၃ ရာခုိင် 

 န်း ေကျာင်းတက်ေရာက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီးက    ေကျာင်းအပ်ှံတက်ေရာက်မ  

အများဆံုးြဖစ်ပီး   ကယားြပည်နယ်မှာ  အနည်းဆံုး 

ြဖစ်ေကာင်း၊၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်တွင် ၅ ဒသမ 

၃ သန်းေကျာ် ေကျာင်းအပ်ှံတက်ေရာက်ခဲ့သည့ ်

အတွက် ယခင်ှစ်ကထက် (ေလးသန်းနီးပါး) ေကျာင်း 

ပိုမိုတက်ေရာက်လျက်ရှိသည်ကို   ေြပာလိုေကာင်း၊ 

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်လည်း ပညာကုိ  လိုလား 

သည့်    ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သည့ ်မဘိြပည်သမူျားကိ ုအသအိမှတ်ြပ 

ဂုဏ်ယူပါေကာင်း ေြပာကားလိုေကာင်း၊  ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်    တက သိုလ်ဝင်တန်းစာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းအေနြဖင့်      ေကျာင်းတွင်း/ြပင်ပ 

၂၈၁၇၅၁ ဦးေြဖဆိုခဲ့ရာတွင ်၁၃၂၀၇၇ ဦး ( ၁ သိန်း 

၃ ေသာင်းေကျာ်)ေအာင်ြမင်မ ရိှေကာင်း၊ ေအာင်ြမင် 

မ ရာခိုင် န်းမှာ ၄၆ ဒသမ ၈၈ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း၊ 

စာေမးပွဲများကို စံချန်ိစံ န်းစည်းကမ်းများအတိုင်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊        ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်   အခက်အခဲများကားမ ှ

ပညာကို  လိုလိုလားလား   သင်ယူကိးစားခဲ့ေသာ 

ေကာင့ ်  ေအာင်ချက်ေကာင်းမွန်ေကာင်း   ေတွရ 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် အသိမှတ်ြပ 

ဂုဏ်ယူရပါေကာင်း။     

အဆင့်ြမင့်ပညာရပ်များ

အဆိပုါပညာသင်ှစ်တွင်  အခက်အခမဲျားကား 

က    ေကျာင်းတက်ရြခင်း၊   ေြဖဆိရုြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကိဗုစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါ၊ အြခားလုံ ခံေရးပိင်ုးဆိင်ုရာ 

ေှာင့်ယှက်မ များ  ကံေတွရြခင်း၊  ဆရာ  ဆရာမ 

များကုိလည်း အသက်အ ရာယ်ရှာသည်အထိ PDF 

အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက    ေှာင့်ယှက်ခဲ့ 

ြခင်းများလည်းရှိေကာင်း၊ ထိုသိုေသာ အခက်အခဲ 

ကားမ ှေကျာင်းတက်ေြဖဆိုရသူများကို ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအကဲက အသိအမှတ်ြပေကာင်း၊ ထိုေကာင့် 

လည်း ၂၀၂၂ ခုှစ်   တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲကျ ံး 

သူများှင့်    အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်    စာေမးပဲွ 

ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုိုင်ြခင်း မရှိသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအတွက် ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ေနာက်ဆံုး 

တစ်ကမ်ိ တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွ ကျင်းပေပးရန်စစီ် 

ထားေကာင်း ေြပာလိေုကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့် 

ေကျာင်းေနအရယ်ကေလးတိုင်းကိ ု KG+9 အေြခခံ 

ပညာအလယ်တန်းအဆင့်        ပီးဆုံးသည်အထ ိ

ပညာသင်ကားိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထားကိးပမ်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ KG+9 ပီးဆုံးသည့အ်ခါ   

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ      သင်ကားသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု     ဆက်လက်တက်ေရာက်ိုင်ပီး 

လပ်ုငန်းခွင်ဝင်ေရာက်ိင်ုမည်ြဖစ်သကဲသ့ို သတ်မှတ် 

အရည်အချင်းြပည့်မီလ င်လည်း    အဆင့်ြမင့်ပညာ 

ရပ်များကိ ု   သင်ကားေပးိုင်မည ်   ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး   တက သိုလ်၊   ေကာလိပ်များ 

ဖွင့်လှစ်သင်ကားမ အေနြဖင့် ၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၁၂ 

ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့ ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ 

သင်ှစ်၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်ှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ်များအတွက ်ဘွဲကိသင်တန်းများှင့ ်

ပါရဂသူင်တန်းများအပါအဝင် ဘဲွလွန်သင်တန်းများ 

အားလုံးကိ ုတက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိှင့ ်ေကာလပ်ိ 

၄၉ ေကျာင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ စာရင်းရှ ိ ၂၉၉၅၁၃ 

ဦး  (၂ သိန်း ၉ ေသာင်းေကျာ)်၊    ေကျာင်းအပ်ှံမ  

၂၄၆၅၃၁ ဦး (၂ သိန်း ၄ ေသာင်းေကျာ)်ရှိပီး ၇၂၆၆၀ 

(၇ ေသာင်း ၂ ေထာင်ေကျာ)် ေကျာင်းတက်ေရာက ်

လျက်ရိှေကာင်း၊ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လအတွင်းတွင်လည်း 

တက သိုလ်ဝင် စာေမးပွဲေအာင်ြမင်လာကသည့်သ ူ

များအတွက် တက သိလ်ုဝင်ခွင့ ်ေလ ာက်ထားိင်ုရန် 

လည်း ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ အေဝး 

သင်သင်တန်းများရိှသည့ ်တက သိလ်ု၊ ဒဂီရေီကာလပ်ိ 

၄၁ ေကျာင်း၌ အေဝးသင်သင်တန်းများကို ပုံမှန်ေန  

သင်တန်းများှင့်အတူ တစ်ပိင်တည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ အေဝးသင်သင်တန်းအသီးသီးတွင ်အနီး 

ကပ်သင်တန်းများ  ပိုချခဲ့ပီးေနာက ်  စာေမးပွဲများ 

စစ်ေဆးခဲ့ရာ စာေမးပွဲေြဖဆိုခဲ့သည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူဦးေရ ၂၄၃၉၉ ဦး (၂ ေသာင်း ၄ ေထာင် 

ေကျာ်)ရိှပီး အေဝးသင်ေအာင်စာရင်းများကိ ုမကာမ ီ

ထုတ်ြပန်ေကညာေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

 ပညာေခတ်တွင် ပညာရှိမ ှဘဝလှမည်

 ယခင်စာသင်ှစ်များတွင်     ေကျာင်းအပ်မှတ်ပု ံ

တင်ရန်ကျန်ရိှေနသည့ ်ှစ်ချိေကျာင်းသား ေကျာင်း 

သူများှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ 

ေအာင်ြမင်လာပီး ၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် အေဝးသင ်

ပထမှစ်သင်တန်းများကုိ တက်ေရာက်ခွင့်ရရိှထား 

ကသူများအားလံုးကုိလည်း ၃၁-၇-၂၀၂၂ ရက်အထိ 

သက်ဆိုင်ရာေကျာင်းများတွင ်   ေကျာင်းဝင်မှတ်ပု ံ

တင်ရန်ှင့် စာစ်များတင်သွင်းုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်     နယ်စပ်ေဒသများ၊ 

ြပည်တွင်းက မလုံ ခံသည့ေ်နရာများ၌ ေရာက်ရိှေနပီး 

ိုးသားစွာ ေကျာင်းြပန်တက်လုိသည့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိုလည်း  ပညာေရးကိ ု ဆက်လက် 

လပ်ုေဆာင်ိင်ုေရး  မမိတိိုအစိုးရက ြပန်လည်ဖတ်ိေခ  

ေကာင်း၊   ေကညာချက်များလည်း    ထုတ်ထား 

ေကာင်း၊  ပညာေခတ်တွင်  ပညာရှိမ ှ ဘဝလှမည် 

ြဖစ်သည်ဆုိသည်ကုိ ေစတနာထား တုိက်တွန်းလုိပါ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါှင့ ်ပတ်သက် 

သည့်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များကိ ုေြပာကား 

လိေုကာင်း၊ ယခရုက်သတ တစ်ပတ်အတွင်း တစ်ေန  

လ င် ပျမ်းမ ဓာတ်ခွဲနမူနာေပါင်း ၄၇၅၆ ခု စစ်ေဆး 

ိင်ုခဲ့ပီး တစ်ေနပျမ်းမ လနူာ ၁၁ ဦး ြဖစ်သည့အ်တွက် 

ပိုးေတွ န်းသည်  သုည ဒသမ ၂၂ ရာခိုင် န်းသာရှိ 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်းကူးစက်မ ၊ ေတွရှိမ က အနည်း 

ငယ်သာရှိေကာင်း၊ ြပည်ပက ြပန်လာသူများေတွရှိ 

မ က များေကာင်း၊ အဂ  လန်ိုင်ငံ  ေအာက်စဖိုဒ် 

တက သိလ်ု၏ စစုည်းထားသည့ ်အချက်အလက်များ 

အရ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

လူဦးေရ တစ်သန်းအနက် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 

ဦးေရ တစ်ဦးေအာက်၊ သညု ဒသမ ၁၉ ရာခိင်ု န်းသာ 

ေတွရှိရသည့်အတွက ်မိမိတိုိုင်ငံသည ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ကို      ြဖတ်ေတာက်ထားိုင်သည့ ်

အေြခအေနတွင်ရိှေနေကာင်း၊ ြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

လာမ (Recovery)အေနြဖင့် သုေတသနေတွရှိချက် 

များအရ ၉၇ ရာခိင်ု န်းမှ ၉၉ ဒသမ ၇၅ ရာခိင်ု န်းရိှပီး 

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ၉၉ ဒသမ ၇၃ ရာခိင်ု န်းရိှသည့အ်တွက် 

အြခားိုင်ငံများနည်းတူ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ

သည့် န်းရိှေကာင်း၊ သုိေသာ် လူနာသစ်ှင့် ေသဆုံး 

သမူျား ေတွရိှရမ သည် ထိင်ုး၊ အိ ိယှင့ ်အင်ဒိနုီးရှား 

ိင်ုငံများ၌ ြမင့်မားေနလျက်ရိှေကာင်းေတွရေကာင်း၊ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံအချိြဖစ်သည့် (စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ 

မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား)ှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ 

ြဖစ်သည့ ်(ဘဂ  လားေဒ့ရ )တိုတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ      အနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနေသး 

ေကာင်း ေတွရှိရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်ေပါ့ဆ၍ မရ 

ေသးေကာင်းကို ေြပာလိုေကာင်း ေြပာကားသည်။

ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အေန 

ြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးအတွက် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်ပီး 

ထိုးံှေပးလျက်ရိှရာ ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၂၇ ရက်အထ ိ

လူဦးေရစုစုေပါင်း ၃၅၂၆၈၂၁၈ ဦး(၃၅သန်းေကျာ်)

ကို ထိုးှံေပးိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အသက်(၁၈)

ှစ်ှင့်အထက်လူဦးေရ၏ ၉၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်း 

အထ ိကာကွယ်ေဆးလ မ်း ခံမ  ရရိှခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက်(၁၅)ှစ်ှင့် 

အထက် ြပည်သူများှင့် အသက် (၅)ှစ်မှ (၁၈) ှစ် 

အတွင်း    အေြခခံပညာေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ

များကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှ 

ေပးြခင်းှင့ ်အသက်(၁၈)ှစ်ှင့်အထက် ကာကွယ် 

ေဆး အကိမ်ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ  ေြခာက်လ 

ှင့်အထက်ရိှသည့် မိဘြပည်သူများကုိ ထပ်ေဆာင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးလျက်ရှ ိ

သည့အ်တွက် ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနများ၊    ေကျးရာ/ရပ်ကွက်အုပ်ချပ ်

ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်ပီး ကာကွယ်ေဆးကို 

မပျက်မကွက်ခယံူကရန် တိက်ုတွန်း  းေဆာ် ထားရိှ 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ကုန်သွယ်မ ပိုေငွများရရှိသည့ ်အကျိးေကျးဇူးများ

ဆက်လက်ပီး စက်သုံးဆှီင့ ်စားသုံးဆကီစိ ရပ် 

များကိ ုေြပာကားလိေုကာင်း၊ မမိတိိုိင်ုင၌ံ ယခင်က 

တည်းက ကုန်သွယ်မ လုိေငွများ ြဖစ်ေပ လာခ့ဲသည့် 

အတွက် မိမိတိုအစိုးရ  စတင်တာဝန်ယူစ်ကပင ်

သွင်းကုန်များေလ ာ့ချ၍  ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်များ

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ခ့ဲသြဖင့် ကုန်သွယ်မ ပုိေငွများ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း၊      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက   အေနြဖင့ ်စတင်တာဝန်ယခူျန်ိကစပီး 

ြပည်တွင်းကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ြပည်တွင်းစီးပွားေရးကိ ု

အဓိကဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊      စားသုံးဆီှင့် 

စက်သုံးဆမီျား ခိး ခေံခ တာမ အစအီစ်များ ြပလပ်ု 

ခ့ဲြခင်းေကာင့် ကုန်သွယ်မ ပုိေငွများရရိှသည့် အကျိး 

ေကျးဇူးများရရှိခဲ့ေကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ကိုဗစ ်

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ များ 

သည် ေမ ာ်မှန်းသေလာက်မရိှခ့ဲေကာင်း၊ သွင်းကုန်/

ထတ်ုကန်ုများသည်လည်း ပံုမှန်ှစ်များထက် နည်းပါး 

ခဲေ့ကာင်း၊ ထိသုိုေသာအခက်အခမဲျားကားက အစိုးရ 

အေနြဖင့ ်ဝင်ေငမွျားရရိှေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရေကာင်း၊ သွင်းကုန်များြဖစ်သည့် စက်သုံးဆီ 

ေခ တာသုံးစွဲမ ှင့် စားသုံးဆီများ ေလ ာ့ချသုံးစွဲိုင် 

မည်ဆိလု င် ြပည်ပက တင်သွင်းမ ကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုမည် 

ြဖစ်သက့ဲသုိ ုိင်ငံြခားေငွသံုးစဲွမ သည်လည်း ေလျာ့ကျ 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း။           စာမျက်ှာ ၁၉ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိ ုဇွန် ၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌  ကျင်းပရာ  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲေခါင်းေဆာင ်ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်း၊ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ဦးခင်ေမာင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ြပန ်

ေရးအဖွဲကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းမီဒီယာများ၏ သိရှိလိုသည့ ်ေမးြမန်းမ များကို ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ၏ (၁၇)ကိမ်ေြမာက ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲကျင်းပစ်။

ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂



 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

လူတစ်ဦးချင်းသည် ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ ်

မ အရ တွက်ချက်လ င် တစ်ရက် စားသုံးဆီ ၂ ဒသမ 

၂၅ ကျပ်သားအထိသာ စားသုံးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထို န်းှင့် တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက ်ဆီလိုအပ်ချက်ကို 

ခန်မှန်းတွက်ချက်ခဲ့ရာ    ိုင်ငံ၏ဆီထွက်ရှိမ ှင့် 

လုံေလာက်မ မရှိသည့်အြပင ်     ေနစ်တစ်ဦးချင်း 

ဆီစားသုံးမ ြမင့်မားေနသည်ကိုလည်း      ေတွရှိရ 

ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်   ဆီစားသုံးမ ေလ ာ့ချရန်လို 

သကဲသ့ို၊ စားသံုးဆီထုတ်လုပ်မ  တိုးတက်ေရးလည်း 

လိုအပ်မည်ြဖစ်သြဖင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံ၌   ဆီထွက်သီးှံများ   စိုက်ပျိးိုင်သည့ ်

ေြမသယဇံာတများ များစွာရိှေကာင်း၊ စိက်ုပျိးေြမကိ ု

အြပည့်အဝအသုံးချစိုက်ပျိးြခင်း၊ စိုက်ဧကအားလုံး 

တွင် သီးထပ်သီးညပ်စိက်ုပျိးေရးများြဖင့ ်စိက်ုပျိးပီး 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု       အထွက် န်းများ     

ပုိမုိတုိးတက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းများ   

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ကမ ာ့ေဈးကွက်အေြခ 

အေနအရ    စားသုံးဆီှင့်ပတ်သက်ပီး    ေဈး န်း 

ြမင့်တက်ြခင်းများရှိေသာ်လည်း   အစိုးရအေနြဖင့ ်   

လုံးဝြပတ်လပ်ြခင်းမရှိေအာင ်   စီမံေဆာင်ရက်ေန 

လျက်ရှိေကာင်း။

စက်သုံးဆီလိုအပ်ချက်

စက်သုံးဆီအေနြဖင့ ်     စက်သုံးဆီတင်သွင်း 

သိေုလှာင်ြဖန်ြဖးြခင်းက  တွင် ိင်ုငေံတာ်အေနြဖင့် 

Supply Chain တစ်ခုလုံးကို  စနစ်တကျကီးကပ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့အ်ြပင် ိင်ုငေံတာ်၏စွမ်းအင် 

လုံ ခံေရးကိ ုအေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ိုင်ငံေတာ် 

အရံဆီများကိုပါ     သိုေလှာင်ထားရှိထားသည်ြဖစ ်

သည့အ်တွက် ိင်ုငေံတာ်၏ စက်သုံးဆလီိုအပ်ချက်ကိ ု

ပုံမှန်ြဖည့်ဆည်းေပး၊ ေဆာင်ရက်ေပးသွားိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်      ိုင်ငံအတွင်းလုံေလာက်သည့ ်

စက်သုံးဆီပမာဏတစ်ရပ်ကိ ု     သိုေလှာင်ထားရှ ိ

ေကာင်း ဦးစွာအသိေပးတင်ြပလိုေကာင်း။

ိုင်ငံေတာ်အတွင်း စက်သုံးဆီဖူလုံမ ရှိေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်သည့်ေနရာတွင ်ြပည်တွင်းသို

စက်သုံးဆီတင်သွင်းမ များကို     စနစ်တကျစိစစ် 

ခွင့်ြပေပးေနရသည့်အြပင ်    ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့ ်

စက်သုံးဆီြဖန် ြဖးမ  ကွင်းဆက်တစခု်လုံးဟနခ်ျက် 

ညီေစေရး ထိန်းညိေဆာင်ရက်ေနရသည့်အတွက ်

အချိေသာေဒသများ၌ ယာယီအားြဖင့် Supply-

Demand မမ တမ မျိးြဖစ်ေပ ိုင်ေသာ်လည်း ယင်း 

အခက်အခဲများ  ေလျာ့ပါးရန်အတွက်  Importer 

ကုမ ဏီများှင့် လက်လီဆိုင်များအကား လိုအပ် 

သည့် ညိ  င်းေြဖရှင်းမ များကို အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း။

ထိုသို စက်သုံးဆီတင်သွင်းသိုေလှာင်ြဖန် ြဖး 

ြခင်း က  တစ်ရပ်လုံးကိ ုထေိရာက်စွာ ထန်ိးေကျာင်း 
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 နယ်စပ်ေဒသများ၊ ြပည်တွင်းက မလုံ ခံသည့်ေနရာများ၌ ေရာက်ရှိ 

ေနပီး ိုးသားစွာေကျာင်းြပန်တက်လိသုည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များကိုလည်း  ပညာေရးကို  ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ိုင်ေရး  မိမိတို 

အစိုးရက  ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ေကာင်း၊  ေကညာချက်များလည်း    

ထတ်ုထားေကာင်း၊  ပညာေခတ်တွင်  ပညာရိှမှ  ဘဝလှမည်ြဖစ်သည် 

ဆိုသည်ကို ေစတနာထားတိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း ေြပာကား

 အစိုးရအေနြဖင့် စီးပွားေရးြမင့်တင်မ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ြပည်တွင်း 

ထုတ်ကုန်ှင့် စီးပွားေရးကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင် မိမိတိုိုင်ငံ၏  အဓိကထုတ်ကုန်ြဖစ်သည့် 

စိုက်ပျိး၊ ေမွးြမေရးထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ြခင်း၊ အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်းများ လုပ်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရရှိထားသည့်ေြမ၊ 

ေရှင့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များကိ ုစွမ်းအားြမင့တ်င်ပီး    ေအာင်ြမင် 

ေအာင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟု ေြပာကား

သည် ှစ်စ်ြပည်ေထာင်စဘုတ်ဂျက်တွင် လိေုငမွျား 

တိုးတက်ြဖစ်ေပ လာြခင်းေကာင့်ြဖစ်ပီး    အစိုးရ 

ေငွတိုက်လက်မှတ်များ ေဈးပိင်စနစ်ှင့်ေရာင်းချ

ရာတွင်ေရးယရူမည့ ်ပမာဏထက် ပိမုိေုရာင်းချရြခင်း၊ 

အစိုးရေငွတိုက်စာချပ်များ         ေဈးပိင်စနစ်ှင့ ်

ေရာင်းချရာတွင်      ယင်းဘ  ာေရးှစ်အတွင်း 

ေဈးပိင်စနစ်မတိုင်မ ီ   ေရာင်းချခဲ့သည့ ်  ေငွတိုက် 

စာချပ်များှင့်    ေဈးပိင်စနစ်ှင့်ေရာင်းချခဲ့သည့ ်

သက်တမ်းေစ့ေရာက်ေသာ ေငွတိုက်စာချပ်များကိ ု

ြပန်လည်ေရးုတ်ရသည့်ပမာဏထက် ပုိမုိေရာင်းချ 

ရြခင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ေငွေချးယူ 

ြခင်း၏ ြဖည့ဆ်ည်းခဲရ့သည့ ်ပမာဏများြပားလာြခင်း 

များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာ 

ှစ် (ပထမ ေလးလကာလအထိ   ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ဂျဒီပီတီိုးတက်မ  န်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှ 

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ  ာှစ်အထ ိတိုးတက်ခဲေ့သာ်လည်း 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်တွင် ထက်ဝက်ခန်ကျဆင်း 

သွားခဲ့ေကာင်း၊    ယင်းသည ်   ထိုအချနိ်တုန်းက 

လ တ်ေတာ်၌ တရားဝင်တင်ြပခဲ့သည့် စာရင်းများ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် မိမိေြပာကားလိုသည်မှာ 

စီးပွားေရးကျသည်ဆုိြခင်းမှာ ထုိအချန်ိကတည်းက 

စတင်ကျဆင်းေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ှစ်အလိက်ု ရေင၊ွ 

သုံးေငွှင့် ပိုေငွ လိုေငွသည်လည်း   ှစ်စ်လိုေငွ 

သွင်းကုန်ကိုသာ အဓိကထားခဲ့သည့် မူဝါဒအမှား 

ေကာင့ ်     ယခကုဲသ့ိုစီးပွားေရး     ကျဆင်းေနရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် အစုိးရအေနြဖင့် စီးပွားေရး

ြမင့တ်င်မ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ြပည်တွင်းထတ်ုကန်ုှင့ ်

စီးပွားေရးကိ ု ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်   မိမိတိုိုင်ငံ၏    အဓိက 

ထတ်ုကန်ုြဖစ်သည့ ်စိက်ုပျိး၊ ေမွးြမေရးထတ်ုကန်ုများ 

ကို    ပိုမိုထုတ်လုပ်ြခင်း၊   အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းများ 

လုပ်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ရရှိထားသည့်ေြမ၊ 

ေရှင့ ်လသူားအရင်းအြမစ်များကိ ုစွမ်းအားြမင့တ်င် 

ပီး    ေအာင်ြမင်ေအာင ်   ေဆာင်ရက်သွားမည်ဟ ု

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး တတယိအချက်အေနြဖင့ ်NUG၊ 

PDF တို၏   အကမ်းဖက်ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်

ဆက်စပ်မ များကို ေြပာကားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လက်ရှိ အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် NUG 

အဖဲွအမည်သည် ြမန်မာလုိ အမျိးသားညီွတ်ေရး 

အစုိးရဟုေခ ေကာင်း၊ ညီွတ်သည်မှာ ှစ်ခုသာရိှ 

ေကာင်း၊ ပထမဆုံး ညီွတ်သည်မှာ ြပည်ပကို 

ေြပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ရရိှထားသည့သ်တင်းများအရ 

တစ်ေယာက်၊ ှစ်ေယာက်မှအပ ဘယ်သမှူ ြပည်တွင်း 

၌  မကျန်ပါေကာင်း၊  တစ်ေယာက်၊  ှစ်ေယာက် 

ဆိသုည်မှာလည်း ၎င်းတို ေြပာေနကျစကားြဖစ်သည့ ်

“ဓာတ်ပုံိုက်ချင် ြပည်တွင်းဝင်၊ ိုက်ပီးြပန်ထွက ်

ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၄၊  ၂၀၂၂

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဆရာကီးမင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပုံြပင်ေပါင်းချပ်စာအုပ်မှ ပုံြပင်ကို   စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

လူလိမ်၏ ဆင်ေြခအေြခအေနမှန်

မင်းယုေဝ
တစ်ရံေရာအခါက ဘုရင်၏အမတ်ကီးတစ်ဦးသည် ေဆာင်းရာသီတွင် ခရီးထွက်လာ၏။ သူသည် ခရီး 

တစ်ဝက်တွင် တစ်ေနရာ၌ ရပ်နား၍ စခန်းချ၏။ 

သူသည် ရက်ဖျင်တဲကီးတစ်လုံး ထိုးေစကာ တဲထဲတွင် ေနထိုင်သည်။ တဲထဲတွင် စည်းစိမ်ရှိစွာြဖင့ ်

ေနထိုင်လျက် အရက်ေသာက်ေနသည်။ သူေဘးတွင ်ဖေယာင်းတိုင်ကီးှစ်တိုင ်ထွန်းညိထားသည်။ မနီး 

မေဝးတွင်လည်း မီးဖိုကီး ဖိုထားသည်။ 

ထိုေကာင့ ်ေွးေထွးလျက်ရိှရာမှ အရက်ေသာက်ေနသြဖင့ ်အရက်ခုိးများြပန်၍ နဖူးမှေခ းများ ကျလာ 

သည်။ 

ဤတွင် အမတ်ကီးသည ်ေခ းများကိုသုတ်ရင်း 

“ရာသီဥတုကတယ်ေဖာက်ြပန်တာပဲ၊ ေဆာင်းတွင်းကီးေတာင် ဘာလို ဒီေလာက်ပူရတာလဲ”ဟူ၍ 

ညည်းတွားေြပာဆို၏။ 

ထိုအချနိ်၌ သူ၏တဲအြပင်တွင်ေနရေသာအေစာင့်ကမ ူချမ်းေအးလှသြဖင့် ခိုက်ခိုက်တုန်ေနရှာသည်။ 

 အေစာင့်သည် အမတ်ကီး၏ညည်းတွားသံကိုကားရေသာအခါ တဲတွင်းဝင်လာပီးလ င် 

“က န်ေတာ်တို ရပ်ေစာင့ေ်နရတဲ ့တအဲြပင်မှာေတာ ့ရာသဦတကု မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ မယုရံင် အမတ်ကီး 

တဲြပင်ကိုထွက်ကည့်ေတာ်မူပါခင်ဗျာ” ဟူ၍ ေြပာဆိုလိုက်ေလသတည်း။         ။

တစ်ခါေသာ် ေဆးဆရာလမ်ိတစ်ဦးသည် “ခါးကန်ုးေသာေရာဂါ”  ကိ ုကသုိင်ုသည်ဟ ုေကညာသည်။ 

သူသည် သူ၏အိမ်ေရှတွင ် “ေလးကိုင်း၊ ပုစွန်တုပ်၊ ဆန်ခါ၊ ထမင်းအိုး စသည်တိုကဲ့သို ခါးကုန်းေနပါေစ၊ 

မုချေပျာက်ေအာင ်ကုသေပးမည”်ဟူ၍ ဆိုင်းဘုတ်ေရးထားသည်။ 

ထိုအခါ ခါးကုန်းသူတစ်ေယာက်သည ်အဟုတ်အမှန်ထင်၍ လာေရာက်ကုသခံ၏။ 

ဆရာလိမ်သည်  လူနာကို  လုံးဝေဆးမလိမ်း၊  ေဆးမတိုက်၊  ပျ်ြပားတစ်ချပ်တွင ် တက်၍ေမှာက်ေစ 

သည်။

 ထိုေနာက် အြခားပျ်ြပားတစ်ချပ်ကိ ုလူနာ၏ေကျာေပ တွင် တင်လိုက်သည်။ ပီးလ င် ထိုပျ်ြပား 

ှစ်ချပ်ကို ကိးြဖင့်ခိုင်မဲစွာ ချည်ေှာင်သည်။ ထိုေနာက် အေပ ကတက်၍ တအားဖိေလသည်။ 

လူနာသည် နာလွန်းသြဖင့် ေအာ်ဟစ်ုန်းကန်ေသာ်လည်း မရ။ ဆရာလိမ်က ဆက်၍သာဖိ၏။ 

ေနာက်ဆုံးတွင် လူနာသည် ခါးဆန်သွားသည်။ သိုရာတွင် အသက်ကား မရှိေတာ့ေပ။ 

ဤတွင် လူနာ၏သားက ထိုဆရာလိမ်ကိ ုတရားစွဲမည်ြပသည်။ ထိုအခါ ဆရာလိမ်က... 

“ငါက  မင်းအေဖကိ ု ခါးဆန်ေအာင်သာ  ကုတာ၊  အသက်ရှင်တာ၊  မရှင်တာ  ငါနဲမဆိုင်ဘူး”ဟူ၍ 

ဆင်ေြခေပး ေြပာဆိုလိုက်သည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)
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လူမ 

ဘဝ
လူငယ်များှင့် အသိပညာဆည်းပူးြခင်း

လူငယ်များအေနြဖင့ ်   မည်သည့်လုပ်ငန်းကိ ု

စတင်သည်ြဖစ်ေစ  ထိုလုပ်ငန်း  လုပ်ပုံလုပ်နည်း 

အေကာင်း ေကာင်းစွာသိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ 

လုပ်ငန်းအေတာ်များများသည် အသိပညာချိတဲ့မ  

ေကာင့ ်  ပျက်ြပားရေလ့ရှိသည်။   ေအာင်ြမင်ေသာ 

လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များကိ ု     ေလ့လာကည့်လ င် 

မမိလိပ်ုငန်းအေပ  ဂဃနဏ သရိှိကသည်ကိ ုေတွရ 

သည်။ 

လူငယ်များသည် ပညာေလ့လာဆည်းပူးရန ်

စတ်ိပိင်ုးြဖတ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ စတ်ိကူးအိင်ုဒယီာ 

ကိ ုရရိှပီးေနာက် ယင်းစတ်ိကူးကိ ုအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ိင်ုရန် တတ်ိင်ုသမ  ေလလ့ာဆည်းပူးရမည်ြဖစ် 

သည်။ အသပိညာကိ ုဆည်းပူးရာတွင် အြခားသမူျား 

ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွး အကံeာဏ်ရယူမ  ြပလုပ်ရန် 

လိုသည်။   မိမိနားမလည်ေသာ   အေကာင်းအရာ 

အတွက် ေမးြမန်းရန ်ဝန်မေလးပါှင့်။ 

လူငယ်များအေနြဖင့် ဆန်းသစ်ေသာအေတွး 

အေခ   အေလ့အထတစ်ခု    ရရှိလာြခင်းသည ်

ေအာင်ြမင်ြခင်းအတွက် ေြခလှမ်းသစ်စတင်ြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ ေအာင်ြမင်မ အတွက် အသပိညာေလလ့ာ 

ဆည်းပူးမ  လိုအပ်သည်။ လူငယ်များသည ်အသစ် 

အဆန်းတစ်ခုကိုြဖစ်ေစ၊ အေကာင်းအရာတစ်ခုကိ ု

ြဖစ်ေစ   ေလ့လာသင်ယူရန ်   အစွမ်းကုန်ကိးပမ်း 

အားထတ်ုရမည်ြဖစ်သည်။  သိုမှသာ   မမိတိို၏အရည် 

အေသွးကို ဖွံဖိးတိးုတက်ေအာင် ြပလုပ်ိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။ ေလ့လာဆည်းပူးမ  အားနည်း၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ eာဏ်ရည်မထက်ြမက်မ ေကာင့ေ်သာ် 

လည်းေကာင်း  ကမ ာေလာကတွင်   ဆုံး ံးမ များ 

ေတွကံရစမ ဲ ြဖစ်သည်။   ဆုံး ံးမ ဟူသည်   မိမိ 

တန်ဖိုးထားေသာအရာကိ ု  မရရှိြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

စမတ်မကျြခင်း၊ eာဏ်ရည်မထက်ြမက်ြခင်းေကာင့ ်

လည်း ဆုံး ံးမ ကံရိုင်သည်။ မိမိ၏အလားအလာ 

(သိုမဟုတ်) စွမ်းရည်မြပည့်ဝြခင်းသည ်ဆုံး ံးမ ပင် 

ြဖစ်သည်။ ကိးပမ်းအားထတ်ုမ ြဖင့သ်ာ ေအာင်ြမင်မ  

သို တက်လှမ်းိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များသည်    ေတွးေခ မ အေလ့အထ 

(Mindset)ကိ ုေလလ့ာသင်ယမူ ဆသီို ဦးတည်ရမည် 

ြဖစ်သည်။ ယင်း Mindset က လငူယ်တို၏ေတွးေခ မ  

များ၊ ယုံကည်မ များကိ ုေအာင်ြမင်မ ဆီသို ဦးတည် 

ေပးုိင်သည်။ တစ်ချန်ိက ထင်ရှားေကျာ်ကားေသာ 

ိုင်ငံေရးသေဘာတရား     ပညာရှင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ

ဘင်ဂျမင်ဘာဘာ(Benjamin Barber)က ဤသို 

ေြပာဆိုခဲ့သည်။ 

“ကမ ာေလာကကီးကို အားနည်းသူ၊ အားကီး 

သ ူဒါမှမဟတ်ု ေအာင်ြမင်မ ေတနွဲ  ဆုံး ံးမ ေတဆွိုပီး 

မခဲွထားဘူး။ ငါဟာ ဒေီလာကကီးကိ ုေလလ့ာသင်ယ ူ

သူေတွနဲ  မေလ့လာမသင်ယူသူေတွဆိုပီး ခွဲထား 

တယ်” 

စင်စစ် လတူိင်ုးသည် ေလလ့ာသင်ယရူန် ြပင်းြပ 

ေသာ စတ်ိအားထက်သန်မ မျိးြဖင့ ်ေမွးဖွားလာသည်။ 

ေမွးကင်းစကေလးများသည် သူတို၏က မ်းကျင်မ  

များကိ ုေနစ်ဆန်ထတ်ုသည်။ လမ်းစေလ ာက်ရန်ှင့် 

စကားေြပာရန ်သင်ယူကသည်။ ကေလးများသည ်

အမှားများမှ အားထုတ်ရင်းှင့် ေလ့လာသင်ယူလာ 

ကသည်။ ပုေံသအေတွးအေခ ရိှသည့က်ေလးများက 

သတူိုေအာင်ြမင်မ အတွက် ေသချာေအာင် ြပလပ်ုချင် 

ကသည်။ တိုးတက်လိေုသာအေတွးအေခ  (Growth 

Mindset)ရှိသည့်    ကေလးများမှာမ ူ  အစွမ်းကုန် 

ကိးပမ်းအားထတ်ုြခင်းြဖင့ ်ပိမုိထုူးခ န်လာကသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ လူငယ်များအေနြဖင့် ေလ့လာသင်ယူ 

ြခင်းကိ ုစ်ဆက်မြပတ် ြပလုပ်သွားရန်လိုသည်။ 

လငူယ်များအေနြဖင့ ်ေလလ့ာဆည်းပူးရာတွင် 

ဆက်စပ်ရာလမ်းေကာင်းများကိ ုစူးစမ်းရန်လိသုည်။ 

အြခားနည်းလမ်းများကိေုတွရိှေအာင်    ကိးစားရန် 

လိုသည်။ လူငယ်များသည ်လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း 

က မ်းကျင်သူများှင့်အလုပ်လုပ်ရင်း အေတွအကံ 

ေလ့လာသင်ယူရန ်အေရးကီးသည်။ လူအများှင့် 

စကားေြပာဆိုြခင်းြဖင့်လည်း  မျက်ေမှာက်ေရးရာ 

ှင့်အနာဂတ်ေရစီးေကာင်းကိ ု    ေလ့လာသိရှိိုင် 

သည်။ 

လူငယ်များသည ်   ေခတ်မီတိုးတက်ေနေသာ 

အသိပညာေခတ်တွင် စာအုပ်များ၊  သတင်းစာများ၊ 

ပညာရပ်ဆိင်ုရာမဂ ဇင်းများကိလုည်း ဖတ် ေလလ့ာ 

ရန်လိုသည်။ ပညာေလ့လာဆည်းပူးမ သည် ဘဝ 

တစ်ေလ ာက်လုံး စ်ဆက်မြပတ်ေသာ လုပ်ငန်းပင် 

ြဖစ်သည်။  ရှာေဖွေတွရှိချက်အသစ်များ၊   လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းအသစ်များကို   အမဲမြပတ်   ေလ့လာ 

ဆည်းပူးရန်လိုသည်။ လူငယ်များသည ်အသိပညာ 

ဆည်းပူးြခင်းြဖင့် အြမင်ကျယ်ရန်လုိသည်။ မိမိတွင် 

ရှိေသာ အရင်းအြမစ်များကိ ုအသုံးြပရန်လိုသည်။ 

“က န်ေတာ် သိပ်ပီး အသိeာဏ်ရှိမှာ မဟုတ် 

ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က န်ေတာ် စ်ဆက်မြပတ်  ေလ့လာ 

ဆည်းပူးေနတာပဲ။ က န်ေတာ့်ကို  ပိုပီးအသိပညာ 

ရှိေအာင်  ပညာသင်ကားေပးိုင်မယ့်  လူေတွကို 

က န်ေတာ်ရှာမယ်”ဟ ုဟင်နရီဖုိဒ် (Henry Ford) က 

ဆိုခဲ့သည်။ ယင်းသည ်သူေအာင်ြမင်မ ၏ လ ိဝှက် 

ချက်တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ 

Ref: Knowledge by MS Reddy

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၃-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုမြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်း 

များ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ထားေသာ 

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန် 

လိုအပ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ခံယူြခင်းအား အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၃-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၀၃၃) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၁၅) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၃၈၆,၆၈၉) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၆၄၈) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၅) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၅၈၉) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနအထိ 

အသက် (၁၈) ှစ်ှင့အ်ထက် လဦူးေရစစုေုပါင်း (၂၉,၉၁၂,၃၈၆) ဦးှင့ ်အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် လဦူးေရ 

စုစုေပါင်း (၅,၅၃၉,၇၅၈) ဦးတိုအား ထိုးှံထားရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကမ်ိြပည့ ်ထိုးံှထားရိှရန်လိအုပ်သကဲသ့ို ကိယ်ုဝန်ေဆာင်ှင့ ်ိုတိက်ုမခိင်များ၊ ေသွးတိုး၊ ှလုံး၊ 

ဆီးချိ အစရိှသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျားသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှကရန် 

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၊ ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့ထ်ိုးံှပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့အ်ထက်ရိှေသာ ြပည်သမူျားအား ထပ်ေဆာင်းကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၃-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် ေြခာက်ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု ဒသမ ၁၅ ရာခိင်ု န်းရိှ

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၄၈၆၃၉ ၉၇၀၈၉၈၄ ၄၃၀၈၇

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၀၉၃၉၁၇ ၅၉၂၀၂၄၉ ၁၅၆၇၄၉

၃။ မေလးရှား ၄၅၇၁၃၅၅ ၄၅၀၅၁၉၉ ၃၅၇၇၁

၄။ ထိုင်း ၄၅၃၀၁၀၅ ၄၄၇၄၄၁၆ ၃၀၇၀၃

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၀၈၂၇၁ ၃၆၃၇၉၇၆ ၆၀၅၉၂

၆။ စင်ကာပူ ၁၄၆၁၁၀၇ ၁၃၆၁၂၈၄ ၁၄၁၆

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၆၄၈ ၅၉၂၅၈၉ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၀၇ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၆၄၇၂၇ ၁၅၇၆၆၇ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၂၉၆ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၈၉၅၂၂၃၂၈ ၈၅၀၁၀၃၄၁ ၁၀၄၃၃၀၈

၂။ အိ ိယ ၄၃၅၀၂၄၂၉ ၄၂၈၆၅၅၁၉ ၅၂၅၁၉၉

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၄၇၆၉၂၀ ၃၀၈၈၀၅၈၄ ၆၇၁၉၃၈

၄။ ြပင်သစ် ၃၁၂၀၈၉၂၅ ၂၉၇၀၀၃၃၄ ၁၄၉၅၈၅

၅။ ဂျာမနီ ၂၈၃၉၂၆၂၉ ၂၆၇၄၂၈၀၀ ၁၄၁၂၉၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၇၄၁၀၆၅ ၂၂၁၅၈၅၈၇ ၁၈၀၄၁၇

၇။ အီတလီ ၁၈၆၉၅၉၅၄ ၁၇၅၆၁၉၀၂ ၁၆၈၄၈၄

၈။ ုရှား ၁၈၄၃၉၇၅၉ ၁၇၈၆၇၆၈၈ ၃၈၁၂၆၃

၉။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၃၈၉၆၁၁ ၁၈၂၂၃၉၁၇ ၂၄၅၇၀

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၂၃၃၃၁ ၁၅၀၀၅၂၄၉ ၉၉၀၃၂

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

    

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ 

(၂-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ဇူလိုင် ၄၊   ၂၀၂၂

ဟိုပုံး   

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း) ပအိုဝ်း 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဟိုပုံးမိ 

နယ်တွင် ြမန်မာအမျိးသမီးများေနကို 

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ်  ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွက ဟိပုုံးမိ ြပည်သူေဆးု၌ံ လိအုပ် 

ေသာ   ေဆးဝါးများဝယ်ယူရန်အတွက ်

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနား 

ကိ ုဇူလုိင် ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဟိုပုံး 

မိ ြပည်သူေဆးု ံအစည်းအေဝးခန်းမ 

၌ ကျင်းပသည်။

ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးခွန်ရေဲထွး၊ 

ဇနီး  ေဒ ြမတ်ခင်ေမာ်ှင့ ် တာဝန်ရှိသူ 

များက ဟိပုုံးမိြပည်သူေဆးု၌ံ လိအုပ် 

ေသာေဆးဝါးများ   ဝယ်ယူရန်အတွက် 

ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်ပီး ေဆးုံတက် 

ေရာက်ကသုေနသည့ ် လနူာများအတွက်     

အာဟာရြဖည့်စွက်စာှင့် ေထာက်ပံ့ေင ွ

များ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေနမင်းထွန်း(ပအိုဝ်းေဒသ)

ြမန်ေအာင်   

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန    အထိမ်း 

အမှတ် သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို ဇူလိုင် ၃ 

ရက် နနံက် ၈ နာရကီ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 

ကီး ြမန်ေအာင်မိနယ် မ င်ဝါးေတာင် 

ေကျးရာအုပ်စ ု   မ င်ဝါးေတာင်ေကျးရာ 

ပုသိမ်-မုံရာ ကားလမ်းမိုင်တိုင ် (၇၇/၂) 

အနီး   မ င်ဝါးေတာင်ကိးဝိုင်းအကွက ်

အမှတ် (၅၂) ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပုါသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွတွင် ခိင်ုစမီ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးမျိးလွင်၊ခိုင ်

သစ်ေတာဦးစီးမှး   ဦးတင်အုန်းေကျာ်၊ 

မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေန 

မင်းထွန်း၊ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ ဦးသနး်ေဌးှင့် သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊   ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျား၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ 

ဝင်များ၊ မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အဖွဲဝင်များ၊     ဆရာ ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား       ေကျာင်းသူများှင့ ်

ေစတနာဝ့န်ထမ်းများက က န်းပင် ၄၄၀၊ 

မန်ဂျန်ရှားပင ်၄၀၀တိုကို တေပျာ်တပါး

စေုပါင်းစိက်ုပျိးခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။   

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ပွင့်ြဖ 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး  ပွင့်ြဖမိနယ် 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနက  ဇလူိင်ု ၃ ရက်တွင် 

ကျေရာက်သည့ ် ြမန်မာအမျိးသမီးများ 

ေနကို  ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့ ် မိုးရာသ ီ       

စုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွကုိ ဇူလုိင် ၃ ရက် 

နနံက် ၈ နာရကီ ပွင့ြ်ဖမိနယ်လှည်းကီး 

ေကျးရာအနီး ေြမကွက်လပ်၌  ကျင်းပ 

သည်။  

မိနယ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေအာင်ြမတ်ခုိင်ှင့်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲဝင်များ၊    ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း 

များ၊    အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင်များ၊           

မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ 

ဝင်များှင့ ်  ေဒသခ ံ  ေကျးရာေနြပည်သ ူ

များ  စုစုေပါင်း ၉၀ ခန်  တက်ေရာက ်

ကပီး     အပင်အြမင့်ှစ်ေပအထက်ရှ ိ

ေသာ က န်း၊ ခေရ၊ မည်စည်၊ ကုက ိ၊

စိန်ပန်းစသည့် စုစုေပါင်းအရိပ်ရသစ်ပင် 

၁၅၀ ကို    သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်

တေပျာ်တပါး   စေုပါင်းစိက်ုပျိးေပးခဲ့က

ေကာင်းသိရသည်။   

လ  င်ဝင်းေလး (ပွင့်ြဖေြမ)

ကျိက်ထို 

မွန်ြပည်နယ် ကျိက်ထိုမိနယ်တွင ်

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထမ်ိးအမှတ် 

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို ဇူလိုင် ၃ 

ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျိက်ထိုမိ 

ကျိက်ပိေရ ေသာင်ကွင်း      ဒီေရေတာ 

ကိးြပင်ကာကွယ် ေတာ၌ ကျင်းပသည်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲတွင် ကျိက်ထိုမိ 

နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ 

ဦးစိုးဝင်းှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်အဆင့်  

ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့် ဝန်ထမ်း  

များ၊ မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဝင ် 

များ၊ မိခင်ှင့်က ေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အသင်းဝင်များ၊   လူမ ေရးအဖွဲအစည်း 

များှင့်  ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများက 

သတ်မှတ်ေနရာအသီးသီးတွင် ပျိးပင်များ 

ကုိ တစ်ပိင်နက် စုေပါငး်စုိက်ပျိးခ့ဲက 

သည်။

အဆိုပါ  အမျိးသမီးများေနအထိမ်း 

အမှတ် မုိးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးပဲွ 

တွင် ဗျးေြခေထာက်(အဖိ)ု အပင် ၁၂၁၀ 

ကိ ုစေုပါင်းစိက်ုပျိးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သန်းသန်းေမာ်(ကျိက်ထို)

ခ ီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး     ခ ီးမိ 

ြပန်ကားေရးှင့ ်  ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနရှိ    လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန 

ခန်းမ၌ ဇူလိုင် ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီက 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထမ်ိးအမှတ် 

ပိင်ပွဲများ ကျင်းပသည်။

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အထိမ်း 

အမှတ်ပိင်ပွဲများ        ကျင်းပရာတွင ်

eာဏ်စမ်းပိင်ပဲွ၊ ပူေဖာင်းေဖာက်ပိင်ပဲွ၊ 

ေဆးေရာင်ြခယ်ပိင်ပဲွတုိကုိ  ကျင်းပပီး 

ကဗျာရတ်ပိင်ပွဲှင့်  ပုံြပင်ေြပာပိင်ပွဲ 

တိုတွင် မူကိကေလးငယ်များက   မမိတိို 

ကိက်ှစ်သက်ရာ   ေခါင်းစ်များြဖင့ ်

ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး     ဆုရရှိကသ ူ

များအား ခိင်ုြပန်ကားေရးှင့ ်   ြပည်သူ  

ဆက်ဆံေရးဦးစီးမှးှင့်  အမျိးသမီးေရးရာ     

အဖဲွဝင်များ၊ မူကိေကျာင်းမှ ဆရာမများ 

က  ဆမုျား ေပးအပ်ချးီြမင့ခ်ဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။    

                           ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေကာ့ကရိတ ်

ကရင်ြပည်နယ် ေကာ့ကရိတ်ခိုင ်

တွင် ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမ်း

အမှတ်၂၀၂၂ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက ်

ပွဲေတာ်ကို  အမှတ်(၇)  ရပ်ကွက်ရှိ 

အ-မ-က(၂၀)   မူလတန်းေကျာင်း၌ 

ဇူလိုင်  ၃ ရက် နံနက် ၈နာရီက ကျင်းပ 

သည်။

မိုးရာသီ     သစ်ပင်စိုက်ပွဲေတာ်ကို 

ေကာ့ကရိတ်ခိုင် အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖွဲဥက    ေဒ ယ်ယ်ခိုင်၊ မိနယ်           

အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲဥက    ေဒ ဝါဝါ 

ွယ်ှင့ ်ခိင်ု/မိနယ် အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖွဲဝင်များ၊          မိခင်ှင့်ကေလး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ ကီးကပ်ေရး အဖဲွဝင်များ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမိသားစ ုစည်းကမ်း 

ထန်ိးသမ်ိးေရးေကာ်မတဝီင်များ၊ မိနယ် 

မိသားစု    စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး 

ေကာ်မတဝီင်များ၊    ဆရာ ဆရာမများက           

သတ်မှတ်ထားသည့်   ေနရာများတွင်      

မေဟာဂနီ၊   မန်ဂျန်ရှား၊   ပျ်းကတိုး 

စုစုေပါင်းအပင် ၂၀၀ ကို   စိုက်ပျိးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

(ခိုင်ြပန်/ဆက်)

တိုင်း

ကချင်ြပည်နယ ် တိုင်းမိနယ်တွင ်

ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင်   ကျေရာက်သည့ ် 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနကို ဂုဏ်ြပ 

ကိဆိေုသာအားြဖင့ ်ေရဝင်ေရာက်သည့ ်

အိမ်ေထာင်စု ၁၂၅ စုအား     ဆန်ှင့် 

ရိက ာပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲ 

အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၃ ရက် နံနက် ၉ 

နာရကီ ပန်ုခန်ုးရပ်ကွက် လဒီိလုမ်းမကီး 

ေပ ၌ ကျင်းပသည်။ 

  မိနယ် ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျား၊ 

မိနယ်အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲများှင့်    

မိခင်ှင့ ်   ကေလး ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

အသင်းများက   ဆင်မ်ဆာ့ရပ်ကွက်ှင့ ်

ပန်ုခန်ုးရပ်ကွက်တိုတွင် ေရဝင်ေရာက်ခဲမ့  

ေကာင့ ်အခက်အခရိှဲသည့ ်အမ်ိေထာင်စ ု

၁၂၅ စုအား ဆန်တစ်အိတ်၊ ေခါက်ဆွဲ        

ေြခာက်တစ်ဖာ၊ ေရသန်တစ်ကတ်ှင့် 

ကက်ဥတစ်ကတ်စ ီ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ခဲ ့

ကေကာင်း သိရသည်။  မေနာေြမ(တိင်ုး)

ရန်ကုန်  

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနကို  ဂုဏ်ြပ   

ေသာအားြဖင့်  Online Talk Show 

ေဆွးေွးပွဲကို  ဇူလိုင် ၃ ရက် နံနက် ၁၀ 

နာရီက         ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်

သာ ေကတမိနယ ်      လူထုအေြခြပ 

ဗဟိုဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ေဆွးေွးပဲွတွင် မိနယ်ြပန်ကားေရး 

ှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ဦးစီး 

အရာရှိ ေဒ ေဆာင်းှင်းြဖ၊ သာေကတ 

မိနယ် အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ အတွင်း 

ေရးမှး၊ မိနယ် Women Club ဒုဥက    

ေဒ စမ်းစမ်းွဲတိုက ြမန်မာအမျိးသမီး 

များေန    ြဖစ်ေပ လာပုံ၊    အမျိးသမီး 

ေရးရာလပ်ုငန်းေကာ်မတ၏ီ လပ်ုေဆာင် 

ချက်၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်၏    

ရည်ရယ်ချက်ခုနစ်ချက်၊    ဦးတည်ချက် 

ေလးချက်၊ အေြခခံမူငါးချက်ှင့ ်ြမန်မာ 

ိုင်ငံ     အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်၏           

အမျိးသမီးဘဝဖံွဖိးဖို ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်စို    ေဆာင်ပုဒ်ှင့ ်အညီ           

သာေကတမိနယ်အတွင်း  အမျိးသမီး 

ေရးရာအဖွဲ၏  ေဆာင်ရက်ချက်များ            

ေဆွးေွးပီး ြမန်မာအမျိးသမီးများ ြမန်မာ ့

ယ်ေကျးမ ကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက ်

ရန်၊ အမျိးသမီးများ၏ အရည်အေသွး 

စွမ်းပကား ြမင့်တင်ရန်ဟူသည့် အမျိးသမီး 

ေရးရာအဖဲွချပ်၏  ရည်ရယ်ချက်များကိ ု

ရှင်းလင်းေဆွးေွးေကာင်း သိရသည်။       

ေဆာင်းှင်းြဖ (ြပန်/ဆက်)

ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ မိနယ်အသီးသီးတွင ်ကျင်းပ

မ ေလး   ဇူလိုင်   ၃

မ ေလးမိသည် စက်ဘီးစီးသွားလာသ ူများြပား 

သည့်အတွက် စက်ဘီးမိေတာ်ဟု ဆိုိုင်သြဖင့် 

စက်ဘီးေဈးကွက ်ေကာင်းမွန်ေသာေကာင့ ်ဂျပန် 

ိုင်ငံမှ ကွန်တိန်နာြဖင့်ဝင်ေရာက်လာသည့် ဂျပန် 

စက်ဘီးများ ေဈးကွက်ေနရာရရိှကာ ဝယ်ယူစီးနင်း 

သူ များြပားေနေကာင်း သိရသည်။

ဂျပန်စက်ဘီးများ စီးနင်းရန် ဝယ်ယူမ များြပား 

လာသည့်အတွက် ေဈးကွက်တွင် ယခင်ကထက ်

ေဈး န်းလည်း အနည်းငယ်ြမင့လ်ာသည်ဟဆုိသုည်။

“ဂျပန်ိင်ုငမှံာ အသုံးြပပီးတဲ ့စက်ဘီးအေဟာင်း 

ေတဆွိေုပမယ့ ်ကံခ့ိင်ုေကာင်းမွန်တဲ ့စက်ဘီးေတပွါ။ 

ဂယီာပါတာနဲ  မပါတာက ေဈးမတဘူူး။ အေြခခေံဈး 

ကေတာ့ တစ်စီးကို ေငွကျပ် ၁၂၀၀၀၀ ေလာက်ပါ။ 

ေရှြခင်းမပါရင် ြခင်းထည့်ေပးတယ်။ မေကာင်းတာ 

ေတွရင် ြပင်တယ်။ ေဈးကလည်း လူတိုင်းဝယ်ိုင်

တဲ့ေဈးအေနအထားပါ” ဟုမ ေလးမိ ေအာင်ေြမ 

သာစံမိနယ ်၈၃ လမ်း၊ လမ်း ၂၀ မှ ဂျပန်စက်ဘီး 

ေရာင်းချသူက ေြပာသည်။

ဂျပန်ုိင်ငံ ြပည်တွင်းသံုးစက်ဘီးများကုိ ြပည်တွင်း 

သို ပင်လယ်ေရေကာင်းလမ်းမှတစ်ဆင့ ်ကွန်တန်ိနာ 

များြဖင့ ်ဝင်ေရာက်လာြခင်းြဖစ်ရာ အေရာင်းဆိင်ုများ 

က အသစ်နည်းပါးေကာင်းမွန်ေစရန် ြပြပင်ေဆး 

ေကာ၍ ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်းြဖစ်ရာ ဝယ်ယသူမူျား 

အတွက် အသင့်စီးနင်းိုင်သည်ဟ ုသိရသည်။

“ဂျပန်စက်ပစ ည်းဆိုရင် ြမန်မာေတွက စိတ်ချ 

လက်ချရိှသလိ ုေရာင်းတဲဘ့ီးေတကွ အသစ်ေလာက် 

သန်ေတာ ့ဝယ်စီးကတယ်။ စက်သုံးဆေီဈးတက်လာ 

တ့ဲေနာက် စက်ဘီးဝယ်စီးကတာ များလာပါတယ်” 

ဟု မိခံတစ်ဦးက ေြပာသည်။

အဆိပုါ ဂျပန်စက်ဘီး (အေဟာင်း) များတွင် ဂယီာ 

ပါသည့ ်စက်ဘီးအမျိးအစားအြပင် ကေလးစီးဘီးှင့ ်

လူကီးစီးဘီးဟ၍ူ အရယ်အစားှစ်မျိးရိှရာ အေြခခ ံ

ေဈး န်းများမှာ ေငွကျပ် ၁၂၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိကာ 

ေငကွျပ် ၁၅၀၀၀၀ ထရိှိေကာင်း၊ ဂယီာှင့စ်က်ဘီးများ 

တွင် ပိင်ဘီးသမားများ သီးသန်စီးနင်းေသာ စက်ဘီး 

များမှာ ေဈးကွက်သီးသန်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေအးချမ်း

 မ ေလးမိ၌ ဂျပန်စက်ဘီးများ ေဈးကွက်ေနရာရရှိ

ဟိုပုံး  

ခ ီးခ ီး



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

စကိုင်းနက်ေရ  ေအာင်လံ ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစ်များ ဆက်လက်ကျင်းပ  
ရန်ကုန်     ဇူလိုင်    ၃

ြမန်မာိုင်ငံ ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်ှင့ ်  စကိုင်းနက(်SKYNET)

တိုပူးေပါင်းကျင်းပ ေသာ စကိုင်းနက် ေရ ေအာင်လံ     ြမန်မာ့ိုးရာ 

လက်ေဝှငါးချစီိန် ေခ ပွဲ ကီလိုတန်းအလိုက်ဆီမီးဖိုင်နယ်ပိင်ပွဲများကို

ယ ေနမွန်းလွဲ ၂နာရီတွင်   ရန်ကုန်မိ     မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ ်

သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားုံ၌    ဆက်လက်ကျင်းပသည်။    

အဆိုပါပိင်ပွဲ၌ ၆၀ ကီလိုတန်းများတွင် ေစာအယ်ဖူ(ဒိုိုးရာ)

ှင့်ဟိန်းထွန်းေအာင် (ေရ သထံု)တုိ ပထမချမှီ ပ မချအီထိ ှစ်ေယာက် 

စလံုးဖွင့်ထုိးကသည်။ ေစာအယ်ဖူထုိးလံုးထုိး ေပါက်ေကာင်းေသာ်လည်း 

ဟိန်းထွန်း ေအာင်၏  လက်သးီထိချက်များ ေကာင့်  ဒုိင်သံုးဦးက 

ဟိန်းထွန်းေအာင်ကုိ အမှတ်ြဖင့ ်အိင်ုေပးလိက်ုသည်။   ေနာက်တစ်ပဲွြဖစ် 

သည့်  ေစာဘဟိန်း(ဘိလပ်ေြမစက်ုံ)လက်သီးတွဲလုံးများေကာင့ ်  

တတိယအချမီှာ မင်းေကျာ်ဇ(ဇွဲကပင်ေြမ)မယှ်ပိင်ိုင်ဘ ဲ အ ံးေပး 

လိုက်ရပီး ေစာဘဟိန်းဗိုလ်လုပွဲတက်ေရာက်သွားသည်။

၆၃ ဒသမ ၅ ကလီိတုန်းတွင်  နက မင်း(ဇဲွကပင်ေြမ)ှင့ ်ကျားေသွး 

(ထွန်းထွန်းမင်း)တိုပိင်ပွဲ၌ ပထမအချတီွင ်နက မင်း ေြခကန်ချက်များ 

 ေကာင့ ်ကျားေသွးညာေြခဒဏ်ရာရခဲ့ရာ  ဒုတိယအချ ီ၁၃ စက န်တွင်  

နက မင်း ဆက်လက် ေြခကန်ချက်ေကာင့ ်ကျားေသွးအမှတ်စ်ေရခရံကာ 

မယှ်ပိင်ိုင်၍ နက မင်းအိုင်ရရှိသွားသည်။ ထိုြပင ်အဲမွီ(နဂါးမင်း)

လက်သီးထခိျက်ေကာင့ ်သက်ဝင်းေအာင်(ေရ သထု)ံပထမချအီမှတ်စ် 

ေရတွက်ခံရသည်။   ဒုတိယအချမီှငါးချေီြမာက်အထ ိ     သူတစ်ြပန် 

ကုိယ်တစ်ြပန်ထုိးသတ်ခ့ဲရာ အ ံးအုိင်မေပ ဘ ဲဒုိင်သံုးဦးက    အမှတ် 

ြဖင့် အဲမွီကို အိုင် ေပးလိုက်သည်။

၆၇ကလီိတုန်းတွင်  ေစာမင်းမင်း(ေရ သထု)ံှင့်ကိုိင်ုး(ဇာနည်ေသွး)

ငါးချြီပည့အ်ထသိတူစ်ြပန်ကိယ်ုတစ်ြပန်ထိုးက ေသာ်လည်း ဒိင်ုသုံးဦးက  

ေစာမင်းမင်းကိ ုအမှတ်ြဖင့်အိင်ု ေပးလိက်ုသည်။   ေနာက်တစ်ပဲွြဖစ်သည့ ်

မာန်မင်းေအာင်(ဘိလပ်ေြမစက်ံု)ှင့် ကမ ာရှား(AMT2)တုိပိင်ပဲွတွင် 

ေလးချ ီေြမာက်မှာ ကမ ာရှားလက်သီးတဲွလုံးများ ေကာင့ ်မာန်မင်းေအာင် 

အမှတ်စ်ေရတွက်ခံရပီး မယှ်ပိင်ိုင်၍   ကမ ာရှားအိုင်ရရှိသွား 

သည်။ ဗိုလ်လုပွဲပိင်ပွဲများတွင် ၆၀ကီလိုတန်း၌ဟိန်းထွန်းေအာင ်

(ေရ သထု)ံှင့်ေစာဘဟိန်း(ဘိလပ်ေြမစက်ံု)၊ ၆၃ ဒသမ ၅ကီလုိတန်းတွင် 

နက မင်း (ဇွဲကပင်ေြမ)ှင့်အဲမွီ(နဂါးမင်း)၊၆၇ကီလိုတန်းတွင ် ေစာမင်း 

မင်း (ေရ သထုံ)ှင့်ကမ ာရှား(AMT2)၊၇၀-၇၁ကီလိုတန်းတွင်ေစာမင်း 

ေအာင် (ေတာင်ကေလး)ှင့် ကယ်ကီး(G3G)တုိယှ်ပိင်ထုိးသတ်က 

မည်ြဖစ်သည်။ဗိုလ်လုပွဲစ်များကိ ုဇူလိုင် ၁၀ ရက် မွန်းလွဲ၂နာရီတွင ်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                 

   သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ-ဗလစိုး

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်း ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ စတင်ေလ့ကျင့်

ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှး ေနမာဟာ ယခုေွရာသီအေြပာင်းအေရ  

ကာလအတွင်းမှာ လက်ရှိကလပ ်ပီအက်စ်ဂျအီသင်းကေန ထွက်ခွာဖို 

ဆ ရိှေနပီး ပအီက်စ်ဂျအီသင်းမှ ထွက်ခွာချန်ိမှာ ၎င်းအတွက် ေပျာ်ရ င်မ  

ရရှိေစမယ့ ်အသင်းတစ်သင်းကိ ုရှာေဖွလျက်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး ေနမာဟာ အပိုဆုေကးမပါ ပုံမှန်လုပ်ခလစာ ယူို 

၄၃ သန်းနဲ  လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ှစ်က  စာချပ်သစ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုခဲ့တာြဖစ်

ပီး အဲဒီစာချပ်အရ ေနမာရဲစာချပ်သက်တမ်းဟာ ၂၀၂၇ ခုှစ်မှာ 

ကုန်ဆုံးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့   ပီအက်စ်ဂျအီသင်းဟာ အသင်းရဲ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ 

တိက်ုစစ်မှး အမ်ဘတ်ပကီိသုာ အားကိုးအားထားြပေတာမှ့ာ ြဖစ်တာမို 

တိက်ုစစ်မှး ေနမာကိ ုအသင်းကေန ထွက်ခွာခွင့ြ်ပဖိုလည်း စစီ်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

တိုက်စစ်မှး ေနမာဟာ ၂၀၁၇ ခုှစ် ဩဂုတ်လအတွင်းက စပိန် 

လာလီဂါကလပ် ဘာစီလိုနာအသင်းကေန ပီအက်စ်ဂျအီသင်းဆီကို 

ကမ ာ့စံချန်ိတင်ေြပာင်းေရ ေကး ယူို ၂၂၂ သန်းနဲ  ေြပာင်းေရ လာခဲ့သ ူ

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

တိက်ုစစ်မှး ေနမာဟာ ပအီက်စ်ဂျအီသင်းကိ ုေရာက်ရိှလာပီးေနာက် 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပင်သစ်ပထမတန်း ဖလားေလးကိမ်အထိ ရယူ 

ဆွတ်ခူးေပးိင်ုခဲေ့ပမယ့ ်တိက်ုစစ်မှး ေနမာအပါအဝင် ကမ ာထ့ပ်ိတန်း 

ကစားသမားေတရိှွေနတဲ ့ပအီက်စ်ဂျအီသင်းကေတာ ့ချန်ပယီလံဂ်ိဖလား 

ရယူဆွတ်ခူးိုင်မယ့်အခွင့်အေရးနဲ  လွဲေချာ်ေနရဆဲပဲြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေကာင့် ေနမာကိုယ်တိုင်က ပီအက်စ်ဂျအီသင်းကေန ထွက်ခွာ 

ဖိုဆ ရိှေနတ့ဲအြပင် ပီအက်စ်ဂျအီသင်းကလည်း ေနမာကို အသင်းက 

ေန ထွက်ခွာခွင့်ြပဖိုစီစ်ထားတာေကာင့်    ပရီမီယာလိဂ်ကလပ ်

ချယ်လ်ဆီးအသင်းအပါအဝင်   ဥေရာပကလပ်အသင်းအများစုက 

ေခ ယူဖို စီစ်ေနတယ်လို သိရပါတယ်။                                          

ေငွကယ်

 MNL မှ
အသင်းမှာမ ူှစ်ပဲွဆက် ံးပဲွှင့်အတ ူလာမည့်ပဲွများတွင် န်ုးကန်ရေတာ ့
မည်ြဖစ်သည်။

ဧရာဝတအီသင်းနည်းြပချပ် ဦးမျိးလ  င်ဝင်းသည် ပဲွထွက်လစူာရင်း 
ကို အေြပာင်းအလဲအချိြပလုပ်ခဲ့ပီး  တင်ဝင်းေအာင်၊  ေဇာ်လင်း၊ 
ေအာင်ိုင်ဝင်း၊ ရန်ေကျာ်ေထွး၊ ရာဇာေအာင်တိုြဖင့် ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ 
ရခိုင်ယူိုက်တက်အသင်းမှာမူ စိုးအာကာ(ဂိုး)၊ ေဇယျာိုင်၊ အီဘရာ 
ဟင်မ်၊ သက်ထွန်းေအာင်တုိြဖင့် ပဲွထွက်ခဲသ့ည်။ ဧရာဝတအီသင်းသည် 
ပဲွစကတည်းက တိက်ုစစ်ြမင့်ကစားခဲ့ပီး ၂၅ မနိစ်တွင် ရန်ေကျာ်ေထွးက 
အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။ ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင် ပွဲမှာအြပန်အလှန် 
ရိှခဲေ့သာ်လည်း ဂိုးထပ်မသွင်းိင်ုသြဖင့် ဧရာဝတအီသင်းက ပထမပိင်ုး 
အပီးတွင ်တစ်ဂိုးအသာြဖင် ့အိုင်ရေနသည်။ ဧရာဝတီအသင်းသည ်
ဒုတိယပိုင်းအစတွင်  ဂိုးထပ်မံရခဲ့သြဖင့် ပွဲကိုထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး ၄၉ 
မနိစ်တွင် ရာဇာေအာင်က သွင်းယခူဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ရခိင်ုအသင်း ေချပဂိုး 
ြပန်ရရန် ကိးပမ်းေသာ်လည်း ဧရာဝတီခံစစ်က အမှားအယွင်းမရှိ 
ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး  ဧရာဝတီအသင်းအတွက် အိုင်ေသချာေစမည့် 
တတိယဂိုးကိ ု၇၈ မိနစ်တွင် ရာဇာေအာင်က သွင်းယူခဲ့သည်။

ပဲွစ် (၂) တတိယေနကုိ ဇူလုိင် ၄ ရက် ညေန ၃ နာရီတွင် သုဝဏ ကွင်း၌ 
ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမဝတီအသင်းှင့် အား/ကာသပိ ံအသင်းတို 
ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။     သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ- MNL 

ရန်ကုန်  ဇူလိုင် ၃

၂၀၂၂ အာဆီယံ အမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ ်

ပိင်ပဲွယှ်ပိင်ရန် ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံသုိ ေရာက်ရိှ 

ေနသည့်   ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီး 

အသင်းသည်      ယေနညေနပိုင်းတွင  ်

မနလီာမိ၌ ပထမဆုံးေလက့ျင့်မ များ ြပလပ်ုခဲ ့

သည်။

ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်အမျိးသမီးအသင်း 

တွင် အုပ်ချပ်သူ-ေဒ ြမတ်ြမတ်ဦး၊ နည်းြပ 

ချပ်- ေဒ သက်သက်ဝင်း၊   လက်ေထာက် 

နည်းြပများ- ေဒ စန်းစန်းေမာ်၊ ေဒ ေအးန ာ 

လ  င်၊ ေဒ ုုခိုင်ဝင်း၊ ဂိုးနည်းြပ- ဦးယ်မင်း 

ေအာင်၊ ကစားသမားများအြဖစ် ဂိုးသမား- 

ေမဇင်ွယ်၊  ဇူးလတ်နဒီ၊  မျိးြမြမငိမ်း၊ 

ေနာက်တန်း- ြဖြဖဝင်း၊ ချစ်ချစ်၊ ခင်သန်းေဝ၊ 

နန်ဇူးဇူးထက်၊   ေအးေအးမိုး၊  ေမဖူးကို၊ 

၆၇ ကီလိုတန်းတွင် မာန်မင်းေအာင်(ဘိလပ်ေြမစက်ုံ)ှင့် 

ကမ ာရှား(AMT2)တိုယှ်ပိင်ထိုးသတ်စ်။

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းမ ှထွက်ခွာရန် 

တိုက်စစ်မှး ေနမာ ဆ ရှိေန

ခင်မျိးဝင်း၊ မိုးမမစိုး၊ ခိုင်သဇင်၊ ဇွန်ယုယဦး၊ 

အလယ်တန်း- ခင်မိုမိုထွန်း၊ ခင်မာလာထွန်း၊ 

ပုံပုံ ြပည့်ေမာင်၊ ဝင်းဝင်း၊  ှင်းပွင့်ေအး၊ 

လင်းြမင့်မိုရ်၊ ေဝဖူးအိမ်၊ ေနာ်ထက်ထက်ေဝ၊ 

ယ်လွန်းအိမ်၊  ခင်မိုးေဝ၊   ေရှတန်း- 

ဝင်းသိဂ   ထွန်း၊ ဂျလိုင်ေကျာ်၊ ြမတ်ိုးခင်ှင့် 

စန်းေသာ်ေသာ်တို ပါဝင်ကသည်။

ယင်းပိင်ပွဲကို     ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင ်

စတင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အုပ်စု (က) တွင် 

ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ သစေတးလျ၊  အင်ဒိုနီးရှား၊ 

မေလးရှား၊ စင်ကာပူ၊ အုပ်စု (ခ)တွင်   ဗီယက် 

နမ်၊ ြမန်မာ၊ တေီမာ၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် လာအိ ု

အသင်းတို ပါဝင်ေနသည်။ ြမန်မာအသင်းသည် 

အုပ်စု ပထမပွဲအြဖစ် ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင ်

တီေမာအသင်းှင့်  စတင်ကစားရမည်ြဖစ ်

သည်။ သတင်း-ကိညုေီလး၊ဓာတ်ပု-ံေသာ်ကီး

ြမန်မာ့လက်ေရးစင် အမျိးသမီးအသင်း ဇွန်လ 

ကုန်ပိုင်းက ရန်ကုန်မိ၌ ေလ့ကျင့်ေနစ်။

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၃

၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ အပ်ုစ ု

(က) ဒတုယိေနကိ ုဇလူိင်ု ၄ ရက် (ယေန) ဆက်လက် 

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည် နာမည်ကီး 

ထိုင်းအသင်းှင် ့စတင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

အုပ်စု (က) ဒုတိယေနအြဖစ် ယေန  ြမန်မာ 

စေံတာ်ချန်ိ မွန်းလဲွ ၂ နာရခဲွီတွင် ဗယီက်နမ်ှင့် ဖလိစ် 

ပိင်ု၊ ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ ညေန ၄ နာရခဲွီတွင် ြမန်မာှင့် 

ထိင်ုး၊ ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ ည ၇ နာရခဲွီတွင် အင်ဒိနုီးရှား 

ှင့် ဘူိင်ုးအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။ 

ဇူလုိင် ၂ ရက်က ကျင်းပသည့် ပထမေနတွင် ြမန်မာ 

က ဘူိုင်းကိ ုခုနစ်ဂိုးြပတ်၊ ထိုင်းက ဖိလစ်ပိုင်ကိ ု

တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင့် အိုင်ရပီး   အင်ဒိုနီးရှားှင့် 

ဗီယက်နမ်တို ဂိုးမရှိသေရကျခဲ့သည်။ အုပ်စုကျပ ်

အတွင်း ကျေရာက်ေနသည့် ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့ ်

အသင်းကီးများှင့် ထပ်ိတိက်ုေတွဆုသံည့်ပဲွများတွင် 

ရလဒ်ေကာင်းရယူိင်ုရန် လိအုပ်ေနပီး ထိင်ုးှင့်ပဲွမှာ 

ပထမဆုံးစမ်းသပ်မ ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ှင့်ထုိင်း ှစ်သင်းစလံုးမှာ အဖွင့်ပဲွတွင် အုိင်ရထား 

ရာ ယခုပွဲအိုင်ရသည့်အသင်းမှာ    ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ခွင့်ေမ ာ်လင့်ချက်    ပိုမိုရှင်သန်မည ်

ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် ေြခာက်သင်းပါဝင်သည့် 

အပ်ုစ ု(က) တွင် ပါဝင်သြဖင့် အပ်ုစပဲွုများကိ ုတစ်ရက် 

ြခားကစားရမည်ြဖစ်ရာ ကစားသမားများ ပွဲမပန်း 

ေစရန်ှင့် ရလဒ်ေကာင်းရယူိုင်ရန ်ကိးစားရမည ်

ြဖစ်သည်။  

ကိုညီေလး

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲ အုပ်စု(က)ဒုတိယေန ြမန်မာှင့်ထိုင်း ေတွဆုံ
ကိပင်ေကာက ်    ဇူလိုင်      ၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ကိပင ်

ေကာက်မိ၌  သစ်ေတာသစ်ပင ်

များ  ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သစ်ေတာ 

စိုက်ခင်းများ ထူေထာင်ြခင်းြဖင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် စိမ်းလန်း 

စိြုပည်ေရး၊ ရာသဦတမု တေကာင်း 

မွန်ေစေရးအတွက်  ရည်ရယ်၍ 

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနက 

ဦးေဆာင်ကျင်းပေသာ မိုးရာသီ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကို    လက်ပံ 

ပင်စုေကျးရာအုပ်စု တမံဆည် 

ေကျးရာတွင ်ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင်  မိနယ်စီမ ံ

ကိပင်ေကာက်မိ၌ မိုးရာသီစုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကျင်းပ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက      မိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဇင်မငး်ေဌး၊ 

မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီး 

အရာရှိ  ဦးေကျာ်မိုးှင့ ်ဝန်ထမ်း 

များ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ 

လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ၊ ေဒသခ ံ

ြပည်သူများက   သတ်မှတ်ေနရာ 

များတွင်   က န်းပင်၆၀၊ မေဟာ် 

ဂနီတစ်ပင်၊  ယမေန ၅၀၊ ပေိတာက် 

တစ်ပင်၊ ခေရတစ်ပင်၊ ပျ်းကတုိး 

၆၂ ပင်တုိကုိ စုေပါငး်စုိက်ပျ ိးေပး 

ကသည်။

ေဇယျာထွန်း(ကိပင်ေကာက်)



ဇူလိုင် ၄၊  ၂၀၂၂

၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက်

“ကို၊ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး”

မိမိ၏အမည်ကိ ုုတ်တရက် ေခ ဆို 

ြခင်းခလံိက်ုရသြဖင့ ်ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ 

ကိုယ်မှာ    ဆတ်ခနဲတုန်သွားသည်။ 

မည်သိုမ  ေမ ာ်လင့်ထင်မှတ်ထားြခင်း 

မရိှေသာေကာင့်လည်း ရင်မှာ တဖျပ်ဖျပ် 

တန်ုလ ပ်လာသည်။ အဲွထ ံလှမ်းကည့ ်

လိုက်သည်။

ယခုအခါ   အွဲ၏  မျက်ှာေပ သို 

မီးေရာင်ကျေရာက်ေနပီ။    အွဲ၏ 

မျက်ှာေပ မှ ဆံပင်တိုသည်လည်း မရှိ 

ေတာ့။  မျက်ှာကို  သဲကွဲစွာ ြမင်လာရ 

သည်။  အဲွ၏မျက်ှာမှာ ြမင်ဖူး၊ ေတွဖူး 

ေသာ မျက်ှာအေနအထားမျိး၊ သိုေပမဲ့ 

တ်ုြခည်းေတာ ့မမှတ်မိိင်ု။ ကာြမင့စွ်ာ 

စူးစုိက်ကည့်ေနသည့်တုိင် စိတ်မှာ မသဲ 

ကွဲေပ။

မတင်ေရ သည် အဲွှင့် ကုိေမာင်ေမာင်ဦး 

ကို တစ်လှည့်စီကည့်လာသည်။

“ေဟး၊ အဲွ၊ ကည့စ်မ်း။ မတ်ိေဟာင်း 

ေဆွေဟာင်းေတ ွေတွေနကြပန်ပီေပါ ့

ေလ”

အွဲသည်     မတင်ေရ ၏စကားကိ ု

တုံြပန်ြခင်းမြပ။   ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

မျက်ှာေပ မှ အကည့်ကုိလည်း လ ဲေြပာင်း 

မပစ်ေသး။

“ကိေုမာင်ေမာင်ဦး က န်မကိ ုမမှတ်မ ိ

ေသးဘူးထင်တယ”်

အွဲထံမှ     အသံထွက်လာသည်။ 

သူသည် ေရှသိုတိုးလာသည်။ ကိုေမာင ်

ေမာင်ဦးှင့် မျက်ှာချင်းဆုိင် ကုလားထုိင် 

၌ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။

“က န်မ၊ က န်မ ခင်သန်းွဲေလ”

လ ပ်ရှားတုန်ယင်ရြခင်းသည် အွဲ 

တစ်ေယာက်တည်း     ခံစားရသည် 

မဟုတ်။   ကိုေမာင်ေမာင်ဦးကိုယ်တိုင ်

လည်း ခံစားလာရသည်။ စိတ်လ ပ်ရှားရ 

ြခင်းေကာင့် ဘာစကားမ  မေြပာြဖစ်။ 

ေြပာဖိုလည်း သတိမရ။ မည်သိုေြပာရ 

မည်လည်း မသိတတ်ိုင်။

“ဟုတ်ပါတယ်    ကိုေမာင်ေမာင်ဦး။ 

က န်မ  ခင်သန်းဲွပါ။ ကိေုမာင်ေမာင်ဦးကိ ု

ေတွရလိမ့်မယ်လို  က န်မ  ဘယ်လိုမှ 

မထင်ဘူး။ ကည့်ပါဦး။ မေမ ာ်လင့်ဘဲနဲ  

ဆိုက်ဆိုက်မိက်မိက်ကီး   လာေတွ 

ရတာ”

ယခုေတာ့လည်း    ခင်သန်းွဲတွင် 

အံ့သတန်ုလ ပ်ြခင်းသာမက ဝမ်းေြမာက် 

ဝမ်းသာြဖစ်ရသည့် အသွင်သဏ ာန် 

လည်း ေပ ေပါက်လာသည်။ ` 

မတင်ေရ သည် ထုိင်ရာမှ ထရပ်လုိက် 

သည်။

“သွားပါပ။ီ ဒညီအဖို မတိင်ေရ အတွက် 

ဘယ်လိုမှ ေမ ာ်လင့်ချက်မရှိိုင်ေတာ့ 

ဘူး။ စိတ်ချလက်ချအိပ်တာပဲ ေကာင်း 

ပါတယ်။ ကိုင်း အွဲ၊ အမိဧည့်သည် 

အမိဘာသာပဲ ဧည့်ခံလိုက်ေပေတာ”့

ေြပာေြပာဆိုဆိ ု   အခန်းထဲဝင်သွား 

သည်။

ခင်သန်းွဲှင့်  ကိုေမာင်ေမာင်ဦးတို 

မတင်ေရ ၏စကားကိ ု   မကားမိသလိ ု

တစ်ေယာက်မျက်ှာတစ်ေယာက် စူးစုိက် 

ကည့်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ကေလသည်။

x  x  x  x  x

[ ၃ ]

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည်      ဖန်ခွက်ကိ ု

ေကာက်ယူကာ တစ်ကျိက် ှစ်ကျိက် 

ေသာက်လိက်ုသည်။ ပီးလ င် ဖန်ခွက်ကိ ု

စားပဲွေပ သို ြပန်ချထားသည်။ ခင်သန်းဲွ 

၏မျက်ှာကို       လှမ်းကည့်သည ်

ခင်သန်းဲွသည်လည်း ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

၏မျက်ှာကို    စူးစိုက်ကည့်ဆဲပင ်

ရှိေနေသးသည်ြဖစ်ရာ    မျက်လုံးချင်း 

ဆိုင်မိကသည်။

ယခုအခါ    ချမ်းစိမ့်ေအးြမြခင်းကို 

ပေူွးမူးရြီခင်းက ဖုံးလ မ်းထားလိက်ုပဟီ ု

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးထင်သည်။  တစ်ကိယ်ု 

လုံး  အေွးဓာတ်လ မ်း ခံလာသည်ဟု 

မှတ်ယသူည်။ ချက်အရက်ြပင်းြပင်းသည် 

တစ်ခါတစ်ရံေတာ့လည်း   ေဆးဝါးှယ် 

အသုံးဝင်တတ်ေလသည်။

သ ူအရက်ေသာက်သည်ကိ ုခင်သန်းဲွ 

ေစာင့်ကည့်ေနသည်။  သူ၌ ေြပာစရာ 

ကား များစွာရှိေနြခင်းကို မျက်ှာအေန 

အထားက ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည်။

“ကိုယ်တိုချင်းမေတွကရတာ အှစ် 

ှစ်ဆယ်ေလာက်ရှိပီေနာ”်

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး စကားစသည်။ 

“ဆယ့်ရှစ်ှစ်ပါ” 

“ဒအီတွင်းမှာ မင်း အေတာ်ေြပာင်းလ ဲ

သွားတယ်” 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး မှတ်ချက်ချလိုက ်

သည်။ မှန်သည်။ ခင်သန်းဲွသည် ယခင် 

ကှင့်စာလ င် များစွာ အိုစာသွားသည်။ 

အဘွားကီးအိုကေလးလို ြဖစ်ေနသည်။ 

လူမှာလည်း များစွာပိန်ေနသည်။ မျက်ှာ 

အေနအထားမှာ   ရင့်ေရာ်ဟန်ပါေသာ ်

လည်း ယခင်ရှိရင်းစွဲ ုပ်သဏ ာန်မှာမူ 

ေပ လွင်ေနဆဲသာြဖစ်သည်။ 

သူတွင် ယခင်ကလုိ သွက်လက်ြခင်း၊ 

တက်က ြခင်း၊ ကေလးဆန်ြခင်း စသည် 

တိုကို    မေတွရေတာ့ေပ။      တည်ငိမ ်

ရင့က်ျက်ဟန်၊ ွမ်းနယ်ဟန်တုိ လ မ်းေန 

သည်။

“ရှင်ကေတာ ့  သိပ်မေြပာင်းလွဲလှပါ 

ဘူး။ ရင့်လာတာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါေကာင့ ်

က န်မ ရှင့်ကို ြမင်ရင်ြမင်ချင်း မှတ်မိ 

တာပဲထင်ပါရဲ”

“မင်း ဒကီိ ုဘယ်လိလုပ်ုပီး ေရာက်ေန 

တာလဲ ခင်သန်းွဲရယ်”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး   ညည်းညသလိ ု

ေမးလိုက်သည်။ 

“ ဒါေတွေြပာရမှာ အရှည်ကီးပါ” 

“ဒါထက် မင်းနဲ  မတင်ေရ က ဘယ်လိ ု

လဲဟင်”

သည်အေမးကိ ုခင်သန်းဲွ တ်ုတရက် 

အေြဖမေပး။ ေခါင်းငံုလုိက်သည်။ မျက်လ ာ 

ချလိုက်သည်။

“ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ြမင်တဲ့အတိုင်းပဲ 

ေပါ့။ သူက ဒီအိမ်ရှင်။ က န်မက  သူအိမ် 

မှာ ကပ်ေနရတာ။  သူေယာက်ျားက 

ဘိန်းမ နဲ  ေထာင်ကျေနတယ်။ သူဟာ 

သူဝမ်းသူေကျာင်းေနတယ်။   က န်မ 

လည်း ဒီလိုပဲေပါ့။ က န်မဝမ်း  က န်မ 

ေကျာင်းေနရတာပ”ဲ

စကား၏ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ေလာက် 

အေရာက်တွင ်ခင်သန်းွဲ မျက်ှာေမာ့ 

လာသည်။ ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ မျက်ှာ 

ကို စိုက်ကည့်သည်။  သူ၏မျက်ှာမှာ 

ညိးေရာ်ေနသည်။     မျက်ဝန်းသည် 

မျက်ရည်ကည်ြဖင့ ်ြပည့လ် မ်းေနသည်။

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး သက်ြပင်း  က်ရင်း 

ဖန်ခွက်ကို ေကာက်ယူလိုက်သည်။

“မင်း အေတာ်ေြပာင်းလဲသွားတယ ်

ဆိုတဲ့ ကိုယ့်စကားဟာ မှားေနတယ်။ 

တကယ် မင်းဟာ ဘာမှမေြပာင်းလေဲသး 

ပါလား။ မင်းနဲကိယ်ုတို ေနာက်ဆုံးေတွ 

ကေတာ ့ကတေိပးစကားေတ ွအမှတ်ရ 

ေသးသလား   ခင်သန်းွဲ။   ဘဝတစ် 

ေလ ာက်လုံး မန်ိးမေကာင်းတစ်ေယာက် 

အြဖစ် ြမင်ရေစ့မယ်ဆိုတာေလ။ မင်း 

ကတိမတည်ဘူး”

“ဟုတ်ပါတယ်    ကိုေမာင်ေမာင်ဦး။ 

က န်မ ကတမိတည်ဘူး။ က န်မလိ ုမန်ိးမ 

တစ်ေယာက်ကေပးခဲ့တဲ့ကတိကို  ရှင် 

ယုံကည်တာ အံ့သစရာေကာင်းတယ”်

“ကိုယ်ဟာ ဘယ်သူကိုမဆိ ုအလွယ် 

တကူယုံကည်တတ်ပါတယ”်

“က န်မကိးစားပါတယ်။ ကတတိည် 

ိုင်ေအာင် ကိးစားပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝ 

အတွက်သာ မတည်တာပါ။ တချိေနရာ 

ေတွမှာေတာ့ ေပးခ့ဲတ့ဲကတိကုိ ေစာင့်ထိန်း 

ိုင်ခဲ့ပါတယ် ကိုေမာင်ေမာင်ဦး။ အဲဒီ 

အတွက် ကိုယ့်ဘဝကိုယ ်ေရစုန်ေမ ာခဲ့ 

တာလည်းပါတယ်။  ဘာေြပာေြပာေပါ ့

ရှင်။   က န်မဘဝနဲက န်မ   ေကျနပ်ပါ 

တယ်။   က န်မဟာ   ြပည့်တန်ဆာပါ။ 

က န်မတုိဘဝမှာ ဒီထက်ေြပာင်းလဲစရာ 

မရှိခဲ့ပါဘူး ကိုေမာင်ေမာင်ဦး”

“ဒါက လူအေပ မှာတည်တာပါ”

“ဟတ်ုပါတယ်။ လကူိလုိက်ုပီးြဖစ်က 

တာပါ။ လဆူိတုာ တစ်ေယာက်တည်းကိ ု

ေြပာတာမဟတ်ုဘူး။ လေူတအွားလုံးကိ ု

ေြပာမှရမှာ။   လူေတွက  က န်မကို 

ဘယ်လိသုတ်မှတ်ကသလ။ဲ မန်ိးမပျက် 

လို သတ်မှတ်တယ်မဟတ်ုလား။ က န်မ 

တစ်ကိယ်ုတည်းသက်သက်က ဘယ်လိ ု

ပဲ     ေကာင်းေအာင်ကိးစားကိးစား၊ 

ဘယ်လိုေကာင်းေအာင်ပဲေနေန က န်မ 

ကိ ုလေူတကွ အေကာင်းလိုမြမင်ကဘူး။ 

ဒါေတွဟာ အထူးေြပာစရာလိုတဲ့ ကိစ  

မျိးမဟတ်ုပါဘူး ကိေုမာင်ေမာင်ဦးရယ်။

လူေတွဆိုတဲ့အထဲမှာ   ရှင်လည်း 

ပါတာပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်တမ်း 

တွက်ကည့်ရင ်က န်မဟာ ရှင့်အေဖရဲ 

မယားပါ။ ရှင့ရ်ဲ မေိထွးပါ။ ရှင်ကိယ်ုတိင်ု 

ကေတာင် က န်မကိ ုမေိထွးတစ်ေယာက် 

လို မထင်ိုင်ခဲ့ရင် တြခားလူေတွက 

မန်ိးမေကာင်းလို မထင်ိင်ုတာ ဘာများ 

ဆန်းသလဲ”

ခင်သန်းွဲ၏မျက်ှာမှာ    ညိးငယ် 

သည်မှန်ေစ၊   ေဖျာ့ေတာ့သည်မှန်ေစ 

တင်းတင်းမာမာ ခက်ခက်ထန်ထန်ရိှလာ 

သည် အမှန်ပင်။  ပီး သည်မန်ိးကေလးမှာ 

လွန်ခဲ့ေသာ    ေလးငါးဆယ်ှစ်ကလို 

မဟုတ်ေတာ့။ အသက်အရယ်အရ သူ  

မှာ အေတွးအေခ  ရှိလာဟန်တူသည်။ 

အသက်က လူကို ဆုံးမခဲ့ဟန်တူသည်။ 

နက်နဲေသာစကားတိုကို ဆိုတတ်လာ 

ေလပီေကာ။

“ရှင်နဲ  ေနာက်ဆုံးေတွခဲ့ပီးတဲေ့နာက် 

က န်မကိယ်ုက န်မ ဆုံးမပါတယ်။ ြပြပင် 

ပါတယ်။ ေကာင်းေရာင်းေကာင်းဝယ ်

လုပ်စားဖို စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ 

အရာရာတိုင်းမှာ  ံးခဲ့တယ်။ လူေတွကို 

က န်မ မိုင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဘဝကိ ုြမပ်ဖို 

ကိးစားတယ ်မေအာင်ြမင်ဘူး။ ဒီလိုနဲ  

ေနာက်ဆုံးေတာ့ က န်မဟာ ဒီသံသရာ 

မှာပ ဲြပန်ပီးကျင်လည်ခ့ဲရတယ်။ ဒီလိုနဲ  

က န်မေသဆံုးသွားရမှာပဲ ကုိေမာင်ေမာင်ဦး”

ကုိေမာင်ေမာင်ဦး အရက်ေတာ်ေတာ် 

များများကိ ု     ေသာက်ချလိုက်သည်။ 

လည်ေချာင်းထဲမှာ ပူလာသည်။ ရင်ထဲ 

မှာ ပူလာသည်။ 

စင်စစ်   ရင်ထဲကပူရသည်မှာ အရက် 

ေကာင့်ချည်းမဟုတ်။    ခင်သန်းွဲ၏ 

စကားများေကာင့်လည်း     ြဖစ်သည ်

ဆိုြခင်းကိ ုစ်းစားမိသည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။     

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

မိမိ၏အမည်ကို ုတ်တရက်ေခ ဆိုြခင်းခံလိုက်ရသြဖင့် 

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၏ကိုယ်မှာ ဆတ်ခနဲတုန်သွားသည်။ 

မည်သိုမ  ေမ ာ်လင့်ထင်မှတ်ထားြခင်းမရှိေသာေကာင့်လည်း 

ရင်မှာ တဖျပ်ဖျပ်တုန်လ ပ်လာသည်။ အဲွထံ လှမ်းကည့်လိုက်သည်။

ယခုအခါ အဲွ၏မျက်ှာေပ သို မီးေရာင်ကျေရာက်ေနပီ။ 

အဲွ၏မျက်ှာေပ မှ ဆံပင်တိုသည်လည်း မရှိေတာ့။ မျက်ှာကို သဲကွဲစွာ ြမင်လာရသည်။ 

အဲွ၏မျက်ှာမှာ ြမင်ဖူး၊ ေတွဖူးေသာ မျက်ှာအေနအထားမျိး၊ 

သိုေပမဲ့ ုတ်ြခည်းေတာ့မမှတ်မိိုင်။ ကာြမင့်စွာ စူးစိုက်ကည့် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ 

ခင်ခင်ကီး” စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူ 

မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ ်

ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။              စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၅၀)၊ သရဖီလမ်း(ခ)

ဒူးယား(၄)လမ်းှင့် ေနကာလမ်းေထာင့် ေြမကွက်အမှတ်(၄၇၅)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမ ကွက်ေပ ရိှ 
(၁)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦသည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 
မိေြမစာရင်းတွင် ဦးေကျာ်ဝင်း(NYHE/078013)၊ [၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၁၈၃၀၁]အမည်ေပါက် 
တည်ရှိပီး ၎င်းထံမ ှယခုေရာင်းချသ ူဦးေအာင်ကိုကိ ုေကျာ်[၇/ညလပ(ိုင်)၁၂၂၃၃၆]မှ 
အရပ်ကတိစာချပ်ချပ်ဆိုပီး မိမိတို တရားဝင ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်း 
ကင်းရှင်းေကာင်း၊ လွတ်လပ်စွာေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ု်ပ်တုိ၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယ ူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ုေပးအပ် 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက  ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်ယေန  
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ(၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တုိထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ြခင်းမြပပါက ဥပေဒှင့်အညီ 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။         လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိမ့်ြဖိုင်LL.B,D.B.L,DMLေဒ အိမ့်ြဖိုင်LL.B,D.B.L,DML
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၈၇၇)

တိုက်-(ေအ-၂)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ေြမညီ၊ ချယ်ရီ(၁)လမ်း၊ ဒဂုံတက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်-(ေအ-၂)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ေြမညီ၊ ချယ်ရီ(၁)လမ်း၊ ဒဂုံတက သိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ 
ဒဂုံအေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၅၀၅၄၈၂၊ ၀၉-၅၅၀၅၄၈၂ဒဂုံအေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၅၀၅၄၈၂၊ ၀၉-၅၅၀၅၄၈၂

ေတာေတာ

ေတာင်ေတာင်

 ပျက်ြပန်း  ပျက်ြပန်း 

ေြမဆီေြမဆီ

သု်း၏သု်း၏

ဥတု

ရာသီ

ေတာကို 

မှီ၏

ေညာင်ဦး   ဇူလိုင်   ၃

ေလာကန ာေဘးမဲ့ေတာဥယျာ်တွင ်

ယခှုစ် ကယ်လပ်ိ ၁၅၇၆ ေကာင် ေပါက်ဖွား 

ခဲ့ပီး ယမန်ှစ်ှင့်   င်းယှ်လ င် ကယ်လိပ ်

ေကာင်ေရ ၂၆၆ ေကာင် ပိုမိုေပါက်ဖွားလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

ယခင်ှစ်က      ကယ်လိပ်သားေပါက ်

၁၃၅၀ ေပါက်ဖွားခ့ဲပီး ဥယျာ်တွင် ကယ်လိပ် 

အထီး ၄၂ ေကာင်၊ အမ  ၄၀  စုစုေပါင်း  ၈၂ 

ေကာင်ကိ ု၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် စတင်ေမွးြမခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိနယ် 

ပုဂံမိရှိ သစ်ေတာဦးစီးဌာန ေလာကန ာ 

ေဘးမဲ့ေတာဥယျာ်တွင် ြမန်မာ့ကယ်လိပ ်

များကို  ခံေလှာင်ေမွးြမစနစ်ြဖင် ့  ေမွးြမ 

လျက်ရှိသည်။

ကယ်လိပ်များသည ်  ြမန်မာတစ်ိုင်င ံ

တည်းသာရိှသည့ ်  ဌာေနဖွားမျိးစတ်ိြဖစ်ပီး 

ေနရင်းေဒသများတွင ်  မျိးတုံးရန်  အလွန် 

နီးကပ်ေနြခင်းေကာင့ ်မျိးဆက်မြပတ်ေရး 

အတွက် ေမွးြမ၍ ေပါက်ဖွားလာေစရန်၊ 

တိုးပွားလာေသာသားေပါက်များကိ ု၎င်းတို 

ေနရင်းေဒသများသို      ြပန်လ တ်ေပးရန်၊ 

ကယ်လပ်ိဝါသနာရှင်များ၊  ကယ်လပ်ိပညာ 

ရှင်များ     သုေတသနြပိုင်ရန်ှင့်   အများ 

ြပည်သ ူအနီးကပ်ေလလ့ာကည့် ိင်ုေစရန် 

တိုအတွက်ြဖစ်ေကာင်း      ေလာကန ာ 

ေဘးမဲ့ေတာဥယျာ်      အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေရ ေဌးေအာင်က ရှင်းြပသည်။

 ထိုေကာင် ့   ကယ်လိပ်များမျိးဆက ်

မြပတ်ေရးအတွက ်         အရယ်ေရာက ်

ကယ်လပ်ိမ  ၁၅၅  ေကာင်သည် ၂၀၂၁ ခှုစ် 

စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ် ၈ 

ရက်အထိ ဥကျင်း  ၄၃၆ ကျင်း၌ ကယ်လိပ ်

ဥလုံးေရ ၂၈၉၉ လုံးဥထားခဲေ့ကာင်း၊  ဥ ဥရာ 

တွင် ေြမကီးအနက ်ေြခာက်လက်မခန်ှင့ ်

ဥကျင်းအကျယ ်ေလးလက်မခန်  ကျင်းများ 

ထဲတွင် ဥချခဲ့ေကာင်း၊ ဥကျင်းများထဲတွင ်

သုံးလမှ  ကိုးလအထိ  ကာြမင့်တတ်သည့ ်

အတွက် ေနရာေပျာက်မသွားေစရန် ဥကျင်း 

ှင့ ်ရှစ်လက်မအကွာတွင် မှတ်တိင်ုစိက်ုထ၍ူ 

ထားရေကာင်း၊ ယင်းမှတ်တိုင်တွင် လိပ်မ 

အမှတ်၊ ဥ  ဥသည့်ရက်စွဲ၊   ဥအလုံးအေရ 

အတွက်၊ အကမ်ိေရ၊ လပ်ိကျင်းတည်ေနရာြပ 

ြမားတိုကိ ု     စိုက်ထူေဖာ်ြပထားေကာင်း၊ 

အဆိုပါ   ဥကျင်းများအနက ်  ၂၀၂၁  ခုှစ် 

ေအာက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကယ်လိပ်မ 

အမှတ်(၂၅၃)    ဥထားေသာ   ဥကျင်းမ ှ

ဥေြခာက်လုံးသည ်၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၁၈ ရက် 

တွင်  ကယ်လိပ်ငယ်   ေြခာက်ေကာင်စတင် 

ေပါက်ဖွားခဲ့ပီး ေလာကန ာေဘးမဲ့ေတာ 

ဥယျာ်၌   ကယ်လိပ်သားေပါက်ရာသီသို 

စတင်ဝင်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍ 

အြခားဥကျင်းများထဲမ ှ    ကယ်လိပ်ဥများ 

လည်း ထပ်မံေပါက်ဖွားလာခ့ဲရာ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဇွန် ၂၈ ရက်ထ ိကယ်လပ်ိသားေပါက် ၁၅၇၆ 

ေကာင်ေပါက်ဖွားလာခဲ့ပီး  ကယ်လပ်ိေပါက် 

ရာသမှီာလည်း ကန်ုဆုံးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

ယခုအခါ   ေလာကန ာေဘးမဲ့ေတာ 

ဥယျာ်တွင် အရယ်စုံကယ်လိပ် ၈၇၈၈ 

ေကာင်ရှိပီး ေနရငး်ေဒသများသုိ ြပန်လည် 

ေစလ တ်ခဲသ့ည့ ်ကယ်လပ်ိ ၂၆၅၀ အပါအဝင် 

၁၁၄၃၈ ေကာင် ေပါက်ဖွားခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၃

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပင်ဦးလွင်ခုိင် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးေဇာ်သန်းသည် စ့က်ူးမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနမှး ဦးေနလင်းှင့် ဝန်ထမ်းများ လိက်ုပါလျက် အင်းဂရန် 

ကိုင် အင်းသားကီးများှင့်အတ ူ ဇူလိုင်  ၂ ရက်က စ့်ကူး 

မိနယ် ခလူည်ေကျးရာရိှ သေုတသနအင်းြဖစ်သည့် ခလူည် 

အင်းအတွင်း    အင်းေရဝင်ေရထွက်ေပါက်များတည်ရှိမ ၊    

အင်းေရဝင်ေရာက်မ   အေြခအေနတိုကို ကွင်းဆင်းကည့်  

ခဲ့ပီး  ငါးရစ်၊  ငါးသန်ကာလအတွင်း ငါးဖမ်းစီးမ မရှိေစေရး 

အတွက်  ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး  ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေလာကန ာ ေဘးမဲ့ေတာဥယျာ်တွင ်

ယမန်ှစ်ထက် ကယ်လိပ်များ ပိုမိုေပါက်ဖွား

စ့်ကူးမိနယ် ခူလည်အင်းအတွင်း ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

မိတ်မိ၌ ပင်လယ်ငါးဖမ်းေရလုပ်သားများအတွက်

အေြခခံလုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ သင်တန်း (၄/၂၀၂၂)ဖွင့်လှစ်
ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၃

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး   မိတ် 

ခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ  ကီးကပ် 

၍  မတ်ိမိနယ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနတို  

ပူးေပါင်းဖွင့လှ်စ်ေသာ  ပင်လယ်ငါးဖမ်း 

ေရလုပ်သားများအတွက ်     အေြခခံ 

လုပ်ငန်းခွင်က မ်းကျင်မ    သင်တန်း 

(၄/၂၀၂၂)ကို ဇူလိုင် ၁ ရက်က မိတ်မိ 

အင်းေလးမိင်ရပ်ကွက် ငါးေလးလေံဈး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခ့ဲသည်။ 

အဆုိပါသင်တန်းသုိ         ခုိင် 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး ဦးေဇာ်မင်းဦး၊ 

မိနယ်ငါးလုပ်ငန်း      ဦးစီးဌာနမှး 

ဦးရန်ကင်း၊     သက်ဆိုင်ရာဌာနများမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ သင်တန်းသား(ပဲန့င်း) 

၈၂ ဦးတက်ေရာက်ခဲ့သည်။ ခိုင်ဦးစီး 

ဌာနမှးက   သင်တန်းဖွင့လှ်စ်ရြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍      အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ပီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများ 

အလိုက် သင်တန်းပိုချြခင်း၊ ပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ     ြဖန်ေဝေပး 

ြခင်းတိုကို   ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                      သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပသုမ်ိခိင်ု၊ ပုသိမ်မိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ရယက. 

၁၃ နယ်ေြမ၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်ှင့် အမည်-၅၂ ေရ ဝတ်မ ၊ံ ဦးပုိင်အမှတ်(၈၃)၊ ေြမဧရိယာ- 

(၀.၁၈၈)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်အဆိပုါ ေြမကွက်ှင့ ်တစ်ဆက် 

တည်းတည်ရှိေသာ အကွက်အမှတ်ှင့်အမည်-၅၂ ေရ ဝတ်မ ံ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈၅-က)၊ 

ေြမဧရယိာ(၀.၀၇၂၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရိှ ှစ်(၃၀)ဂရန်ေြမကွက်(၂)ကွက်အား တရားဝင် 

အမည်ေပါက်သူ ေဒ ခင်ေလးသက်ထံမ ှပုသိမ်မိနယ်၊ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 

မှတ်ပံုတင်အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူ ပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး  ယင်းေြမကွက်များေပ တွင် 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ ပုသိမ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဝတ်မ ံလမ်း၊ 

အမှတ်(၈၃)ဟ ုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံး 

တိုကို တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပီး ယင်းေြမကွက်များ 

ှင့် အေဆာက်အဦကုိ အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသူများ 

ြဖစ်ေသာ ဦးစိုးိင်ု[၁၄/ငပတ(ိင်ု)၀၀၉၆၈၁]ှင့ ်ဦးထွန်းလင်း[၁၄/ပသန(ဧည့)်၀၀၀၇၅၅]

တုိထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို အေရာင်း 

အဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလု ံ

ေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်က ု်ပ်ထသုိံ ဆက်သွယ် 

ပီး လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ် ူ

မရိှပါက ေဖာ်ြပပါအေရာင်းအဝယ်အား ပီးေြမာက်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

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

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

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

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

အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ်အစားထိုးထုတ်ေပးရန်အတွက် အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ်အစားထိုးထုတ်ေပးရန်အတွက ်
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

ေဆာက်လပ်ုေရး၊ အမ်ိရာှင့ ်အေြခခအံေဆာက်အအု ံဖံွဖိးေရးဘဏ် အများှင့သ်က်ဆိင်ု 
ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက်တွင် အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ ် (No.000056) ြဖင့် အစု 
ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားေသာ ဦးမင်းသန်  [ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ် - ၉/အမဇ 
(ိင်ု)၀၀၃၆၂၅] သည် အစရှုယ်ယာသက်ေသခလံက်မှတ် ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သတင်းစာတွင် 
ေကာ်ြငာထည့်သွင်း၍  ရှာေဖွခဲ့ေသာ်လည်း  ြပန်လည်မေတွရှိေတာ့ပါေကာင်း၊  အဆိုပါ 
ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ်ှင့်စပ်လျ်း၍ အ ပ်အရှင်းတစ်စံု 
တစ်ရာ ြဖစ်ေပ လာပါက ၎င်းတွင်သာ တာဝန်ရိှပါေကာင်းတိုကိ ုတင်ြပထားေသာေလ ာက်လ ာ 
ှင့တ်ကွ ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေပျာက်ဆုံးေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်ှင့ ်ရစဲခန်းေထာက်ခခံျက် 
စသည်တို တင်ြပ၍ အစုရှယ်ယာသက်ေသခံလက်မှတ ်အစားထိုးထုတ်ေပးပါရန ်ေလ ာက် 
ထားလာြခင်းအေပ  ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက တရားဝင်ခုိင်လံုေသာ အေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ  
မရိှပါက ဘဏ်၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတုိင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲဒါိုက်တာအဖွဲ
ေဆာက်လုပ်ေရး၊ အိမ်ရာှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးဘဏ်ေဆာက်လုပ်ေရး၊ အိမ်ရာှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးဘဏ်

အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက် အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ ဏီလီမိတက် 
အမှတ် (၆၀)၊ ေရ တိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ် (၆၀)၊ ေရ တိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အမှတ်(၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမှတ်(၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်   ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ဒုတိယ

ဦးစီးမှးရာထူး(လစာ န်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)  ၁၀  ေနရာအတွက် 

သတ်မှတ်အရည်အချင်းြပည့်မီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၂။ ဒတုယိဦးစီးမှးရာထူး ၁၀ ေနရာအတွက် ေလ ာက်ထားသသူည် အနည်းဆုံး 

ပညာအရည်အချင်းမှာ အသအိမှတ်ြပတက သိလ်ုတစ်ခခုမှု ဘဲွရရိှသမူျား ေလ ာက် 

ထားုိင်ပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘဲွရရိှသူများအား ဦးစားေပးေရးချယ်ခန်ထားပါမည်-

 (က) ကွန်ပျတာတက သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိသူ။

 (ခ) နည်းပညာတက သိုလ်တစ်ခုခုမှ IT ဘွဲရရှိထားသူ။

 (ဂ) ဝိဇ ာဘွဲ(အဂ  လိပ်စာ)B.A(English),B.A(English)(U.F.L),

  B.A(English for Professional Purposes)

 (ဃ) စီးပွားေရးတက သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲရရှိသူ။

 (င) ဥပေဒဘွဲ(LL.B)

၃။ ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး  ၁၀ ေနရာေလ ာက်ထားသူများသည-်

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ၁-၈-၂၀၂၂၁-၈-၂၀၂၂ရက်တွင ်အသက် ၂၇ှစ်ထက ်မေကျာ်လွန်သူ၊  ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၂ှစ်ထက ်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။

(ထူးြခားေသာအေြခအေနများရှိက အသက်ကို ေလ ာ့ေပါ့ စ်းစား 

ေပးမည်။)

 (ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင် 

ရမည်။

 (ဃ) ကွန်ပျတာက မ်းကျင်သူြဖစ်ရမည်။

 (င) ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ကမု ဏမီျား န်ကားမ ဦးစီးဌာနတွင် အနည်းဆုံး  

၃ ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။

 (စ) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲဖူးပါက ဌာန၏ုတ်ထွက် 

ခွင့်ြပေကာင်း အမိန်စာမိတ ။

 (ဆ) ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာကိစ များ ကင်းရှင်းသူြဖစ်ရမည်။

၄။ သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာပုစံြံဖင့်သာ ေလ ာက်ထားရမည်။ သတ်မှတ်ေလ ာက် 

လ ာပံုစံကုိ ဤဦးစီးဌာန၏ Website ြဖစ်သည့်  www.dica.gov.mm  www.dica.gov.mm တွင် download 

ရယူ၍ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။

၅။ ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ပါအချက်အလက်များအား ပူးတွဲ ပူးတွဲ ေပးပိုရပါ 

မည်-

 (က) ဘွဲလက်မှတမ်ိတ မိတ ။ (မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ခ) အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက သိလ်ုဝင်ေအာင်လက်မှတ် 

(သိုမဟုတ်) အေြခခံပညာအထက်တန်း ေအာင်လက်မှတ် မိတ မိတ ။     

(မိတ မှန်ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးရန)်

 (ဂ) အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေကာင်း ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိတစ်ဦး၏ 

ေထာက်ခံချက် မူရင်းမူရင်း။

 (ဃ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက ်   ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်းကိ ု

သက်ဆုိင်ရာ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ ေထာက်ခံချက် မူရင်းမူရင်း။ (လွန်ခ့ဲေသာ 

တစ်လ တစ်လ အတွင်း)

 (င) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရိှေသာ အလုပ်သမား 

မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား မိတ မိတ ။ (ေြဖဆိုခွင့် ကတ်ြပားထုတ်ယူချနိ်တွင် 

မူရင်းတင်ြပရန)်

 (စ) ပတ်စ်ပို ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ။(လွန်ခဲ့ေသာ ေြခာက်လေြခာက်လခန် )

  (ဓာတ်ပုံေကျာဘက်တွင ်အမည်ှင့်     ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတ်

ေရးသားရန)်

 (ဆ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ဆရာဝန်၏

တစ်လအတွင်း ေဆးေထာက်ခံချက်မူရင်း။

၆။ ေလ ာက်လ ာကို ဓာတ်ပုံှင့်အတူ  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် 

ကမု ဏမီျား န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ အမှတ်(၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးသို ၃-၈-၂၀၂၂၃-၈-၂၀၂၂ရက်ေန  အေရာက်ေပးပိုရပါမည်။

၇။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် ေလ ာက်လ ာမိတ တစ်ေစာင်ကုိ ၃-၈-၂၀၂၂ ရက်ေနမတုိင်မီ 

ကိတင်ေပးပုိရန်ှင့် ေလ ာက်လ ာမူရင်းတစ်ေစာင်ကုိ မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ဌာနေထာက်ခံချက်ြဖင့် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနသို  ၃-၈-၂၀၂၂၃-၈-၂၀၂၂ရက်ေန  ေနာက်ဆုံး 

ထား၍ ေပးပိုရပါမည်။

၈။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ၂၀-၈-၂၀၂၂ ၂၀-၈-၂၀၂၂ ရက်(စေနေန )တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေြဖဆိုရပါမည-် 

 (က) နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီထိ။ အဂ  လိပ်စာ။

 (ခ) မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၅:၀၀ နာရီထိ။ အေထွေထွဗဟုသုတ။

၉။ အချက်အလက်မြပည့်စံုသည့် ေလ ာက်လ ာများကို ထည့်သွင်းစ်းစားမည် 

မဟုတ်ပါ။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်သူများကို ကွန်ပျတာစစ်ေဆးြခင်း၊ 

လူေတွစစ်ေဆးြခင်း ြပလုပ်ပီး ေရးချယ်ခန်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။ ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို ၁၈-၈-၂၀၂၂၁၈-၈-၂၀၂၂ ရက်ေနှင့် 

၁၉-၈-၂၀၂၂၁၉-၈-၂၀၂၂ရက်ေနများတွင် ကာယကံရှင်ကုိယ်တုိင် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ြပသ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ အမှတ်(၁)၊ 

သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ်ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ဝင်ခွင့် စာေမးပဲွ ေြဖဆိခွုင့်ကတ်ြပားထတ်ုေပးချန်ိတွင် စာေမးပဲွေြဖဆိရုမည့်ေနရာကိ ု

ေကညာထားပါမည်။

၁၁။ သရိှိလိေုသာအချက်အလက်များကိ ုရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ကမု ဏမီျား န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ အမှတ်(၁)၊ သစ ာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးသို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၆၅၈၁၂၅၊ ၀၁-၆၅၈ 

၁၄၀ သိုြဖစ်ေစ ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

 ရင်ှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန ရင်ှီးြမပ်ှံမ ှင့် ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၇/အေနာက်)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၆၉၅/ခ) ဧရိယာ(၀.၀၂၇) ဧကရိှ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ 

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၇/အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၆)လမ်း၊ အမှတ် 

(၆၉၅/ခ) ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး

တိုကို အမည်ေပါက် ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင် လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ေဒ တင်မုိးြမင့် [၁၁/စတန(ုိင်)၀၅၆၆၂၈] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ သဇင် 

[၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၉၈၂၆] မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမ ှ(၇)ရက် 

အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွက ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက ်

မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သဇင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ သဇင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးဝင်းမင်းစိုးဦးဝင်းမင်းစိုး

LL.B, WIPO (Switzerland)LL.B, WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၆၆၄)

Ph-09-450023651, 09-793568375Ph-09-450023651, 09-793568375

အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂၀၁)၊ ဘရဏီလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း

ဝမ်းတွင်းမိနယ်  ဂဏ်ုရာေကျးရာ  

ေန ဦးေဇာ်မင်း [၉/ဝတန(ိုင်)၁၅၃ 

၃၅၄] (ခ) ဦးေဇာ်ထွန်းမှာ တစ်ဦးတည်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်မင်း (ခ) ဦးေဇာ်ထွန်းဦးေဇာ်မင်း (ခ) ဦးေဇာ်ထွန်း

တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်းတစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း
ဝမ်းတွင်းမိနယ် အ.ထ.က (သဲေတာ) 

Grade 11 မှ ေမာင်ေနလင်းေအာင် [၉/
ဝတန(ိုင်)၂၃၀၇၇၃] (ခ) ေမာင်ေဇာ် 
ထက်ဦးမှာ တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ေမာင်ေနလင်းေအာင် (ခ) ေမာင်ေနလင်းေအာင ်(ခ) 
ေမာင်ေဇာ်ထက်ဦးေမာင်ေဇာ်ထက်ဦး

ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-ကီးပွားေရး(တ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၈-က၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်-ကီးပွားေရး(တ)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၈-က၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)၊ 
ဧရိယာ (၀.၀၂၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၁၅၈/က)၊ ေမတ ာ(၃)လမ်း၊  သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဧရိယာ (၀.၀၂၈)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမ၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်(၁၅၈/က)၊ ေမတ ာ(၃)လမ်း၊  သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ 
သဃ  န်းက န်းမိနယ်ရှိ အိမ်ှင့် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍- သဃ  န်းက န်းမိနယ်ရှိ အိမ်ှင့် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍- 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
အထက်အမည်ပါ အမ်ိှင့ေ်ြမကွက်ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ေြမဂရန်အမည်ေပါက် ေဒ စန်းစန်းြမင့[်၁၂/သဃက(ိင်ု) ၁၁၇၃၅၈]

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံ လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးသန်းွန်( ဦးသန်းွန်(LL.BLL.B) ဦးိုင်ထွဋ်လင်း() ဦးိုင်ထွဋ်လင်း(LL.BLL.B) ) 
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၅၅၂၇) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၅၅၄၅)

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

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

သစ်ေတာ      မှန်လ င်     အသုံးဝင်၊     အစ်     ထာဝရ   ထိန်းသိမ်းကသစ်ေတာ      မှန်လ င်     အသုံးဝင်၊     အစ်     ထာဝရ   ထိန်းသိမ်းက

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

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၅)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၂)၊ အကျယ်အဝန်း ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၅)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၄၁x၆၀) ရိှေြမှင့်ေနအိမ် အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေပ(၄၁x၆၀) ရိှေြမှင့်ေနအိမ် အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာချက်အသိေပးေကညာချက်

အထက်ပါေြမှင့်ေနအိမ်အား ဂရန်အမည်ေပါက်သ ူဦးဦးြမင့ ်(ISN-၁၇၀ 

၅၀၀) ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်အမည်ေပါက်၏ တစ်ဦးတည်းေသာ တရားဝင်ဇနီး 

ြဖစ်ပီး အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ု၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ

ေဒ ေစာမာလာ [၁၂/စခန(ိုင်)၀၂၀၅၅၄]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆကွ ေရာင်းဖိုးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာ 

ချက်ပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုသံည့ ်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 

(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသိုလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးစီးေအာင်ဆက်လက ်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ထွန်းမင်း (B.Sc, H.G.P, Dip in Business Law)ဦးေအာင်ထွန်းမင်း (B.Sc, H.G.P, Dip in Business Law)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၂၈၁)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၁၉၂၈၁)

(၂၄၉)၊ ပညာတန်ေဆာင်(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ (၂၄၉)၊ ပညာတန်ေဆာင်(၃)လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ 

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



ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှ 
ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်လ ာများ တင်သွင်းိင်ုပါသည်-
 စ် ရာထူး/လစာ န်း(ကျပ်) လစ်လပ်ေနရာ ပညာအရည်အချင်း
 (က) အငယ်တန်းစာေရး (စီမံ) (၇) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( ခ ) အငယ်တန်းစာေရး (ထုတ်လုပ်) (၅) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( ဂ ) စာရင်းကိုင ်- ၄ (၃) ေနရာ လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိင်ု
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  လက်မှတ်C.PA(သို)ဝါဏဇိ ဘဲွ 
    B.Com(သို)ဘဲွတစ်ခခုရုရိှပီး
     စာရင်းကိုင ်ဒီပလိုမာ  D.A 
    ေအာင်ရမည်။ (သိုမဟုတ်)
     L.C.C.I Level II (London) 
    Chamber of Commerce 
    and Industry မှ ချးီြမင့်ေသာ
    ေအာင်လက်မှတ်ြဖစ်ရမည်။
 (ဃ) ယာ်ေမာင်း - ၄ (၁) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  အဆင့်ရှိရမည်။ယာ်ေမာင်း
 `   လိုင်စင် (င) ရှိရမည်။
 ( င ) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်(၄)( န်းတွက်) (၂) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( စ ) စက်မ က မ်းကျင ်- ၄ (၇) ေနရာ အနည်းဆုံးအစိုးရစက်မ လက်မ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  အထက်တန်းေကျာင်းေအာင်ြမင် 
    ပီးသူြဖစ်ရမည်။ 
 (ဆ) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်- ၄(စာစီ) (၈) ေနရာ တက သိုလ်တစ်ခုခုမှ 
  (၁၈ဝဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ)  ဘဲွတစ်ခခု ုရရိှပီးသြူဖစ်ရမည်။
    ကွန်ပျတာအေြခခကံ မ်းကျင်
    ရမည်။
 ( ဇ ) ယာ်ေမာင်း - ၅ (၁) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
  (၁၆၂ဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၇၂ဝဝဝ)  အဆင့်ရှိရမည်။ယာ်ေမာင်း
    လိုင်စင်(ခ)သက်တမ်း(၂)ှစ် 
    ရှိရမည်။
 ( စျ ) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်- ၅ (စက်) (၅) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
  (၁၆၂ဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၇၂ဝဝဝ)  ေအာင်ရမည်။
 (ည) ပုံှိပ်က မ်းကျင ်- ၅ (စာအုပ်ချပ်)(၅) ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 
  (၁၆၂ဝဝဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၇၂ဝဝဝ)  ေအာင်ရမည်။
၂။ ေလ ာက်ထားသူသည ်-
 (က) ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 ( ခ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေနရာေဒသမေရး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။
 ( ဂ ) ြပင်ပပုဂ ိလ်ြဖစ်ပါက (၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင်  အသက် (၂၅)ှစ်ထက် 

မကီးရ။ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက (၃၅)ှစ်ထက်မကီးသူ ြဖစ်ရမည်။(ယာ်ေမာင်း- (ယာ်ေမာင်း- 
၄ ရာထူးအတွက် ြပင်ပပဂု ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ှင့် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ၄ ရာထူးအတွက် ြပင်ပပဂု ိလ်ြဖစ်ပါက အသက်(၃၅)ှစ်ှင့် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက 
အသက်(၄၀) ှစ်ထက်မကီးသူ ြဖစ်ရမည်။)အသက်(၄၀) ှစ်ထက်မကီးသ ူြဖစ်ရမည်။)

 (ဃ) အနည်းဆံုးလုပ်သက် တစ်ဆက်တည်း (၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုရမည်။
၃။ ေလ ာက်လ ာကိ ုကိယ်ုေရးအကျ်းှင့် ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတဲွလျက် 
“ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်”“ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်”ဟ ု
လိပ်စာတပ်၍ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ၊ ေနြပည်ေတာ်သို 
လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အမှတ်၂၂၈၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ပံုိှပ် 
ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊  စီမံေရးရာဌာနခွဲသိုလည်းေကာင်း၊ အမှတ်(၄၈)လမ်း၊ 
(၁ဝ၅) (၁ဝ၆)ကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်ရိှ အထက်ြမန်မာြပည် 
အစိုးရပုံှိပ်စက်ုံသိုလည်းေကာင်း၊ (၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ (၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပို 
ေလ ာက်ထားရမည-်
 (က) ဘွဲလက်မှတ်မိတ  (သိုမဟုတ်) ယာယီဘွဲေထာက်ခံစာမိတ / ရာထူးများ 

အလိက်ု သတ်မှတ်ထားသည့် ပညာအရည်အချင်းမတိ  (လေူတွစစ်ေဆးြခင်း 
ေြဖဆိုသည့်အခါ ေအာင်လက်မှတ်မူရင်းတင်ြပရန)်။

 ( ခ ) ဒီပလိုမာေအာင်လက်မှတ်များရှိပါကမိတ ။
 ( ဂ ) ေလ က်လ ာပိတ်ရက်မတိုင်မ ီ(၁)လအတွင်း ိုက်ထားေသာ ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပုံ 

(၃)ပုံ(ေနာက်ေကျာတွင်   အမည်ှင့်   ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ်
ေရးသားရန)်။

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာပတ်ိရက်မတိင်ုမ ီ(၁)လအတွင်း သက်ဆိင်ုရာ ရပ်ကွက်ှင့်ရစဲခန်း 
တိုမှ ြပစ်မ ၊ မ ခင်းကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

 ( င ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ။
 ( စ ) ြပင်ပမှ ေလ ာက်ထားသမူျားအတွက် (၆)လအတွင်း ြပလပ်ုထားေသာ အလပ်ု 

သမား မှတ်ပံုတင်ကတ်ြပားမိတ ။ (ေရးေြဖစာေမးပဲွ လာေရာက်ေြဖဆုိသည့် 
အခါ မူရင်းြပသိုင်ရမည်။)

 (ဆ) (၁) လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆး 
ေထာက်ခံစာမူရင်း။

 ( ဇ ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မူရင်းှင့် 
ဌာနဆိုင်ရာ ြပစ်မ ကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း။

 ( စျ ) ယခင်ဝန်ထမ်းအြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးပါက ဌာန၏ ုတ်ထွက်ခွင့်ြပ 
ေကာင်း အမိန်စာမိတ ။

၄။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက် (၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနထက်(၃၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနထက်ေကျာ်လွန်ေပးပိုလာေသာ 
ေလ ာက်လ ာများှင့် အချက်အလက်များ ြပည့်စုစွံာေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှေသာ ေလ ာက်လ ာ 
များကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖစစ်ေဆးြခင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၂၂၈)၊ 
သမ်ိြဖလမ်းရိှ ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလပ်ုမည် 
ြဖစ်ပါသည်။  
၆။ အပိဒ်ု၁၊ (က)( ခ )( ဂ )( င )( စ )(ဆ) ပါ ရာထူးများအတွက် ေလ ာက်ထားသမူျားသည် 
ြမန်မာစာ၊ အဂ  လပ်ိစာ၊ အေထေွထဗွဟသုတု ဘာသာရပ်များပါဝင်ေသာ အရည်အချင်းစစ် 
ေရးေြဖစာေမးပဲွအား  (၂) နာရီေမးခွန်းြဖင့် (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန (နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီ)(၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန (နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီ)၌ 
ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လူေတွစစ်ေဆးမ ှင့် ကွန်ပျတာက မ်း 
ကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်းများြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။ အပိုဒ်၁၊ (ဃ) (ဇ) ပါ ရာထူးများအတွက ်ယာ်ေမာင်းက မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးြခင်းှင် ့
လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတိုကို (၂-၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  (နံနက်၁ဝ:၃၀နာရီ)(၂-၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  (နံနက်၁ဝ:၃၀နာရီ)၌ ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီး၊ အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်းရှိ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပ 
ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၈။ အပိဒ်ု ၁၊ (စျ)(ည)ပါ ရာထူးများအတွက် လေူတွစစ်ေဆးြခင်းကိ ု(၂- ၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  (၂- ၉-၂၀၂၂)ရက်ေန  
(နနံက် ၁ဝ:၃၀ နာရ)ီ(နံနက် ၁ဝ:၃၀ နာရီ)၌ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်းရိှ ပံုိှပ်ေရးှင့် 
ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၉။ ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကိ ု(၉-၈-၂၀၂၂) ရက် (၉-၈-၂၀၂၂) ရက် တွင်  ုံးအမှတ်(၇)၊ 
ေနြပည်ေတာ်၊ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာ 
ဌာနခဲွ၌လည်းေကာင်း၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အမှတ်(၂၂၈)၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ ဗိလ်ုတေထာင် 
မိနယ်ရှ ိပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ၌လည်းေကာင်း၊ ေြဖဆို 
မည့်သူကုိယ်တုိင် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားြပသ၍   ံုးချန်ိအတွင်း ထုတ်ယူရပါမည်။
၁၀။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများအား လူေတွစစ်ေဆးမည့် အစီအစ်ကုိ ထပ်မံအေကာင်း 
ကားမည်ြဖစ်ပီးအေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ပုိှံပ်ေရးှင့်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန၊ တယ်လဖီန်ုး တယ်လဖီန်ုး 
အမှတ်-၀၆၇-၄၁၂၂၀၃/၀၆၇-၄၁၂၂၀၅၊ ၀၁-၂၅၁၈၉၂တိုသို အမှတ်-၀၆၇-၄၁၂၂၀၃/၀၆၇-၄၁၂၂၀၅၊ ၀၁-၂၅၁၈၉၂တိုသို    ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင ်
ပါသည်။
  ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီး

ဌာနမှ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးအသစ် (၆) ခအုား ပဂု လကိရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ ြဖင့် ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာြပစုြခင်းအပါအဝင ်စီမံကိန်းအေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန် စတ်ိဝင်စားသ ူလပ်ုငန်းရှင်ကမု ဏမီျားသို လပ်ုငန်းအပ်ံှလိပုါသည်-

 (က) ဖုန်အင်ခေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းကိ ု         ပုဂ လိကရင်းှီးြမပ်ှံမ ြဖင့် 

  ြဖစ်ေြမာက်ုိင်စွမ်းအစီရင်ခံစာြပစုြခင်းအပါအဝင် စီမံကိန်းအေကာင်အထည် 

  ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း

  (Tender No. 07/DHPI(P&W)/2022-2023)

 ( ခ) ကဆန်ေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးကိ ုပဂု လကိရင်းီှးြမပ်ံှမ ြဖင့ ်ြဖစ်ေြမာက် 

  ိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာြပစုြခင်းအပါအဝင ်စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

  ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း

  (Tender No. 08/DHPI(P&W)/2022-2023)

 ( ဂ) နမ့်မယ်ဆုိင်ေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းကုိ ပုဂ လိကရင်းီှးြမပ်ံှမ ြဖင့် ြဖစ်ေြမာက် 

  ိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာြပစုြခင်းအပါအဝင ်စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

  ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း

  (Tender No. 09/DHPI(P&W)/2022-2023)

 (ဃ) နမ့က်န်ေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးကိ ုပဂု လကိရင်းီှးြမပ်ံှမ ြဖင့ ်ြဖစ်ေြမာက် 

  ိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာြပစုြခင်းအပါအဝင ်စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

  ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း

  (Tender No. 10/DHPI(P&W)/2022-2023)

 ( င) နမ့တ်ဘက် (ကယား) ေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးကိ ုပဂု လကိရင်းီှးြမပ်ံှမ  

  ြဖင့ ်ြဖစ်ေြမာက်ိင်ုစွမ်းအစရီင်ခစံာြပစြုခင်းအပါအဝင် စမီကံန်ိး အေကာင် 

  အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း

  (Tender No. 11/DHPI(P&W)/2022-2023)

 (စ) အထက်ဆည်ေတာ်ကီးေရအားလ ပ်စစ်စမီကံန်ိးကိ ုပဂု လကိရင်းီှးြမပ်ံှ 

  မ ြဖင့် ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာြပစုြခင်းအပါအဝင ်        စီမံကိန်း 

  အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်း

  (Tender No. 12/DHPI(P&W)/2022-2023)

၂။ တင်ဒါပုံစံှင့်အချက်အလက်များကို ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် ုံးချနိ်အတွင်း 

လာေရာက်  စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ လာေရာက်ဝယ်ယူရာတွင ်ကုမ ဏီတစ်ခုလ င် 

ကုိယ်စားလှယ် (၁) ဦးသာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ အကာအကွယ် (Mask  ှင့်  Faceshield) 

များ ဝတ်ဆင်၍ လာေရာက် ဝယ်ယူေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံပါသည်-

 တင်ဒါပံုစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက် - (၁၈-၇- ၂၀၂၂) ရက်မှ (၅-၈-၂၀၂၂) ရက်ေနထိ 

    (အစိုးရုံးပိတ်ရက်များမပါ)

 တင်ဒါပုံစံ ေရာင်းချမည့်အချနိ် -   ုံးဖွင့ရ်က်(၁၀:၀၀)နာရမှီ( ၁၅:၀၀) နာရ ီ

    အတွင်း

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ေနရာ - ုံးအမှတ်(၂၇)၊ ေရအားလ ပ်စစ် အေကာင် 

    အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊  (၃)ထပ်ေဆာင်၊ 

    ုံးသစ်၊ ေနြပည်ေတာ်

 တင်ဒါအဆိုြပလ ာတင်သွင်း -   အမှတ်စ် (၁)(က)ပါလုပ်ငန်းအတွက် 

 ရမည့်ရက ်အချနိ်၊ ေနရာ  (၁၈- ၁၁ -၂၀၂၂) ရက်၊   (၁၀:၃၀)နာရီ 

    အမှတ်စ် (၁)(ခ)ပါ    လုပ်ငန်းအတွက်

    (၁၈- ၁၁ -၂၀၂၂) ရက်၊  (၁၁:၀၀)နာရီ

    အမှတ်စ် (၁)(ဂ)ပါ လုပ်ငန်းအတွက်

    (၁၈- ၁၁ -၂၀၂၂) ရက်၊   (၁၁:၃၀)နာရီ

    အမှတ်စ် (၁)(ဃ)ပါ  လပ်ုငန်းအတွက်

    (၁၈- ၁၁ -၂၀၂၂) ရက်၊  (၁၃:၀၀)နာရီ

    အမှတ်စ် (၁)(င)ပါ   လုပ်ငန်းအတွက်

    (၁၈- ၁၁ -၂၀၂၂) ရက်၊    (၁၃:၃၀)နာရီ

    အမှတ်စ် (၁)(စ)ပါ လုပ်ငန်းအတွက်

    (၁၈- ၁၁ -၂၀၂၂) ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ

    ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

    ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ 

    (ံုးအမှတ်-၂၇)(၃)ထပ်ေဆာင်၊ ံုးသစ်၊ 

    ေနြပည်ေတာ်။

၃။ တင်ဒါေကာ်ြငာပုံစံကို လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာ    

www.moee.gov.mm တွင်လည်း  ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနေရအားလ ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

ုံးအမှတ်( ၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ုံးအမှတ်( ၂၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၁၈၄၊ ၈၁၀၄၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၄၀)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၂၁)၊ အလျား၄၀ေပxအနံ၆၀ေပ 
အကျယ်အဝန်းရိှ ေဒ ြမတင် [၆/ထဝန(ိင်ု)၀၁၈၆၀၈]အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် အရပ်ရပ် 
တိုကို ေဒ ဥမ ာစိုး[၆/ထဝန(ိုင်)၀၁၈၆၀၉]ှင့် ေဒ ငိမ်းေအးစ[ု၁၂/ကမရ 
(ိုင်)၀၅၂၅၇၅]တိုမှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး၏ အေမ ွ
ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း မ က်ဟေကညာစာချပ်မှတ်ပံုတင်အမှတ် (၁၃၈၃/၂၀၂၂) 
အရ ပုိင်ဆုိင်အကျိးခံစားခွင့်ရိှေသာ အိမ် ခံေြမြဖစ်ေကာင်းှင့် ၎င်းတုိှစ်ဦး 
ထံမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်လ ဲစာ လ ဲစာအမှတ(်၂၈၃၆/၁၈-၂-၂၀၂၂) ရရှိသ ူ
ဦးပိင်ုငမ်ိးဦး [၁၂/အစန(ိင်ု)၂၀၆၃၂၃] အေနြဖင့ ်ဥပေဒှင့အ်ညလီ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိ ေရာင်းချလာရာ က ု်ပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေရှာက်ေထာင် [၁၃/လရန(ိင်ု)၂၃၅၄၈၇]မှ အပီးအပိင်ု 
လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိအားေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း 
မူရင်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါရှိသည့ ်ေနမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း က ်ုပ် 
ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့် 
အညီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်လတ် (LL.B)ဦးေကျာ်ေကျာ်လတ ်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၀၀)

အမှတ်(၈၀/ခ)၊ အထက်မဂ  လာလမ်းသွယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၈၀/ခ)၊ အထက်မဂ  လာလမ်းသွယ်၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ 
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-450525534, 09-888862680အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-450525534, 09-888862680



ဇူလိုင်  ၄၊   ၂၀၂၂

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန
တံတားဦးစီးဌာနတံတားဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။  ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ တတံားဦးစီးဌာန၊ အေထာက်အကြူပဌာနခဲွ (စက်မ )
မှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘ  ာေရးှစ် အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါေခ ယရူန်အတွက် သက်ဆိင်ုရာ တတံား 
စီမံကိန်း၏ ြပည်ေထာင်စု ေငွလံုးေငွရင်း ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရက်မည့် တံတားများတွင် 
အသုံးြပရန် လိုအပ်ေသာ ေအာက်ပါစက်ပစ ည်း(၂)မျိး ဝယ်ယူြခင်းအတွက ်ိုင်ငံပိုင် 
ြမန်မာ(ကျပ်)ေငွြဖင့် တင်ဒါေခ ယူလုိပါသြဖင့် တင်ဒါတင်သွင်းလုိသူများအား ဖိတ်ေခ  
အပ်ပါသည်-

စ် ပစ ည်းအမျိးအမည်                                       အေရအတွက် မှတ်ချက်စ် ပစ ည်းအမျိးအမည ်                                      အေရအတွက် မှတ်ချက်

1  Automation  Concrete Batching Plant,  (4) Set

 35 m3 (Belt Type)      All Country

2  150 kVA Generator (Silent Type) (3) Nos

၂။  တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် -  ၄-၇-၂၀၂၂ရက်၊ နံနက် (၁၀:ဝဝ)နာရီ

 ရက်/အချနိ်

၃။  တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး -  ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်၊

 တင်သွင်းရမည့ ်ရက်/အချနိ်   ညေန (၃:ဝဝ) နာရီအထိ

၄။  တင်ဒါဖွင့်မည့ ်ရက်/အချနိ် -  ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။

၅။  တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ   -  ုံးအမှတ် (၁၁)၊ 

   ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်

၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို 
ုံးချနိ်အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့ ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၇၁၂၉၊ ၀၉-၅၀၀၇၀၅၄၊ ၀၉-၅၀၉၁၄၄၉ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၇၁၂၉၊ ၀၉-၅၀၀၇၀၅၄၊ ၀၉-၅၀၉၁၄၄၉

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီးတွင် တက်ေရာက်ကသုကသည့ ်လနူာ 

များအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေဆးဝါးှင့ေ်ဆးပစ ည်းများ ဝယ်ယမူည် 

ြဖစ်ပါသြဖင့ ်အစိုးရအသိအမှတ်ြပ ကုမ ဏီများထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

တင်သွင်းရန် ေခ ယူအပ်ပါသည်-

 (က) ေဆးဝါးှင့်ေဆးပစ ည်းများ

 (ခ) Speciality Consumables များ

 (ဂ) ကင်ဆာေဆးဝါးများ

 (ဃ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးေဆးရည်ှင့်ေဆးပစ ည်းများ

 (င) ဓာတ်မှန်ခန်းသုံးေဆးပစ ည်းများ

 (စ) ေအာက်စီဂျင ်(ဓာတ်ေငွရည)်

၂။ တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန)

 တင်ဒါပုံစံေနာက်ဆုံးေပးသွင်းရမည့ ် - ၁၄-၇-၂၀၂၂ 

 ေနရက်/ အချနိ်  (ကာသပေတးေန )

   ၁၆:၀၀ နာရီ

၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်ကို 

သိရှိလိုပါက ေဆးုံအုပ်ကီးုံး ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ုံးချနိ ်

အတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်း ိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး

ြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကိုြပင်ဆင်မ ဆိုင်ရန် ချနိ်းဆိုသည့်ေနရက်ကို
ြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာြပင်ဆင်မ ေလ ာက်ထားခံရသူများသို အေကာင်းကားစာ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၅၉၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမြပင်ဆင်မ အမှတ်-၅၉
 ေဒ တင်တင်ေအး(ခ)  ှင့် ၁။ ေဒ ပွင့်
 ေဒ တင်ေလးွယ်    ၂။ ဦးရဲလင်းေအာင်
    ၃။ ဦးဇင်ေဝဟန်
    ၄။ ဦးမျိးိုင်ဦး
    ၅။ ဦးရဲေဇာ်
     ၆။ မစ ာ
 (ေလ ာက်ထားသူ) (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)(ေလ ာက်ထားသူ) (ေလ ာက်ထားခံရသူများ)

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်စွဲပါ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံး တရားမ 
ကီးမ -၇၂၄/၂၀၁၇ အမ တွင် ချမှတ်ေသာအမိန်ကို ြပင်ဆင်မ ။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ 
(၉၄)ရပ်ကွက်၊ ေအ(၁)လမ်း၊ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၃၀၄)ေန ေလ ာက်ထားခံရသ ူ(၃) ဦးဇင် 
ေဝဟန် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

ယခုအမ တွင် ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်မှ ချမှတ်သည့်အမိန်ကို 
ေလ ာက်ထားသမှူ ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းရာ ဤံုးေတာ်တွင် မှတ်ပုတံင်စာရင်းတင်သွင်း၍ 
ထုိြပင်ဆင်မ ကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၉ ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း ၂ ရက်)တွင် 
ဆိုင်ဆိုရန်  ဤုံးေတာ်မ ှချနိ်းဆိုလိုက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ သင့်ေရှေနြဖစ်ေစ 
ဤြပင်ဆင်မ တွင် သင့်အတွက်ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပထားသူ ကုိယ်စားလှယ် 
ြဖစ်ေစ၊ မလာေရာက်ခဲလ့ င် ၎င်းြပင်ဆင်မ ကိ ုသင်မရိှသည့အ်ခါတွင် တစ်ဖက်သတ်စရီင် 
ဆုံးြဖတ်လိမ့်မည်။

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၁)ရက်ေနတွင် ဤံုးတံဆိပ်ုိက်ိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 
ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။
 (မိုမိုေအာင်)(မိုမိုေအာင်)
 လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ ပငေကျးရာေန 

ဦးေအာင်လွန်းတင်[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၆၆၃၈၆]ှင့် ေဒ ဝင်းသက်ေမာ်[၁၀/

သဖရ(ိင်ု)၀၀၀၃၃၇]တို၏သား မင်းဗညားေအာင်[၁၀/သဖရ(ိင်ု)၁၈၅၀၅၈]

သည် မိဘများ  စိတ်ဆင်းရဲေစရန ်  ဖန်တီးြပမူေနပါသြဖင့ ် (၁-၇-၂၀၂၂)

ရက်ေနမှစ၍   သားအြဖစ်မှ   အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်းှင့ ်

မင်းဗညားေအာင်၏ ကိစ အဝဝသည် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေတာ့ပါေကာင်း 

ဦးေအာင်လွန်းတင်ှင့ ်ေဒ ဝင်းသက်ေမာ်တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူများ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူများ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

၁။ ဦးေအာင်လွန်းတင် ဦးေဇာ်ဝင်း ၁။ ဦးေအာင်လွန်းတင် ဦးေဇာ်ဝင်း B.A(LB.A(Law)aw)., LL.B, D.B.L., LL.B, D.B.L

[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၆၆၃၈၆] [၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၆၆၃၈၆] D.M.L., P.G. D.A. PD.M.L., P.G. D.A. Psysy

၂။ ေဒ ဝင်းသက်ေမာ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၄၅)၂။ ေဒ ဝင်းသက်ေမာ ် တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၄၅)

[၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၀၀၃၃၇] အမှတ်(၂)၊ သူဇာလမ်း၊ ေညာင်ဝိုင်း၊ [၁၀/သဖရ(ိုင်)၀၀၀၃၃၇] အမှတ်(၂)၊ သူဇာလမ်း၊ ေညာင်ဝိုင်း၊ 

 ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၇၂၁၀၈၅၊ ၀၉-၅၄၅၅၅၅၅၃၄ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၇၂၁၀၈၅၊ ၀၉-၅၄၅၅၅၅၅၃၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၂၈)၊ ေအာင်ရိပ်သာ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၂၉)၊ 

(အလျား၄၄ေပx အနံ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးေငွသိန်း(A/RGN-၀၁၆၅၇၃)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၏ တရားဝင် 
မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းဘက်အြခမ်း၊ (အလျား၂၄ေပx အနံ၆၀ေပ)အကျယ်အဝန်းရှိ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်သူများြဖစ်ေသာ(၁) ေဒ သီတာသိန်း[၁၂/စခန(ုိင်)၀၀၈၉၉၁]၊ (၂)ဦးမင်းသိန်း[၁၂/စခန(ုိင်) 
၀၀၈၉၉၀]၊ (၃)ဦးမင်းေအာင[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၅၃၈၅၉]၊ (၄)ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ[်၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၅၅၇၃]၊ (၅) ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်း[၁၂/
ဒဂမ(ိုင်) ၀၀၆၅၀၆]တိုထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ် ကတိစာချပ်ြဖင့် လက်ရှိဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/
တမန(ုိင်)၀၈၃၆၄၈]မှ ဥပေဒှင့်အညီ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပေြပာဆုိလာရာ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူမှ 
အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအချိကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်လိုပါက 
ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်(စလင်း) ဦးေမာင်ေမာင်ချစ(်စလင်း)LL.BLL.B ေဒ မိုးယုွယ် ေဒ မိုးယုွယ်
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၇၄၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၉၂၄)
 Ph-09954280932  h-09954280932  LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L WIPO(SLL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L WIPO(Switzerlandwitzerland)
 အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။  အမှတ်(၈၁)၊ တေကာင်း(၅)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။ Ph:09-420080932,09-977402677h:09-420080932,09-977402677

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၀)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၂၄၆၄)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ)ရှိ ဦးေအာင်မျိး 
ေကျာ် အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမအမျိးအစား အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး
ကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူြဖစ်ေသာ ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်း [၈/ရနခ(ိုင်)၀၈၉၂၁၈]ထံမှ တရားဝင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးရဲထွန်း[၉/ညဥန(ိုင်)၁၆၆၂၀၀]သည် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ 
တစ်စတ်ိတစ်ပိင်ုးကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 
တကွ က ု်ပ်ထံသုိ သတင်းစာတွင်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်း 
အဝယ် ကိစ အထေြမာက်ေစရန်အတွက ်ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဝါဝါေမဝင်း (LL.B)ေဒ ဝါဝါေမဝင်း (LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၂၅၄/၂၇-၁၂-၂၀၁၈)(စ်-၁၅၂၅၄/၂၇-၁၂-၂၀၁၈)
အမှတ်-၁၂၃/A-3၊ (စ)လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။အမှတ်-၁၂၃/A-3၊ (စ)လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၇၈၂၃၊ ၀၉-၉၅၁၉၈၃၇၉၁ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၇၈၂၃၊ ၀၉-၉၅၁၉၈၃၇၉၁

“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်”“ကန်ကွက်ိုင်ပါသည”်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပု ံ

(၃)လမ်း၊ အမှတ်-၁၂၀၅/က၊ တစ်ခန်းတဲွ ေြခာက်ထပ်တိက်ု 
၁၈'x၅၄' ရှိ စတုတ ထပ် (၅)လ ာ အခန်းအား ဦးေအာင်ခန်  
ေကျာ ်[၉/ပသက(ိုင်)၁၄၇၈၈၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယူရန် စရန်ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်လို 
သမူျား(၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း ေကာ်ြငာအပ် 
ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ န်ကားချက်အရ
ဦးခင်ေမာင်ေလး LL.Bဦးခင်ေမာင်ေလး LL.B

အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၁၅၆၅ (၂၆-၇-၁၉၈၅)အထက်တန်းေရှေန၊ စ်-၁၁၅၆၅ (၂၆-၇-၁၉၈၅)
အမှတ်(၆၅)၊ ချမ်းသာြပည့်စုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၅)၊ ချမ်းသာြပည့်စုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊

မရမ်းကုန်း၊ Ph: 09- 796490737မရမ်းကုန်း၊ Ph: 09- 796490737

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေမာင်ေဝယံေကျာ်ြမင့ ်

[၁၄/မမက(ုိင်)၂၁၄၅၇၈]၏ သေ  ဘာ 

သား CDC စာအုပ် ေပျာက်ဆုံးသွားပါ 

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။               Ph: 09-773692562Ph: 09-773692562

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ေအာင်ရိပ်သာလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၇၈)၊ ေဒ ခင်ေရ  [၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၈၂၀၈၇] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်၊ ေြမအကျယ် 
အဝန်း(၄၄x၆၀)ေပအနက်မှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ ေခါင်းရင်းြခမ်း (၂၄x၆၀) ေပရှိ ေြမှင့် ေြမကွက် 
ေပ ရှိေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင ်
ထားရိှသူ ေဒ လှလှမုိး [၁၀/မလမ(ုိင်)၀၅၁၂၆၂]သည် တရားဝင်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံလျက် 
ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးခင်ေမာင်ထွန်း [၂/ဖဆန(ိုင်)၀၀၂၆၆၁]က 
အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်“ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ ်စရန်ေပးကတိစာချပ”် ကိုချပ်ဆို၍ စရန်ေငွ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်န  
မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက် ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးခင်ေမာင်ထွန်း၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ဖိးလတ် (LL.B) ဦးဘရန်နန် (LL.B) ဦးေအာင်ဖိးလတ ်(LL.B) ဦးဘရန်နန် (LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
 (စ်-၁၂၀၀၅) (စ်-၁၇၈၅၂) (စ်-၁၂၀၀၅) (စ်-၁၇၈၅၂)

အဓိပတိ (Law Firm)အဓိပတိ (Law Firm)
အမှတ်-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊အမှတ်-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၀၅၂၁၈၅၊ ၀၉-၇၇၈၁၅၆၂၄၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၀၀၅၂၁၈၅၊ ၀၉-၇၇၈၁၅၆၂၄၂

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးှင့် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးှင့ ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာနေအာက်ရိှ ရှမ်းြပည်နယ်ကသုေရးှင့ ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 
(ေတာင်ကီး၊  လား  း၊  ကျိင်းတုံ)၊  အမျိးသမီးှင့် ကေလးေဆးုံ၊ 
လိွင်လင်ြပည်သူေဆးု၊ံ ကေလာေဆးု၊ံ ခိလုမ်ေဆးု၊ံ မိနယ်ေဆးု၊ံ 
တုိက်နယ်ေဆးံု၊ မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မိခင်ကေလး 
ကျန်းမာေရးဌာန၊ ေဒသ ရကျန်းမာေရးဌာန၊ ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 
ဌာန/ ဌာနခဲွများအတွက် လိအုပ်ေသာ ေဆးဝါးများ ဝယ်ယရူန် အတ်ိဖွင့် 
တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-
၂။ စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၄-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )
 တင်ဒါပိတ်ရက် - ၁၈-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )
၃။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ရှမ်းြပည်နယ်ကုသေရးှင့် ြပည်သူ     
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန (ေတာင်ကီး၊ လား  း၊ ကျိင်းတု)ံ ဖန်ုး ၀၈၁-၂၁၂၁ 
၀၆၉၊ ၀၈၂-၂၃၀၁၃၊ ၀၈၄-၂၁၀၇၀ ှင့် သက်ဆိုင်ရာေဆးုံကီးများသို 
ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်မတီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်မတီ



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
 ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက် 

(၁၂)၊ ေအာင်မဂ  လာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၄၁၉)ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း 
အလျား x အနံ (၄၀x၆၀)ေပ ဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပ ေြမကွက်အပါအဝင ်ယင်း 
ေြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် 
ထမှံ ဦးမျိးေဇာ်[၁၄/မအန(ိင်ု)၀၅၁၆၇၉]မှ ဝယ်ယ၍ူ လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုထားပီး အ ပ် 
အရှင်းကင်းရှင်းကာ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံကတိြပပီး အပီးအပုိင် 
ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းြခင်းကို က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်လတ ်[၁၂/ဥကမ 
(ိုင်)၁၀၇၈၇၅]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက (၁၀-၇-၂၀၂၂)ရက် ေနာက်ဆံုးထားပီး က ု်ပ် 
ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်အပီးအပိုင ်အေရာင်း 
အဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးခင်ေမာင်လတ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးခင်ေမာင်လတ်၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 
ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း(LL.B)ေဒ ဝင့်ဝင့်ထွန်း(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၆၉) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၈၀၆၉)
အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊အမှတ်(၁၈၉)၊ ေအာင်ကျက်သေရလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄

အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်အများသိေစရန်ှင့် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်(၁၃၂)၊ ဗုိလ်မင်းေရာင် 

(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၀၈)ဟုေခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း အလျား x အနံ 

(၄၀x၆၀)ေပ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊ ှစ်(၆၀) ဂရန်အမည်ေပါက်ေြမကွက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ 

ေဒ တင်ဆုိင် [၁၂/လမန(ုိင်)၀၆၈၄၇၁]မှ ေြမကွက်အပါအဝင် ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက် 

ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုကာ အ ပ်အရှင်း 

ကင်းရှင်းေကာင်း ဝန်ခကံတြိပပီး အပီးအပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းြခင်းကိ ုက ု်ပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ ေအးစခုိင်ု [၁၂/ဒဂမ(ိင်ု)၀၁၀၆၃၅]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်၍ ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက (၁၀-၇-၂၀၂၂)

ရက် ေနာက်ဆုံးထားပီး က ်ုပ်ထံသို ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်း အြပည့်အစုံြဖင့ ်

လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်   ကန်ကွက်ရန်မရှိပါက   အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ေြမကွက်အပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးစုခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ေအးစုခိုင်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

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

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

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

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၁၀၁၁၃၄

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေတာင်)ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်း(ေတာင်)

ရပ်ကွက်၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ဟုေခ တွင်သည့် ရပ်ကွက်၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉)ဟုေခ တွင်သည့် 

(၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်ရှိ (၆-လ ာ) ေြခရင်းတိုက်ခန်းှင့် (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်ရှိ (၆-လ ာ) ေြခရင်းတိုက်ခန်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုက ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ကန်ကွက်လိုက 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 အထက်ပါတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ထားရိှ ပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ သန်းရ ီ[၁၂/စခန(ိင်ု)၀၁၁၅၂၆]ထမှံ က ု်ပ်တို၏ မတ်ိေဆကွ 

အ ပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးစရန်ေငတွချိ ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ်တိုထသံို ခိင်ုလု ံ

ေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ေကညာချက်ပါသည့် ေနမှ 

စ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့် 

တိုင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ေဇာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်ေဇာ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့  ေဒ ြပည့်သ ာေဌးဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့  ေဒ ြပည့်သ ာေဌး

LL.B, D.B.L  LL.B  LL.BLL.B, D.B.L  LL.B  LL.B

(စ်-၁၃၀၇၂)  (စ်-၅၀၄၂၉)  (စ်-၅၄၅၂၈)(စ်-၁၃၀၇၂)  (စ်-၅၀၄၂၉)  (စ်-၅၄၅၂၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

မိုးမခလမ်း၊ အမှတ်(၅၄)ဟုေခ တွင်သည့် Hall (၆)ထပ် မိုးမခလမ်း၊ အမှတ်(၅၄)ဟုေခ တွင်သည့် Hall (၆)ထပ် 

တိုက်ရှိ ပထမထပ် (၂-လ ာ) တိုက်ခန်းှင့်တိုက်ရှိ ပထမထပ် (၂-လ ာ) တိုက်ခန်းှင့်

ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက်လုိက ပတ်သက်၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကုိ ကန်ကွက်လုိက 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 အထက်ပါတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား

လံုးတုိကုိ လက်ဝယ်ထားရိှပုိင်ဆုိင်ပီး လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးြပည့်စိုးေအာင ်[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၆၁၇၃၇]ထံမှ က ်ုပ်တို 

၏ မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးစရန်ေငတွချိ 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက က ု်ပ် 

တုိထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် ေကညာချက် 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ပီးဆုံးသည့တ်ိင်ု ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သ ာရှိန်း ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ သ ာရှိန်း ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့  ေဒ ြပည့်သ ာေဌးဦးေအာင်ကိုလင်း(ေကာ့မှး) ေဒ ေနြခည်ရ န်းလဲ့  ေဒ ြပည့်သ ာေဌး

LL.B, D.B.L  LL.B  LL.BLL.B, D.B.L  LL.B  LL.B

(စ်-၁၃၀၇၂)  (စ်-၅၀၄၂၉)  (စ်-၅၄၅၂၈)(စ်-၁၃၀၇၂)  (စ်-၅၀၄၂၉)  (စ်-၅၄၅၂၈)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 အထက်တန်းေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန                 အထက်တန်းေရှေနများ

အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၀၄၀၆၅၂၊ ၀၉-၇၈၉၅၁၀၉၀၃

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မိမ(၁၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၈၈/က)၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ လူေနေြမကွက်အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ(၂၀x၆၀)ေပရိှ ဦးေသာင်းေရ ၊ 

ေဒ လှခင် အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါ 

အဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ု အမည်ေပါက် ဦးေသာင်းေရ ၊ ေဒ လှခင် 

တို၏ ဆက်ခပံိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားြဖစ်ကေသာ ၁။ ေဒ ခိင်ုခိင်ုဝင်း [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၃၁ 

၆၅]၊ ၂။ ေဒ စ ာဝင်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၀၀၀၇၉၆]၊ ၃။ ဦးထွန်းေအာင်မိုး [၁၂/သကတ 

(ိုင်)၁၂၂၄၇၃]၊ ၄။ ဦးဟန်သိန်း [၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၂၄၇၂]တိုက တရားဝင်လက်ဝယ ်

ပိုင်ဆိုင်ထားပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုကာေရာင်းချရန ်

အဆိြုပ  ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ု်ပ်၏ မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးေအးမင်းထွန်း [၁၂/သကတ(ိင်ု) 

၁၃၇၂၁၀]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား စရန်ေငွ

အြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ ေြမကွက်၊ ေနအမ်ိှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 

စာရက်စာတမ်း (မူရင်း) များှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင် 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ စီစီေအး (စ်-၁၅၅၀၉)  ေဒ ေမသ  ကန် (စ်-၁၅၅၄၄)ေဒ စီစီေအး (စ်-၁၅၅၀၉)  ေဒ ေမသ  ကန် (စ်-၁၅၅၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B, D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B, D.B.L) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (LL.B)

အမှတ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်(ေအ)၊ ေဇယျာသီရိ(၇)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်(ေအ)၊ ေဇယျာသီရိ(၇)လမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ 

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၅၁၇၇ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၅၁၇၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃/

မာန်ေြပ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၉၉/ခ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀)ေပ၊ ၁၂၀၀ 
စတုရန်းေပရိှ ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ် 
အားလုံးတိုသည် မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ခင်(CF-058900) အမည်ြဖင့ ်
တည်ရှိေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမည်ေပါက်ထံမ ှယခုေရာင်းချ 
သူက တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ယခုလက်ေရာက်ပိုင်ဆိုင်သ ူဦးစိုးလင်းထွန်း 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၄၀၇၉၁]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွက တရားဝင်အေရာင်း 
အဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ယခုေကာ်ြငာပါပီးသည့် 
ေနမှစ၍ ခနုစ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သ ူ
မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ အပီးတုိင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရလ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ
ေဒ လှလှခိုင် (လိုင်စင်-၂၃၃၈၀) အထက်တန်းေရှေနေဒ လှလှခိုင် (လိုင်စင်-၂၃၃၈၀) အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၃၉)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အမှတ်(၃၉)၊ (၃၅)လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၇၀၀၁ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၇၀၀၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ယခင်-၅၀) 

(ယခု-၅၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၄၉/က)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ အမှတ်(၉၄၉/က)ဟု 
ေခ တွင်ေသာ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား ဦးေအာင်ကည် (ISN-၁၀၈၄၆၉)အမည်ြဖင့ရိှ်ေသာ 
အကျယ်အဝန်း အလျား ေပ(၂၀) x အနံ (၆၀)ေပ ေြမှင့်အိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကို အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်စာချပ်များြဖင့် တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူ
များြဖစ်ကေသာ ဦးေမာင်ဦးှင့် ေဒ ခင်ငိမ်းေထွးတိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ 
ေဒ ေကသခီိင်ုမှ ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်အြဖစ် စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ယင်းအိမ်ေြမှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ 
မည်သမူဆိ ုခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ ဤေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထိ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ပီးစီးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လွင်မာဦး (LL.B)   ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)ေဒ လွင်မာဦး (LL.B)   ေဒ ေနာ်အိေ ဖူးသစ်ဦး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၅၁၁)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၆၇၄)

အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၁၇၄)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ (၅၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၆၈၆၀၈၈ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၉၆၈၆၀၈၈

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုသီရိလမ်း၊ အမှတ်(၂၅)၊ 

ေြမညထီပ်/ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း တိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ မိမိတုိသာပုိင်ဆုိင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံ 

ကတြိပ၍ အပိင်ုေရာင်းသမူျားြဖစ်ကေသာ (၁)ေဒ ခင်ဝင်းမာ[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၄၄၄၇၉]၊ 

(၂)ေဒ ခင်သန်းေဌး[၁၂/တမန(ုိင်)၀၂၂၅၇၉]တုိှစ်ဦးထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက 

အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွအြဖစ် ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထား 

ပီးြဖစ်ပါသည်။

အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာပါသည့ေ်နရက်မှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံသို 

လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိုပီးဆုံးေအာင် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်ြပည့်(LL.B,D.B.L)ေဒ ခင်ြပည့(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၀၄၈)

အမှတ်(၈၄/ပ-ထပ်)၊ ၉၄-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၈၄/ပ-ထပ်)၊ ၉၄-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၇၁၉၃ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၇၁၉၃

     "ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာ်မိေတာ်၊ (စ)ီ၉-လမ်း၊ တုိက်(၃၆)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၃)၊ လူေန 

တိက်ုခန်းအား မလူအမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် ဦးေစာညညီထီမှံ အရပ်စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု လက်ရိှထားသ ူဦးေကျာ်ဇင်လတ် 

[၁၂/တမန(ုိင်)၁၀၀၂၁၄]က တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်၍ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် က ု်ပ်မိတ်ေဆွ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဆွ 

[၁၄/မမန(ိင်ု)၀၂၅၆၀၂]မှ အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသွူားရန် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါတုိက်ခန်းအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ကန်ကွက်လုိသူများ 

ရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တက ွ

က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ ပီး ဆုံးသည့်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ်သူ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ်သူ-   လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဆွ   ေဒ ခင်ခင်ဆု(LL.B)ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဆ ွ  ေဒ ခင်ခင်ဆု(LL.B)

[၁၄/မမန(ိုင်)၀၂၅၆၀၂]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၆၇)[၁၄/မမန(ိုင်)၀၂၅၆၀၂]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၆၇)

   အမှတ်(၂၆၆)၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   အမှတ်(၂၆၆)၊ စံြပ(၃)လမ်း၊ ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

   ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၈၂၉၈   ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၈၂၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၉) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် တည်ေဆာက်ထားသည့်တုိက်၏ ပ မထပ် 
(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ အလျား (၁၄')x အန ံ(၅၁') အကျယ်အဝန်းရိှေသာ တိက်ုခန်း အပါအဝင် 
ယင်းတိက်ုခန်းှင့ပ်တ်သက်ေသာ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား ေရာင်းချသ ူ
ဦးထွန်းေရ  [၁၂/စခန(ိုင်)၀၁၅၅၈၀]မှ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ကာ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း 
ဝန်ခံသြဖင့် အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်း ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက တစ်စိတ်
တစ်ေဒသေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 
သက်ဆိုင်သြဖင့် ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တိကျခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ေအးေအးဆက်ေဒ ေအးေအးဆက်

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၇) (၂၃-၁-၂၀၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၂၇) (၂၃-၁-၂၀၂၀)
အမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်းအမှတ်(၅၅)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
Ph:09-250613861Ph:09-250613861

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၄/ကံဘဲ့၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၃၆/ဃ၂ ၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၅)ဧကရိှ B. လ/န ၃(ခ) ေြမပုိင်ေြမ အမျိးအစားှင့် ယင်း 
ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်-၃၆(ဃ၂)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ စပယ်မိင် ခံ၊ 
(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေနအိမ်အေဆာက်အဦ၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်မီတာအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား မိေြမ စာရင်းတွင ်တရားဝင ်အမည်ေပါက ်
ပုိင်ဆုိင်၊ ေနထုိင်ပီး အ ပ်အရှင်းကင်း၍ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူများြဖစ်ေကာင်း၊ 
ဝန်ခံကတိြပသူ (၁) ေဒ ဥမ ာတင် (ဘ) ဦးတင်ွန်  [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၀၈၆၆၆]၊ (၂) 
ေဒ ဝတ်ရည်ဝင့် (ဘ)ဦးတင်ွန် [၁၂/ကတတ(ုိင်)၀၀၈၆၆၇]၊ (၃) ဦးေအာင်စုိးမုိး (ဘ) 
ဦးတင်ွန်  (၆/ကသန(ုိင်)၀၀၁၅၅၃)တုိမှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ု်ပ်တုိ၏ 
မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင် လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် သေဘာတူညီ၍ အေရာင်းတန်ဖုိးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နမှ 
(၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုသည့် ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် က ု်ပ်ထံသုိ 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ (၇)ရက်ြပည့ေ်ြမာက်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်သမူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးေြမာက ်ေအာင်ြမင်သည်အထိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။                               

ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ထာွယ်ခင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၈၀၂၁) ေဒ ထာွယ်ခင် (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၈၀၂၁) 

LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101 (WIPO)LL.B, D.I.R, D.I.L, D.M.L, DL-101 (WIPO)
ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B,D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B,D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)

အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည် (၁၄) လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။အမှတ်-၆၅၃၊ ဇာနည် (၁၄) လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၇၉၃၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၇၉၃၂၊ ၀၉-၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊
Email: htarnwekhin92@gmail.comEmail: htarnwekhin92@gmail.com

ေဒ သန်းတင်ေဒ သန်းတင် (M.A-MATHS) (M.A-MATHS)

ပါေမာက -ဌာနမှး သခ  ျာဌာန(ငိမ်း)ပါေမာက -ဌာနမှး သခ  ျာဌာန(ငိမ်း)

ေမာ်လမိင်တက သိုလ်၊ ဘားအံတက သိုလ်ေမာ်လမိင်တက သိုလ်၊ ဘားအံတက သိုလ်

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ေမာ်လမိင်မိ၊ ဒိင်ုးဝန်ကွင်းနယ်ေြမ၊ လ  င်ရပ်၊ လ  င်ေဈးလမ်း၊ အမှတ် 

(၈-စီ)ေန [ဦးပီေလး(ခ)ဦးဘွန်-ေဒ သာယာမား(လ်)(ခ)ေဒ ေအးစိန်]

တို၏ သမီး၊ [ဦးေအာင်ြမင့(်အင်ဂျင်နယီာချပ်-ငမ်ိး၊ MOGE]- ေဒ ခင်ခင်ေင ွ

တုိ၏ ညီမ၊ ဦးဘြမင့် (ဒုတိယလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ MPPE)- 

ေဒ ွန်ွန်တင် (အလယ်တန်းြပ-ငိမ်း)၏ အစ်မ၊ ဦးသိန်းထွန်းေအာင် 

(USA)၊ ေဒါက်တာသီတာေအာင်(မေလးရှား)၊ ဦးထွန်းေဇာ်ုိင်ြမင့် (အင်ဂျင်နီယာ 

M&E)၊ ဦးမင်းသန်ေဇာ်ြမင့ ်(အင်ဂျင်နယီာ-စက်မ )၊ ေဒ ထက်ထက်ေအာင်ြမင့ ်

(သူနာြပ)တို၏ အေဒ  ေဒ သန်းတင်သည် ၂-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) ည ၉:၁၅ 

နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၄-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) မွန်းလဲွ ၁နာရီ 

တွင် အထက်ပါေနအိမ်မှ ေမာ်လမိင်မိ၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်ရှိ တမိ(လ်) 

ဟိ သသုာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆမွျိး 

မတ်ိသဂ  ဟများှင့ ်ဆရာမကီး၏ တပည့၊် ဆရာ၊ ဆရာမများအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊   သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 

ကန်ေတာ်မွန်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၅)၊ 

အခန်းအမှတ်(၁၀၃)၊  အခန်း၏အမည် 

ေပါက် ဗိုလ်ထွန်းလင်း(ကည်း-၂၉၅၆၁)

အမည်ြဖင့် ဌာနမှ    ထုတ်ေပးထားေသာ 

အိမ်ေပ တက်ေရာက်ေနထိုင်ခွင့ ်မူရင်း 

စာရက်မှာ  ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

မိတ မှန်ထုတ်ယူခွင့ ်ြပပါရန်   ယင်း 

အခန်းအား     ဝယ်ယူထားေကာငး် 

စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ်

ေဒ လုရာ(ခ)လဗျလုရာ    [၁/မကန 

(ိုင်)၁၀၄၆၁၈]မှ ေလ ာက်ထားလာြခင်း 

အား ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာသည့ ်

ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက် 

အထားများြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။      အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲအိမ်ရာဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ

မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို
ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်
စိတ်သစ်စိတ်သစ်
လူသစ်လူသစ်
ဘဝသစ်ဘဝသစ်

အား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆးအား က စား ြမင့် တင်   စိတ် လန်း ရ င်   ဆန်  ကျင် မူး ယစ် ေဆး



ဇူလိုင်   ၄၊   ၂၀၂၂

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး  ဒီမိုကေရစီှင့ ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်

(NCA)ပါ အတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး  ဘက်မလုိက်ေသာ  ုိင်ငံြခားေရးမူဝါဒကုိ  ကျင့်သုံးပီး  ုိင်ငံများအကား  ငိမ်းချမ်းစွာ 

အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ်ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု   ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ်တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိဖုတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အားေပးကူညီပီး  ိုင်ငံေတာ်၏  ထုတ်ကုန်များစွာ  ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်း အစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး  အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး  မဟာသေရစည်သ ူ  မင်းေအာင်လ  င်၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနတွင်ကျေရာက်ေသာ 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသုိ ေပးပုိသည့် 

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)                 ၁၂-၂-၂၀၂၁

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများစွာ  မှီတင်းေနထိုင် 

လျက်ရှိသည့်  မိမိတိုိုင်ငံအတွက်   အချင်းချင်း 

ေသွးစည်းညီွတ်မ ရှိမှသာ     ြပည်ေထာင်စုကီး 

မပိကဲွဘ ဲအချပအ်ြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမမဲည် 

ဆိုသည်ကို  အတိတ်သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာရရှိခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  အနာဂတ်တွင်လည်း  အလားတူပင် 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ၏ ကျစ်လျစ် 

ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ စေုပါင်းအားကိ ုဆက်လက် 

ကိးပမ်းတည်ေဆာက်သွားကရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့ ်

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယိတို ေတွဆုံေဆွးေွး
ပုဂံ   ဇူလိုင်   ၃

ြမန်မာိင်ုင ံပဂုံမိတွင် ကျင်းပသည့ ်

(၇)ကိမ်ေြမာက်    မဲေခါင်-လန်ချန်း 

ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများ  အစည်းအေဝး 

ကာလအတွင်း ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးဝဏ ေမာင်လွင် 

ှင့်       တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ 

ိင်ုငေံတာ်ေကာင်စဝီင်ှင့ ်  ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီး   မစ တာဝမ်ယိတိုသည်  ယေန  

နံနက်   ၁၁  နာရီတွင် ြမန်မာ-တုတ် 

ှစ်ိုင်ငံ    ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု  ပုဂံမိ 

နန်းြမင့်ေမ ာ်စင်     ဘုရင့်ေနာင်ခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။ 

ပိုမိုြမင့်တင်

ှစ်ိင်ုငေံတွဆုေံဆွးေွးပဲွ၌ ှစ်ိင်ုင ံ

အကား    ရှိရင်းစွ ဲ  ေဆွမျိးေပါက်ေဖာ ်

ဆက်ဆံေရးကိ ု    ပိုမိုြမင့်တင်သွားေရး၊ 

ြမန်မာ-တတ်ု ှစ်ိင်ုငအံကား ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်စမီကံန်ိးများကို

စာမျက်ှာ ၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

MNL ပိင်ပွဲတွင ်ဧရာဝတီအသင်း ပထမဆုံးိုင်ပွဲရရှိ

ဧရာဝတီှင် ့ရခိုင်အသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၃

၂၀၂၂ ရာသ ီMNL အမှတ်ေပး 

ပိင်ပွ ဲပွဲစ်(၂) ဒုတိယေနအြဖစ် 

ဧရာဝတီအသင်းှင့် ရခုိင်အသင်း 

တုိ ယေနညေနပုိင်းက သုဝဏ ကွင်း 

၌   ယှ်ပိင်ကစားရာ  ဧရာဝတီ 

အသင်းက   သုံးဂိုးြပတ်   အိင်ုရခဲ ့

သည်။ 

ပထမဆုံးိုင်ပွ ဲရယူိုင်ခဲ့

ရာသအီစ အဖွင့်ပဲွတွင် အေရး 

နမ့်ိထားသည့် ှစ်သင်းေတွဆံုြခင်း 

ြဖစ်ပီး ဧရာဝတီအသင်းက ဂုိးြပတ် 

အိုင်ရလဒ်ြဖင် ့ ပထမဆုံး ိုင်ပွဲ 

ရယူိင်ုခဲသ့ည်။ ရခိင်ုယူိက်ုတက်

စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝဏ ေမာင်လွင်ှင့ ်တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဝင်ှင့ ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး မစ တာဝမ်ယိတို ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ဖတ်စရာယေန

ေလာင်စာဆတီင်သွင်းမ အတွက် အေမရကိန်ေဒ လာ ၅၈၇ သန်း ေပးေချရန် 

သီရိလက  ာိုင်ငံ လိုအပ်လျက်ရှိ

ဥကရစ်ထနယ်ေြမအတွင်း အကမ်းဖက်သမားများ ခိုေအာင်းအေြခချ 

ေနထိုင်မ မရှိေစေရးအတွက် တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းများက လိုအပ်သည့်

လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်
စာမျက်ှာ » ၁၅

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၂၄

ပီအက်စ်ဂျအီသင်းမှ ထွက်ခွာရန် တိုက်စစ်မှးေနမာ ဆ ရှိေန


