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၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU) အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို ဒုတိယေန  

ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၁၀

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၂၄

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၂၃

ဖတ်စရာယေန

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်   ငယ်စ်က  ကုသိုလ် 

ေကာင်းမ ြပရန်  ေမ့ေလျာ့ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေနာင် 

ကီးြပင်းလာေသာအခါ သူေတာ်ေကာင်းပညာရိှတုိ၏ 

အဆုံးအမကိုရ၍ မေမ့မေလျာ့ဘ ဲ ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ်အကျိးကို ရိုင်၏။ 

ထိုသို ြပုိင်ြခင်းကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ချးီမွမ်းေတာ် 

မူ၏။ ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

ိုင်ငံေတာ်၏      ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ်    လားဟူ 

ဒီမိုကရက်တစ ်     အစည်းအုံး 

(LDU) အေထေွထအွတွင်းေရးမှး 

ဦးေဆာင်ေသာ   ကိုယ်စားလှယ ်

အဖဲွတို ေတွဆုေံဆွးေွးပဲွ ဒတုယိ 

ေနကို     ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ  အမျိးသားစည်းလုံး 

ညီွတ်ေရးှင့်   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ ဗဟိုဌာန  အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌  ဆက်လက်ကျင်းပ 

သည်။

တက်ေရာက်

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုးဝန်ကီး 

ဌာန(၁)      ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး     

အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး 

ှင့်    ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  

ညိ  င်းေရးေကာ်မတ ီ       ဥက    

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖွဲှင့ ် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU) 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ဒုတိယေန  ေတွဆုံေဆွးေွး

 ကျိက မီ ၄ ဒသမ ၇၂ လက်မ

 ခရမ်း ၄ ဒသမ ၀၂ လက်မ

 ေရး ၃ ဒသမ ၃၈ လက်မ

 ကျိက်မေရာ ၂ ဒသမ ၉၉ လက်မ

 ရမ်းဗဲ ၂ ဒသမ ၉၄ လက်မ

 ေမာ်လမိင် ၂ ဒသမ ၉၂ လက်မ

 မုဒုံ ၂ ဒသမ ၆၀ လက်မ

 ေချာင်းဆုံ ၂ ဒသမ ၅၆ လက်မ

မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးေရချနိ်များ

ပတ်ဝန်းကျင်လှပ မ တရာသီြဖစ်ေစဖို 

လူတိုင်းသစ်ပင်စိုက်ကစို

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉ပ င်းေတာ်ခံပွဲှင့ ်လဝါဆို

စားသုံးဆဖီလူုဖံို  ေနကာသီးံှ တိုးချဲစိက်ုပျိးကပါစို

ိုင်ငံတကာ၌ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပလာသည့ ်

Smart Technology  နည်းပညာများ



       

ဇူလိုင်  ၁၀၊   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

“လူမျိးတုိင်း၊ ုိင်ငံတုိင်းအေနြဖင့် Moving Forward ဆုိသည့်အတုိင်း အတိတ် 

ကို ြပန်လှည့်ကည့်ေနြခင်း၊ ရပ်ေနြခင်းမရှိဘဲ ေရှကိုဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်း 

ေနကြခင်းြဖစ်၍ မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း ကျန်ေန၍မရေကာင်း၊ Moving 

Forward ဟူသည့်အတုိင်း အမဲေလ ာက်လှမ်းေနရမည်ြဖစ်ေကာင်း” ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ဇလူိင်ု ၄ ရက်တွင် ပသုမ်ိ 

ြပည်သူေဆးုံကီး ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်၌ ေြပာကားခဲ့သည်။

ကမ ာေပ ရိှ ိင်ုငမံျားတွင် ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ လမူ ေရးအရ စန်ိေခ မ အမျိးမျိး၊ 

ြပဿနာအမျိးမျိး တစ်မျိးမဟုတ်တစ်မျိး ကံေတွရင်ဆိုင်ေနကရေသာ်လည်း 

စိတ်မပျက်လက်မေလ ာ့ဘဲ မိမိိုင်ငံ၊  မိမိလူမျိးအကျိးစီးပွားအတွက ်  ေရှသို 

ဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနကသည်ကိ ုြမင်ေတွကရမည်ြဖစ် 

သည်။ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့်လည်း တစ်ကမ ာလုံးရင်ဆိုင်ေနရသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကုိ ေြဖရှင်းေကျာ်လ ားေနပီး ြဖစ်ေပ ေနသည့် ုိင်ငံေရးအေြခအေနများကုိ 

ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းလျက်ရိှကာ တစ်ချန်ိတည်းတွင် ုိင်ငံ၏ ုိင်ငံေရးလုပ်ငန်းစ်များ 

တည့်မတ်မှန်ကန်ခုိင်မာစွာြဖစ်ထွန်းလာေရးှင့် ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအား 

တစ်ပိင်တည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း၊ စိန်ေခ မ မျိးစုံတိုကိ ုတည်တည်ငိမ်ငိမ်ြဖင့ ်

ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေနပီး တစ်ချန်ိတည်းတွင် ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုတစ်ပိင် 

တည်းေဆာင်ရက်ုိင်ြခင်းသည် ုိင်ငံအေပ  ေခါင်းေဆာင်မ ှင့်စီမံခန်ခဲွေဆာင်ရက ်

ိင်ုမ  စွမ်းပကားရိှမ တိုကိ ု န်းဆိြုပသေနသည်။ ိင်ုငကံိ ုတာဝန်ယေူဆာင်ရက်ေန 

ေသာ အစိုးရတစ်ရပ်အေနြဖင့ ် ြပည်သူများ၏ ယုံကည်မ ရရန်၊ ြပည်သူများက 

အားကိုးသည့ ်အစိုးရတစ်ရပ်ြဖစ်လာရန ်ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း၊ ချမှတ်ထား 

သည့ ်လပ်ုငန်းစ်များအတိင်ုး လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုရန် လိအုပ်ေပ 

သည်။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံရးလပ်ုေနြခင်းမဟတ်ုဘ ဲ

ိင်ုငတံိုးတက်ေရးအတွက် ိင်ုငံအ့ကျိးကိ ုထေိရာက်စွာ လက်ေတွအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည်ကိ ုြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတွင ်   မည်သည့်အေြခအေနရှိေနသည်ြဖစ်ေစ     ိုင်ငံှင့် 

ြပည်သူအကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းေရးအတွက ်စီးပွားေရးကို ဦးစားေပးအေလးထား

ေဆာင်ရက်ကရသည်ြဖစ်ရာ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ိင်ုငံစ့ီးပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက်လာ 

ေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုြမင်ေတွရသည်။ အဓကိအားြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရး 

ကို  အေြခခံသည့်ိုင်ငံြဖစ်၍  စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများကိ ု   ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်စီးပွားေရး၊ ဖွံဖိး 

ေရး၊ တိုးတက်ေရးအတွက် အချိကိ ုမိိုးဖလာ လပ်ုေဆာင်မ များမှ ေဖာက်ထွက်၍ 

ေဆာင်ရက်ရန် စ်းစားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အစဲွအလမ်းများမထားဘ ဲေကာင်းမွန် 

မည်ဟုထင်ပါက ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်သင့်ေကာင်း ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က လမ်း န်ထားသည်။

ေရခံ၊ ေြမခံ၊ အေြခခံေကာင်းများရှိပီးြဖစ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ိုင်ငံသား 

အများစုမှာ    စိုက်ပျိးေရးကိုအေြခခံပီး    လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ေနကသည်ကိ ု

ကည့်မည်ဆိုလ င် မိိုးဖလာအစ်အလာမ ှေြပာင်းလဲေရေလျာေဆာင်ရက်ေန 

သည့်သေဘာရှိကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ သိုရာတွင် စိုက်ပျိးေမွးြမေရး

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် တိုးတက်လာမ အပိင်ုး၌ အားနည်းေနသည်ဟ ု

ဆိုိင်ုသည်။ ထိုေကာင့ ်စိက်ုပျိးေမွးြမေရးကိ ုအေြခခံပီး စက်မ နည်းပညာအေြခခ ံ

ေသာ ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းများကိ ုြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက စိက်ုပျိးေမွးြမေရးဆိင်ုရာ ပညာရပ်များဖံွဖိးေရး၊ စမီခံန် ခဲွမ  

လပ်ုငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးှင့ ်ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ပိမုိလုျင်ြမန် 

ေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ခိုင်အဆင့် တိုးချဲ 

ြမင့်တင်ဖွဲစည်းေပးေနသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်  စက်မ လုပ်ငန်းများကိ ု ေအာင်ြမင်စွာ

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးတွင် စိုက်ပျိးေမွးြမေရးှင့် စက်မ  

သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သြဖင့ ်ခိုင်များကိ ုအေြခခံ၍ စိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးသပိ ံှင့ ်စက်မ ေကျာင်းများ ဖွင့လှ်စ်ိင်ုရန် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ 

သိုမှသာ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများတွင် လိအုပ်ေသာ လသူားအရင်းအြမစ်များ 

လုံေလာက်စွာရရှိပီး စိုက်ပျိးေရးှင့်ေမွးြမေရးပညာရှင်များ ေပါများလာမည ်

ြဖစ်သည်။ ထိအုခါ ိင်ုငအံတွင်း စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ေခတ်ှင့ ်ေလျာ်ည ီ

စွာ ေအာင်ြမင်တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ုိင်မည်ြဖစ်ပီး အရည်အေသွးအဆင့် 

အတန်းမီေသာ စုိက်ပျိးေမွးြမေရးထုတ်ကုန်များ တုိးတက်ထုတ်လုပ်ုိင်ကာ ုိင်ငံ့ 

စီးပွားေရး ဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ုိင်ငံဖံွဖိးတုိးတက်လာရန်၊ စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွဖိး 

တိုးတက်လာရန် ေဆာင်ရက်ရာတွင် သမားိုးကျလပ်ုကိင်ုေန၍၊ ရပ်တန်ေန၍မရဘ ဲ

ေရှသိုဆက်လက်တိုးတက်၍ ေြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ိုင်မည့ ်အေတွးအေခ  အကံ 

အစည် အလုပ်အကုိင်ြမင့်မားေသာ လူသားအရင်းအြမစ်များေပ ထွက်လာေစရန် 

ေဆာင်ရက်ေပးေနပြီဖစ်၍    အနာဂတ်ကာလတွင်    ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်လာမည်ဟ ု

ယုံကည်ပါေကာင်း။       ။

ိုင်ငံအကျိးစီးပွားတိုး ေရှသိုတက်လှမ်း

အသိေပး  းေဆာ်ချက်
၁။ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၁၉)ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုမည့ ်

(၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန  အခမ်းအနားကို ဗဟန်း 

မိနယ်ရှိ အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် ကျင်းပြပလုပ်မည်ြဖစ်ရာ 

အခမ်းအနားကျင်းပမည့် နံနက် ၀၄:၀၀ နာရီအချနိ ်မှ 

အခမ်းအနားပီးဆုံးသည်အထ ိအေနာက်ေရ ဂုံတိုင်လမ်းအား 

ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်းမှလည်းေကာင်း၊ ဓမ ေစတလီမ်းအား 

ဦးဝိစာရ-ဓမ ေစတီလမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း၊ ဓမ ေစတီလမ်း

အားအင်းယားမိင်လမ်းဆံုမှလည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်လမ်း 

အား အေနာက်ေရ ဂုံတိုင်လမ်းှင့ ်   ဦးဝိစာရလမ်းဆုံမ  ှ

လည်းေကာင်း၊ အာဇာနည်လမ်းအား ဦးေထာင်ဘိုလမ်းှင့ ်

အာဇာနည်လမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း၊   ဦးဝိစာရလမ်းအား 

ဦးဝစိာရအဝိင်ုးမှ ဦးဝစိာရ-ဓမ ေစတလီမ်းဆုထံလိည်းေကာင်း၊ 

ေရ တိဂုံဘုရားေြမာက်ဘက်မုခ(်ေသွးေဆးကန)်လမ်းတိုအား 

ေခတ ပတ်ိထားမည်ြဖစ်ပီး လမ်းပတ်ိ/ လမ်းလ ဲေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေနအိမ်ြပတိုက ်ဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ 

အား  ၁၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၅:၀၀ 

အချနိ်မှ ၁၈:၀၀ အချနိ်အထိ နတ်ေမာက်လမ်းအား ဝက  ဘာ 

လမ်းဆု ံမှလည်းေကာင်း၊ နတ်ေမာက်လမ်းအား ဖိုးစန်ိလမ်းဆုမှံ 

လည်းေကာင်း၊ ဗုိလ်ချပ်ြပတုိက်လမ်းအား ငါးထပ်ကီးဘုရား 

လမ်းှင့ ်ဆုရံာမှလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချိလမ်းအားေရ ကက်ယက် 

လမ်းှင့ ်ဆုရံာလမ်းဆုမှံလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုချပ်ြပတိက်ုလမ်း 

အား ေစာမဟာလမ်းဆုံမှလည်းေကာင်း ေခတ ပိတ်ထားမည ်

ြဖစ်ပီး လမ်းပိတ်/လမ်းလ ဲ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ အလံတင်အခမ်းအနားကျင်းပမည့် အတွင်းဝန်ုံးအား 

၁၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ ၂၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ၀၅:၀၀ အချနိ်မှ 

၁၈:၀၀ အချနိ်အထိ သိမ်ြဖလမ်းအား ဗိုလ်ချပ်လမ်းဆုံမ ှ

လည်းေကာင်း၊ အေနာ်ရထာလမ်းအား ဗိလ်ုြမတ်ထွန်းလမ်းဆု ံ

မှလည်းေကာင်း၊ မဟာဗ လလမ်းအား ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဆု ံ

မှလည်းေကာင်း၊ ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်းအား ကန်ုသည်လမ်းဆု ံ

မှလည်းေကာင်း လမ်းပိတ်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သို ြဖစ်ပါ၍   ယာ်ေမာင်းသူြပည်သူများအေနြဖင့  ်

အခမ်းအနားကျင်းပစ် လမ်းပတ်ိလမ်းလ ဲေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

အချနိ်များတွင် အြခားသင့်ေလျာ်ေသာလမ်းများမ ှေမာင်းှင် 

သွားလာကပါရန ်ကိတင်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

                                   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် ဆက်ကပ်လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ တပ်ဖွဲဝင/်

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမသိားစမုျား 

က မိနယ်အသီးသီးရှ ိ  ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်းကို ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ဇမ သီရိမိနယ်ရှ ိသာသနာ့ပါလ(မိတ်)

ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ ပဲခူး 

တိင်ုးေဒသကီး ပခဲူးမိနယ်ရိှ မဂ  လာရာမ 

ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းှင့် 

ေရ ေတာင်မိနယ်ရိှ ဂ ာုေံကျာင်းတိက်ု 

တိုသိုလည်းေကာင်း၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသ 

ကီး   ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရှ ိမဟာ 

ဓမ ိကာရာမ   (ေရ ကျင်တိုက်မကီး) 

ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊   ရခိုင် 

ြပည်နယ် ေမာင်ေတာမိနယ်ရိှ ဝက်ကျန်ိး 

ေတာရေကျာင်းတိုက်သို လည်းေကာင်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်     ကျိင်းတုံမိနယ်ရှိ 

သာသနာ့ပါလပရိယတ ိစာသင်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ် 

များအတွက် ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို 

တာဝန်ရှိသူများက     သွားေရာက  ်

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း  သိရ 

သည်။                                သတင်းစ်

ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်း ေဆာင်ရက်သည့ဖံွ်ဖိးေရးလပ်ုငန်းများ စစ်ေဆး
ပန်းေတာင်း   ဇူလိုင်   ၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

ဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးမျိးေအာင ်ဦး ေဆာင်ပီး 

ြပည်ခိုင် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ခိုင်ဦးစီးမှးှင့ ်အဖွဲသည် ပန်းေတာင်းမိနယ်အတွင်းရှိ 

တမာကုန်းေကျးရာ၌ ေရရရှိေရးေဆာင်ရက်ေနေသာလုပ်ငန်း

ကိုလည်းေကာင်း၊ ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်းအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရးလပ်ုငန်းေကာ်မတမီျားှင့ ်ေတွဆုကံာ လပ်ုငန်းေဆာင် 

ရက်ေနမ များကို လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ လေဲကျးရာ၌ ကန်ုထတ်ုလမ်းတတံား ေဆာင် 

ရက်ေနမ အေြခအေန၊        ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီများှင့ ်ေတွဆုံ 

ကာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များကို  လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ဦးမျိးေအာင်က 

လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်များကုိ ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲ

ေကာင်း၊ ထိုြပင ်ပန်းေတာင်းမိနယ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၌ ဌာနတွင်းစစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ပီး ဝန်ထမ်းများှင့်ေတွဆုံကာ လိုအပ်သည်များ လမ်း န် 

မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                           မင်းြမင့်မိုရ်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 ေရှဖုံးမှ

ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရာြပည့်၊     အဖွဲဝင်များြဖစ်ကသည့ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင ်ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးမိုးြမင့်ထွန်း၊    အမျိးသားစည်းလုံး 

ညွီတ်ေရးှင့် ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ  ညိ  င်းေရး 

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး       ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

မင်းေနာင်ှင့ ်  လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအုံး 

(LDU)မှ အေထေွထအွတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန်၊ 

တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး(၂) ကျာယာကပ်ု၊ ဗဟိအုလပ်ု 

အမ ေဆာင်ေကာ်မတဝီင် ကျာဖူးတို တက်ေရာက်က 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွ ဒုတိယေနတွင် ြပည်ေထာင်စု 

သေဘာတူစာချပ်အစိတ်အပုိင်း(၁/၂/၃)ပါ သေဘာ 

တညူခီျက်များှင့ပ်တ်သက်၍ လည်းေကာင်း၊ အစတ်ိ 

အပိုင်း(၃)မှ ဆက်လက်ေဆွးေွးရန် ကျန်ရှိသည့် 

ဇယား-၂ ပါ ေဆွးေွးရန်အချက်များှင့ ်ပတ်သက်၍ 

လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားစည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်မ ညိ  င်းေရး ေကာ်မတီမ ှ

ေလ့လာဆန်းစစ်ေဖာ်ထုတ်စိစစ်ေရးအဖွဲ၏ ေတွရှိ 

ချက်များကုိလည်းေကာင်း ညိ  င်းေရးေကာ်မတီဝင် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး ဝင်းဗိလ်ုရိှန်က ရှင်းလင်းတင်ြပ 

သည်။ 

ထိုေနာက် ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ်ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ များကို     ှစ်ဖက်ေဆွးေွးညိ  င်းကပီး 

သုံးရက်တာ ေဆွးေွးညိ  င်းချက်များအရ သေဘာ 

တူညီချက်များကိ ု   အတည်ြပ  လက်မှတ်ေရးထိုး 

ကသည်။ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများေပးအပ်

ယင်းေနာက်  လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်း 

အုံး(LDU) အေထွေထွအတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ် 

လမွန်ှင့် ိုင်ငံေတာ်၏ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးေရး 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့တ်ိုက 

နဂိုံးချပ်အမှာစကားများေြပာကားခဲ့ပီး ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ေဝသည့် (၇၅)ှစ်ေြမာက် စိန်ရတု 

ြပည်ေထာင်စုေန     ဂုဏ်ြပအခမ်းအနားစာအုပ်၊ 

မှတ်တမ်းစာအုပ်များ၊ ေခတ်ှင့်အညီ ြပန်လည်ြပစု 

ထားသည့်     ြမန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း(အတွဲ-၁)ှင့် 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

သတင်းစ်

ငမ်ိးချမ်းေရးေဆွးေွးေရးအဖဲွေခါင်းေဆာင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီးရာြပည့ှ်င့ ်လားဟဒူမီိကုရက်တစ် 

အစည်းအံုး(LDU)မှ အေထေွထအွတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန်တို သေဘာတညူခီျက်များကိ ုအတည်ြပ 

လက်မှတ်ေရးထိုးလဲလှယ်ကစ်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးချဲြမင့်တင်ေရးှင့ ်လုပ်သားများ၏ 

က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ ြမင့်တင်ေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ အကံြပေဆွးေွး
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၉ 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်ိုင်ဦး 

သည် ဇလူိင်ု ၈ ရက် မွန်းလဲွပိင်ုးက ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး 

ပဲခူးမိနယ်အတွင်းရှ ိ    ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ  

ေကာ်မရှင်၏ခွင့ြ်ပမန်ိြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းြဖစ်ေသာ   Panko 

Bago Co.,Ltd. ၏ CMP စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည် 

အမျိးမျိး   ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းသို  သွားေရာက ်  

ေလ့လာကည့် သည်။ 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ေလ့လာကည့် စ်   ကုမ ဏီ၏   General 

Director ြဖစ်သ ူMr. Chae Sung Jong ှင့ ်Director 

ြဖစ်သ ူMr. Kyung Jung Kim တိုက ပခဲူးစက်မ ဇန်ုတွင် 

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းများ    အပိုင်းလိုက ် တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်သွားမည့် အေြခအေနများကုိလည်းေကာင်း၊ 

အပိုင်းလိုက်   လုပ်ငန်းများအနက်  အပိုင်း(၁) 

လုပ်ငန်းပီးစီး၍  လုပ်သားအင်အား ၂၅၀၀ ခန် ြဖင့် 

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်မ ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဒီဇင်ဘာလတွင် အပုိင်း(၂) တည်ေဆာက်မ လုပ်ငန်း 

များပီးစီး၍ လုပ်သားအင်အား ၅၀၀၀ ြဖင့် လုပ်ငန်း 

များ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်အေြခအေန၊ ကျန်ရိှ 

သည့်အပိုင်းများကိ ု  ၂၀၂၄ ခုှစ်အပီး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည့် အေြခအေနှင့် အဆုိပါအပုိင်း 

များပီးစီးသွားပါက စုစုေပါင်းလုပ်သား ၁၂၀၀၀ အထိ 

ခန်ထား၍ လုပ်ငန်းများတုိးချဲေဆာင်ရက်သွားမည့် 

အစီအစ်များကိုလည်းေကာင်း၊  ေဈးကွက်တိုးချဲ 

ေဆာင်ရက်မည့ ်   အစအီစ်များကိ ု  လည်းေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင ်   ေတွကံရသည့ ်

အခက်အခဲှင့်   လိုအပ်ချက်များကိုလည်းေကာင်း 

ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။  

လှည့်လည်ကည့် 

တင်ြပချက်များှင့်စပ်လျ်း၍   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက လုပ်ငန်းများဆက်လက်တုိးချဲေဆာင်ရက် 

ိုင်ေရးတွက ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်

ှင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနတိုက   ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးမည့ ်

အစအီစ်များကိလုည်းေကာင်း၊ အလပ်ုအကိင်ု အခွင့် 

အလမ်းများ  တုိးချဲြမင့်တင်ေရးှင့် လုပ်သားများ၏ 

က မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ ြမင့်တင်ေရးတိုှင့်စပ်လျ်း၍ 

လည်းေကာင်း၊ လပ်ုသားများ၏ သက်သာေချာင်ချေိရး 

ဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ လည်းေကာင်း 

အကြံပေဆွးေွး ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးကာ စက်ုဝံင်း 

အတွင်း လှည့်လည်ကည့် အားေပးသည်။

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

သည်      ြမန်မာိုင်ငံ    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်၏ 

ခွင့်ြပမိန် ြဖင့ ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ  ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး  ေရ ြပည်သာမိနယ်   သာဓုကန် 

စက်မ ဇန်ုရိှ Myanmar Pou Chen Co.,Ltd. ၏ CMP 

စနစ်ြဖင့် ဖိနပ်အမျိးမျိးှင့်  ဖိနပ်အစိတ်အပုိင်းအမျိးမျိး 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းသို    ကည့် အားေပးရာ 

ကုမ ဏီ၏  ဒါိုက်တာြဖစ်သူှင့ ် မန်ေနဂျာများက 

စက်ုံကို ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ချနိ်မှစ၍  

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ၊ အားကစားဖိနပ်မျိးစုံကိ ု

တစ်ှစ်လ င် ဖိနပ်အရန်  ငါးသန်းေကျာ်ထုတ်လုပ်၍ 

ြပည်ပသိုတင်ပိုေနမ ၊ စက်ုံတွင ်လုပ်သားအင်အား 

၇၀၀၀ အထိ တိုးချဲခန်အပ်၍ လုပ်ငန်းများြမင့်တင ်

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊    စက်ုံလုပ်သားများ သက်သာ 

ေချာင်ချေိရးအတွက်   ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်

အစအီစ်များ၊ အလပ်ုသမားေရးရာဆိင်ုရာကစိ များ၊ 

ကန်ုကမ်းပစ ည်းများတင်သွင်းရာတွင်   ေတွကံေနရ 

သည့ ်အခက်အခမဲျားှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

အစီအမံများကို   ရှင်းလင်းတင်ြပရာ  ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက  ထုတ်ကုန်များ တုိးြမင့်ထုတ်လုပ်ုိင်ေရး 

ှင့ ်ရင်းီှးြမပ်ံှမ  တိုးချဲေဆာင်ရက်ေရးှင့ ်စပ်လျ်း 

၍ လည်းေကာင်း၊  လပ်ုသားတစ်ဦးချင်း က မ်းကျင်မ  

ြမင့တ်င်ိင်ုေရးှင့ ် အလပ်ုအကိင်ုအခွင့အ်လမ်းများ 

ပိမုိဖုန်တီးေဖာ်ေဆာင်ိင်ုေရးဆိင်ုရာ ကစိ ရပ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍လည်းေကာင်း၊     ေပ ေပါက်ေနေသာ 

အခက်အခမဲျားအေပ  ဆက်လက်ညိ  င်းေဆာင်ရက် 

ေပးမည့် အစီအစ်များကိုလည်းေကာင်း  ေဆွးေွး 

ခဲ့ပီး စက်ုအံတွင်း လပ်ုငန်းေဆာင်ရက်ေနမ များှင့် 

လပ်ုသားများ စားေသာက်ေရးှင့ ်သက်သာေချာင်ချ ိ

ေရးဆိင်ုရာကစိ များ ေဆာင်ရက်ထားရိှမ  အေြခအေန 

များကို လှည့်လည်ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေမာ်လမိင်က န်း   ဇူလိုင်   ၉

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ် 

တွင် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏   ကီးကပ်မ ြဖင့် 

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲက    မိနယ်အတွင်း 

သန်ရှင်းသာယာလှပေစေရးအတွက ်     ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များှင့် ေဒသခံ 

ြပည်သူများ ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု ယမန်ေန   မွန်းလွဲ 

၂  နာရီတွင်  မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ေမာ်ဧရာအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆိပုါလပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် မိနယ်စမီ ံ

အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးသဟီေဇာ်က မိနယ်အတွင်း 

သန်ရှင်းသာယာလှပေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေရး 

ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ် မိသန်ရှင်းသာယာလှပေစေရး ေဆွးေွး
အတွက်  အမှာစကားေြပာကားသည်။ အဖဲွဝင် ဗိလ်ုမှး 

မင်းထက်မှးက   မိနယ်အတွင်း  စည်းကမ်းမဲ့ အမ  က် 

စွန်ပစ်မ    အေြခအေနများကို    ရှင်းလင်းေဆွးေွးကာ 

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး 

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး   ဦးမင်းေဇာ်က   မိသန်ရှင်း 

သာယာေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ထားရှိသည့ ်လုပ်ငန်း 

အေြခအေနများှင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်း 

အစအီစ်များ၊ အမ  က်ခဲွြခားစွန်ပစ်မ စနစ်များကိ ုPower 

Point ြဖင့် အေသးစိတ်ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ှစ်စ်ဆယ်ယူလျက်ရှိ

ေမာ်လမိင်က န်းမိနယ်တွင်  မိေနြပည်သူများ၏ 

ေနစ်ထွက်ရှိေသာ    အမ  က်အမျိးအစား  ခုနစ်မျိး 

အနက်မှ ေနစ် အမ  က်တန်ချနိ် ၈ ဒသမ ၅ တန်ေကျာ် 

ထွက်ရှိလျက်ရှိပီး မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမ ှ

အမ  က်သိမ်းယာ်ှစ်စီးြဖင့ ်အမ  က်သိမ်းဆည်းစွန်ပစ ်

ြခင်း  လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်လျက်ရှိကာ  လမ်းေဘး 

ဝဲ/ယာ ေရေြမာင်းများတူးေဖာ်ရှင်းလင်းြခင်း၊ ေရထွက် 

ေပါက်၊ ခုံးေပါက်များကို ဆယ်ယူရှင်းလင်းြခင်း၊ Box 

Culvert များ တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊ မိနယ်အတွင်းရှိ 

အဓကိ ေရ တ်ခုံးများြဖစ်ေသာ သေံသတ ာခုံး၊ ဗိလ်ုချပ် 

လမ်းခုံး၊ မဂ  လာလမ်းခုံးများအား  လူမ ေရးအဖွဲများ၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊     ေဒသခံြပည်သူများ 

ပူးေပါင်း၍ ှစ်စ်ဆယ်ယူလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ေအာင်(ြပန်/ဆက်)

သစ်ပင်

စိုက်လ င် 

တိုဝန်းကျင်

စိမ်းစိုလှပ 

ကည်ူး

ရ၏



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉  

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့်    စွမ်းအင ်

ဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ်အတွက် ပညာ 

သင်ေထာက်ပံေ့ကးေပးအပ်ြခင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာ 

သင်ှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်ေအာင်ြမင်သ ူ

များ၊ ဂုဏ်ထူးရ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ပညာရည်ခ န်ဆ ုချးီြမင့်ြခင်းှင့် ထူးခ န်ဆရုဝန်ထမ်း 

များအား ဆခုျးီြမင့်ြခင်း အခမ်းအနားကိ ုယေန နနံက် 

၉ နာရီတွင် လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ုံးအမှတ် 

(၂၇)  ရတနာခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

ိုင်ငံအကျိးသယ်ပိုး

ဦးစွာ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့် စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေသာင်းဟန ်

က တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် ထူးခ န်ထက်ြမက်စွာ 

ေအာင်ြမင်ကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အေနြဖင့်  ဆရာ၊  မိဘ  အုပ်ထိန်းမ ေအာက်တွင် 

စည်းကမ်းြပည့်ဝစွာြဖင့် ပညာရည်ြမင့်မားတုိးတက် 

ေအာင် အစ်တစိုက် ကိးပမ်းအားထုတ်ိုင်ကပီး 

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၉

အထည်ချပ်လပ်ုငန်းတွင် Assessment Center 

များ  တိုးြမင့်တည်ေထာင်ရန်ှင့ ်   Assessor များ 

ပိုမိုေမွးထုတ်ေပးေရး  ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲကိ ု ယေန  

နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး လ  င်သာယာ 

စက်မ ဇုန်ရှိ ကေနာင်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ြမန်မာိုင်င ံ

လပ်ုသားများက မ်းကျင်မ  “စ”ံ သတ်မှတ် ြပ  ာန်းေရး 

အဖွဲ (NSSA) ဥက      အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်ှင့ ် က မ်းကျင်မ စစ်ေဆး 

အကဲြဖတ်ေရးှင့်   အသိအမှတ်ြပေရးေကာ်မတီ 

(ACC) မှ  တာဝန်ရှိသူများ၊   စက်မ ဇုန်ဥက   များ၊ 

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊    မန်ေနဂျာများှင့ ်

ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကီးက ြမန်မာိုင်ငံလုပ်သား 

များက မ်းကျင်မ   “စံ” သတ်မှတ်ြပ  ာန်းေရးအဖွဲ 

အေနြဖင့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရးှင့် က မ်းကျင်လုပ်သားများ ေမွးထုတ်ေပးိုင ်

ေရးကို            အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင်    ေြဖဆိုသူ ၅၀၀၀ ကို 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၉

ြပန်ကားေရး    ဝန်ကီးဌာန 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနမ ှ    သင်တန်းသား 

သင်တန်းသ ူ၁၉ ဦးတိုသည် ယေန 

နံနက်ပိုင်းက     ေနြပည်ေတာ်- 

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအား ပညာရည်ခ န်ဆုချးီြမင့်

အနာဂတ်ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီး        ေခတ်မီဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး  အေထာက်အကူြပိုင်မည့ ်    ိုင်ငံ့ 

သားေကာင်းများြဖစ်ကပါေစေကာင်း၊   ထူးခ န် 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း      ကျရာတာဝန် 

ေကျပွန်ပီး   လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားသည့ ်

ဝန်ထမ်းေကာင်းများအြဖစ် ုိင်င့ံအကျိးကုိ သယ်ပုိး 

ရက်ေဆာင်ိုင်ကပါေစေကာင်း  ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးေသာင်းဟန် 

က ေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင် 

ခဲသ့မူျားကိ ုလည်းေကာင်း၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီး 

ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး   ေဒါက်တာေအာင်ေဇယျှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးသန်စင်တိုက 

ငါးဘာသာဂဏ်ုထူးြဖင့ ်ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲသ့မူျား 

ကို လည်းေကာင်း၊         ဌာနအကီးအကဲများက 

ေလးဘာသာဂုဏ်ထူးြဖင့် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခ့ဲသူ

များှင့် ထူးခ န်ဆုရဝန်ထမ်းများကိ ုလည်းေကာင်း 

ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေကး၊      ပညာရည်ခ န်ဆုှင့် 

ဂုဏ်ြပဆုေင ွ  စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၆၅၇၆၆၅၀၀ ကို 

ချးီြမင့်ခဲ့ကပီး          ဂုဏ်ထူးရေကျာင်းသား   

ေကျာင်းသမူျားကိယ်ုစား ေြခာက်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် 

မဆုရတနာထွန်းက ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည် 

ေြပာကားခဲ့ကာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊    ဒုတိယ 

ဝန်ကီးများ၊ ဌာနအကီးအကဲများသည် ထူးခ န်ဆုရ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ဂုဏ်ထူးရ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များှင့်အတူ    စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပံု ုိက်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။                          သတင်းစ်

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းတွင် Assessment Center များ

 တိုးြမင့်တည်ေထာင်ရန်ှင့် Assessor များ ပိုမိုေမွးထုတ်ေပးေရး ေတွဆုံေဆွးေွး

ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသားများ ေနြပည်ေတာ် MRTV တွင် ေလ့လာ

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ရန်လျာထားပီး    အထည်ချပ် 

အလုပ်အကိုင်ကိ ုအဓိကဦးစားေပး၍ က မ်းကျင်မ  

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

အသိအမှတ်ြပ

လပ်ုငန်းစမီခံျက်အရ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေအာက်တိဘုာ 

လမှ ၂၀၂၂ ခုှစ် မတ်လအထိ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်တွင် NSSA အသိပညာေပးေဆွးေွးပဲွ 

ေြခာက်ကမ်ိ ကျင်းပခဲ့ပီး အထည်ချပ်အလပ်ုအကိင်ု၊ 

လ ပ်စစ်အလုပ်အကိုင်ှင့် အုတ်စီအလုပ်အကိုင်ရှိ 

လပ်ုသား ၃၈၀ ကိ ု က မ်းကျင်မ  စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ကာ 

ချင်းတွင်းတံခွန်၊ Maple Win အထည်ချပ်စက်ုံှင့် 

အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ် (ေနြပည်ေတာ်)တိုကို 

အထည်ချပ်စစ်ေဆးအကြဲဖတ်ေရးဌာနအြဖစ် အသ ိ

အမှတ်ြပိုင်ခဲ့ေကာင်း။  

NSSA အေနြဖင့်   ၂၀၁၄  ခုှစ်မှ   ယေနထိ 

က မ်းကျင်မ  “စံ” ေရးဆွဲပီး အလုပ်အကိုင် ၈၁ မျိး 

တွင် Inspector ှင့် Assessor ၆၅၀ ေကျာ်၊ စစ်ေဆး 

အကဲြဖတ်ေရးဌာန ၂၀၀ တည်ေထာင်၍ အလုပ် 

အကိင်ုအမျိးေပါင်း ၃၀ အတွက် က မ်းကျင်လပ်ုသား 

၁၇၅၀၀ ေကျာ်ကို အသိအမှတ်ြပိုင်ခဲ့ေကာင်း။ 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးတွင် NSSA အသအိမှတ် 

ြပ   အထည်ချပ်စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာန   ၄၀ 

နီးပါးရိှ၍ NSSA အသအိမှတ်ြပ က မ်းကျင်လပ်ုသား 

၅၃၀၀ ေကျာ်၊ Inspector ှင့် Assessor  ၃၀  သာ 

ရှိေကာင်း၊   ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ  အထည်ချပ်စက်ုံှင့ ်

လုပ်သားအေရအတွက်ြဖင့ ် NSSA အသိအမှတ်ြပ 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာန  က မ်းကျင်လုပ်သား 

အေရအတွက် အချိးချကည့်ပါက စစ်ေဆးအကဲ 

ြဖတ်ေရးဌာနများ၊    စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သူများ၊ 

စစ်ေဆးေရးမှးများကို  များစွာေမွးထုတ်ရမည်ဟု 

ြမင်ေတွရပီး လပ်ုငန်းရှင်များက  ြမန်မာအ့ထည်ချပ် 

က    တိုးတက်ေစေရး   က မ်းကျင်လုပ်သားများ 

ေမွးထတ်ုေပးေရး လပ်ုငန်းစ်တွင် စတ်ိပါဝင်စားစွာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း။

အထည်ချပ်အလုပ်အကိုင်စစ်ေဆးအကဲြဖတ်

ရာတွင် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သူများအတွက ်eာဏ်ပူ 

ေဇာ်ခှင့ ် ေြဖဆိသုမူျားအတွက်  ကန်ုကျစရတ်ိများကိ ု

ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာေငွက     ကျခံသုံးစွဲေနရသြဖင့ ်

အဆင့်မီအထည်ချပ်က မ်းကျင်လုပ်သားများ အသ ိ

အမှတ်ြပေပးြခင်းအားြဖင့် လုပ်သားများ၏ လူမ  

ဘဝြမင့မ်ားေစပီး လပ်ုငန်းရှင်များအတွက်ပါ များစွာ 

အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစေကာင်း။  

အေလးထားေဆာင်ရက်

သုိြဖစ်၍ အထည်ချပ်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့်  

မိမိလုပ်သားများ က မ်းကျင်မ အဆင့်ှင့် ကိုက်ညီ 

ေသာ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များရရှိေရး NSSA 

၏ က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးလုပ်ငန်းစ ်

များတွင် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဌာနများ တည်ေထာင် 

ြခင်း၊  Assessor  များ   ေမွးထုတ်ေပးြခင်းြဖင့ ်

ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ြမင့်မားတိုးတက်၍ တစ်ဦးချင်း 

ဝင်ေငွ ပိုမိုရရှိေစပီး လုပ်သားများ၏ လူေနမ ဘဝ 

ြမင့်မားတိုးတက်ေစေရးအတွက်     အေလးထား 

ေဆာင်ရက်ေပးရန ်တိုက်တွန်းမှာကားသည်။

ဆက်လက်၍ က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်

ေရးှင့် အသိအမှတ်ြပေရးေကာ်မတီမှ တာဝန်ခံှင့် 

ြမန်မာုိင်ငံ       အထည်ချပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ကိုယ်စားလှယ်တိုက ေဆွးေွးတင်ြပ၍ စက်မ ဇုန် 

ဥက   ှင့် တက်ေရာက်လာသူများက သိရှိလိုသည် 

များ ေမးြမန်းရာ ဒတုယိဝန်ကီးက လိအုပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တိက်ုုိက်ထုတ်လ င့်ေရး ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များ၊   သတင်းတင်ဆက်မ  

ပုံစံငယ်များ၊ ေခတ်အဆက်ဆက် 

ထုတ်လ င့်တင်ဆက်ခဲ့သည့ ်အစီ 

အစ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ခဲသ့မူျား၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား၊ 

တူရိယာပစ ည်းများ၊    သတင်း 

စတူဒီယိုခန်းများ၊   ေရဒီယိုအစီ 

အစ်တွင်       အသုံးြပခဲ့သည့ ်

ေခတ်ေဟာင်းဓာတ်ြပားများှင့ ် 

အြခားအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ

စသည့် စုစုေပါင်း ြပခန်း ၄၀ တွင် 

ခင်းကျင်းြပသထားမ များအြပင ်

ပင်မ     အေဆာက်အအုံအတွင်း 

ုပ်သံထုတ်လ င့်မ   လုပ်ငန်းများ 

အား လှည့်လည်ကည့် ေလ့လာ 

ကရာ     တာဝန်ရှိသူများက  

ရှင်းလင်းေြဖကားခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။                               

         သတင်းစ်

တပ်ကုန်းရှိ       ြမန်မာ့အသံှင့် 

ုပ်ြမင်သံကားတွင ်       ုပ်သံ 

ထတ်ုလ င့မ် ဆိင်ုရာများှင့ ်ြမန်မာ ့

အသှံင့ ်ပ်ုြမင်သံကား   စန်ိရတ ု

ြပတိက်ုတိုတွင် ေလလ့ာကသည်။

အဆိုပါ  ေလ့လာေရးအဖွဲဝင ်

များသည ်ေရှးဦးစွာ ြမန်မာ့အသံ 

ှင့်   ုပ်ြမင်သံကား   စိန်ရတု 

ြပတိုက်အတွင်း  ခင်းကျင်းြပသ 

ထားသည့်  ေခတ်အဆက်ဆက် 

ုပ်သံထုတ်လ င့်မ များတွင် အသုံး 

ြပခဲ့သည့်    စက်ပစ ည်းများ၊ 

မအူပင်  ဇူလိုင်  ၉

မအူပင်ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှကီးမှး၍   မအူပင်မိနယ ်

မလက်တိုေကျးရာအုပ်စုရှ ိ  ထနီးေကျးရာ ထနီးကွင်းသဘာဝေရြပင ်

အတွင်းသုိ ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်းကိ ုဇလူိင်ု ၇ ရက် နနံက်ပိင်ုးက ကျင်းပ 

ခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားသို  မအူပင်ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှး 

ဦးဆန်းဝင်း၊ မိနယ်ငါးမျိးစုိက်ထည့်ြခင်းကီးကပ်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

ဥက   ၊ မအူပင်မိနယ် ငါးလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်ဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ထနီး 

ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးှင့် ေရလပ်ုသားအဖဲွဝင်များပါဝင်၍ ထနီးကွင်း 

သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို တလုပ်လှငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ ငါးခုံးမကီး 

ေကာင်ေရ ၁၀၀၀၀၀၊ ေရ ဝါငါးကင်းေကာင်ေရ ၅၀၀၀၀၊ ငါးြမစ်ချင်း 

ေကာင်ေရ ၁၅၀၀၀၀ ကို စိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ သတင်းစ်

မအူပင်မိနယ် ထနီးကွင်း

သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဇူလိုင်  ၁၀၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေရးှင့်စည်းကမ်းကို ခွဲြခားနားလည်

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ၁၉၄၇ ခုှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်ေန  

နတ်ေမာက်မိ အမ ထမ်းေပါင်းစုံသမဂ ှင့် ညစာစားပွဲတွင ်ေြပာကားခဲ့သည့်မိန်ခွန်းမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

ိင်ုငေံရးှင့ ်စည်းကမ်းကိ ုခဲွြခားနားလည်ပါ။ စည်းကမ်းမရိှရင် အလပ်ုမြဖစ်ဘူး။ စည်းကမ်း 

တစ်ခုေဖာက်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင ် ဒီစည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်လိုခံရမယ့်အြပစ်ကိ ုနားလည်ေစ 

ရမယ်။ အမိန် ြပင်ေအာင ်စည်းကမ်းနဲ ကိးစားပါ။ မြပင်ခင ်ဒီအမိန်အတိုင်း လိုက်နာေနပါ။ 

ိုင်ငံေရးှင့ ်စည်းကမ်းခွဲြခားနားလည်ြခင်းြဖစ်တယ်။

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

NNMNMNNNMNMNNNNNNNNMNMNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N
M

N
N

N
N

N
M

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဦးမင်းသိန်းဇ ံ (၁၁)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံမသန်စွမ်းသူများအားကစားပွဲသို 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်အားကစားအဖွဲများှင့ ်ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှသမားများကိ ုေတွဆုံ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်     ၉

အားကစားှင့်   လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ ် ဦးစိုးသိန်းှင့် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများသည ် ယေန  

နနံက် ၈ နာရကီ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုးရိှ ြမန်မာိင်ုင ံ  

မသန်စွမ်းအားကစားအဖဲွချပ်သုိ  ေရာက်ရိှပီး တာဝန် 

ရှိသူများှင့ ်ေတွဆုံသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထုိသုိေတွဆံုစ်  ြမန်မာုိင်ငံမသန်စွမ်းအားက

စားအဖွဲချပ်မ ှ ဒုတိယဥက      ဗိုလ်မှးကီးမျိးြမင့ ်

(ငိမ်း)က ဇူလိုင်  ၃၀ ရက်မှ  သဂုတ် ၆ ရက်အထိ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံ ဆိုလိုမိတွင ်ကျင်းပြပလုပ်မည့် 

(၁၁)ကိမ်ေြမာက်    အာဆီယံမသန်စွမ်းသူများ 

အားကစားပိင်ပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန်အတွက်  

ကိတင်ြပင်ဆင ်  ေဆာင်ရက်ထားမ ကို  ရှင်းလင်း 

တင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက အားကစားသမား 

များအတွက် ြမန်မာ့ေလေကာင်း စင်းလံုးငှားေလယာ် 

ြဖင့ ်သွားေရာက်ိင်ုရန် ြမန်မာေ့လေကာင်းလိင်ုးြဖင့ ်

ညိ  င်းထားေကာင်း၊  ပိင်ပွဲတွင ် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်

ိုင်ခဲ့ေသာ  အားကစားသမားများကိ ု   ဂုဏ်ြပဆု 

ချးီြမင့်ရန်အတွက ်စီစ်ထားေကာင်း၊  အားကစား 

ေအာင်ြမင်တိုးတက်ရန်အတွက် အဖဲွချပ်ှင့ ်ဝန်ကီး 

ဌာနတို အတူတကွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရန ်

လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်အဖဲွသည် 

ပိင်ပဲွသို သွားေရာက်ယှ်ပိင်ရာတွင် ယေူဆာင်သွား 

မည့် အားကစားအေထာက်အကူြပပစ ည်းများကို 

ကည့် စစ်ေဆးပီး တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က 

ြမန်မာိုင်ငံ   မသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲချပ်သို 

ေငွကျပ်  ၁၅ သိန်း ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ကည့် အားေပး

ဆက်လက်၍   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်အားကစားအဖွဲ 

များကိ ုသွားေရာက် ေတွဆုအံမှာစကားေြပာကားပီး 

ထိုင်လျက် ေဘာ်လီေဘာအားကစားသမားများ 

ယှ်ပိင်ကစားေနမ ကို ကည့် အားေပးသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်အဖွဲသည်  

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ရှိ သိမ်ြဖလက်ေဝှုံသို 

ေရာက်ရှိပီး  ြမန်မာိုင်ငံိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်မ ှ

ဥက    ဦးသန်ိးေအာင်ှင့ ်အဖဲွချပ်မှ တာဝန်ရိှ ပဂု ိလ် 

များ၊ နည်းြပ/ဒိုင်လူကီးများှင့ ် အားကစားသမား 

များကို ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားသည်။ 

သတင်းစ်

၂၀၂၂ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ထူးခ န်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ထိုင်းိုင်ငံှင့် စင်ကာပူိုင်ငံေလ့လာေရးခရီးစ်မှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၉

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက        ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၏ လမ်း န်ချက်အရ  

ဇူလိုင် ၄ ရက်မှ   ၈ ရက်အထိ          

ထိုင်းိင်ုငံှင့် စင်ကာပူုိင်ငံတုိသုိ 

ေလ့လာေရးခရီး   သွားေရာက်ခဲ ့

သည့ ်၂၀၂၂ ခှုစ်      တက သိလ်ုဝင် 

စာေမးပွ ဲ   ထူးခ န်ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူအဖွဲသည် ယမန်ေန  

ည ၁၀ နာရီတွင်   ရန်ကုန်မိသို   

ြပန်လည်ေရာက်ရှိရာ  ပညာေရး 

ဝန်ကီးဌာန  တာဝန်ရှိသူများှင့်  

ေကျာင်းသားမဘိများက  ရန်ကန်ု 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌   

ေွးေထွးစွာ ကိဆိခုဲ့ကပီး ယေန 

တွင်    ထူးခ န်ေကျာင်းသား  

ေကျာင်းသူများကို  မိဘရပ်ထံ 

ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့

ထူးခ န်ေကျာင်းသားေကျာင်း

သူများကိ ုိုင်ငံချစ်စိတ်၊  မျိးချစ် 

စိတ် ရှင်သန်ထက်ြမက်ေစေရး၊ 

ြပည်တွင်း  ြပည်ပိုင်င ံ  အေတွ 

အကံေကာင်းများရရှိေစေရးတို 

အတွက် ဇွန်  ၂၇  ရက်မှ   ဇူလိုင်  

၁ ရက်အထိ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမတွင်   လည်းေကာင်း၊ 

ဇူလိုင်  ၄  ရက်မှ ဇူလိုင်  ၆ ရက် 

အထိ ထုိင်းုိင်ငံတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ဇူလိုင်  ၆ ရက်မှ ဇူလိုင်    ၈  ရက် 

အထိ        စင်ကာပူိုင်ငံတွင ်

လည်းေကာင်း      ေလ့လာေရး 

ခရီးစ်များ  စစီ်ေဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

အာဇာနည်ေန အထိမ်းအမှတ်အကိ 

ေဟာေြပာပွဲှင့် စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပ

ြဖး       ဇူလိုင်      ၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ြဖးမိနယ်တွင်၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ 

ရက်ေနတွင် ကျေရာက်မည့်(၇၅)ှစ်ေြမာက်အာဇာနည်ေန  အထိမ်း 

အမှတ် မိနယ်အဆင့် ေဟာေြပာပဲွှင့ ်စာစစီာကုံးပိင်ပဲွကိ ုအမှတ်(၃)

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌    ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက 

ကျင်းပခဲ ့ေကာင်း  သိရသည်။

ေရှးဦးစွာ အာဇာနည်ေန  ြဖစ်ေပ လာပုအံေကာင်းကိ ုဆရာ ဆရာမ 

များက  ေဟာေြပာကပီး    အမှတ်(၃)အေြခခံပညာအထက်တန်း 

ေကျာင်းမှ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းအဆင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ 

၁၂၉ ဦး တက်ေရာက်ကေကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍  စာစီစာကံုးပိင်ပဲွကုိ ကျင်းပရာ အာဇာနည်ေန ဒုိမေမ ့

ေခါင်းစ်ြဖင့် အထက်တန်းအဆင့်ဦး ၂၀ ှင့် အလယ်တန်းအဆင့်ဦး ၃၀  

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ကရာ  အထက်တန်းအဆင့်တွင် ပထမဆု၊ ဒုတိယ 

ဆု၊ တတိယဆုကုိ လည်းေကာင်း၊ အလယ်တန်းအဆင့်တွင် ပထမဆု၊ 

ဒတုယိဆ၊ု တတယိဆကုိ ုလည်းေကာင်း ေရးချယ်ကာ ဆရုေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများအား မိဘဆရာအသင်း ှစ်ပတ်လည်ေနအခမ်းအနား 

တွင် ဆုများချးီြမင့်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေနမျိးလွင်(ြပန်/ဆက်) 

စာေပြမင့်မ ှလူမျိးတင့်မည်



ဇူလိုင်  ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေွေှာင်းရာသီ  မိုးဦးအစဝါဆိုလသည ်  ဗုဒ  

ဘာသာဝင်တို၏ ထူးြမတ်သည့်လတစ်လပင်ြဖစ ်

သည်။ မိုးဦးဖိက်ဖိက်ှင့အ်တ ူတမ်ိသားတမ်ိတိက်ု 

တိုသည် ဟိသုည်ေရလျားကာ ရာသွန်းေလရိှ့သည့ ်

မုိးှင့်အတူ ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိ၏ ေကာင်းမ ကုသုိလ် 

အထုိထုိြဖင့် စိတ်ှလံုးချမ်းေြမ့ကည်ူးဖွယ်ေကာင်း 

သည့် လထူးလြမတ်လည်း ြဖစ်ေပသည်။ 

ပ င်းေတာ်ခံပွဲ ကျင်းပေလ့ရှိ

ေရှးြမန်မာမင်းများလက်ထက်က  ဝါဆိလုတွင် 

ပ င်းေတာ်ခံပွဲ  ကျင်းပေလ့ရှိသည်။  ဝါဆိုလတွင် 

ရဟန်း၊  သံဃာေတာ်များသည ် အြခားတစ်ပါးသို 

အေကာင်းမဲ့မသွားဘ ဲဝါကပ်ဝါဆိုကမဲြဖစ်သည်။ 

မိုးတွင်းသုံးလအတွင်း   အြခားတစ်ပါးသိုမသွားဘ ဲ

မမိတိိုေကျာင်းအရအံတွင်း ေနထိင်ုြခင်းြဖင့ ်ရဟန်း 

တုိဝါဆုိသည်ကုိစဲွ၍ ဝါဆုိလဟု ေခ သည်။ ဝါဆုိလ 

တွင်   ရက်စုံကွယ်ေသာေကာင့ ်   ရက်ေပါင်း ၃၀ 

ရှိသည်။   ဝါထပ်သည့်ှစ်များတွင်  ပထမဝါဆို၊ 

ဒုတိယဝါဆိုဟူ၍   ှစ်လြပသည်။ ဝါဆိုလသည် 

မိုးဥတုတွင်ပါဝင်ပီး     ဝါဆိုဟူသည့်စကားတွင ်

ဝါသည် ပါဠဘိာသာတွင် ေနြခင်း ေဟာဝါသပဒ်ုပျက် 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာဘာသာတွင် ရတ်ြခင်း၊ ေဟာြခင်း 

ဟု   အဓိပ ာယ်ရသည်။   ဝါဆိုလ၏ရာသီပန်းမှာ 

ပုန်းညက်ပန်း၊ ြမတ်ေလးပန်းြဖစ်ပီး ရာသီုပ်မှာ 

ပုစွန်လုံးြဖစ်၏။    ေဗဒင်အေခ အားြဖင့ ်    ဝါဆို 

လကို    ကရကဋ်ရာသီဟုေခ သည်။    ဝါဆုိလတွင် 

ပ င်းခံပွဲကျင်းပသည်ကိုရည်ရယ်၍  အင်းဝမိဘွဲ 

ဆယ့ှ်စ်လရာသ ီလူးတားဦးေအာင်ကီး၏ ဝါဆိလု 

ဘွဲတွင်- 

“သာစွေလ၊  မ  င်းေဝညိမ ၊  ေကာင်းကင်ဝဝယ ်

လှင့်အာသဠ်၊  ြပည့်ဝရန်လျက်၊  ယ်ထန်ေရ ှး၊ 

မိုးေလဦးှင့်၊    ကိင်ြမးဧြမက်၊   ပုန်းညက်သရဖီ၊ 

ပွင့်ချင်းညီ၍၊    ရာသီလှည့်ပတ်၊   ကရကဋ်ဟု၊ 

နတ်လည်းစက်လို၊   လဝါဆိုကား၊    ြမင့်မိုရ်မာဃ၊ 

ေဒဝိ သုိ၊ မင်းြမသခင် ဆင်စီရင်၍၊ ထမ်းစင်ယာ်သာ၊ 

ေရ ချက်ကာလျက်၊ ရတနာေပါင်းဖျင်၊ စရီင်ခင်းကျင်း၊ 

သိကားမင်းသို၊ တင့်ြခင်းေဆာင်ရက်၊ စံေစလျက ်

ပ င်းေတာ်ခံပွဲှင့ ်လဝါဆို

ေအာင်ြမင့်စိုး(ေရစကိ) 

  ေရှးြမန်မာမင်းများလက်ထက်က  ဝါဆိလုတွင် ပ င်းေတာ်ခပဲွံ  ကျင်းပေလ ့

ရှိသည်။  ဝါဆိုလတွင် ရဟန်း၊  သံဃာေတာ်များသည်  အြခားတစ်ပါးသို 

အေကာင်းမဲ့မသွားဘဲ ဝါကပ်ဝါဆိုကမဲြဖစ်သည်။ မိုးတွင်းသုံးလအတွင်း   

အြခားတစ်ပါးသိုမသွားဘဲ မိမိတိုေကျာင်းအရံအတွင်း ေနထိုင်ြခင်းြဖင့် 

ရဟန်းတို ဝါဆိုသည်ကိုစွဲ၍ ဝါဆိုလဟုေခ 

  ဘုရားအေလာင်းေတာ်  တုသိတာနတ်ြပည်မှသက်ဆင်း၍  လူြပည်၌ 

ပဋိသေ တည်ေသာေန၊ နတ်များဖန်ဆင်းြပသည့် နိမိတ်ကီးေလးပါးကို 

သံေဝဂရ၍ ေတာထွက်ေတာ်မူေသာေန၊ ဘုရားအြဖစ်သိုေရာက်ပီးေနာက်    

မိဂဒါဝုန်ေတာ၌ တရားဦးဓမ စကာေဟာေတာ်မူေသာေန၊ သာဝတ ိြပည် 

သရက်ြဖပင်ရင်း၌ တတ ိသင်းကိိှုမ်နင်း၍ တန်ခိုးြပာဋဟိာြပေသာေနသည် 

ဝါဆိုလြပည့်ေနြဖစ်

တည့်၊ ဘဝဂ်ထိန်ေကျာ်၊  ပ င်းေတာ်ကုိ၊   ေရ ေလှာ် 

မ မ်းံု၊ ေရ စည်းခံုဝယ်၊ သံုးဘံုဝဋ်မှ၊ လွတ်ေစရသား၊ 

ေဂါတမမုနိ၊  သီရိကိမ်ကိမ်၊  ြမတ်သည့်သိမ်သို၊ 

ငမ်ိဆမ်ိလည်းဝင်၊ သကိ ာတင်သည် ပ င်းေတာ်ြမတ် 

ရဟန်းတည့်ေလး”ဟူ၍ ဖွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ 

ဝါကပ်ြခင်းအမ ကို ြပကကုန်ေသာ 

ရဟန်း၊ သံဃာတိုအား ပန်း၊ ဆီမီးများြဖင့ ်ပူေဇာ်

ြမန်မာဆယ့်ှစ်လရာသီတွင်   တစ်လလ င် 

ပွဲေတာ်တစ်မျိးကျ  ကျင်းပခဲ့ကပီး   ဤဝါဆိုလ 

အခါသမယတွင်  ေရှးြမန်မာမင်းတိုလက်ထက်၌ 

ပ င်းေတာ်ခပဲွံများ ကျင်းပေလရိှ့သည်။ ပ င်းေတာ်ခ ံ

ပွဲမှာ ရဟန်းအြဖစ်သို ဝင်ခွင့်ရှိ၍ ဝင်လိုသူ ရှင်လူ 

ရဟန်းအေပါင်းတိုအား  ရဟန်းေဘာင်သို  အခမ်း 

အနားြဖင့်    သွတ်သွင်းချးီြမင့်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ဘုရင်မင်းများကိုယ်ေတာ်တိုင် အေလးအြမတ်ြပ 

ကျင်းပေလရိှ့သည့ပဲွ်ေတာ်လည်း ြဖစ်သည်။ ဝါတွင်း 

သံုးလပတ်လံုး ငိမ်သက်စွာတရားအားထုတ်လျက် 

ရှိသည့် ရဟန်းသံဃာေတာ်တိုကို ကည်ညိြခင်း 

ြဖစ်လျက ် ရှစ်ရက်၊ လြပည့်၊  လကွယ်ေနများတွင ်

သီတင်းသီလေဆာက်တည်ကာ  သူေတာ်ေကာင်း 

တရားများပွားများအားထုတ်ကြခင်း၊ ဒါန၊ သီလ၊ 

ဘာဝနာအစရိှေသာ သေူတာ်ေကာင်းတရားများကိ ု

ငိမ်သက်စွာအားထုတ်ရန ်   အစြပေသာ   ဝါဆို 

လြပည့ေ်နများတွင်  လတူိုသည်  ဝါကပ်ြခင်းအမ ကိ ု

ြပကကုန်ေသာ ရဟန်း၊ သံဃာတိုအား ပန်း၊ ဆီမီး 

များြဖင့် ပူေဇာ်ကကုန်၏။ ဤသည်ကိုအစွဲြပ၍ 

ဝါဆိုပန်း၊ ဝါဆိုဖေယာင်းတိုင ်စသည့်ေဝါဟာရတို 

ေပ ေပါက်လာသည်။ 

ရဟ ာအြဖစ်သို ေရာက်ရှိေတာ်မူ

ဘုရားအေလာင်းေတာ ် တုသိတာနတ်ြပည်မှ 

သက်ဆင်း၍ လူြပည်၌ ပဋိသေ တည်ေသာေန၊ 

နတ်များဖန်ဆင်းြပသည့်   နိမိတ်ကီးေလးပါးကို 

သံေဝဂရ၍  ေတာထွက်ေတာ်မူေသာေန၊   ဘုရား 

အြဖစ်သိုေရာက်ပီးေနာက်    မိဂဒါဝုန်ေတာ၌ 

တရားဦးဓမ စကာ ေဟာေတာ်မေူသာေန၊ သာဝတ ိ 

ြပည် သရက်ြဖပင်ရင်း၌ တတ ိသင်းကိ ုှိမ်နင်း၍ 

တန်ခိုးြပာဋိဟာြပေသာေနသည ်ဝါဆိုလြပည့်ေန  

ြဖစ်သည်။ မဟာသက ရာဇ် ၁၀၃ ခှုစ် ဝါဆိလုြပည့ ်

ေနတွင် မိဂဒါဝုန်ေတာ၌ ဗုဒ ဘုရားရှင ်ေဟာကား 

ေတာ်မူသည့် တရားဦးဓမ စကာကို နာကားရပီး 

တရားအဆုံး၌ ဦးစွာပထမ ရှင်ေကာ  ည၊ ဝါဆို 

လြပည့်ေကျာ်(၁)ရက်ေနတွင်  အရှင်ဝပ ၊   ဝါဆို 

လြပည့်ေကျာ(်၂)ရက်ေနတွင ် အရှင်ဘဒ ိယ၊  ဝါဆို 

လြပည့်ေကျာ(်၃)ရက်ေနတွင်    အရှင်မဟာနာမ်၊ 

ဝါဆုိလြပည့်ေကျာ် (၄ )ရက်ေနတွင် အရှင်အဿဇိ  

စသည့်    ပ ဝဂ ီငါးဦးတိုသည်   အစ်အတိုင်း 

ေသာတာပန်တည်ကာ  အရိယာများ  ြဖစ်သွားက 

ပီးေနာက်   ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ်(၅)ရက်ေနတွင် 

ပ ဝဂ ီငါးဦးတိုအား     အနတ လက ဏသုတ်ကို 

ေဟာကားေတာ်မူရာ တရားေတာ်အဆုံး၌ ပ ဝဂ ီ 

ငါးဦးတိုသည် ရဟ ာအြဖစ်သို ေရာက်ရှိေတာ်မူ 

သည်။

 ရဟန်းေတာ်များအား ဝါဆိသုက  န်းကပ်လှြခင်း၊ 

ဘိုးဘွား၊  မိဘ၊  သက်ကီးရယ်အိုတိုအား  ပူေဇာ် 

ကန်ေတာ့ေလ့ရှိသည့် ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ပွဲများြဖင့ ်

ဝါဆိုလသည်       ြမန်မာလတစ်ဆယ့်ှစ်လတွင ်

ြမင့်ြမတ်ထူးြခားကုသုိလ်အားှင့်   ြပည့်စုံေစေသာ 

လတစ်လပင်ြဖစ်ေပသည်။ သိုေကာင့ ်-

“ေွေှာင်းမိုးဦး၊ ကုသိုလ်ထူးသည့ ်

ကည်ူးဖွယ်ရာ၊ လြမတ်ခါဝယ် 

မကွာဒါန၊ ြမတ်သီလှင့်

ြပကဘာဝနာ၊ များသူငါတို 

အိုနာေသေရး၊ လွတ်လမ်းေတွး၍ 

မေှးအလျင်၊ ဗုဒ ရှင်၏ 

သွန်သင်မ က်ကား၊ ြမတ်တရားကိ ု

ပွားများကျင့် ကံ၊ ထက်သည့်ဉာဏ်သုံး 

တစ်ဖန်လုံလ၊ ဝီရိယှင့် 

 ေနညမကွာ၊ အားထုတ်ရာတည့်

ဝါဆိုလြမတ်၊ ေရးဖွဲအပ်ရှင့ ်

ြဖစ်ရပ်လူဘုံ၊ ဤလမ်းဆုံမှ 

လုံးစုံခပင်း၊ ချမ်းသာြခင်းကိ ု

မယွင်းဧကန်ရေစတည်း။ ” 

ဟု ေရးဖွဲဆုေတာင်းရင်း  ဝါဆိုလသည်   ဗုဒ  

ဘာသာဝင်တုိ၏ ေကာင်းမ ကုသုိလ်အထုိထုိတုိြဖင့်   

ြပည့်စုံေစပီး     စိတ်ှလုံးကည်ူးချမ်းေြမ့ဖွယ ်

ေကာင်းသည့်အချနိ်အခါသမယ   ထူးြမတ်ေသာ 

လတစ်လပင်ြဖစ်ေကာင်း   ေရးသားလိုက်ရေပ 

သည်။      ။



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင ်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “တရားမဝင် 

ကန်ုသွယ်မ သတင်းများ”ှင့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လဖီန်ုး၊ ဖက်စ်ဖန်ုးှင့ ်အီးေမးလ်လပ်ိစာ 

တိုကို လုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည ်-

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၃

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၄၀၄၃၃၉၉၆၉

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၆ 

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeinfo@gmail.com

အသိေပးေကညာချက်
ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၆၆/၂၀၂၁ 

ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  တိုက်ဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကိ ု ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး တရားမဝင ်

ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူုိင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ “ကုန်သွယ်မ  

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမ ှေငွေကးေတာင်းခံမ သတင်းများ”ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်ဖုန်းှင့် အီးေမးလ်လိပ်စာတိုကိ ုလုံ ခံစိတ်ချစွာ တိုင်ကားိုင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဆက်သွယ်ရန်

ေအာ်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၁

လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၆၉၉၆၁၁၁၁၆

ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၄၀၉ ၈၈၇

အီးေမးလ်လိပ်စာ - antiillegaltradeoffice@gmail.com

သဘာဝေဘးအ ရာယ်စီမံခန်ခွဲမ  သင်တန်းေကျာင်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၉

သဘာဝေဘးအ ရာယ်   စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း 

ေကျာင်း၏   စွမ်းေဆာင်ရည်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကိ ုယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်လူမ  

ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

 အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်

အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်က ေဘးအ ရာယ်ေကာင့် 

ထိခိုက်ဆုံး ံးမ များ   ေလျာ့နည်းသက်သာေစရန ်

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်     သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမ  

စက်ဝနး်ပါ ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းှင့် ထိခိုက်မ များ 

ေလျာ့နည်းေစြခင်း၊   ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊   တုံြပန် 

ြခင်း၊  ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့ ် ြပန်လည်တည်

ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု    အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ     စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ၏ 

လမ်း န်မ ှင့်အညီ  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများ၊ လူမ ေရးအဖဲွအစည်းများ  

ေပါင်းစပ်ညိ  င်းကာ   အရိှန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း။

သင်တန်းေကျာင်းအေနြဖင့ ်  ေဘးအ ရာယ် 

ေကာင့ ်   ထိခိုက်ဆုံး ံးိုင်ေြခ    စီမံခန်ခွဲမ အေြခခံ 

သင်တန်းှင့်    နည်းြပသင်တန်းများ     အပါအဝင် 

လက်ေတွအသံုးချုိင်မည့်   သဘာဝေဘးစမီခံန် ခဲွမ  

သင်တန်းများ စ်ဆက်မြပတ်ဖွင့လှ်စ်ကာ မမိဝိန်ကီး 

ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ သဘာဝေဘး စမီခံန်ခဲွမ လပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်အစိုးရဌာနဆိင်ုရာများမှ 

ဝန်ထမ်းများ၊    အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ၊ 

ြပည်သူလူထုအတွင်းမ ှ  စိတ်ပါဝင်စားသူများအား 

သင်ကားပုိချေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ လက်ရိှသင်ကား 

ပိုချမ များသည် သင်ိုး န်းတမ်းများ၏ မလူလ မ်း ခံ 

မ ၊ ဦးတည်ချက်များှင့ ်ကွဲလွဲမ မရှိေစေရး၊ ေြမြပင ်

တွင် ေတွကံရသည့ ်သင်ကားမ ဆိင်ုရာ စန်ိေခ မ များ 

အေပ  လိုအပ်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမ  

များ ေဆာင်ရက်ုိင်ေရး၊ ေခတ်စနစ်ှင့် လုိက်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေစေရးတုိအတွက် ဗဟုိအဆင့်မှ သံုးသပ် 

ေဆွးေွးမ များေဆာင်ရက်ြခင်းသည ်  ေကာင်းမွန် 

သည့ ်လပ်ုငန်းြဖစ်ေကာင်း၊ အဆင့ဆ်င့သ်က်ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ သင်တန်းေကျာင်းမှ သင်ကားေရး 

ဆိုင်ရာ  ေကျာင်းအုပ်ကီးှင့ ်နည်းြပများ၏ အသိ 

ပညာ၊  အတတ်ပညာများှင့ ်ချနိ်ထိုးကာ သုံးသပ် 

ေဆွးေွးတင်ြပမ များကို မှတ်သား၍ လိုအပ်သလို 

ပံ့ပိုးေပါင်းစပ ်  စီမံေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း   ေဆွးေွး 

မှာကားသည်။ 

ယင်းေနာက် ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ု 

က  အမှာစကားေြပာကားပီး  အလုပ်ုံေဆွးေွးပွ ဲ

ကိ ု  ေဘးအ ရာယ်ဆုိင်ရာ    စီမံခန် ခဲွမ ဦးစီးဌာန၏ 

 န်ကားေရးမှးချပ ်   ဦးေဆာင်ကာ   ယမန်ေန  

နနံက်ပိင်ုးတွင် စတင်ကျင်းပကာ ှစ်ရက်တာကာလ 

အတွင်း သင်တန်းေကျာင်း၌ သင်ခန်းစာများ ေရးဆဲွခဲ ့

မ ၊  သင်တန်းေကျာင်း၏ Capacity Development 

Strategy ေရးဆဲွခ့ဲမ ၊ သင်တန်းေကျာင်းတွင် လက်ရိှ 

ဖွင့်လှစ်ေနသည့်   သင်တန်းများ    ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့ ်

သင်တန်းများှင့်စပ်လျ်း၍ အေသးစိတ်သုံးသပ်မ ၊ 

သင်တန်းေကျာင်းတွင် Course Review ေဆာင်ရက်ခဲ ့

မ များှင့် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မ များကို  တင်ြပြခင်း၊ 

အုပ်စုငယ်များခွဲ၍  သင်တန်းေကျာင်း၌  အသုံးြပ 

လျက်ရှိသည့်   သင်ိုး(Course Syllabus)များကို 

ခံငုံသုံးသပ်ြခင်း၊ သင်တန်းေကျာင်း၏ စွမ်းေဆာင် 

ရည်ြမင့တ်င်ိင်ုေရး ေဆာင်ရက်ိင်ုသည့ ်နည်းလမ်း 

များေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊    ကာလတို၊    ကာလလတ် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သင့သ်ည်များ ေဖာ်ထတ်ုြခင်း 

စသည်တိုကို   ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ   စီမံခန်ခွဲမ  

ဦးစီးဌာန ုံးချပ်ှင့ ်ြပည်နယ်/တိင်ုးေဒသကီးများမှ 

တက်ေရာက်လာသူများ၊      သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်းေကျာင်းမ ှေကျာင်းအုပ်ကီးှင့ ်

နည်းြပများ   အတတူကွ    ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။                           သတင်းစ်

စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပေဒှင့ ်လယ်ယာေြမဥပေဒတိုအရ

စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွ ဲကျင်းပ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၉

စိုက်ပျိးေရး၊   ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်း 

အင်းဦးစီးဌာန၏ ဆီထွက်သီးှံ(ေနကာ)စိုက်ပျိးမ  

အေပ  စာရင်းေကာက်ယူြပစုြခင်း၊ စာချပ်စာတမ်း 

များ မှတ်ပုတံင်ဥပေဒှင့ ်လယ်ယာေြမဥပေဒတိုအရ 

စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုတံင်ြခင်းဆိင်ုရာ အလပ်ုု ံ

ေဆွးေွးပွဲကို   ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ရန်ကုန်မိ 

ရန်ကင်းမိနယ်     ဆည်းေြမာင်းလမ်းသွယ်ရှိ 

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ  စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာန 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

အခမ်းအနားတွင်     စိက်ုပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့ ်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအာင်ကီးက    ယေန     အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲသို 

တက်ေရာက်လာကသည့် အရာထမ်း၊အမ ထမ်းများ 

အေနြဖင့ ်ဆထွီက်သီးံှ(ေနကာ) စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ု 

မ  စာရင်းေကာက်မ အပိုင်းတွင ်  စာရင်းဇယားများ 

တိကျမှန်ကန်ေရးကိစ ရပ်သည် အေရးကီးေကာင်း၊ 

ထုိြပင် ယခုြပလုပ်သည့် စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပံု 

တင်ဥပေဒ၊   လယ်ယာေြမဥပေဒတိုအရ   စာချပ် 

စာတမ်းများ မှတ်ပုတံင်ေပးြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင် 

ရက်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ လက်ေတွေြမြပင်၌ လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ကရသည့အ်ခါ  မရှင်းလင်းသည့အ်ချက် 

အလက်များ၊ ေဆွးေွးလိသုည့ ်အချက်အလက်များကိ ု

သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများှင့် ပူးေပါင်းညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူှုင့ ်ထေိတွ  

ေဆာင်ရက်ကသည့်အခါ    လုပ်ငန်းကန် ကာမ  

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အ ေြခအေန
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

ကပ လပီင်လယ်ြပင်ှင့ ်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်ေတာင်ပုိင်းတုိတွင် မတ်ုသုေံလ 
အားေကာင်းေနပီး ကျန်ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင် မတ်ုသုေံလ အားအသင့အ်တင့ ်
ရှိေနသည်။                                                                                      မိုး/ဇလ

မရိှေစဘဲ ေစတနာထား၍ အဂတိကင်းစွာ ေဆာင်ရက် 

ေပးကရန်လိုေကာင်း မှာကားသည်။ 

ထိုေနာက် လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်း 

အင်းဦးစီးဌာန  န်ကားေရးမှးချပ ်ဦးသက်ိုင်ဦး  

က အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွှင့်ပတ်သက်၍ အမှာစကား 

ေြပာကားသည်။ 

ယင်းအလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲတွင ်    ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

ေဆာင်ရက်ေနကသည့ ်ေနကာသီးံှ တိုးချဲစိက်ုပျိး 

ရာတွင် စာရင်းဇယား မှန်ကန်ေကာက်ယေူရး၊ ၂၀၁၈ 

ခှုစ် စာချပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုတံင်ဥပေဒှင့ ်၂၀၁၂  

ခှုစ်လယ်ယာေြမဥပေဒများတွင်  ကံေတွေနရေသာ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအခက် 

အခမဲျားကိ ု  ဇလူိင်ု ၁၀  ရက်အထ ိေဆွးေွးသွားက 

မည်ြဖစ်ပီး စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန   ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး   အပါအဝင် 

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ရခုိင်ြပည်နယ်တုိမှ တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်က 

သည်။ 

အဆိုပါ  အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများကိ ု ေနြပည် 

ေတာ်၊ မ ေလး၊  ေတာင်ကီးှင့်  ရန်ကုန်တိုတွင် 

ကျင်းပခ့ဲပီး မွန်ြပည်နယ် ေမာ်လမိင်မိတုိတွင် ကျင်းပ 

သွားရန် စစီ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။  

သတင်းစ်

ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံ
မိုးသက်ေလြပင်းများ ကျေရာက်ပီး လ  င်းအသင့အ်တင့မှ် လ  င်းကီးိင်ုသည်။ မိုးသက် 
ေလြပင်းကျစ ်  ေရြပင/်ေြမြပင်ေလသည ်တစ်နာရီလ င် မိုင် ၃၀ မှ ၃၅ မိုင်အထိ 
တိုက်ခတုိ်ငသ်ည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန် 
ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ခုနစ်ေပမှ ၁၀ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                             မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

အေြခအေန
ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၉



ဇူလိုင် ၁၀၊   ၂၀၂၂

  ေတာင်ကီး     ဇူလိုင်   ၉

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုှစ်      ေတာင်ကီး 

တက သိလ်ုဘက်စုခံန်းမတွင်   ယမန်ေန  

ညေန ၃ နာရီက    ေရှးဦးြပစုြခင်း 

(အေြခခ)ံ သင်တန်းဆင်းပဲွ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ထွန်းက ထိခုိက်မ တစ်ခုခု၊ မေတာ် 

တဆမ ြဖစ်သည့်အခါ  ချက်ချင်း ထိထိ 

ေရာက်ေရာက်  ြပစုေစာင့်ေရှာက်မ ေပး 

ိုင်မည်ဆုိပါက    မလုိလားအပ်ေသာ 

အသက်ဆုံး ံးမ များကို အထိေရာက်ဆုံး

ကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး    အေရးေပ  

အေြခအေနများတွင် ေရှးဦးြပစနုည်းြဖင့ ်

ြပစုေပးပါက လူနာကို ရှင်သန်ိုင်မည့ ်

အခွင့်အလမ်းများ    ရရှိိုင်မည်ြဖစ ် 

ေကာင်း၊           ေရှးဦးသူနာြပြခင်းသည် 

အေရးေပ ကုသမ ေနရာတွင် အစားထိုး 

သည်မျိးမဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်မိသည့်အခါ 

ြပငး်ထန်သည့်အဆင့် မေရာက်ေစရန်၊ 

ရှင်သန်ိုင်မည့်  အခွင့်အေရးများေစရန်  

အေရးေပ    ကုသမ မခံုိင်မီစပ်ကား             

လုပ်ေဆာင်ေပးသည့ ်အဆင့တ်စ်ရပ်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံအတွင်း ေဘးအ ရာယ် 

အလွယ်တကူကျေရာက်ိုင်သူများအား 

အကူအညီေပးုိင်ြခင်း၊ ကမ ာလံုးဆုိင်ရာ 

ကက်ေြခနီလ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်ခွင့ရိှ်ြခင်း၊ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပုိမုိရရိှ 

လာြခငး်   စသည့်အကျိးေကျးဇူးများ 

အြပင်   အသက်များကိ ု  ကယ်တင်ရန်၊ 

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှမ များ၊   ဖျားနာေရာဂါ 

များ   ပိုဆိုးမလာေအာင်ကာကွယ်ရန်၊ 

နာကျင်မ များကို  သက်သာေစရန်ှင့်  

ေမ ာလ်င့်မထားေသာ  ဆုံး ံးမ များြဖစ် 

မလာေစရန်အတွက်  ေရှးဦးြပစုြခင်း 

ပညာရပ်ြဖင့ ် ိင်ုငအံကျိး၊ ြပည်သူအကျိး 

ကုိ  လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားသည့်            

စိတ်ြဖင့်  ေဆာင်ရက်ကရန ်ေြပာကား 

သည်။

ဆက်လက်၍ ေရှးဦးြပစုြခင်း (အေြခခံ) 

သင်တန်း၌ ဆုရရိှသူများအား ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသူများက ဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ပီး သင်တန်းသား သင်တန်း 

သူများအား    ရင်းရင်းှီးှီး တ်ဆက်ခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေမာ်လမိင ်  ဇူလိုင်   ၉

မွန်ြပည်နယ်         ဝန်ကီးချပ်ဖလား 

မိနယ် ၁၀  မိနယ် အမျိးသား အသက် 

၂၅ ှစ်ေအာက် ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွ ဲ     

ဆုေပးပွဲအခမ်းအနားကိ ု  ယမန်ေနက 

ေမာ်လမိင်မိ  ြပည်နယ်အားကစားခန်းမ 

၌ ကျင်းပသည်။

ဆုများချးီြမင့်

 ထိုေနာက်    ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က 

ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ၁၀ မိနယ်  

ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွ ဲ    ဗိုလ်လုပွဲကိ ု

ကည့် အားေပးခ့ဲကာ  အားကစားထူးခ န် 

ဆုရရှိသူများကိ ု  လည်းေကာင်း၊ ပိင်ပဲွ 

တွင်  ပထမ၊  ဒုတိယ၊  တတိယဆုရ 

ြပည်နယ်ဘတ်စကက်ေဘာ အမျိးသား  

အသင်းများကိလုည်းေကာင်း   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်၊   ြပည်နယ်ဝန်ကီးများှင့် 

သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ဆုများ     

ချးီြမင့်ခဲ့ကေကာင်း  သိရသည်။

မွန်ြပည်နယ်တွင် လငူယ် လရူယ်များ၊ 

ကျန်းမာေရးှင် ့   အားကစားလိုက်စား 

သမူျား၊                 ကျန်းမာကံခ့ိင်ုေစေရးှင့် 

စတ်ိဓာတ်ေရးရာ ြမင့်မားေစေရးအတွက် 

ဘက်စုေံထာင့်စုမှံ အရည်အေသွးြမင့်တင် 

ေပးရန်    ြပည်နယ်အစိုးရအေနြဖင့် 

အားကစားနည်းများအလိုက ်   လိုအပ် 

သည်များ     ကူညီပံ့ပိုး    ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း   သိရ 

သည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေကာ်    ဇူလိုင်    ၉

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွက လိွင်ေကာ်မိနယ် 

ှင့် ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်အတွင်းရှိ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ 

များအား  ေထာက်ပံေ့ငမွျား၊ ေဆာက်လပ်ုေရးပစ ည်း 

များှင့်   စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများ    ေထာက်ပ့ံ 

ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု     ယေနနံနက်ပိုင်းက 

လွိင်ေကာ်မိ ြပည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

နယ်ေြမတည်ငိမ်ေအးချမ်း

ကယားြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ်မျိးတင်က 

ြပည်နယ်အတွင်း အေြခအေနအေကာင်းအမျိးမျိး 

ေကာင့ ်ေနရပ်စွန်ခွာပီး ယခုလက်ရှိတွင ်နယ်ေြမ

တည်ငမ်ိေအးချမ်းလာပြီဖစ်၍  ြပည်နယ်အတွင်းသို  

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေနထိင်ုေသာ ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ

များ၏ လတ်တေလာစားဝတ်ေနေရးအတွက် လိအုပ် 

သည့် စားေသာက်ကုန်၊ အသံုးအေဆာင်ပစ ည်းများ၊ 

ေနအိမ်အေဆာက်အအုံများ  ြပြပင်ရန်အတွက ်

ေဆာက်လပ်ုေရးပစ ည်းများှင့ ်ေထာက်ပံေ့ငမွျားကိ ု

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွအေနြဖင့် ထပ်မံကူညီ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်မိမိတို 

ဘဝ ေရရှည်ရပ်တည်ိုင်ေရးအတွက် မိမိတို၏ 

မူလလုပ်ငန်းများကုိ ြပန်လည်လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက် 

ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်နယ် တည်ငမ်ိေအးချမ်း 

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးအတွက်  အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွအစည်း 

များှင့် ြပည်သူများ၏ အြပန်အလှန် ယံုကည်ေလးစား 

မ ှင့ ်ပူးေပါင်းပါဝင်မ သည်လည်း အေရးကီးေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူ 

များက ေနရပ်ြပန်ြပည်သူများအား ေထာက်ပံ့ေငွ 

များ၊ ေဆာက်လပ်ုေရးပစ ည်းများ၊  စားေသာက်ကန်ု 

ပစ ည်းများှင့် Family Kit ပစ ည်းများ ေထာက်ပ့ံေပးအပ် 

ခ့ဲကရာ သက်ဆုိင်ရာဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ 

ှင့ ်ရပ်ကွက်ေကျးရာများမှ ရပ်မရိပ်ဖများက လက်ခ ံ

ရယူခဲ့ကသည်။

၎င်းေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များက အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာကေသာ 

ြပည်သူများအား ရင်းရင်းှီးှီး ေတွဆုံ တ်ဆက် 

အားေပးစကား ေြပာကားခဲ့သည်။

ယေနအခမ်းအနားတွင် ကယားြပည်နယ်အစုိးရ 

အဖွဲက ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ်၂၉၃ သိန်း၊ သွပ်အချပ် 

၄၆၀၀၊ ဘိလပ်ေြမအိတ ် ၂၃၀၀၊ ဆန် ၂၂၅ အိတ်ှင့် 

၁၂ ြပည်၊ ဆီ ၁၇၈ ပိဿာှင့် ဆား ၅၉၄ ထုပ်၊ ေဘး      

အ ရာယ်ဆိင်ုရာ စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီးဌာနမှ ေထာက်ပံေ့င ွ

ကျပ် ၁၅၈၃၀၀၀၀ ှင့် Family Kit အစုံ ၄၀ တိုအား 

ေထာက်ပံေ့ပးခဲ့ပီး စစုေုပါင်းေထာက်ပံမ့ မှာ ေငကွျပ် 

၁၀၈၉၁၇၆၀၀ ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

လွိင်ေကာ်မိနယ်ှင့် ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်အတွင်းရှိ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူများအားေထာက်ပံ့

ေရှးဦးြပစုြခင်းပညာရပ်ြဖင့် ိုင်ငံအကျိး၊ ြပည်သူအကျိးကို

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားသည့်စိတ်ြဖင့် ေဆာင်ရက် 

မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား 
၁၀ မိနယ် အသက် ၂၅ ှစ် ေအာက် ဘတ်စကက်ေဘာပိင်ပွဲ ဆုေပးပွဲကျင်းပ

ြမစ်ကီးနား   ဇူလိုင်    ၉

(၃၁)ကိမ်ေြမာက ်အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပွဲသို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင ်

ခဲ့ကသည့်   ကချင်ြပည်နယ်မှ   ိုင်ငံ      

လက်ေရးစင်      အားကစားသမားများှင့ ်

၂၀၂၂  ခှုစ်  ြပည်နယ်ှင့ ်   တိင်ုးေဒသကီး 

အားကစားပိင်ပွဲများတွင် တံခွန်စိုက်   

ဒုိင်းဆုရ ြပည်နယ်လက်ေရးစင်  အမျိးသမီး   

ေဘာ်လီေဘာအသင်း  ေအာင်ပွဲရကစား 

သမားများအား ကချင်ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲက ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ြခင်းအခမ်းအနား

ကိ ုယမန်ေန  ညေန ၆ နာရခဲွီတွင် ြမစ်ကီး 

နားမိေတာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ယူ

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးခက်ထန်ိနန်က 

ယခလုိ ုိင်ုငံဂ့ဏ်ုှင့ ်ြပည်နယ်၏ဂဏ်ုကိ ု

အားကစားြဖင့်   ြမင့်တင်ေပးကသည့ ်

ကစားသမားများအားလုံး၏ စွမ်းေဆာင် 

ိုင်မ များကို       မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ယ ူ

ေကာင်း၊   မိမိတိုအစိုးရအဖွဲအေနြဖင့ ်

ြပည်နယ်၏  အားကစားအဆင့်အတန်း 

တိုးတက်   ြမင့်မားလာေစေရးအတွက ်

ဘက်ေပါင်းစုံမှ    အမဲတမ်း ကိးစား 

အားေပး    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ 

အထူးသြဖင့ ်   မိမိတိုအစိုးရလက်ထက ်

အားကစားက  တွင်    ဂုဏ်ယူစရာ 

ြဖစ်သည့ ်   ပထမတံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုကီး 

သုံးခုကို       ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည့်အတွက ် 

ပုိမုိဝမ်းေြမာက်ဂုဏ်ယူမိေကာင်း၊ ယေန  

မရရှိပီးြဖစ်သည့ ်   ေအာင်ြမင်မ များကိ ု

တည်တံ့ေအာင်   ထိန်းသိမ်းကရန်ှင့ ်

ေအာင်ြမင်မ မရရိှေသးသည့ ် ကစားနည်း 

များကိလုည်း ေအာင်ြမင်မ ရရိှရန် အားလုံး 

က ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းကရမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  အားကစားသမားများအား 

ဂဏ်ုြပချးီြမင့ရ်ာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ဇနီး    ေဒ နန်ဆိုင်း၊   ေြမာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ် ြမတ်သက်ဦး 

ှင့်ဇနီး၊     ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်ှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များက အုပ်ချပ်သူ၊ နည်းြပများှင့် ပိင်ပဲွဝင် 

ကစားသမားများအား  ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေငွ 

ှင့် ဂုဏ်ြပဆုများ  ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့က 

သည်။

ကချင်ြပည်နယ်အေနြဖင့ ်၂၀၂၂ ခုှစ် 

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး အားကစား 

ပိင်ပွဲများတွင ် တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုများကို

ေဂါက်သီးိုက်ပိင်ပွဲ၌         ြပည်နယ် 

လက်ေရးစင ်             အမျိးသမီးအသင်း၊   

ေအိုးဗစ်အသင်းှင့ ်    အမျိးသမီး 

ေဘာ်လေီဘာအသင်းတိုသည်   တခွံန်စိက်ု 

ဒုိင်းဆုများကုိ  ရရိှခ့ဲကေကာင်း သိရသည်။              

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင် အားကစားသမားများှင့် ေအာင်ပွဲရ

ကချင်ြပည်နယ် လက်ေရးစင်အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ြပ



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

အသက်(၁၆)ှစ်ှင့်အထက် အကျံးဝင်သူများအား ဥပေဒအရ ကုိင်ေဆာင်သင့်သည့် ကတ်တစ် 

မျိးမျိးထတ်ုေပးေရးအတွက် “ပန်းခင်း”စမီခံျက်ြဖင့ ်ုံးတွင်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင ်တစ်အိမ်တက်ဆင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းများအား (၃-၅-၂၀၂၁)

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

ယခုအခါ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ခရီးသွားလာရာတွင်လည်းေကာင်း၊ တည်းခို 

ေနထုိင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံသားကတ်(မှတ်ပံုတင်)ြပသေဆာင်ရက်ရသည့် လုပ်ငန်း 

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

ေန  (၀၆:၀၀)နာရီမှစ၍ ြပသစစ်ေဆးခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနစ်ရက်ဆက် ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ေကာင့် ိုင်ငံသားကတ်(မှတ်ပုံတင်)အစား ေထာက်ခံစာ 

များအားြပသ၍ ခရီးသွားလာြခင်း၊ အစစ်ေဆးခံြခင်းများအား ခွင့်ြပေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။

ိင်ုငသံားကတ်(မှတ်ပုတံင်)အတကုိင်ုေဆာင်ြခင်းှင့ ်ကတ်အပိထုားရိှ ကိင်ုေဆာင်ြခင်းများသည် 

တည်ဆဲဥပေဒများအရ ြပစ်မ ေြမာက်ပါေကာင်းလည်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

မိဘြပည်သူများသို အသိေပးေကညာ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်     ၉

ရေဲဘာ်စတ်ိဟသူည် ရေဲဘာ်အချင်းချင်းအေပ ထားရိှေသာ ေမတ ာ 

တရား၊ သေံယာဇ်တရား၊ သစ ာေစာင့သ်မိ  တရားပင်ြဖစ်သည်ှင့အ်ည ီ

တပ်မေတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်အရာရှိ၊ စစ်သည် 

အဆင့်အတန်းအားလံုး ရဲေဘာ်စိတ်အြပည့်ထားရိှပီး အထက်ေအာက် 

ညီွတ်မ တသည့် အုပ်ချပ်မ စနစ်ရှိရန်လိုအပ်ေကာင်း တပ်မေတာ် 

အကီးအကမှဲ လမ်း န်မှာကားထားပီးြဖစ်ရာ အပ်ုချပ်မ ညွီတ်မ တ 

ေစရန်အတွက်    ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ရာ၌    တပ်မှးေကာင်းစိတ်ဓာတ ်

(Commander Spirit)၊ ဖခင်သဖွယ်စတ်ိဓာတ် (Fatherly Spirit)တိုြဖင့် 

ကွပ်ကဲအုပ်ချပ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ယေနတွင် ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ ်

ဌာနချပ်ှင့် ေြမာက်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်မှ တုိင်းမှးများှင့် တာဝန်ရိှ 

သူများက  သက်ဆိုင်ရာ  ကွပ်ကဲမ ေအာက်ရှိ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲများှင့ ်

နယ်ေြမခံသင်တန်းေကျာင်းများသို သွားေရာက်၍ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ 

မိသားစုများှင့ ်ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ တ်ဆက်ပီး ဂုဏ်ြပစားပွဲများ 

ြပလပ်ုေပး၍  တက်ေရာက်အားေပးကာ  အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစမုျား 

ှင့် အတူတကွ လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း သုံးေဆာင်ကသည်။

အလားတ ူေနြပည်ေတာ်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်ှင့ ်ေြမာက်ပိင်ုးတိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ်အတွင်းရိှ တပ်နယ်အသီးသီးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများက 

လည်း   ၎င်းတို၏ ကွပ်ကဲမ များအလိုက်   တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲများှင့ ်

နယ်ေြမခံသင်တန်းေကျာင်းများမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား 

ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆုံ တ်ဆက်ပီး ဂဏ်ုြပစားပဲွများ အသီးသီးြပလပ်ု၍ 

တက်ေရာက်အားေပးကာ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစမုျားှင့အ်တတူကွ 

သုံးေဆာင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                    သတင်းစ်

တပ်မေတာ် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲအသီးသီးမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များှင့် ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ၊ ဂုဏ်ြပစားပွဲ အတူတကွသုံးေဆာင်

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်     ၉

ယခုအချနိ်အခါတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏  ဦးေဆာင်မ ှင့် 

အတူ   ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌   အုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲအစည်းများ၊   ေဒသခံြပည်သူများ 

အားလုံးက ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး

လုပ်ငန်းများကိ ု    ညီညီွတ်ွတ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိကပီး   အပတ်စ် 

စေနေနတိုင်းတွင်လည်း  မိမိတို၏ မိ၊ 

ရာေဒသများ သန်ရှင်းသာယာလှပေရးကိ ု

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ေဆာင်ရက်

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ယေန  

တွင်    ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ေဇယျာသီရိမိနယ်အပါအဝင် မိနယ် 

ရှစ်မိနယ်တို၌လည်းေကာင်း၊   ကချင် 

ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိနယ်အပါအဝင ်

မိနယ်   ငါးမိနယ်တို၌လည်းေကာင်း၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) မိုးနဲမိအပါ 

အဝင် မိနယ် ေြခာက်မိနယ်တုိ၌လည်း 

ေကာင်း၊     ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း) 

တာချလီိတ်မိနယ်အပါအဝင ်  မိနယ် 

ေလးမိနယ်တုိ၌လည်းေကာင်း၊ မွန်ြပည် 

နယ်  ေမာ်လမိင်မိှင့် သထုံမိတို၌ 

လည်းေကာင်း၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

မတ်ိမိအပါအဝင် မိနယ် ၁၀ မိနယ်တို 

၌လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင်ရှ ိ    မိနယ် ၁၄ 

မိနယ်၊ အေနာက်ပုိင်းခုိင်ရိှ မိနယ် ၁၂ 

မိနယ်၊   ေတာင်ပိုင်းခိုင်ရှိ  မိနယ ်၁၀ 

မိနယ်၊  ေြမာက်ပုိင်းခုိင်ရိှ  မိနယ် ကိုး 

မိနယ်တို၌လည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ် ၂၆ မိနယ် 

တို၌လည်းေကာင်း၊     ရခိုင်ြပည်နယ ်

စစ်ေတွမိအပါအဝင် မိနယ် ၁၀ မိနယ် 

ှင့်   ချင်းြပည်နယ ်   ပလက်ဝမိတို၌ 

လည်းေကာင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

မုရံာမိှင့ ်ကေလးမိ၊ မေကွးတိင်ုးေဒသ 

ကီး မေကွးမိ၊ မိင်မိှင့် ချင်းြပည်နယ် 

ဟားခါးမိတို၌လည်းေကာင်း၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး  ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ ်

အပါအဝင်   မိနယ် ၁၀ မိနယ်တို၌ 

လည်းေကာင်း၊    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ မိနယ် ၂၈ မိနယ်ှင့် ကရင် 

ြပည်နယ်  သံေတာင်ကီးမိတို၌လည်း 

ေကာင်း  ဘုရား၊ ေစတီပုထိုးများ၊ ဌာန 

ဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံများ၊ အေြခခံ 

ပညာေကျာင်းများ၊    တက သိုလ်များ၊ 

ေဆးုမံျား၊ ဘိုးဘွားရပ်ိသာများ၊ ေဈးများ၊ 

ပန်း ခံများှင့်   လမ်း၊   တံတားများ၌ 

ေဒသခံြပည်သူများ၊   အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

အစည်းများ၊ စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ 

များ၊   ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များ၊   ဌာန 

ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ စစ်မ ထမ်းေဟာင်း 

အဖွဲဝင်များ၊ ြပည်သူစစ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

တပ်မေတာ်သားများ၊       ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖဲွဝင်များှင့်      မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင် 

များက ချံွယ်ေပါင်းြမက်များ ခုတ်ထွင် 

ရှင်းလင်းြခင်း၊ အမ  က်များရှင်းလင်းြခင်း၊ 

ေရစီးေရလာ ေကာင်းမွန်ေစေရး ေရုတ် 

ေြမာင်းများတူးေဖာ်ေပးြခင်းှင့ ်ြခင်ေဆး 

ဖျန်းေပးြခင်းတိုကိ ု  ေဆာင်ရက်ေပးက 

သည်။

ယင်းသုိ ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကုိ 

သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်  

များမှ ဝန်ကီးချပ်များ၊ တုိင်းစစ်ဌာနချပ် 

အသီးသီးမှ တုိင်းမှးများှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များက      လိုက်လံကည့် အားေပးပီး 

လိုအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပး

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

သန်ရှင်းသာယာေသာမိ၊ ရာများြဖစ်ေစေရး ေဒသခံြပည်သူများ၊ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းများှင့်

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများက အားတက်သေရာ ေဆာင်ရက်

ေတာင်ငူမိ၌ သန်ရှင်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်စ်။



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေရှးယခင်အစ်အဆက်ကတည်းက ဇွန်၊ ဇူလိုင်လ မိုးဦးကျ 

ကာလတွင် ှစ်ရှည်သီးံှသစ်ပင်များကိ ု စတင်စိက်ုပျိးေလရိှ့ကသည်။ 

ေြမဆီလ ာစိုထိုင်းစအလုံအေလာက်ရရှိပီး  စိုက်ပျိးသမ အပင်များ 

ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင်မ    အားေကာင်းသည့်အချနိ်ြဖစ်သြဖင့ ်   မိုးဦး 

ကာလကိ ုစိက်ုပျိးရန်အချန်ိေကာင်းဟ ုသတ်မှတ်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

သစ်ပင်သစ်ေတာများသည ်  ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကို   အန်တုိုင် 

သကဲသ့ို ေလထုညစ်ညမ်းမ ကုိလည်း သန်စင်ေပးုိင်သည်။ တစ်ဧကခန် 

အကျယ်အဝန်းရိှ အပင်များသည် လ ူ၁၈ ဦးအတွက် လုေံလာက်သည့ ်

ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ုထတ်ုလ တ်ေပးသည်။ စမ်ိးစိေုသာသစ်ပင်သစ်ေတာ 

များသည ်လူအများ၏ စိတ်ှလုံးကို ေအးချမ်းေစသကဲ့သို ေြမလ ာ 

တုိက်စားခံရြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးုိင်သည်။ သစ်ပင်သစ်ေတာများ၏ 

အကျိးေကျးဇူးမှာ အံ့ချးီဖွယ်မကုန်ပင်ြဖစ်သည်။ 

ေဟာကိန်းထုတ်ထား

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်  ှစ်ေပါင်းငါးဆယ်ေကျာ်ကာလအတွင်း 

မူလသစ်ေတာထု၏  ထက်ဝက်နီးပါး  ပျက်သု်းခဲ့ရပီးြဖစ်သည်။ 

လသူားများအေနြဖင့ ်သစ်ပင်၊ သစ်ေတာများကိ ုစနစ်တကျအသုံးမြပ 

ခ့ဲသြဖင့် တစ်ှစ်လ င် သစ်ေတာဟက်တာေပါင်း ၁၂ သန်းမှ ၁၅ သန်း 

ကား ဆုံး ံးေနရသည်။ သိပ ံပညာရှင်များက ေရသံသရာလည်ြခင်း 

ြဖစ်စ် မပျက်ယွင်းေစေရးှင့ ်ေြမထ၊ု ေလထ၊ု ေရထ ုမညစ်ွမ်းေစေရး 

အတွက် သစ်ေတာများကိ ုထိန်းသိမ်းမ မြပိုင်ပါက ကမ ာကီးသည ်

လက်ရှိအပူချနိ်ထက ်၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထ ိေကျာ်လွန်ေရာက်ရှ ိ

သွားုိင်ပီး   ကမ ာကီးပူေွးလာမ ဒဏ်ကုိ  ဆုိးရားစွာခံရုိင်ေကာင်း 

ေဟာကိန်းထုတ်ထားသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း  သစ်ပင်၊ သစ်ေတာများ  ြပန်းတီးေနမ များကိ ု

အေကာင်းဆုံးကာကွယ်ရန်မှာ ခတ်ုထွင်မ ကိ ုကပ်မတ်ထန်ိးသမ်ိးြခင်း၊ 

စိက်ုကွက်၊ စိက်ုခင်းများ အစားထိုးြခင်းှင့ ်သစ်ပင်စုိက်ပျိးြခင်းတုိကုိ 

အေလးထားလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်သည်။    ြမန်မာိုင်ငံသည်လည်း 

သစ်ေတာြပန်းတီးမ ကိ ုအြပင်းအထန်ခစံားေနရသည့်ိင်ုငြံဖစ်သည်။ 

စီးပွားြဖစ် တရားမဝင် သစ်ခုတ်မ ၊ သယံဇာတ တူးေဖာ်မ ၊ ေရ ေြပာင်း 

ေတာင်ယာစိုက်ပျိးမ ၊ ေကျးလက်ေနြပည်သ ူ၇၀ ရာခိုင် န်းအတွက် 

ထင်းေလာင်စာလုိအပ်မ ၊ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ရန် လုိအပ်မ ၊ လမ်းများ 

ေဖာက်လုပ်မ ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများှင့် မလွတ်ကင်းသြဖင့ ်

ခတ်ုထွင်ရှင်းလင်းမ တိုေကာင့ ်သစ်ပင်၊ သစ်ေတာများ ေနစ်ှင့အ်မ  

ြပန်းတီးေနရသည်။ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထတ်ုြပန်ချက်အရ သစ်ေတာြပန်းတီးမ  အများဆုံး 

ြဖစ်ေပ ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုှစ် ဧပီလမှ  ၂၀၁၆ ခုှစ်  ဧပီလအထိ 

ပတ်ဝန်းကျင်လှပ မ တရာသီြဖစ်ေစဖို လူတိုင်းသစ်ပင်စိုက်ကစို
ေအာင်ထက်လင်း (ကိမ်ေချာင်း) 

     

ငါးှစ်တာကာလအတွင်း   သစ်ေတာေြမဧက  ၈ဝဝဝဝဝ နီးပါး 

ရှိေသာ်လည်း ြပန်လည်စိုက်ပျိးိုင်သည့်ပမာဏမှာ ၎င်းပမာဏ၏ 

ထက်ဝက်ခန်ပင်မရိှေပ။ ိင်ုငအံံှ သစ်ပင်စိက်ုပျိးြခင်းကိ ုဂတုစိက်ု 

မလုပ်ေဆာင်ိုင်ပါက   ေရရှည်တွင ်  မေမ ာ်မှန်းိုင်ေသာ   သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များ၏ုိက်ခတ်မ ကိ ုမလဲွမေသွ ရင်ဆုိင်ကရမည်သာ 

ြဖစ်သည်။ 

တစ်ဝက်နီးပါးေလျာ့ကျသွားခဲ့

ြမန်မာိုင်ငံသည ်သစ်ပင်စိုက်ပျိးရန ်အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေသာ 

မိုးတွင်းကာလ ဇွန်လှင့် ဇူလိုင်လများ၌  ှစ်စ် သစ်ပင်သိန်းေပါင်း 

များစွာစိုက်ပျိးလျက်ရှိသည်။  သိုရာတွင် စိုက်ပျိးခဲ့ေသာအပင်များ 

ဆက်လက်ရှင်သန်ေရး၊ ထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများအေပ  အာုစံိက်ုမ  

အားနည်းြခင်း၊ စိက်ုပျိးစ်ကပင် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ မစိက်ုခဲြ့ခင်းှင့ ်

ရန်သူမျိးငါးပါးအ ရာယ်များ ြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့ ်အပင်အေရ 

အတွက် အများစုမှာ ပျက်စီးဆုံး ံးမ များှင့်  ရင်ဆိုင်ကရသည်။ 

သစ်ေတာြပန်းတီးမ သည် ြမန်မာတစ်ိင်ုငတံည်း ြဖစ်ေနြခင်းမဟတ်ု 

ေပ။ ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံအများစုတွင ်ကံေတွေနရ 

သည်။ ကလုသမဂ  စားနပ်ရကိ ာှင့ ်စိက်ုပျိးေရးအဖဲွ၏မှတ်တမ်းအရ 

ကမ ာေပ တွင်   ၁၇ ရာစုှင့်  ၁၈ ရာစုှစ်များက   သစ်ေတာဧရိယာ 

၆ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံဟက်တာခန်ရှိခဲ့ရာမ ှ     ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

၃ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံဟက်တာခန်သာ  ကျန်ရှိေတာ့သည်ဟ ုသိရ 

သည်။ ရာစှုစ် ှစ်ခေုကျာ်ကာသည့က်ာလတွင် ကမ ာသ့စ်ေတာဖုံးလ မ်း 

မ သည် တစ်ဝက်နီးပါးေလျာ့ကျသွားခ့ဲသည်။ အေရှေတာင်အာရှတွင် 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း သစ်ေတာဧရိယာ ဟက်တာ 

၉ ဒသမ ၄ သန်းခန်  ြပန်းတီးခဲ့သည်ဟ ုဆိုထားသည်။ 

သစ်ေတာြပန်းတီးမ ြဖစ်စ်များကို     ေလ့လာကည့်လ င် 

သစ်ေတာများကိ ုစည်းမဲက့မ်းမဲ ့အလွန်အက ံ ခတ်ုထွင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာများ စိက်ုပျိးြခင်း၊ ထင်းှင့ ်မီးေသွးေလာင်စာများ 

အလွန်အက ံထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ ေတာမီးေလာင်က မ်းြခင်း၊ မိြပှင့်ဖံွဖိး 

ေရးလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိးေြမများှင့ ်စက်မ ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

တိုးချဲလုပ်ေဆာင်ြခငး်များေကာင့် သစ်ေတာေြမများမှ အြခားေြမ 

အသုံးချမ ကို ေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ေပ ေစပီး သဘာဝသစ်ေတာေဂဟ 

စနစ်များ  တစ်ေနထက်တစ်ေန    ပျက်စီးယိုယွင်းလာေနသည်ကိ ု

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။   သစ်ေတာြပန်းတီးမ ေကာင့ ်   လူသားများ 

အသက်ရှင်ရပ်တည်ေရးအတွက ်   ကီးမားေသာခိမ်းေြခာက်မ များ 

ြဖစ်သည့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ကန်များ တိမ်ေကာ 

လာပီး ေရကီးေရလ ံြဖစ်ေပ လာြခင်းှင့် ေရထုညစ်ညမ်းမ ၊ ေရချိ 

အရင်းအြမစ်များဆုံး ံးမ ၊ ေြမဆလီ ာြပန်းတီးလာမ ၊ ဇဝီမျိးစုမံျိးကဲွများ 

ေလျာ့နည်းမ    စသည့်ဆိုးကျိးများြဖစ်ေပ လာသည်။   သစ်ေတာ 

သစ်ပင်သည် ေရရှည်ြပစပုျိးေထာင်ရပီး ေရရှည်အကျိးြဖစ်ထွန်းေသာ 

သဘာဝရတနာြဖစ်သည်။  စိမ်းလန်းသာယာေနေသာပတ်ဝန်းကျင ်

သည် ကိုယ်စိတ်ှလုံးကိ ုချမ်းေြမ့ေစသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမတွင် မိြပသစ်ေတာ စိုက်ပျိး

ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုှစ်ကာလမှစတင်၍ 

ထထိေိရာက်ေရာက်ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယခအုခါ စမ်ိးလန်းစိြုပည်သည့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုင်ဆိုင်ေနပီး ေွရာသီတွင် အပူချနိ်ေလျာ့နည်း 

လာြခင်း၊ သမမ တသည့်ရာသီဥတုကိ ုရရှိြခင်းတိုေကာင့ ်စိမ်းလန်း 

လှပသည့်  ိုင်ငံေတာ်၏မိေတာ်ကီးြဖစ်လာသည်။  စိမ်းလန်းပီး 

သန်ရှင်းသာယာသည့ ်မိြပတစ်ရပ်ကိ ုကိးပမ်းတည်ေထာင်ိင်ုခဲသ့ည့ ်

အကျိးရလဒ်များကိ ုခံစားေနကရပီြဖစ်သည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ များကို အေထာက်အပံ့ြပ

ြမန်မာိုင်ငံသည် ေရှးကာလက သစ်ေတာသစ်ပင်များြဖင့ ်

စိမ်းလန်းသာယာလှပသည့ ်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 

တွင် သစ်ေတာသယဇံာတေပါများက ယ်ဝလှသြဖင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် 

သစ်ေတာများ ဖုံးလ မ်းလျက်ရိှသည်။ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင် သစ်ေတာ 

ဖုံးလ မ်းမ  ၅၂ ရာခိုင် န်းရှိပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၄၂ ဒသမ ၁၉ 

ရာခိင်ု န်းရိှသြဖင့ ်ိင်ုင၏ံသစ်ေတာဖုံးလ မ်းမ  ေလျာန့ည်းလာသည်ကိ ု

ေတွရမည်။  သစ်ေတာများသည ် လူသားများအတွက ်သစ်၊ ထင်း၊ 

ဝါး၊ ေဆး၊ အဝတ်အထည်၊ အစားအစာ အစရှိသည့် သစ်ေတာထွက် 

ပစ ည်းများသာမက  ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ   ထိန်းသိမ်းြခင်း၊  ေရှင့် 

ေလေကာင်းေလသန်ရရှိေစရန ်သန်စင်ေပးြခင်း၊ ကမ ာ့ေလထုအား 

ပူေွးေစပီး ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ကို  ြဖစ်ေပ ေစမည့် ကာဗွန်ဒိုင် 

ေအာက်ဆိုက်ဓာတ်ေငွများ   စုပ်ယူသိုေလှာင်ေပးြခင်း၊   သဲက ာရ 

ြဖစ်ထွန်းမ ကို  တားဆီးေပးြခင်း၊   သဘာဝေဘးအ ရာယ်များမ ှ

ကာကွယ်ေပးြခင်း စသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ များကို 

စ်ဆက်မြပတ် အေထာက်အပံ့ြပလျက်ရှိသည်။ 

သစ်ေတာများသည် အတိတ်ကာလ၏ အေမွအှစ်၊ ပစ ပ န်၏ 

အကျိးစီးပွားှင့ ်  အနာဂတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ အတွက်   ြဖစ်သည်။ 

အပပူိင်ုးေဒသ စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ှစ် ၃ဝ အပပူိင်ုး 

ေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရး ဘက်စုံစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀-

၂၀၃၁)ခှုစ်အထ ိေရးဆဲွပီး သစ်ေတာစိက်ုခင်းများ တည်ေထာင်ြခင်း၊ 

သဘာဝေတာကျန်များ ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ြခင်း၊ ထင်းအစား အြခား 

ေလာင်စာများ တိုးြမင့်သုံးစွဲြခင်းှင့ ်ေရရရှိေရး အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုကိ ုအရိှန်အဟန်ုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ထိုအြပင ် အထူးစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးလုပ်ငန်းများ၊   အပူပိုင်းေဒသ 

ေတာင်စ်ေတာင်တန်းများ စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးသစ်ပင်စုိက်ပျိးြခင်း 

လုပ်ငန်းများ၊ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်သစ်ေတာ 

ထန်ိးသိမ်းေရး အသိပညာေပးေရး၊ တုိးချဲပညာေပးေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာနအေနြဖင့်လည်း     ှစ် ၃ဝ အမျိးသား 

သစ်ေတာက  ပင်မစမီကံန်ိး (၂၀၀၁ -၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ခှုစ်အထ)ိ၊ 

ခိုင်သစ်ေတာအုပ်ချပ်လုပ်ကိုင်မ စီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၅-

၂ဝ၂၆ ခှုစ်အထ)ိ၊ ြမန်မာိင်ုငသံစ်ေတာများ ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး 

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

အပပူိင်ုးေဒသအပါအဝင် ေဂဟစနစ်အမျိးမျိးရိှ ေတာနမိ့၊် ေတာပျက် 

များတွင် စီးပွားေရးစိက်ုခင်းများ၊ ေရေဝေရလထဲန်ိးသမ်ိးေရး စိက်ုခင်း 

များ၊ ေကျးရာထင်းစိုက်ခင်းများ၊                   စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ြမန်မာိုင်ငံတွင်  သစ်ပင်၊  သစ်ေတာများ 

ဆုံး ံးမ ှင့ ်ြပန်လည်စိက်ုပျိးိင်ုမ မှာ ကွာဟချက် 

များစွာကီးမားေနဆဲြဖစ်သည်။ သစ်ပင်စိုက်ပျိး 

ြခင်းကိ ု လထူလု ပ်ရှားမ အသွင်ြဖင့ ် ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ 

ကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပန ်လပ်ုေဆာင်ကရမည့အ်ချန်ိ 

ြဖစ်သည်။  သစ်ပင်တစ်ပင်ခုတ်လှဲရန်အတွက် 

အလွယ်တကူမဆုံးြဖတ်သင့်သကဲ့သို ခုတ်လှဲပီး 

သစ်ပင်များေနရာတွင် မည်သိုအစားထိုးစိုက်ပျိး 

မည်ဆိသုည့အ်ချက်ကိပုါ ထည့သွ်င်းစ်းစားသင့် 

သည်။ စိက်ုပျိးပီး အပင်များကိလုည်း ရှင်ေအာင် 

စိုက်ပျိး၊ ကီးေအာင်ြပစု၊ မဲေအာင်ထိန်းသိမ်း   

ဟသူည့်ေဆာင်ပဒ်ုှင့အ်ညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

လုပ်ေဆာင်သင့်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

စက်မ ကုန်ကမ်းစုိက်ခင်းများ၊ ေဒသခံြပည်သူအစုအဖဲွပုိင် သစ်ေတာ 

စိုက်ခင်းများ၊ သီးှံသစ်ေတာ ေရာေှာစိုက်ခင်းများ၊ မိြပသစ်ေတာ 

များ တည်ေထာင်ြခင်း၊  သစ်ေတာဥယျာ်များတည်ေထာင်ြခင်း၊  ြမစ်၊ 

ေချာင်း၊ အင်းအိင်ုပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက် သဘာဝ 

သစ်ပင်သစ်ေတာေဂဟစနစ်များထိနး်သိမ်းြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖင့် အပူပုိင်းေဂဟစနစ်ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရး အရိှန်အဟုန် 

ြဖင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

အပပူိင်ုးေဒသ၏ သဘာဝေတာကျန်များအား သစ်ေတာဥပေဒ၊ 

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲှင့် သဘာဝနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့်အည ီစနစတ်ကျစမံီအပုခ်ျပုိ်င်ရန ်သစ်ေတာ 

ကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာများှင့ ်   သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယ်ေြမများအြဖစ် တိုးချဲဖဲွစည်းပီး သစ်ေတာထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်း 

များကိ ုေဆာင်ရက်လျက် သကဲ ာရြဖစ်ထွန်းမ ှင့ ်မိုးေခါင်မ တိက်ုဖျက် 

ေရး လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး 

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်မေကွးတိင်ုးေဒသ 

ကီးတို၏ အပူပိုင်းဇုန်အတွင်းကျေရာက်ေသာ မိနယ်များသည ်

မိုးေရချနိ်လက်မ ၄၀ ေအာက်သာရရှိပီး အပူချနိ် ၄၇ ဒသမ ၂ ဒီဂရီ 

ဆဲလ်စီးယပ်အထိ ြမင့်မားပီး ေြခာက်ေသွကာလမှာလည်း ုိဝင်ဘာ 

လမှ ေမလအထတိိင်ု ကာရှည်သည်။ ေြမတိက်ုစားမ များပီး အေပ ယ ံ

ေြမဆလီ ာ ကန်ုခန်းကာ အပင်များ သဘာဝမျိးဆက်ရန် ခက်ခသဲည်။  

သစ်ပင်သစ်ေတာများ  နည်းပါးြခင်းေကာင့်  အပူချနိ်လွန်ကဲြခင်း၊ 

မိုးေခါင်ြခင်း၊ ေြမဆီလ ာပျက်စီးြခင်းများ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်ကို 

ေတွရသည်။ 

၂ဝ၂၂ ခုှစ်     မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲအခမ်းအနားများကိ ု

ြပည်သူလူထုပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့် သစ်ေတာသယံဇာတများေရရှည်

တည်တံ့ေစရန်၊ မိြပှင့်ေကျးလက်များ စိမ်းလန်းစိုြပည ်သန်ရှင်း 

သာယာလှပေစရန်၊    ြပည်သူများအား   အပန်းေြဖအနားယူစရာ 

စိမ်းလန်းေြမများ ဖွံဖိးလာေစရန်ှင့ ်သစ်ေတာေဂဟစနစ်များှင့ ်

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲထိန်းသိမ်းိုင်ရန ် ရည်ရယ်ကာ ိုင်ငံတစ်ဝန်းကျင်းပ

လျက်ရိှသည်မှာ ကည်ူးချမ်းေြမ့ဖွယ်ေကာင်းသည်။ ကမ ာကီးတွင် 

သစ်ေတာပိုင်ဆိုင်မ  တြဖည်းြဖည်းေလျာ့ပါးလာြခင်းှင့်အတူ အေရှ

ေတာင်အာရှေဒသိင်ုငမံျားတွင်လည်း သစ်ေတာပိင်ုဆိင်ုမ ေလျာန့ည်း 

လာေကာင်း ေလလ့ာေတွရိှရသည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင်လည်း သစ်ေတာ 

ပိုင်ဆိုင်မ  ေလျာ့နည်းလာသည်ကိ ုသတိြပမိေသာေကာင့ ်သစ်ပင် 

စိက်ုပျိးြခင်းအခမ်းအနားများ ကျင်းပကာ သစ်ပင်ေပါင်းေြမာက်ြမားစွာ 

စိုက်ပျိးေပးလျက်ရှိသည်။ လူေပါင်းများစွာ၏ လုပ်အားစွမ်းရည်ြဖင့ ်

သစ်ပင်ေပါင်းများစွာ ြပန်လည်စိက်ုပျိးေနြခင်းမှာ အနာဂတ်မျိးဆက် 

သစ်တိုအတွက် ေကာင်းေသာအေမွေပးေနြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ 

စမ်ိးလန်းစိြုပည်သာယာလှပမှ ကမ ာအ့လယ်တွင် ဂဏ်ုယဖွူယ်၊ 

ှစ်လိဖွုယ်ိင်ုငြံဖစ်မည်ြဖစ်ပီး ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် သစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ြပစုပျိးေထာင်ကာ စိမ်းလန်းသာယာသည့်ုိင်ငံြဖစ်ေအာင် ဖန်တီးရ 

မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်သစ်ပင်၊ သစ်ေတာများဆုံး ံးမ ှင့် 

ြပန်လည်စိက်ုပျိးိင်ုမ မှာ ကွာဟချက် များစွာကီးမားေနဆြဲဖစ်သည်။ 

သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်းကိ ု လူထုလ ပ်ရှားမ အသွင်ြဖင့ ် ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  လုပ်ေဆာင်ကရမည့်အချနိ်ြဖစ်သည်။ သစ်ပင် 

တစ်ပင်ခတ်ုလဲှရန် မနိစ်ပိင်ုးမ ပင် မကာြမင့ေ်သာ်လည်း အရယ်ေရာက် 

သည့ ်သစ်ပင်တစ်ပင်ြဖစ်လာေရးမှာ ှစ်ေပါင်းများစွာ ေစာင့ဆ်ိင်ုးကရ 

သည်။ သစ်ပင်တစ်ပင် ခတ်ုလဲှရန်အတွက် အလွယ်တကမူဆုံးြဖတ်သင့ ်

သကဲ့သို ခုတ်လှဲပီးသစ်ပင်များေနရာတွင ်မည်သိုအစားထိုးစိုက်ပျိး 

မည်ဆိုသည့်အချက်ကိုပါ ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်သည်။ စိုက်ပျိးပီး 

အပင်များကိုလည်း ရှင်ေအာင်စိုက်ပျိး၊ ကီးေအာင်ြပစု၊ မဲေအာင ်

ထိန်းသိမ်း   ဟူသည့်ေဆာင်ပုဒ်ှင့်အည ီ    အေကာင်အထည်ေဖာ ်

လုပ်ေဆာင်သင့်ပါေကာင်း တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။     ။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     ေြမြပင်ကိ ုဖုံးလ မ်း။

     ြမကမ လာ ခံလ ာခင်း

     ဆင်းစိမ်းရည်ဆမ်း။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     လန်းရ င်လို စိမ်းလန်း။

     တိုေြမကိ ုတိုမင်လို

     ထိန်းစိုမပန်း။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     ြမင်ရစ ်စိတ်ပျိမျစ်။

     တစ်သက်တာ ေပျာ်ချင်လို

     စိုက်စိုအှစ်။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     အကျိးလ င် ြဖစ်ထွန်း။

     ြပည့်ဘ  ာ ြဖည့်ကာတင်း

     ဂုဏ်ဆင်းထည်လွန်း။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     မိုးေလပင ်မှန်ေစလို။

     ဥတုှင့် ရာသီက

     မှီရတာမို။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     အြပစ်လ င် ဘယ်မရှိ။

     သူတိုကို တိုးလိုချစ်

     ှစ်မက်ပါ၏။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်

     ချစ်ခင်သည့် လူမျိး။

     သစ်ပင်ကိ ုှစ်စ်စိုက်

     ေရ တိုက်ကိုစိုး။

 သစ်ေတာှင့် သစ်ပင်က

     စိမ်းစိုစွ သည်ေြမမှာ။

     ပေဒသာ ေြမမှာြဖစ်

     ချစ်သက်ေသပါ။

     မိုးဦးကျ သည်ချနိ်ခါ

     စိုက်ကပါ ပျိးေထာင်လို။

     တိုြမန်ြပည ်ဓနဖိးေစဖို

     တိုဌာေန အလှတိုးေစဖို

     မချိေသချာ တစ်၀ကိးပါလို

     တိုးစိုက်ကစို။        ။

 ေြပေအးသက်

ေရ တိုက်စိုးဖို တိုးစိုက်ကစို

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၉

ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသ 

ကီးှင့် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက ်

ပိုင်းှင့် အေရှပိုင်း)  တိုတွင် 

ေနရာကျဲကျဲ၊   မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊  ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး)၊ ချင်း 

ြပည်နယ်ှင့် ကယားြပည်နယ ်

တိုတွင် ေနရာစိပ်စိပ်ှင့် ကျန် 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ် 

တုိတွင် ေနရာအံှအြပား မုိးထစ် 

ချန်းရာပီး  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး၊ ရခုိင် 

ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တို 

တွင် ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိုင် 

သည်။ ရာရန်ရာ န်းြပည့် ြဖစ် 

သည်။                       မိုး/ဇလ

ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာစမီကံန်ိးလပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး စည်းေဝး
ထားဝယ်     ဇူလိုင်   ၉ 

ထားဝယ်မိနယ ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

မှ ထားဝယ်မိနယ်အတွင်း ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်းရာ ၂၀ အား

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး အဆိပုါေကျးရာများတွင် 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 

ရက်ိုင်ေရးအတွက ်  ထားဝယ်ခိုင်ှင့ ်မိနယ်ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဖွဲ လစ်အစည်းအေဝးြပလုပ်ြခင်းကို ဇူလိုင် ၈ 

ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ထားဝယ်ခုိင် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အဆုိပါအစည်းအေဝးသုိ ထားဝယ်ခိင်ု ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာစမီ ံ

ကိန်းလုပ်ငန်းအဖွဲဝင်များြဖစ်ေသာ    ခိုင်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှး  ဦးေအာင်လွင်၊  ခိုင်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန    လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး ဦးချန်ထွန်း၊ 

ခိုင်ေမွးြမေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှး  ေဒါက်တာ သန်းေဌး၊ 

ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးတင့ေ်အာင်၊ မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမှး  ေဒ စိုးစိုးသီ၊  မိနယ်အေထွေထွ 

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန  ဒတုယိဦးစီးမှး ဦးမျိးေဝ၊ မိနယ် ေမွးြမေရးှင့ ် 

ကုသေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး ေဒါက်တာ သိန်းေဇာ်မင်း၊ မိနယ်ဒုတိယ 

ဥပေဒအရာရှိ   ဦးေဇယျေအာင်တို တက်ေရာက်ကသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် ခုိင်ှင့် မိနယ် ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာေကာ်မတီဝင် 

များက ခုိင်ှင့်မိနယ်အတွင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ြမစိမ်းေရာင် 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ  အေြခအေနများ၊     ဌာနများအချင်းချင်း 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရမည့်ကိစ ရပ်များ ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ 

၂၂၂

မနက်ြဖန်နံနက်အထိ 

ခန်မှန်းချက်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကိုလံဘို   ဇူလိုင်   ၉ 

သရီလိက  ာဝန်ကီးချပ် ရာေနးဝတ်ရမီဆီင်ဟကီ 

ရာထူးမှုတ်ထွက်ရန ်သေဘာတူခဲ့ေကာင်း ယေန  

သတင်းများအရ သိရသည်။ 

ေတာင်းဆို

ပါတီေခါင်းေဆာင်များက သီရိလက  ာသမ တ 

ရာဂျာပက်ဆာှင့ ်ဝန်ကီးချပ် ရာေနးဝတ်ရမီဆီင်ဟ ီ

တို ှစ်ဦးအား ရာထူးမှတ်ုထွက်ေပးရန် ေတာင်းဆိ ု

လျက်ရှိသည်။ 

ိင်ုငအံတွင်းရိှ ပါတေီခါင်းေဆာင်က အစိုးရအဖဲွ 

အသစ်ဖွဲစည်းရန်     သေဘာတူညီခဲ့ပီးေနာက ်

ဝန်ကီးချပ်ရာထူးမှ တ်ုထွက်ရန် သေဘာတညူသီည့် 

သတင်းထွက်ေပ လာခဲ့သည်။ 

သေဘာတူညီခဲ့

ထုိြပင် ဆ ထုတ်ေဖာ်သူများက အတားအဆီး 

များကို  ေကျာ်ြဖတ်ကာ   သမ တအိမ်ေတာ်ရာှင့် 

သမ တုံးတိုအား    ဝင်ေရာက်စီးနင်းလျက်ရှိစ ်

ဝန်ကီးချပ်   ရာေနးဝတ်ရီမီဆင်ဟီက  ရာထူးမ ှ

ုတ်ထွက်ရန်     သေဘာတူညီခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ပါရီ   ဇူလိုင်   ၉ 

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

ေကာင့ ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၇၄ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း 

၁၅၀၀၀၀   ေကျာ်ရှိေကာင်း  ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ေအဂျင်စီ၏ ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။ 

ထိုြပင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးရ 

ကိန်းဂဏန်းများအရ    ယခုရက်သတ ပတ်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်

သုံးသန်းအထိ  ေရာက်ရှိခဲ့ေကာင်းှင့ ်အသက် ၁၆ 

ှစ်မှ ၂၅ ှစ်အရယ်အကား ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

ရာခိုင် န်းသည် ယခုရက်သတ ပတ်အတွင်း ၆၀ 

ရာခိုင် န်းအထိ ြမင့်တက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

အေရအတွက်သည်   ယခုှစ်  မတ် ၁၁ ရက်တွင် 

၁၄၀၀၀၀ အထ ိေရာက်ရိှခဲသ့ည်။ ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အဒစ်အဘာဘာ   ဇူလိုင်   ၉

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် 

ပဋပိက ြဖစ်ပွားမ များှင့ ်မိုးေခါင်မ ြဖစ်ပွား 

ခဲ့ြခင်းေကာင့် ကေလးငယ်စုစုေပါင်း ၂ 

ဒသမ ၉၃ သန်းေကျာ် ေကျာင်းေနခွင့မ်ရရိှ 

ခဲ့ကေကာင်း    ကလုသမဂ    လသူားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ ညိ  င်းေရး 

ုံးက ဇလူိင်ု ၈ ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ပဋိပက ြဖစ်ပွားမ များေကာင့်

အီသီယုိးပီးယားုိင်ငံ၌ ကေလးငယ် 

၂ ဒသမ ၅၃ သန်းသည် ပဋိပက ြဖစ်ပွားမ  

များေကာင့ ်  ေကျာင်းေနခွင့်မရရှိခဲ့ြခင်း 

ဆိုးလ်   ဇူလိုင်   ၉

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသ ူ၂၀၂၈၆ ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက် 

ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၈၄၉၁၄၃၅ ဦးရိှလာေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ု 

များက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ ပီးခဲသ့ည့သ်တီင်းပတ်အတွင်း ေနစ်ပျမ်းမ  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်သူအေရအတွက်သည ်၁၅၉၈၉ ဦးရှိေကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားိုင်င ံ

ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးေအဂျင်စီက ေြပာကားသည်။

ေတာင်ကိရုီးယားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခရံသမူျားအနက် ၂၂၃ ဦးသည် ြပည်ပမှ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားအနက်မှ ကူးစက် 

ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ကျန်ရိှသမူျားသည် ြပည်တွင်း၌ ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိြပင် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၁၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း ၂၄၆၂၄ ဦးရိှလာေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယား ကျန်းမာေရးအာဏာပိင်ု 

များက ေြပာကားသည်။                ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဝယ်လင်တန်   ဇူလိုင်   ၉

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ခရံသ ူ၉၃၀၇ ဦးထပ်မေံတွရိှခဲေ့ကာင်း နယူးဇလီန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

အဆုိပါတစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများ 

အနက် ၂၅၁ ဦးသည် ြပည်ပိင်ုငမံျားသို သွားေရာက်ခဲ့ပီးေနာက် 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မှ ကူးစက်ခံရသူများြဖစ ်

ေကာင်း နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ယေနတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

သီရိလက  ာဝန်ကီးချပ် ရာေနးဝတ်ရီမီဆင်ဟီ ရာထူးမှုတ်ထွက်ရန် သေဘာတူ

သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင ်    မိေတာ်ကိုလံဘိုရှ ိ   သမ တ 

အိမ်ေတာ်ရာတွင် ဆ ထုတ်ေဖာ်သူ ေထာင်ေပါင်း 

များစွာက ဝင်ေရာက်စီးနင်းလျက်ရှိသည်။ 

သီရိလက  ာိုင်ငံ ရင်ဆိုင်ေနရသည့် စီးပွားေရး 

အကျပ်အတည်းအေပ  ြပည်သမူျားက ဆ ထတ်ုေဖာ် 

လာသည်မှာ လအနည်းငယ်ကာြမင့်လျက်ရှိပီြဖစ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌ ပဋိပက ြဖစ်ပွားမ များှင့် မိုးေခါင်မ ြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့်

ကေလးငယ် ၂ ဒသမ ၉၃ သန်းေကျာ် ေကျာင်းေနခွင့်မရရှိခဲ့

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း 

၁၅၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိလာ

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၈ ဒသမ ၄၉ သန်းေကျာ်ရှိလာ

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၉၃၀၇ ဦး ထပ်မေံတွရိှ
ေကာင့်ေသဆုံးသ ူ၂၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိေကာင်းှင့ ်ယေနတွင် 

အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက ်

ရိှသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါလနူာများအပါအဝင် ေဆးုအံသီးသီး၌ 

ေဆးဝါးကသုမ ခယံလူျက်ရိှသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ လနူာေပါင်း 

၅၇၀ ရှိေကာင်း သိရသည်။

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်မ  စတင် 

ေတွရှိခဲ့သည့်အချနိ်မှစတင်ကာ လက်ရှိအချနိ်အထိ ကူးစက ်

ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၄၁၃၄၃၇ ဦးရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ြဖစ်ပီး   ကေလးငယ ် ၄၀၁၀၀၀  သည် 

မိုးေခါင်မ ြဖစ်ပွားြခင်းေကာင့် ေကျာင်း

ေနခွင့မ်ရရိှခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း ကလုသမဂ  

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆုိင်ရာ

ညိ  င်းေရးုံး၏   အီသီယိုးပီးယားိုင်င ံ

ဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန အစီရင် 

ခံစာအရ သိရသည်။

အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌    လူဦးေရ 

သန်း ၂၀ ရိှသည့အ်နက် ိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုးရိှ 

ြပည်သ ူ၁၃ သန်းေကျာ်သည် စားနပ်ရကိ ာ 

အေထာက်အပံ့များ    လိုအပ်လျက်ရှိ 

ေကာင်း ကုလသမဂ  လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ ညိ  င်းေရးုံးက 

ေြပာကားသည်။

လိုအပ်လိမ့်မည်

ထိုြပင်    အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံ၌ 

မိုးေခါင်မ ှင့ ်     အကမ်းဖက်မ များ 

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနသည့ ်    အတွက် 

အီသီယိုးပီးယားြပည်သူများသည ်၂၀၂၃ 

ခှုစ်အထ ိ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထား 

မ အကူအညီများ    လိုအပ်လိမ့်မည်ြဖစ ်

ေကာင်းလည်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဒပ်ဘလင်    ဇူလိုင်   ၉

အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ် ပထမ 

ေြခာက်လတာကာလအတွင်း လ ပ်စစ် 

ကားအစီးေရ    စုစုေပါင်း ၁၃၁၃၂ စီး 

ေရာင်းချိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်    ယမန်ှစ် 

အလားတူကာလှင့ ်        င်းယှ်ပါက 

၆၁ ဒသမ ၈ ရာခိင်ု န်းအထ ိြမင့တ်က်မ ရိှ 

ခ့ဲေကာင်း အုိင်ယာလန်ုိင်ငံ ဗဟုိစာရင်း 

စစ်ုံးက ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် ေြပာကား 

သည်။

လ ပ်စစ်သီးသန်ကားများြဖစ်

အဆိုပါ အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ် 

ပထမေြခာက်လအတွင်း ေရာင်းချိုင်ခဲ့ 

သည့ ်လ ပ်စစ်ကားအားလုံးအနက် ၈၃၀၉ 

စီးသည် လ ပ်စစ်သီးသန်ကားများြဖစ်ပီး 

အဆိုပါ  လ ပ်စစ်ကားေရာင်းချရမ သည် 

ယမန်ှစ်    အလားတူ   ကာလကထက ်

၉၈ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင် န်းြမင့်တက်မ ရှိခဲ့

ေကာင်းှင့ ်၄၈၂၃ စီးသည် ဟိုက်ဘရစ်

လ ပ်စစ်ကားများြဖစ်ပီး ယင်းဟိက်ုဘရစ် 

နယူးေဒလီ    ဇူလိုင်   ၉

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ

၁၈၈၄၀ ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ အဆိုပါ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၆၀၄၃၉၄ 

ဦး ရိှလာပြီဖစ်ေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန်သည်။ 

ထိုြပင ်လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့ ်၄၃ ဦး 

ေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၂၅၃၄၃ ဦးအထိ 

ရှိလာပီြဖစ်သည်။ ပိုးေတွဆဲလူနာအေရအတွက်သည် လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတ ပတ် 

အနည်းငယ်အတွင်းကစပီး ြမင့တ်က်လာခဲသ့ည်။ လွန်ခဲေ့သာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း 

ပိုးေတွဆလဲနူာ ၁၀၀၀၀၀ ေကျာ်အထ ိေရာက်ရိှလာခဲ့ပြီဖစ်သည်။ ေနစ်ကူးစက်မ  န်း 

သည် ၄ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင် န်းရှိပီး ရက်သတ ပတ်အတွင်းကူးစက်မ  န်းမှာ ၄ ဒသမ 

၀၉ ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဆိုသည်။  

သိုေသာ် ေရာဂါမှ   ြပန်လည်သက်သာလာသေူပါင်း ၄၂၉၅၃၉၈၀ ရိှပြီဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                           ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဒါကာ    ဇူလိုင်    ၉

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌  ေမလမှစတင်ကာ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ များေကာင့ ်ိင်ုငအံေရှေြမာက်ပိင်ုးရိှ 

ခိင်ုအများစမှု လေူပါင်း ၇ ဒသမ ၂ သန်းခန်သည် ေရကီးေရလ ံမ  

ဒဏ်ခံစားခဲ့ရေကာင်း ကုလသမဂ က ေြပာကားသည်။

အများဆုံးခံရ

ကလုသမဂ က ေဖာ်ြပခဲသ့ည့ထ်တ်ုြပန်ချက်အရ ဘဂ  လား 

ေဒရ့ ိင်ုင၌ံ ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ်ခစံားခဲရ့သည့ ်ခိင်ုကိုးခအုနက် 

ဆီလ်ဟက်၊  ဆူနမ်ဂန်၊ မူလီဗာဇာ၊ ဟာဘီဂန်၊ နီထရာကိုနာ 

စသည့်ခိုင်ငါးခုသည ်ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ်အများဆုံးခံရသည့် 

ခိုင်များြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်းေကာင့ ်ဘဂ  လားေဒရ့ အစိုးရ 

သည် လူေပါင်း ၄၇၂၀၀၀ ေကျာ်အား ကယ်ဆယ်ေရးစင်တာ 

၁၆၀၅ ခုသိုပိုေဆာင်ကာ ေဘးလွတ်ရာသို ေရ ေြပာင်းေပးခဲ့ 

ေကာင်းလည်း ကုလသမဂ ၏ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။

ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာ အစီအစ်ကလည်း ေရကီးေရလ ံမ  

ဒဏ်အခံရဆုံးခိုင်များအနက်မ ှခိုင်သုံးခုရှ ိမိသားစု ၃၄၀၀၀ 

အား ဘစီကွတ် ၈၅ တန်ြဖန်ေဝေပးခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ ထိုြပင် 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကလည်း     ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံရှိ 

ေရေဘးသင့ြ်ပည်သမူျားအား ေရဆိုးသန်စင်ေဆးြပား ၂၅၀၀၀၀ 

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ေကာင်းသိရသည်။

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌    ေရေဘးသင့်ြပည်သူများအနက ်

အမျိးသမီး ၆၀၀၀၀ ခန်သည် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျိးသမီးများ 

ြဖစ်ပီး ယင်းတိုအနက် ၆၅၀၀ ခန်သည် လာမည့ဩ်ဂတ်ုလအတွင်း 

ေမွးဖွားမည့်သူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ၌ လူေပါင်းခုနစ်သန်းေကျာ် ေရကီးေရလ ံမ ဒဏ်ခံစားခဲ့ရ

ဟွိင်း   ဇူလိုင်  ၉

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌       ယေနတွင် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၄၀၆ ဦး 

ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၀၇၅၄၃၄၈ ဦးရိှလာေကာင်း ဗယီက်နမ် 

ိုင်ငံ      ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ ၆၀၄   ဦးသာ   ရှိခဲ့ရာမှ 

၁၀၀၀ ေကျာ်အထိ   ြမင့်တက်လာခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်   အဆိုပါ    ေရာဂါြဖင့ ်

ေသဆံုးသူစုစုေပါင်းသည်လည်း ၄၃၀၈၉ 

ဦးအထိရှိလာေကာင်း   ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏      ေြပာကား 

ချက်အရ သိရသည်။

၉၁ ရာခိုင် န်းနီးပါးရှိ

ထိုြပင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း 

၉၇၅၆၃၈၇    ဦးရှိေကာင်းှင့ ်  အဆိုပါ 

အေရအတွက်သည် ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက် 

ခံရသူစုစုေပါင်း၏ ၉၁ ရာခိုင် န်းနီးပါးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ဗယီက်နမ်ိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ  အစအီစ်ေအာက် 

တွင် ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၂၃၅ ဒသမ 

၂ သန်းနီးပါး အသံုးြပပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် 

အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် အသက် 

အရယ်ရိှသအူားလုံး၏ ၂၀၇ ဒသမ ၄ သန်း 

ေကျာ်သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံမ       ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ    ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်    ဇူလိုင်    ၉ 
ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက ယခုှစ်ပထမေြခာက်လအတွင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၂ 

ဒသမ ၇ ဘီလီယံတန်ဖုိးရိှ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဆိင်ုရာ စမီကံန်ိး ၈၇ ခကုိ ုယေနအတည်ြပခဲ ့
ေကာင်း  ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မ ေကာင်စီ၏ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်အရ 
သိရသည်။ 

အဆိုပါ စီမံကိန်းများတွင ်အထည်ချပ်စက်ုံ၊ ဖိနပ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးပစ ည်း 
စက်ုံ၊ တာယာစက်ုံ၊ ဟိုတယ်များ၊ ေဆးုံများ၊ ေမာ်ေတာ်ကားတပ်ဆင်ေရးစက်ုံ၊ 
အီလက်ထရန်နစ်စက်ံု၊ သစ်သီးထုပ်ပုိးစက်ံုတုိပါဝင်ေကာင်း သိရသည်။ ထုိြပင် ေဒသခ ံ
ြပည်သမူျားအတွက် အလပ်ုအကိင်ုအသစ် ေထာင်ေပါင်းများစွာကိ ုဖန်တီးိင်ုမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင ်ပါရှိသည်။ 

ေဒသတွင်းဘက်စုစံီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ကန်ုသွယ်ေရးသေဘာတညူ ီ
ချက်(RCEP)ှင့် ကေမ ာဒီးယား- တုတ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ သေဘာတူညီ
ချက်(CCFTA) တိုအြပင် ိင်ုင၏ံ ှစ်လိဖွုယ်ေကာင်းေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒသစ်တုိ 
သည် ိင်ုငအံတွင်းလာေရာက် ရင်းီှးြမပ်ံှသမူျားအား ဆဲွေဆာင်သည့ ်အဓကိအချက် 
များပင်ြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယားကန်ုသည်ကီးများအသင်း ဒတုယိဥက    လင်ဟန်က 
ေြပာကားသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များရိှေနေသးေသာ်လည်း 
ကီးမားေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ များကုိ ဆဲွေဆာင်လျက်ရိှသည်။ ထုိြပင် ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပ 
ရင်းီှးြမပ်ံှသူများအတွက် အထူးသြဖင့် တုတ်လူမျိးများအတွက် အလားအလာရိှ 
ေသာ စီးပွားေရးပန်းတိုင်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း လင်ဟန်က ဆိုသည်။ 

ေဒသတွင်းဘက်စုစံီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ကန်ုသွယ်ေရးသေဘာတညူ ီ
ချက်(RCEP)ှင့် ကေမ ာဒီးယား- တုတ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ သေဘာတူညီ
ချက်(CCFTA)တိုသည် ယခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။                             ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

လ ပ်စစ်ကားေရာင်းချရမ သည် ယမန်ှစ် 

အလားတူ ကာလကထက ်၂၂ ဒသမ ၆၉ 

ရာခိုင် န်း        ြမင့်တက်မ ရှိခဲ့ေကာင်း 

အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ ဗဟိုစာရင်းစစ်ုံးက 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလမှ  ဇွန်လအထိ ေြခာက်လ 

အတွင်း   ဇိမ်ခံကားအစီးေရ  စုစုေပါင်း 

၆၂၂၆၈ စီး    ေရာင်းချိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်

အဆိုပါ    ဇိမ်ခံကားေရာင်းချရမ သည် 

ယမန်ှစ်အလားတကူာလှင့ ်  င်းယှ်ပါ 

က  ၄  ဒသမ ၀၈  ရာခိုင် န်းြမင့်တက်မ  

ရှိလာခဲ့ေကာင်း     အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ 

ဗဟိုစာရင်းစစ်ုံးက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

အိုင်ယာလန်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ် ပထမေြခာက်လအတွင်း

လ ပ်စစ်ကားေရာင်းချမ  ၆၂ ရာခိုင် န်းနီးပါး ြမင့်တက်ခဲ့

ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇူလိုင်   ၉  

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၅၈၉ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရိှခ့ဲရာ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၅၈၉၉၁၁ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသမူျားအနက် သံုးဦးသည် ိင်ုငရံပ်ြခားမှ 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး  ကျန်  ၃၅၈၆  ဦးသည် 

ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ေြခာက်ဦးထပ်မေံသဆုံး 

သည့အ်တွက် အဆိပုါေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း 

၃၅၈၀၁ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။  

သိုေသာ် လနူာ ၂၂၂၄ ဦးေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာခဲသ့ည့် 

အတွက်     ကျန်းမာေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

၄၅၁၈၉၁၂ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှတွင် ပိုးေတွဆလဲနူာ ၃၅၁၉၈ ဦးရိှပီး ယင်းတိုအနက် 

၄၂ ဦးသည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာခံစားေနရပီး ၂၅ ဦးသည် အသက် ှ 

အေထာက်အကူြပကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ ြပည်သ ူ၈၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်းအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကမ်ိ ထိုးံှေပး 

ပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ ဒသမ ၇ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ်ေဆးအြပည့် 

အဝထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ် 

ေဆးထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၀ ဒသမ ၇၅ သန်းရှိလာ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၃၅၈၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံက အေမရိကန်ေဒ လာ ၂ ဒသမ ၇ 

ဘီလီယံရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမ  စီမံကိန်း ၈၇ ခု အတည်ြပ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေနစ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၈၈၄၀ ထပ်မံေတွရှိ



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၉

တရားမဝင ်  ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် 

တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ

ထိေရာက်စွာ     တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင ်

ရှမ်းြပည်နယ်    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

တာချလီတ်ိမိနယ် မယ်ယန်းပူးေပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း၌   တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖွဲက 

စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေတာင်ကီးမိ 

မှ  တာချလီိတ်မိသိုသွားေရာက်မည့ ် ယာ် 

တစ်စီး၌   ယာ်၏အတွင်းပိုင်းတွင ်  ေဒသ 

ထွက်စားေသာက်ကုန်များှင့်အတ ူေရာေှာ 

တင်ေဆာင်လာသည့ ် တရားမဝင်က န်းခဲွသား

ှင့်က န်းပါေကး ၁ ဒသမ ၉၁၅ တန်  (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၂၆၃၉၀၀) ှင့်  အဆိုပါ 

သစ်များတင်ေဆာင်လာေသာ   ယာ်တစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်း  

ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ်   ၂၁၂၆၃၉၀၀   ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိမ်းဆည်းရမိ

အလားတူ ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် အေကာက် 

ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးရှိ     ေအးရှားေဝါလ်ကုန်ေသတ ာ 

စစ်ေဆးေရးစခန်း၌   တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲက      စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ ID ှင့်  ကိုက်ညီမ မရှိ 

ေသာ ြဖည့်စွက်ေဆးဝါးများ (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၅၀၉၄၀၀၀၀)ကိ ု   သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ 

အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံ 

ခန်ခဲွမ ြဖင့် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေလဆိပ်၊ 

ေလဆိပ်ကုန်ေလှာင်ုံ၌  တာဝန်ကျစစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ  ID ှင့် ကိုက်ညီမ မရှိ 

ေသာ ဓာတုပစ ည်းြဖစ်သည့် Triisoctylamine 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုး ေငွကျပ ်  ၃၈၁၈၄၀)     ကို 

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ထိုြပင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံ 

ခန်ခွဲမ ြဖင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ ြမန်မာ 

စက်မ ဆိပ်ကမ်း     ကုန်ေသတ ာစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ တာဝန်ကျစစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆး 

မ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင ်

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ ဓာတုပစ ည်း၊

 စက်ပစ ည်းများ၊  မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ

သွင်းကုန်ေကညာလ ာ  ID ှင့်  ကိုက်ညီမ မရှိ 

ေသာ လူသုံးကုန်ပစ ည်းများ၊ Servo Button 

Machine ှင့် Cutter Machine (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၄၅၇၀၅၅၀၀)ကို   လည်း 

ေကာင်း၊ ဇလူိင်ု ၈ ရက်တွင် သွင်းကန်ုေကညာ 

လ ာ ID ှင့်  ကိုက်ညီမ မရှိေသာ Cutting 

Machine ှင့် အဝတ်အထည်များ (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး ေငကွျပ် ၂၂၉၇၉၀၀၀)ကိလုည်းေကာင်း 

စုစုေပါင်းခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၈၆၈၄၅၀၀ 

ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လပ်ုထံုး

လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရက်

ထပ်မ၍ံ ဇလူိင်ု ၈ ရက်တွင် အေကာက်ခွန် 

ဦးစီးဌာန၏  စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်   မရမ်းေချာင ်

အမတဲမ်း စစ်ေဆးေရးစခန်း၌ စခန်းတာဝန်ခ ံ

ဦးေဆာင်မ ြဖင့် ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းအဖွဲဝင်

များက   ေရှာင်တခင်  ကင်းလှည့်စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ရန်ကန်ု-ြမဝတ ီြပည်ေထာင်စ ု

လမ်းမကီး မိုင်တိုင်အမှတ ်၉၄ မိုင် ၁ ဖာလုံ 

ခံကီးေကျာင်းေကွ     ေရှာင်ကွင်းလမ်းထိပ ်

လမ်းေဘးတွင ်        ပိုင်ရှင်မဲ့စုပုံထားေသာ 

တင်သွင်းရန်  တားြမစ်ကန်သတ်ထားသည့ ်

Tiger ှင့် Corona Extra အမျိးအစား ဘီယာ 

များ (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၉၁၅၀၀၀၀)ကိ ု

သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး  အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။

ယင်းအြပင် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တရားမဝင် 

ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံ 

ခန်ခဲွမ ြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆး 

မ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ    သာယာဝတီခိုင်ရှ ိ

ေြမာက်ဇာမရီကိးဝိုငး်ှင့်  ေတာင်ငူခိုင်ရှိ 

ခေပါင်းကိးဝိင်ုးအတွင်း တရားမဝင် က န်းသစ် 

ှင့ ်ပျ်းကတုိးသစ် ၁၆ ဒသမ ၉၆ တန် (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုး ေငကွျပ် ၆၁၇၇၀၂၄)ကိ ု သမ်ိးဆည်းရမ ိ

ခဲ့ပီး  သစ်ေတာဥပေဒှင့်အညီ     အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ဆက်လက်၍ ဇူလုိင် ၉ ရက်တွင် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး      တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏   စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် 

လက်ပံလှ-စ့်ကူး ယာယီစစ်ေဆးေရးဂိတ်၌ 

ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ဗန်းေမာ်မှ လက်ပံလှဂိတ်သုိ 

ဝင်ေရာက်လာသည့် ၁၂ ဘီးကုန်တင်ယာ် 

တစ်စီးေပ ၌   တညင်းသီးအိတ်များှင့်အတ ူ

ေရာေှာသယ်ေဆာင်လာေသာ   တရားဝင ်

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား    တစ်စုံ 

တစ်ရာ တင်ြပိင်ုြခင်းမရိှသည့ ်မိဘုိင်ုးလ်ဖန်ုး 

များ (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၁၂၇၈၄၀၀၀၀)

ှင့် အဆိုပါပစ ည်းများတင်ေဆာင်လာေသာ 

၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာ် တစ်စီး(ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၁၃၀၀၀၀၀၀)  စုစုေပါင်း ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၄၀၈၄၀၀၀၀ ကိ ုသမ်ိးဆည်း 

ရမိခ့ဲပီး   အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့် 

အညီ   အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သုိြဖစ်ပါ၍  ဇူလိုင ်၆ ရက်၊ ၇ ရက်၊ ၈ ရက် 

ှင့် ၉ ရက်တိုတွင ်သိမ်းဆည်းရမိမ စုစုေပါင်း 

မှာ အမ တွဲ ၁၅ မ     (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၃၀၇၄၃၇၂၆၄) ြဖစ်ေကာင်း         တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး ဦးေဆာင်ေကာ်မတ ီ

မှ သိရသည်။                      

        သတင်းစ်

တာချလီတ်ိမိနယ် မယ်ယန်းပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌ သိမ်းဆည်းရမိသည့် တရား 

မဝင် က န်းခွဲသားှင့် က န်းပါေကးများတင်ေဆာင်ထားသည့်ယာ်ကိ ုေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၉

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) လား  းမိနယ် ေနာင်မွန်နယ်ေြမ 

ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ေစာိုင် ဦးစီးေသာ တပ်ဖွဲဝင် ခုနစ်ဦးသည်  ယေန  

နနံက် ၉ နာရတွီင် ေနာင်မွန် တိက်ုနယ်ြပည်သူေဆးု၌ံ ဇလူိင်ုလအတွက် 

စေုပါင်းေသွးလှဒါန်းြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ေဆးုတံာဝန်ခ ံဆရာဝန် 

က ေသွးလှဒါန်းသည့် တပ်ဖဲွဝင်များကုိ အာဟာရြဖည့်စွက်စာများှင့် 

အားေဆးများ ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

ေနာင်မွန်နယ်ေြမရဲစခန်းရှ ိ

တပ်ဖွဲဝင်များ စုေပါင်းေသွးလှဒါန်း



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

 ေကျာဖုံးမှ

ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    

ေနညမြပတ် လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကို ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

မမိတိိုအေနြဖင့ ် တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ် 

ခိုင်မာသည့်   ညီွတ်ေသာစုေပါင်းအားကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး   စစ်မှန်သည့်ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရှိေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

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။

ိုင်ငံေတာ်အား အလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့် CRPH ှင့် NUG  

အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 

သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 

များသို  စာရင်းသွင်းပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲကသည်ကုိ  ေတွရိှရသည်။

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၊ 

မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း    CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်

ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 

ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 

များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   

နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 

သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 

တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

                                    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၉

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ    နယ်ေြမ 

အတွင်း   သင်တန်းများတက်ေရာက်ခဲ့ပီး   ြပစ်မ  

ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့သည့်    ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်လာေသာ  ကချင်ြပည်နယ ်  မိုးေကာင်း 

မိနယ်မှ PDF အဖဲွဝင်များအား ၎င်းတုိ၏မိဘအုပ်ထိန်း 

သူများထံသို    ထပ်မံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကို 

ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် မုိးေကာင်းမိနယ်ရိှ နယ်ေြမခ ံ

တပ်ရင်းခန်းမ၌ြပလုပ်ရာ ေြမာက်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာန 

ချပ် မိုးေကာင်းတပ်နယ ်တပ်နယ်မှး ဗိုလ်မှးကီး 

ခွန်ေအာင်သွင်ှင့်   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာ 

သူများှင့်       ၎င်းတို၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ   တပ်နယ်မှးှင့်    တာဝန်ရှိသူများက 

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၉

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ ် ေကညာထားေသာ  CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတို၏လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊    ယင်းတိုှင့်ဆက် ယ် 

ေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူကုိ ုအေကာက်တရား 

များ ြဖစ်ေပ ေစပီး အစုိးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် 

လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှ 

တစ်ဆင့် နည်းမျိးစုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ယင်းတို၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ  

မသနိားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လိက်ုပါလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ 

အသြံဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့်  ြပလုပ်မ များ   ြပလုပ်ြခင်း၊ 

လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့လ င်  အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရး   ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ 

ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊   အီလက်ထေရာနစ် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများ 

အရ အေရးယူခံရမည့်အြပင ် ြပစ်မ ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ေရ ေြပာင်းိုင ်

ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများကို အကမ်းဖက်မ  

တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစရီင်ြခင်း 

ခံရပါက       ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ်    သိမ်းဆည်းခံရိုင်ေကာင်း 

၂၀၂၂  ခုှစ် ဇန်နဝါရီ  ၂၅  ရက်တွင်   ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့ ်

အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုကဲ့သို      အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  မိတ်မိနယ ်  ေဇယျာသီရိ(၃)ရပ်ကွက်ေန 

ယယုလွုင်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်“Yu Yu Lwin” Facebook အေကာင့၊် 

က န်းစုမိနယ် က ဲခရေံကျးရာေန ထွန်းမင်းဦးသည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Htun Min Oo” Facebook အေကာင့တ်ိုသည် အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ချက်အေပ   မျက်ကွယ်ြပ၍  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် ြခင်းများြပမူ 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့်အတွက ်တရားဥပေဒှင့်အည ီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း 

အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို  CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ လက်ေအာက်ခအံဖဲွအစည်း 

များ၊ ယင်းတိုှင့ ်ဆက် ယ်ေနေသာအဖဲွအစည်းများ၊ လပူဂု ိလ်များသည် 

ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို   ပျက်ြပားေစရန်ှင့်   အစိုးရ 

ယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း 

များြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပးကညူြီခင်း ြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့် 

အည ီထေိရာက်စွာအေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ထိသုိုလ ံေဆာ်သ၊ူ 

ဝါဒြဖန်သူများအား   ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်    အေရးယူသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။           

                                                     သတင်းစ်

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ဝင်ေရာက်လာသည့် ြပစ်မ ကျးလွန်ြခင်းမရှိခဲ့ေသာ

 PDF အဖွဲဝင်များအား ၎င်းတို၏မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံလ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ေြပာကားသည်။ ထိုေနာက် ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ဝင်ေရာက်ခဲသ့ည့ ်မုိးေကာင်းမိနယ်မှ PDF အဖဲွဝင် 

အမျိးသားှစ်ဦးကိ ုဝန်ခံကတိလက်မှတ်  ေရးထိုး 

ေစကာ ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများေပးအပ်ပီး ၎င်းတို၏ 

မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံသို လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးက 

သည်။

လ ဲေြပာင်းအပ်ှံေပးလျက်ရှိ

PDF အပါအဝင်            အဖဲွအစည်းအမျိးမျိးတုိ 

အေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏    ေရှလုပ်ငန်းစ်များတွင ်

ပါဝင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေရး      သတ်မှတ် 

စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီဥပေဒေဘာင်အတွင်းသို 

လက်နက်အပ်ှံပီး      ြပည်သူဘဝသိုြပန်လည ်

ဝင်ေရာက်ြခင်းြပမည်ဆိပုါက ကိဆိလုက်ခသွံားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက ထုတ်ြပန်ထားပီး 

ြဖစ်ရာ ြပစ်မ ကျးလွန်ခဲ့ြခင်းမရှိေသာ PDF အဖွဲ 

ဝင်များက တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီး၌ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လျက ်

ရှိကသြဖင့ ်        သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက 

၎င်းတို၏မဘိအပ်ုထန်ိးသမူျားထသံို လ ဲေြပာင်းအပ်ံှ 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။       

        သတင်းစ်

ဗန်းေမာ်     ဇူလိုင်    ၉

ကချင်ြပည်နယ် ဗန်းေမာ်ခုိင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကကီးမှး၍ 

သဘာဝြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ငါးသယံဇာတများ ေရရှည်တည်တံ့ 

ေစရန်ှင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ ငါးရိက ာကို ပုိမုိရရိှစားသံုးုိင်ရန် 

ရည်ရယ်၍ ဗန်းေမာ်မိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအဖွဲ၊ 

ဗန်းေမာ်ငါးလပ်ုငန်းစခန်းအဖဲွှင့် မိနယ်ငါးမျိးစိက်ုထည့်ေရး ကီးကပ် 

စိစစ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲတိုသည ်ဇူလိုင် ၇ ရက်က   ဗန်းေမာ်မိနယ ်

တာပိန်ေချာင်းှင့်    မိုးလဲေချာင်းအတွင်းသို     ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ ့  

သည်။ 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်

ယင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်ရာတွင် ဗန်းေမာ်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမ ှ

သားေဖာက်ထုတ်လုပ်ေသာ  ှစ်လက်မအရယ်ရှိ   ငါးြမစ်ချင်း 

ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၁၀၀၀၀၀ ှင့်  ငါးခုံးမကီးငါးသားေပါက ်

ေကာင်ေရ ၂၀၀၀၀ တိုကို ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

နယ်ေြမေဒသ  တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့ ်  တရား 

ဥပေဒဆိုင်ရာပုဒ်မများကို    ရှင်းလင်းေဆွးေွး 

ဗန်းေမာ်မိ တာပိန်ေချာင်းှင့် 

မိုးလဲေချာင်းအတွင်း ငါးမျိးများစိုက်ထည့်

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ေနထိုင်ြခင်း ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ပုသိမ်   ဇူလိုင်   ၉ 

Contract Farming စနစ်ြဖင့ ်အကျိးတေူနကာ 

စိုက်ပျိးြခင်း၊    စားသုံးဆီထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ေဆွးေွးပဲွကိ ုယမန်ေနနနံက် ၁၀ နာရခဲွီက ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲုံး      အစည်းအေဝး 

ခန်းမ(၁)၌ကျင်းပရာ  တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ ်

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊      အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊     ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်များ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။

ဧက ၃၀၀၀  စိုက်ပျိးပီး

ဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က မိုးေနကာ 

(မျိးေစ့ထုတ်)ဧက ၃၀၀၀  စိုက်ပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

စားသုံးဆီဖူလုံေရးအတွက်     ေနကာစိုက်ပျိး၍ 

စားသုံးဆီထုတ်လုပ်ိုင်ေရး သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ 

လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ယခုလိုေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ေနကာကိတ်ခွဲရာတွင ် ထွက်ရှိေသာ 

ေနကာဖတ်သည် တိရစ ာန်အစာအတွက် လွန်စွာ 

အသုံးဝင်ေသာ     ကုန်ကမ်းပစ ည်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေနကာဆသီည် လမူျားအတွက် အကျိးြပဓာတ်များ 

များစွာပါရှိေကာင်း၊  ေနကာကို   ေအာင်ြမင်စွာ 

ဘားအံ  ဇူလိုင်  ၉

ေဒသတွင်း    ငါးသယံဇာတ 

ေပါက ယ်ဝ၍    ငါးစားသုံးမ ဖူလုံ 

ပိုလ ံေစေရးအတွက ် ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှ       ဂျိင်းြမစ်အတွင်း 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်သည့်   အခမ်း 

အနားကိ ု  ယမန်ေနနနံက်ပိင်ုးက 

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်   ေကာ့ဘိန်း 

ေကျးရာ     ဂျိင်းြမစ်ကမ်းနဖူး၌ 

ကျင်းပသည်။

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲသို    ကရင် 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်ဦးေစာြမင့ ်

ဦး၊   ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်  ေဒ ခင်ေဆွ 

ထွန်း၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွဝင်များ၊ 

ြပည်နယ်၊ ခိုင်၊ မိနယ်အဆင့် 

ဌာနဆိုင်ရာများ၊     ေကာ့ဘိန်း၊ 

မင်းရာ၊ ေကာေ့ပါက်ေကျးရာများမှ 

ေကျးလက်ေန      ြပည်သူများ၊  

ဇီးကုန်း   ဇူလိုင်   ၉

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   နတ်တလင်းခိုင် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးခင်ေမာင်ဦးသည် 

ဇီးကုန်းမိနယ ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးမျိးသက်ေအာင်ှင့်     သက်ဆိုင်ရာဌာန 

တာဝန်ရှိသူများှင့်အတူ ဇူလိုင် ၇ ရက်က 

ဇီးကုန်းမိနယ်အတွင်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည့်        ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု  

ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

 ေရှးဦးစွာ နတ်တလင်းခိင်ု စမီအံပ်ုချပ် 

ရာသဦတမှုန်ကန်ေကာင်းမွန်မ ကိ ုအကျိးရိှစွာအသံုးြပပီး 

စိုက်ပျိးရာသီကုန်ဆုံးချနိ်တွင် လျာထားချက်ထက်

ြပည့်မီေကျာ်လွန်ေအာင် ကိးပမ်းစိုက်ပျိး
မုံရာ  ဇူလိုင်  ၉

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်များ၊ တိုင်းေဒသကီး/ခိုင်/မိနယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသူများသည် ယေနနံနက်ပုိင်းတွင် စစ်ကုိင်းမိ စစ်ကုိင်းေတာင်ုိး 

သဒ မ ပါလေကျာင်းတိုက်ကီးတွင ်ကျင်းပသည့ ်သဒ မ ပါလ စစ်ကိုင်း 

ေတာင်ိုး ဆွမ်းေလာင်းအသင်း၏ (၁၃) ကိမ်ေြမာက ်ဆွမ်းဆန်စိမ်း 

ေလာင်းလှပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ကသည်။

ထိုေနာက်  စစ်ကိင်ုးမိ အမှတ်(၃)  ရေဲလက့ျင့ေ်ရးေကျာင်းဝင်းအတွင်း၌ 

မိုးရာသ ီစေုပါင်းသစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွေတာ်အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ပီး 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက တမာပျိးပင်များ 

စိုက်ပျိးေပးခဲ့ကသည်။

ကည့် အားေပး

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် 

စစ်ကုိင်းမိနယ် ပဲကတုိးေကျးရာ ေတာင်သူဦးေကျာ်သူရ၏ ဆင်းေရ ကာ-၂၊ 

ဧက ၁၀၀ မိုးေနကာမျိးေစထု့တ်စြံပကွက်တွင်  ဆက်လက် စိက်ုပျိးမည့ ်

မိုးေနကာမျိးေစ့များှင့ ်သွင်းအားစုများကိ ုကည့် အားေပးသည်။

ထိုေနာက် တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က စစ်ကိုင်းခိုင်အတွင်းရှိ 

မိနယ်များအတွင်း စိုက်ပျိးလျက်ရှိသည့် သီးှံများမှာ ယခင်ှစ်        

ကာလတထူက် ပိမုိစုိက်ုပျိးထားသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ တာဝန်ရိှသ ူ

များအေနြဖင့်   ရာသီဥတုမှန်ကန်ေကာင်းမွန်မ ကို   အကျိးရှိစွာ 

အသုံးြပပီး စုိက်ပျိးရာသီကုန်ဆံုးချန်ိတွင် လျာထားချက်ထက်ြပည့်မီ

ေကျာ်လွန်ေအာင် ကိးပမ်းစိုက်ပျိးေရး၊ သွင်းအားစုများ အြပည့်အဝ 

ထည့်သွင်းအသံုးြပေရးှင့်   ပိုးမ ားအ ရာယ်ကင်းရှင်းေအာင် စ်ဆက် 

မြပတ်  ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေရး၊ မျိးေကာင်းမျိးသန်များကိ ုအသုံးြပ၍             

စိုက်ပျိးရမည်ြဖစ်ပီး ဆင်းေရ ကာ-၂ ေနကာမျိးေစ့ထုတ ် စံြပကွက ်

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေနမ ကို ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

                                          တိုင်းေဒသကီး (ြပန်/ဆက်)

Contract Farming စနစ်ြဖင့် အကျိးတူေနကာစိုက်ပျိးြခင်း၊ စားသုံးဆီထုတ်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

စိုက်ပျိးကိတ်ခွဲိုင်ပါက   တိုင်းေဒသကီးအတွက ်

ဆီဖူလုံမ ကို များစွာအေထာက်အကူြပ   အကျိး 

သက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေနကာဆီထုတ်လုပ် 

ြခင်းြဖင့် ုိင်ငံြခားသုိ ှစ်စ်ထွက်ရိှေနသည့် ေငွများ 

ေလျာ့ကျေစိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ေနကာဆီ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်အတွက်   ဆီှင့်ပတ်သက်သည့် 

အေတွအကံရိှေသာသူများှင့်  ယခုကဲ့သို  ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊      တိုင်းေဒသကီး 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေစရန်အတွက်     ဆီထွက်သီးှံ 

မျိးေကာင်းများရရှိေစရန်ှင့် ေတာင်သူများ၏ လူမ  

စီးပွားဘဝများ    ဖွံဖိးတိးုတက်ေစရန်အတွက ်

လုပ်ငန်းရှင်များကလည်း      တတ်ိုင်သမ ဝိုင်းဝန်း 

ကညူေီစာင့ေ်ရှာက်ေပးေစလိေုကာင်းှင့် တိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်း စားသံုးဆီဖူလံုေစေရးအတွက် ဝုိင်းဝန်း 

ကိးစားကေစလိုေကာင်း အမှာစကားေြပာကား 

သည်။

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်

ထိုေနာက်ေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်လာက 

သည့်  သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင် 

များက        ဆက်လက်ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ကရာ 

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က     လိုအပ်သည်များ  

ြဖည့်ဆည်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း သိရ 

သည်။

နံနက်ပုိင်းကလည်း    ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ဦးတင်ေမာင်ဝင်းသည ်      တိုင်းေဒသ 

ကီး ဝန်ကီးများ၊ တိုင်းေဒသကီး၊  ခိုင်၊  မိနယ် 

အဆင့်  ဌာနဆိုင် ရာများှင့်အတူ     နည်းပညာ 

တက သိလ်ု (ပသုမ်ိ) သိုသွားေရာက်၍   ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ 

ပညာသင်ှစ် ေမာင်မယ်သစ်လွင်ကိဆိုပွ ဲ  အခမ်း 

အနားသို တက်ေရာက်၍ ကိဆို တ်ခွန်းဆက်စကား

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေဒသတွင်းငါးသယံဇာတေပါက ယ်ဝ၍ ငါးစားသုံးမ ဖူလုံပိုလ ံေစေရး ဂျိင်းြမစ်အတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ 

ဆရာမများ တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး 

ငါးြမစ်ချင်းေကာင်ေရ  တစ်သိန်း 

ှင့်        ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ 

တစ်သန်ိး စစုေုပါင်း ငါးေကာင်ေရ 

ှစ်သိန်းကို    ဂျိင်းြမစ်အတွင်း 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ကသည်။

ကရင်ြပည်နယ ်   ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့်    သဘာဝ 

ေရြပင်၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်း၊ အိုင် 

များအတွင်း  ှစ်စ်   ငါးမျိးများ 

စုိက်ထည့်ေပးလျက်ရိှရာ ယခုှစ် 

တွင်        ငါးေကာင်ေရ ၁၂ သန်ိးကိ ု

ငါးမျိးစိက်ုထည့ေ်ပးသွားမည်ြဖစ် 

ပီး ယခုအခါ  ငါးေကာင်ေရခုနစ ်

သန်ိးေကျာ်ကိ ုငါးမျိးစိက်ုထည့်ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ဇီးကုန်းမိနယ်အတွင်း ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး 
ေရးအဖွဲဥက     ဦးခင်ေမာင်ဦးှင့်အဖွဲသည ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် မိနယ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးအဖဲွရန်ပုေံငြွဖင့ ်  ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်

အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် ေရ ေတာင်တက်(၁)လမ်း၊ 

(၂)လမ်း၊ (၃)လမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း

ေနမ ကိုလည်းေကာင်း၊     ေကျးလက်လမ်း 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည့ ်ေမာ်ရကွန်ကရစ်တတံား   တည်ေဆာက် 

ေနမ ကိုလည်းေကာင်း     ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ 

သည်။ 

ယင်းေနာက် အေြခခပံညာအထက်တန်း 

ေကျာင်း အထက(ဇီးကုန်း)တွင်     အသက် 

ငါးှစ်မှ ၁၂ ှစ်အထ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးေနမ ကိ ု ကည့် အားေပးခဲ့ပီး    ကရင်ကန်ုး 

ေကျးရာ၌    မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ

မျိးစပါးစိက်ုပျိးထားသည့ ်RS မျိးစပါးစိက်ုခင်း 

အား ကည့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ထုိေနာက် နတ်တလင်းခုိင်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲဥက   သည်    မိနယ်အေထွေထွ 

အပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ မိနယ်လယ်ယာ 

ေြမစီမံခန် ခဲွေရးအဖဲွ၊ မိနယ်စည်ပင်သာယာ

ေရးေကာ်မတတီိုှင့ေ်တွဆု၍ံ ဇီးကန်ုးမိနယ် 

အတွင်း စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊  ကုန်ထုတ် 

လုပ်မ လုပ်ငန်းများ  ဖွံဖိးတိးုတက်ေစေရး 

ဌာနဆိင်ုရာများ ပူးေပါင်းကာကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ရန်၊ လမ်းတတံား  တည်ေဆာက်မ လပ်ုငန်းများ 

အချနိ်မီပီးစီးရန်ှင့ ်  အရည်အေသွး   စံချနိ် 

စံ န်းြပည့်မီေအာင ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန ်

တိုကို မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တင့်ေဆွ(ြပန်/ဆက်)

ေရေခ တာေရး နည်းလမ်းများ

 သွားတိုက်ေနစ် ဘုံဘိုင်ေခါင်း ဖွင့်မထားပါှင့်။

 သွားတိုက်လ င် ေရဖန်ခွက် အမဲသုံးပါ။

 ယာ်များေဆးေကာလ င် ေရပိုက်မသုံးပါှင့်။

 ေရြဖည့်ထားေသာပုံးြဖင့် ယာ်များကို 

ေဆးေကာပါ။



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

ရခိုင်ြပည်နယ ်   ေြမပုံမိနယ်ရှ ိ  ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်မိမိမိဖများအား ဇလူိင်ု ၈ ရက် 

ညေနပိုင်းတွင် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာ 

ေအာင်ေကျာ်မင်း၊ အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ထင်လတ်ဦးှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

အဆိုပါမိနယ်ရှိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန  

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေတွဆုံသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ဦးစွာ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က အမှာစကား 

ေြပာကားပီး ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအတွက် 

၁။ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သည် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များကိ ုထေိရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်အတွက် ေကာ်မရှင်အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းများတွင် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများ ဖဲွစည်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်းများ၏ ကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ 

အများြပည်သူှင့်   ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ   ုံး/ဌာနများတွင်  ဝန်ေဆာင်မ    ရယူခ့ဲကေသာ 

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

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

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ အများြပည်သထူမှံ တုံြပန်မ ရယြူခင်းအစအီစ်အရ အဂတလိိက်ုစားမ တိက်ုဖျက်ေရး ေကာ်မရှင်ှင့် 

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

ကံေတွခ့ဲရသည့်အေြခအေနများှင့်စပ်လျ်း၍ ေပးပုိေမးြမန်းလုိက်ေသာ SMS များကုိ မှန်ကန်စွာ ြပန်လည် 

ေြဖကားေပးြခင်းြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီး၏ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းအရည်အေသွးကို သိရှိိုင်မည် 

ြဖစ်ပီး အဂတိလုိက်စားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် လုိအပ်ချက်များကုိ ြပြပင်ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ေကာ်မရှင်ှင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ 

အဂတိလုိက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအဖဲွများက Short Code “1111” ြဖင့် SMS ေပးပို ေမးြမန်းလုိက် 

ေသာ ေမးခွန်းများကိ ုြပန်လည်ေြဖကားေပးြခင်းသည် အဂတလိိက်ုစားမ  တားဆီးကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သြဖင့ ်အများြပည်သူထံမ ှတုံြပန်မ  ရယူြခင်း 

အစအီစ်ကိ ုအတတူကွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေစလိပုါေကာင်း အသေိပး  းေဆာ်တင်ြပအပ်ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်

“အဂတိလိုက်စားမ တားဆီးဖို “1111” ကို ေြဖကားစို”

“ဝန်ေဆာင်မ များ ေကာင်းေစေရး “1111” ကိုေြဖကားေပး”

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာဖို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါစို”

အများြပည်သူသို အသိေပးေကညာချက်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေြမပုံမိနယ်အတွင်းရှိ 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ မိမိမိဖများှင့် ေတွဆုံ
ေကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်များကို မိမိမိဖများထံ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။ 

ရင်းှီး တ်ဆက်

ထိုေနာက်    တက်ေရာက်လာကသူများက  

ေဒသအတွင်း ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ   ေဆာင်ရက် 

ေနမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တိင်ုးမှးတိုက တင်ြပချက်များအေပ     

လိအုပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးပီး 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့ ် မိမိမိဖများအား 

ရင်းရင်းီှးီှး တ်ဆက်ခ့ဲကေကာင်း  သိရသည်။

သတင်းစ်

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ ်

များ၌ သဃံာေတာ်များ၊ သာသနာ ့

ွယ်ဝင်သလီရှင်များ၊ ဘာသာေရး   

ေခါင်းေဆာင်များ    အပါအဝင် 

လူမျိးမေရး      ဘာသာမေရး 

အသက်  ၄၀  အထက်  ေဒသခံ 

ြပည်သူများ၊     အကျ်းသား 

အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိုင်းရင်းသား   လက်နက်ကိုင ်

အဖဲွများ၊  နာတာရှည်ေရာဂါအခံ 

ရှိသူများ၊  ကယ်ဆယ်ေရးစခန်း 

များ၊ ယာယီတိုက်ပွဲေရှာင်စခန်း 

များအတွင်းရှိ     ြပည်သူများ၊ 

အသက် ငါးှစ်မှ  ၁၂ ှစ်အထက် 

အေြခခံပညာမူလတန်း၊ အလယ် 

တန်းှင့်  အထက်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ 

စသည့်     ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍  တပ်မေတာ်မှ ေဆး 

အဖွဲများ၊   ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊     သူနာြပများ၊ 

ကျန်းမာေရး    ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေစတနာ့        ဝန်ထမ်းများက 

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း လုပ်ငန်း 

များကို  ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

သည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်       ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရိှ    မိနယ်   ၂၆  

မိနယ်တို၌     ေဒသခံြပည်သ ူ

၁၇၂၈၆ ဦး၊   ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့ ်

ချင်းြပည်နယ်အတွင်းရှိ မိနယ် 

ငါးမိနယ်တို၌   ေဒသခံြပည်သ ူ

၁၀၂၂ ဦးှင့် မ ေလးတိုင်းေဒသ 

ကီးအတွင်းရှ ိ  ခိုင် ခုနစ်ခုတို၌ 

ေဒသခံြပည်သ ူ၃၆၄၈၃ ဦးတိုကို 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲများက 

ြပည်သူေဆးုံများမှ ဆရာဝန် 

များ၊  သက်ဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

များှင့်   ပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ     ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ 

ေပးသည်။

ထိုးှံေပး

ထိုအတူ        ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများကိုလည်း ကိုဗစ်-

၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးများ 

ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ 

မိနယ်     ၂၆     မိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၂၅၅၀ 

ှင့်       ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ

မိနယ်       ေလးမိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ  ၁၆၇၂ 

ဦးတိုကို တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖွဲ 

များက     ြပည်သူေဆးုံများမ ှ

ဆရာဝန်များ၊      သက်ဆိုင်ရာ 

ကျန်းမာေရး       ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာဝ့န်ထမ်းများှင့် ပူးေပါင်း 

၍  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး ထုိးံှေပးသည်။

ယင်းသုိ   ေဆာင်ရက်ေပးေနမ  

များကို  သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ 

ကီးှင့် ြပည်နယ်များမှ တာဝန် 

ရှိသူများက  သွားေရာက်ကည့်  

အားေပးပီး    လိုအပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက ်     ေပးခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် 

သဘာဝြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ငါးသယံဇာတများ ေရရှည်တည်တံ့ 

ေစရန်၊ ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား ငါးရကိ ာများ ပိမုိရုရိှေစရန်ရည်ရယ်၍ 

ခရမ်းမိ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ခရမ်းေချာင်းအတွင်း ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်း 

အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၄ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက ခရမ်းေချာင်းအနီး 

ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါငါးမျိးစိုက်ထည့်ပွဲသို ဒုတိယတိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးတင့လွ်င်၊ ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးမှး ဦးေအးိင်ု၊ မိနယ် 

စမီအုံပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေအာင်ရဲ၊ အဖဲွဝင်(၁)ဗုိလ်မှး ေကျာ်ဇင်သန်၊ 

မိနယ်ငါးမျိးစိက်ုထည့ေ်ရးကီးကပ်မ အဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးမှး  ဦးမျိးတင့်ှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ေလှာ်ကား 

ငါးလုပ်ငန်းစခန်းှင့် ေလးေထာင့်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတိုမ ှဝန်ထမ်း 

များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး   ေလးေထာင့်ကန်  ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမ ှ

ှစ်လက်မအရယ် ငါးြမစ်ချင်း  ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၂၅၀၀၀၀ အား 

ခရမ်းေချာင်းအတွင်း မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ခရမ်းမိ ခရမ်းေချာင်းအတွင်း ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဇူလိုင်  ၁၀၊ ၂၀၂၂

မင်းဘူး    ဇူလိုင်    ၉

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မင်းဘူး(စက)ုမိနယ်၌ 

ေှွမ်းများ လ  င်လ  င်ေပ ချန်ိ စမန်ုနက်ှမ်း တစ်တင်း 

လ င်   ေငွကျပ် ၈၀၀၀၀ ေကျာ်  ေပါက်ေဈးရှိပီး 

ယခင်ှစ်ထက်   ေဈး န်းပိုမိုရရှိကာ  ေရာင်းချေန         

ရသည့အ်တွက် ှမ်းေရာင်းချသမူျား အဆင်ေြပလျက်  

ရှိေကာင်း ေဒသခံေတာင်သူများထံမ ှသိရသည်။

“ေတာင်သအူများစကု ေှွမ်းကိ ုမတ်လထမှဲာ 

မုိးစပါးမစုိက်ခင် ကဲပက်စနစ်နဲ စုိက်ကတာ။ စမုန်နက် 

ှမ်းမျိးကိ ုအများဆုံး ေရးချယ်စိုက်ပျိးကပီးေတာ ့

ှမ်းအြဖစိက်ုတာက နည်းတယ်။  သွင်းအားစကုန်ုကျ  

စရိတ်က စစုိက်တ့ဲအချန်ိကေန အခုှမ်းခါ (ှမ်းသိမ်း) 

ပီးချန်ိအထိ တစ်ဧကကုိ ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ေလာက် 

ပဲကုန်တယ်။    ယာေြမမှာစိုက်တဲ ့    မိုးှမ်းထက ်                

လယ်ေြမမှာစုိက်တ့ဲေွှမ်းက ကုန်ကျစရိတ်အများကီး 

သက်သာပီးေတာ့ အြမတ်အစွန်းပိုရတယ်။ ဒီှစ် 

ေှွမ်းက အထွက် န်းေကာင်းတယ်လို ေြပာရမှာပါ။  

ှစ်ဧကေကျာ်စိက်ုခဲတ့ာ ခဆုိရုင် တစ်ဧက ၁၀ တင်း 

နီးပါးထွက်ရှိပီးေတာ ့တင်း ၂၀ ေကျာ်ေလာက်ရပါ 

တယ်။ ြပန်ေထာင်ှမ်းခါတာနဲဆုိရင် ၂၅ တင်းေလာက်  

ရပါတယ်။   အခလုက်ရိှ   ေှွမ်းေပ ချန်ိ   စမန်ုနက်က             

ေငကွျပ် ၈၀၀၀၀ ေကျာ်နဲ ေရာင်းချရေတာေ့ဈးေကာင်း 

ရပီး ဒီှစ်ေွှမ်းစိုက်ရတာ ပိုပီးတွက်ေြခကိုက်ပါ 

တယ်”  ဟ ုကန်ုးသာေကျးရာမှ ေှွမ်းစိက်ုေတာင်သ ူ

ကိုမင်းမင်းက ရှင်းြပသည်။

ယခုရက်ပိုင်းတွင ်ှမ်းေဈးတက်ြခင်းေကာင့ ်

ေွှမ်း (ေခ ) ေရသွင်းှမ်းများ လ  င်လ  င်ေပ ချနိ် 

ေဈးေကာင်းရသြဖင့ ်အဝယ်လိက်ုပီး အေရာင်းသွက် 

ေနေကာင်း၊ ယခင်ှစ်က စမုန်နက်ေစျး န်းမှာ ေငွကျပ် 

၇၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန်ရှိပီး  အခုလက်ရှိ  စမုန်နက် 

ှမ်းေစျး န်းမှာ  ေခါင်ဆဆုိပါက   ေဈးပုိေကာင်းပီး            

ေငကွျပ် ၈၂၀၀၀ အထ ိေပါက်ေဈးရိှေကာင်း၊ ေှွမ်း 

ေပ ချန်ိ ေဈးေကာင်းရသြဖင့ ်ေတာင်သမူျားအတွက် 

အဆင်ေြပေကာင်း၊   ကတ ားချနိ် ၁၅ ပိဿာ ှမ်း     

တစ်တင်းလ င် စမုန်နက်က ေငွကျပ် ၈၂၀၀၀၊ ှမ်း 

အြဖက ေငွကျပ် ၆၈၀၀၀၊ ှမ်းအနီက ေငွကျပ် ၆၅၀၀၀၊ 

ှမ်းအညိက ေငွကျပ် ၆၀၀၀၀ ြဖင့်  ဝယ်ယူလျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ မင်းဘူး၊ မေကွးရိှ ကုန်သည်ပဲွံုများက မ ေလး 

ကုန်စည်ဒုိင်ကီးများှင့်  ချတိ်ဆက်ပီး  တစ်ဆင့် 

ြပန်ေရာင်းကာ ထုိမှတစ်ဆင့် တုတ်ုိင်ငံသုိ တင်ပုိ 

ေကာင်း၊ ှမ်းနက်ကုိ တုတ်ြပည်ဘက်က အဝယ်လိက်ု 

ေနသြဖင့ ်ေတာင်သမူျား ေဈးေကာင်းရရိှေနြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း မင်းဘူးမိရိှ ပဲွံုပုိင်ရှင်တစ်ဦးက ေြပာသည်။

မင်းဘူး(စကု) မိနယ်၌   ေွှမ်း(စမုန်နက်) 

စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကုိ      ေဒသခံေတာင်သူများက 

ေစျးေကာင်းရရှိပီး       သွင်းအားစုစိုက်ပျိးစရိတ ်

ကုန်ကျမ သက်သာကာ အကျိးအြမတ်များစွာ ရရှိ 

သည့်အတွက်   တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်    ပိုမိုတိုးချဲ 

စိုက်ပျိးလုပ်ကိုင်လာကေကာင်း  သိရသည်။      

                                      ေမာင်ေမာင(်မင်းဘူး)

မင်းဘူး (စကု) မိနယ်၌ ေွှမ်းများလ  င်လ  င်ေပ ချနိ် စမုန်နက်ှမ်းတစ်တင်းလ င် ေငွကျပ် ၈၀၀၀၀ ေကျာ် ေပါက်ေဈးရှိပီး ယခင်ှစ်ထက်ေဈးပိုရ

ကလိန်ေအာင်    ဇူလိုင်    ၉

တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး ထားဝယ်ခိင်ု 

ကလိန်ေအာင်မိေဒသမှ ထွက်ရိှသည့ ်ကိကုိုး 

သီးများ  ြပည်တွင်းြပည်ပက  ဝယ်လိုအား      

ြမင့်တက်လာမ ေကာင့်   ေဈးေကာင်းရရှိ၍ 

အဆင်ေြပလျက်ရှိေကာင်း   စိုက်ပျိးသည့ ်

ေတာင်သူများထံမ ှသိရသည်။

ပီးခဲ့တဲ့ှစ်က     ကိုကိုးသီးဝယ်ယူတဲ ့

ေဈး န်းက တစ်ကလီိကုိ ု ေငကွျပ် ၄၅၀ ရရိှပီး 

အခလုက်ရိှေပါက်ေဈးက တစ်ကီလုိကုိ ေငွကျပ် 

၅၅၀  န်းရရှိေနေကာင်း၊  ကလိန်ေအာင်မိ

ေဒသအတွင်းမှထွက်ရိှသည့ ်      ကိကုိုးသီးများကိ ု

အာန ာကုိကုိးေကာ်ဖီကုမ ဏီက လာေရာက် 

ဝယ်ယူကသလိ ုကလန်ိေအာင်မိ ေအာင်ဇမ  

ကိုကိုး ခံလုပ်ငန်းကလည်း  ဝယ်ယူလျက်ရှိ 

ေကာင်း  ကလိန်ေအာင်မိမှ  ေတာင်သူ 

ဦးေနလင်းေအာင်က ေြပာသည်။

“ကိုကိုးပင်က     ေနေရာင်တိုက်ိုက ်         

ထိေတွမ ကို မကိက်ဘူး။ ဒါေကာင့်   အစို 

ဓာတ်ရှိတဲ့  ကွမ်းသီးပင်ကားမှာ စိုက်ပျိးတာ 

အသင့်ေတာ်ဆံုးြဖစ်ပါတယ်။   ကလိန်ေအာင် 

မိမှာက  ကွမ်းသီး ခံစုိက်ပျိးဧကများေတာ့ 

ေတာင်သေူတအွေနနဲ  ကွမ်းသီးခူးဆွတ်ပီးရင် 

ဝင်ေငွအပိုရရှိေစဖိုအတွက ်ကိုကိုးပင်ေတွကိ ု

ကားညပ်စိက်ုပျိးကပါတယ်။    က န်ေတာ့်ကွမ်း 

ခံထဲမှာ စိုက်ပျိးထားတာ ကိုကိုးအပင ်၄၀၀ 

ေလာက်ရှိတယ်။ အခုခူးပီးေရာင်းေနရပါ 

တယ်” ဟု ကိုကိုးစိုက်ပျိးသည့် ေတာင်သူ 

တစ်ဦးက ေြပာသည်။

ကိုကိုးပင်များကို   ဇွန်လမိုးရာသီတွင ် 

စတင်စုိက်ပျိးရာ သံုးှစ်အကာတွင် ပန်းများ 

စတင်ပွင့်ပီး ငါးှစ်အကာတွင် ခူးဆွတ်ေရာင်း 

ချိင်ုသည့ ်ှစ်ရှည်ပင်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ခင်ခင်လဲ့

သဲကုန်း    ဇူလိုင်     ၉

သဲကုနး်မိနယ ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန အမှတ် (၉၄) စက်မ  

လယ်ယာစခန်းက ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် စပါးစိက်ုပျိးမ  လက်ေတွြပသ 

ြခင်းကိ ုဇလူိင်ု ၆ ရက် နနံက် ၉ နာရကီ သကဲန်ုးမိနယ် ဇလဲေ့ကျးရာအပ်ုစ ု

လက်ပတံန်းေကျးရာ ကွင်းအမှတ် (၉၆၀-ခ) ေတာင်သဦူးရထွဲဋ်ဝင်း၏ 

လယ်ယာေြမ၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။

 မိနယ်စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှ ဦးေအာင်မျိးသကူ 

ေတာင်သူများအေနြဖင့် စပါးအထွက် န်းေကာင်းေစရန်ှင့် သိပ ံ 

နည်းကျစုိက်နည်းစနစ်များကုိ အသံုးြပတတ်ေစရန်အတွက် ေကာက်စုိက် 

စက်ြဖင့် ေတာင်သူဦးရဲထွဋ်ဝင်းအပါ ေတာင်သူေြခာက်ဦး၏ လယ်ေြမ 

၁၈ ဧကတွင် ရတနာတိုး၊ ထိုင်းှံေကာက်၊ GW-11 စပါးမျိးတိုကို  

စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

သကဲန်ုးမိနယ်၌ ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် စပါးစိက်ုပျိးေဆာင်ရက်မ  

လက်ေတွြပသြခင်းကုိ ြပည်ခုိင်  စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှး 

ဦးသိန်းေဇာ်ှင့်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက     ဦးယ်ေထွးတို 

တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး ေဒသခေံတာင်သမူျားက ကည့် ေလလ့ာခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အဆုိပါ ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် စုိက်ပျိးမ ေကာင့် ေတာင်သူများ 

အေနြဖင့် အလုပ်သမားရှားပါးမ ကို ေြဖရှင်းိုင်ြခင်း၊ စိုက်ပျိးစရိတ် 

သက်သာြခင်း၊    မျိးေစ့ကုန်ကျမ သက်သာြခင်း၊ လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်၍ 

ပီးစီးမ ြမန်ဆန်ြခင်း၊ အပင်ပွား န်းေကာင်းမွန်ပီး  စပါးအထွက် န်း

ေကာင်းေစြခင်းှင့် တစ်ရက်လ င်  ငါးဧကေကျာ ် စိုက်ပျိးိုင်ေကာင်း 

စက်မ လယ်ယာ ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

 

ဆီဆိုင်မိနယ်၌ မိုးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိး
ဆီဆိုင်    ဇူလိုင်    ၉

ေရထွက်ပင်ရင်းမှ ေွရာသီ ေရခန်းေြခာက်မ  မြဖစ်ေပ ေစေရး 

အတွက် ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း) ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ဆီဆိုင်မိနယ်      ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများသည ်ဇူလိုင် ၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီက 

မိုးရာသီ စုေပါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သစ်ပင်များစိက်ုပျိးရာတွင်   ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရး   

ဦးစီးဌာနမှး ေဒ အအိခိင်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျးရာသ ူေကျးရာသားများ 

ပူးေပါင်း၍   ပင်စုံေကျးရာအုပ်စ ု နန်းဩေကျးရာေရထွက်၊ လွယ်ပွတ် 

ေကျးရာအုပ်စ ုထီရီးေကျးရာေရထွက်ှင့ ်ေနာင်ေကျာေကျးရာအုပ်စ ု

ေနာင်ရင်းဒုံေကျးရာေရထွက်တို၌ က န်းပင် ၇၀၀၊ စိန်ပန်းြပာပင် ၄၀၀ 

ှင့် ဝက်သစ်ချပင် ၂၀၀ စုစုေပါင်းပျိးပင် ၁၃၀၀ ကို တေပျာ်တပါး    

စုေပါင်းစိုက်ပျိးခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

မျိးြမတ(်ဆီဆိုင်)

ေညာင်ဦး    ဇူလိုင်     ၉

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ဦးမိ 

နယ်အတွင်းရိှ  ပုံးရည်ကီးဖိ ု  လပ်ုငန်းရှင်များ           

ပံုးရည်ကီး ေဈးအတက်အကျမရိှဘဲ ြပန်လည် 

ေရာင်းအားေကာင်းလာေကာင်း ငါ့သေရာက် 

မိ ဆည်ေကျးရာပုံးရည်ကီးဖို လုပ်ငန်းရှင ်

များထံမ ှသိရသည်။

ေညာင်ဦးမိနယ်တွင်     ပုံးရည်ကီး 

လပ်ုငန်း လပ်ုကိင်ုသမူျားြပားပီး    ပုံးရည်ကီး 

လပ်ုငန်းအတွက်   လိအုပ်သည့ ်  ပပဲစိပ်ပမဲျားကိ ု 

သာဝတ ိ မိသို  သွားေရာက်ဝယ်ယူကေကာင်း၊ 

တစ်တင်းခဲွတစ်အိတ်လ င်   ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ 

ေပးဝယ်ရပီး ယခင်က  တစ်တင်းခဲွတစ်အိတ် 

လ င် ေငွကျပ ်၂၀၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀ သာဝယ်ခ့ဲရ 

ေကာင်း ယခုအခါ  ပဲပိစပ်ေဈးကီးေပးဝယ်ရ 

ေသာ်လည်း ပံုးရည်ကီးကျိချက်ပီးချန်ိ ေဈး န်း 

မတက်ဘဲ တစ်ပိဿာ ေငွကျပ် ၃၇၀၀ ြဖင့ ်

လ  င်လ  င်ေရာင်းချေနရေကာင်း၊  ပုံးရည်ကီး 

ကျိချက်ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းများ    ပုံမှန် 

လည်ပတ်လုပ်ကုိင်ကြခငး်ေကာင့်  ေနစား 

အလုပ်သမားများှင့်    ပုန်းရည်ကီးထုပ ်

အလုပ်သမများကို ပါ    အလုပ်အကိုင်များ 

ေပးလာုိင်ေကာင်း ငါ့သေရာက်မိ ဆည်ေကျး 

ရာရိှ ပုံးရည်ကီးထပ်ုသမ ေဒ ဝင်းဝင်းေအးက 

ေြပာသည်။

ေညာင်ဦးမိနယ်ှင့ ်ငါ့သေရာက်မိတို 

တွင် ပုံးရည်ကီးလပ်ုကိင်ုကသည့ ်ပုံးရည်ကီးဖိ ု

၃၅ ဖုိခန် ရိှေကာင်း၊  ထွက်ရိှလာသည့် ပံုးရည် 

ကီးကိ ုတဆံပ်ိအမျိးမျိးြဖင့ ် ထပ်ုပိုးြပင်ဆင်ပီး 

ြမန်မာုိင်ငံအရပ်ရပ်သုိ   ေဖာက်သည်များမ ှ

တစ်ဆင့ ်   တင်ပိုေရာင်းချသကဲသ့ို   ပုံးရည်ကီး 

အလွတ်များဝယ်ယူပီး      ြပန်လည်တဆံပ်ိတပ် 

ေရာင်းချကေကာင်း၊   ပုံးရည်အေြခာက်ှင့ ်

အစိ ုှစ်မျိးထတ်ုလပ်ုေရာင်းချကပီး   ပုံးရည် 

အဆမိ့ှ်င့ ် အချ်တုိကုိ  ကျိချက်ေရာင်းချက 

ေကာင်း သိရသည်။    

        ကိုကိုထိန်

ကလိန်ေအာင်မိမှထွက်ရှိသည့် ကိုကိုးသီးများ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ

ဝယ်လိုအားြမင့်တက်လာမ ေကာင့် ေဈးေကာင်းရရှိ

ေညာင်ဦးမိနယ်ရှိ ပုံးရည်ကီးလုပ်ငန်းရှင်များ ြပန်လည်ေရာင်းအားေကာင်းလာ

သဲကုန်းမိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် စပါးစိုက်ပျိးမ  

လက်ေတွသုပ်ြပ



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ေကးမုံစာအုပ်စင် စာအုပ်အြမင်
ေကးမုစံာအပ်ုစင် စာအပ်ုအြမင်က  တွင် စာအပ်ုထတ်ုေဝသမူျား၊ စာအပ်ုြဖန်ချသိမူျား၊ စာေရးဆရာများ၏ ထတ်ုေဝေသာ စာအပ်ု 

များကိ ုစာဖတ်ပရသိတ်များ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သရိှိေလလ့ာ ဖတ် ိင်ုရန်အတွက် စစုည်းေဖာ်ြပေပးလိက်ုပါသည်။ (စာတည်း)

စအုိီင်ေအှင့ ်ိင်ုငတံကာကွန်ရက်များစာအပ်ု ြဖနခ်ျေိရာင်းချ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်  ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗိမာန်က စာေရးဆရာ တက သိုလ်ြမတ်သူ၏ “စီအိုင်ေအှင့် 

ိုင်ငံတကာကွန်ရက်များ” စာအုပ်ကို ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

၁၉၄၇ ခုှစ်တွင်  စတင်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့သည့ ်  စီအိုင်ေအ၊ 

အေမရိကန်ှင့် အေပါင်းအပါတို၏  နယ်ချဲဝါဒပုံစံသစ်ကိ ု အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေပးေနေသာ စအီိင်ုေအ၊ ကလမ်ိကကျစ် eာဏ်န ီeာဏ်နက် 

များလွန်းသည့ ်စီအိုင်ေအ၊ အေရအမျိးမျိး ခံ၍  ိုင်ငံတကာအတွင်း 

ဝင်ှင့ေ်နေသာ စအီိင်ုေအ၏ သပ်ုအမှန်ကိ ုသရိှိပီး သတထိားကာကွယ် 

ိုင်ရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ေရးသားထားသည်။

စီအိုင်ေအှင့် ဥေရာပဆိုဗီယက်က  တွင် အေနာက်ဥေရာပ၌ 

တပ်ြဖန်ေြခ ပ်ခဲ့ေသာ စီအိုင်ေအ၊ ဥေရာပေလထုအတွင်း အဆိပ်ခတ် 

ေသာ စအီိင်ုေအ၊ စအီိင်ုေအတို၏ ‘မ’ သုံးလုံး နည်းဗျဟာ၊  စအီိင်ုေအှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံက  တွင်  မင်းတုန်းမင်းေခတ်က  စီအိုင်ေအလာပါပီ။ 

စအီိင်ုေအှင့် ဆုိရှယ်လစ် စသည့် စီအုိင်ေအ၏ ုိင်ငံတကာအေပ  စွက်ဖက် 

ေြခ ပ်ပု ံစသည့ ်အေကာင်းများကိ ုထထိမိမိ ိေရးသားထားေသာေကာင့ ်

ိင်ုငေံရးကိ ုစတ်ိဝင်စားသည့ ်စာဖတ်ပရသိတ်များ ဗဟသုတုရရိှေစမည့ ်

အြပင် လက်မလ တ်သင့်သည့် စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါစာအုပ်ကို ေရာင်းေဈးေငွကျပ ်၃၅၀၀ ြဖင့် အမှတ် ၅၂၉ - 

၅၃၁ ကုန်သည်လမ်းရိှ  စာေပဗိမာန် စာအုပ်ဆုိင်   ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ 

၀၁-၈၃၈၁၄၄၈၊ အမှတ်(တ- ၅၅) သေြပကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

စာေပ ဗိမာန်စာအုပ်ဆုိင် ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း ၂၁ လမ်းှင့် 

၂၂ လမ်းကား    မ ေလးမိရှ ိ    စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်ဖုန်း ၀၂-

၄၀၃၀၁၈၆ ှင့် အမိမိရှ ိ   စာေပဗိမာန်ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ်

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့ ်   လက်ကားမှာယူလိုပါက အမှတ် 

၅၂၉-၅၃၁ ကုန်သည်လမ်းရှ ိ     စာေပဗိမာန်   အေရာင်းဌာန ဖုန်း 

၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)တိုသို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း  သိရ 

သည်။                                                                            သတင်းစ်

အရိပ်ရပင်ှင့ ်ပန်းအလှပင်များ တစ်ိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိး၍ 

စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ိုင်မည့ ်နည်းလမ်းများ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စာေပ 

ဗမိာန်က စာေပဗမိာန်စာမဆူ ုသတုပေဒသာ (ိုးိုးသပိ ံှင့ ်အသုံးချသပိ ံ) 

ပထမဆုရရှိသည့ ်စာေရးဆရာ ေအာင်စိုး(စိုက်ပျိး ၁၀၇)၏ “အရိပ်ရ 

ပင်ှင့် ပန်းအလှပင်များ တစ်ုိင်တစ်ပုိင်စုိက်ပျိး၍ စီးပွားြဖစ်လုပ်ကုိင် 

ိုင်မည့်  နည်းလမ်းများ”  စာအုပ်ကို  ေရာင်းေဈး ေငွကျပ ်၂၅၀၀ ြဖင့် 

ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင် အရိပ်ရပင်ှင့် ပန်းအလှပင်များ တစ်ုိင်တစ်ပုိင် 

စိုက်ပျိး၍  စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ရာ၌  တွက်ေြခကိုက်ပီး  ေရရှည် 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်၊ စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း လက်ေတွစိုက်ပျိးိုင်ရန ်

ကိယ်ုေတွများှင့ ်ြဖည့စွ်က်ေရးသားထားသည်။ ပန်းေလာကှင့ ်အပင် 

ေလာကတွင် အများအြပား  ဝယ်ယူသူများအတွက် ြပည်တွင်းတွင ်

လုံေလာက်ေအာင် မစိုက်ိုင်ဘဲ ြပည်ပမှဝယ်ယူေနကရာ  ယင်းေငွ 

ယိေုပါက်ကုိလည်း တားဆီးေပးုိင်သည့်အြပင် တစ်ုိင်တစ်ပုိင် စုိက်ပျိးေရး 

လပ်ုငန်းများကုိလည်း ေအာင်ြမင်စွာထူေထာင်ုိင်ေစမည့် စာအုပ်ေကာင်း 

ြဖစ်သည်။

ရာသီ မံှင့ ်အြခားကဗျာများ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗမိာန်က စာေပဗမိာန်စာမဆူ ုကဗျာေပါင်းချပ် ပထမဆရုရိှသည့ ်

စာေရးဆရာ ေကာင်းဲွ၏  “ရာသီ မံှင့် အြခားကဗျာများ” စာအုပ်ကုိ 

ေရာင်းေဈး ေငွကျပ် ၃၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင ်ကဗျာ ၇၂  ပုဒ်ပါရှိပီး ေလာကအေကာင်း၊ ဓမ  

အေကာင်း အေတွးနယ်ချဲုိင်ဖွယ်ရာ အေကာင်းအရာများကုိ အြမင်သစ် 

 ေထာင့်သစ်များြဖင့် ေရးသားဖွဲဆုိထားသည်။ ြမန်မာကဗျာဖွဲနညး် 

စံုလင်စွာ ိင်ုိင်ုနင်းနင်းေရးဖဲွထားသည့အ်ြပင် ေကျးလက်ရနံ ၊  ြမန်မာ 

ရနံများ ထံုမွမ်းေနေသာကဗျာများြဖစ်၍ ရသစံုလင်သည့်အြပင် ဗဟုသုတ 

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရ စာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ
များစွာကုိလည်း ေပးစွမ်းုိင်ေသာ  ကဗျာစာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှ ိအေရှပိုးကရင်လူမျိးတို၏ 

ယ်ေကျးမ ဓေလ့ထုံးစံှင့ ်စာေပ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

စာေပဗိမာန်က စာေပဗိမာန်စာမူဆု ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာ 

ဆိုင်ရာစာေပ ပထမဆုရရှိသည့် စာေရးဆရာ အရှင်ပညာသာမိ၏ 

“ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ အေရှပိုးကရင်လူမျိးတို၏ ယ်ေကျးမ ဓေလ့ 

ထုံးစံှင့် စာေပ” စာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး   ေငွကျပ ်၂၀၀၀  ြဖင့် ြဖန်ချ ိ

ေရာင်းချလျက်ရှိသည်။

ယင်းစာအပ်ုတွင် ကရင်ြပည်နယ်၏ ပထဝဝီင်အေနအထား၊ ကရင် 

လူမျိးတို၏ ဇာစ်ြမစ်၊ ကရင်လူမျိး မျိးွယ်စု  ၁၁ မျိးထဲမှ လူဦးေရ 

ဒုတိယအများဆုံး ပိုးကရင်လူမျိးများေနထိုင်ရာေဒသ၊  ေြပာဆိုေသာ 

ဘာသာစကား၊ အသေံနအသထံားကွာြခားမ မှ ယခမုျက်ေမှာက်ကာလ 

အထိ ေခတ်အဆက်ဆက် ယ်ေကျးမ များ၊ ိုးရာတူရိယာများ၊ ိုးရာ 

အက၊ ုိးရာဝတ်စားဆင်ယင်မ ၊ ကုိးကွယ်ယံုကည်မ ၊ ုိးရာဓေလ့ထံုးစံ၊ 

ိုးရာပွဲေတာ်ဓေလ့၊ တရားစီရင်ေရးတိုကို တိတိကျကျ အေသးစိတ် 

ရှင်းလင်းပီြပင်စွာ  ေရးသားထားေသာ  စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ ်

သည်။

အဆိုပါစာအုပ်များ အမှတ်  ၅၂၉ - ၅၃၁ ကုန်သည်လမ်းရှ ိ စာေပ 

ဗိမာန် စာအုပ်ဆိုင်  ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊    ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈၊ အမှတ် 

(တ- ၅၅) သေြပကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှ ိစာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား  မ ေလး 

မိရှ ိ  စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်  ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၈၁၈၆ ှင့် အမိမိရှ ိ       

စာေပဗမိာန်ကိယ်ုစားလှယ်များထတွံင် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိင်ုေကာင်း 

ှင့ ်လက်ကားမှာယလူိပုါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁ ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပ 

ဗမိာန်အေရာင်းဌာန ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈ တုိသုိ ဆက်သွယ် 

ိုင်ေကာင်း  သိရသည်။                                             သတင်းစ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဆီထွက်သီးှံစိုက်ဧက ၁၃ သိန်းေကျာ် လျာထားစိုက်ပျိးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
မ ေလး   ဇူလိုင်   ၉

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ခိင်ု 

၁၁ ခိုင်တွင်   မိုးဆီထွက်သီးှံစိုက်ဧက 

၁၃ သိန်းေကျာ်ကို  လျာထားပီး စိုက်ပျိး

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း မ ေလးတုိင်း 

ေဒသကီး စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှဦးစီး 

အရာရိှ ေဒ တုိးတုိးဝင်းက ေြပာကားသည်။ 

 အဆိုပါ မိုးဆီထွက်သီးှံကိ ု  ခိုင်  

၁၁ ခိင်ုရိှ မိနယ်အလိက်ု စိက်ုပျိးကရာ 

တွင် မိုးေြမပဲ၊ မိုးှမ်း၊ မိုးေနကာ  စသည့် 

ဆီထွက်သီးှံဧက  ၁၃  သိန်းေကျာ်ကို 

ေမလဆန်းမှစ၍ စိက်ုပျိးေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ 

ယေနအချနိ်အထိ    စိုက်ပျိးပီးစီးမ မှာ 

မိုးေြမပ ဲ ဧက ၁၅၅၀၂၀၊ မိုးှမ်း ၉၀၂၆၅၄ 

ဧက၊ မိုးေနကာ ၂၁၀၇၃ ဧက  မုိးဆီထွက် 

သီးှံဧက စုစုေပါင်း ၁၀၇၈၇၄၇ ဧကကို 

စိုက်ပျိးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

“ဆီထွက်သီးှံ    စိုက်ပျိးတာက 

ေဒသတွင်းမှာ     ဆီဖူလုံမ အတွက်ကို 

အဓိကရည်မှန်းချက်ထားပီးမ ှ  စိုက်ပျိး 

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၉

 တပ်မေတာ်(ကည်း၊ေရ၊ ေလ) အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ 

အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့် ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များက မိနယ်အသီးသီးရှ ိဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်  သီလရှင်ေကျာင်းများှင့် 

ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ အမယ် ေလးမျိးှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

လှဒါန်းြခင်းှင့ ်ေနဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက် 

ရှိသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) နမ့်ဆန်မိရိှ ဇယန်းကီး 

ေကျာင်းတိုက်၊  တန်ယန်းမိရှ ိ ေရ ေမာင်းသာသန 

ေဝပလု  သလီရှင်စာသင်တိက်ု၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး 

ေရ ြပည်သာမိနယ် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်ရိှ ေရ ြပည်သာ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ ဒလမိနယ်  ေညာင်ေချာင်း 

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက ေနဆွမ်းများှင့် နဝကမ အလှေငွများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း
ေကျးရာရှိ ေညာင်ေချာင်းေကျာင်းတိုက်၊ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး  ပုသိမ်မိရှ ိ   စ ာုံစာသင်တိုက်၊ 

ရခိင်ုြပည်နယ်   ဘူးသီးေတာင်မိရိှ ေအာင်ေြမရတနာ 

ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ေကျာက်ြဖမိရိှ မင်းေကျာင်း 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၊  ယပ်လှဲဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၊  သံတွဲမိနယ်ရှ ိေဝဠဝန်ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ေကျာက်ပန်းေတာင်း 

မိနယ်၊  ဝက်ကီးကန်ေကျးရာရှ ိ  ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်း၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ ်

အတွင်းရှိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ သာသနာ့ 

ွယ်ဝင်သီလရှင်ေကျာင်းများှင့် ြပည်ခုိင် ေရ ေတာင် 

မိ၊ ယွန်းတန်းရပ်ကွက်ရိှ မဟာငါးဆဘူန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းတိုမှ   သံဃာေတာ်များှင့ ်  သာသနာ့ 

ွယ်ဝင်သီလရှင်များအား ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ 

ပဲ အမယ် ေလးမျိး၊ ဝါဆုိသက  န်းများ၊ နဝကမ အလှေင ွ

များ၊   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရး အေထာက် 

အကြူပပစ ည်းများ၊ ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်း 

များကို တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  အသီးသီးမှ  တာဝန်ရှိသူ 

များက သွားေရာက်ဆက်ကပ် လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                          သတင်းစ်

ေနတာပါ။  တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမှာ 

ေတာ ့ဆီဖူလံုမ ရိှပါတယ်။  ဆီထွက်သီးံှ 

များကိ ုှစ်စ်စိက်ုပျိးပီး ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရိှပါတယ်။  တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း 

စားသုံးဆီဖူလုံေစေရးအတွက ်  စိုက်ပျိး

ေရးဦးစီးဌာနကေနပီးေတာ ့ ဘ  ာှစ် 

အလိုက်    ဆီထွက်သီးှံအမျိးအစား 

အလိုက် မျိးေကာင်းမျိးသန်များရရှိေရး၊ 

စိုက်ပျိးေရးနည်းပညာများ၊  ရိတ်သိမ်း 

ချန်ိလွန်နည်းပညာများ ြဖန်ြဖးေပးလျက် 

ရိှပါတယ်။  ဆီထွက်သီးံှများစုိက်ပျိးက 

ရာမှာ ေြမပဲအြပင် ေနကာ၊ ှမ်း၊ ပန်းှမ်းနဲ  

ဆီမုန်ညင်းများကိုလည်း  စိုက်ပျိးကပါ 

တယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းြပသည်။  

အဆိုပါ  မိုးဆီထွက်သီးှံကိ ု  တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း  ခိုင်  ၁၁ ခိုင်တွင် 

စိုက်ပျိးကေကာင်း၊  ယင်းခိုင်များမှာ 

ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊    ေကျာက်ဆည်ခိုင်၊ 

ေညာင်ဦးခိုင်၊         တံတားဦးခိုင်၊ 

မဟာေအာင်ေြမခိုင်၊    မိတ ီလာခိုင်၊ 

ြမင်း ခံခုိင်၊ ရမည်းသင်းခုိင်၊ သပိတ်ကျင်း 

ခိင်ု၊ အမရပရူခိင်ု၊ ေအာင်ေြမသာစခံိင်ု 

စသည့ခ်ိင်ုများတွင် စစုေုပါင်း မိုးဆထွီက် 

သီးှံစိုက်ဧက    ၁၃၆၁၀၉၇  ဧကကို         

စုိက်ပျိးေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ မင်းထက်ေအာင်(မန်းကုိယ်ပွား)



ဇူလိုင်   ၁၀၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ဝတ တို

 အတာေွဦး

ည....။

ညက   တိတ်ဆိတ်လွန်းလှသည်။ 

တိတ်ဆိတ်ြခင်းှင့်အတူ     ‘တဒုတ်ဒုတ်’ 

ခုန်ေနေသာ  ှင်းွယ်၏   ှလုံးခုန် န်း 

ေတကွ ြမန်ေနသလိခုစံားရ၏။  တစ်ချက် 

တစ်ချက်ကားရေသာ  ဧရာဝတီြမစ်၏ 

လ  င်းပုတ်သံမှလွဲ၍   အားလုံးသည  ်

တိတ်ဆိတ်လိုေနပါသည်။

တစ်ညလုံးမအိပ်ခဲ့ရေသာ မျက်လုံး 

ေတွက ကျန်ိးစပ်ေနေသာေကာင့် ှင်းွယ် 

အိပ်ေပျာ်ဖုိကိးစားေပမယ့် အိပ်လုိမရဘဲ 

မနက်ခင်းေရာက်မည့်    အေရးကိုသာ 

စိုးထိတ်လျက်ရှိေန၏။ ှင်းွယ်အိပ်လို 

မရ၍   ထထိုင်မလိုစိတ်ကူးေသာ်လည်း 

ဝါးြခမ်းြပားခင်းထားသည့ ်တအဲမ်ိေလး၏ 

“ဂျိး...ဂျိး... ဂ တ်...ဂ တ်”  ထြမည်မည် ့

အသံက အေမတိုကိုလန်ိုးေစမှာ အမှန် 

ြဖစ်ေပသည်။ ထိအုခါအေဖသည် ှင်းွယ် 

ကို “အလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘူးလား” ဟု 

ေြပာသလိ ု   အေမကလည်း ှင်းွယ်ကို 

သံသယစိတ်များှင့် ေြပာလာလိမ့်မည်။ 

ထုိေကာင့်   ှင်းွယ်သည်  အပ်ိလိုမရေသာ 

မျက်လုံးေတွကိုမှိတ်ပီး     ငိမ်သက်စွာ 

လဲေလျာင်းေနလိုက်သည်။

တစ်ေနကုန်တစ်ေနခန်း  ငါးေရာင်း 

သည့်အေမှင့်  ငါးသွားရှာေသာအေဖ 

ကိလုည်း သနားလှေသာေကာင့် ှင်းွယ် 

ငါးကေူရာင်းေပမယ့် အေဖ၊  အေမတိုထက် 

ှင်းွယ်မပင်ပန်းေပ။

 “တီ...တီ...တီ..”   လက်ကနာရီက         

ှင်းွယ်အပ်ိေပျာ်ချန်ိတွင် ထြမည်လာ၏။ 

နာရီကိုဖွင့်ကည့်လိုက်ေတာ ့မနက်ေလး 

နာရီ။ သည်အချနိ်က ှင်းွယ်ထရေတာ့ 

မည့်အချနိ်ြဖစ်သြဖင့်     အိပ်ရာထဲမ ှ

အသာအယာ ထလိက်ုေသာ်လည်း တအဲမ်ိ 

ေလးက  “ဂျိး..ဂျိး..ဂ တ်..ဂ တ်”   ှင့် 

အသံစံုြမည်ကာ  မနက်ခင်းကုိ ကိဆုိေန 

၏။   ှင်းွယ်ေကာင် ့  အေဖှင့် အေမ  

ိုးသွားမည်ဆိလု င်  ှင်းွယ်အဆခူရံမည် 

ေသချာေသာ်လည်း   ှင်းွယ်  းရမည် ့

တာဝန်ကရှိေနသည်။ မ  း၍မရ။ သည် 

အချနိ်အိပ်ရာထမှ ငါးေဈးသို ေစာေစာ 

ေရာက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

 “အေဖ၊ အေမ မထေသးဘူးလား” 

အပ်ိရာထမှဲာ  ှစ်ှစ်ခိက်ခိက်အပ်ိေပျာ် 

ေနသည့ ်အေဖှင့်  အေမတိုကိ ု  ှင်းွယ် 

အသာအယာ  းလိုက်သည်။   ှင်းွယ ်

အသံေကာင့်     အေဖှင့်အေမသည် 

အိပ်ယာထဲမှ ကုန်းုန်းထရင်း

“ဝါး.....ဘယ်ှစ်နာရီရှိပီလ ဲ သမီး” 

အေဖကသန်းြပရင်း  ှင်းွယ်ကိေုမးလိက်ု 

သည်။

“ေလးနာရီထုိးပီ အေဖ” ှင်းွယ်က 

နာရီကိုကည့်ပီး အေဖ့ကို  ြပန်ေြဖလိုက ်

ေပမယ့် အေဖက  ဝါးခနသဲန်းပီး ြပန်အပ်ိ 

သလုိ အေမက ငုတ်တုတ်ထုိင်ပီး အိပ်ေပျာ် 

ေန၏။

 “အေဖ၊   အေမ  ထေတာ့ေလ”                  

ခပ်ကျယ်ကျယ်အသံေလးှင် ့  ှင်းွယ် 

  းလိုက်မ ှအေဖှင့်အေမသည်  အိပ်ရာ 

ထဲမှ ပိင်တူထသွားေတာ့သည်။

 “ှင်းွယ်၊  သမီး..... ညည်းဘာလို  

ဒီေနမှ    အိပ်ရာအေစာကီးထတာလဲ။ 

ခါတိင်ုးဆိ ုညည်းကိ ုအသက်ထွက်မတတ် 

  းရတာ၊ အခမုျားကျေတာ ့ေစာေစာစီးစီး 

ိုးလို။ မိုးေတွဘာေတွများ  ရာေနပါဦး 

မယ်”  အေမသည်    ှင်းွယ်အိပ်ရာ  

ေစာေစာထတာကိ ုအံသေနပုံရသည်။ 

“သမီး ဘာေကာင့်  ဒီေနအေစာကီး 

ထတာလသဲလိား” ှင်းွယ်စကားေကာင့် 

အေဖှင့်အေမက   ဘာမှမသိေသာပုံစံ 

လုပ်ြပသည်။

“ဒီေနက  ဆယ်တန်းေအာင်စာရင်း 

ထွက်တဲ့ေနေလ အေမရဲ”

 “ဟဲ.့..ဟတ်ုပါရဲ။   ငါေမေ့နလိက်ုတာ၊ 

အဲဒါဆုိြမန်ြမန်လုပ်၊ ထမင်းေရာစားသွား 

ဦးမှာလား။      ဘယ်ှနာရီထိုးပီလဲ။   

ေတာ်ကာေလှဆိပ်ကမမီဘဲေနဦးမယ်။ 

ြမန်ြမန်လပ်ု” ယခကုျမှ ှင်းွယ်ကိ ု အေမ 

က   အြမန်လုပ်ခိုင်းပီး   အေမကိုယ်တိုင ်

မျက်ှာအြမန်သစ်ေနသလုိ အေဖကလည်း 

မျက်ှာသစ်ေန၏။

 “ေတာ်ပီ    မစားေတာ့ဘူးအေမ။ 

သမီးမျက်ှာသစ်၊ အဝတ်အစားလဲပီးမ ှ

သွားေတာ့မယ”်

“ဟဲ့...ေကာင်မေလး     အေစာကီး  

ရှိေသးတယ်။ ဘာြဖစ်လိုမစားရမှာလဲ၊ 

စားသွား။ ဟိုကျ  နင့်ဘယ်သူမှ ေက းမဲ့ 

သူမရှိဘူး။ ငါလည်းမအားဘူး၊  နင့်အေဖ 

လည်း မအားဘူး။    စားမယ်မလား” 

အေမက   ထမင်းကိ ု  တည်ေနရာကေန 

ှင်းွယ်ကို   စိတ်မရှည်ေသာ    အသံှင့် 

ေမးလိုက်သည်။  ှင်းွယ်လည်း အေမ့ 

စကားကိ ုဘာမှြပန်မေြဖဘ ဲ  ေရကြပင ်

ရှိရာသို ထွက်လာခဲ့၏။

မိုးရာသီြဖစ်ေသာေကာင် ့   ြမစ်ေရ 

ေဖွးေဖွး၊ မိုးေစွေစွြဖစ်ရေပမယ် ့မ ေလး 

မိမှာေတာ ့ထိုသိုမြဖစ်ေပ။ မ ေလးှင့် 

ှင်းွယ်တိုေနရာသည်    ဧရာဝတီြမစ ်

တစ်ခုသာြခား၍ ဧရာဝတီြမစ်မကီး၏ 

ေရလယ်က နး်တစ်ခုသာ   ြဖစ်သည်။ 

ထိုေနာက်မကာခင်မှာ  အေဖသည် ေလှ 

တစ်စင်းှင့်  ဧရာဝတီြမစ်ထဲသို  ငါးရှာ 

ထွက်သွားေလ၏။

“ဟဲ ့. . .ေကာင်မေလး    ြမန်ြမန်လုပ် 

ေတာ.့..” အေမရဲေဆာ်သသံက ခပ်စူးစူး 

ထွက်ေပ လာသည်။ ေအာင်စာရင်းေကာင့် 

စိုးရိမ်ေနသည် ့  ှင်းွယ်အေတွးေတွက 

အေမ့အသံေကာင် ့   ေပျာက်ကွယ်သွား 

ေတာ့သည်။

“ဟုတ်...  ပီးပီအေမ။    အေမပါ 

တစ်ခါတည်းလိုက်မှာလား”

“ေတာ်ပ ီ   မလိက်ုေတာဘ့ူး။  ညည်း 

သွားရင် စားပွဲေပ က ပိုက်ဆံယူသွားဦး 

ေနာ်”

“ဟတ်ု အေမ...”  အေမတင်ထားေသာ 

ပိုက်ဆံကိုယူပီး  ှင်းွယ် စက်ေလှဆိပ် 

ရိှရာသို အြမန်ထွက်လာခဲသ့ည်။   ှင်းွယ် 

စက်ေလှဆိပ်ကုိေရာက်ေတာ့ ေလေှပ မှာ 

လအူေတာ်စုေံနသြဖင့် စက်ေလကှိကုမ်းမှ 

ခွာရန်ြပင်ဆင်ေနကသည်။   ှင်းွယ် 

လည်း    စက်ေလှေပ အြမန်တက်ပီး 

စာေမးပွဲေအာင်ရန ်စိတ်ထဲမှ ဆုေတာင်း 

လိုက်သည်။ 

 x  x  x  x  x  x  x 

“ငါးစိမ်းသည်သမီးက   ငါးစိမ်းသည် 

ြဖစ်မှာပါေအ” ဆိေုသာ သည်စကားသကံ 

ှင်းွယ်ဆီကုိ တုိးတုိးတစ်မျိး၊ ကျယ်ကျယ် 

တစ်မျိး၊ တိုက်ိုက်တစ်မျိး၊ သွယ်ဝိုက်၍ 

တစ်မျိးှင့် ကားေနရသည်မှာ ှစ်ေပါင်း 

မနည်း။ ှင်းွယ် ေြခာက်တန်းေအာင်ပီး

ကတည်းကြဖစ်လိမ့်မည်ဟု   ှင်းွယ် 

ထင်သည်။  ထိုအချနိ်က   အေမသည် 

တစ်ခါတစ်ရံ    သူတိုစကားကိုလည်း 

နားေယာင်တတ်ပီး ှင်းွယ်ကုိေကျာင်း 

ထတ်ုမည့်စကားစသြဖင့် အေဖကတား၏။ 

 “ဒီမယ်...ေအးမ။    ငါ့သမီးကို 

နင်ေကျာင်းမထားရင်    ငါထားမယ်။ 

ဘယ်နဲ   လူကားလိုေကာင်းလား ေအးမ။ 

ကိုယ့်သမီး   ပညာမတတ်မဲ့အေရးကို 

နင်ကပါ အားေပးတယ်။  နင့်ကိုေြပာတဲ ့

သူေတွကို     နင်ကေြပာမလ တ်ဘဲနဲ  

နင်ကပါ ကံရာပါလုပ်ေနတယ်။ ေနာက် 

တစ်ခါ   ငါ့သမီးေကျာင်းမထားဘူးလို 

ေြပာကည့်၊ နင်ကုိသတ်ပစ်မယ် ကားလား” 

အေဖကထိုသိုေြပာေသာအခါ   အေမက 

ှင်းွယ်ကို    ေကျာင်းထုတ်မည့်အေရး 

မေြပာေတာေ့ပ။ သိုေသာ်လည်း စကားသ ံ

ေတွသည်   တိတ်မသွား။   အေမဆီကို 

တိုက်ိုက်ေြပာဆိုေနကေသာလူများက 

ှင်းွယ်   ပညာမတတ်မည့်အေရးကို 

ဘာေကာင် ့        တိုက်တွန်းေနသည်ကို 

ှင်းွယ်မစ်းစားတတ်ေပ။ အေဖှင့် 

အေမ  ပိုက်ဆံပိုကုန်မည့်အေရးေကာင့်

လား၊  ငါးစိမ်းသည်သမီးက ငါးစိမ်းသည် 

ပဲြဖစ်ရမည် ့    အေြခအေနေကာင့်လား 

ှင်းွယ်မခွဲြခားတတ်။

ှင်းွယ်   ကိယ့်ုကိယ်ုကိယ်ုစာမေတာ် 

သည်ကိုလည်း   သိသည်။   သိုေပမယ့် 

ှင်းွယ်ေကျာင်းမှန်မှန်တက်၍  အတန်း 

မှန်မှန်ေအာင်ေနခဲသ့ည်။  ယခဆုယ်တန်း 

ေအာင်မည်ကိုလည်း   ှင်းွယ်ယုံကည ်

ထားြခင်းမရိှပါ။  မဘိေတကွ တစ်ေနလပ်ု 

တစ်ေနစား သာမန်ဘဝြဖစ်ေသာေကာင့် 

ှင်းွယ် ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိး၍ ေကျာင်းကုိ 

မှန်မှန်တက်ခဲ့၏။    ဂိုက်ဝိုင်းလည်း 

မယသူလိ၊ု ကျရှင်ကိလုည်းသပ်ိပီးမယခူဲ။့ 

ှင်းွယ်ဆယ်တန်းေအာင်လ င် အေဖ 

ှင့် အေမဝမ်းသာသလို ှင်းွယ်သည် 

လည်း ဂုဏ်တက်ေနမှာ  အေသအချာ 

ြဖစ်သည်။   သိုေသာ်လည်း   ှင်းွယ် 

မေအာင်ခဲ့လ င်  “ငါးစိမ်းသည်သမီးက 

ငါးစမ်ိးသည်ြဖစ်မှာေပါ”့   ဆိသုည့်စကား 

ေတကွ နားထတွဲင်  တဝလဲည်လည်ကား 

ေနရသည်။

 x  x  x  x  x  x  x 

စက်ေလှသည် ေဘာဂကီးဆိပ်ကမ်း 

သို ကပ်သွားသည်။ ထိုေနာက်  ှင်းွယ် 

သည် စက်ေလေှပ က  ဆင်းပီး ကန်ုးေပ  

တက်လိုက်သည်။  ေနေရာင်ြခည်သည ်

အေရှအရပ်ဆီမ ှ ြမစ်ိုးတစ်ေလ ာက်သို 

ခပ်စူးစူးကျေရာက်ေနသြဖင့်    ပူစပ် 

ပူေလာင်ြဖစ်ခဲ့ရသည်။   သိုေပမယ့် 

ကုန်းေပ မှာ  လူသွားလူလာအြပည့်။ 

ငါးေရာင်းသမူျား၊ ကန်ုစမ်ိး ေရာင်းသေူတ၊ွ 

အလုပ်သမားများ၊ ေအာင်စာရင်းကည့် 

မည့်     ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများ၊ 

ကုန်စိမ်းလိုက်ပိုမည် ့  သုံးဘီးဆိုင်ကယ ်

များက အသံေတွဆူညံကာ  မနက်ခင်း 

အလှကိ ုသက်ဝင်လ ပ်ရှားေနေတာသ့ည်။

 “ှင်းွယ်...နင် ငါတုိနဲ လုိက်မလား။ 

နင်သွားကည့်မယ့်ေနရာက(....)ေကျာင်း 

မလား” ေဘးနားေလးေရာက်လာေသာ 

အသံေကာင့် ှင်းွယ်စ်းစားေနရာမှ 

ေမာ့ကည့်လိက်ုသည်။ ှင်းွယ်ကိေုမးေန 

ေသာသူက ှင်းွယ်ှင့်(.....)ေကျာင်းမှာ 

ေြဖဆိုသူြဖစ်ေသာ ြမြမခင်။   ှင်းွယ် 

ဝမ်းသာအားရြဖစ်သွားေလ၏။

 “ေအး...ဟုတ်တယ်   သူငယ်ချင်း။ 

အဒဲါဆိ.ု..ငါပါ    တစ်ခါတည်းလိက်ုခဲမ့ယ်” 

ထုိသုိေြပာပီး ှင်းွယ် ြမြမခင်၏သံုးဘီး 

ဆိုင်ကယ်ေပ သို တက်လိုက်သွားသည်။ 

ဆယ်တန်းေအာင်စာရင်းထွက်မည့်ေန  

ြဖစ်ေသာေကာင့် လမ်းတစ်ေလ ာက်တွင် 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများှင့် 

စည်ကားေနသည်။  ှင်းွယ်စိတ်ထဲမှာ 

မည်သည့်အရာကိ ု   ေကာက်မှန်းမသိ။ 

ေြခဖျား၊ လက်ဖျားများ ေအး၍ တန်ုရေီနပါ   

ေတာ့သည်။ ြမြမခင်ကိုလည်း  ှင်းွယ် 

စကားမေြပာိုင်သလိ ု ြမြမခင်ကလည်း 

ှင်းွယ်ကုိစကားြပန်မေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ် 

စွာ စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့သည်။

ေကျာင်းေရှကိ ု   ေရာက်ေသာအခါ 

ေကျာင်းသား    ေကျာင်းသူများသည ်

ေကျာင်းဝင်းထဲသို အလုအယက်ဝင်ပီး

ေအာင်စာရင်းကည့်ေနကေသာေကာင် ့

ှင်းွယ်လည်း ေကျာင်းထဲသို   အလျင် 

အြမန်ဝင်၍ ခုနံပံါတ်ကိ ုရှာေဖလွိက်ုသည်။

 “မှင်းွယ် အဖ=ဦးေသာင်းေအး 

မနတ=......”ေကျာက်သင်ပုန်းေပ မှာရှိ

ေသာ စာကိုြမင်လိုက်ရသည့်အချနိ်မှာ         

ှင်းွယ်အလွန်ဝမ်းသာသွားသည်။ မိမိ 

ကိယ်ုကုိ ေအာင်မည်ဟု ှင်းွယ်ဘယ်ေသာ 

အခါမှ   မထင်ထားပါ။  အေဖှင့်အေမ 

သိလ င် ဘယ်ေလာက်များေပျာ်ရ င်လိမ့်

မည်ဆိတုာ ှင်းွယ်မစ်းတတ်။ ှင်းွယ် 

ေတာင်  သည်ေလာက်ေပျာ်ရ င်ေနလ င် 

အေဖှင့်အေမလည်း ှင်းွယ်ထက်ပိုပီး 

ေပျာ်ရ င်ကလိမ့်မည်။

“ငါးစမ်ိးသည်မသမီးက ငါးစမ်ိးသည် 

ပြဲဖစ်မှာပါေအ”  ဆိေုသာ သည်စကားကိ ု

ှင်းွယ်ေချဖျက်ိုင်ခဲ့သည်။    ှင်းွယ် 

သည် စစ်ိင်ုေသာစစ်သူကီးပမာ အမ်ိြပန် 

ခရီးကိ ုတစ်ကိယ်ုတည်း ေြခကျင်ြပန်လာ 

ခ့ဲသည်။ ြမြမခင်ကုိလည်း ှင်းွယ်မေမး 

ခဲ့။ အြခားေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ေအာင်သည်၊ ကျသည်ကိလုည်း ှင်းွယ် 

စိတ်မဝင်စား။ ကားများ၊ ဆိုင်ကယ်များ 

တဝဝီှီင့် ှင်းွယ်ေဘးက ြဖတ်သွားေသာ် 

လည်း ှင်းွယ်ဂမုစိက်ု။ အေဖှင့်အေမ 

၏ ဝမ်းသာမ များ၊   ှင်းွယ်တက်ရမည် ့

အနာဂတ်တက သိုလ်အေကာင်းများကို 

ှင်းွယ် စ်းစားပီး အေမဆကီိ ုမသွားဘ ဲ

ေလှဆိပ်ကိုသာ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။

x  x  x  x  x  x  x 

 “ှင်းွယ် နင်ေအာင်လား” ေလှေပ  

မှာ    တစ်ေယာက်တည်း   အနာဂတ် 

အေကာင်းစ်းစားေနေသာ ှင်းွယ်ကို 

အြခားအိမ်ြပန်မည် ့    ခရီးသည်ေတွက 

ေမးေနသည်။ ှင်းွယ်သည် ေမးေနေသာ 

သူများကိ ု ပံးြပရင်း

 “ဟုတ်...ေအာင်ပါတယ်” စကားကိ ု

ေပျာ်ရ င်စွာှင့် ေြဖလိုက်၏။   သိုေပမယ့် 

သူတို မျက်ှာေတွသည် ေပျာ်ရ င်ေနက 

သလို    မဲ့ရဲေနကသည်လည်းရှိသည်။ 

ှင်းွယ်သည ်သူတိုမျက်ှာကိုကည့်ပီး 

စိတ်ထဲမှာ    မည်သိုမ မခံစားရေပ။ 

ထိုေနာက် ှင်းွယ်သည် ဧရာဝတြီမစ်ကိ ု

စိုက်ကည့်ေနပီး     ငယ်ဘဝများကို 

ြပန်စ်းစားလိုက်သည်။

ဧရာဝတြီမစ်၏    ေရလယ်ေကာင်မှာ 

ေပ ေနေသာ   သဲေသာင်ြပင်မာှရှိသည့် 

တဲအိမ်ေလးမှာ ှင်းွယ်ကုိ ေမွးဖွားခ့ဲသည်။ 

ှင်းွယ်ငယ်ရယ်စ်ဘဝများက ေရလယ် 

က န်းေပ မှာ ကီးြပင်းခဲ့သည်။ ေရလယ် 

က န်း၏ အဓကိအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

သည် ငါးဖမ်းြခင်းလုပ်ငန်းြဖစ်သည်။

ှင်းွယ်သည် ေ၊ွ မိုး၊ ေဆာင်း ရာသ ီ

ဥတုသုံးပါးစလုံး ဧရာဝတီြမစ်ကိုြဖတ်၍ 

မူလတန်း၊  အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း 

အထ ိမ ေလးသိုေကျာင်းတက်ခဲရ့သည်။ 

ေှွင့် ေဆာင်းတွင်      ဧရာဝတြီမစ်သည် 

ေကာက်စရာမေကာင်းေပမယ် ့မိုးရာသီ 

မှာ ဧရာဝတြီမစ်ကေကာက်စရာေကာင်း 

လှသည်။    ေကာက်စရာေကာင်းေသာ 

ဧရာဝတြီမစ်ကိြုဖတ်၍    ဆယ်တန်းေအာင် 

ေအာင်ေြဖခဲ့ေသာ မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူ 

သလို အေဖှင့်အေမကိုလည်း ေကျးဇူး 

တင်လှသည်။    အေဖှင့်အေမ  ှင်းွယ် 

အတွက်ဘယ်ေလာက်ထ ိဂဏ်ုယေူနမည် 

ဆိုတာ ှင်းွယ်အသိဆုံး ြဖစ်သည်။ 

 “က.ဲ.......က။ဲ လစူုရံင်စက်ေလထွှက် 

မယ်” ေဆာ်သသံှင့်အတူ စက်ေလှ 

ထွက်သံကုိပါ တစ်ခါတည်းကားရသည်။

စက်ေလှသည်     ြမစ်ြပင်ကိုခွဲ၍ 

အေနာက်ဘက်ကမ်းသို        ဦးတည် 

ေမာင်းှင်ေနသည်။   ေရမ န်ေရမ ားများ 

အေပ တွင် ေနေရာင်ြခည်သည်  ပြူပင်းစွာ 

ကျေရာက်ေန၏။ ှင်းွယ်သည် အေရှ 

ဘက်ကို ထုိင်ေနရာမှ အေနာက်ဘက်ကို 

လှည့်ကည့်ရင်း ပံးလိုက်သည်။  သည် 

ဧရာဝတီြမစ်ကိုြဖတ်၍  ှင်းွယ်သည ်

ပညာများဆည်းပူးခဲ့သလို၊       ငါးေရာင်း 

လည်းထွက်ခဲ့ရသည်။ အတိတ်မှာေရာ၊ 

ပစ ပ န်မှာေရာ ဧရာဝတြီမစ်ေပ ြဖတ်သန်း 

ရသလုိ အနာဂတ်မှာပါ ှင်းွယ်ဆက်လက် 

ြဖတ်သန်းေနရဦးမည်။ 

 အသက်ှင့်ရင်း၍    ဆယ်တန်းကို 

ေအာင်ေအာင်ေြဖခဲ့ေသာ ှင်းွယ်သည် 

ဧရာဝတြီမစ်ကိြုဖတ်၍ ငါးစမ်ိးသည်အြဖစ် 

လား၊ တက သုိလ်ေကျာင်းသူအြဖစ်လား၊ 

ုံးဝန်ထမ်းအြဖစ်လား  မည်သည့်ပုံစံှင် ့

သွားရမည်ဆိုတာ ေလာကဓံကပဲသိမှာ

အေသအချာြဖစ်ေပလိမ့်မည်။    ။



ဇူလိုင်  ၁၀၊  ၂၀၂၂

(တနဂ  ေွေန )

ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်မ ကို တည်ေဆာက်လိုလ င်

ေမာင်လ ား

ေဆာင်းပါး

မှတ်မှတ်ရရ သဲေတာေဈးေနက က န်ေတာ်တုိ 

သူငယ်ချင်းတစ်စ ုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင ်အတူဆုံ 

ြဖစ်ကသည်။ အမ်ိက အေမြဖစ်သ၊ူ အစ်မြဖစ်သမူျားကိ ု

ေဈးဝယ်လိုက်ပိုရင်း   အတူဆုံကြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုေနက  က န်ေတာ့်သူငယ်ချင်း  ငမျိး၏ ြဖစ်ပုံကိ ု

သတရိမသိည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိင်ုတွင် ဖင်တက က  

ှင့ ်ဂနာမငမ်ိ ြဖစ်ေနသည်။ ဖန်ုးေတလွည်း အဆက် 

မြပတ်ေခ ေနသည်။ က န်ေတာ်ေမးလုိက်ေသာအခါ 

သူအေမက သူကိေုရဘားပတ်ိခိင်ုးတာ သပူတ်ိခဲတ့ာ 

လား၊ မပိတ်ခဲ့မိတာလား ဇေဝဇဝါြဖစ်ေနေကာင်း၊ 

မပတ်ိခဲမ့ရိင် အခခုျန်ိ ခဝံင်းထမှဲာ ေရေတဗွွက်ေပါက် 

ိုင်ေကာင်း၊   အိမ်မှာလူမရှိလို  ေဘးအိမ်ကလူကိ ု

ကည့်ခိုင်းရန ်ဖုန်းဆက်မရေသာေကာင့် ဂနာမငိမ် 

ြဖစ်ေနေကာင်း    ေြပာေလသည်။   ခဏကာေသာ 

အခါမှ ဖုန်းဆက်၍ရေသာအခါ ေဘးအိမ်ကလူက 

ေရဘားပတ်ိထားေကာင်း ေြပာေလသည်။ ထိအုခါမှ 

သူငယ်ချင်းြဖစ်သူငမျိးက သူရင်ထဲတွင် ဆိုတက် 

ေနေသာ အလုံးကီးကျသွားေကာင်းကို ေြပာေလ 

သည်။

ထိုသိုေသာ   အလားတူြဖစ်ရပ ်  အမျိးမျိးကိ ု

လူတိုင်းကံဖူးကလိမ့်မည်။      က န်ေတာ်လည်း 

စာေမးပွဲေြဖသည့်အခါတိုင်း ခဏခဏေတွကံခဲ့ဖူး 

သည်။ စာေမးပွဲအခန်းထဲကထွက်လာသည့်အခါ 

သငူယ်ချင်းများှင့ ်အြပန်အလှန် ေြပာဆိေုမးြမန်းက 

တိုင်း “ဒီပုစ ာကို  ေြဖခဲ့တာလား၊  မေြဖခဲ့ရဘူးလား၊ 

ဒအီေြဖရတာလား၊ မရခဲဘ့ူးလား” လားေပါင်းများစွာ 

ှင့်   ဇေဝဇဝါြဖစ်ခဲ့ဖူးသည်။   က န်ေတာ်  စ်းစား 

ေတွးေတာမိသည်။ က န်ေတာ်တိုသည် အလုပ်ကို 

ေသးေသးမ ားမ ားေလးပဲဟု သေဘာထားကာ ပီးစီး 

လွယ်ြဖစ်ကတတ်ဆန်း လပ်ုကသည်။ ထိသုို အလပ်ု 

ကို ေသးေသးမ ားမ ားေလးပဲဟု သေဘာထားကာ  

ြဖစ်ကတတ်ဆန်း မလုပ်သင့်ေပ။ အဘယ်ေကာင့ ်

ဆိုေသာ် ထိုေသးေသးမ ားမ ားေလးကပင် ကီးမား 

ေသာေြပာင်းလဲမ ကို    ြဖစ်ေစိုင်ေသာေကာင့်ြဖစ ်

သည်။

တစ်ေနက က န်ေတာ့အ်ား က န်ေတာ့အ်ေဖက 

မိုးရိပ်များတက်လာေသာေကာင့ ်   ညေနပိုင်းတွင ်

ငုတ်ခင်း     ေရထွက်ေြမာင်း    ကတွတ်ေပါက်များ 

သွားဖွင့ခ်ိင်ုးေလသည်။ က န်ေတာ်လည်း အမ်ိအြပန် 

ကန်စွန်းရက်ပါခူးမည်ဟဆုိကုာ ထွက်ခဲလ့ိက်ုသည်။ 

အိမ်ြပန်ေရာက်ေသာအခါ မုိးများဒလေဟာ ရာသွန်း 

ေလသည်။  အေဖက က န်ေတာ့်အား  “ဟိုအကွက ်

ေြမာက်ထပ်ိက ကတွတ်ေပါက်ေရာဖွင့ခ်ဲလ့ား၊ အေရှ 

ထိပ်ကေရာ   ဖွင့်ခဲ့တယ်မလား၊   ဘယ်အကွက် 

ဘယ်ထိပ်က ေြမာင်းေတွေရာ ကတွတ်ေတ ွအကုန် 

လိုက်ဖွင့်ခဲ့တယ်မလား”  စသည်ြဖင့်   စီကာစ်ကာ 

ေမးေလသည်။ က န်ေတာ်လည်း အေဖ၏အေမးကိ ု

နားေထာင်းရင်း

“ဘယ်အကွက်က ကတွတ်ေပါက်ကေတာ ့ဖွင့ခ်ဲ ့

လား၊ မဖွင့်ခဲ့မိဘူးလားကိ ုမသိေတာ့ဘူး အေဖရာ။ 

အကွက်ေတွကများေတာ”့

“ေအး   ေကာင်းေရာကွာ။   ဒီမိုးရာပုံနဲ  အဲဒီ 

အကွက် ေရမထွက်လိုကေတာ ့တစ်ညလုံးေရအတီာနဲ 

ငုတ်ပင်ကေတာ့ ေသမှာပဲ။ မင်း အလုပ်ကုိ ေပါေ့ပါ ့

ဆဆ တအားလုပ်တာ။ ေသေသချာချာ မလုပ်ဘူး။ 

ေတာင်သူတစ်ှစ်ေချာ်သွားရင် စီးပွားေရးကုိ ှစ်ှစ် 

နဲ ြပန်လိုက်လို မမီဘူးကွ။ အဲဒါေရာ မင်းသိလား”

က န်ေတာ့်အေဖ၏ေြပာဆိဆုပူဆူုံးမသမံျားကိ ု

နားေထာင်ရင်း   က န်ေတာ်၏   ေပါ့ဆမ ေကာင့ ်

ငုတ်ခင်းတစ်ကွက ်ပျက်စီးသွားမည်ကိ ုစိုးရိမ်မိခဲ ့

သည်။ ထိုေနညက  က န်ေတာ်တစ်ညလုံး ဇေဝဇဝါ 

စိတ်ြဖင့် အိပ်မေပျာ်ခ့ဲေပ။ သုိေသာ် မနက်မုိးလင်းလုိ 

ေတာသိုေရာက်ေသာအခါ   ငုတ်ခင်းများအားလုံး 

ကတွတ်များဖွင့်လျက်သားှင့ ်      ေရေြပာင်ေနမ ှ

စိတ်သက်သာရာရခ့ဲသည်။ အထက်ပါအြဖစ်အပျက် 

များသည် က န်ေတာ်တို၏ အလပ်ုအေပ အာုစံူးစိက်ုမ  

မရိှ၊ စိတ်မပါဘဲ လုပ်ကုိင်မ ေကာင့် စိတ်ေသာကေရာက် 

ကရေသာအေကာင်းကိ ုထင်ဟပ်ြပသေနေလသည်။ 

ဒီေနရာတွင်   ဆရာေတာ်ဦးေဇာတိက   မဟာမိင ်

ေတာရ၏    “ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ   ကိုယ့်ရဲ 

အေကာင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ    အေကာင်းဆုံးအရည ်

အချင်းေတွကို ေဖာ်ြပေနတာြဖစ်ရမယ်။ အေကာင်း 

ဆုံးစိတ်ထားနဲ  လုပ်ိုင်ဖိုဆိုတာ စိတ်ချမ်းသာေနမှ 

ြဖစ်ိင်ုတယ်။ အေကာင်းဆုံးအရည်အချင်းနဲ  လပ်ုိင်ု 

ဖိုဆိုတာလည်း   စိတ်ချမ်းသာေနမှ ြဖစ်ိုင်တယ်” 

ဟေူသာ အဆုံးအမကိ ုသတရိမသိည်။ ဟတ်ုပါသည်။ 

မိမိအလုပ်ကို မိမိအေကာင်းဆုံးလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန ်

စတ်ိေတဗွျာများေန၍ မြဖစ်ေပ။ မမိစိတ်ိကိ ုတည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းစွာထားမ ှ    အလုပ်ကို    အေကာင်းဆုံး 

လပ်ုေဆာင်ိင်ုမည်။ ထိသုိုေသာ မမိ၏ိလပ်ုေဆာင်ပု ံ

ေကာင်းကျိးဆိုးကျိးများသည် မိမိဘဝကို အဆုံး 

အြဖတ်ေပးမည့ ်   အရာများြဖစ်ပါသည်။    ထိုသို 

မည်သည့်အလုပ်ကိုပ ဲ    လုပ်ေဆာင်သည်ြဖစ်ြဖစ ် 

စတ်ိကိေုအးချမ်းတည်ငမ်ိစွာထား၍ လပ်ုေဆာင်ပါမှ 

အလုပ်ထဲတွင်ေတွကံရေသာ    အခက်အခဲများ၊ 

အြခားအလုပ်လုပ်ေဖာ် မိတ်ေဆွ အေပါင်းအသင်း 

သငူယ်ချင်းများှင့ ်ဆက်ဆေံရးမှာ ေြပလည်လာမည် 

ြဖစ်သည်။

သိုေသာ်   အချိေသာသူများက   “သူနဲမေခ  

မေြပာလိုလ ဲဘာြဖစ်လဲ။ သူမေခ လို ကိုယ်ကမေခ  

တာ။ ကိယု့အ်လပ်ုကိယ်ုလပ်ုတာပကဲိ။ု ေအးေဆးပါ” 

ဟုယူဆကာ   မာန်မာနေလးများ   ထားကသည်။ 

ထိသုိုယဆူကာ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦးကား မာန်မာနများ 

မထားသင့ေ်ပ။ အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ် ထိမုာန်မာန 

ေလးများသည ်        မိမိ၏အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကိ ု

အေှာင့်အယှက်ေပးေသာေကာင့ ်      ြဖစ်သည်။ 

က န်ေတာ်ကုိယ်တုိင်လည်း ထုိက့ဲသုိေသာ မာန်မာန 

များထားခဲ့ဖူးသည်။ ထိုမာန်မာနေကာင့ ်အလုပ်ထဲ 

တွင် ကိုယ်ှင့်မတည့်ေသာသူြမင်လ င် စိတ်မသက် 

မသာြဖစ်ရေသာေကာင့် မြမင်ချင်ေယာင်ေဆာင်ရ 

သည့ဒ်ကု ၊ မျက်ှာချင်းမဆိင်ုမရိန် ေရှာင်ကွင်းရသည့ ်

ဒကု ၊ သ ူမရိှသည့ေ်နရာ သှူင့ေ်ဝးသည့ေ်နရာတွင်သာ 

ေနချင်လာသည်။ ထိအုရာများသည် မထားသင့ေ်သာ 

မာန်မာနများကေပးေသာ     ဒုက များပင်ြဖစ်သည်။ 

ထိုဒုက များေကာင့်      က န်ေတာ်၏စိတ်လည်း 

ေအးချမ်းတည်ငိမ်မ များ     ေပျာက်ကွယ်ကာ 

လပ်ုေဆာင်သည့အ်လပ်ုကိလုည်း အေကာင်းဆုံးြဖစ် 

ေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ေပ။

သိုေသာ်      စာေပများှင့်ထိေတွလာသည့ ်

ေနာက်ပိင်ုးတွင်မ ူမမိ၏ိမာန်မာနေကာင့ ် မမိစိတ်ိကိ ု

အကျ်းမချမိေစရန် ကိးစား၍ေနထိုင်တတ်လာခဲ ့

သည်။ အလုပ်ထဲတွင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး စိတ်အခန်  

မသင့ြ်ဖစ်ကာ ြပဿနာှင့်ကံလာတိင်ုး ထိြုပဿနာ 

ကိ ုအြပန်ြပန်အလှန်လှန် သုံးသပ်ကာ   မမိမှိားေသာ 

အရာကို    ဦးစွာေြပာ၍    ေတာင်းပန်လိုက်သည်။   

မမိအိမှားမရိှလ င်လည်း ေြပလည်ေအာင်   ချိသာစွာ   

ေြပာဆိုညိ  င်းလိုက်သည်။ ထိုသိုြပလုပ်လိုက်ြခင်း 

သည် မိမိ၏စိတ်ကို အကျ်းမချမိေစရန်၊ စိတ်ကို 

တည်ငမ်ိေအးချမ်းစွာထား၍  အလပ်ုကိအုာုစံိက်ု၍ 

လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ြပလုပ်လိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

အထက်ပါ     ြဖစ်ရပ်များနည်းတ ူ ြဖစ်ရပ်များ 

ကို  လူတိုင်းကံဖူးကလိမ့်မည်။   ထိုအြဖစ်အပျက ်

များကိ ု ြမင်သံုးသပ်၍ အေသးအမ ား အလပ်ုများကိ ု

လုပ်ေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ၊  ကီးမားေသာအလုပ်ကို 

လပ်ုေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ ေပါပ့ါဆ့ဆမြပလပ်ုသင့ေ်ပ။ 

ဇူလိုင်တစ်ဆယ့်ကိုး 

အာဇာနည်ေန တိုမေမ့

ှစ်စ်ဂုဏ်ြပေလ့။

ဖိုးြမတ်ပါေပ့ မဟာေဆွ

သူရဲေကာင်းများေပ။

တိုင်းြပည်ကိုေလ လွတ်လပ်ေရး

အသက်စွန်လိုေပး။

ေရှး ေြမာ်ေတွး eာဏ်ှင့်ယှ်

ကီးြမတ်တဲ့ ဂုဏ်အင်။

ကိးစားကာလ င် စွမ်းေဆာင်ခဲ့

တိုင်းြပည်လူမျိးတွက်။

ြပည်သူဆက်ဆက် မေမ့ိုး

ဇူလိုင်တစ်ဆယ့်ကိုး။      ။

ကိုေရ ေတာသား(ဆင်ကူး)

ေမတ ာှလုံး ြဖစင်သုံး

လူဘုံဘဝ ဆိုသည်မှာ

တိုေတာင်းလှေပတာ။

ေစတနာသာ အဓိက

ြမတ်ေသာလူဘဝ။

ှလုံးလှလှ ေအးြမေအာင်

မေကာင်းမ ကိုေရှာင်။ 

ေကာင်းမ သယ်ေဆာင် ကုသုိလ်ပွား

ရင်ဝယ်ေမတ ာထား။

ချိသာစကား ဆိုေတာ့ကွယ်

ချစ်ခင်ေပါင်းသင်းမယ်။

အတ ကိုဖယ် ေဒါသရှင်း

ပူေလာင်ေသာကကင်း။

လူသားချင်းမို ြဖစင်ပါ

ကိုယ် တ်စိတ်သုံးြဖာ။

ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်ှလုံး

ေမွးြမကာကျင့်သုံး။

 မင်းေဝေအာင ်(ရဲက န်း)

ိုးိုးကျင့်လို ြမင့်ြမင့် ကံ

ကီးပွားတိုးတက်ရန်၊

အညံ့မခံ ထိုစိတ်မျိး

လူတိုင်းကိုယ်စီပျိး။

ကိုယ်ကျိးအတွက် အမဲေလ

ကည့်မေနသင့်ေပ၊

အများအကျိးေတွ လုပ်ိုင်မှ

တာဝန်ေကျပွန်လှ။

ပရဟိတ ေဆာင်ရက်လ င်

လူတိုင်းကချစ်ခင်၊

မျက်ှာ ပံးရ င်  တ်ဆက်လို

ေဖာ်ေရကတယ်ဗျိ။

လူငယ်တိုလည်း နည်းယူပါ

ရပ်ရာေကာင်းကျိးြဖာ၊

ေစတနာထား လုပ်ကိုင်ေပး

မွန်ြမတ်လှတယ်ေလး။     ။

 ဖိုးြပည့(်ပတ ြမား)

မေမ့ိုင်တဲ့ေန

မိုးနဲအပိင် မျက်ရည်ဖိင်

ဆယ့်ကိုးလဇူလိုင်၊

ေဆွးမ  င်ရှာလို ကိမ်မီးအုံး

ေကကွဲတစ်ြပည်လုံး။

ှလုံးလှပ စိတ်ထားြဖ

ြပည်ကျိးထမ်းရက်သူ၊

ယမ်းေငွလူလူ ေသွးအိုင်ကား

သက်စွန်ေပးလှသွား။

အမျိးသားေရး လမ်းစ်ေတွ

ချမှတ်ခဲ့ကေပ၊

ေသွးစည်းတူေန ညီွတ်ေရး

လမ်း န်မှာခဲ့ေသး။

ေကျးဇူးကီးတဲ့ ေခါင်းေဆာင်ေတွ

ရင်ထဲေမ့ိုင်ေပ၊

အမ ေဝကာ ေမတ ာပို

နိဗ ာန်ေရာက်ေစဖို။    ။

သူရေအာင ်(ေရ ြပည်သာ)

စတ်ိကိတုည်ငမ်ိေအးချမ်းစွာထား၍ မမိြိပလပ်ုေသာ 

အလုပ်ကို အာုံစိုက်ကာ သတိကီးစွာလုပ်ကိုင်က 

ရမည်။  ထိုအတူ မိမိ၏စိတ်ကို မတည်ငိမ်မ များ 

မလ မ်းမုိးလာေစရန် ြဖစ်ေပ လာေသာြပဿနာများ 

ကိ ုအေကာင်းဆုံး ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်းကရမည်။ သိုမှသာ 

မိမိလုပ်ေဆာင်ရေသာ အလုပ်တိုင်းတွင ်ေအာင်ြမင် 

ေပျာ်ရ င်ေသာသူများ  ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

အကံြပေရးသားလိုက်ပါသည်။     ။

မွန်ြမတ်စိတ်ထား

တိုလူသား



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၉-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပီး (၈-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၉-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၇၇၈) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၁၆) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၃၃) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၈,၄၁၆,၂၆၉) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိုဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၇၂၇) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၇) ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၆၃၇) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

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

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•   ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

ှစ်မှ အသက် ၁၈ ှစ်အထိ အေြခခံပညာ ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၉-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၁၆ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၃၃ ရာခိုင် န်းရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၂၉၄၂ ၉၇၄၉၈၆၅ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၀၈၇၂၉ ၅၉၃၂၀၈၉ ၁၅၆၇၈၅

၃။ မေလးရှား ၄၅၈၉၉၁၁ ၄၅၁၈၉၁၂ ၃၅၈၀၁

၄။ ထိုင်း ၄၅၄၃၀၃၉ ၄၄၈၇၄၉၂ ၃၀၈၁၆

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၁၆၅၂၂ ၃၆၄၂၈၆၂ ၆၀၆၃၉

၆။ စင်ကာပူ ၁၅၁၅၂၂၂ ၁၄၁၂၃၂၇ ၁၄၂၉

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၇၂၇ ၅၉၂၆၃၇ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၄၈ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၇၂၂၈၀ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၄၃ ၁၃၃၂၀၆ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၉၀၂၇၃၀၇၉ ၈၅၇၁၆၀၁၅ ၁၀၄၅၇၄၀

၂။ အိ ိယ ၄၃၆၀၄၃၉၄ ၄၂၉၅၃၉၈၀ ၅၂၅၃၈၆

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၈၃၃၅၉၆ ၃၁၁၁၉၄၆၃ ၆၇၃၄၀၀

၄။ ြပင်သစ် ၃၂၁၁၅၆၀၄ ၂၉၉၇၉၇၀၇ ၁၅၀၀၁၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၉၀၂၂၂၆၅ ၂၇၁၆၅၁၀၀ ၁၄၁၈၆၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၈၈၃၉၉၅ ၂၂၂၃၆၆၀၁ ၁၈၀၇၁၈

၇။ အီတလီ ၁၉၂၅၉၀၃၇ ၁၇၈၄၂၈၄၆ ၁၆၈၉၆၉

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၄၉၁၄၃၅ ၁၈၂၆၄၇၆၈ ၂၄၆၂၄

၉။ ုရှား ၁၈၄၅၅၂၇၄ ၁၇၈၈၂၉၇၈ ၃၈၁၄၉၉

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

     

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၉

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများအား ေလေကာင်း၊ ေရေကာင်းှင့ ်

ဆပ်ိကမ်းအသီးသီးမှ  ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက် 

ရှိရာ ယေနတွင် နယ်စပ်(ချင်းေရ ေဟာ်)၌ ကုမ ဏီှစ်ခုမှ Disposable 

မျက်ှာအကာ ၉၅၃၆ ကီလုိဂရမ်၊ Haodi Infusion Set ၂၅၈၀၀ တိုကို 

ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                     

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 
ြပည်ပမှအဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၉

 စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်း 

များကိ ုေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့ ်

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ ေှာင့်ေှး 

ကန် ကာမ မရှိ     တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ   စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ ၉  ရက်အတွင်း 

ကုမ ဏီသုံးခု၊ ယာ်စီးေရငါးစီးြဖင့် တစ်ကုိယ် 

ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ     ၅၇၀၀ ှင့် 

ှာေခါင်းစည်း ၂၈ ဒသမ ၁၈တန်တုိ တင်သွင်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုသက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများှင့် ညိ  င်းထားသည် ့ SOP များှင့် 

အညီ ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့် အသိေပး 

ေကညာချက်များကိလုည်း အများြပည်သသူရိှိ 

ေစရန်               ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိက်ုြဖစ်သည့် 

www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက ်

ကည့် ိုင်ေရး      စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထား 

ေကာင်း သိရသည်။                    သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံတကာ၌ တွင်ကျယ်စွာ အသံုးြပလာသည့် Smart Technology  နည်းပညာများ
ေဒါက်တာမျိးသန်

လက်ရှိအေြခအေနတွင ်  အိမ်သုံးထိန်းချပ်မ  

နည်းပညာများ၊    စက်ုံသုံးထိန်းချပ်မ စနစ်များ၊ 

ဘဏ်စနစ်များမှစ၍   ကျန်းမာေရးေစာင့်ကည့ ်

လပ်ုငန်းများအထ ိ၎င်းနည်းပညာများ ပါဝင်ေနသည် 

ကို ေတွြမင်ရပါသည်။ ကိုင်တွယ်ြမင်ေတွရသည့ ်

အပိုင်းအေနြဖင့ ်   ေလယာ်များ၊   တံတားများ၊ 

အေဆာက်အအံုများမှစ၍ ကွန်ပျတာအေြခြပ အသ ိ

eာဏ်အတု(Artificial Intelligence) လုပ်ငန်းများ 

ှင့် ဆက်စပ်ေရးသားထားေသာ ပိုဂရမ ် အစိတ် 

အပိင်ုးများအထ ိပါဝင်ေနသည်ကိေုတွရိှရပါသည်။

လက်ရှိ Smart နည်းပညာများမှ အသုံးများ 

လာေသာနည်းပညာရပ်များမှာ   ေအာက်ပါအတိင်ုး 

ေတွရှိရပါသည-်

 (က) ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနအား   အချန်ိှင့် 

တစ်ေြပးညီေစာင့်ကည့်စနစ်များ။

 (ခ) အေြခအေနတစ်ခအုား အ ရာယ်ြဖစ်ိင်ု 

ေသာအေြခအေန ရှိ/ မရှိ    ခွဲြခား  

စစ်ေဆးေပးိုင်မ များ။

 (ဂ) အလိုအေလျာက်   စမ်းသပ်ြပြပင်ြခင်း 

များ။

အထက်ေဖာ်ြပပါနည်းပညာများကိ ု   အေြခခံ 

တည်ေဆာက်ထားေသာ   လမ်း/  တံတားများ၊ 

စက်ုံများ၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာများ၊   ေစာင့်ကည့် 

စနစ်များအတွက် တည်ေဆာက်မ ပံုစံများကုိ   သိရိှ 

ထားရန် လိအုပ်ပါသည်။ ကီးမားေသာစက်ုတံစ်ခ ု

ြဖစ်ေစ၊ လမ်းတတံားြဖစ်ေစ  တည်ေဆာက်မည့ပ်ုစံ ံ

များေပ တွင် Smart နည်းပညာအရ အာုခံကံရိယိာ 

မျိးစုအံသုံးြပရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ယင်းအာုခံ ံ

ကိရိယာအချင်းချင်း    ကွန်ရက်ဆက်သွယ်ိုင်မ  

နည်းပညာ၊ အချက်အလက်ပိုလ တ်ြခင်း နည်းပညာ 

များလည်း ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေနမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိးမဲ့နည်းပညာများလည်း အသုံးဝင်လာမည်

အချိေနရာများတွင ်အာုံခံေစာင့်ကည့်စနစ ်

များအေနြဖင့် တစ်ေနရာှင့်တစ်ေနရာ  ေဝးကွာလှ 

သည်ြဖစ်ရာ   ကိးမဲ့နည်းပညာများလည်း   အသုံး 

ဝင်လာမည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင်  Smart နည်းပညာများ 

အတွက် ချတ်ိဆက်အသံုးြပရမည့်   ဓာတ်အားေပး 

စနစ်အတွက် ကာရှည်ခံဓာတ်အားေပးအပုိင်းများ

အတွက်ပါ စ်းစားတွက်ချက်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

Smart   နည်းပညာအသုံးြပမ အတွက်  ပိုဂရမ ်

ေရးသားထားေသာ  Firmware Chip များသည ်

လည်း   အေရးပါေသာေနရာသို ေရာက်ရိှလာပါသည်။

Smart နည်းပညာတစ်ခ ုစတင်သေ တည်သည် 

မှစ၍ အံ့မခန်းေသာ    ထိန်းချပ်မ စနစ်များအထိ 

တိုးြမင့လ်ပ်ုေဆာင်လာရန်အတွက်     များြပားလှစွာ 

ေသာ အာုခံစံနစ်များ၊ ကွန်ပျတာကဲသ့ိုလပ်ုေဆာင် 

ိင်ုမည့ ်Hardware ပစ ည်းများ၊   အလင်း၊ အေရာင်၊ 

အသံဖမ်းယူိုင်မည့်    အာုံခံကိရိယာအမျိးမျိး 

အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သည့ ်  ကုမ ဏီများအေန 

ြဖင့ ်အပိင်အဆိင်ုထတ်ုလပ်ုလာေနသည်ကိ ုေတွရိှ 

ရသည်။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါနည်းပညာများသည် အနာဂတ် 

အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာများအြဖစ် ြဖစ်ထွန်းလာမည် 

ကို ေတွရှိရပါသည-်

 (က) အဆင့်ြမင့်မိြပများှင့် အင်တာနက် 

အသုံးချမ များ (Smart Cities and IOT- 

Internet of Things)။

 (ခ) မျိးဆက်သစ်      ကွန်ရက်များအတွက ်

ေရဒီယိုလ  င်း န်းများ      မ ေဝသုံးစွဲမ  

(Radio Spectrum Sharing for 5G)။

 (ဂ) အဆင့်ြမင့ ်   အေဆာက်အအုံများတွင ်

အသုံးြပမည့ ်အင်တာနက်စနစ်။

အဆင့်ြမင့်မိြပစနစ်များအတွက်  စနစ်များ 

၏စနစ် (Systems of Systems) ဟ ုတင်စားိင်ုသည့် 

နည်းပညာအေကာင်းအရာများတွင်    ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ အေြခခံအချက်များ ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေနရမည် 

ြဖစ်ပါသည-်

 (က) လူ (People)။

 (ခ) အဖွဲအစည်း  အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

(Community Infrastructure)။

 (ဂ) အစိမ်းေရာင ်  အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

(Green Infrastructure)။

 (ဃ) အေဆာက်အအုံများ (Buildings)။

 (င) သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ(ICT)။

 (စ) ပစ ည်းများ (Materials)။

 (ဆ) ပိုေဆာင်ေရး (Transport)။

 (ဇ) ေရေပးေဝမ  (Water)။

 (စျ) စွမ်းအားေပးစနစ ်(Energy)။

အဆင့်ြမင့်မိြပ (Smart City) များအေနြဖင် ့

စ်ဆက်မြပတ် ပီးြပည့်စုံေသာ  လိုအပ်ချက်များ 

ြဖစ်သည့်  စွမ်းအင်ှင့် ထတ်ုကန်ုထွက်ရိှမ ၊ ြပန်လည် 

ေကာက်ယြူခင်း၊ IOT များ အချန်ိြပည့်အသုံးြပိင်ုေရး 

ေဆာင်ရက်ြခင်းများ  စီမံထားရှိမည ်  ြဖစ်ပါသည်။  

ကယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှ ိ    အေဆာက်အအုံများတွင ်

အစမ်ိးေရာင်ကယ်ပွင့်များ (Green Star) များအြဖစ် 

ထပ်မံ၍   ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်  တစ်နည်း 

အစမ်ိးေရာင်စွမ်းအင်များ   ထပ်မြံဖည့်စွက်ေပးထား 

မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမ ဲ   စွမ်းအင်များအေနြဖင့် 

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်များ၊  ေလစွမ်းအင်ှင့် အြခား 

စုေပါင်းစွမ်းအင်များအား   စုစည်း၍   လိုအပ်ေသာ 

ေနရာများသို ြဖန် ြဖးိင်ုမည့်စနစ်များပါ   ေပါင်းစပ် 

ထားြခင်းြဖင့် အြခားစွမ်းအားေပး ကန်ုကျစရတ်ိများ 

ေလျာ့ကျလာိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆင့်ြမင့်အေဆာက်အအု ံ(Smart Buildings) 

များအေနြဖင် ့  မိုးေလဝသ  တိုင်းတာေရးဆိုင်ရာ 

အာုခံကံရိယိာများ၊ အေဆာက်အအုအံတွင်းေနရာ 

များအတွင်း   ြမပ်ှံထားေသာ     ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လုပ်ငန်းများအတွက်       အာုံခံကိရိယာများ 

ေြမာက်ြမားစွာ အသုံးြပလာမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ေလသန်စင်မ ှင့်   ေလထုညစ်ညမ်းမ  

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာများ။

 (ခ) ြပင်ပမှထတ်ုလပ်ုေသာ အ ရာယ်ြဖစ်ေစ 

ိင်ုေသာ ဓာတ်ေငွအတွက် ကာကွယ်ေရး 

ယေနိုင်ငံအများစုသည ်ေခတ်မီတိုးတက်ေြပာင်းလဲလာေသာ နည်းပညာများကိုအေြခခံ၍ ဘက်စုံ၊ ေထာင့်စုံမ ှတိုးတက်မ ရှိေအာင် ေဆာင်ရက်လာသည်ကိ ုေတွရှိရပါသည်။ ေခတ်မီနည်းပညာများတွင ်

Smart နည်းပညာသည်လည်း အေရးပါေသာနည်းပညာတစ်ခုြဖစ်ရာ ယင်းနည်းပညာအတွက ်ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေနေသာ ပညာရပ်များကိ ုသိရှိရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင ်

Smart နည်းပညာများ စတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုိုင်ေသာ်လည်း လက်ေတွခန်းသုံးအဆင့်သာရှိေနေသး၍ ပီးြပည့်စုံေသာအေနအထားသို မေရာက်ိုင်ေသးသည်ကိုေတွရှိခဲ့ရပါသည်။

အသုံးြပိုင်မည် ့  စွမ်းအင်ှင် ့  ြပန်လည်ထုတ်ယ ူ

သုံးစဲွိင်ုမည့်စွမ်းအား၊   ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ိင်ုမ ၊ 

လွယ်ကူသက်သာမ ှင့်     အကျိးအြမတ်ရှိမ များ  

ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေနရမည်ြဖစ်ပါသည်။        ထိုြပင ် 

စနစ်များ၏စနစ်ဟုေခ ဆိုသည့်အတိုင်း   ဒစ်ဂျစ် 

တယ်နည်းပညာအသုံးြပ       ချတိ်ဆက်ိုင်မည့် 

ကွန်ရက်များ၊ နယ်ပယ်အလိက်ု  အာုစံိက်ုလပ်ုကိင်ု 

ထားရမည့်အချက်များ   ထည့်သွင်းေပးထားရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။

လက်ရှိေခတ်စားေနေသာ IOT-Internet of 

things ဟု ေခ ဆိုသည့်    မည်သည့်ကိစ ရပ်မဆို  

အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

များလည်း အနာဂတ်ကာလတွင်  ပိမုိတုိုးတက်လာ 

မည်ကို     ေတွရှိရမည်ြဖစ်သည်။     ယင်းအတွက် 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှသည်       အြခားတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ဆီသို ကွန်ပျတာှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်း 

အသုံးြပမ များ   ပိုမိုတွင်ကျယ်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

လူတစ်ဦး၏ ကွန်ပျတာစက်မှ အြခားလူတစ်ဦး၏ 

ကွန်ပျတာစက်သုိ ဆက်သွယ်မ အား (M2M-Machine 

to Machine) ဟ ုတင်စားေခ ဆိုလာခဲ့ကပါသည်။ 

အာုံခံကိရိယာ ၃၅ဝဝ ေကျာ် တပ်ဆင်အသုံးြပ

အဆင့်ြမင့်အေဆာက်အအု ံ(Smart Buildings)

များအေနြဖင့်လည်း အာံုခံကိရိယာ ၃၅ဝဝ ေကျာ် 

တပ်ဆင်အသံုးြပ၍ ထန်ိးချပ်ြခင်း၊ အချက်အလက် 

ဆိုင်ရာများ။

 (ဂ) သဘာဝှင့်  စွမ်းအားေပးအလင်းေရာင်  

မ တစွာ ထိန်းညိိုင်ေရးဆိုင်ရာများ။

 (ဃ) အပူချနိ်ှင့်   စိုထိုင်းစ   တိုင်းတာေရး 

ဆိုင်ရာများ။

 (င) အသပံိင်ုးဆိင်ုရာများှင့် လဝူင်/လထွူက် 

စစ်ေဆးမ များ။

အနာဂတ်မိြပများတွင ်    ြဖစ်ထွန်းလာမည် ့

နည်းစနစ်များအေနြဖင့် 5G ကွန်ရက်ှင့်   အင်တာ 

နက်သုံးစွဲမ  (IOT) များ ေပါင်းစပ်အာုံြပလာမည့်

စနစ်အြဖစ်  ြမင်ေတွလာကရမည်ြဖစ်ရာ    လုိအပ် 

ေသာအချက်အလက်      ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင် ့

ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်းတိုအတွက ်   လိုအပ် 

ေသာနည်းပညာများ ကိတင်မှန်းဆေဆာင်ရက ်

ထားရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင ် IOT ှင့် 

5G ကိးမဲ့ကွန်ရက်များအတွက်   ေရဒီယိုလ  င်း န်း 

ေဘာင်များ   ထွက်ေပ လာမည်ြဖစ်ရာ    ေကာင်းမွန် 

ြပည့်စုံေသာ ကိးမဲ့စနစ်များ  အသုံးြပရန် လိုအပ် 

လာမည်ြဖစ်ပါသည်။

ိုင်ငံတကာတွင်       အသုံးြပလာေနေသာ 

နည်းပညာအသစ်အဆန်းများအတွက် ြပည်တွင်းရိှ 

ပညာရှင်များအေနြဖင် ့ကံေတွလာရမည် ့  နည်း 

ပညာစန်ိေခ မ များအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားသင့် 

ပါေကာင်း ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါသည်။    ။

အနာဂတ်မိြပများတွင်  ြဖစ်ထွန်းလာမည့်  နည်းစနစ်များအေနြဖင့်  5G 

ကွန်ရက်ှင့် အင်တာနက်သုံးစွဲမ  (IOT) များ ေပါင်းစပ်အာံုြပလာမည့်စနစ်အြဖစ် 

ြမင်ေတွလာကရမည်ြဖစ်ရာ  လိုအပ်ေသာအချက်အလက်  ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းှင့်  

ဆုံးြဖတ်ချက်များ  ချမှတ်ြခင်းတိုအတွက်  လိအုပ်ေသာနည်းပညာများ ကိတင်မှန်းဆ 

ေဆာင်ရက်ထားရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် IOT ှင့် 5G ကိးမဲကွ့န်ရက်များ 

အတွက် ေရဒယီိလု  င်း န်းေဘာင်များ ထွက်ေပ လာမညြ်ဖစ်ရာ ေကာင်းမွန်ြပည့စ်ုေံသာ 

ကိးမဲ့စနစ်များ အသံုးြပရန်လိုအပ်လာမည်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ြမန်မာိင်ုငသံားများမှာ တစ်ှစ်လ င် 

ဆ ီေြခာက်ပိဿာခန်  စားသုံးသင့်ေသာ ်

လည်း    ၎င်းထက ်   ပိုမိုစားသုံးေန၍ 

တစ်ှစ်လ င်      စားအုန်းဆီတန်ချနိ် 

ကိုးသန်ိးခန်  တင်သွင်းရပီး ိင်ုငြံခားေင ွ

ေဒ လာသန်း ၈ဝဝ ေကျာ် သုံးစွဲရလျက ်

ရှိေကာင်း   သိရပါသည်။    ကမ ာ့ိုင်ငံ 

အသီးသီး၌  ဆီထွက်သီးှံမှ ရရှိသည့ ်

စားသုံးဆီေဈး န်းများ ကီးြမင့်လျက်ရှ ိ

သည့်အြပင ်    စားအုန်းဆီေဈး န်းများ 

သည်လည်း        တစ်ေနထက်တစ်ေန  

ြမင့်မားလျက်ရှိေကာင်း ေတွရသည်။ 

ဆီဖူလုံေရးအတွက ်  ဆီထွက်သီးှံ 

အမျိးမျိးကို  တိုးချဲစိုက်ပျိးလျက်ရှိရာ   

ေနကာသီးှံသည်လည်း     ဆီဖူလုံေရး 

အတွက်   ေဆာင်ရက်သင့်သည့ ် သီးှံ 

တစ်မျိးြဖစ်ပီး        ေနကာသီးှံသည ်

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ စရိတ် နည်းပါးြခင်း၊ 

စိုက်ပျိးပီးပါက ပျက်စီးမ  နည်းပါးြခင်း၊ 

စားသုံးဆီဖူလုံဖို  ေနကာသီးှံ တိုးချဲစိုက်ပျိးကပါစို

ေဒါက်တာတင်မာမာဦး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ေနကာစိုက်ဧက 

တိုးချဲိင်ုေရးှင့ ်လျာထားချက်ြပည့မ်ေီရးအတွက် အားသွန် 

ခွန်စိုက်ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ    ရာသီချနိ်ခါမီ 

စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက်   လိုအပ်သည့်   ေရေြမေဒသှင့် 

ကိက်ုညသီည့ ်ေနကာအထွက်ေကာင်း မျိးေကာင်းမျိးသန် 

များြဖစ်သည့်  ေရဆင်းစပ်မျိး(၁)  အိတ် ၅၀၀ ှင့် 

ဆင်းေရ ကာ(၂) မျိးေစ့တင်း ၇၅၀ ကို အခမ့ဲေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ြခင်းှင့် ေနကာစိုက်ခင်းများတွင် အသံုးြပရန် 

အတွက် ယရူီးယားဓာတ်ေြမဩဇာများအား ေဈး န်းချိသာ 

စွာြဖင့် ဝယ်ယူရရှိိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်

ြမန်မာိင်ုငအံတွင်း   စားသုံးဆဖီလူုေံရး 

အတွက် ဆထွီက်သီးံှများ တိုးချဲစိက်ုပျိး 

ေရး    ိင်ုငေံတာ်က   လမ်း န်ချက်များ 

ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် 

လျကရိှ်ရာ ေနကာသီးံှကုိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ခုှစ်တွင် ဧက  ၁ ဒသမ ၅ သန်း တိုးချဲ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ သည် လယ်ယာက  အေပ တွင် တည်မီှလျက်ရိှရာ လယ်ယာက   တုိးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနသည ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  တိုးတက်ြမင့်မားေရးကိ ုဦးတည်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည် စိုက်ပျိးေရးကို အေြခခံေသာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ ဆန်၊ ပဲမျိးစုံှင့် ဆီထွက်သီးှံများအား အဓိကထားစိုက်ပျိးလျက်ရှိသည်။ 

စားသုံးဆီသည ်ဆန်စပါးပီးပါက ဒုတိယအေရးကီးေသာ အေြခခံစားကုန်ြဖစ်သည်ှင့်အည ီဆီဖူလုံေရးသည်လည်း အေရးပါလျက်ရှိသည်။ 

အထွက် န်းေကာင်းမွန်သည့ ်  ေနကာ 

မျိးေစ့များ    ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးိုင်ရန ်

မျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းများအား   ၂၀၂၂- 

၂၀၂၃ ခုှစ် မိုးရာသီ၌  စစ်ကိုင်းခိုင ်

တွင်  ဧက ၂၀၀၀၊  မုံရာခိုင်တွင ် ဧက 

၁၀၁၀၊    ေရ ဘိုခိုင်တွင်   ဧက ၆၂၀၊ 

သီးှံ   စိုက်ပျိးပီးစီးမ အေနြဖင့်   ၂၀၂၂ 

ခုှစ်    ဇွန်လကုန်အထိ     မိုးေနကာ 

လျာထား ၄၁၄၂၆ ဧကအေပ     ဧက 

၂၃၀၀၀ စိုက်ပျိးပီးစီးခဲ့ပီး    ေနကာ 

မျိးေစထ့တ်ုလျာထားဧက  ၄၀၀၀ အေပ   

ဧက ၂၆၅၀ စိုက်ပျိးပီးြဖစ်ရာ လာမည့် 

ဇူလိုင်လကုန်အတွင်း   မိုးေနကာစိုက ်

ဧကများ လျာထားချက်ြပည့မ်ေီကျာ်လွန် 

ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအြပင် တိင်ုးေဒသကီး၏ ေနကာ 

စိက်ုပျိးထတ်ုလပ်ုမ  တိုးတက်ြမင့မ်ားေရး 

အတွက်      ေနကာသီးှံတစ်မျိးတည်း  

သီးသန်စိုက်ပျိးြခင်းအြပင ်  စပါးအပီး 

ှင့ ်မိုးဦးယာသီးံှများြဖစ်ေသာ  မိုးေြမပ၊ဲ 

ှမ်းလျင်၊ ပတဲစီမ်ိးသီးံှတိုအပီး သီးထပ် 

စိက်ုပျိးြခင်း၊ ပစဲင်းငု၊ံ ပတဲစီမ်ိးသီးံှများ 

ြဖင့် သီးညပ်စုိက်ပျိးြခင်း၊ ေဆာင်းရာသီ  

ဂျံသီးှံ      စိုက်ပျိးရာသီတွင်လည်း 

ေနကာှင့် ဂျံသီးံှသီးညပ်စုိက်ပျိးြခင်း 

စသည့န်ည်းစနစ်များြဖင့ ်  ေနကာသီးံှ 

စိုက်စွမ်းအား  တိုးတက်ေစေရး စည်းုံး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆီစက်များတည်ရှိမ အေြခအေန

ြပည်တွင်းစားသံုးဆီ လိအုပ်ချက်ကိ ု

ြဖည့တ်င်းရန်အတွက် ြပည်တွင်းဆစီက် 

က  ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်လည်း  အလွန် 

အေရးကီးသည်ြဖစ်ရာ တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း     ေနကာစိုက်ဧရိယာများ 

တိုးတက်ေရး      ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှ 

သကဲ့သို  ေဒသတွင်း  စားသုံးဆီဖူလုံမ  

ရှိေစေရးအတွက် စိုက်ပျိးထွက်ရှိလာ 

သည့်   ေနကာများကို    ဆီကိတ်ခွဲ 

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး       တွန်းအားေပး 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း     ဆီစက် 

လုပ်ငန်းကိတ်ခွဲမ အေနြဖင့်   လက်ရှိ 

လည်ပတ်ေနသည့်  ဆီစက်ေပါင်း  ၈၆၈ 

လုံးရှိရာ အကီး  ၂၉ လုံး၊ အလတ်  ၁၇၃ 

လုံးှင့်    အငယ် ၆၆၆ လုံး   လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်လျက်ရိှသည်။ အဆိပုါ ဆစီက် 

၈၆၈ လုံးအနက်  ေနကာဆစီက်လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်စက်အကီး  ၁၂ 

လုံး၊ အလတ်  ၅၄ လုံးှင့် အငယ် ၇၆ 

လုံး စုစုေပါင်း ၁၄၂ လံုးမှ ေနကာဆီများ 

ကိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။

တိုင်းေဒသကီးအတွင်း      အဓိက 

စိုက်ပျိးလျက်ရှိေသာ    ေနကာမျိးများ 

ြဖစ်သည့် ေရဆင်းစပ်မျိး(၁) တစ်ဧက 

လ င် ၅၅ မှ ၆၀ တင်းအထ ိထွက်ရိှိင်ုပီး 

ဆင်းေရ ကာ(၂)မျိး     တစ်ဧကလ င် 

အထွက် န်း      ၂၅ မှ ၃၀ တင်းအထိ 

ထွက်ရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။    စိုက်ပျိး 

ထွက်ရိှလာသည့်ေနကာများအား စံချန်ိ 

စံ န်းြပည့်မီသည့ ်      အရည်အေသွး 

ေကာင်းေနကာဆမီျား ကတ်ိခဲွထတ်ုလပ်ု 

ိုင်ရန်အတွက်   တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ 

အဖွဲအေနြဖင့ ်      စာမျက်ှာ ၂၅ သို အထွက် န်းှင့်  တစ်ဧက  ဆီထွက် န်း 

ေကာင်းမွန်ြခင်း၊   သီးသန် ၊   သီးထပ်၊  

သီးညပ်အြဖစ် စိက်ုပျိးိင်ုြခင်းတိုေကာင့ ်

ြပည်တွင်းစားသုံးဆ ီ  ဖူလုံေရးအတွက ်

အေထာက်အကူြပိုင်သည့်သီးှံြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ေနကာသီးံှကုိ    ေရေတာ်မုိးေတာ် 

ေြမမျိးတွင်သာမက ေြမဆီလ ာအနည်း 

ငယ်ထက်သန်ေသာ ေြမဧရယိာများတွင် 

စိုက်ပျိးိုင်ြခင်း၊ ေနကာဆီသည် လူတို 

၏ကျန်းမာေရးကို    အေထာက်အကူ 

ြပေစြခင်း၊    ေတာင်သူများအေနြဖင့ ်

အြခားသီးှံများှင့ ်       သီးညပ်အြဖစ ်

စိုက်ပျိးိုင်၍    ေတာင်သူများအတွက ်

အပိဝုင်ေငရွရိှိင်ုြခင်းှင့ ်ေနကာသီးံှကိ ု

တိုးချဲစိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်    အထွက် န်း 

ေကာင်းမွန်ေစပီး ေတာင်သမူျား၏ဝင်ေင ွ

ပိုမိုတိုးတက်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၏ 

ေနကာသီးှံ စိုက်ပျိးထွက်ရှိမ ှင့် 

တိုးချဲထုတ်လုပ်မ အေြခအေန

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဆီထွက်သီးှံစိုက် 

ဧရယိာသည် စစုေုပါင်းသီးံှစိက်ုဧရယိာ 

၏     ၁၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်း     ရှိသည်။ 

စိုက်ပျိးိုင်ေရး  ရည်မှန်းချက်ထားကာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး၏ ေနကာစိက်ုပျိးမ အေနြဖင့် 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခှုစ်တွင် မိုးေနကာ ၄၁၄၂၆ 

ဧက၊  ေဆာင်းေနကာဧက   ၃၁၇၉၀၀ 

စုစုေပါင်း ၃၅၉၃၂၆ ဧက စိုက်ပျိးခဲ့ရာ 

အထွက် န်းအေနြဖင့်     တစ်ဧကလ င်  

၂၇ ဒသမ ၅ တင်း န်း       ထွက်ရှိခဲ့ပီး 

၉၈၈၁၄၆၅ တင်း  ရရှိခဲ့သည်။  ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ခုှစ် ေနကာသီးှံစိုက်ပျိးဧက 

၃၅၉၃၂၆  ဧကအေပ အေြခခံ၍   ၂၀၂၂ 

-၂၀၂၃ ခှုစ်တွင် မိုးေနကာ ၄၁၄၂၆ ဧက 

ှင့်   ေဆာင်းေနကာ    ၃၅၁၇၇၃ ဧက၊ 

စုစုေပါင်း   ၃၉၃၁၉၉ ဧက   စိုက်ပျိး 

ထတ်ုလပ်ုရန် လျာထားစိက်ုပျိးသွားမည် 

ြဖစ်ရာ ေနကာသီးံှ ၃၃၈၇၃ ဧက တိုးချဲ 

စိုက်ပျိးသွားမည်ြဖစ်သည်။

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း ေနကာသီးံှ  

စိက်ုပျိးရာတွင်  ေဒသှင့်ကုိက်ညီြဖစ်ထွန်း 

မည့် အထွက်ေကာင်းမျိးများြဖစ်သည့ ်

ေရဆင်းစပ်မျိး(၁)ှင့်  ဆင်းေရ ကာ(၂)  

မျိးများကုိ အဓိကထား၍ စုိက်ပျိးလျက် 

ရိှရာ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခှုစ်တွင် စိက်ုပျိးမည့ ်

ေနကာသီးှံ   ၃၉၃၁၉၉ ဧကအတွက် 

ကန်ဘလူခိုင်တွင်     ဧက ၃၀ ှင့် 

ယင်းမာပင်ခိင်ုတွင် ဧက ၃၄၀ စစုေုပါင်း 

ဧက ၄၀၀၀ စုိက်ပျိး၍ ထွက်ရိှလာသည့် 

မျိးေစ့များကို  ေဆာင်းရာသီစိုက်ပျိး 

ချနိ်အမီ    ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။ 

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ     ေနကာ 

စိက်ုဧက တိုးချဲိင်ုေရးှင့ ်လျာထားချက် 

ြပည့်မီေရးအတွက ်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ 

ကီးအစိုးရအဖွဲ၏   အနီးကပ်ကီးကပ ်

လမ်း န်မ ြဖင့်      အားသွန်ခွန်စိုက် 

ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ     ရာသီ 

ချနိ်ခါမီ စိုက်ပျိးိုင်ေရးအတွက ်လိုအပ် 

သည့်   ေရေြမေဒသှင့ ်  ကိုက်ညီသည့ ်

ေနကာအထွက်ေကာင်း    မျိးေကာင်း 

မျိးသန်များြဖစ်သည့ ်ေရဆင်းစပ်မျိး(၁)  

အိတ် ၅၀၀ ှင့် ဆင်းေရ ကာ(၂) မျိးေစ့ 

တင်း ၇၅၀ ကို အခမဲ့ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်

ြခင်းှင့ ်      ေနကာစိုက်ခင်းများတွင ်

အသုံးြပရန်အတွက် ယရူီးယားဓာတ်ေြမ 

ဩဇာများအား   ေဈး န်းချိသာစွာြဖင့ ်

ဝယ်ယူရရှိိုင်ေရး စီစ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည်။ 

သိုြဖစ်ရာ တိင်ုးေဒသကီး၏ ေနကာ 



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၂၄ မှ

လိုအပ်သည်များကိ ု     ေပါင်းစပ်ကူည ီ

ညိ  င်းြဖည့်ဆည်းေပးလျက်ရိှရာ ဇူလုိင်  

၅ ရက်တွင် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

အေနြဖင့ ်  တိင်ုးေဒသကီးကန်ုသည်ကီး 

များအသင်းှင့ ်ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းမှ   တာဝန်ရိှသမူျားှင့ေ်တွဆု၍ံ  

တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ေနကာဆစီက် 

များအား    အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရးှင့ ်

အရည်အေသွးြမင့ ်   ေနကာကုန်ကမ်း 

အလုံအေလာက်     ရရှိကိတ်ခွဲိုင်ေရး 

လုပ်ငန်းများကို  ေဆွးေွးေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင်ှင့ ်ေြမေအာက်ေရ 

ေပးသွင်းြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ်

ဆိုလာစနစ် တွဲဖက်တပ်ဆင်မ  

အေြခအေန

ထိုအြပင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ 

လမ်း န်ချက်ြဖစ်သည့ ်    ြမစ်ေချာင်း 

များအနီး စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

ရာသီမေရး  စိုက်ပျိးေရလုံေလာက်စွာ 

ရရိှေရးအတွက် ြမစ်ေရတင်စမီကံန်ိးများ 

ကို   ထိထိေရာက်ေရာက ်   အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ်    ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲ 

စွမ်းအင်ြဖစ်သည့ ်ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင် 

သုံးြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရက်မည်ဆိုပါက 

စိုက်ပျိးေရများ   လုံေလာက်စွာရရှိပီး 

အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည ်   ြဖစ်ေကာင်း 

လမ်း န်ချက်ှင့်အညီ တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲအေနြဖင့ ်   တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း  စိုက်ပျိးေရ  ဖူလုံစွာသုံးစွဲိုင ်

ေရးှင့ ် သဘာဝေရအရင်းအြမစ်များကိ ု

စရိတ်သက်သာစွာ   ေရရှည်အသုံးြပ 

ိင်ုေရးအတွက်  အသုံးြပလျက်ရိှေနသည့ ်

လ ပ်စစ်ြမစ်ေရတင ်    စီမံကိန်းများကိ ု

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် ေနေရာင် 

ြခည်စွမ်းအင်သုံး     ဆိုလာစနစ်ြဖင့် 

ေြပာင်းလဲအသုံးြပိုင်ေရး ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိရာ   ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘ  ာှစ် 

အတွင်း  စစ်ကိုင်းခိုင ်ြမင်းမူမိနယ်ရှ ိ

ေပျာ့ရာ      လ ပ်စစ်ေရတင်လုပ်ငန်း 

(ေရတင်အဆင့်-၂ ှင့် ၃)ှင့် ကန်ဘလူ 

ခိုင်   ကန်ဘလူမိနယ်ရှ ိ  ကတ(၉၂) 

လ ပ်စစ်    ေရတင်လုပ်ငန်းများတွင ်

ဆုိလာစနစ်  တဲွဖက်တပ်ဆင်ခ့ဲရာ  စပါး 

အပါအဝင် အကျိးြပဧက ၁၀၈၀ အား 

ယခုှစ်ေွသီးံှစုိက်ပျိးရာသီမှစတင်၍  

စိက်ုပျိးေရ ေပးေဝလျက်ရိှသည်။ ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ဘ  ာှစ်  Mini Budget တွင် 

လည်း တုိင်းေဒသကီး  အေထွေထွပုိလ ံ 

ရန်ပုံေငွ(GRF)   ကျပ်သန်း ၃၄၂၉ ြဖင့်  

စစ်ကိင်ုးခိင်ု  စစ်ကိင်ုးမိနယ်မှ တပ်ရာ 

ြမစ်ေရတင်၊     ဆင်တပ်ြမစ်ေရတင်ှင့ ်

ြမင်းမူမိနယ ်     ေပျာ့ရာြမစ်ေရတင ်

လုပ်ငန်းများတွင ်ဆိုလာစနစ် တွဲဖက် 

တပ်ဆင်ခ့ဲရာ  အကျိးြပဧက ၁၃၀၀ အား 

စိုက်ပျိးေရ     ေပးေဝိုင်ပီြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ရာ  စစ်ကိင်ုးခိင်ုအတွင်း ယခှုစ် 

မိုးရာသီတွင ်   စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မည့ ်

ေနကာသီးှံ  မျိးေစ့ထုတ်ဧကများှင့ ်

ေနကာ  စိုက်ပျိးဧရိယာများအတွက ်

တစ်ှစ်ပတ်လုံး   စိုက်ပျိးေရရရှိိုင်ပ ီ

ြဖစ်ရာ လျာထားစိုက်ဧကများ ြပည့်မီ 

ေကျာ်လွန်စွာ     စိုက်ပျိးသွားိုင်မည ်

ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင်လည်း 

တိုင်းေဒသကီး    ရန်ပုံေငွကျပ်သန်း  

၁၂၈၀ ြဖင့် မုံရာခိုင ် လ ပ်စစ်စက်ဝိုင်း 

ေလးခုအတွင်းရှ ိမုံရာမိနယ်မ ှစက်ေရ 

တွင်း ၁၈ တွင်းှင့် ေချာင်းဦးမိနယ်မ ှ 

စက်ေရတွင်း ှစ်တွင်း စုစုေပါင်း တွင်း 

၂၀ အား ဆိုလာစနစ် တွဲဖက်တပ်ဆင် 

ရန်      လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

လ ပ်စစ်မတီာခ ကန်ုကျစရတ်ိ သက်သာ 

စွာြဖင့် စိုက်ပျိးသီးှံများအား ေွ၊ မိုး၊ 

ေဆာင်း တစ်ှစ်ပတ်လုံး စိက်ုပျိးေရများ 

ေပးေဝုိင်မည်ြဖစ်သည်။ အေြခအေနေပး 

သည့်  ကျန်ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများှင့်  

လ ပ်စစ်စက်ဝိုင်းများအတွင်းရှ ိစက်ေရ 

တွင်းများတွင်လည်း ဆိုလာစနစ်ြဖင့ ်

ေြပာင်းလဲအသုံးြပိုင်ေရးကိ ု  ဘ  ာ 

ှစ်အလိက်ု ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ် 

သြဖင့ ်  ယခင်က  မိုးေရကိုသာ   မှီခို 

အားထားစိက်ုပျိးခဲ့ကရသည့ ်ေတာင်သ ူ

များအေနြဖင့်  ယခုအခါတွင် ဆည်များ၊ 

တာတမံများ၊ ြမစ်ေရတင်များ၊ ေြမေအာက် 

ေရလုပ်ငန်းများ  တည်ေဆာက်ေပးြခင်း 

ေကာင့ ် ေနကာသီးှံအပါအဝင်  သီးှံ 

မျိးစု ံတစ်သီးစားမှ သုံးသီးစား ေြပာင်းလ ဲ

၍ တစ်ှစ်ပတ်လံုး စိက်ုပျိးိင်ုကပြီဖစ် 

ရာ တုိင်းေဒသကီး၏ လယ်ယာက  ဖံွဖိး 

တုိးတက်ြခင်းမှသည် ေဒသခံေတာင်သ ူ

များှင့် ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအား ေရရှည ်

အကျိးစီးပွားဖန်တီးေပးိင်ုမည်ြဖစ်ကာ 

လူမ စီးပွားဘဝ ဖံွဖိးတုိးတက်လာမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါသည်။     ။

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်မှ

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည်မှာ ှစ်အနည်းငယ်သာ ရှိေသးေသာ်လည်း 

ဗီယက်နမ်ှင့် ြမန်မာအသင်းတိုကိ ုသုံးဂိုးသာေပးခဲ့ရသြဖင် ့ေကျနပ် 

စရာြဖစ်ခဲ့သည်။

တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခဲ့

ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းသည ်ပွဲထွက်လူစာရင်းကို အေြပာင်း 

အလဲအချိ ြပလုပ်ခဲ့ပီး မျိးြမြမငိမ်း (ဂိုး)၊ ခင်သန်းေဝ၊ ြဖြဖဝင်း၊ 

ေနာ်ထက်ထက် ေဝ၊ နန်ဇူးဇူးထက်၊ ခင်မျိးဝင်း၊ ခင်မိမုိထွုန်း၊ လင်းြမင့်မိရ်ု၊ 

ခင်မာလာထွန်း၊ ဂျလိုင်ေကျာ်၊ ြမတ်ိုးခင်တို ပါဝင်ခဲ့သည်။ ြမန်မာ 

အသင်းသည် ပဲွစကတည်းက တိက်ုစစ်ဖွင့်ကစားခဲသ့လိ ုကေမ ာဒီးယား 

အသင်းကလည်း ေပးဂိုးနည်းေစရန် ခစံစ်အားြပကစားခဲသ့ည်။ ကေမ ာ 

ဒီးယားအသင်းသည် ခစံစ်ကိ ုအဆင့်ဆင့်ပိတ်ဆုိကစားခ့ဲသြဖင့် ြမန်မာ 

အသင်းသည ်ပထမပိုင်းတွင ်ဂိုးရရန် ုန်းကန်ခဲ့ရပီး ပထမပိုင်းတွင ်

တစ်ဂိုးသာသွင်းယူိုင်ခဲ့သည်။ ြမန်မာအသင်းအတွက ်အဖွင့်ဂိုးကို ၃၃ 

မိနစ်တွင် အသင်းေခါင်းေဆာင ်ခင်မာလာထွန်းက သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။ ပထမပိင်ုးတွင် တစ်ဂိုးသာ သွင်းယူိင်ုခဲသ့ည့် ြမန်မာအသင်းသည် 

ဒုတိယပုိင်းတွင် ကစားသမားများအေြပာင်းအလဲြပလုပ်ကာ တုိက်စစ် 

အားြမင့်ခဲသ့ည်။ မနိစ် ၆၀ တွင် ြမန်မာအသင်း ဒတုယိဂိုးရခဲ့ပီး ြမတ်ုိး 

ခင်က သွင်းယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဒုတိယဂိုးရပီးေနာက်ပိုင်းတွင ်ြမန်မာ 

အသင်းက ပွဲကိုထိန်းကစားခဲ့ပီး ၈၆ မိနစ်တွင် ခင်မိုးေဝက တတိယ 

ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။

အုပ်စု (ခ) အြခားပွဲတွင ်ဗီယက်နမ်အသင်းက လာအိုအသင်းကိ ု

ငါးဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့သည်။  ယခုပွဲအပီးတွင် အုပ်စု (ခ)၌ ြမန်မာှင့် 

ဗီယက်နမ်အသင်းက ှစ်ပွဲကစား ေြခာက်မှတ်စီ၊ လာအိုအသင်းက 

သုံးပဲွကစား ေလးမှတ်၊ ကေမ ာဒီးယားအသင်းက သုံးပဲွကစား တစ်မှတ် 

ရရှိထားကာ တီေမာအသင်းက ှစ်ပွဲစလုံး ံးပီး အမှတ်မရေသးေပ။ 

ြမန်မာအသင်းသည် တတိယပွဲအြဖစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် လာအို 

အသင်းှင့် ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

တိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှးဒိုင်း ေသနတ်ပစ်ပိင်ပွဲတွင် 

ကျိင်းတုံတပ်နယ်အသင်းက ဒိုင်းဆုရရှိ
ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်  ၉

တိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၏ ၂၀၂၂ ခုှစ် 

တိုင်းမှးဒိုင်း(အမျိးသား/ အမျိးသမီး) ေသနတ်ပစ် 

ပိင်ပွဲ ဆုေပးပွဲကို ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းြပည ်

နယ်(အေရှပိုင်း) ကျိင်းတုံမိရှ ိနယ်ေြမခံေလ့ကျင့ ်

ေရးသင်တန်းေကျာင်း  စက်ပစ်ကွင်း၌ ြပလုပ်ရာ 

တိုင်းမှးဗိုလ်ချပ် မျိးမင်းထွန်းှင့်  အဖွဲဝင်များ၊ 

အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ဒိုင်အဖွဲဝင်များှင့ ်

ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိင်ုးမှးှင့ ်တက်ေရာက်လာကသမူျား 

က အမျိးသား/ အမျိးသမီး  ပစ တိ ုထိလဲပစ်ခတ်စ် 

ဗုိလ်လုပဲွယှ်ပိင်ပစ်ခတ်မ များကို ကည့် အားေပး 

ကသည်။ ထိုေနာက် ဆေုပးပဲွကိ ုဆက်လက်ြပလပ်ုရာ 

ပိင်ပဲွအမျိးအစားအလိက်ု တစ်ဦးချင်းဆရုရိှသမူျား၊ 

အသင်းလိုက်ဆုရရှိသူများှင့်    ဒိုင်းဆုရရှိသည့ ်

ကျိင်းတုံတပ်နယ်အသင်းတိုအား    တိုင်းမှးှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများက  ဒိုင်းဆုှင့်  ေငွသားဆုများ 

ေပးအပ်ချးီြမင့်ကသည်။

အဆိပုါ ေသနတ်ပစ်ပိင်ပဲွကိ ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

ကွပ်ကဲမ ေအာက် တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲများမ ှပိင်ပွဲဝင ်

အမျိးသားအသင်း ၁၀ သင်းှင့် အမျိးသမီးအသင်း 

၁၀ သင်းတိုြဖင့ ်ဇလူိင်ု ၃ ရက်မှ ၈ ရက်အထ ိယှ်ပိင် 

ပစ်ခတ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 အာဂျင်တီးနားမှ

ေတာင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာဟာ ၂၀၁၄ ခုှစ်အတွင်းက ရီးယဲလ ်

မက်ဒရစ်အသင်းဆီကေန မန်ယူအသင်းဆီကို ေြပာင်းေရ ေကးေပါင ်

၅၉ ဒသမ ၇ သန်းနဲ  ေြပာင်းေရ ခဲ့တာြဖစ်ပီး ၂၀၁၅ ခုှစ်မာှေတာ့ 

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၄၄ ဒသမ ၃ သန်းနဲ  ပီအက်စ်ဂျအီသင်းဆီ 

ေြပာင်းေရ ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာဟာ ပီအက်စ်ဂျအီသင်းနဲအတ ူ

ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၂၉၅ ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့ရာမှာ သွင်းဂိုး ၉၂ ဂိုးသွင်း 

ယူေပးိုင်ခဲ့ပီး ြပင်သစ်ပထမတန်းချန်ပီယံဆုဖလားကို ငါးကိမ်အထ ိ

ရယူဆွတ်ခူးေပးိုင်ခဲ့တာလည်းြဖစ်ပါတယ်။

ဒီမာရီယာဟာ   ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသီကေတာ့  ပီအက်စ်ဂျ ီ

အသင်းနဲအတူ ပွဲစ် ၂၆ ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့ရာမှာ သွင်းဂိုးငါးဂိုးသွင်း

ယေူပးိင်ုခဲတ့ာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒမီာရယီာဟာ ဂျဗင်တပ်အသင်းမှာ 

တစ်ှစ်လုပ်ခလစာ ေပါင် ၅ ဒသမ ၂ သန်းရရှိမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း 

သိရပါတယ်။                                                               ေငွကယ်

ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၉

၂၀၂၂ ရာသီ MNL အမှတ်ေပး 

ပိင်ပွ ဲပွဲစ် (၃) ပထမေနအြဖစ ်

အားကာသိပ  ံ  ှင ့်  ဟံသာဝတီ  

အသင်းတို ယေနညေနပိုင်းက 

သုဝဏ ကွင်း၌ ယှ်ပိင်ကစားရာ 

အားကာသိပ ံအသင်းက တစ်ဂိုး-

ဂိုးမရှိြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။

ေနာက်ဆုံးကျင်းပသည် ့၂၀၂၀ 

MNL ပိင်ပဲွတွင် ဒတုယိရရိှခဲသ့ည့် 

ဟံသာဝတီအသင်းသည် ရာသီ 

အစ ပထမဆုံးပွဲတွင် အိုင်ရခဲ့ 

MNL ပိင်ပွဲတွင ်အားကာသိပ ံအသင်း ိုင်ပွဲြပန်ရ
ေသာ်လည်း    ှစ်ပွဲဆက်တိုက် 

အ ံးှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မဟာ 

ယူိုက်တက်ကိ ု  ပွဲစ် (၂) တွင် 

အေရးနိမ့်ပီးေနာက ်   ပွဲစ် (၃) 

တွင် အားကာသိပ ံအသင်းကိုပါ 

ထပ်မံအေရးနိမ့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အားကာသိပ ံအသင်းမှာမူ ပွဲစ် 

(၂)တွင် ြမဝတီကို မထင်မှတ်ဘဲ 

အေရးနိမ့်ခဲ့ေသာ်လည်း     သုံးပွဲ 

ကစား ေြခာက်မှတ်ရရိှထားသြဖင့် 

ေကျနပ်စရာြဖစ်ခဲ့သည်။ 

အားကာသိပ ံ  အသင်းသည ်

ပွဲထွက်လူစာရင်းကိ ု   အေြပာင်း 

အလဲအချိ ြပလုပ်ခဲ့ပီး   ဇင်ရဲ 

ေနာင်၊   ဇင်ညီညီေအာင် (ဂိုး)၊ 

ခင်ေကျာ်ဝင်းတိုြဖင့်    ပွဲထွက် 

ခဲ့သလို  ဟံသာဝတီအသင်းက 

လည်း ကိုကိုိုင် (ဂိုး)၊ စိုးေကျာ ်

ေကျာ်၊  ဝင်းမုိးေကျာ်၊ လားဒင်ေမာရ၊ 

ရဲလင်းထက်တိုြဖင့် လူစုံခဲ့သည်။ 

အားကာသပိ ံအသင်းသည် ဟသံာ 

ဝတီကို ခံစစ်အားြပမကစားဘဲ 

အြပန်အလှန်တိက်ုစစ်ဆင် ကစား 

ရာ ဟံသာဝတီအသင်း ခက်ခက် 

ခဲခဲကစားခဲ့ရသည်။ ကစားအား 

ေကာင်းသည့် အားကာသပိ ံအသင်း 

သည် ဟံသာဝတီခံစစ်ကိ ုအခက် 

ေတွေအာင် လုပ်ိုင ်ခဲ့ ပီး ၃၈ 

မိနစ်တွင်   လင်းထက်စိုးက 

တစ်လုံးတည်းေသာ အိင်ုဂိုးသွင်း 

ယူခဲ့သည်။    ဒုတိယပိုင်းတွင ်

ဟံသာဝတီအသင်းက   ကစား 

သမားများ အေြပာင်းအလြဲပလပ်ု 

ကာ တိုက်စစ်ြမင့်ခဲ့ပီး ေချပဂိုးရ 

ရန် ကိးပမ်းခဲ့သည်။ ဟံသာဝတီ 

အသင်းသည် ေချပဂုိးရရန် ကိးပမ်း 

ခဲေ့သာ်လည်း အားကာသပိ ံအသင်း 

ခစံစ် အမှားမရိှခဲသ့ြဖင့် ပထမပိင်ုး 

သွင်းဂိုးြဖင် ့    အိုင်ရခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။

အားကာသိပ ံ   အသင်းသည် 

သုံးပဲွကစား ေြခာက်မှတ်ရထားပီး 

ဟသံာဝတအီသင်းက သုံးပဲွကစား 

သုံးမှတ်ရရှိထားသည်။ ပွဲစ် (၃) 

ဒတုယိေနကုိ ဇူလုိင် ၁၀ ရက် (ယေန)  

ညေန ၃ နာရီတွင် သုဝဏ ကွင်း၌ 

ဆက်လက်  ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

ဧရာဝတအီသင်းှင့် မဟာယူိက်ု 

တက်အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစား 

မည်ြဖစ်သည်။     

သတင်း-ကိုညီေလး

ဓာတ်ပုံ- MNL အားကာသိပ ံှင့် ဟံသာဝတီအသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီတွင် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန်   းေဆာ်ချက်

“ငါးရစ်ငါးသန ်ေဘးမဲ့ချန်၊ ပုံမှန်စားသုံး မျိးမသု်း”

“ငါးရစ်တစ်ေကာင ်သုံးလေရှာင်၊ ေထာင်ေသာင်းတိုးပွား ေရရှည်စား”

 မိုးဖိင်ဖိင်ရာေသာ ေမလေှာင်းပိင်ုးှင့် ဇွန်၊ ဇလူိင်ုလများတွင် 

ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင ်အှံအြပား၌ ဥများြဖင့်  ြပည့်ေနေသာ  

ငါးမကီးများှင် ့မျိးရည်ြပည့်ဝေနေသာ ငါးထီးကီးများသည ်

ဥချရန် ေနရာလာရှာ၍ ငါးရစ်တက်ကပါသည်။

 ထိုငါးရစ်ငါးကီးများကိ ုဖမ်းဆီးလိုက်ပါက ငါးများမိတ်လိုက်၊ 

ဥချ၊ သားေပါက်မ များ မြပလုပ်ိုင်ကဘ ဲေပါက်ပွားလာမည် ့

သန်းေပါင်းများစွာေသာ ငါးသားေပါက်အရယ်ငယ်(ငါးသန်)

များကိ ုငယ်ရယ်စ် ဖမ်းဆီးလုိက်ပါက ေသေကျပျက်စီးကကာ 

ေရရှည်စ်ဆက်မြပတ် ငါးထုတ်လုပ်ုိင်ေရးှင့် တစ်ုိင်ငံလံုး 

ငါးရိက ာဖူလံုစွာစားသံုးုိင်ေရးကုိ အေထာက်အကူမြပေတာ့ဘဲ 

ငါးမျိးြပန်းတီးသွားေစုိင်ပါသည်။

 စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှအမိန်ေကာ်ြငာစာ အမှတ်(၂/၉၂)ြဖင့် 

ငါးရစ်ငါးသန်ရာသီချနိ်များတွင် ငါးများဖမ်းဆီးြခင်းမြပရန ်

တားြမစ်ထားပါသည်။ အဆိုပါတားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက ်

ကျးလွန်ပါက  သက်ဆိုင်ရာ  ဥပေဒအရ  ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိ ု

အြပစ်ေပးိုင်ရန ်ြပ  ာန်းထားပါသည်။

 သိုပါ၍ ငါးရစ်တက်ချနိ်ှင့် ငါးသားေပါက်ေသာ မိုးရာသီ 

အချန်ိများတွင် ငါးရစ်ငါးများ လွတ်လပ်စွာ ဥချသားေပါက်ုိင် 

ေရးှင့်  ုနယ်လှသည့်  ငါးသားေပါက်များ ဆက်လက်ရှင်သန် 

ကီးထွားိုင်ေရးအတွက ်ငါးရစ်ငါးများှင် ့ငါးသားေပါက်များ 

ကိ ုဖမ်းဆီးြခင်းမြပဘ ဲေဘးမဲေ့ပးကပါရန်   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

 ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ညအချနိ်အိပ်ေနချနိ်တွင် လ ပ်စစ်မီးများ 

ပိတ်ထားြခင်းြဖင့ ်လ ပ်စစ်ကို 

ေနစ် ေခ တာသင့်ပါသည်



ဇူလိုင်    ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားေဈး၊ ံုအမှတ်(D)၊ 

ဆိင်ုခန်းအမှတ်(၂၈) ဆိင်ုခန်းအမည်ေပါက် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့ ်[၁၂/ကတတ 
(ဧည့်)၀၀၀၅၉၉]သည် ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ေသာေကာင့် တရားဝင်ဇနီး 
ြဖစ်သ ူေဒ မိုးန ာ [၁၂/ကတတ(ိုင)်၀၀၇၅၄၅] အမည်သို ဆိုင်ခန်းအမည် 
ေြပာင်းေလ ာက်ထားမ အား ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်းခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

              ေဈးတာဝန်ခံ              ေဈးတာဝန်ခံ
သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားေဈး၊ ုံအမှတ်(F)၊ 

ဆိင်ုခန်းအမှတ်(၃၀) ဆိင်ုခန်းအမည်ေပါက် ေဒ ေမာ် [၉/မမန(ိင်ု)၀၁၆၉၇၇] 
ထံမှ ဦးစိုးဝင်းလ  င် [၇/ဖမန(ိုင်)၀၀၁၄၈၂] က ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ရာ ဦးစိုး 
ဝင်းလ  င် အမည်သို ဆိင်ုခန်းအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားမ အား ကန်ကွက်လိ ု
ပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ ်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်းခိင်ုလုေံသာ အေထာက် 
အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။

        ေဈးတာဝန်ခံ        ေဈးတာဝန်ခံ
သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကာ်ြငာ
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သီရိရတနာလက်ကားေဈး၊ ုံအမှတ်(K)၊ 

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၁၆) ဆိုင်ခန်းအမည်ေပါက် ေဒ လှသန်း [၉/မတလ(ိုင်) 
၀၁၃၄၄၉] ထံမှ ေဒ ခင်ခင်ယု [၇/လပတ(ုိင်)၀၇၈၈၆၅]က ဝယ်ယူထားပီး 
ြဖစ်ရာ ေဒ ခင်ခင်ယု အမည်သုိ ဆုိင်ခန်းအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားမ အား 
ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံ 
ေသာအေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

             ေဈးတာဝန်ခံ             ေဈးတာဝန်ခံ
သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ေမှာ်ဘီ 

မိနယ်၊ အထက(၁)ေမှာ်ဘ ီGrade (11) 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေမာင်ချစ် 

ေဝဟိန်း၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးေနယု 

[၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၄၉၀၉၁] ြဖစ်ပါသည်။

ဦးေနယုဦးေနယု

အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
အမှတ်(၂၂၄)၊ ေအာင်ေမတ ာ(၅)လမ်း 

(၁) ရပ်ကွက်၊  လ  င်မိနယ်တွင ်ေနထိုင် 

ေသာ အဖ ဦးဝင်းေအာင် [၁၂/လမန(ိင်ု) 

၁၂၀၂၁၈]၏ သမီး မဇင်မာ အားယေနမှ 

စ၍  မဇင်မာဦး ဟုေခ ဆိုပါရန်။

မဇင်မာဦးမဇင်မာဦး

''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း''''ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း''
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ ပတ ြမား 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၉)က တွင်တည်ရှိေသာ (၆)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ 
ပထမထပ် ၂-လ ာ တုိက်ခန်းဟုေခ တွင်ေသာ  လူေနတုိက်ခန်းှင့်အကျိးခံစား 
ခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ပုိင်ဆုိင်မ  အ ပ်အရှင်းကင်း၍ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင် 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးေသာင်းကည ်[၆/
မအရ(ုိင်)၁၁၂၉၄၆]ထံမှ က န်မ  ေဒ ချစ်စပ ါယ်က  အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန် 
အတွက် (၈-၇-၂၀၂၂)ေနတွင် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုစရန်ေင ွ
အြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိ ု အပီးသတ်ေငေွချပီး 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများ ယေူဆာင်၍ ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
စာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က န်မထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါ 
သည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ု
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ချစ်စပ ါယ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၂၂၉၇၁ေဒ ချစ်စပ ါယ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၀၂၂၉၇၁
ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၇၀၀၇၇၊ ၀၉-၉၅၁၁၈၈၈၄၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၇၀၀၇၇၊ ၀၉-၉၅၁၁၈၈၈၄၄

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁၄/ေအ)၊ လူေနရပ်ကွက်( ေကျာက်ေရတွင်း)၊ေြမကွက် ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၁၄/ေအ)၊ လူေနရပ်ကွက်( ေကျာက်ေရတွင်း)၊ေြမကွက ်
အမှတ်(၇/င)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၀.၂၆၉၄)ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၇-ဍ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၀.၂၁၂ဧက)၊ အမှတ်(၇/င)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၀.၂၆၉၄)ဧကှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၇-ဍ)၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၀.၂၁၂ဧက)၊ 
ေြမအမျိးအစား(က-လ/န-၃၉)၊ အမ်ိရာေြမ၊ အဆိပုါေြမကွက်ကီးှစ်ခထုမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြမအကျယ် ေြမအမျိးအစား(က-လ/န-၃၉)၊ အမ်ိရာေြမ၊ အဆိပုါေြမကွက်ကီးှစ်ခထုမှဲ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ ေြမအကျယ် 
အဝန်း(      x     )ေပခန်ရှိ ေြမပိုင်ေြမ   (အိမ်ရာေြမ)၊ (တပင်ေရ ထီးလမ်းမေမးတင်ဘက်အြခမ်း)၊ ေြမကွက်ှင့် အဝန်း(      x     )ေပခန်ရှိ ေြမပိုင်ေြမ   (အိမ်ရာေြမ)၊ (တပင်ေရ ထီးလမ်းမေမးတင်ဘက်အြခမ်း)၊ ေြမကွက်ှင့ ်
ထိုေြမေပ ရှိ အရပ်ေခ  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊  တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၇/ဘီ)ဟုေခ တွင်ေသာထိုေြမေပ ရှိ အရပ်ေခ  မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊  တပင်ေရ ထီးလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၇/ဘီ)ဟုေခ တွင်ေသာ

 ေြမအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး ေြမအိမ်အပါအဝင ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံး

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့်အေဆာက်အဦကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်ကာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ဟ ုဝန်ခကံတြိပသ ူဦးကီးြမင့[်၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၇၃၄၉၃]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ သဂိ   ြမင့[်၁၃/တကန(ိင်ု) 
၁၉၂၀၆၉]က အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများ 
အေနြဖင့် ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်တိုထံသို 
(၁၄)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-
        ဦးြမင့်သန်း   ေဒ သီရိလ  င်        ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန)        ဦးြမင့်သန်း   ေဒ သီရိလ  င်        ေဒ ြဖြဖထွဏ်း(အထက်တန်းေရှေန)
        (စ်-၆၉၆၃)                    (စ်-၁၅၂၆၀)        (စ်-၃၂၁၅၆)        (စ်-၆၉၆၃)                    (စ်-၁၅၂၆၀)        (စ်-၃၂၁၅၆)
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အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

၆၀၆၀
၁၀၇၁၀၇

၁၂၀၁၂၀
၁၂၀၁၂၀

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား

ဟိုပုံး   ဇူလိုင်   ၉

ရှမ်းြပည်နယ်ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန

မှ ငါးသယဇံာတများေပါက ယ်ဝေစေရး

ှင့်  တိုင်းရင်းငါးမျိးများ  မျိးတုံး 

ေပျာက်ကွယ်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး 

ရန် ရည်ရယ၍် ဟုိပံုးမိနယ် ပုန်းအင်း 

ေဒသ နမ့်တဘက်ေချာင်း  သဘာဝ 

ေရြပင်အတွင်းသုိ ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို   ဇူလိုင်  ၈ ရက်က 

နမ့တ်ဘက်ေချာင်းတွင် ကျင်းပခဲသ့ည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို     ပအိုဝ်း

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသစီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲမှ    အဖွဲဝင်များြဖစ်ေသာ 

ဒတုယိဗိလ်ုမှးကီး ညညီတီင်၊ ဦးခွန်လှ 

သိန်း၊ ရဲမှးစုိးေအာင်၊ ဟုိပံုးမိနယ် စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးြမင့်ထွန်းှင့် 

အဖဲွဝင်များ ၊ မိနယ်ဌာနဆိင်ုရာများှင့် 

ပုန်းအင်းေဒသ  ေဒသခံြပည်သူများ 

ဟိပုုံးမိနယ် နမ့တ်ဘက်ေချာင်းသဘာဝေရြပငအ်တွင်း ငါးမျိးများစိက်ုထည့်

စေုပါင်း၍ ေညာင်ေရ ငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ 

သားေဖာက်ထတ်ုလပ်ုေသာ ှစ်လက်မ 

အရယ် ငါးခံုးမကီးသားေပါက်ေကာင် 

ေရ ၅၀၀၀၀ ၊ ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက ်

ေကာင်ေရ ၅၀၀၀၀ ၊   ငါးဖန်ိးသားေပါက် 

ေကာင်ေရ ၅၀၀၀၀  စစုေုပါင်း  ငါးသား 

ေပါက်ေကာင်ေရ    ၁၅၀၀၀၀  ကို  

မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။ 

ဆက်လက်၍   ပုန်းအင်းေဒသ 

အတွင်း တစ်ပုိင်တစ်ုိင်ငါးေမွးြမေရး

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ငါးေမွး 

ေတာင်သူများအား ဇာြပာေလှာင်အိမ ်

ေပးအပ်ပဲွကုိ ကျင်းပရာ ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွ တာဝန်ရိှသမူျားက  ေဒသခငံါးေမွး 

ေတာင်သူများထ ံ  ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                      သတင်းစ်

ငါးလုပ်ငန်းသိပ ံ(တွံေတး)၌ အေြခခံငါးေမွးြမေရးှင့် ေရချိငါးများေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်း 

နည်းပညာေပးသင်တန်းှင့် GAqP သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 

ကီးကပ်မ ြဖင့်  တိုင်းေဒသကီးအတွင်း ငါးေမွးြမသူများ 

အေြခခံသိသင့်သိထိုက်သည့်   ငါးေဆးထိုးသားေဖာက ်

လုပ်ငန်းှင့် ငါးေမွးြမနည်းစနစ်များ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေစ

ေရးှင့်  ေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်းေသာ ငါးရိက ာပိုမိုစားသုံး 

ိင်ုေရးအတွက် ငါးလပ်ုငန်းသပိ ံ(တံွေတး)၌ အေြခခငံါးေမွးြမ 

ေရးှင့် ေရချိငါးများ  ေဆးထိုးသားေဖာက်ြခင်းနည်းပညာ

ေပးသင်တန်းှင့်  ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါေမွးြမေရး 

ကျင့်စ်(GAqP) သင်တန်းအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၂)ကို    ဇူလိုင်  

၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖွင့်လှစ်သည်။

သင်တန်းဖွင့်ပဲွတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးြမင့ေ်ရ က အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ငါးလုပ်ငန်းသိပ ံ(တွံေတး) တာဝန်ခံ ေဒ မိုးသူဇာ 

ေမာင်က   သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းရည်ရယ်ချက်များကို 

ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ သင်တန်း၌  အေြခခငံါးေမွးြမေရး 

ှင့် ေရချိငါးများ   ေဆးထုိးသားေဖာက်ြခင်းနည်းပညာေပး 

သင်တန်းတွင် ဘာသာရပ်  ၁၀ ခုှင့် ေကာင်းမွန်ေသာေရ 

သတ ဝါေမွးြမေရးကျင့်စ်(GAqP)   သင်တန်းဆိုင်ရာ 

ဘာသာရပ် ၁၂ ခတုိုကိ ုငါးရက်ကာ စာေတွလက်ေတွပိုချေပး 

မည်ြဖစ်ပီး    သင်တန်းသား    ၂၀ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                  သတင်းစ် 



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

 
ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းအမှတ်-ေသာင်ကီး 

ေတာင်-၂၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းမိင်(၂)လမ်း၊ အမှတ်-၁၇၁/ခဟုေခ တွင်ေသာ ေြမအကျယ် 
(၂၀x၆၀)ေပေြမထဲမှ ေခါင်းရင်းြခမ်း(၁၀x၆၀)ေပေြမ ၏ ဦးေဖတင်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အေဆာက်အဦ (ေရ၊ မီးစုံ) 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်သ ူဦးေဖတင်မှာ 
ကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်သည့အ်တွက် ယခေုရာင်းချသမူျားြဖစ်ေသာ အမည်ေပါက်ပိင်ုရှင် 
ဦးေဖတင်၏ ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ခင်စန်းအပါအဝင် ဦးေဖတင်ှင့်ေဒ ခင်စန်းတိုမှ ေမွးဖွား 
ခဲ့ေသာ သားသမီး(၇)ဦးတိုသာ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် ြပန်လည်ေရာင်းချပိုင ်
ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ဇာဇာလ  င်[၁၄/ဘကလ(ိုင်) 
၁၄၃၉၆၀]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန် (၈-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနက တန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ယင်း အမ်ိ၊ ေြမတိုှင့ ်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)
များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ရန်မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
လ ဲအပ် န်ကားသူ-      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-      လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဇာဇာလ  င် ေဒ ေမဖိးမင်း ေဒ ဆန်းမျိး ေဒ မျိးမ ေဒ ဇာဇာလ  င် ေဒ ေမဖိးမင်း ေဒ ဆန်းမျိး ေဒ မျိးမ 
[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၄၃၉၆၀]  (LL.B,D.B.L) (LL.B) (LL.B)[၁၄/ဘကလ(ိုင်)၁၄၃၉၆၀]  (LL.B,D.B.L) (LL.B) (LL.B)
 (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇) (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉) (စ်-၄၈၈၀၁/၁၇) (စ်-၄၉၅၄၆/၁၈) (စ်-၅၁၄၄၀/၁၉)
                    (အထက်တန်းေရှေနများ)                    (အထက်တန်းေရှေနများ)
                 အမှတ်-၅၅/ခ၊ ဗထူးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်။                 အမှတ်-၅၅/ခ၊ ဗထူးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်။
                           ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၄                           ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၉၁၇၈၆၅၊ ၀၉-၄၂၁၈၀၄၂၄၉၊ ၀၉-၂၅၀၈၆၇၇၆၄

သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်းကျယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် သာေကတမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ နဝရတ်လမ်းကျယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၅၃ (က)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ အမှတ်-၉၊ ေြမကွက်အမှတ်-၉၅၃ (က)၊ အကျယ်အဝန်း(၂၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ 

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအား အမည်ေပါက် 

သူများြဖစ်ေသာ ဦးစုိးထွန်း [၅/ခဥတ(ုိင်)၀၂၄၄၈၀]ှင့် ေဒ ဝင်းလင်းလင်းြမင့်[၁၂/စခန 

(ုိင်)၀၅၂၁၇၆]တုိမှ ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်းဝန်ခံ၍ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူမည်သူ မဆုိ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွ

က ု်ပ်တိုထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L   ေဒ သီတာေအာင်LL.Bဦးခင်ေမာင်ချိLL.B,D.B.L   ေဒ သီတာေအာင်LL.B

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၄၄၄) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၀၀)

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၇၁၉၈၅၊ ၀၉-၆၈၅၆၈၇၆၈၀

အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၆၆၊ သီရိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၃)၊ ပထမထပ်(ဝဲ) 

ဟုေခ တွင်သည့် အကျယ်အဝန်း (၁၂ ၁ 
၂  ေပx ၆၀ေပ)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ အိမ်သံုး 

လ ပ်စစ်မီတာ၊ ေရစက်ေမာ်တာအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချ 

ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ေကသီေအာင် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၈၅၂၈၆] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက 

ဝယ်ယူရန် အခန်းတန်ဖိုးေငွအချိကို စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို 

ကန်ကွက်လိပုါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထ ံလာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အည ီပီးဆုံးသည်အထ ိ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း (LL.B)ဦးေဇာ်ေဇာ်ဝင်း (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၃၆/၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၃၆/၉၁)

အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးထက်ေဝမိုး [၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၂၂၈၅] ကိုင်ေဆာင် 

သူ၏ တရားဝင်လ ဲအပ် န်ကားချက်များအရ ေအာက်ပါအတိုင်း အများသိေစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၂/ေအ၊ ၂/ရပ်ကွက်၊ သီရိ(၆)

လမ်း၊ အမှတ်(၇၂)၊ ေြမပိုင်ရှင ်ဦးေမာ်ေမာ် [၁၂/လမန(ိုင်)၀၉၂၁၀၄] ကိုင်ေဆာင်သ ူ

ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၃)ခန်းတဲွ အာရ်စ(ီ၆)ထပ်တိက်ု 

အေဆာက်အဦမှ အခန်းအမှတ်(A-5)၊ စတတု ထပ်၊ (၅)လ ာ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ တိက်ုခန်း 

အကျယ်အဝန်း (အလျား ၁၇'၆'' x အနံ ၅၀')ခန်ရှိ ေရ၊ မီးအြပည့်အစု ံတိုက်ခန်း(၁)

ခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်း 

ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ေနထိုင်လျက်ရှိပီး အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်း၊ လုံးဝကင်းရှင်းေကာင်း 

ဝန်ခကံတြိပ၍ ေရာင်းချလိေုကာင်း စကားကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးဝင်းဦး (KKK-၁၅၉၀၀၂) 

[၁၀/မလမ(ုိင်)၂၈၁၀၃၇]ထံမှ အဆုိပါတုိက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အား 

လုံးတိုကို အပီးအပိုင ်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွက ေရာင်းချသူ 

ဦးဝင်းဦးထံသို စရန်ေငွများေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ှင့ ်စပ်လျ်း၍  ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု  

ဤေကညာချက်ပါရိှသည့ေ်နရက်မှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား

များှင့်အတူ က ု်ပ်ထံသုိ ံုးချန်ိအတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ အကယ်၍ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ 

အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးထက်ေဝမိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ဦးထက်ေဝမိုး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B), D.B.L  ဦးချစ်စန်းိုင် (LL.B)ေဒ ဇင်ဇင်ိုင် (LL.B), D.B.L  ဦးချစ်စန်းိုင် (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန  အထက်တန်းေရှေန

(စ်-၁၄၀၉၂)   (စ်-၃၉၇၁၄)(စ်-၁၄၀၉၂)   (စ်-၃၉၇၁၄)

အမှတ်(၁၁၄၄/က)၊ ေအာင်သုခ(၂၁)လမ်း၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၁၁၄၄/က)၊ ေအာင်သုခ(၂၁)လမ်း၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၁၁၀၆၈၈ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၈၆၅၅၈၊ ၀၉-၂၅၄၁၁၀၆၈၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာေဆွလမ်း၊ အမှတ်(၃)၊ (3 Mahar  Swe  Condo)၊ (Tower-A)၊ တုိက်ခန်းအလ ာ 

(Level-6)၊ တိုက်ခန်းအမှတ် (611)၊ (1065 sqft)ရှိ (Condo) တိုက်ခန်းကို (i Green Construction Co.,Ltd) ထံမှ ဦးေဇာ်ရဲလင်း 

[၁၃/တကန(ုိင်)၁၄၅၂၂၉] ှင့် ေဒ ေဆွလွင်ထား[၈/သရန(ုိင်)၀၄၉၂၅၉]တိုက (၂၄-၁-၂၀၁၇) ရက်တွင် တရားဝင်ဝယ်ယူ၍ လက်ရိှ 

ပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါ (Condo) တိက်ုခန်းကိ ုဦးေဇာ်ရလဲင်းှင့ ်ေဒ ေဆလွွင်ထားတိုထမှံ ေဒ ကျင်လှ [၁၂/လမန(ိင်ု)၀၀၀၁၇၈] 

က ဝယ်ယရူန်အတွက် (Condo) တိက်ုခန်းတန်ေကးေငမှွ စရန်ေင ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက 

ပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်းများ ြပည့စ်ုစွံာြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက် 

ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့ေ်ြမာက်၍ ကန်ကွက်မ မရိှပါက (Condo) တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ကျင်လှ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ ကျင်လှ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)ေဒ ခင်မာလာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)

(KHIN MAR LAR LAW FIRM)(KHIN MAR LAR LAW FIRM)

တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်လမ်း၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်လမ်း၊ အေရှေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာ 

အိမ်ရာစီမံကိန်း (၆) ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ စုေပါင်းပိုင် အေဆာက်အအုံ၊ အမှတ်(၈)၊ အိမ်ရာစီမံကိန်း (၆) ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်၏ စုေပါင်းပိုင ်အေဆာက်အအုံ၊ အမှတ်(၈)၊ 

အခန်းအမှတ်(၄၀၃)၊ စတုတ ထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂x၆၀)ေပခန်ရှိ အာစီတိုက်ခန်းှင့် အခန်းအမှတ်(၄၀၃)၊ စတုတ ထပ်၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂x၆၀)ေပခန်ရှိ အာစီတိုက်ခန်းှင့် 

တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည်များအပါအဝင် ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားသည်များအပါအဝင ်ယင်းတိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်ကာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ အင်ဟန်ု 

[၆/မအရ(ိင်ု)၀၀၉၇၇၈] ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမူျား ဦးေခါင်းြပား [၆/ကစန(ိင်ု)၀၀၅၈၁၄]ှင့ ်ေဒ ဝင်း[၆/ကစန(ိင်ု)၀၀၅၈ 

၁၀]တိုက အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက် 

လိပုါက ခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မရူင်း)များှင့တ်ကွ က ု်ပ်တိုထသံို (၇) ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 

ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

ဦးြမင့်သန်း  ေဒ သီရိလ  င်  ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန)ဦးြမင့်သန်း  ေဒ သီရိလ  င်  ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန)

(စ်-၆၉၆၃)  (စ်-၁၅၂၆၀)  (စ်-၃၂၁၅၆)(စ်-၆၉၆၃)  (စ်-၁၅၂၆၀)  (စ်-၃၂၁၅၆)

Zaluckpwint Real Estate & Law Firm Zaluckpwint Real Estate & Law Firm 2013@gmail .com

စာချပ်စာတမ်း (အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09- 5018076စာချပ်စာတမ်း (အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph-09- 5018076

အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

ေဒ စန်းယုေမာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၂၀၆၇၁၁]ှင့်ေဒ စန်းယုေမာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၂၀၆၇၁၁]ှင့်
အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ 
နတ်ေချာင်း(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၃၀)ေန ဦးတင်ကိုလတ်[၁၂/တမန(ိုင်)၀၇၅၃၆၇]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးတင်ကိုလတ်ှင့် ေဒ စန်းယုေမာ်တိုသည် ဗုဒ ဘာသာဝင်များြဖစ်ကပီး 
(၂၄-၁၁-၂၀၁၄)ရက်ေနမှစ၍ အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီး 
သားတစ်ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။  ေဒ စန်းယုေမာ်သည် (၁၄-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနမှစ၍ 
ေနအိမ်မှထွက်သွားခဲ့ပီး ယေနအချနိ်အထိ ဦးတင်ကိုလတ်ှင့် သားြဖစ်သူထံသို 
အဆက်အသွယ်ြပလုပ်ြခင်း၊ လာေရာက်ေပါင်းသင်းေနထုိင်ြခင်း၊ မယားဝတ ရားှင့် မိခင် 
တစ်ဦး၏ တာဝန်ေကျပွန်ြခင်းများမြပလုပ်ခ့ဲပါ။ သုိြဖစ်ပါ၍ စွန်ပစ်ခံရသူ ဦးတင်ကုိလတ် 
သည် (၅)ှစ်တာ စွန်ပစ်သွားေသာ  ေဒ စန်းယုေမာ်ကုိ မယားအြဖစ် ဆက်လက်ေပါင်းသင်း 
ရန် ဆ မရှိေတာ့ပါသြဖင့် "ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ"အရ လင်ခန်း မယားခန်း 
ြပတ်စဲေကာင်း ေဒ စန်းယုေမာ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၂၀၆၇၁၁]ှင့် အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ယေနေကညာသည့်ေနမှစ၍ ဦးတင်ကုိလတ်ှင့် ေမာင်စစ်ေဝယံမင်း(ခ)ဖုိးသ  ကန် 
တိုသည်  ေဒ စန်းယုေမာ်ှင့်မည်သိုမ  မသက်ဆိုင်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမတ်စ ီေဒ ြမတ်စ ီ
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၁၄)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၈၁၄)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၁၅၁၂ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၄၁၅၁၂

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၃၆၈)၊ မင်းရဲေကာင်းပုံလမ်း၊ ၅၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်ဟ ုေခ တွင်သည့ ်ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၅၅)၊ ေြမကွက်အမှတ် 
(၁၃၆၈)၊ ဧရိယာ(၄၀'x၆၀') အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးမျိးမင်းဦး[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၆၀၈၃]
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမထဲမှ တရားဝင်မခဲွမစိတ်ရေသးသည့် ေြမကွက်၏ (ေခါင်းရင်းြခမ်း)၊ 
(၂၀'x၆၀')အကျယ်ရိှ ေြမှင့ယ်င်းေြမေပ ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ကိ ု
အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားလျက်ရှိသ ူေဒ ေအးငိမ့်မိုး[၈/ရနခ 
(ိင်ု)၀၀၁၉၅၈]မှ အပီး အပိင်ုေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်တို၏ 
မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့် ပတ်သက ်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
က ်ုပ်တိုထံသို ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် (၇)ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
             ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)              ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)             ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)              ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ(စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ြမတ်ေလးုလံမ်း၊ အမှတ်-၁၉၊ 

၅လ ာ(ညာ)၊ အကျယ် ေပ(၁၆x၅၁)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ၎င်းတုိက်ခန်းှင့် ဆက်စပ် 
လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိပီး 
ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူ ဦးဝင်းြမင့ ်[၈/မတန(ိင်ု)၀၂၆၀၆၅] 
ထံမှ ဝယ်ယူရန် က န်မေဒ တင်တင်ဦး [၁၄/မအပ(ုိင်)၀၀၄၀၁၂]က ေငွတစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအား စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီးြဖစ်သည်။

အဆိုပါတိုက်ခန်းှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ကန်ကွက်လုိပါက ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား စာချပ်မူရင်းများှင့်တကွ 
ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း က န်မထ ံလကူိယ်ုတိင်ုလာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ တင်တင်ဦးေဒ တင်တင်ဦး
[၁၄/မအပ(ိုင်)၀၀၄၀၁၂][၁၄/မအပ(ိုင်)၀၀၄၀၁၂]

(၆၀/B) ၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။(၆၀/B) ၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်။
Ph:09-761483993Ph:09-761483993

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိရှိေစရန ်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၄၉၁/A)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ (၃/မာန်ေြပ)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ 

မိနယ်ဟုေခ တွင်သည့် ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃/မာန်ေြပ)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၄၉၁/A)၊ 
ဧရိယာေပ(၂၀x၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမသည် ေဒ ဇာြခည်အုန်း[၁၃/
တကန(ုိင်)၁၄၈၂၈၀] အမည်ေပါက်ြဖစ်ပီး၊ အဆုိပါ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရိှ အိမ်အပါအဝင် 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို အမည်ေပါက်ထံမှ အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် 
အကျိးခံစားလျက်ရိှသူ ေဒ ဝင်းသီတာ [၉/မရတ(ုိင်)၁၁၄၁၃၅] မှ အပီးအပုိင်ေရာင်းချရန် 
ကမ်းလှမ်းလာသည့အ်ေလျာက် က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက က ု်ပ်တုိထံသုိ ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း အေထာက်အထား 
ခိုင်လုံစွာြဖင့ ်(၇) ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
         ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)         ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ (စ်-၈၇၉၁)         ဦးလှေဝ(စ်-၇၁၂၄)         ေဒ ဘီဘီသိန်း(ခ)ေဒ ေဘဘီ (စ်-၈၇၉၁)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၁၊ ၀၉-၇၇၅၁၄၄၄၀၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
သာေကတမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂/ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ ်

(၆၉၄)၊ ဧရိယာ(၄၀'x၆၀')၊ ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်-၆၉၄၊ ေဇာတံုလမ်း၊ ၂/ေတာင် 
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ေဒ ယ်က [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၁၈၅၄၂]၊ ဦးဝုိင်းကည် 
[၁၂/သကတ(ုိင်)၀၁၈၅၂၉] အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန် ေြမကွက်အား အမည်ေပါက် 
ေဒ ယ်က(မိခင်)ှင့် ဦးဝုိင်းကည်(ဖခင်)တို ကွယ်လွန်သြဖင့် သားသမီးများြဖစ်က 
ေသာ ေဒ ခိင်ုခိင်ုေဝ[၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၀၇၁၅၉]၊ ဦးေကျာ်သဟီ [၁၂/သကတ(ိင်ု)၀၁၇ 
၁၄၄]၊ ဦးမျိးမင်းထုိက် [၁၂/သကတ(ုိင်)၀၁၇၁၅၂]၊ ဦးေအာင်ဆန်းထွန်း [၁၂/သကတ 
(ုိင်)၁၃၁၂၄၆]၊ ေဒ လင်းလင်းသန်  [၁၂/သကတ(ုိင်)၁၂၂၃၀၂]တုိမှ သားသမီးအရင်း 
များြဖစ်ေကာင်း၊ တရားဝင်အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေကာင်း တရားုံးကျမ်းကျနိ်လ ာ၊ 
ထပ်ဆင့က်ျမ်းကျန်ိလ ာ၊ မခိင်/ဖခင်တို၏ ေသဆုံးမ လက်မှတ်၊ ဂရန်မရူင်း၊ အမ်ိေထာင်စ ု
လဦူးေရစာရင်း၊ ေြမခွန်ေြပစာတုိတင်ြပ၍ ပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်အေရာင်းအဝယ်စာချပ် 
ချပ်ဆိုရန် ေြမပုံကူးေလ ာက်ထားလာရာ ကန်ကွက်ရန်ရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ 
အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက ်
ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လပ်ုထုံးလုပ်နည်းများအတိင်ုး ဆက်လက်ေဆာင် 
ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

သားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှစွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ် 

တွင် ေနထိင်ုသ ူ ေမာင်လ ံဖန်ုးထက် 
(ဘ) ဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ် [၅/မမန 
(ိင်ု)၀၀၇၀၄၀] ကိင်ုေဆာင်ထားသ ူ
သည် မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိမုနာ 
ခံဘဲ မိဘများ စိတ်ဆင်းရဲေစသည့ ်
လုပ်ေဆာင်မ  များအား ြပလုပ ် 
ေဆာင်ရက်ေနပါသြဖင့ ်သားအြဖစ် 
မှ အပီးအပိုင် စွန်လ တ်လိုက်ပါ 
ေကာင်း ှင့ ်၎င်းှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်
ကိစ အဝဝတိုအား     တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 
သည်။

ဖခင်-ဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ်ဖခင်-ဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ်



ဇူလိုင်   ၁၀၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်

သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းသင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

“ေကညာစာ”“ေကညာစာ”

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်၊   ၂၀၂၃-၂၀၂၄   ပညာသင်ှစ်အတွက ်

အရာရှိေလာင်းဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စ်(၁၆)ကို ၂၀၂၃-ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည-်

၁။ သင်တန်းအမည် (က) ကန်ုသွယ်ေရေကာင်းအရာရိှေလာင်းသင်တန်း(CD/50)

  (ခ ) ကုန်သွယ်ေရေကာင်း  အင်ဂျင်နီယာအရာရှိေလာင်း 

သင်တန်း(CE/48)

  (ဂ ) ကုန်သွယ်ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာအရာရိှေလာင်း 

သင်တန်း(CME/3)

၂။ ေပးအပ်မည့်ဒီပလုိမာ (က) ေရေကာင်းပညာဒီပလုိမာ(Diploma in Nautical Studies)

  (ခ ) ေရေကာင်းနည်းပညာဒီပလိုမာ

   (Diploma in Maritime Technology)

  (ဂ ) ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာဒီပလိုမာ  

   (Diploma in Marine Electrical Technology)

၃။ သင်တန်းဝင်ခွင့် (က) တက သိလ်ုဝင်စာေမးပဲွတွင် ပူေဗဒ၊ ဓာတေုဗဒဘာသာ 

 အရည်အချင်း  ရပ်များပါဝင်ေသာ ဘာသာတွဲြဖင့် ေအာင်ြမင်ပီး၊      

စုစုေပါင်း အမှတ်အနည်းဆုံး (၄၀၀)ရှိရမည်။

  ( ခ ) ၂၀၂၂-ခှုစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ(၃၁)ရက်ေနတွင် အသက်(၂၀)

ှစ်ထက်မေကျာ်လွန်ေစရ။

၄။ သင်တန်းကာလ  - ၂ ှစ်

၅။ လက်ခံမည့် (က) ကုန်သွယ်ေရေကာင်းအရာရိှေလာင်းသင်တန်း ၈၀ ဦး

 သင်တန်းသားဦးေရ ( ခ ) ကုန်သွယ်ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ ၈၀ ဦး

   အရာရှိေလာင်းသင်တန်း 

  (ဂ ) ေရေကာင်းလ ပ်စစ်နည်းပညာ ၂၀ ဦး

   အရာရှိေလာင်းသင်တန်း 

၆။ ေလ ာက်လ ာ - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ ၉-၉-၂၀၂၂ ရက်ထိ

 လက်ခံမည့်ရက်

မှတ်ချက်။ (က) သင်တန်းဝင်ခွင့်ကိ ုလူေတွစစ်ေဆးေရးချယ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

 ( ခ ) အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း ြမန်မာိင်ုင ံ

ကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်၊   ေမာ်ကွန်းထိန်းုံး   (ဖုန်း-၀၉-

၉၈၆၃၄၀၅၅၇)၊ သင်တန်းဌာန (ဖန်ုး-၀၉-၉၈၀၁၀၄၆၈၃)သို ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းရန်ှင့် Website www.mmmc.edu.mm ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ကန်ုသွယ်ေရေကာင်းေကာလပ်ိ-MMMC Facebook Page တိုတွင်လည်း 

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၄၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၁၇၄

   ဝိစာရအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ                ှင့်              ဦးေအာင်သန်းေဇာ်

   ကုမ ဏီလီမိတက်(၎င်း၏ကိုယ်စား

   တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ

   ဦးထွန်းထွန်းိုင်)

   (တရားလို)    (တရားပိင်)   (တရားလို)    (တရားပိင)်

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တိက်ုကီးမိနယ်၊ ဥတိအုပ်ုစ ုအင်ကန်ုးေကျးရာေန 

တရားပိင ်ဦးေအာင်သန်းေဇာ် (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိသိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက ''တရားလိထုမှံ ဝယ်ယခူဲသ့ည့ ်စိက်ုပျိးေရးသုံး  ''တရားလုိထံမှ ဝယ်ယူခ့ဲသည့် စုိက်ပျိးေရးသံုး 

ကုန်ပစ ည်းဖိုးေငွကျပ် ၈၆၂၃၀၇၃၀/-ှင့်  နစ်နာေကးေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀၀/- ကုန်ပစ ည်းဖိုးေငွကျပ ်၈၆၂၃၀၇၃၀/-ှင့်  နစ်နာေကးေငွကျပ ်၂၀၀၀၀၀၀၀/- 

စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၁၀၆၂၃၀၇၃၀/-(တစ်ေထာင်ေြခာက်ဆယ့ ်ှစ်သန်ိးသုံးေသာင်း စစုေုပါင်းေငကွျပ် ၁၀၆၂၃၀၇၃၀/-(တစ်ေထာင်ေြခာက်ဆယ့ ်ှစ်သိန်းသံုးေသာင်း 

ခှုစ်ရာသုံးဆယ်ကျပ်တတိ)ိရလိမု ''ခုှစ်ရာသုံးဆယ်ကျပ်တိတိ)ရလိမု '' ေလ ာက်ထားစဲွဆိသုည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ု 

ြဖစ်ေစ၊ ၎င်းအမ ှင့ ်စပ်လျ်း၍အေရးကီးသည့ ်စကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိ ု

ိင်ုသကူိယ်ုစားလှယ်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေရှေနှင့ြ်ဖစ်ေစ ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ(၂၈) ရက် 

(၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း(၁) ရက် မွန်းမတည့်မီ ၁၀:ဝဝ နာရီတွင် အထက် 

အမည်ပါသ ူတရားလိ၏ု အဆိလု ာကိ ုထေုချရှင်းလင်းရန် ုံးေတာ်သို လာေရာက် 

ရမည်။ ၎င်းြပင် အထက်ပါေနရက်တွင် သင်မလာေရာက် ပျက်ကွက်ခဲ့လ င် 

သင့်မျက်ကွယ်တွင ်ြငင်းချက်များကိ ုထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းြပင ်တရားလိုက 

ကည့် လိုသည့် စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမှီြပလိုသည့ ်

စာချပ်စာတမ်း အစရိှသည်တုိကုိ  သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။  သိုမဟတ်ု 

သင့်ကိုယ်စားလှယ်ေရှေနလက်တွင ်ထည့်အပ်လိုက်ရမည်။ သင်ကထုေချလ ာ 

တင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီေလးရက်က တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊  ဇူလိုင်လ (၈) ရက်ေနတွင်  ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍     

က ်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

   (ေအးေအးသိန်း)   (ေအးေအးသိန်း)

   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)   ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ အမှတ်(၂၀)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၂၀၊ ေြမကွက် 

အမှတ် (၁၅၆၅/က)၊ (၂၀ေပx၆၀ေပ)၊ ဧရယိာ(ဝ.၀၂၇) ဧကရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်အမှတ် (၁၅၆၅/ခ)၊ (၂၁ေပx 
၆၀ေပ)၊ ဧရိယာ(ဝ.၀၂၉)ဧကရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက(်၂)ကွက်၊  ယင်းေြမကွက်များေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့်ရိှသ ူေဒ စန်းစန်းထိက်ု[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၀၄၀၂၉]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ ်
ပါသြဖင့ ်ကန်ကွက်လိပုါက အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်ပီး ပိင်ုဆိင်ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ မည်သမူဆိ ု
ယခေုကာ်ြငာသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ အေထာက်အထားစာချပ်စာတမ်း(မရူင်း)
များြဖင့် က ်ုပ်ထံသိုလူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်း 
မရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက်ေအာင်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၃၆/၉၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၆၃၆/၉၁)
အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၉၅၁၉၄၉၉၈၊ ၀၉-၇၆၅၁၉၄၉၉၈

ေမွးသက ရာဇ်အမှန်ေမွးသက ရာဇ်အမှန်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်၊ ဦးေအာင်ေအာင်၏ သား 
အထက(၆) ၊ ေရ ေပါက်ကံမိသစ်   
Grade -7(B) မှ ေမာင်ေအာင်ြပည့်ဖိး 
၏ ေမွးသက ရာဇ်အမှန်မှာ ၁၃-၁၁-၁၃-၁၁-
၂၀၀၉၂၀၀၉ ြဖစ်ပါေကာင်း။

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
(၁) ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

   အမှတ်(၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၇၆၀)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x ၆၀')၊ 

   (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ေဒ သန်းကည[်၉/မရမ(ိုင်)၀၁၈၅၅၈] 

  အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊

(၂)  ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ် 

   အမှတ်(၉၀)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၇၆၁)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀'x၆၀')၊ 

   (၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ  ဦးစက်ေရ (ခ) ခက်ေရ [၁/မကတ(ိုင်) 

   ၀၈၅၄၇၃]အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမကွက်၊

 ယင်းေြမကွက်(၂)ကွက်ေပ ရိှ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးအား အရပ်ကတ ိ

စာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးသန်းေဇာ်ြမင့[်၁၄/အဂပ(ိင်ု) 

၁၃၄၃၄၆]မှ ပိုင်ဆိုင်မ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်

ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့ ်က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွမှ အပီး 

အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်စရန်ေငွအြဖစ ်(ေရာင်းဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ)   

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာစာချပ် 

စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း က ်ုပ်တိုထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက 

ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)                    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ(LL.B)                    ေဒ စ ာဝင်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၂၆၈)      အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၄၀၉)

အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

"ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ "ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄)၊ 
အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၇၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)အေနာ်ရထာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၃၇၀)၊ ဧရယိာ(၀.၀၅၅)ဧကရိှ ှစ်(၆၀)
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ေြမကွက်အမှတ်(၁၃၇၀/A)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၁)ဧကရှိဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်အမှတ(်၁၃၇၀/A)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၁)ဧကရှိ

ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်(၂)ကွက်တွဲ ေြမကွက်တို၏ အကျိးခံစားခွင့်ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက(်၂)ကွက်တွဲ ေြမကွက်တို၏ အကျိးခံစားခွင့်

 အရပ်ရပ်အားလုဲး"ကိ ုအပီးအပိင်ုဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား  အရပ်ရပ်အားလဲုး"ကိ ုအပီးအပိင်ုဝယ်ယမူည်ြဖစ်သြဖင့ ်ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သမူျား 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

 အထက်ေဖာ်ြပပါ  ေြမကွက်(၂-ကွက်)ကို မိေြမစာရင်းတွင ်  တရားဝင ်

အမည်ေပါက်ပုိင်ဆုိင်ပီး၊ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ အ ပ်အရှင်းမရိှ ပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ုဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ ေအးေအး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၂၆၅၄၀]ကိင်ုေဆာင် 
သူမှ အပီးအပုိင်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင် 

ဝယ်ယူလိုသည့်အတွက် (၇-၇-၂၀၂၂)ေနတွင် ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အရ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ခုိင်လံုေသာ 

စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကညာပါသည့်ေနမှ(၇)

ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 
ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရိှပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယသူည့က်စိ ကိ ုှစ်ဖက် 

သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သက်ထားဆွိ LL.B,D.I.L,Dip in Engေဒ သက်ထားဆွိ LL.B,D.I.L,Dip in Eng
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)

ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၂၇၃၄၉၉၆၊ ၀၉-၇၉၁၄၅၄၅၃၁



ဇူလိုင်  ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (ဃ)၊ ေဝပုလ (၄)လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၆၂၁၂)၊ ေဒ သိန်းေမ အမည်ေပါက် ှစ် (၆၀) ေြမငှားဂရန်မူရင်းပါ ေြမအကျယ ်
ေပ(၂၀x၆၀)ရိှေြမှင့ ်ယင်းေြမေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ ေနအမ်ိအပါအဝင် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ မူမူေသာင်း [၅/မရန(ိုင်)၁၀၉၆၈၈]ှင့် ေဒ တင်တင် 
ေသာင်း [၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၂၇၄၃]တုိမှ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း၊ 
အ ပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ေဒ ြမြမစန်း [၁၂/
ဥကမ(ုိင်)၀၈၈၂၁၆]မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာ 
ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တက ွ
ဆက်သွယ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်  သတ်မှတ်ရက်ြပည့်သည့်တိုင ် ကန်ကွက်သ ူ
မရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။
  န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ န်ကားသူ-  န်ကားချက်အရ
 ေဒ ြမြမစန်း ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B) ေဒ ြမြမစန်း ေဒ ေဝေဝခိုင် (ခ) ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P,LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
  ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသလီမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ 
  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်မိနယ်၊ ဆင်ေခါင်းကီးေကျးရာ 

အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် (၆၆၄)၊ ဆင်ေခါင်းရာ (ခ) ကွက်သစ်၊ ဦးပုိင်အမှတ် (၃၀၈/၂၄၅)ဟု 
ေခ တွင်ေသာ  အကွက်အား အမည်ေပါက် ပုိင်ဆုိင်သူ ရန်ကုန်မိေန က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ 
ဦးဝင်းလွင်ဖိး [၉/အမဇ(ုိင်)၀၂၁၃၈၉]၏  န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း 
ေကညာအပ်ပါသည-်

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ဦးဝင်းလွင်ဖိးသည ်မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင ်
ခိုင်၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ဆင်ေခါင်းကီးေကျးရာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် (၆၆၄)၊ 
ဆင်ေခါင်းရာ(ခ) ကွက်သစ်၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၃၀၈/၂၄၅)၊ တည်ေနရာ-အနီးစခန်း 
တိုးချဲကွက်သစ်၊ အကွက်အမှတ်(ခ)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၄၅)၊ အကျယ်အဝန်း 
(၈၀x၆၀)ေပ၊ (ဝ.၁၁၀) ဧကဟ ုေခ တွင်ေသာ အကွက်အား မိြပေနရာချထားေရးှင့ ်
စမီခံန်ခဲွေရးေကာ်မတ၊ီ ြပင်ဦးလွင်၏ (၁၀-၃-၁၉၉၁) ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ တဝတ၏ 
၁၄/၅/၉၀  ေနစွဲပါ စာအမှတ်၊  ၀၁၃/၃-၃၈/တဝတြဖင့ ်  ေြမေနရာချထားခဲ့ပီး 
(၂၀၁၇/၂၀၁၈)ခုှစ်တွင် မှတ်ပံုတင်စာအုပ်-၁၊ အတဲွ-၁၀၅၊ စာအမှတ်၊ ၁၀၁/၁၀၂ 
အရ ေြမစာရင်းပုစံ ံ-၁၀၅ြဖင့ ်အမည်ေပါက်ပိင်ုဆိင်ုသတူစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါ 
ေြမေနရာအား ခံစည်းိုးခတ်၍ လက်ေရာက်ထားရှိခဲ့ပီးြဖစ်ရာ ယခုအခါတွင် 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွပိုင်ဆိုင်ေသာ ေြမေနရာအတွင်းသို ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 
ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ တစ်ဆင့်ေပးကမ်းလ ဲေြပာင်းြခင်း၊ 
ေြမေနရာအား ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာ၍ ေရာင်းချြခင်းှင့ ်တစ်နည်းနည်းအရ လ ဲေြပာင်းြခင်း 
အစရှိသည်တို မြပလုပ်ကရန ်ဤေကညာစာြဖင့ ်တားြမစ်အပ်ပါသည်။

အကယ်၍ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ခွင့်ြပချက ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘ ဲအထက်ပါ 
ေြမေနရာှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ြပလုပ်ထားရှိမ ၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက ်
ေနထိုင်မ များ ြပလုပ်ခဲ့ပါက တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည ်
ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်သူြမင့် (LL.B)ဦးေကျာ်သူြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၁၁၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၁၁၁)
အမှတ်(၉၈၇)၊ ရတနာပုံ(၁၀)လမ်း၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ အမှတ်(၉၈၇)၊ ရတနာပုံ(၁၀)လမ်း၊ ၉/ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 
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ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း) မိနယ်၊ ၉၄-ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျ်မိေတာ်၊ 

ေအ(၁)လမ်း၊ တိုက်(၁)၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်တိုက်၏ ေြမညီထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၃)
ဟေုခ တွင်ေသာ တိက်ုခန်းအပါအဝင်အကျိးခစံားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအရပ်ကတ ိ
အေရာင်းအဝယ် စာချပ်အဆက်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချ 
ပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမျိးမင်းလတ် [၁၂/မရက(ုိင်)၁၂၆၂၃၉] ထံမှ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကညာချက်ပါရိှသည့်ေနမှ 
(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသည့် ပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား (မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို
လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ (၇)ရက်ြပည့်ေြမာက်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B, D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)ေဒ ခိုင်ဇင်ဝင်း (LL.B, D.B.L) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ စ်-၁၃၀၈၈)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ ၀၉-၉၆၃၁၂၂၅၆၅ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၁၄၈၈၃၊ ၀၉-၉၆၃၁၂၂၅၆၅ 
အမှတ်-၁၂၀၈၊ မဏိစ ာလမ်း၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။အမှတ်-၁၂၀၈၊ မဏိစ ာလမ်း၊ ၆၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

ဦးစိန်ကည် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၅၈၀] (LMDW-၀၀၄၆၉၆)ဦးစိန်ကည် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၅၈၀] (LMDW-၀၀၄၆၉၆)
(ဘ) ဦးခင်ေမာင်ကည်ှင့် အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း(ဘ) ဦးခင်ေမာင်ကည်ှင့ ်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-၃၆၊ ေြမကွက် 

အမှတ်-၇၈၉၊ (အလျား၆၀ေပxအနံ၈၀ေပ) ရှိ ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ် ေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ဆက်စပ်စာချပ်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးစိန်ကည် [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၂၀၅၈၀] ထံမှ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ွယ်ဝင်းထွန်း [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၉၀၁] သည် (၂၂-၂-၂၀၂၂) 
ေနစဲွပါ “ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်” အရ ဝယ်ယူပီး လက်ေရာက်ရရိှ လက်ဝယ်ထားရိှေသာ 
ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။

ယခအုခါ ေြမကွက်၏ မလူပိင်ုရှင်ဂရန်အမည်ေပါက်ဆိသုမှူ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သထူ ံ
လကူိယ်ုတိင်ုဆက်သွယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါေြမကွက်သည် ၎င်းပိင်ုဆိင်ုေကာင်း အေထာက် 
အထားတင်ြပလာပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ေရာင်းသ ူဦးစိန်ကည်ှင့ ်ဝယ်ယူသူ ေဒ ွယ်ဝင်းထွန်းတို (၂၂-၂-၂၀၂၂) 
ေနစဲွပါ “ေြမအေရာင်းအဝယ်စာချပ်” အပုိဒ် (၆) အရလည်းေကာင်း၊ အပုိဒ် (၇) အရလည်း 
ေကာင်း၊ ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသိုြဖစ်ေစ၊ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွထံသိုြဖစ်ေစ လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ေြဖရှင်းေပးပါရန်ှင့် မေြဖရှင်းိုင်ပါက 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွ ေဒ ွယ်ဝင်းထွန်း နစ်နာသမ ကို ြပန်လည်ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အသိေပးအပ်ပါသည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ေြဖရှင်းြခင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ 
တည်ဆတဲရားဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာ 
အပ်ပါသည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ေဒ ွယ်ဝင်းထွန်း ဦးထင်ေကျာ် ေဒ ွယ်ဝင်းထွန်း ဦးထင်ေကျာ်
 [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၉၀၁] B.Sc., H.G.P, R.L [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၇၉၉၀၁] B.Sc., H.G.P, R.L
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၀၁၃ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၁၅/၉၀) ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၉၀၁၃ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၅၃၁၅/၉၀)
  Super Top Law Firm  Super Top Law Firm
  အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊   အမှတ်-၁၃၈၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း(လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ 
  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၈၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁  ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၈၂၄၃၅၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၆၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်သာယာအေရှပိင်ုးမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဘရုင့ေ်နာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၁၇၆)ရှိ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်သကတ-၁/တိုးချဲ၊ ေြမကွက်အမှတ-် 
၁၇၆၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x ၆၀)၊ စတုရန်းေပ-၂၄၀၀၊ ဧရိယာ-၀.၀၅၅ဧကရှ ိ
ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစားေြမကွက်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကုိ အမည်ေပါက်ြဖင့် 
ပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသ ူေဒ ခင်ေအးေအးသန်း[၁၀/မလမ(ိုင်) 
၀၂၄၃၉၄]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းတန်ဖိုးေငွ၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။  ကန်ကွက်လုိပါက  
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း  တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အများသိေစရန်  ေကညာအပ ်
ပါသည်။

လ ဲအပ်ချက်အရ-လ ဲအပ်ချက်အရ-
ဦးေကျာ်ေမာင်ေမာင်မင်း(LL.B,D.B.L)ဦးေကျာ်ေမာင်ေမာင်မင်း(LL.B,D.B.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၂၁)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၇၂၁)

အမှတ်(၃၄)၊ ေြမညီထပ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၃၄)၊ ေြမညီထပ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၆၉၁၅ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၆၉၁၅

ေဒ ဝင်းြမတ်သူထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၄၀၀၉]ှင့် ေဒ ဝင်းြမတ်သူထွန်း[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၉၄၀၀၉]ှင့် 
အများသိေစရန်အများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ နဝေဒးလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)တွင်ေနထိင်ုသ ူက ု်ပ်၏ 
မိတ်ေဆွ ေဒါက်တာဦးေအာင်ခင်ှင့ ်ေဒ ဝင်းြမတ်သူထွန်းတိုသည ်(၂၀၁၃)ခုှစ် 
တွင် အကင်လင်မယားအြဖစ ်ေပါင်းသင်းေနထိုင်ခဲ့ပီး၊ သမီး (၂)ဦး၊ သား(၁)ဦး 
ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် ေဒါက်တာ ဦးေအာင်ခင်ှင့် ေဒ ဝင်းြမတ်သူ 
ထွန်းတုိမှာ တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး စတ်ိသေဘာထားချင်း တိက်ုဆိင်ုမ မရိှ၍ ဆက်လက် 
ေပါင်းသင်းေနထုိင်ရန် မြဖစ်ုိင်ေတာ့သြဖင့် (၁၁-၉-၂၀၂၀)ရက်တွင် ပုဇွန်ေတာင် 
မိနယ်တရားုံး၌ "ှစ်ဦးသေဘာတ ူအကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စြဲခင်း "ှစ်ဦးသေဘာတ ူအကင်လင်မယားအြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စြဲခင်း 
ကတစိာချပ်"ကတိစာချပ်"အား မိနယ်တရားသူကီးေရှေမှာက်တွင် ကတိြပချပ်ဆုိ ကွာရှင်း 
ခဲ့ကပီး ြဖစ်ပါသည်။  

ယခုအခါ  ေဒ ဝင်းြမတ်သူထွန်းသည် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒါက်တာဦးေအာင်ခင် 
ေနအမ်ိတွင် မရိှခိက်ု က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ(၂၀၁၂)ခှုစ်ကတည်းက ပိင်ုဆိင်ုထားခဲသ့ည့ ်
နီဆန်းဂျေရ ေရာင် ယာ်အမျိးအစား ေမာ်ေတာ်ယာ် အမှတ်(2F-9693)အား 
(၁၇-၆-၂၀၂၂)ရက်တွင် ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲမမိသိေဘာြဖင့ ်ယေူဆာင်သွားခဲပ့ါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ အဆိပုါေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့ပ်တ်သက်၍ က ု်ပ်မတ်ိေဆမွသဘိ ဲ
"ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ အပါအဝင် အြခားနည်း တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်း 
ြခင်း" မည်သမှူ မြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်အကယ်၍ ြပလပ်ုပါက ြပလပ်ုသှူင့ ်လက်ခသံ ူ
တိုအား   ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယသွူားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပး ေကညာအပ်ပါ 
သည်။
 လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒါက်တာဦးေအာင်ခင် ဦးဘုန်းရှင် ေဒါက်တာဦးေအာင်ခင် ဦးဘုန်းရှင်
 [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၆၆၈၈] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၇၆၄၆/၁၃-၄-၁၉၈၃) [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၆၆၈၈] အထက်တန်းေရှေန(စ်-၇၆၄၆/၁၃-၄-၁၉၈၃)
  ုံး-အမှတ်(၅၂/က)၊ ဧရာဝဏ်(၁)လမ်း၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊   ုံး-အမှတ်(၅၂/က)၊ ဧရာဝဏ်(၁)လမ်း၊ ၁/အေနာ်မာရပ်ကွက်၊ 
  သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၈၁၀  သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၈၁၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီခိုင်၊ ြမဝတီမိနယ်၊ ရပ်ကွက(်၄)၊ ကွင်း/အကွက် 

အမှတ်ှင့် အမည်- ၈ ဗမာစု၊ ဦးပိုင်အမှတ-်၄/၂၆+၄-၂/၂၁၊ ဧရိယာ ဝ.၄၂၇ ဧကရှိ 
ှစ် (၃၀)ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်ေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့်များအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ခင်ေမရီ [၁၀/မလမ(ိုင်)၁၃၃၈၆၀]ထံမှ ဝယ်ယူရန်အတွက် 
က န်မ၏ မိတ်ေဆွက စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ 
ကန်ကွက်လိုပါက (၁၄) ရက်အတွင်း က န်မထံ အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့ ်
လူကိုယ်တိုင ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်သူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ တင်ဝင်းြမင့် (LL.B)ေဒ တင်ဝင်းြမင့ ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၄၉၄၂)
တိုက်အမှတ် (C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences,တိုက်အမှတ် (C)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ Pinlon Village Residences,

(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈ဖုန်း-၀၉-၅၁၂၀၈၅၈

သက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန် အများသိေစရန်ေကညာြခင်းသက်ဆိုင်သူများကန်ကွက်ိုင်ရန ်အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ယဇုန(၄)လမ်း၊ အမှတ် 

(၅၉၇/က)ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် “၆ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ”၏ 
ေြမညထီပ်အကျယ်အဝန်း (အလျား၁၈ေပxအန၅ံ၄ေပ)ရိှ တိက်ုခန်းှင့တ်ကွ ယင်း 
တိုက်ခန်းှင့် ဆက်စပ်တွယ်ကပ်လျက်ရှိေသာ အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကို 
တရားဝင်လက်ရှိထားပိုင်ဆိုင်ကာ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 
(ကန်ထိုက်တာ) ဦးရန်စိန် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၆၇၂၅] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သ ူေဒ လဲရ့ည်ြဖ [၁၀/ကထန(ိင်ု)၁၀၈၀၆၇]မှ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် 
ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု(၈-၇-၂၀၂၂) ရက်တွင် ေပးေချထားပီးြဖစ်၍ 
အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါ 
သည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုမာေသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ 
က ု်ပ်ထသံို လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်မ တစ်စုတံစ်ရာမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၅၀၀၁၆)
Ph: 09-780041939, 09-773562082Ph: 09-780041939, 09-773562082

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်(၄၃)၊ 

သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၄၂၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးစံလင်း (AB-
၀၇၅၈၅၅)အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်အကျယ်အဝန်း(အလျားxအနံ) (၄၅x၆၀)ေပ 
ေြမကွက်အနက်မှ ေခါင်းရင်းြခမ်း(အလျား x အနံ) (၂၄x၆၀)ေပေြမကွက်ှင့ ် 
ေြမကွက်ေပ ရိှ  အိမ်(ေရ+မီး)အပါအဝင် အိမ်ခံေြမှင့်ပတ်သက်ေသာ အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ ဝင်းမိုမို[၁၂/သလန(ိင်ု)၁၀၉၆၆၀]မှ ဆက်စပ်စာချပ် 
များြဖင့် ဝယ်ယူလက်ရိှထားပုိင်ဆုိင်ပီး၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းကာ လ ေဲြပာင်းေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံကတိြပလျက် အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းြခင်းကိ ု
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ြဖြဖေသာ[်၁၂/အစန(ိုင်)၁၃၉၄၂၄]မှ အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက် 
ရန်ရိှပါက (၂၀-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနေနာက်ဆုံးထားပီး က ု်ပ်ထံသုိ ပိင်ုဆိင်ုမ  စာရက် 
စာတမ်းမရူင်း အြပည့အ်စုြံဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက် 
ရန်မရိှပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ် ခံေြမအပီးအပုိင်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့် 
အညီ ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။      ေဒ ြဖြဖေသာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ေဒ ြဖြဖေသာ်၏ 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

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၃)၊ 

အန်ုးပင်ကီးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁၅၅၄)၊ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)၊ ၂၄၀၀-စတရုန်းေပ၊ 
(၀.၀၅၅)ဧကရှိ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိေနအိမ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို 
ေဒ ေနာ်မမီ[ီ၁၂/ရကန(ိင်ု)၀၄၆၀၄၁]မှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်အမည်ေပါက်လျက် ပိင်ုဆိင်ု 
ပီး၊ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုတံစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခပံါ 
သြဖင့်  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ဆက်သွယ်ကန််ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ြပည့သ်ည့တ်ိင်ု 
ကန်ကွက်သမူရိှပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီပီးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ FMI City၊ သဇင်(၁)လမ်း၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်FMI-8၊ 

ေြမကွက်အမှတ်-(၃၂၅)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ ေဒ ဥမ ာထွန်းဦး [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၂၆၃၉] 
အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်
အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေဒ ခင်စန်းေဝ [၇/ပမန(ိုင်)၀၆၉၂၄၆]က အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတိစာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယူ 
ပိင်ုဆိင်ုကာ အမည်ေပါက်ထမှံ (၂၅-၅-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ ရန်ကန်ုမိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုတံင်ုံး၏ အထူးကိယ်ုစားလှယ် 
လ ဲစာအမှတ်-၈၄၃၉/၂၀၂၂ ရရှိထားပီး ၎င်းမှေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုေသာေကာင့်က ်ုပ်တို၏ 

မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ 
(၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်တိုထသံို ပိင်ုဆိင်ုေကာင်း စာရက်စာတမ်းမရူင်း အေထာက်အထား ခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးမိုးမင်းေဆွ ေဒ ခင်မာွယ် ဦးေအာင်မျိးသူ ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ် ဦးမိုးမင်းေဆ ွ ေဒ ခင်မာွယ် ဦးေအာင်မျိးသ ူ ေဒ နန်းစုြမတ်ိုးထွဋ်
 (LL.B, D.B.L) (LL.B, D.B.L) (LL.B) (LL.B) (LL.B, D.B.L) (LL.B, D.B.L) (LL.B) (LL.B)
 (စ်-၁၄၄၀၄) (စ်-၁၄၂၆၂) (စ်-၁၇၄၆၂) (စ်-၁၇၅၉၀) (စ်-၁၄၄၀၄) (စ်-၁၄၂၆၂) (စ်-၁၇၄၆၂) (စ်-၁၇၅၉၀)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ေဒ ေချာူပါဝင်း (LL.B) (စ်-၅၂၅၉၃)ေဒ ေချာူပါဝင်း (LL.B) (စ်-၅၂၅၉၃)

အထက်တန်းေရှေနအထက်တန်းေရှေန
Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ Legal Chance Office: အမှတ်(၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ချိ (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊ ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၄၅၇၅၆၈၂၁၊ ၀၉-၄၃၁၆၇၂၉၆၊ ၀၉-၄၂၁၀၂၂၁၁၂



ဇူလိုင်  ၁၀၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
ရန်ကုန်မိ၊   ဒလမိနယ်၊   ရာဇသ  ကန်ရပ်ကွက်၊   အမှတ်-၅/၂၂၃(ခ)၊ 

ေပ(၂၀x၆၀)ပါမစ်ေြမပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ ူဘီ (KMW-၀၂၄၂၇၁)ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ 
ဦးေအာင်လွင်မိုး[၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၉၇၅၃]မှ အပီးအြပတ်ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

ေဖာ်ြပပါကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍   ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက  က ်ုပ်ထံသို 
ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းှင့် ေကာ်ြငာသည့်ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက် 
ုိင်ပါသည်။ ယင်းေနေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပီးေြမာက် 
သည်အထိ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးညီညီေအာင်(စ်-၁၄၃၇၁)ဦးညီညီေအာင(်စ်-၁၄၃၇၁)

LL.B,DL.101 WIPO(Switzerland)LL.B,DL.101 WIPO(Switzerland)
Diploma in Software Engineering,Diploma in Software Engineering,

Diploma in EnglishDiploma in English
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်(၃၆)၊ ၃-လ ာ(B)၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၆)၊ ၃-လ ာ(B)၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-73160186,09-778920320Ph:09-73160186,09-778920320

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-(၃၄-စီ)၊ အေရှြမင်းပိင် ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်(၃၄-စီ)၊ အေရှြမင်းပိင ်

ကွင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈-ဘီကွင်းလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၈-ဘီ၂+၈-အက်ဖ်)ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ +၈-အက်ဖ်)ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ 
(၈)ထပ်တိက်ု၏ (၅)လ ာ(စတတု ထပ်)(5-D)ဟေုခ  ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ (၈)ထပ်တုိက်၏ (၅)လ ာ(စတုတ ထပ်)(5-D)ဟုေခ  ေသာ ေပ(၂၀x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ 
တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် တိုက်ခန်းအတွင်း တပ်ဆင်ထားေသာ Air Con (၃)လုံးအပါအဝင် တိုက်ခန်း(၁)ခန်းှင့် တိုက်ခန်းအတွင်း တပ်ဆင်ထားေသာ Air Con (၃)လုံးအပါအဝင် 
အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုအကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုလက်ရိှတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုထားသြူဖစ်ပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ နန်းေကာင်ခမ်း(ဘ)ဦးစိုင်းလုံးရှဲန်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၇၅၇၇]ေဒ နန်းေကာင်ခမ်း(ဘ)ဦးစိုင်းလုံးရှဲန်[၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၇၅၇၇]မှ 
အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်းဝန်ခံပီး လ ဲေြပာင်းေရာင်းချလုိေကာင်း ကမ်းလှမ်းသြဖင့် 
အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ စရန်ေငတွချိကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ဤအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍   (၁၄)ရက်  
ြပည့်ေြမာက်သည့်ေန ညေန(၄)နာရီအတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား 
(မူရင်း)များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးစီးသည်အထိ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သ ာခိုင်(LL.B) D.L.P,WIPO (Switzerland)ေဒ သ ာခိုင်(LL.B) D.L.P,WIPO (Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၉၀၉၅)
တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(A-2)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာ(၁)၊ (၄၈/U-10)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၀၅၈၆၇၊ ၀၉-၂၅၀၀၀၉၃၉၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်စက်မ ဇုန်အပိုင်း(၁)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၉၀.B)၊ ဧရိယာ 

(၁.၈၅၉)ဧကရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားစာချပ် (စက်မ လက်မ လုပ်ငန်း) ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်တည်ေဆာက်ထား
ေသာ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ စက်မ ဇန်ုအပိင်ုး(၁)၊ ဆပ်ိကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၀-B) ဟေုခ တွင်ေသာ အေဆာက် 
အဦ၊ 315 KVA Transformer ှင့ ်ေရ၊ လ ပ်စစ်မတီာအပါအဝင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုး 
တိုကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာနရှိ ေြမစာရင်းတွင် အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ 
ဦးေအးေသာင်း [၁၂/ကမတ(ဧည့်)၀၀၀၀၇၉] ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင် လက်ေရာက်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန ်
ေရာင်းဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်သြဖင့ ်အဆိုပါေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများသည ်
ခိုင်လုံေသာ မှတ်ပုံတင်စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်ယခုသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း 
လကူိယ်ုတိင်ု က ု်ပ်ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်မှေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးသက်လွင်ဦး ေဒ ှင်းအိခိုင် ဦးသက်လွင်ဦး ေဒ ှင်းအိခိုင်
 LL.B, LL.M, D.B.L, D.M.L, D.I.L, PGDL, B.Sc, LL.B, LL.M, PGDL, D.A, D.M.A.C LL.B, LL.M, D.B.L, D.M.L, D.I.L, PGDL, B.Sc, LL.B, LL.M, PGDL, D.A, D.M.A.C
 D.L.P, WIPO (Switzerland) D.L.P, WIPO (Switzerland) D.L.P, WIPO (Switzerland) D.L.P, WIPO (Switzerland)
 အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၀၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၇၀) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၅၀၅) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၇၀)

အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၆၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၂၂၉၊ ၀၉-၄၃၀၉၀၇၈၂ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၂၂၉၊ ၀၉-၄၃၀၉၀၇၈၂

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၃၈/ခ)၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၃၆)၊ ေြမကွက်အမှတ ်(၅၃၈/ခ)၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၄x၆၀) ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့် ထိုေြမေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၄x၆၀) ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ထိုေြမေပ ရှိ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 

(၃၆)ရပ်ကွက်၊ မန်းဘခိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၃၈/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် (၃၆)ရပ်ကွက်၊ မန်းဘခိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၅၃၈/ခ)ဟုေခ တွင်ေသာ အေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ်

အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းအရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမှင့အ်ေဆာက်အဦကိ ုအမည်ေပါက်ြဖစ်ကာ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သဟူ ု

ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ ှင်းန ာဝင်း [၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၂၈၁၄၃]ထံမှ က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ရီရီေအာင[်၁၂/

ကတန(ိင်ု)၀၀၀၃၂၃]က အပီးအပိင်ု လ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုေရးဆိင်ုခွင့ ်

ရိှသူများအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား (မူရင်း)များှင့်တကွ က ု်ပ်တုိ 

ထသံို (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 

ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ-

 ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန) ဦးြမင့်သန်း ေဒ သီရိလ  င် ေဒ ြဖြဖထွဏ်း (အထက်တန်းေရှေန)

 (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆) (စ်-၆၉၆၃) (စ်-၁၅၂၆၀) (စ်-၃၂၁၅၆)
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စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph- 09-5018076စာချပ်စာတမ်း(အထူး)ဝန်ေဆာင်မ ေပးသည်။ Ph- 09-5018076

အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။အမှတ်(၁၁၉၄)၊ ပင်လုံလမ်းမ၊ (၃၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

“တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိေကာင်း“တိုက်ခန်းအား ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိေကာင်း

အသိေပးေကညာြခင်း”အသိေပးေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

ကွမ်းရဲတန်းလမ်း၊ တုိက်အမှတ်(၇)၊ ေြမညီထပ်၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ)၊ ေြခရင်းခန်း၊ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၂.၅x၅၀)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင်ဆက်စပ် 

သည့်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ် 

အဆင့်ဆင့်ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် လက်ဝယ်ထား စီမံခန်ခဲွေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှ 

ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်သည့် ဦးေနလင်းေအာင် (ဘ)ဦးြမင့်ဦး 

[၉/တကန(ုိင်)၁၉၆၃၀၈] ှင့် ေဒ စုစုေအာင် (ဘ) ဦးေကျာ်ြမင့် [၁၂/သခန(ုိင်) 

၁၀၅၈၆၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများြဖစ်ေသာ ေဒ ယ်မာသက် (ဘ) 

ဦးတင်ြမင့် [၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၀၁၉၃၉]ှင့် ဦးမင်းသန်  (ဘ)ဦးတင်ြမင့်[၁၂/ 

ကမတ(ုိင်)၀၀၁၉၄၀]တုိက (၆-၇-၂၀၂၂) ရက်စဲွပါ  “ှစ်ဦးသေဘာတူ တုိက်ခန်း 

အပီးအပုိင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်”ကုိ ဥပေဒှင့်အညီချပ်ဆုိ၍ ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင် 

လက်ဝယ်ထားရိှပီးေကာင်း အြခားမည်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ  ပုိင်ဆုိင်ခွင့် 

မရှိဘ ဲက ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများကသာ တုိက်ခန်းှင့်တကွ ယင်းတုိက်ခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိ 

သူများြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)ေဒ ေမမီေစာ(B.A,LL.B,P.G.D.L)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၀၈)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၉၄၀၈)

အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower ၊ အမှတ်-၅၆၅၊ ပထမထပ်၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၃/စီ)၊ MAC Tower ၊ 

ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၂၄ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၃၉၉၆၃၈၊ ၀၉-၄၂၃၇၂၄၈၂၄

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးဘန်တိတ်ဦးဘန်တိတ်

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
အမှတ်(၃၆/B)၊ မေနာ်ဟရီလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ 

ရန်ကန်ုမိေန ေဒ ကည်ကည်လွင်၏ ခင်ပွန်း၊ ေဒ ရှင် 
ရှင်ြမင့၊် ေဒ ေထွးေထွးြမင့်တုိ၏ အစ်ကိြုဖစ်သ ူဦးဘန် 
တိတ်သည် ၈-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) ညေန ၃:၄၅ 
နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်အတူ  ထပ်တူထပ်မ   ဝမ်းနည်းေကကွ ဲ
ရပါသည်။

(ဦးလှြမင့်)၊ ေဒ ြမြမေအး(ဦးလှြမင့)်၊ ေဒ ြမြမေအး
ဦးေအာင်မိုးေကျာ်-ေဒ မာမာထွန်းဦးေအာင်မိုးေကျာ-်ေဒ မာမာထွန်း
                  မိသားစု                  မိသားစု
ဦးတင်ေအာင်လွင် (ခ) ဦးဂ န်လွင်ဦးတင်ေအာင်လွင ်(ခ) ဦးဂ န်လွင်

ှစ်ြပည့်အလွမ်းှစ်ြပည့်အလွမ်း
ချစ်ဇနီး ေဒ အုံးမိင်ှင့ ်သား ေမာင်စိုးစည်သတူိုကွယ်လွန်ခဲ့က 

သည်မှာ တစ်ှစ်ြပည့်ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုတုိမှာ 

တစ်ေနမှ ေမ့မရိုင်ဘ ဲအစ်သတိရလွမ်းဆွတ်လျက်ရှိေနကပါ 

သည်။ ကွယ်လွန်သူတုိကုိ ရည်စူးပီး ၁၀-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ဘုရား 

အမှးရိှေသာ ပင့်သံဃာအရှင်သူြမတ်တုိအား ဝါဆုိသက  န်း၊ ေနဆွမ်း၊ 

ဒါတဗ ဝတ အစုစုတုိကုိ ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

အေပါင်းတုိအား ဧည့်ခံေက းေမွး၍ ေကာင်းမ ကုသုိလ်များ ြပလုပ် 

ေပးလျက်ရိှပါသြဖင့်  ေရာက်ရှိရာ  ြမင့်ြမတ်ေသာ  ဘံုဘဝမ ှသာဓ ု

အုေမာဒနာကို ေကာင်းစွာေခ ဆိုိုင်ကပါေစ။

ချစ်ဇနီး ေဒ အုံးမိင်ှင့် သား ေမာင်စိုးစည်သူတိုေရချစ်ဇနီး ေဒ အုံးမိင်ှင့ ်သား ေမာင်စိုးစည်သူတိုေရ

အမ -အမ -အမ အမ -အမ -အမ 

ချစ်ခင်ပွန်း - ဦးစိုးသိန်းချစ်ခင်ပွန်း - ဦးစိုးသိန်း

သမီးကီး - ေဒ ေဆွေဆွဝင်း-ဦးေဇာ်မင်းထွန်းသမီးကီး - ေဒ ေဆွေဆွဝင်း-ဦးေဇာ်မင်းထွန်း

သမီးငယ် - ေဒ ယုယုေဆွသမီးငယ ် - ေဒ ယုယုေဆွ

ချစ်ေြမးများ - မခင်ြမတ်ိုးေဆွ၊ မသန်သီရိထွန်း၊ ချစ်ေြမးများ - မခင်ြမတ်ိုးေဆွ၊ မသန်သီရိထွန်း၊ 

  မသင်းေဟမာန်စိုး၊ ေမာင်ေအာင်ြမင့ြ်မတ် မသိားစု  မသင်းေဟမာန်စုိး၊ ေမာင်ေအာင်ြမင့ြ်မတ် မသိားစု

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

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်ဦးခင်ေမာင်ြမင့်

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ငိမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက ်

(၉/၆)၊ အခန်း(၁၃) ေန ေဒ ြမင့ြ်မင့လ်  င်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးဝင်းသ-ူ

ေဒ ဖိးဇင်လ  င်၊ ဦးဝင်းထိုက-်ေဒ ကလျာလင်းတို၏ေမွးသဖခင်၊ မဖိးသီရ ိ

ေကျာ်၊ မချမ်းေြမေ့မသ၊ူ ေမာင်ခန်စည်ဟန်ိး၊ ေမာင်ဘုန်းမင်းခန်တုိ၏ အဘိုး 

သည် ၈-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) နနံက် (၃:၄၅)  နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့ ်၁၀-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာ ခင်စန်းြမင့်(B.D.S)ေဒါက်တာ ခင်စန်းြမင့(်B.D.S)

(သထုံမိ)(သထုံမိ)

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
မွန်ြပည်နယ်၊ သထံုမိေန (ဦးလှြမင့်-ေဒ ကက)တုိ၏ သမီး၊ (ဦးေပွေငါ့-ေဒ ေကျာ် 

လန်း)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊ ဇဋိလ(၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၈၄၄)ေန ဦးစန်းလွင်(အင်ဂျင်နယီာချပ်-ငမ်ိး၊ ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန)၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးညညီီိင်ု-ေဒ ှင်းစန်းလွင်၊ ဦးဝင်းစန်းလွင်-ေဒ အအိမိိုး၊ ေဒ ြမင့်က 

ကလွင်၊ ဦးဝင်းမင်းလွင်-ေဒ နန်းဆီပင်း၊ ဦးေကျာ်မျိးထွန်း-ေဒ ဝင့်ကကလွင်တို၏ 

ေကျးဇူးရှင် ေမွးသမခိင်၊ ေြမး ခနုစ်ေယာက်တို၏ အဘွားသည် ၉-၇-၂၀၂၂(စေနေန ) နနံက် 

၁:၂၅ နာရီတွင် ေြမာက်ဒဂုံမိနယ ်ပင်လုံေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သူ၏ ဆ အရ ယင်းေန  ညေန ၄နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၇-၂၀၂၂(ေသာကာေန ) နံနက်တွင် သဃ  န်းက န်းမိနယ် 

ေနအမ်ိသို  ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာက ေရာက်ကပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေအာင်စိုးဦးေအာင်စိုး

ေြမတိုင်းဦးစီးဌာန(ငိမ်း)ေြမတိုင်းဦးစီးဌာန(ငိမ်း)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ပခုက ခိုင်၊ ေရစကိမိေန (ဦးေရ ကီး-ေဒ ေအးရှိန်)တို၏ 

သား၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးေအာင်သန်း)-ေဒ ခင်ေစာကတို၏ တူ/ 

သား၊ (ေမာင်ထွန်းေအာင်က)၊ Mr.Tay Guan Pong-ေဒ ေအး 

ေအးေအာင်၊ ဦးမင်းေဇာ-်ေဒ စိုးစိုးေအာင်၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင-်

ေဒ သ ာဝင်း၊ ေဒ စ ာေအာင်တို၏ အစ်ကိုကီး၊ ေမာင်ေကာင်း 

ခန်ေဇာ်၊  ေမာင်ဟန်ိးထက်ေဇာ်၊ ေမာင်ဖိးသဟီေအာင်တို၏ ဦးကီး 

ဦးေအာင်စိုးသည ်၈-၇-၂၀၂၂ (ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ(၂)နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၀-၇-၂၀၂၂(တနဂ  ေွေန) နံနက် ၁၁ နာရီ 

တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး 

မိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်ေဆွတင့် (Joyce)ေဒ ခင်ေဆွတင့် (Joyce)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ် [ေဒ ုခုင် (စြံပအလွတ် ပညာသင်ေကျာင်း)]၏ 

သမီး/တူမ၊ (ဦးွန်ေမာင်- ေဒ ရင်ွန် )တို၏ သမီး၊  (ဦးဘကဲ-ေဒ ေအးကည်)

တို၏ သမီးေခ းမ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ အမှတ်(O-၁၃၀)၊ သစ်ခွလမ်းသွယ(်၄)၊ FMI 

City  ေန ဦးဝင်းေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးမိုးေကျာ်သ)ူ၊ (ဗိုလ်ရဲေကျာ်သူဝင်း)၊ 

ေဒ ေမေကျာ်သဝူင်း၊ ဦးဝဏ ေကျာ်သဝူင်း-ေဒ ြမတ်ြမတ်ထွန်း၊ ေဒ ေကခိင်ုေကျာ်သဝူင်း 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသမိခင်၊ မြမတ်ယမင်း၊ ေမာင်သူရိန်လင်းတို၏ အဘွား 

ေဒ ခင်ေဆတွင့သ်ည် (၈-၇-၂၀၂၂)ရက် နနံက် (၁၁:၀၆)နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနတွင်ပင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား 

အေကာင်းကားပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၄-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) 

တွင်  ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာမည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ် FMI  City  ေနအိမ်သို 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်    ၁၀၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် 

၁၆ ဦးေတွရိှ၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှမ ရာခိင်ု န်းမှာ သညု 

ဒသမ ၃၃ ရာခိုင် န်းရှိ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဆီထွက်

သီးှံစိုက်ဧက ၁၃ သိန်း ေကျာ်လျာထား

စိုက်ပျိးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

မျိးဆက်သစ် ပျိးခင်း

စာမျက်ှာ - ၂၂

စာမျက်ှာ - ၁၉

စာမျက်ှာ - ၂၀၊ ၂၁

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မဟာသေရစည်သ ူမင်းေအာင်လ  င်၏ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ေနတွင် 

ကျေရာက်ေသာ (၇၄)ှစ်ေြမာက်ြပည်ေထာင်စုေနအခမ်းအနားသို ေပးပိုသည့ ်

သဝဏ်လ ာမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၁၂-၂-၂၀၂၁

ဒမီိကုေရစေီဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ိင်ုငေံတာ်အတွက် အေရးအကီးဆုံး 

ေသာလပ်ုငန်းသည်  ြပည်ေထာင်စမုပိကဲွေရး၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလုံး 

ညွီတ်မ မပိကဲွေရး၊  အချပ်အြခာအာဏာ တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးဟသူည့် 

ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးပဲ  ြဖစ်ပါသည်။  ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်ေရးသည်  တပ်မေတာ်၏ အဓကိတာဝန်ြဖစ်သည့် 

အတွက်  ိင်ုငေံတာ်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကိ ုတပ်မေတာ်အား လ ဲေြပာင်း 

ေပးထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း 

ဒီမိုကေရစီကို  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရး 

အတွက် ဒိုတာဝန်အေရးသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားပီး တပ်မေတာ်ှင့် 

အတ ူဝိင်ုးဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်သွားကရန် အေလးအနက်တိက်ုတွန်း 

လိုပါသည်။
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၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား 

ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် နီးစပ်ရာလုံ ခံ ေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက်ထုတ်ြပန်

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၉

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ်အချိေသာ  တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကုိင်အဖဲွများအတွင်း ေရာက်ရိှေနသည့် CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ်ကိဆိုေရး 

စခန်းအသီးသီးှင့် နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်း 

အသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ြပန်လည်ဝင်ေရာက် 

ိုင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သူများကုိ  သတ်မှတ် 

စညး်ကမး်ချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင် ေအးချမး်စွာ 

ေနထိုင်ိုင်ေရး  အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ိုင်ငံေတာ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ     သတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွက      အသေိပး 

ထုတ်ြပန်ထားေကာင်းသိရှိရသည်။ ေကညာချက်အြပည့်အစုံမှာ -  

ြ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           စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အမျိးသမီးအသင်း ဂိုးြပတ်ိုင်ပွ ဲထပ်မံရယူ
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၉

၂၀၂၂ အာဆီယံ   အမျိးသမီး 

ချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲ    အုပ်စု(ခ) 

တတိယေနကို ဇူလိုင်  ၉ ရက်က 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌   ဆက်လက် 

ကျင်းပရာ  ြမန်မာ့လက်ေရးစင ်

အမျိးသမီးအသင်း  ဂိုးြပတ်ိုင်ပွ ဲ

ထပ်မံရယူိုင်ခဲ့သည်။

သုံးဂိုးြပတ်အိုင်ရ

ြမန်မာအသင်းသည ် ဒုတိယပွဲ 

အြဖစ်   ကေမ ာဒီးယားအသင်းှင့် 

ယှ်ပိင်ကစားရာ   သုံးဂိုးြပတ ်

အိင်ုရရိှခဲသ့ည်။    ြမန်မာအသင်း 

သည်  တီေမာှင့်  ကေမ ာဒီးယား 

တိုကို     ဂုိးြပတ်အုိင်ရထားြခင်း 

ြဖစ်ပီး ဆမီီးဖိင်ုနယ်တက်ေရာက် 

ရန်   အခွင့်အေရးပိုေကာင်းသွား 

ခဲ့သည်။  ကေမ ာဒီးယားအသင်း 

သည်        ိုင်ငံတကာပိင်ပွဲများ 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဂျင်တီးနားေတာင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာ 

ဂျဗင်တပ်အသင်းသို ေြပာင်းေရ 
အာဂျင်တီးနားေတာင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာဟာ ပီအက်စ်ဂျ ီ

အသင်းမှာ ခုနစ်ှစ်ကာကစားခဲ့ပီးေနာက ်အီတလီစီးရီးေအကလပ ်

ဂျဗင်တပ်အသင်းဆ ီအလွတ်ေြပာင်းေရ ေကးနဲ  ေြပာင်းေရ ခဲ့ပြီဖစ်ပါ 

တယ်။

အသက် ၃၄ ှစ်အရယ်ရှိ ေတာင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာဟာ 

ပီးခ့ဲတ့ဲေဘာလံုးရာသီကုန်က ပီအက်စ်ဂျအီသင်းကေန ထွက်ခွာခ့ဲကာ 

ဂျဗင်တပ်အသင်းနဲ  တစ်ှစ်သက်တမ်းရှိစာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုပီး 

ေြပာင်းေရ ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို ြမန်မာှင့် ကေမ ာဒီးယားအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားကစ်။




