
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလဆန်း      ၁၄      ရက်၊      တနလ  ာေန။                                                                                                                                            Monday,      11     July    2022          ၁၀၇၉၃

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

ဖတ်စရာယေန

ေဆာင်းပါး စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၄

စာမျက်ှာ » ၂၂

၁၃၈၄ ခုှစ်(၂၀၂၂ ခုှစ်)၊ 

(၂၉)ကမ်ိေြမာက် နကိာယ်စာေမးပဲွ 

ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

အသည်းေရာင်ေရာဂါှင့် 

ေနာက်ဆက်တွဲ ေရာဂါများ

ေရြပင်ကိ ု ြမင်ရသကဲ့သိုလည်းေကာင်း၊ တံလ ပ်ကို 

 ြမင်ရသက့ဲသုိ လည်းေကာင်း၊   ဤအတူ(ခ ာငါးပါး 

ဟူေသာ) ေလာကကို    ကျင့်သူကိ ု   ေသမင်းသည ်

မြမင်ိုင်။  ဤသို   ေသာသူသည် ေသြခင်းကင်းရာ 

နိဗ ာန်ကို   မျက်ေမှာက်ြပကကုန်၏။  ထိုသူတိုအား 

ေနာက်တစ်ကိမ် ပဋိသေ ေန၍ ေသရြခင်းသည ်မရှိ 

ေတာ့ပီ။   ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၀)

ေလာကကို  ကျင့်သူ
 

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁၀

သယဇံာတှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနတို၏ ညိ  င်းစစီ်မ ြဖင့ ်ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိုအတွင်း သစ်ေတာြပန်းတီးေနရာ ငါးေနရာတိုတွင ်ရဟတ်ယာ်ြဖင့ ်သစ်ေစ့ေြမလုံးများ ကဲချြခင်းကိ ုြပလုပ်သည်။

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်ှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်တိုအတွင်း ရဟတ်ယာ်ြဖင့ ်သစ်ေစ့ေြမလုံးများကဲချ

CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့် လူငယ်လူရယ်များအား ကိဆိုေရးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံြခင်းှင့် 

နီးစပ်ရာလုံ ခံေရးစခန်းများ၌ လက်ခံြခင်း ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာချက် ထုတ်ြပန်
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်     ၁၀

နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးှင့ ် အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက် 

ကိုင်အဖွဲများအတွင်း    ေရာက်ရှိေနသည့်   CDM ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများှင့ ်လူငယ်လူရယ်များအား    နယ်စပ် 

ကိဆိုေရးစခန်းအသီးသီးှင့ ်  နီးစပ်ရာ တပ်မေတာ်၊          ြမန်မာ 

ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲစခန်းအသီးသီးသို ဆက်သွယ်၍ ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေကာင်းှင့် ယင်းသိုသတင်းပိုဆက်သွယ်သမူျား 

ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနစ်ြပည်သူဘဝတွင ်

ေအးချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ေရး   အာမခံချက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲက 

အသိေပးထုတ်ြပန်ထားေကာင်း   သိရှိရသည်။   ေကညာချက ်

အြပည့်အစုံမှာ -

   ြပည်တွင်း၊   ြပည်ပရိှ အချိေသာ    ေကျာင်းသား   ေကျာင်းသူ၊ 

လူငယ်လူရယ်ှင့် CDM ဝန်ထမ်းများအား ဥပေဒေဘာင်အတွင်း 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏စီးပွား 

ေရး၊  လမူ ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတုိအြပင် အြခားက  ေပါင်းစု ံ

၌  ဖံွဖိးတိးုတက်ေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထိုအြပင် 

ြပည်ေထာင်စုအတွင်းရှ ိေဒသအသီးသီးတွင ် တိုင်းရင်းသားြပည်သူ 

များ စိတ်ေအးချမ်းသာစွာြဖင့် ေနထုိင်စားေသာက်ုိင်ေရးအတွက်လည်း   

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက    ေနညမြပတ ်လုံ ခံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်။ မိမိတုိအေနြဖင့်  တုိင်းရင်းသားညီအစ်ကုိ 

ေမာင်ှမများ၏     ကျစ်လျစ်ခိင်ုမာသည့ ်ညွီတ်ေသာ  စေုပါင်းအား 

ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   

ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေစရန် အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ 

လူနာသစ် ကိုးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ 

၂၁ ရာခိုင် န်းရှိ



       

ဇူလိုင်  ၁၁၊   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

အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး၊ လွတ်လပ်ေရးဗိသုကာကီး၊ ိုင်ငံြပသုခမိန ်

ကီးဟ ုြမန်မာိင်ုငတွံင် ဂဏ်ုတင်အပ်သည့ပ်ဂု ိလ်မှာ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း ြဖစ်ပါ 

သည်။ ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းသည် တိင်ုးြပည်အတွက် အသက်ေပး၍ တိက်ုပဲွဝင်ခဲ့ပီး 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ေပါင်းုံးညီညာစွာ ပါဝင်လ ပ်ရှားခဲ့ေသာ 

ေကာင့ ်၁၈၂၄ ခုှစ်မှ ၁၉၄၈ ခုှစ်အထိ ၁၂၄ ှစ်တိတိ ဆုံး ံးခဲ့ေသာ ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးကိ ုြပန်လည်ရယူိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ တု  င်းမမီေသာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး၊ ကိုယ်ကျင့ ်

တရား၊ စွမ်းေဆာင်မ များ၊ စည်းလုံးညီွတ်မ အတွက်ဆိုလ င် သူမတူေအာင် 

သည်းခံိုင်မ များ၊ သဇာအာဏာ၊ ရာထူးဂုဏ်ရှိန် စည်းစိမ်တိုကို မမက်ေမာ၊ 

ကိုယ်ကျိးရှာငိုဘသမားများအား  စက်ဆုပ်ရံရှာ၊  ေြပာသလိုလုပ်၊  လုပ်သလို 

ေြပာတတ်မ များှင့် ဟန်ေဆာင်မ မပါ ပကတိိုးသားစွာြဖင့ ်ေြပာကားခဲ့ေသာ 

အမှာစကားများကို ြမန်မာြပည်ရှိ တိုင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက ယေန  

ထက်တိင်ုေအာင် မေမ့ိင်ုကေသးေပ။ အထူးသြဖင့ ်ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း ကျဆုံး 

ခဲ့သည့် ယေနအချနိ်အခါကာလသိုေရာက်သည်ှင့ ် ပိုမိုလွမ်းဆွတ်သတိရမိက 

ပါသည်။

၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန  ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမေရှတွင ်ကျင်းပ 

ေသာ လူထုအစည်းအေဝးပဲွ၌ တုိင်းြပြပည်ြပလ တ်ေတာ်တွင် အတည်ြပခ့ဲေသာ 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့ ်လပ်ုငန်းများအေကာင်းကိ ုြပည်သလူထူအုား အစရီင်ခ ံ

ေြပာကားပီးေနာက် တိင်ုးြပည်အတွက် ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက ေနာက်ဆုံးအမှာ 

စကားေြပာကားခ့ဲသည်။ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက “လွတ်လပ်ေရးဆုိတာ စည်းမ့ဲ 

ကမ်းမဲ့သေဘာမျိးမဟုတ်ဘူး။  စည်းနဲကမ်းနဲသေဘာမျိးြဖစ်တယ်။ စည်းနဲ  

ကမ်းနဲ ရိှမှသာ လွတ်လပ်ေရးဆုိတာြဖစ်ုိင်တယ်။ လွတ်လပ်ေရးရတ့ဲအခါ အခွင့် 

အေရးေတွပိုရလာသလို တာဝန်ေတွလည်းပိုလာမယ်။ လွတ်လပ်ေရးရတဲ့အခါ 

ြမန်မာြပည်ကို ကာကွယ်ဖိုတာဝန်ဟာ ြမန်မာေတွရဲအဓိကတာဝန်ြဖစ်တယ်။ 

ြမန်မာတိုင်း၊ ြမန်မာတိုင်း အရယ်ေရာက်သူမှန်သမ  စစ်မ မထမ်းမေနရဥပေဒနဲ  

စစ်ထဲဝင်ေစရမယ”်ဟု ေြပာကားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ “ဒီတုိင်းြပည်လွတ်လပ်တ့ဲအခါမှာ ယိုးဒယားြပည်လို ြဖစ်ချင် 

သလား၊ တူရကီြပည်လိုြဖစ်ချင်သလား၊ အေမရိကန်လိုြဖစ်ချင်သလား၊ အဂ  လန် 

ိုင်ငံလိုြဖစ်ချင်သလား၊ ြဖစ်ချင်တာေတွအေပ မှီပီး ခင်ဗျားတို အလုပ်မလုပ်ဘ ဲ

နဲေတာ့ြဖစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပေဒသာပင်ဟာ ေြမကေပါက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ 

ပေဒသာပင်ေပါက်ေအာင်ဆိုရင ်  က န်ေတာ်တို   အလုပ်လုပ်မှြဖစ်မယ်ဆိုတာ 

နားလည်ထားေစချင်တယ်။ လွတ်လပ်ေရး ရပင်ရြငားေသာ်လည်း လွတ်လပ်ေရးရဲ 

တာဝန်ကိ ုက န်ေတာ်တို မထမ်းေဆာင်ချင်ဘူးဆိရုင် ခင်ဗျားတိုရတဲ ့လွတ်လပ်ေရး 

ဟာ ဒကီေနရပီး မနက်ြဖန် သမူျားလက်ြပန်ပါသွားမှာပဆဲိတုာ ခင်ဗျားတုိ သေိစ 

ချင်တယ်။”

“လွတ်လပ်ေရးရတဲ့အခါမှာ စီမံကိန်းအမျိးမျိးနဲလုပ်ေတာင်မ ှအှစ်(၂၀)

ေလာက်၊   စကားခပ်ိုင်းိုင်းေြပာရရင ်   အေတာ့ကိုပဲေအာင်ကုန်းလုပ်ိုင်မှ၊ 

န်ုးလပ်ုိင်ုမှ အှစ်(၂၀)ေလာက်ရိှတဲအ့ခါ ေတာ်ကာကျမယ်။ တြခားလွတ်လပ်တဲ ့

ုိင်ငံေတွက ေြခလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းရင် က န်ေတာ်တုိက ေြခလှမ်းေလးငါးဆယ် 

လှမ်း လှမ်းလုိက်ုိင်မှ ေနာင် ၁၀ ှစ်၊ အှစ် ၂၀ တန်သည်အားြဖင့် တန်းတူညီတူ 

ြဖစ်သွားမယ်။” “တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းညီွတ်ေရး၊ တိုင်းရင်းသားလူထု 

ညွီတ်ေရး၊ စားဖားသမားေတွ ညီွတ်တာ က န်ေတာ်မလုိချင်ဘူး။ တုိင်းရင်းသား 

အချင်းချင်း ညီွတ်ေရး၊ တိုင်းသူြပည်သား လူထုညီွတ်ေရးှစ်ခု မရှိသမ  

ကာလပတ်လုံး   ဒီတိုင်းြပည်ဟာ    လွတ်လပ်ပင်လွတ်လပ်ေသာ်ြငားလည်း 

ဘယ်ပါတီတက်တက်၊  ဘယ်အစိုးရလုပ်လုပ် - - - တိုင်းြပည်ြဖစ်ေနမှာပဲလို 

က န်ေတာ်ေြပာချင်တယ်။”

“ြမန်မာေတွစိတ်ဓာတ်က မဟုတ်တဲ့ေနရာမှာ သွားပီးေကာင်းေနတယ်။ 

တကယ့်ေနရာေတွကျေတာ ့အသုံးမကျဘူး။ ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်ေရးရေအာင ်

ဆိုတာမျိးမှာ အသုံးမချတတ်ဘူး။ ြမန်မာ ြမန်မာချင်း ချဖိုမှာပဲလုပ်ချင်တယ်။ 

ဒါမျိးေတွလုပ်ချင်လို ဘယ်ေတာ့မှအကျိးမရှိဘူး။ ဒီတိုင်းြပည် ဘယ်ေတာ့မှ 

ြပန်လည်မထူေထာင်ိုင်ဘူး။   ဒီတိုင်းြပည်  ဘယ်ေတာ့မှမလွတ်လပ်ိုင်ဘူး။ 

လွတ်လပ်ရင်လည်း  ဘယ်ေတာ့မှ  ကျကျနနလွတ်လပ်ေရးမြဖစ်ိုင်ဘူး”ဟု 

ေနာက်ဆုံးမှာကားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည် ြမန်မာြပည်အနာဂတ ်

အတွက် ြပည်သူလူထ ုနားထဲဝင်ေအာင ်တစ်တစ်ခွခွေြပာကားခဲ့ပီး တိုင်းြပည ်

ေကာင်းေစချင်ေသာ၊ ညီွတ်ေစလိုေသာ ေစတနာဆ ြဖင့် ေနာက်ဆုံးမှာကား 

ခဲ့သည်။ 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ေနာက်ဆုံးမှာကားချက်များမှာ မျက်ေမှာက်ကာလ 

တွင်လည်း မှန်၏၊ မမှန်၏ စ်းစားဆင်ြခင်ကည့်ပီး တိင်ုးြပည်ှင့လ်မူျိး အနာဂတ် 

ေကာင်းစားေရးအတွက် အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ 

လမ်း န်မှာကားချက်များကိ ုအစ်ထာဝရေလးစားဂုဏ်ယ ူမှတ်သားလိုက်နာ 

ြခင်းြဖင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ေကျးဇူးကို ြပန်လည်တုံြပန်ေပးဆပ်ကရမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

အစ်ထာဝရ ေလးစားဂုဏ်ယူမှတ်သား

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်ေတာ် လှဒါန်း 

  ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၀

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန၊ တပ်ဖဲွဝင်/

ဝန်ထမ်း အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းမိသားစု 

များက မိနယ်အသီးသီးရိှ ဘန်ုးေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများသို  ဆွမ်းဆန်ေတာ်များ 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ထိသုို လှဒါန်းလျက်ရိှရာ ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ေဇယျာ 

သီရိမိနယ်ရှိ  ေအာင်မဂ  လာသိဒ ိေရ  

ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊   ကချင် 

ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိနယ်ရှ ိေကျာင်း 

ထိင်ု ဘန်ုးကီးသင်တန်းေကျာင်းသိုလည်း 

ေကာင်း၊ ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံမိနယ် 

ရှိ နိဗ ိ  ေကျာင်းတိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး     ေအာင်ေြမ      

သာစံမိနယ်ရှ ိ    ကုသိုလ်ေတာ်ရိပ်သာ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်သိုလည်းေကာင်း၊ 

မွန်ြပည်နယ်     ေမာ်လမိင်မိနယ်ရှိ 

အဘယသုတာရာမ    စာသင်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ ်ေညာင်ေရ  

မိနယ်ရှိ    လ  င်ကေကျာငး်တိုက်သို 

လည်းေကာင်း ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ် 

များအတွက်   ဆွမ်းဆန်ေတာ်များကို 

တာဝန်ရှိသူများက       သွားေရာက ်

ဆက်ကပ် လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                              သတင်းစ် 

စားအုန်းဆီ အေြခခံလက်ကားရည် န်းေဈး န်းတစ်ပိဿာ ေငွကျပ် ၄၆၅၀ ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်   ၁၀

စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

စားသုံးဆ ီတင်သွင်းသုိေလှာင် ြဖန် ြဖးြခင်းလုပ်ငန်းကီးကပ် 

ေရးေကာ်မတီအေနြဖင့ ်  စားအုန်းဆီ ကမ ာ့ေဈး န်းြဖစ်ေပ  

ေြပာင်းလဲမ ှင့်အညီ  ြပည်တွင်း၌  ြဖစ်သင့်ြဖစ်ထိုက်သည့ ်

ေဈး န်းများြဖစ်ေပ ေစေရး ထိန်းေကျာင်းေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိပီး စားအုန်းဆီ အဓိကထုတ်လုပ်တင်ပိုသည့် မေလးရှား 

ိုင်ငံှင့်  အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတိုတွင ်  ြဖစ်ေပ ေနသည့်  FOB 

ေဈး န်းများကို ေနစ်ေစာင့်ကည့်ကာ သယ်ယူပိုေဆာင်ခ 

ကန်ုကျစရတ်ိများ၊ ဘဏ်စရတ်ိများ၊ အခွန်အခများ ထည့သွ်င်း 

တွက်ချက်၍ ြပည်တွင်းေဈးကွက်၌ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား 

ရမည့် အေြခခံလက်ကားရည် န်းေဈး န်းကို ထုတ်ြပန်ေပး 

လျက်ရှိသည်။

ယခုအပတ်အတွင်း ကမ ာ့စားအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်တင်ပို 

သည့် ိုင်ငံများတွင ်ေဈးကွက်ှင့် ေဈး န်းြဖစ်ေပ မ များအရ 

ဇူလိုင် ၁၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ  ရန်ကုန်အထိုင်ေဈး  အေြခခံ 

လက်ကားရည် န်းေဈး န်းမှာ စားအုန်းဆီ တစ်ပိဿာလ င် 

ေငွကျပ် ၄၆၅၀ ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာထားသည်။

ထုိအြပင် ြပည်တွင်းေဈးကွက်အတွင်း ေဈး န်းြမင့်တင် 

ေရာင်းချြခင်း၊ ေဈးကစားရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်သိေုလှာင်ြခင်း 

ှင့် မသမာသည့် လုပ်ေဆာင်မ များြပလုပ်ပါက  အေရးကီး 

ကုန်စည်ှင့်  ဝန်ေဆာင်မ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   အသိေပးထုတ်ြပန်ထားသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၀ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် တက သိလ်ု 

ဝင်စာေမးပွဲတွင ်  ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင ်

ခဲ့ကသည့ ်ပိုေဆာင်ေရးှင့ဆ်က်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏  သားငယ် 

သမီးငယ်၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

အား ဂဏ်ုြပချးီြမင့သ်ည့အ်ခမ်းအနားကိ ု

ပုိေဆာင်ေရးှင့်    ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ုံးအမှတ(်၂)၌ ယေန  နံနက် ၈ နာရ ီ

တွင် ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်းှင့ ်    ဇနီး၊ 

ဒတုယိဝန်ကီးများှင့ ်ဇနီးများ၊ အမတဲမ်း 

အတွင်းဝန်များ၊ ဌာနအကီးအကဲများှင့် 

၎င်းတို၏ဇနီးများ၊ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ဆရုရိှ 

သ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားှင့ ်မဘိ 

များ တက်ေရာက်ကသည်။

အခမ်းအနားတွင်      ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက   ယခုှစ်တက သိုလ်ဝင်တန်း

စာေမးပွဲတွင ် ဝန်ကီးဌာနရှိ    ဌာနအဖွဲ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၁၀

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ် 

မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်၏ ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးရန်   ဖိတ်ေခ ကမ်းလှမ်းမ အရ 

ေနြပည်ေတာ်သုိေရာက်ရိှပီး     ငိမ်းချမ်း 

ေရး         ေဆွးေွးေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်

လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်    အစည်းအုံး 

(LDU)     အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

ကျာေဆာ်လမွန် ဦးေဆာင်သည့ ်ငမ်ိးချမ်း 

ေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲသည်   ယေန  

နံနက်ပုိင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ ရှမ်းြပည် 

နယ် တာချလီတ်ိမိသုိ ေလေကာင်းခရီး 

ြဖင့် ြပန်လည်ထွက်ခွာသည်။ 

ပိုေဆာင် တ်ဆက်

အဆိုပါ   လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်

အစည်းအုံး (LDU)      အေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှး ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်း 

ေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအား အမျိးသား 

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့ ်  ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဖာ်ေဆာင်မ   ညိ  င်းေရးေကာ်မတီအဖဲွ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်

ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ကသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ဂုဏ်ြပချးီြမင့်

အစည်းအသီးသီးမှ    ဝန်ထမ်းများ၏ 

သားငယ် သမီးငယ်များအေနြဖင့် ေြခာက် 

ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ကိုးဦး၊     ငါးဘာသာ 

ဂဏ်ုထူးရှင် ၁၀ ဦး၊ ေလးဘာသာဂဏ်ုထူး 

ရှင် ၁၆ ဦး၊  သံုးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၂၇ ဦး၊ 

ှစ်ဘာသာဂဏ်ုထူးရှင် ၂၂ ဦး၊ တစ်ဘာသာ 

ဂုဏ်ထူးရှင ်၁၅၈ ဦး  စုစုေပါင်းဂုဏ်ထူး 

ရရှိသူ ၂၄၂ ဦး   ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ 

ေကာင်း၊ ထိကုဲသ့ို ထူးခ န်စွာ ေအာင်ြမင်ခဲ ့

ကသူများအား ချးီြမင့်ထုိက်သူကုိ ချးီြမင့် 

ြခင်းဟေူသာ မဂ  လာတရားေတာ်ှင့အ်ည ီ

ဂုဏ်ြပဆုချးီြမင့်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ရည်မှန်းချက်ေကာင်းများထား

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအေနြဖင့ ်

အများအကျိး၊ ိင်ုငံအ့ကျိးကိထုမ်းေဆာင် 

လိုစိတ်ရှိရန်၊ ဘဝအတွက်ရည်ရယ်ချက်၊ 

ရည်မှန်းချက်ေကာင်းများ  ထားရှိကရန ်

ှင့်  ရည်မှန်းချက်၊  ရည်ရယ်ချက်များ 

ေအာင်ြမင်ေရးလမ်းေကာင်းမှန်မှန်ြဖင့ ်

တစိုက်မတ်မတ်ကိးစားေဆာင်ရက်က 

ရန်၊  အသိပညာရှင်၊   အတတ်ပညာရှင ်

များအြဖစ ်အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ်အတွက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်ေသာ  ုိင်ငံေတာ် 

က        အားကိုးအားထားြပိုင်ေသာ 

သားေကာင်းရတနာ၊ သမီးေကာင်းရတနာ 

များြဖစ်ေအာင ်     ကိးပမ်းသွားကရန ်

တိုက်တွန်းမှာကားသည်။

 ဂုဏ်ြပဆုများ ချးီြမင့်ေပးအပ်

ယင်းေနာက်   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ှင့ဇ်နီး၊  ဒတုယိဝန်ကီးများှင့ဇ်နီးများက 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်   တက သိလ်ုဝင် 

စာေမးပွဲတွင် ထူးခ န်စွာေအာင်ြမင်ခဲ့ 

ကသည့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

ကို   ဂုဏ်ြပဆုများ  ချးီြမင့်ေပးအပ်ပီး 

ဆရုရိှသည့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား 

ကိုယ်စား ေကျာင်းသူတစ်ဦးက ေကျးဇူး 

တင်စကားေြပာကားကာ အခမ်းအနားကိ ု

ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

ယခုှစ် ဇွန်လအေစာပိုင်းကလည်း 

ဝန်ကီးဌာနအတွင်းရိှ     အေြခခပံညာမလူ 

တန်း၊   အလယ်တန်း၊   အထက်တန်း 

တက်ေရာက်လျက်ရိှသည့ ် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူ၁၄၄၃၀ အတွက်   ေကျာင်းစမ်ိး 

ဝတ်စံု၊ ဗလာစာအုပ်ှင့်   စာေရးကိရိယာ 

များ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

လားဟဒူမီိကုရက်တစ်အစည်းအုံး(LDU) အေထေွထအွတွင်းေရးမှး ကျာေဆာ်လမွန် ဦးေဆာင်သည့် 

ငိမ်းချမ်းေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေနြပည်ေတာ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာ

ဝင်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သာသနာ 

ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ အုပညာ 

ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းရင်းသား  တိုင်းရင်းသ ူ

များ၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ၊   ငမ်ိးချမ်း 

ေရးကုိလုိလားသည့်  ေဒသခံြပည်သူများ 

က ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု   ရရိှေရးသည် 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ ဆ အစစ်အမှန် 

ြဖစ်သည်၊   ငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးသည ်

ိင်ုငသံားအားလုံး၏ ဆ အမှန်ြဖစ်သည်၊ 

ြပည်ေထာင်စုကီး ငိမ်းချမ်းဖို ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးကပါစို၊   တိုင်းရင်းသားေတွ 

စည်းလုံးမှ ငမ်ိးချမ်းတည်ငမ်ိ ေအးချမ်းရ 

စသည့် စာသားပါ   ဆိုင်းဘုတ်များကိုင်

ေဆာင်၍လည်းေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်အလ ံ

ငယ်များကိုင်ေဆာင်၍   လည်းေကာင်း 

ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်၌    ပိုေဆာင် 

 တ်ဆက်ကသည်။

ေလဆိပ်တွင် ကိဆို

ထိုေနာက် လားဟူဒီမိုကရက်တစ ်

အစည်းအုံး(LDU)       အေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှး ဦးေဆာင်သည့် ငိမ်းချမ်း 

ေရးကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် တာချလီတ်ိ 

ေလဆိပ်သို ေရာက်ရိှကရာ  တာချလီတ်ိ 

တပ်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ပါတီုိင်ငံေရးအဖဲွအစည်း 

များှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးကိုလိုလားသည့ ်

ေဒသခံ      တိုင်းရင်းသားြပည်သူများက 

“ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီမ ှ

တစ်ိုင်ငံလုံးငိမ်းချမ်းေရးေဆာင်ရက်မ  

များ ေအာင်ြမင်ပါေစ၊ ငိမ်းချမ်းေရးကိး

ပမ်းေဆာင်ရက်မ    လုပ်ငန်းစ်များကို 

ကိဆိုေထာက်ခံပါသည်၊   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပွဲေအာင်ရမည်၊   ငိမ်းချမ်းေရး 

ေဆွးေွးပဲွကိ ုေထာက်ခပံါသည်” စသည့် 

စာသားပါ  ဆိုင်းဘုတ်များကိုင်ေဆာင်၍ 

ေလဆိပ်တွင် ကိဆိုခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                                   သတင်းစ်

 ေရှဖုံးမှ

၂၀၂၂ ခုှစ် မုိးရာသီ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရခုိင် 

တပ်ကုန်းမိနယ် ဆင်ေသေချာင်းေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်း အထက် 

ဆင်ေသကိးဝုိင်းရိှ ေနရာ သံုးေနရာ ဧရိယာ ၈၈ ဒသမ ၉၆ ဧကတွင် 

ေဒသှင့်ကုိက်ညီေသာ သစ်ပင်အမျိးအစား ရှစ်မျိးြဖစ်သည့် ြမန်မာ 

ကုက ိ၊ သေ  ဘာကုက ိ၊ စစ်၊ မဲဇလီ၊ ေဘာစကုိင်း၊ ဘံုမဲဇာ၊ မန်ဂျန်ရှားှင့် 

ေရသကျည်းသစ်ေစ့များပါဝင်ေသာ  သစ်ေစ့ေြမလံုး စုစုေပါင်းတစ်သိန်း   

ကဲချြခင်းအစီအစ်သုိ  သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး  (ပတ်ဝနး်ကျင်/သစ်ေတာေရးရာ) 

ဦးထွနး်အံု၊   ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖွဲဝင်(၂) ဦးေဇယျာလငး်၊ 

သစ်ေတာဦးစီးဌာန  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် တာဝန်ရိှသူများ 

တက်ေရာက်အားေပးကသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းြပည်နယ ်ေတာင်ကီးခိုင ်ေညာင်ေရ မိနယ် 

အင်းေလးကန်ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်း  အင်းေလးအေရှကိးဝိုင်း 

ှင့် အင်းေလးအေနာက်ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာတွင်    ေဒသှင့် 

ကိုက်ညီေသာ သစ်ပင်အမျိးအစားများြဖစ်သည့ ်   မဲဇလီ၊   ကုလား 

ကုက ိ၊ ယင်းမာ၊ ပျ်းမ၊ ေရသကျည်း၊ ေဘာစကိုင်းသစ်ေစ့များြဖင့ ်

ြပလုပ်ထားေသာ  သစ်ေစ့ေြမလုံး   စုစုေပါင်း ှစ်သိန်း     ကဲချေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာ          အေရှပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ 

တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်နီလင်းေအာင်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရှမ်းြပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲ အတွင်းေရးမှး ဦးစိုင်းေသာ်ဝင်း၊  တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

ေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်ကည်ဝင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်အားေပးခဲ့ 

သည်။

အလားတူ ၂၀၂၁ ခုှစ် မိုးရာသီတွင်လည်း တပ်မေတာ်ေလ၏ 

ရဟတ်ယာ်အကူအညီကုိရယူ၍ သစ်ေစ့ေြမလံုးကဲြခင်းကုိ ရှမ်းြပည် 

နယ် အင်းေလးကန်ေရေဝေရလဲဧရိယာှင့်  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရခိုင် တပ်ကုန်းမိနယ် ဆင်ေသေချာင်းေရေဝ 

ေရလဲ ဧရိယာတိုတွင ် ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

စာရင်းေကာက်ယူသွားမည်

၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီတွင် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် 

ဥတ ရခုိင် တပ်ကုန်းမိ နယ်ရိှ ဆင်ေသေချာင်း ေရေဝေရလဲေဒသှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ကီးခိုင် ေညာင်ေရ မိနယ် အင်းေလးကန ်

ေရေဝေရလဲေဒသများတွင် သစ်ေစ့ကဲချြခင်း ေအာင်ြမင်ရှင်သန်မ  

အေြခအေနများကိ ု၂၀၂၂ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလတွင် နမနူာကွက်များြပလပ်ု၍ 

အပင်ေပါက်ေရာက်မ ကာလှင့ ်သစ်ေစမ့ျိး အလိက်ုေပါက်ေရာက်ရှင်သန် 

ိုင်မ   စာရင်းေကာက်ယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သိရ

သည်။ 

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်     သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန   သာသနာေရးဦးစီးဌာနက  ၂၀၂၂  ခုှစ်၊ 

(၂၉)ကိမ်ေြမာက် နိကာယ်စာေမးပွဲကီးကို တစ်ြပည်လုံးရှိ ခွင့်ြပ 

စာေြဖဌာန ၇၆ ဌာနတို၌  ၇-၆-၂၀၂၂(အဂ   ါ)ေနမှ  ၁၁-၆-၂၀၂၂ (စေန)

ေနအထိ ၅ ရက်တိုင်တိုင ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၂။ ယင်းစာေမးပဲွတွင် ဝင်ေရာက်ေြဖဆိရုန် စာရင်းသွင်းထားသည့် 

ပုဂ ိလ်ဦးေရ (၁၆၉၉၈)ပါးရိှပီး ေြဖဆုိ သည့်ပုဂ ိလ်ဦးေရမှာ (၁၁၉၅၂)

ပါးြဖစ်၍ ကျမ်းစ်အလုိက် ေအာင်ြမင်သူဦးေရ စုစုေပါင်းမှာ (၅၃၂၃)

ပါးြဖစ်ရာ (၄၄ ဒသမ ၅၄)ရာခိုင် န်း ေအာင်ြမင်ကပါသည်။

၃။ အပ်ုစ(ု၁) ခဒု ကနကိာယ(ဝနိယပဋိက) ဝနိည်း ငါးကျမ်းေြဖဆိ ု

ကေသာ  ပဂု ိလ်တိုတွင်  ငါးကျမ်းေအာင် (၉၂၉)ပါး၊ ေလးကျမ်းေအာင် 

(၆၄၅)ပါး၊ သုံးကျမ်းေအာင ် (၅၆၅)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင် (၄၃၈)ပါး၊ 

တစ်ကျမ်းေအာင ်(၉၄၃)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။ ဝိနည်းငါးကျမ်းေအာင ်

(၉၂၉)ပါးအနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ သီလရှင် ပထမရရှိေသာ 

အထူးေအာင် ပုဂ ိလ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က)  ခုအံမှတ် မဂ  လာ/၁၂၇၊ ရှင်ဇနက၊ အသက်(၁၇)ှစ်၊ အဘ 

ဦးနန်းထွန်း၊ သံြဖဇရပ်မိ၊ တိပိဋကမဟာဂ ာံုေကျာင်း၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။(ပထမ)

 ( ခ )  ခုံအမှတ် မရ/၅၉၊ ရှင်သုတာန ၊ အသက် (၁၈)ှစ်၊ 

အဘ ဦးချစ်ေထွး၊ ဒုံဝန်းရာ၊ သထုံမိ၊ တိပိဋကမဟာ 

ဂ ာုံေကျာင်း၊    မရမ်းကုန်းမိနယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး။ (ဒုတိယ)

 ( ဂ )  ခုံအမှတ် စက/၇၆၊ ရှင်န မာလာ၊ အသက် (၁၉)ှစ်၊ 

ဦးိုင်ဝင်း၊ ကသစ်စုရာ၊ မအူပင်မိ၊ ြမစကာေကျာင်း 

တိက်ု၊ စစ်ကိင်ုးမိ၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး။(တတယိ)

 (ဃ)  သီလရှင် ပထမ ခုံအမှတ် ပသက/၁၈၃၊ မသုမာလာ၊ 

အသက်(၂၃)ှစ်၊ အဘ ဦးလှမင်း၊ ကက်ိုးရာ၊ ဂန်ေဂါ 

မိ၊ ချမ်းြမရံသီပရိယတ ိ(သီ)စာသင်တိုက်၊ ပုသိမ်ကီး 

မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၄။ အပ်ုစ(ု၂) ဒဃီနကိာယ(သတု  ပဋိက) သုံးကျမ်း ေြဖဆိုကေသာ 

ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင(်၂၇၃)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင(်၅၄၅)ပါး၊ 

တစ်ကျမ်းေအာင ်(၁၀၃)ပါးတုိ ြဖစ်ပါသည်။ သံုးကျမ်းေအာင် (၂၇၃)

ပါး အနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိေသာ အထူးေအာင်ပုဂ ိလ် 

များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က)  ခံုအမှတ် ရက/၃၊ အရှင်ဝိသုတ၊ အသက်(၂၅)ှစ်၊ အဘ 

ဦးွန်ေမာင်၊  ပ နိကာယသာသနာ့ဗိမာန်ေကျာင်း၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။(ပထမ)

 ( ခ )  ခုံအမှတ ်ပူရ/၇၊ အရှင်အာေလာကာလက  ာရ၊ အသက် 

(၂၉)ှစ်၊ အဘ ဦးေမာင်ုံး၊ ဘီခိုရာ၊ တွံေတးမိ၊ မဟာ 

ဂ ာုံေကျာင်းတိုက်၊   အမရပူရမိနယ်၊  မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး။(ဒုတိယ)

 ( ဂ )  ခုအံမှတ် ပခ/၂၀၊ အရှင်ဇယာန ာလက  ာရ၊ အသက်(၂၄)

ှစ်၊ ဦးေဇာ်လွင်၊ သေြပကန်ရာ၊ ေရ ဘုိမိနယ်၊ ချမ်းေြမ့ 

၁၃၈၄ ခုှစ်(၂၀၂၂ ခုှစ်)၊ (၂၉)ကိမ်ေြမာက် နိကာယ်စာေမးပွဲ ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ
ေဇယျာသာမေဏေကျာ်တက သိုလ်၊   ပဲခူးမိ၊  ပဲခူး 

တိုင်းေဒသကီး။(တတိယ)

၅။ အပ်ုစ(ု၃) မဇ မိနကိာယ(သတု  ပဋိက)သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ 

ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင်(၁၄)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင်(၄၀)ပါး၊ 

တစ်ကျမ်းေအာင(်၃၃)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၆။ အုပ်စု(၄)သံယုတ နိကာယ(သုတ  ပိဋက)သုံးကျမ်းေြဖဆိုက 

ေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင(်၁၈)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင(်၁၂)

ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင(်၇)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၇။ အပ်ုစ(ု၅) အဂ  တု ရနကိာယ(သတု  ပဋိက)သုံးကျမ်းေြဖဆိုက 

ေသာ ပဂု ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင်(၁၀၃)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင်(၁၇၉)

ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင်(၆၉)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။ သုံးကျမ်းေအာင် (၁၀၃)

ပါးအနက် ပထမ၊ ဒတုယိ၊ တတယိ ရရိှေသာ အထူးေအာင်ပဂု ိလ်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်-

 (က)  ခုံအမှတ်   မဂ  လာ/၂၃၊    အရှင်န ိေသနာလက  ာရ၊ 

အသက်(၂၄)ှစ်၊  အဘ ဦးခွန်ေသာင်ေဖ၊ ထားအုံရာ၊ 

ေကျာက်တစ်လုံးကီးမိ၊ ေတာတိက်ုဓမ ရပ်ိသာေကျာင်း၊ 

မဂ  လာဒုံမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (ပထမ)

 ( ခ )  ခံုအမှတ် မရ/၆၊ အရှင်ေတဇိ ာလက  ာရ၊ အသက်(၃၄)

ှစ်၊ အဘ ဦးeာဏ်လ  င်၊ အင်ကင်းပင်ရာ၊ ဝက်လက်မိ၊ 

တိပိဋကမဟာဂ ာုံေကျာင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ (ဒုတိယ)

 ( ဂ )  ခုံအမှတ် တက/၄၊ ရှင်မ  လ၊ အသက်(၂၃)ှစ်၊ အဘ 

ဦးေအာင်ေထာ်၊  ဥဿကံရာ၊ ကေလာမိ၊ သာသနာ 

လက  ာရေကျာင်း၊    ေတာင်ကီးမိ၊  ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း)။ (တတိယ)

၈။ အုပ်စု(၆)  ခုဒ ကနိကာယ(၁) (သုတ  ပိဋက)ေြဖဆိုကေသာ 

ပုဂ ိလ်တိုတွင်  ငါးကျမ်းေအာင် (-)ပါး၊  ေလးကျမ်းေအာင်(၄)ပါး၊ 

သုံးကျမ်းေအာင(်၂)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင(်-)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်(၂)

ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၉။ အုပ်စု(၇)  ခုဒ ကနိကာယ(၂) (သုတ  ပိဋက)ေြဖဆိုကေသာ 

ပုဂ ိလ်တိုတွင် ငါးကျမ်းေအာင် (-)ပါး၊ ေလးကျမ်းေအာင်(၄)ပါး၊ 

သုံးကျမ်းေအာင(်-)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင(်-)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်(၂)

ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။ အပ်ုစ(ု၈)  ခဒု ကနကိာယ(အဘဓိမ ပဋိက)(ပထမပိင်ုး)ှစ်ကျမ်း 

ေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် ှစ်ကျမ်းေအာင(်၁၈၂)ပါး၊ တစ်ကျမ်း 

ေအာင်(၁၇၄)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ကျမ်းေအာင(်၁၈၂)ပါး အနက် 

ပထမ၊  ဒုတိယ၊  တတိယ  ရရှိေသာ  အထူးေအာင်ပုဂ ိလ်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က)  ခုံအမှတ် စိန်/၄၊  အရှင်အာစိဏ ာလက  ာရ၊  အသက် 

(၂၁)ှစ်၊ အဘ ဦးခင်ေမာင်စန်း၊ အင်းတဲရာ၊ စလင်းမိ၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊  ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက်၊ 

အင်းစိန်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။(ပထမ)

 ( ခ )  ခုံအမှတ်     ဗဟ/၆၊  အရှင်ဝိစိတ သာရာလက  ာရ၊ 

အသက်(၂၆)ှစ်၊   အဘ ဦးဝင်းေထွးေအာင်၊ ေတာင်စွန်း၊ 

မဟာဝသိဒု ါု(ံပါ)ေရ ကျင်တိက်ုသစ်၊ ဗဟန်းမိ၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းေဒသကီး။(ဒုတိယ)

 ( ဂ )  ခုံအမှတ် မဟမ/၅၊   အရှင်သု ရာလက  ာရ၊  အသက် 

(၂၄)ှစ်၊ အဘ ဦးြမင့်ေကာင်း၊ ပျားရာ၊ တံတားဦးမိ၊ 

ဓမ ပါကဋေကျာင်း မစုိးရိမ်တုိက်သစ်၊ မဟာေအာင်ေြမ 

မိ၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။(တတိယ)

၁၁။ အုပ်စု(၉)    ခုဒ ကနိကာယ(အဘိဓမ ပိဋက)(ဒုတိယပိုင်း) 

ေလးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် ေလးကျမ်းေအာင(်၁)ပါး၊ 

သုံးကျမ်းေအာင(်၂)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင်(-)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင် (၃)

ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။

၁၂။ အုပ်စု(၁)   ခုဒ ကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)  ဝိနည်းအ  ကထာ 

(မဟာဝိဒူတန်း) သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်း 

ေအာင် (၂)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင် (၆)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်(၁၃)ပါးတို 

ြဖစ်ပါသည်။

၁၃။ အပ်ုစ(ု၂) ဒဃီနကိာယ(သတု  ပဋိက)ဒဃီနကိာယ်အ  ကထာ 

(မဟာဝိဒူတန်း) သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်း 

ေအာင် (-)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင ် (-)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ် (၄)ပါးတို 

ြဖစ်ပါသည်။

၁၄။ အပ်ုစ(ု၅)  အဂ  တု ရနကိာယ(သတု  ပဋိက) အဂ  တု ိရ်အ  ကထာ 

(မဟာဝိဒူတန်း) သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်း 

ေအာင် (၁)ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင ်(-)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်(၁)ပါးတို 

ြဖစ်ပါသည်။

၁၅။ အုပ်စု(၆) ခုဒ ကနိကာယ(သုတ  ပိဋက) အ  ကထာ (မဟာ 

ဝိဒူတန်း)  ငါးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ   ပုဂ ိလ်တိုတွင် ငါးကျမ်းေအာင ်

(၁)ပါး၊ ေလးကျမ်းေအာင ်(-)ပါး၊ သုံးကျမ်းေအာင ်(-)ပါး၊ ှစ်ကျမ်း 

ေအာင် (-)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်(-)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၁၆။ အုပ်စု(၈) ခုဒ ကနိကာယ(အဘိဓမ ပိဋက)အ  ကထာ (မဟာ 

ဝိဒူတန်း)ှစ်ကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် ှစ်ကျမ်းေအာင် 

(၂)ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်(-)ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၁၇။ အုပ်စု(၉)  ခုဒ ကနိကာယ(အဘိဓမ ပိဋက)အ  ကထာ (မဟာ 

ဝိဒူတန်း)ေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် တစ်ကျမ်းေအာင်(၁)ပါး 

ြဖစ်ပါသည်။

၁၈။ ၁၃၈၄ ခုှစ်(၂၀၂၂ ခုှစ်) (၂၉)ကိမ်ေြမာက ်နိကာယ်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းကိ ုဝိဒူတန်း အုပ်စု(၉)အုပ်စုှင့် မဟာဝိဒူတန်း အုပ်စု 

(၆)အုပ်စုတုိတွင် ကျမ်းစ်အလုိက် ေအာင်ြမင်ကသူေပါင်း ၅၃၂၃ ပါး 

ြဖစ်ပါသည်။

၁၉။ ၁၃၈၄ ခုှစ်(၂၀၂၂ခုှစ)် (၂၉)ကိမ်ေြမာက ်နိကာယ်စာေမးပွ ဲ

ေအာင်စာရင်းကိ ုိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ Website www.

mahana.org.mm ၊ သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန Website 

www.mora.gov.mm ှင့် သာသနာေရးဦးစီးဌာန website www.

dra.org.mm တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုပါေကာင်း သာသနာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။                                      သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၀

(၂၅)ကိမ်ေြမာက ်      ပွဲစားကီးဦးေမာင်ကီး 

အလှေတာ်ရန်ပုံေငွ  ေဂါပကအဖွဲက   ဗုဒ ဘာသာ 

ကလျာဏယုဝအသင်းချပ်(ဗဟို)    (YMBA)သို 

အလှေငွေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ     အခမ်းအနားကို 

ယမန်ေန  နနံက် ၉ နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိရိှ ဗဒု ဘာသာ 

ကလျာဏယုဝအသင်းချပ်(ဗဟုိ) (YMBA)၌ ကျင်းပ 

သည်၊၊

ရှင်းလင်းေြပာကား

အခမ်းအနားတွင် (၂၅)ကိမ်ေြမာက် ပွဲစားကီး 

ဦးေမာင်ကီး   အလှေတာ်ရန်ပုံေငွ  ေဂါပကအဖွဲမ ှ

ဦးစန်ိသန်းက လှဒါန်းရြခင်းှင့စ်ပ်လျ်း၍ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားသည်၊၊

ထိုေနာက်    (၂၅)ကိမ်ေြမာက်  ပွဲစားကီး 

ဦးေမာင်ကီး   အလှေတာ်ရန်ပံုေငွ  ေဂါပကအဖဲွက     

 (၂၅) ကိမ်ေြမာက် ပွဲစားကီးဦးေမာင်ကီး အလှေတာ်ရန်ပုံေငွ ေဂါပကအဖွဲက

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းချပ်(ဗဟို)သို အလှေငွ ေပးအပ်လှဒါန်းပွဲ ကျင်းပ

အလှေတာ်ေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀ ေပးအပ်လှဒါန်းရာ   

ဗုဒ ဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းချပ်(ဗဟို)ဥက    

ဦးရဲထွန်းက  လက်ခံရယူပီး  ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာ 

ြပန်လည်ေပးအပ်သည်၊၊

ယေနတွင်    (၂၅)ကိမ်ေြမာက ်    ပွဲစားကီး 

ဦးေမာင်ကီး  အလှေတာ်ရန်ပံုေငွ   ေဂါပကအဖဲွက 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ဗဟန်းမိနယ် ေညာင်တုန်း 

ေကျာင်းတိုက်အတွက ်  အလှေတာ်ေငွကျပ ်သိန်း 

၅၀၊  အင်းစိန်မိနယ် ရာမပရိယတ ိစာသင်တိုက ်

အတွက် အလှေတာ်ေငွကျပ ်သိန်း ၅၀၊  မ ေလး 

တုိင်းေဒသကီး အမရပူရမိနယ်(ေတာင်မိ) မဟာ 

ဂ ာုံေကျာင်းတိုက်အတွက ်  အလှေတာ်ေငွကျပ ်

သိန်း ၅၀၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မုံရာမိ ဘုန်းစိုး 

ရပ်ရိှ မဟာေဇာတကိရာမတိက်ုအတွက် အလှေတာ် 

ေငကွျပ် သန်ိး ၅၀၊  မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ပခကု မိ 

(အလယ်တိုက်)ရှိ မဟာဝိသုတာရာမတိုက်သစ ်

အတွက် အလှေတာ်ေငကွျပ် သန်ိး ၅၀၊ မ ေလးမိရိှ 

ပရယိတ ိသာသနာဟ့တိအသင်းအတွက် အလှေတာ် 

ေငွကျပ် သိန်း ၁၀၀၊   ရန်ကုန်မိရှိ  ဗုဒ ဘာသာ 

ကလျာဏယုဝအသင်းချပ(်ဗဟို)အတွက် ေငွကျပ် 

သိန်း   ၁၀၀   စုစုေပါင်းလှဒါန်းေငွကျပ ် သိန်း ၄၅၀ 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်၊၊ 

သတင်းစ်    



ဇူလိုင်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဆန်စ်ရာ ကျည်ေပွမလိုက်ိုင်

(ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ၁၉၄၇ ခုှစ် ေမလ ၃၀ ရက်ေန  

သတင်းစာဆရာများှင့ ်ေဆွးေွးပွဲတွင် ေြပာကားခဲ့ေသာမိန်ခွန်းမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

မမိတိိုအစိုးရအဖဲွဟာ တိင်ုးြပည်အတွက် လပ်ုငန်းေတ ွေနစ်ေနတိင်ုး လပ်ုကိင်ုေနကရတာ 

မှာ အချန်ိအားရတယ်မရိှဘူး။ တချိကစိ ေတဟွာ တိင်ုးြပည်မှာ ြဖစ်ေနကရတာက ဟိကုတစ်မျိး၊ 

ဒီကတစ်ဖုံ ဆိုတာလိုြဖစ်ေတာ ့ဆန်စ်ရာ ကျည်ေပွမလိုက်ိုင်ဘူး။ ဒီေတာ့ မိမိတိုအစိုးရအဖွဲ 

တကယ့အ်ခက်အခေဲတထွမှဲာ အလုပ်လုပ်ေနရေတာ့ တချိေနရာမှာ မေအာင်ြမင်တာေလးေတ ွ

လည်း ရှိတယ်။ ေအာင်ြမင်တာေတွလည်း ရှိတယ်။
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ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၀

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး    ဦးေရ ေလးသည်   မ ေလးတုိင်းေဒသကီး 

အစုိးရအဖဲွ သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး ဦးမျိးေအာင်   

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့်အတ ူဇူလိုင် ၉ ရက် 

တွင်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ပုသိမ်ကီးမိနယ ်

ေအာင်ေြမမ လာ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းအငှား အိမ်ရာစီမံကန်ိး 

သို သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ကည့် စစ်ေဆး

ဦးစွာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွကိ ု မ ေလး 

တုိင်းေဒသကီး မိြပှင့် အိမ်ရာဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန  

 န်ကားေရးမှး  ဦးသက်ိင်ုက အမ်ိရာစမီကံန်ိးများ 

တွင် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ ေနရာချထားေပးမ ၊  ေနထုိင် 

သူများ  အဆင်ေြပေစရန်  အိမ်ရာအတွင်း  ဓမ ာုံ၊ 

မူကိေကျာင်း၊  ပန်း ခံ၊  ကစားကွင်း၊   ဆိုင်ကယ်ှင့် 

ယာ်ရပ်နားေနရာများ    ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ကို 

ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက လပ်ုငန်း  

လိုအပ်ချက်များမှာကားပီး      ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ 

ေနထိုင်သည့်    အိမ်ရာများအေြခအေန၊    ဌာနမှ 

ေဆာင်ရက်ေပးထားမ အေြခအေနတိုကိ ု  လှည့လ်ည် 

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည်  

မတိ ီလာ -ေတာင်ကီး -ကျိင်းတု-ံတာချ ီလတ်ိလမ်း 

(မိတ ီလာ-ကေလာအပိုင်း)    လမ်းအဆင့်ြမင့်တင ်

ြခင်းှင့ ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားရိှမ ကုိ လမ်းတစ်ေလ ာက် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၀ 

ြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲေနေသာ     ရာသီဥတုှင့် 

လိုက်ေလျာညီေထွစွာ     စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

အတွက် မျိး၊ စိက်ုစနစ်၊ သီးံှပုစံမံျား ေြပာင်းလခဲျမှတ် 

ိင်ုေရး စ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်ကရန်လိေုကာင်း    

ဇလူိင်ု  ၉ ရက်က ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဒဂုံမိသစ်   

(အေရှပိင်ုး)  မိနယ်  စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန   ဘက်စု ံ

စိုက်ပျိးေမွးြမေရးစခန်း  (ေလးေထာင့်ကန)် အား 

ကည့် စစ်ေဆးစ်    စိုက်ပျိးေရး၊     ေမွးြမေရးှင့် 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန   ဒတုယိဝန်ကီး  ေဒါက်တာ  

ေအာင်ကီးက ေြပာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဘက်စုစံိက်ုပျိးေမွးြမေရးစခန်း  (ေလးေထာင့် 

ကန်)တွင်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်   မေနာသုခ 

မျိးေကာင်းမျိးသန် မျိးပွားထုတ်လုပ်ေနမ ကုိ ကည့်  

စစ်ေဆးပီး ဒတုယိဝန်ကီးက သီးံှအလိက်ု မျိးသန်  

မျိးပွားထတ်ုလပ်ုမ ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းများတွင် ပဂု လကိ 

က  ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ   တိုးြမင့်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရး  

အတွက်  လိအုပ်ချက်များ   ြဖည့ဆ်ည်းကညူေီပးရန်၊ 

ေတာင်သလူယ်သမားများအတွက် အကျိးအြမတ်ရရိှ 

ေစမည့် မျိး၊ စိုက်စနစ်၊ သီးှံပုံစံများကိ ုစနစ်တကျ 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိင်ုး)အတွင်းရိှ အေဆာက်အအံု၊ လမ်း၊ တတံားတည်ေဆာက်ေရးလပ်ုငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ      ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့်အတူ       ေအာင်ပန်းမိ 

အမှတ်(၂) တပ်မေတာ်ေဆးံုကီး  ခုတင် ၇၀၀ တွင် 

ေဆးပေဒသာပင် အလှေငေွပးအပ်ပဲွအခမ်းအနားသို  

တက်ေရာက်သည်။

အခမ်းအနားတွင်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်တိုက         ေဆးုံအတွက် 

ေဆးပေဒသာပင ်    အလှေငွ    လှဒါန်းရြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍  ရှင်းလင်းေြပာကားပီး   ေဆးုံေခတ  

တပ်မှး ဗိလ်ုမှးကီးဝင်းေသာ်က ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ရှမ်းြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်တိုက ေဆးုံအတွက ်ေဆးပေဒသာပင ် 

အလှေငွှင့်  စားေသာက်ဖွယ်ရာများ   လှဒါန်းရာ 

ေဆးံုေခတ တပ်မှး ဗုိလ်မှးကီးဝင်းေသာ်က လက်ခ ံ

ရယူပီး ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာများ ြပန်လည်ေပးအပ် 

သည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်    မိတ ီလာ-   ကေလာ- 

ေအာင်ပန်း- ေတာင်ကီးလမ်းအပိင်ုး မိင်ုတိင်ု (၈၈/၁)  

အနီးတွင် ြပည်နယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ ထင်း ှးပင် 

များ စိက်ုပျိးရှင်သန်ေနမ ကိ ုကည့် ပီး သရိှိလိသုည် 

များ ေမးြမန်းကာ သစ်ပင်စိက်ုပျိးရှင်သန်ေနမ တိုကိ ု

လှည့်လည်ကည့် သည်။

ထိုေနာက်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်ဖဲွသည် ဟဟဲိုး - ေဘာ်ဆိင်ုးလမ်းသို 

ေရာက်ရိှပီး လမ်းစခန်း   ယာယရှီင်းလင်းေဆာင်တွင်  

တာဝန်ရှိသူများက လုပ်ငန်းက  အလိုက်  တင်ြပ 

ကရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့ ်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

တိုက သရိှိလိသုည်များ  ေမးြမန်းပီး လပ်ုငန်းလိအုပ် 

ချက်များ    ေပါင်းစပ်ညိ  င်း    ေဆာင်ရက်ေပးကာ 

လမ်းေဘး  ဝ/ဲယာ  သစ်ပင်များ  စိက်ုပျိးရှင်သန်ေနမ  

တိုကို ကည့် သည်။ 

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့အ်ဖဲွသည် ေအးသာယာ - ေညာင်ေရ  

- မိုင်းေသာက ်- နမ့်ပန်- တုံဟုံး - ပင်ေလာင်းလမ်း 

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေနသည့်  လုပ်ငန်းခွင်သုိ  

ေရာက်ရိှပီး  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက  လမ်းအဂ   ါရပ် 

များှင့အ်ညီ အရည်အေသွးြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရက် 

ရန်၊    လမ်းပံုထုတ်ဌာနမှ   ေရးဆဲွသည့်  ပံုစံအတုိင်း 

ြပည့စ်ုစွံာထည့်သွင်း ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် ေဘးအ ရာယ် 

ကင်းရှင်းေရး      အေလးထားေဆာင်ရက်ရန်တိုကိ ု

မှာကားပီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လှည့်လည်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စိုက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်

ေရးဆွဲချမှတ်ပီး ေတာင်သူများကိုယ်တိုင ်ပူးေပါင်း 

ပါဝင်လာေစေရး ပညာေပးေဆာင်ရက်ကရန်လိအုပ် 

ချက်များကုိ တာဝန်ရိှသူများအား ေဆွးေွးမှာကား 

သည်။

ထိုေနာက် ဒုတိယဝန်ကီးသည်  ေလးေထာင့်ကန် 

ငါးလုပ်ငန်းစခန်း၏ တီလားပီးယား ငါးသားေဖာက် 

ထတ်ုလပ်ုေနမ ၊ တိင်ုးရင်းငါးခ ူေဆးထိုးသားေဖာက် 

ေနမ ၊  တိုင်းရင်းငါး-ငါးဖန်းမ  ေဆးထိုးသားေဖာက ်

ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ု  ကည့် စစ်ေဆးပီး   ေဒသှင့် 

ကိုက်ညီသည့် ြပည်တွင်း ြပည်ပ ငါးမျိးသစ်များ 

စမ်းသပ် သားေဖာက်ထုတ်လုပ်ကရန ်လိုအပ်ချက် 

များ၊  ရှားပါးလာသည့ ် တိုင်းရင်းငါးမျိးစိတ်များကိ ု 

ေဖာ်ထတ်ု၍ သုေတသနြပသားေဖာက်ရန် လုိအပ်ချက် 

များ ေဆးွေွးမှာကားသည်။ ဆက်လက်၍ ငါးြမစ်ချင်း၊ 

ငါးေခါင်းပွ၊ ငါးကင်းြဖ၊ ေရ ဝါငါးကင်းများ ေမွးြမ 

ထားမ ကိုလည်းေကာင်း၊   ငါးေဆးထိုးသားေဖာက ်

ေမွးြမထားမ ကိုလည်းေကာင်း    လိုက်လံကည့်  

စစ်ေဆးသည်။ 

အလားတူ ေမွးြမေရးှင့ ် ကုသေရးဦးစီးဌာန 

ှင့်  RICH FARM Co.,Ltd  တို   အကျိးတူပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သည့်  ရာသာကီး  အေအးခန်းစက်ံုသုိ 

ေရာက်ရိှကပီး ေရထွက်ပစ ည်းများ ြပြပင်ထတ်ုလပ်ု  

ေအးခဲ၍   ြပည်ပိုင်ငံများသို   တင်ပိုေရာင်းချြခင်း 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုကည့် စစ်ေဆးပီး   

ဒတုယိဝန်ကီးက လပ်ုငန်းလိအုပ်ချက်များ ေဆွးေွး 

မှာကားကာ ဘဲသားေပါက် ခံှင့ ် အသားတိုးဘဲ ခ ံ

တိုကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ညေနပိုင်းတွင်    ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်

ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး) မိနယ်စစ်ပင်ေတာင်ေကျးရာ  

အနီးရှိ  ငမိုးရိပ်ေရထိန်းတံခါးသို   ေရာက်ရှိကပီး 

ေရထန်ိးတခံါး ေရဝင်ေြမာင်း န်ုးဆယ်ြခင်းလပ်ုငန်း  

ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့ ်ေရချိထန်ိးေရတခံါး Slide Gate  

တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ုငန်းများကိ ု             ကည့် စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး  ေဒါက်တာေအာင်ကီး ေလးေထာင့်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတွင်  တီလားပီးယား 
ငါးသားေဖာက်ထုတ်လုပ်ေနမ ကို ကည့် စစ်ေဆးစ်။



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

အသည်းေရာင်ေရာဂါှင့ ်ေနာက်ဆက်တွဲေရာဂါများ

ေမယု-မျိးေအာင် (MANA) 

ကမ ာေပ တွင်      အသည်းေရာင်အသားဝါ 

ေရာဂါြဖစ်ေစပီး  လူသားများ၏ကျန်းမာေရးကို 

ထိခိုက်ေစသည့ ်  ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးငါးမျိးရှိပီး ေအ၊ ဘီ၊ 

စီ၊ ဒီ၊ အီးဟူ၍   ခွဲြခားထားပီး    ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါ      ြဖစ်ေစေသာ 

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှာ ယခုအချနိ်အထိ ေအ၊ ဘီ၊ စီှင့် ဒီ 

ဟ၍ူ ေလးမျိးသာ ရိှေသးသည်ဟလုည်း သရိသည်။ 

သုေတသနြပေလ့လာေတွရိှချက်အရ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး 

“ေအ” ကူးစက်မ သည် အသက် ၁၄ ှစ်အရယ်တွင် 

၁ဝဝ ရာခိုင် န်း (၁၉၉၁ ခုှစ်)ှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး “ဒီ” 

သည် ၂၉ ရာခိုင် န်း  (၂၀၀၈ ခုှစ်)ရှိကာ  ြမန်မာ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းေကာက်ယူချက ်

အရ ဗိုင်းရပ်စ ်“ဘီ” ှင့် “စီ” ကူးစက်မ  န်းသည် 

၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းှင့် ၂ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင် န်း 

အသီးသီးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကမ ာ့အသည်းေရာင်ေရာဂါေန

ကမ ာေပ ၌ ရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုေပးခဲေ့သာ ဘှီင့စ် ီ

ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူေပါင်း ၃၂၅ 

သန်းခန်ရှိပီး တစ်ှစ်လ င် ၁ ဒသမ ၄ သန်းခန်  

ေသဆုံးလျက်ရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုင၌ံ ၂၀၁၅ ခှုစ်တွင် 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း    သုေတသနြပေလ့လာချက်အရ 

ဘီပိုးကူးစက်မ  န်း    ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းှင့် 

စီပိုးကူးစက်မ  န်း  ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်းရှိသည်။ 

လက်ရှိြဖစ်ပွားေနေသာ အသည်းေရာင်အသားဝါ 

ဘီှင့်စီ ေရာဂါများကိ ု    ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

(WHO) အပါအဝင် ိုင်ငံတကာအစိုးရများက 

အေလးထားလာကသည်။ အသည်းေရာင်အသားဝါ 

ြဖစ်ေကာင်းကိ ု၁၉၆၅ ခှုစ်တွင် ေဖာ်ထတ်ုသတ်မှတ် 

တင်ြပိုင်ခဲ့သည်။ ဘီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည ်ကမ ာေပ  

တွင် ြဖစ်ပွားမ  န်းများသည့ ်အသည်းေရာင်အသားဝါ 

ေရာဂါှင့်   ေရာဂါ၏ေနာက်ဆက်တွ ဲ   အသည်း 

ေြခာက်၊  အသည်းကင်ဆာ   ေသဆုံးြခင်းတိုကို 

ြဖစ်ေစိုင်သည်။ 

ပထမဆုံး ဘီပိုးကာကွယ်ေဆး

ေဒါက်တာဘလမ်းဘတ်သည် ၁၉၆၇ ခှုစ်တွင် 

ေသွးတွင်းမှ ဘီပိုးကို ပထမဆုံးစစ်ေဆးိုင်သည့ ်

စမး်သပန်ည်းပညာြဖင့် ပစ ည်းများထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့

၍လည်းေကာင်း၊      ေသွးသွင်းကုသမ ခံယူမည့် 

လူနာများအတွက်လည်း ေသွးသွင်းြခင်းေကာင့ ်

ထေိရာက်ေသာကသုမ များ လက်လှမ်းမရီရိှေအာင်      

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် ေရာဂါကူးစက်မ ရပ်တန်

ေအာင်ြပလုပ်ကာ ဗုိင်းရပ်စ်အသည်းေရာဂါများမ ှ

လုံးဝကင်းစင်ေရးြဖစ်သည်။ 

အသည်းေရာင်ေရာဂါသည ်များေသာအားြဖင့ ်

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေကာင့ ်ြဖစ်ပွား

အမျိးသားအသည်းေရာင်အသားဝါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးစီမံချက်သည ်၂၀၁၆-၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အတွင်း မဟာဗျဟာေလးရပ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ဟ ုသရိပီးယင်းဗျဟာေလးရပ်မှာ (၁)အသည်း 

ေရာင်အသားဝါဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုးများ    ကူးစက ်

ြပန်ပွားြခင်းမရှိေအာင ်ကာကွယ်ြခင်း၊ (၂)ေရာဂါ 

ယေနအချန်ိကာလတွင် ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ေရာဂါပုိး 

များကို  စမ်းသပ်စစ်ေဆး   ေဖာ်ထုတ်ိုင်သည့ ်

စမ်းသပ်နည်းပညာ၊ ပစ ည်းှင့်စက်ကိရိယာအမျိး

မျိးတို တီထွင်အသုံးြပလာိုင်သည်။ အထက်ပါ 

စမ်းသပ်ပစ ည်းများကိ ုအသုံးြပ၍ ေရာဂါပိုးများကိ ု

ကိတင်စစ်ေဆးစမ်းသပ်မ များ   ြပလုပ်လာိုင ်

သြဖင့် လိုအပ်၍ ေသွးသွင်းကုသမ ခံယူမည့် လူနာ 

များအတွက်လည်း ေရာဂါပိုးကူးစက်မ  လုံးဝမရှိရ 

ေလေအာင်ှင့ ်ပိုးရိှ ကိယ်ုဝန်ေဆာင်မခိင်မှ ရင်ေသွး 

ငယ်သို    ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါပိုးများ   ကူးစက်ြခင်း 

ေလျာ့ပါးရေလေအာင်  ကာကွယ်လာိုင်သည်။ 

မိမိကိုယ်မိမိ ဘီှင့် စီ ေရာဂါပိုးများ ကူးစက်ခံ/

သယ်ေဆာင်ထားသည်ကိ ု    မသိရှိကေသးေသာ 

ေရာဂါပုိးရိှေနကသည့်  လူများကုိလည်း   စစ်ေဆး 

စမ်းသပ်ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လာိုင်သည်။ 

ဘီပိုးကာကွယ်ေဆးှင့ ်ဘီပိုးေြဖေဆး

ဘီပုိးေရာဂါ ကူးစက်ြခင်းကုိ ရာ န်းြပည့်နီးပါး 

ကာကွယ်မ ြပုိင်သည့် အစွမ်းထက်ေသာ အဆင့်ြမင့် 

မျိးုိးဗီဇမှထုတ်လုပ်သည့် ဘီပုိးကာကွယ်ေဆးှင့် 

ဘီပိုးေြဖေဆးများကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖး 

ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ေမွးကင်းစကေလးငယ်များကို 

ေမွးပီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဘီပိုးကာကွယ်ေဆးများ 

ထိုးှံေပးြခင်း၊   တစ်ှစ်ေအာက်ကေလးများတွင ်

ပံုမှန်ကာကွယ်ေဆးထုိး၊ ေဆးတုိက်ြခင်းအစီအစ် 

တွင် ဘီပိုးကာကွယ်ေဆးသုံးကိမ ်ထိုးှံမ ခံယူရန် 

ထည့သွ်င်ထားြခင်းှင့် ဘီပုိးကူးစက်ုိင်ေြခများသည့်    

လတူိင်ုးကိလုည်း ဘပီိုးကာကွယ်ေဆးကိတင်ထိုးံှ 

မ ေပးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ေပးလာိုင်သည်။ 

ေရာဂါပိုးများ ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းမှ ကာကွယ် 

မ ြပိုင်သည့် နည်းလမ်းများှင့်ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင် 

ရန်အချက်အလက်များကိ ုြပည်သူများသုိ ကျန်းမာ 

ေရးအသိပညာေပးြခင်းြဖင့ ် ြပည်သူများကလည်း 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ြခင်းတို ြပလုပ်လာိုင်သည်။ 

ေရာဂါပိုးရှိေနသူများကိ ု     ကုသေပးရန်အတွက ်

အ ရာယ်ကင်း၍ အစွမ်းထက် တကိျထေိရာက်ေသာ 

ေဆးဝါးများကိုလည်း ထုတ်လုပ်ေပးိုင်သည်။  

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲကီး၏ လမ်း န်ချက် 

အရ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း မိမိကိုယ်မိမိ 

အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါကူးစက်ခံရြခင်းမ ှ

ကာကွယ်ရန်အတွက ်    အသည်းေရာင်အသားဝါ  

“ဘီ” ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးရန ်   ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးေနေသာ       ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေဆွးေွးတိင်ုပင်ြခင်း၊ ေဆးထိုးအပ်၊ မတ်ုဆတ်ိရတ်ိ 

ဓားှင့် သွားပွတ်တံများအတူ မ ေဝသုံးစွဲြခင်းမ ှ

လုံးဝေရှာင်က်ြခင်း၊ ဘပီိုးရိှေသာ ကိယ်ုဝန်ေဆာင် 

မိခင်များသည် မိမိ၏ေမွးဖွားလာမည့်ရင်ေသွးကို 

ကူးစက်ြခင်းမ ှ  ကာကွယ်ိုင်ရန်    သက်ဆိုင်ရာ 

ဆရာဝန်ှင့ ်ေဆွးေွးတိင်ုပင်ြခင်း၊ ေဆးမင်ေကာင် 

ထိုးြခင်းှင့ ်နားေဖာက်ြခင်းတိုတွင် ပိုးသတ်သန်စင် 

ထားေသာကိရိယာများကိုသာ      အသုံးြပြခင်း၊ 

ေဆးကသုမ ခယံတူိင်ုး (ြဖစ်ိင်ုလ င်)  ေသာက်ေဆး 

ကိုသာ အသံုးြပလျက်ေဆးထုိးြခင်းကုိ ေရှာင်က် 

ြခင်းစသည့ ်အဓကိအချက်ေြခာက်ချက်ကိ ု လိက်ုနာ 

ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

အဆင့်ြမင့်  ေနာက်ဆုံးေပ နည်းပညာများကိ ု

အသုံးြပ၍ ပိုးေကာင်ပမာဏအတိအကျကိုလည်း 

ေကာင်း ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၏ မျိးိုးဗီဇကွဲအမျိးမျိး 

ကိုလည်းေကာင်း၊    ေရာဂါကုသေဆးဝါးများကိ ု

ခံိုင်ရည်ရှိိုင်ေသာပိုး၏ မျိးိုးဗီဇများကိုလည်း 

ေကာင်း ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လာိုင်ခဲ့သည်။ 

စာမျက်ှာ ၇ သို 

ကမ  ာတစ်ဝန်းရှိ  လူသားများအားလုံးက  အသည်းေရာင်ေရာဂါများကို  သတိြပအေလးထားလာကေစရန်ှင့်   

အသည်းေရာင်ေရာဂါများကိ ုကမ  ာေပ တွင် ေလျာ့နည်းပေပျာက်သွားေစရန်  ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်၂၀၁၁ ခှုစ်မှစတင်၍ 

ကမ  ာအ့သည်းေရာင်ေရာဂါေနအခမ်းအနားများကိ ုWHO က ဦးေဆာင်၍ ေဆာင်ပဒ်ုများချမှတ်ကာ ကမ  ာ့ိင်ုငအံသီးသီးတွင် 

ှစ်စ်ကျင်းပြပလုပ်လာခဲ့ကသည။်   အသည်းေရာင်ေရာဂါကင်းစင်ေသာ အနာဂတ်ကမ  ာကီး ေပ ထွန်းလာေရးအတွက် 

ယခအုချန်ိတွင် WHO ှင့ ်ကမ  ာအ့သည်းေရာင်ေရာဂါ မဟာမတ်ိအဖဲွ (World Hepatitis Alliance - WHA)

တို၏ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်ကမ  ာ့ိင်ုငတံိင်ုးသည် အသည်းေရာင်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ စစ်ေဆး၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများကိ ု    

အေရးေပးကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ေရာဂါများသည ်   ကမ ာေပ တွင်   အေလးထား 

တိုက်ဖျက်ရသည့် ေရာဂါအြဖစ် ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် 

WHO က အသိအမှတ်ြပခ့ဲပီး အသည်းေရာင်အသားဝါ 

ေရာဂါ ဘီပိုးကိ ုစတင်ေတွရှိခဲ့သည့ ်၁၉၇၆ ခုှစ် 

ေဆးပညာဆိုင်ရာ    ိုဘယ်လ်ဆုရှင်    ေဒါက်တာ 

ဘလမ်းဘတ်ကိ ုဂဏ်ုြပေသာအားြဖင့ ်သ၏ူေမွးေန 

ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ေနကိ ု    ကမ ာ့အသည်းေရာင ်

ေရာဂါေနအြဖစ ်ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်ခဲ့ကသည်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံသား    ဇီဝဓာတုေဗဒှင့် 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ    မုဿေဗဒပညာရှင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သ ူေဒါက်တာဘရပ်ဆင်ြမရယ ်ဘလမ်းဘတ် 

(၁၉၂၅-၂၀၁၁)သည် အေမရိကန်ိုင်ငံ မာရီလင်း 

အမျိးသားကျန်းမာေရးသိပ ံတွင်   ၁၉၅၇ ခုှစ်မှ 

၁၉၆၄ ခုှစ်အထိ မျိးုိးဗီဇပညာရှင်အြဖစ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲသ့ည်။ ေဒါက်တာဘလမ်းဘတ်သည် 

သစေတးလျတုိက်ရိှ နယ်ေြမများတွင် ေနထုိင်က 

ေသာ  အာဘိုရီးဂျင်းေဒသခံလူများတွင် ေတွရှိခဲ့ 

ေသာ သစေတးလျ ပဋလိုပံစ ည်းသည် ဗုိင်းရပ်စ်ပိုး 

တစ်မျိး၏ အေပ ယအံခံွ ပဋလိုပံစ ည်းြဖစ်ေကာင်း 

ကို  ၁၉၆၃ ခုှစ်တွင်  စတင်ေတွရှိခဲ့ပီး  အဆိုပါ 

ပုိးသည်   အသည်းေရာင်အသားဝါ   ဘီဗုိင်းရပ်စ်ပုိး 

ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်ပွားရသည့ ်    အသည်းေရာင ်

အသားဝါေရာဂါ မြဖစ်ရေလေအာင် ကိတင်စစ်ေဆး 

ိုင်ြခင်းှင့် ကာကွယ်မ ေပးုိင်ခ့ဲြခင်းေကာင့်လည်း 

ေကာင်း၊ ၁၉၆၉ ခှုစ်တွင် ဘီပုိးေရာဂါကုိ ကာကွယ် 

ိုင်သည့်    ပထမဆုံး   ဘီပိုးကာကွယ်ေဆးကို 

ေသွးရည်ကည်မ ှ    စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့ြခင်း 

ေကာင့လ်ည်းေကာင်း ေဆးပညာဆိင်ုရာ ိဘုယ်လ် 

ဆုကို ၁၉၇၆ ခုှစ်တွင် ထိုက်တန်စွာ  ချးီြမင့်ြခင်း 

ခံရသည်။  

အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါကိ ုထထိေိရာက် 

ေရာက် တိုက်ဖျက်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် “အမျိးသားအသည်းေရာင်အသားဝါ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစီမံချက်” National 

Hepatitis Control Program - NHCP ကုိ ၂၀၁၄ ခုှစ် 

ုိဝင်ဘာလကပင် စတင်တည်ေထာင်ခ့ဲကာ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ြခင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ အသိပညာ 

ေပးြခင်း စသည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုအစိုးရမဟတ်ုေသာ 

အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည်။ NHCP၏ ေမ ာ်မှန်းချက် Vision မှာ အသည်း 

ေရာင်ေရာဂါပိုးရှိေနသူများကိ ု   အ ရာယ်ကင်း၍    

စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

ေပးြခင်းှင့ ်ကသုမ ခယံေူစြခင်း၊ (၃)ေရာဂါကသုေရး 

ှင့်    တိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်းများ    အရှိန်အဟုန် 

ြမင့်ေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   (၄)အသည်းေရာင ်

အသားဝါေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာ 

ြခင်း၊ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် 

ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးလုပ်ငန်း    နည်းဗျဟာများ 

ချမှတ်   အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတိုြဖစ်သည်။ 

အသည်းသည်    သည်းေြခရည်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

စွန်ပယ်ြခင်း၊ အစားအေသာက်မ ှအာဟာရဓာတ် 

များကို   ေချဖျက်ထိန်းညိေပးြခင်း၊   ေသွးများကိ ု

သန်စင်ေအာင် ြပလုပ်ြခင်း၊  ဗီတာမင်ှင့်  သတ  

ဓာတ်များကိ ု   သိမ်းဆည်းြခင်း၊   ေသွးအတွင်းရှ ိ

အယ်ဗျမင်ဓာတ်ှင့ ်ေသွးခဲေစေသာဓာတ်များကိ ု

ထတ်ုလပ်ုြခင်း၊ ေရာဂါပိုးများကိ ုိှမ်နင်းြခင်းစသည့ ်

လပ်ုေဆာင်မ များကိ ုြပလပ်ုေပးေနသည့ ်အေရးကီး 

ေသာ ကုိယ်ခ ာအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ပီး အသည်း 

ေရာင်ေရာဂါသည ်များေသာအားြဖင့ ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး 

ေကာင့ ်ြဖစ်ပွားရြခင်းြဖစ်သည်ကိ ုသိရသည်။  

အသည်းေရာင်အသားဝါ ဘီှင့်စီ  ဗိုင်းရပ်စ ်

ေရာဂါပုိးများကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေတွရိှခ့ဲကသြဖင့် 

       



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ  ၆ မှ

ေရာဂါပိုးများ၏      ေမာ်လီကျးဖွဲစည်းမ ှင့် 

လုပ်ေဆာင်ချက်များကိုလည်း တိကျစွာ စမ်းသပ် 

သုေတသနြပ ေဖာ်ထုတ်ိုင်ခဲ့သြဖင့် ဘီပိုးှင့်စီပိုး 

အတွက် ထေိရာက်ေသာ၊ အစွမ်းထက်၍ အ ရာယ် 

ကင်းေသာ အဆင့ြ်မင့က်သုေဆးများကိ ုထတ်ုလပ်ု 

ြဖန်ြဖးလာိင်ုခဲသ့ည်။ ဘပီိုးကိ ုလုံးဝေပျာက်ကင်း 

ေအာင်     ကုသမ မြပလုပ်ိုင်ေသးေသာ်လည်း 

ေဖာ်ြပပါေဆးများကို ပုံမှန်ေသာက်သုံးြခင်းြဖင့ ်

ေရာဂါပိုးပွားများမ ကို လုံးဝထိန်းချပ်ထားိုင်ပီး 

ေရာဂါ၏ေနာက်ဆက်တွဲ  အသည်းေြခာက်ြခင်း 

ှင့ ်အသည်းကင်ဆာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားြခင်းတိုကိ ု

ရာ န်းြပည့်နီးပါး      ကာကွယ်ိုင်ပီြဖစ်သည်။ 

အသည်းေရာင်အသားဝါ စပီိုးအတွက်မ ူယေနအထ ိ

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထတ်ုလပ်ုေပးိင်ုမ  မရိှေသး 

ေသာ်လည်း  အချန်ိတိ(ုသုံးလမှ ေြခာက်လ)အတွင်း 

ရာ န်းြပည့်နီးပါး စီပုိးေပျာက်ကင်းေအာင် ကုသမ  

ေပးိင်ုသည့ ်စပီိုးေသေဆးများကိ ုထတ်ုလပ်ုေပးိင်ု 

ေနပီြဖစ်သည်။ ဘီပိုးှင့် စီပိုးေသေဆးများသည ်

ထိုးေဆးများမဟုတ်ဘ ဲ   ေသာက်ေဆးများြဖစ်၍ 

လွယ်လင့်တက ူရရှိေသာက်သုံးိုင်သည်။ တစ်ေန  

လ င်တစ်ကိမ်သာ ေသာက်ရသည့်အြပင ် ကုန်ကျ 

စရိတ်မှာလည်း လွန်စွာကီးြမင့်မ မရှိသြဖင့ ်လူနာ 

များအတွက် လွန်စွာသင့်ေတာ်အကျိးရှိသည့်ေဆး 

များ ြဖစ်လာသည်။  

ကမ ာတစ်ဝန်းရှိ       လူသားများအားလုံးက 

အသည်းေရာင်ေရာဂါများကို သတိြပအေလးထား 

လာကေစရန်ှင့်   အသည်းေရာင်ေရာဂါများကို 

ကမ ာေပ တွင်     ေလျာ့နည်းပေပျာက်သွားေစရန ်

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်၂၀၁၁ ခုှစ်မှစတင်၍ ကမ ာ့ 

အသည်းေရာင်ေရာဂါေနအခမ်းအနားများကိ ုWHO 

က ဦးေဆာင်၍ ေဆာင်ပုဒ်များချမှတ်ကာ ကမ ာ့ 

ိုင်ငံအသီးသီးတွင ်ှစ်စ်ကျင်းပြပလုပ်လာခဲ့က 

သည်။   အသည်းေရာင်ေရာဂါ   ကင်းစင်ေသာ 

အနာဂတ်ကမ ာကီး   ေပ ထွန်းလာေရးအတွက် 

ယခအုချန်ိတွင် WHO ှင့ ်ကမ ာအ့သည်းေရာင်ေရာဂါ 

မဟာမတ်ိအဖဲွ (World Hepatitis Alliance - WHA)

တို၏ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်    ကမ ာ့ိုင်ငံတိုင်းသည ်

အသည်းေရာင်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ စစ်ေဆး၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ု     အေရးေပးကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ဘီှင့်စီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတိုေကာင့ ်ြဖစ်ပွားရသည့ ်

အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါများှင့်  ေနာက် 

ဆက်တွဲေရာဂါများေကာင့ ်    ေသဆုံးမ များသည ်

သိသာစွာေလျာ့နည်း ပေပျာက်သွားေတာ့မည်ြဖစ ်

သည်။ WHO ၏ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ၂၀၃၀ ြပည့် 

ှစ်တွင် အသည်းေရာင်အသားဝါေရာဂါ ကင်းစင ်

ေသာ အနာဂတ်ကမ ာကီးေပ ထွန်းလာုိင်မည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း ကမ ာေပ တွင် အသည်းေရာင်အသားဝါ 

ဘီှင့် စီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိ ုရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေပးခဲ့

ကြခင်းြဖင့ ်လသူားသန်းေပါင်းများစွာတို၏ အသက် 

များကို  ကယ်တင်ေပးိုင်ခဲ့ကေသာ  ေဆးပညာ 

ဆုိင်ရာ ေဆးပညာရှင်များအား လ  က်လဲှစွာချးီကျး 

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်အပ်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် သုေတသနေလ့လာဆန်းစစ် 

ချက်များအရ မ ေလး၊ လား  း၊ ေမာ်လမိင်တုိတွင် 

အသည်းေရာင်အသားဝါ ဘပီိုးှင့ ်စပီိုး ြဖစ်ပွားမ  န်း 

ပိုများသည်ကိုေတွရှိရပီး     ကူးစက်တတ်သည့ ်

အေကာင်းအရာများကိ ုေလ့လာသိရှိမ  အားနည်း 

ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု သိရသည်။ ဘီပိုး၊ စီပိုး 

ကာကွယ်ေဆးကိ ုသုံးကမ်ိထိုးထားပးီပါက ရာ န်း 

ြပည့်ကာကွယ်ုိင်မည်ြဖစ်ပီး မျိးုိးတွင် အသည်း 

ေရာင် ဘီပိုးှင့် စီပိုးရှိသူရှိပါက ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးထားြခင်း၊     ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များသည ်

အေရးကီး၍ ကာကွယ်ေဆးကိ ုထုိးထားသင့်သည် 

ဟ ုသရိသည်။ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အသည်းေရာဂါ 

ကိတင်သိရှိိုင်ရန်         ေသွးစစ်ဖိုလိုအပ်သလိ ု

သက်ဆိုင်ရာမ ှ    အသည်းေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ 

ထုတ်ြပန်ချက်များ လိုက်နာေဆာင်ရက်ကပါရန ်

ှင့်   ဇူလိုင်လ၂၈ ရက်ေနတွင်  ကျေရာက်ေသာ   

ကမ ာ့အသည်းေရာင်ေရာဂါေနကုိ ကိဆိုေရးသား 

လိုက်ရပါသည်။      ။

ြမန်မာစိတ်ေကာင်း ြဖစင်ေကာင်းကို

ခွင့်ေကာင်းယူကာ နယ်ချဲလာသူ

မျက်ှာြဖအား ကည်ြဖမဲ့ကင်း

ေတာ်လှန်ြခင်းြဖင့် ေသြခင်းရင်ဆိုင်

သက်စွန်ိုင်သည် ဇူလိုင်ဆယ့်ကိုး

ေသွး  းေပးသို ြဖစ်ဆိုးေနရက်

တစ်သက်မေမ့ ပင်လုံေငွသည်

ယေနထိတိုင် ပျံလ  င်ဆဲ။

မလိုဣဿာ မစ ရိယာှင့်

ကီးစွာရန်ငိး မီးှယ်ပျိးေသာ်

ိုင်ငံသားေကာင်း ဇာနည်ေပါင်းတို

အေလာင်းချင်းထပ် ဝိညာ်ြပတ်သည်

ြပည့်မ  ိင်များ ဆုံး ံး၏။

အိပ်မက်ေပျာက်ဆုံး ရန်ငိးထုံးသည်

အမုန်းလည်းခံ ေသဒဏ်လည်းရ

ရင်ှစ်သည်းချာ သမီးကိုမှာသည်

“အာဃာတမီး ညီးညီးေလာင်မိက်

ရင်ခွင်ပိုက်၍ လက်စားေချလို

ထိုအေြဖသည် ကိုယ့်ထံတစ်ဖန်

တန်ြပန်ေရာက်လာ မလွဲသာဘူး”တဲ့

ဇူလိုင်အေမွ ရလဒ်ေတွသည်

နိဂုံးတလ ား အ ံးများ။     ။

ခင်ဘုန်းေကျာ်

  ေရှဖုံးမှ

ထုိအြပင်  ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘ ဲ

ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 

ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အားအလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့် CRPH ှင့် NUG  

အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 

သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 

များသို စာရင်းသွင်း    ပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ု   ေတွရှိရ 

သည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 

သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ် ပါဝင်လိုြခင်း 

မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 

အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတိုသည် NUG အမည်ခအံကမ်းဖက်အပ်ုစှုင့ ်၎င်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့် ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကိ ု  ယုံကည်လက်ခလံာြခင်း၊ 

မမိတိို၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မဘိေဆမွျိးများှင့အ်တ ူတည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့ ်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်

ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 

ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ိင်ုငေံတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်   ထိသုိုေသာ   ြမန်မာိင်ုငရိှံ  ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 

များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   

နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် ယင်းသုိသတင်းပုိ ဆက်သွယ် 

သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 

တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

မနက်ြဖန်နံနက်အထိ

ခန်မှန်းချက်
ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၀

ေနြပည်ေတာ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်း

ေဒသကီးေအာက်ပိုင်း၊  မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ် ချင်းြပည်နယ် 

တုိတွင်  ေနရာကျဲကျဲ၊    စစ်ကုိင်း 

တိုင်းေဒသကီး   အထက်ပိုင်း၊ 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးှင့် ကယား 

ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိှင့် 

ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

တိုတွင်    ေနရာအှံအြပား 

မိုးထစ်ချန်းရာပီး    တနသ  ာရီ 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်ှင့ ်

မွန်ြပည်နယ်တိုတွင်    ေဒသ 

အလိက်ုှင့ ်  စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသ 

ကီး အထက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ 

ကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်ကရင် 

ြပည်နယ်တိုတွင ် ေနရာကွက်၍ 

မိုးကီးုိင်သည်။ ရာရန်ရာ န်းြပည့် 

ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

ေပးဆပ်ြခင်းြဖင့်



ဇူလိုင် ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဝါးခယ်မ ဇူလိုင် ၁၀

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ဝါးခယ်မ 

မိနယ်   သဲကုန်းေကျးရာှင့ ်

ကာြဖေကျးရာတွင် စက်မ လယ် 

ယာဦးစီးဌာနှင့်   စိုက်ပျိးေရး        

ဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍ တစ်ဧက 

လ င် တင်း ၁၀၀ အထက် ထွက်ရိှ 

ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေန  

နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် သဲကုန်း   

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ် (၂၀၀၃)၊ 

ဦးပိုင်အမှတ် (၁၇/၂) ေတာင်သူ 

ဦးပွားှင့် ေတာင်သူ ၁၀ ဦးတို၏ 

လယ်ေြမ၌ ကူဘုိတာ ေကာက်စုိက် 

စက် (၆-တန်းသွား) ြဖင့် မိုးစပါး 

စိုက်ပျိးြခင်းသုပ်ြပပွဲ  ကျင်းပ 

သည်။ 

အဆိုပါ  မိုးစပါးစိုက်ပျိးြခင်း 

သပ်ုြပပဲွကိ ုဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 

ကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း 

ှင့် အဖွဲဝင်များ၊  စိုက်ပျိးေရး            

ဦးစီးဌာန တိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှး 

ဦးစိန်ေမာင်ြမင့်ှင့် ခုိင်ှင့် မိနယ် 

တာဝန်ရှိသူများ၊ ေတာင်သူများ 

တက်ေရာက်ကည့်  အားေပး 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ယင်းသို  ေြခာက်တန်းသွား 

ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့ ်စိက်ုပျိးြခင်း 

ေကာင့် လပ်ုအားခသက်သာြခင်း၊ 

မျိးေစ့ကုန်ကျမ    နည်းပါးြခင်း၊      

ပျိးေထာင်ဧရိယာ  အနည်းငယ် 

သာလိအုပ်ြခင်း၊ ပျိးပင်များြပြပင် 

ထန်ိးသမ်ိးမ  လွယ်ကစူတ်ိချရြခင်း၊ 

ပျိးပင်များုတ်ယူရန် မလိုြခင်း၊ 

သန်မာ၍  ေရာဂါကင်းေသာပျိး 

ပင်များရရှိြခင်း၊  ေကာက်စိုက ်       

ရာတွင်   လူအင်အားအသုံးြပမ     

နည်းပါးြခင်းှင့်  သက်ေသာင့်  

သက်သာစုိက်ပျိးုိင်ြခင်း၊ လုပ်ငန်း 

တွင်ကျယ်၍  ပီးစီးမ ပိုြမန်ြခင်း၊

ေလဝင်ေလထွက ် ေကာင်းြခင်း၊ 

ေအာက်ပင်လှန်ရန် ေစာင့်ဆိုင်း   

ရန်မလိုြခင်း၊  ပျိးပင်ပွားမ  န်း 

ေကာင်းပီး စပါးအထွက် န်းေကာင်း 

ေစြခင်း၊ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့်          

စိုက်ပျိးထားသည် ့စပါးခင်းအား 

ရိတ်စက်၊ ရိတ်သိမ်းေခ ေလှစက် 

များြဖင့ ်အလွယ်တကူရိတ်သိမ်း 

ိုင်ြခင်း စသည့်အကျိးေကျးဇူး 

များရရှိိုင်ေကာင်းကို ေတာင်သ ူ

များအား စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ

တာဝန်ရှိသူက   ရှင်းလင်းေြပာ 

ကားသည်။

ဓာတ်ေြမသဇာအိတ ်၅၀ 

ေထာက်ပံ့

ထိုေနာက်  ဧက ၁၀၀ စြံပကွက် 

ေဆာင်ရက်သည် ့     ေတာင်သူ          

ဦးေရ ပွားှင့်     ေတာင်သူ ၁၀ 

ဦးအား ကွန်ေပါင်းဓာတ်ေြမသဇာ 

စုစုေပါင်းအိတ် ၅၀ ကို  တိုင်း          

ေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်   တာဝန်ရိှ 

သမူျားက     ေထာက်ပံ ့ေပးအပ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ထားဝယ်  ဇူလိုင် ၁၀

တနသ  ာရီ    တိုင်းေဒသကီး          

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့် စက်မ  

လယ်ယာဦးစီးဌာနတုိပူးေပါင်း၍

ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့်   မိုးစပါး 

စုိက်ပျိးြခင်း ကွင်းသုပ်ြပပဲွ အခမ်း 

အနားကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရတွီင် 

ထားဝယ်မိ ဇဟာေကျးရာရှိ 

ေတာင်သူ   ဦးေအာင်ေနစိုး၏ 

မိုးစပါးစိုက်ခင်း၌ ကျင်းပသည်။

အထွက်ေကာင်း 

တိုင်းေဒသကီး   ဝန်ကီးချပ်     

ဦးြမတ်ကိုက မိုးစပါးစိုက်ပျိးေန 

သည့် အချနိ်ကာလတွင် စိုက်ပျိး 

နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ  စိုက်ပျိး 

ေဆာင်ရက်ိုင်မှသာ  အထွက် 

ေကာင်းသည့ ်ရလဒ်ေကာင်းများ

ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မိုးစပါး         

စိုက်ပျိးနည်းစနစ်များစွာရှိသည့်

အနက်   ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်

စိုက်ပျိးြခင်းသည်   အချနိ်ကုန် 

သက်သာြခင်း၊  ေငွကုန်သက်သာ 

ြခင်း၊ အလုပ်သမားရှားပါးမ ြပဿနာ 

ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းစသည့်  အကျိး 

ေကျးဇူးများရရိှမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လယ်ယာက  တွင်    လက်မ  

လယ်ယာမှ    စက်မ လယ်ယာ 

သိုေြပာင်းလဲပီး  ေြမယာြပြပင ်

စိက်ုပျိးသည်မှ ရတ်ိသမ်ိးေခ ေလှ

သုိေလှာင်အချန်ိထိ စက်ကိရိယာ 

များ သုံးစွဲေဆာင်ရက်ရန် မြဖစ် 

မေန လိုအပ်လာပီြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေတာင်သူများအေနြဖင့ ်လည်း 

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနှင့ ် အမဲ 

မြပတ်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ပီး 

မျိးေကာင်းမျိးသန်   မျိးေစ့ှင့် 

သွင်းအားစုဆိုင်ရာ  လိုအပ်ချက် 

များ၊ ေရာဂါပုိးမ ား ကာကွယ်ိှမ်နင်း 

နည်းှင့ ်ေခတ်မစီိက်ုပျိးေရးနည်း 

ပညာများကို   လက်ဆင့်ကမ်း 

ရယူလျက် မိမိတိုစိုက်ပျိးထားရှိ

ေသာသီးံှများ၏ တစ်ဧကအထွက် 

 န်းတိုးတက်ေရးကိ ု  ကိုယ်စွမ်း  

eာဏ်စွမ်းရိှသေရ ကိးစားေဆာင် 

ရက်ကရန်လိုအပ်ေကာင်း ေြပာ 

ကားသည်။

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးစိက်ု 

ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှး  ဦးသန်းထိက်ု 

က  မိုးစပါးစိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ   

ကစိ ရပ်များ  တင်ြပပီး တိင်ုးေဒသ 

ကီး စက်မ လယ်ယာ ဦးစီးဌာနမှး   

ဦးေအာင်ေထွးက  စက်မ လယ်ယာ 

ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်ထားရှိမ  

များကို တင်ြပသည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

က ေတာင်သမူျားအား အမ်ိခဝံင်း 

ဟင်းသီးဟင်းရက်များ စိက်ုပျိးရန် 

အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရက်မျိးေစ ့

များ   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ပီး  

ေတာင်သူ   ဦးေအာင်ေနစိုး၏ 

မိုးစပါးစိုက်ခင်း၌ ေကာက်စိုက ်

စက်ြဖင့် မိုးစပါးစိုက်ပျိးေနမ ကို

လည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ေြမဩဇာှင့ ်

သဘာဝေြမဩဇာ ေရာစပ်ကပဲက် 

ေနမ ကုိလည်းေကာင်း  လှည့်လည်  

ကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့စ်ိက်ုပျိးြခင်းသည် အချန်ိကန်ုသက်သာြခင်း၊ ေငကွန်ုသက်သာြခင်း၊

အလုပ်သမားရှားပါးမ ြပဿနာေြဖရှင်းိုင်ြခင်း အကျိးေကျးဇူးများရရှိ

ဝါးခယ်မမိနယ်၌ ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့ ်

မိုးစပါးစိုက်ပျိးြခင်းသုပ်ြပပွ ဲကည့် အားေပး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  စစ်ကိုင်းမိ ပတ ြမားေစတီေတာ်အတက်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ကည့် စစ်ေဆး 

စစ်ကိုင်းမိ ေရဝင်ေြပာင်းေရ အိမ်ေထာင်စုများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနား တက်ေရာက်
မုံရာ ဇူလိုင် ၁၀

စစ်ကိုင ်းတိုင ်း   ေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်   ဦးြမတ်ေကျာ်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည ်ယေနတွင်  

စစ်ကိုင်းေတာင်ိုး    ပတ ြမား 

ေစတေီတာ်အတက်လမ်း  အရှည်   

ေပ ၄၅၀၀၊ အကျယ်  ၁၄ ေပ၊ 

ဒုေြခာက်လက်မ    ကွန်ကရစ် 

လမ်းခင်းကျင်းေနမ ကို  ကည့်  

စစ်ေဆးပီး      တိုင်းေဒသကီး  

အစိုးရအဖဲွမှ ေငကွျပ် သန်ိး  ၁၀၀ 

ှင့ ်   ဘိလပ်ေြမအိတ် ၃၅၀၀ 

အိတ်ကို      ပံ့ပိုးေပးအပ်ခဲ့ကာ  

ဘုရားဖူးြပည်သူများ   စိတ်ေအး 

ချမ်းသာစွာ လာေရာက်ဖူးေြမာ ်

ိင်ုေရး၊ ေစတေီတာ်ကီး ပတ်ဝန်း 

ကျင်သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေရးတိုှင့် 

ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များကိ ု

တာဝန်ရှိသူများှင့် ြဖည့်ဆည်း 

ေပါင်းစပ်     ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့  

သည်။

ဆက်လက်၍  တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်   တာဝန်ရှိသူ 

များသည် စစ်ကိုင်းမိရှိ ငါးထပ ်

ကီးေစတီေတာ်တွင်   ကျင်းပ 

ေသာ  စစ်ကိုင်းမိနယ်အတွင်းရှ ိ

ဧရာဝတီြမစ်ေရ   ဝင်ေရာက်မ  

ေကာင့ ်ေြပာင်းေရ အိမ်ေထာင်စ ု

များအား  ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွဲ 

အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ်က 

 တ်ဆက်အားေပးစကား ေြပာကား 

ပီး တိင်ုးေဒသကီး ေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာ  စီမံခန် ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှ 

 န်ကားေရးမှး  ဦးစိုးလ  င်က  

ကယ်ဆယ်ေရး    ပစ ည်းများ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ ်ရ ြခင ်း ှင့  ်

ပတ်သက်၍   ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။

ထိုေနာက်  တိုင ်းေဒသကီး  

ဝန်ကီးချပ်က     ေြပာင်းေရ  

အိမ်ေထာင်စု     ၃၂၁ စုအား 

စုစုေပါင်း ေငွကျပ် ၆၄၂၀၀၀၀ှင့် 

Family Kits  အထုပ်များကို 

ေရေဘးေရှာင ်   ြပည်သူများထ ံ

ေထာက်ပံေ့ပးအပ်ပီး တာဝန်ရိှသ ူ

များက ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှ  ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ေသာ   ဆန်ရိက ာဖိုး 

ေငွကျပ် ၂၇၆၁၅၀၀၊ ဆပ်ြပာှင့် 

ှာေခါင်းစည်းများအား   ေရ 

ဝင်ေရာက်မ ေကာင့ ် ေြပာင်းေရ  

အိမ်ေထာင်စုများထံ  အသီးသီး  

ေထာက်ပံ့         ေပးအပ်ခဲ့က  

သည်။

ယင်းေနာက် ေထာက်ပံ့ေငွ၊ 

ပစ ည်းများှင့ ် ကယ်ဆယ်ေရး 

ပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း 

အတွက် ေရဝင်ေရာက်မ ေကာင့ ်

ေြပာင ်းေရ  အိမ ်ေထာင ်စုမ ျား  

ကိယ်ုစား ကိယ်ုစားလှယ်တစ်ဦးက 

ေကျးဇူးတင်စကား  ြပန်လည် 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  တိုင ်းေဒသကီး  

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက 

ေရဝင်ေရာက်မ ေကာင့်  ေြပာင်းေရ  

အိမ်ေထာင်စု ြပည်သူများအား 

ရင်းရင်းှီးှီး လိုက်လံ တ်ဆက် 

အားေပးကာ     သဘာဝေဘး 

အ ရာယ်ပညာေပး လက်ကမ်း 

စာေစာင်များ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။          

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁၀

ယေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရခဲွီအချန်ိ 

တိုင်းထွာချက်များအရ  အိ ိယ 

ိုင်ငံ     ဩရိဿြပည်နယ် 

ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်   ြဖစ်ေပ  

ေနေသာ     ေလဖိအားနည်း 

ရပ်ဝန်းသည်     အိ ိယိုင်ငံ 

ဩရိဿေတာင်ပိုင်းကမ်းေြခ  

အင်ဒရာပရာေဒရှ ်    ေြမာက ်

ပိင်ုးကမ်းေြခတိုတွင် ဆက်လက် 

တည်ရှိေနသည်။   ကပ လီ 

ပင်လယ်ြပင်ှင့်  ဘဂ  လားပင ်

လယ်ေအာ်တိုတွင် မုတ်သုံေလ 

အားေကာင်းေနသည်။

ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် 

ခန်မှန်းချက်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသ 

ကီး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည် 

နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် 

မိုးဆက်လက်ပိုေနမည်။

မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ် 
အ ေြခအေန



ဇူလိုင် ၁၁၊   ၂၀၂၂

ပေလာက်   ဇူလိုင်   ၁၀

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး  ပုေလာမိနယ် ပေလာက် 

မိ၌ စပါးစိုက်ဧကများြပားပီး ေဒသဝမ်းစာဖူလုံမ  

ရိှသည့အ်တွက် ယခှုစ် မိုးစပါးစိက်ုရာသတွီင်လည်း 

လယ်ဧက ၁၅၄၉၈ ဧကအြပင် ေတာင်ယာစပါး ၃၁၃ 

ဧကကို စုိက်ပျိးရန်လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ 

ယခုအခါ လယ်ဧက ၈၀၀၀ ေကျာ်ခန်  စုိက်ပျိးပီးစီး 

ေနပီြဖစ်ေကာင်း ပေလာက်မိ စိုက်ပျိးေရးဦးစီး 

ဌာန မိဦးစီးမှး ဦးေသာ်ဇင်ထွန်းထံမ ှသိရသည်။

“ေတာင်သူေတွအေနနဲ  စနစ်တကျလယ်ယာေြမ 

ေဖာ်ထုတ်စိုက်ပျိးမယ်ဆိုရင်    စပါးအထွက် န်း 

ပိုေကာင်းပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အဆင့်ြမင့်လယ်ယာ 

ေြမေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊   ေရသွင်းေြမာင်း၊  ေရထုတ် 

ေြမာင်း၊ ကုန်ထုတ်လမ်းေတွကိုလည်း စနစ်တကျ 

ေဖာက်လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ အဓိကေတာ့ ေြမဆီေြမ     

သဇာေကာင်းဖိုအတွက ်ေြမဆီလ ာဖွံဖိးတိုးတက ် 

ေရးလုပ်ငန်းေတွကို   စနစ်တကျေဆာင်ရက်ဖိုလို 

ပါတယ်” ဟု  မိဦးစီးမှး  ဦးေသာ်ဇင်ထွန်းက 

ေြပာသည်။

အဓိကစိုက်ပျိး

ပေလာက်မိရိှ  ေတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်ေဒသမျိး 

စပါးြဖစ်ေသာစပါးကီး  (သက်တန်းကီးစပါး)  မျိး 

စပါးများကိ ုအဓိကစိုက်ပျိးလျက်ရှိပီး ေတာင်ယာ 

စပါးစိုက်ခင်းများတွင်    ေဒသမျိးများြဖစ်ေသာ 

ေခါက်မလိ၊ ေခါက်ဒင် စသည့်ေတာင်ယာစပါးမျိး 

အနည်းငယ်ကုိ စုိက်ပျိးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

ယခုအခါ   အထွက် န်းေကာင်း သည့်   ဆင်းသုခ၊ 

ဆင်းသွယ်လတ်ှင့ ်  အရည်အေသွးေကာင်းသည့ ်

ေပ ဆန်းရင်၊ ေရ ဘုိေပ ဆန်၊ ေပ ဆန်းေဘးကားတုိကုိ 

စိုက်ပျိးလျက်ရှိသည်။   ေဒသမျိးစပါးထွက်ရှိမ မှာ 

တစ်ဧကလ င် စပါး ၆၅ တင်းမှ ၇၀ ဝန်းကျင်ခန်  

ထွက်ရှိေကာင်းှင့်    အထွက်ေကာင်းမျိးစပါး            

ထွက်ရှိမ မှာ   တစ်ဧကလ င်  စပါးတင်း ၈၀ မှ  ၁၀၀ 

ကားအထ ိထွက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

က န်ေတာ်တုိဌာနတွင် စပါးအထွက် န်း တုိးတက် 

ြမင့်မားေစရန်အတွက် ေဒသခံေတာင်သူများအား 

ေတွဆံု၍ ေြမဆီလ ာဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ြဖစ်သည့် သစ်စိမ်းေြမသဇာ (ပုိက်ဆံေလ ာ်) ထည့်သွင်း 

ြခင်း၊ EM ဘိုကာရှီြပလုပ်သုံးစွဲနည်း၊ ေဒသဝမ်းစာ 

ဖူလံုေရးအတွက် အထွက် န်းေကာင်းေသာမျိးများ 

ေြပာင်လဲသုံးစွဲရန်၊    ေဒသ   ေရေြမရာသီဥတုှင့ ်           

ကိက်ုညီပီး သက်တမ်းတိ၍ု  ပိုးမ ားေရာဂါဒဏ်ခံိင်ု 

ေသာမျိးများ ေြပာင်းလဲသုံးစွဲိုင်ေရး၊ ပိုးမ ားေရာဂါ  

ကျေရာက်မ ကိုလည်း စ်ဆက်မြပတ် ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးပီး ဘက်စုံပိုးမ ားေရာဂါကာကွယ်ှိမ်နင်း  

နည်း၊ သဘာဝပိုးသတ်ေဆး (တမာပိုးသတ်ေဆး၊ 

ငုတ်သီးပိုးသတ်ေဆး)    ြပလုပ်သုံးစွဲနည်းှင့ ်

ေနာက်ဆုံးအဆင့် ဓာတုပိုးသတ်ေဆးများကိ ုစနစ် 

တကျ  ကိင်ုတွယ်သုံးစဲွနည်းများကိလုည်း  ေတာင်သ ူ

ပညာေပးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။  ယခုလက် 

ရှိအချနိ်ထိ ေတာင်သူပညာေပး သင်တန်းရှစ်ကိမ ်

ေပးခဲ့ပီး  ယခင်ှစ်က မိုးစပါးစိုက်ဧက  ၁၅၄၉၈ 

ဧကစိက်ုပျိးခဲက့ာ ေဒသဝမ်းစာဖလူုမံ မှာ ၁၄၈ ဒသမ 

၂၅ ရာခိင်ုး န်းရိှေကာင်း  မိဦးစီးမှး ဦးေသာ်ဇင်ထွန်း 

က ဆက်လက်ေြပာသည်။

ေဒသဝမ်းစာဖူလုံ

ပေလာက်မိတွင် ရပ်ကွက်ေလးခ၊ု ေကျးရာအပ်ုစ ု

ခနုစ်အပ်ုစ၊ု ေကျးရာေပါင်း ၄၈ ရာ၊ လဦူးေရ ၃၉၀၀၀ 

ေကျာ်ခန်ရှိပီး   မိုးစပါးစိုက်ဧက ၁၅၄၉၈ ဧက၊ 

ေတာင်ယာစပါးစိုက်ဧက  ၃၁၃  ဧကှင့် ေရာ်ဘာ 

၁၁၆၂၄ ဧက၊ ကွမ်းသီး ဧက ၅၀၀၀ ေကျာ်ခန်၊ သဟီိဠ်ု 

၃၈၈၈ ဧက၊ ဆီအုန်း ဧက ၈၀၊   ဥယျာ် ခံသီးှံစုံ           

(က ဲေကာ၊ ကက်ေမာက်၊  သရက်၊ ဒူးရင်း၊ မာလကာ) 

ဧက ၂၀၀၀၀ ေကျာ်ခန် ၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်စုိက်ခင်း 

၈၄ ဧကရှိေကာင်းှင့ ် ေဒသဝမ်းစာဖူလုံမ မှာ ၁၄၈ 

ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်း န်းခန်ရှိေကာင်း  ပေလာက်မိ   

စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။

ြမင့်ဦး(မိတ်)

ပွင့်ြဖ   ဇူလိုင်   ၁၀

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး    ပွင့ြ်ဖ 

မိနယ် စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာန 

က ယခုှစ် မိုးစပါးသီးှံစိုက်ပျိး

ရာသတွီင်   စပါးသီးံှအထွက် န်း 

တိုးတက်    ေကာင်းမွန်ေစရန ်

အတွက် ရည်ရယ်၍ ယေနနံနက် 

ပိင်ုးက ပွင့ြ်ဖမိနယ် စိက်ုပျိးေရး 

သိပ ံေကျာင်း၌     မျိးေစ့ချစက ်

ြဖင့်   မျိးေစ့ချြခင်းလုပ်ငန်းများ    

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

အဆိုပါ မျိးေစ့ချြခင်းလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုပွင့်ြဖမိနယ် 

စက်မ လယ်ယာဦးစီးဌာနမှ မိနယ် 

ဦးစီးမှး ဦးလှမင်းဦး၏ အနီးကပ် 

ကီးကပ်မ ြဖင့် ဝန်ထမ်းများအဖွဲ 

က မိနယ်စုိက်ပျ ိးေရးသိပ ေံကျာင်း 

ရိှ ဆရာ ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျား၏  ပံပ့ိုးကညူမီ ြဖင့် 

ဆင်းသဂိ   မျိးစပါး ငါးဧကအတွက် 

မျိးေစခ့ျစက်ြဖင့ ် ပျိးေထာင်ြခင်း 

လုပ်ငနး်ကုိ စနစ်တကျ ေဆာင် 

ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

  လ  င်ဝင်းေလး (ပွင့်ြဖေြမ)

ြမစ်ကီးနား   ဇူလိုင်   ၁၀

တုတ်ိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသို  ေနရပ်ြပန်ြမန်မာ 

ိုင်ငံသားများအား     အသုတ်လိုက်လ ဲေြပာင်းေပး

လျက်ရှိရာ   ယမန်ေနညေန ၆ နာရီက (၂၇) ကိမ် 

ေြမာက်လ ဲေြပာင်းေပး၍ ေရာက်ရှိလာသည့ ်ြမန်မာ 

ိင်ုငသံား ေနရပ်ြပန်များအား   မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲဥက     ဦးတိုးတိုးထွန်းှင့ ်    အဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်ေတွဆုံ၍     ကိဆိုေနရာချထားေပး

သည်။

(၂၇) ကိမ်ေြမာက် ေရာက်ရှိလာသည့် ေနရပ်ြပန် 

ြမန်မာိုင်ငံသားများမှာ    အမျိးသား ၂၈ ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ၁၆ ဦး စစုေုပါင်း ၄၄ ဦးြဖစ်ပီး အမျိးသား 

များအား ြမစ်ကီးနားခုိင် အားကစားှင့် ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာန မိုးလုံေလလုံအားကစားုံှင့ ်အမျိးသမီး 

၁၆ ဦးအား ြမစ်ကီးနားမိ ခုတင် ၅၀၀ ဆ့ံ အေထွေထွ 

ေရာဂါကုြပည်သူေဆးုံရှ ိ    ကင်ဆာေရာဂါကုသ 

ေဆာင်တိုတွင်  ေနရာချထားေပးကာ ၎င်းတိုအား 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ   စစ်ေဆးခဲ့ပီး   ကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာ၌ ငါးရက်ထားကာ ေစာင့်ကည့ ်

သွားမည်ြဖစ်သည်။

တုတ်ိုင်ငံမှ   ေနရပ်ြပန်ြမန်မာိုင်ငံသားများ 

အား ကန်ပိက်ုတနီယ်စပ် ချစ်ကည်ေရးဂတ်ိမှတစ်ဆင့ ်

ယေနအချန်ိအထ ိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသည့ ်ြမန်မာ 

ိုင်ငံသားများမှာ ၂၇၀၂ ဦး ြဖစ်ေကာင်း   မိနယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲမ ှသိရသည်။

မိုဃ်းကျ(ြမစ်ကီးနား)

အမ ာကေလးသုံးဦး ေမွးဖွားခဲသ့ည့အ်ာမခအံလုပ်သမားအား အကျိးခစံားခွင့ြ်ပထတ်ုေပး

ေနရပ်ြပန် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ကိဆိုေနရာချထားေပး

စပါးအထွက် န်းတိုးပွားေရး မျိးေစ့ချစက်ြဖင့ ်မျိးေစ့ချြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပး

 ပေလာက်မိ၌ ယခှုစ် မိုးစပါးစိက်ုပျိးရာသတွီင် လယ် ၁၅၄၉၈ ဧကအြပင် 

ေတာင်ယာစပါး ၃၁၃ ဧက စိုက်ပျိးရန်လျာထား

မ ေလး   ဇူလိုင်   ၁၀

မ ေလးတိုင်း     ေဒသကီး 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ် လမူ ဖလူု ံ

ေရးုံးခဲွ(၁)၌ အကျံးဝင်မှတ်ပုတံင် 

ထားေသာ Myanmar Honey 

Farm အလုပ်ဌာနမှ   အာမခံ 

အလုပ်သမားတစ်ဦးမှာ   အမ ာ         

ကေလးသုံးဦး    ေမွးဖွားခဲ့သည့ ်

အတွက် ၂၀၁၂ ခှုစ်  လမူ ဖလူုေံရး 

ဥပေဒှင့်အညီ    မီးဖွားခွင့်ှင့ ်

မီးဖွားစရိတ ်  အကျိးခံစားခွင့်ြပ

ထတ်ုေပးြခင်းကိ ုယမန်ေန  နနံက် 

ပိုင်းက   အဆိုပါအလုပ်ဌာနတွင် 

ကျင်းပသည်။

“အာမခံထားသူ အမျိးသမီးရဲ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မ နဲ       မီးဖွားမ  

အတွက်   ေဆးကုသမ ခံယူခွင့်၊ 

မီးဖွားမ နဲဆိင်ုတဲ ့အကျိးခစံားခွင့ ်

ေတွအရ    ထုတ်ေပးြခင်းြဖစ်ပါ 

တယ်။ မီးဖွားစရိတ်အြဖစ်  ကေလး 

တစ်ဦးေမွးရင်    ပ မ်းမ လုပ်ခ 

တစ်လစာရဲ  ၅၀  ရာခိုင် န်း၊ 

အမ ာကေလးှစ်ဦးေမွးရင် ပ မ်းမ  

လုပ်ခတစ်လစာရဲ   ၇၅ ရာခိုင ်

 န်း၊   အမ ာကေလးသုံးဦးနဲ  

အထက်ေမွးရင်ေတာ့    ပ မ်းမ  

လုပ်ခတစ်လစာရဲ ၁၀၀ ရာခိုင် 

 န်း    အကျိးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်၊ 

မီးဖွားပီး   တစ်ှစ်အထိ    မိမိရဲ 

ကေလးကိ ု     ေဆးကုသမ ခံယူ 

ခွင့်လည်း ရှိပါတယ်။   လူမ ဖူလုံ 

ေရးုံးခွ(ဲ၁) အေနနဲ  ယခုဘ  ာ 

ှစ်  ဧပီလကေန  ဇွန်လအထိ 

မီးဖွားခွင့်နဲ  မီးဖွားစရိတ ်အမ  ၂၀ 

အတွက် အကျိးခံစားခွင့်ြပထုတ် 

ေပးခဲတ့ာ ေငကွျပ် ၉၅ သန်ိးေကျာ် 

ရိှပါပ”ီ ဟ ုမ ေလးတိင်ုးေဒသကီး    

လူမ ဖူလုံေရးုံးမှ လက်ေထာက ်

 န်ကားေရးမှး ေဒ လွင်လွင်ြမင့ ်

က ေြပာကားသည်။

ထိသုို ၂၀၁၂ ခှုစ် လမူ ဖလူုေံရး 

ဥပေဒှင့်အညီ  အကျိးခံစားခွင့ ်

ြပထုတ်ေပးရာတွင်    အာမခံ 

အလပ်ုသမား  ေဒ ဇင်မာလတ်မှာ 

မန်ိးကေလးတစ်ဦးှင့ ် ေယာကျ်ား 

ေလးှစ်ဦး    စုစုေပါင်း အမ ာ 

ကေလးသုံးဦး    ေမွးဖွားြခင်း 

အတွက် မီးဖွားခွင့ှ်င့မ်ီးဖွားစရတ်ိ 

၁၀၀ ရာခိင်ု န်းြဖင့ ် အကျိးခစံား 

ခွင့ြ်ပထတ်ုေပးေငကွျပ် ၅၀၆၈၈၀ 

ကို    လက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး     ေဒ လွင်လွင်ြမင့်က 

အဆိုပါအမျိးသမီးထံ   ေပးအပ် 

ကာ တက်ေရာက်လာသမူျားအား  

၂၀၁၂ ခုှစ် လူမ ဖူလံုေရးဥပေဒပါ 

အကျိးခံစားခွင့်များအေကာင်း 

ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲသည ်  လူမ  

ဖလူုေံရးအဖဲွှင့ ်အကျံးဝင်မှတ်ပု ံ

တင်ထားသည့်  အာမခံအလုပ် 

သမားများ၏ အကျိးခစံားခွင့မ်ျား 

ရရှိ ေစရန်    ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

ြဖစ်သည့်အတွက ်   အလုပ်ဌာန 

များအေနြဖင့ ်  လမူ ဖလူုေံရးအဖဲွ 

ှင့် အကျံးဝင်မှတ်ပံုတင်ထားပီး 

အလပ်ုသမားများကိ ုအာမခထံား 

ေပးြခင်းအားြဖင့ ်အလပ်ုသမား၏ 

မကျန်းမာမ ၊ မီးဖွားမ ၊ ဖခင်ဘဝ 

ြဖစ်မ ၊ နာေရးစရတ်ိ၊ ေဆးဖိုး/ ခရီး 

စရိတ်များအြပင ်    လုပ်ငန်းခွင် 

ထခုိိက်ဒဏ်ရာရရိှမ ေကာင့် ြဖစ်ပွား 

သည့် ယာယီမသန်စွမ်းမ ၊  အမဲ 

တမ်းမသန်စွမ်းမ ၊    ကျန်ရစ်သူ 

အကျိးခံစားခွင့်များပါ   ရရှိခံစား 

ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ေမာင်ေအးချမ်း

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်  ၁၀

ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် တစ်ခါတစ်ရမံိုးသက်ေလြပင်းများ 

ကျေရာက်ပီးလ  င်းအသင့်အတင့်မှ လ  င်းကီးုိင်သည်။မုိးသက်ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်/ေြမြပင်ေလသည် 

တစ်နာရလီ င် မိင်ု ၃၀ မှ ၃၅ မိင်ုအထတိိက်ုခတ်ိင်ုပါသည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက် 

ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ခုနစ်ေပမှ ၁၀ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။                                       မိုး/ေလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်အေြခအေန



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေတာင်ကီး   ဇူလိုင်   ၁၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင် ေဆာင်ရက်မည့် Safety Smart   

Happiness City   လုပ်ငန်းများအား ဦးေဆာင်ေကာ်မတီသို ရှင်းလင်း 

ြခင်းကို ဇူလိုင် ၈ ရက ်နံနက် ၁၁ နာရီက ေတာင်ကီးမိ ရှမ်းြပည်နယ ်

အစိုးရုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

လမ်းဒီဇိုင်းများေကာင်းမွန်ရန်လို

ဦးစွာ ရှမ်းြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်  ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက အစုိးရ 

စမီခံန်ခဲွမ မရိှသည့်ေြမတွင် အေဆာက်အအုမံျား ေဆာက်လပ်ုေနထိင်ုမ  

သည် ေရရှည်တွင်ြပဿနာြဖစ်လာပါက မိမိတိုထံေရာက်ရှိမ ှရှင်းရပါ 

ေကာင်း၊ အစိုးရစမီခံန်ခဲွမ ရိှသည့် ေြမလွတ်၊ ေြမိင်ုးများတွင် ဝင်ေရာက် 

ြမစ်ကီးနား   ဇူလိုင်   ၁၀

ကချင်ြပည်နယ်  ြမစ်ကီးနားမိနယ်အတွင်းရိှ 

ဂျာမိင်ုေကာင်း ကက်သလစ်အသင်းေတာ်ှင့ ်မန်ခန်ိ 

ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်များမ ှ ေနရပ်စွန်ခွာ   ယာယီ 

တမ်ိးေရှာင်စခန်းေန အမ်ိေထာင်စ ုေြခာက်စ၊ု လဦူးေရ 

၃၉ ဦးတိုအား   ၎င်းတိုဆ အရ ြမစ်ကီးနားမိ 

ေငွေပျာ်စံြပေကျးရာသို    ေြပာင်းေရ ေနရာချထား 

ေပးရာ ဇူလိုင် ၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ေကျးရာ 

ဘက်စုံသုံးခန်းမ၌        ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးခက်ထိန်နန်ှင့် တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက ်

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ကူညီေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်

အဆိပုါ  အခမ်းအနားတွင်  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးခက်ထန်ိနန်က မမိတိိုအေနြဖင့ ်ေနရပ်စွန်ခွာစခန်း 

ေနြပည်သူများ     ေနရပ်ြပန်လည်ေနထိုင်ိုင်ေရး၊ 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့ ်ြပန်လည်ထေူထာင်ေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုစမီေံဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ယေန  ေြပာင်းေရ ေနရာချထားေပးသည့ ်မသိားစဝုင် 

များအေနြဖင့ ် ေနရာသစ်တွင် လိအုပ်ချက်များရိှမည် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း   မိမိတိုအေနြဖင့ ် အတတ်ိုင်ဆုံး 

ကူညီေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အားေပး 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍      မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက    ဦးတိုးတိုးထွန်းက ေကျးရာအတွင်း ေြပာင်းေရ  

ေနရာချထားပီးစီးမ ှင့ ်ဆက်လက်ေရ ေြပာင်းိင်ုေရး 

အတွက် ဆ ြပလာေသာ အိမ်ေထာင်စုများ ေရ ေြပာင်း 

ေနရာချထားေပးိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ များ 

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊   ြပည်နယ် 

တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်၊ ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွဝင်ဝန်ကီးများှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ေထာက်ပံ ့

ပစ ည်းများကုိေပးအပ်ရာ     ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွက 

တစ်အမ်ိေထာင်လ င် ဆန် တစ်အတ်ိစြီဖင့ ်ဆန်အတ်ိ 

ေြခာက်အိတ်၊  ေခါက်ဆဲွေြခာက်ဖာှင့် ကက်ဥများ၊   

ြပည်နယ်ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ  စမီခံန်ခဲွမ ဦးစီးဌာန 

က အမ်ိေထာင်စမုျားအတွက် ဆန်ရကိ ာ   တစ်လစာဖိုး  

ေငွကျပ်    ၂၇၉၀၀၀၊     ေြပာင်းေရ စရိတ်အြဖစ ်

တစ်အိမ်ေထာင်လ င်   ေငွကျပ ်  တစ်သိန်း န်းြဖင့် 

ေငွကျပ်     ေြခာက်သိန်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်း  

၂၁ မျိးပါ ပုံးတစ်ပုံးစီြဖင့ ်စုစုေပါင်း တန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၃၅၃၀၀၀ ှင့် မျက်ှာအကာ အခု ၂၀၊ လက်ေဆးရည် 

ဘူးများ၊  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနက ေဆးစိမ် 

ြခင်ေထာင်များ၊ ှာေခါင်းစည်း၊ လက်ေဆးရည်ှင့ ်

ေဆးဝါးပစ ည်းများ၊ ြပည်နယ်ပညာေရးဦးစီးဌာနက    

ေကျာင်းသား ကေလးငယ်များအတွက် ေကျာပိုးအတ်ိ 

ှင့ ်   ေကျာင်းသုံးပစ ည်းများ၊      ြပည်နယ်လမူ ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနမှ မိသားစုေနအိမ်သုံး အမ  က်ပုံး၊ ဆန်ပုံး၊ 

ထီး၊  ှာေခါင်းစည်း၊  အမျိးသမီး  လစ်သုံးပစ ည်းများ၊  

ြပည်နယ်ကက်ေြခနီ     ကီးကပ်မ ေကာ်မတီမ ှ

အိမ်ေထာင်စုသုံး တာေပ လင် ၁၂ ခု၊ Hygiene Kit 

ေြခာက်ခု၊ Shelter Tools Kit ေြခာက်ခု၊ Individual 

Hygiene Kit ေြခာက်ခု၊   ြမန်မာအမျိးသမီးများှင့ ်

ကေလးသူငယ်များ      ဘဝြမင့်တင်ေရးအသင်း 

(MWCDF)မှ တာဝန်ရှိသူများက ဆန်ေြခာက်အိတ်၊ 

ဆီေြခာက်ပိဿာှင့ ်အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ၊ 

ကေလးကစားစရာအုပ်များှင့ ်အချိရည်ဘူးများ 

ကို ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ကသည်။

ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်

ယင်းေနာက် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်မ များအတွက် 

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးက   ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားပီး ေကျးရာအတွက ်လိုအပ်ချက်များကိ ု

တင်ြပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်က ရာလယ်လမ်းမကိ ု

ကတ ရာလမ်းအြဖစ ်ခင်းကျင်းေပးိုင်ေရး၊ မိုးရာသီ

ေရဝပ်တင်ကျန်မ မရှိေစရန်   ေရုတ်ေြမာင်းများ 

ြပြပင်တည်ေဆာက်ေပးိင်ုေရး၊ ေနအမ်ိများအတွက် 

အိမ်သုံးလ ပ်စစ်မီတာများ    ချထားေပးိုင်ေရးတို 

အတွက် ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေရး တာဝန်ရှိသူ 

များှင့် ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိုေနာက် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် 

ေကျးရာအတွင်း ေရုတ်ေြမာင်း တိုးချဲေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး ကည့် စစ်ေဆးပီး  ေြပာင်းေရ ေနရာချထား 

ေပးသည့် ေနအိမ်မိသားစုများအား  ရင်းရင်းှီးှီး 

လိုက်လံ တ်ဆက်အားေပးပီး    လိုအပ်ချက်များ 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး     ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

သည်။                               

 ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ြမစ်ကီးနားမိနယ်အတွင်းရှိ ေနရပ်စွန်ခွာစခန်းများမှ အိမ်ေထာင်စု ေြခာက်စုတိုအား 

ေြပာင်းေရ ေနရာချထားေပးပီး ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများ ေပးအပ်

Safety  Smart  and  Happiness City လပ်ုငန်းများအား ဦးေဆာင်ေကာ်မတသီို ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
ေဆာက်လုပ်ပီး  အထက်သိုတင်ြပလာမှသာ  သိရ၍  ိုင်ငံေတာ် 

အကီးအကဲက ၎င်းကိစ များကိ ုေသချာစိစစ်ရန် မှာကားပါေကာင်း၊ 

လမ်းှင့်ပတ်သက်၍လည်း ေတာင်ေြမာက ် ကံသလိုေဖာက်ခဲ့သြဖင် ့

နည်းပညာများအဆင့်ြမင့်လာပီြဖစ်၍ လမ်းဒီဇိုင်းများေကာင်းမွန်ရန ်

လိုေကာင်း၊ အင်းေလးေဒသတွင်လည်း လမ်းအေကွအေကာက်များ 

သြဖင့် လမ်းဒီဇိုင်းများရှိရန် မှာကားခဲ့ေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်သည ်

ုိင်ငံေတာ်အကီးအကဲများက အေလးအနက်ထားေသာ ြပည်နယ်ြဖစ် 

သည့်အတွက် လပ်ုငန်းကစိ များတွင် စနစ်တကျလပ်ုကိင်ုေပးကရန်လိပုါ 

ေကာင်း၊ အမှားအယွင်းကင်းစွာ ေဆာင်ရက်ေပးကရန် ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ အကံေပးအဖွဲက ဘ  ာှစ်အလိုက် လျာထား 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ှင့်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်တွင် ေဆာင်ရက်မည့် 

လုပ်ငန်းများအတွက်     အေသးစိတ်တွက်ချက်ထားရှိမ များကို 

ေဒါက်တာသီဟန်ေသာ်က ရှင်းလင်းြခင်းှင့် ရှမ်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 

Safety  Smart and  Happiness City လပ်ုငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

ကီးကပ်မ ေကာ်မတဦက    ဦးခွန်သန်ိးေမာင်က ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် 

တွင်  ေဆာင်ရက်မည့်လပ်ုငန်းများကိ ုတင်ြပရှင်းလင်းရာ တက်ေရာက် 

လာကသည့် ေကာ်မတီဝင်များကေဆွးေွးကသည်။ ေဆွးေွးတင်ြပ 

ချက်အေပ   ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းက လိအုပ်သည် 

များ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးကာ နိဂုံးချပ်စကား ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                        ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာင်းှင့်ဝန်းကျင ်စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးေနအြဖစ ်

မ ေလးမိရှ ိအေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲများ ကျင်းပ
မ ေလး   ဇူလိုင်   ၁၀

မ ေလးမိရိှ  အေြခခပံညာေကျာင်းများ 

တွင် ေကျာင်းှင့ဝ်န်းကျင်  စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး 

ေနအြဖစ် ဆရာ ဆရာမများှင့် ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသမူျားစေုပါင်း၍ သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွများ 

ကို ယေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။

သစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲ     ကျင်းပရာတွင ်

ေကျာင်းအတွက်   ေရရှည်အကျိးရှိေစမည့ ်

ှစ်ရှည်ပင်များ၊ အရပ်ိရပင်များ၊ ေနကာပင်များ၊ 

ေဆးဖက်ဝင်အပင်များ၊ အလှပန်းပင်များကို 

ဆရာ ဆရာမများှင့ ်ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ

များ စုေပါင်း၍ စိုက်ပျိးကသည်။

ေကျာင်းှင့ဝ်န်းကျင် စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး 

ေနအြဖစ် ယေနကျင်းပသည့ ်သစ်ပင်စိက်ုပျိးပဲွ 

တွင်  ချမ်းေအးသာစံမိနယ်ရှ ိ  အမှတ်(၁၆)

အေြခခံပညာ     အထက်တန်းေကျာင်းမ ှ

ေကျာင်းအပ်ုဆရာကီး ေဒါက်တာသန်းထိက်ုစိုး 

က   “က န်ေတာ့်ေကျာင်းမှာ  ှစ်ရှည်ပင်ေတွ၊ 

အမဲစိမ်းလန်းေစမယ့်      ေညာင်က န်း၊ 

ေညာင်ဝိုင်းတိုလိုအပင်ေတွ၊    မည်စည်ပင်၊ 

ေဆးဖက်ဝင်အပင်ေတနွဲ  မျက်စပိသာဒြဖစ်ေစ 

ေစတုတ ရာ   ဇူလိုင်   ၁၀

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  ေစတုတ ရာမိနယ်  မကျးီစု-သံဆည် 

ေကျးရာချင်းဆက်လမ်းတွင ်၂၀၂၂ ခုှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိးပွဲကိ ု

ယေနနံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါအခမ်းအနားတွင် မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှ 

ဦးေကျာ်မင်းစုိးက မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင် ဗုိလ်မှးသိန်းမင်းဇင် 

အား စိုက်ပျိးမည့်ပျိးပင်များှင့် ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ 

ေပးအပ်ခဲ့ပီး တက်ေရာက်လာကေသာ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊

မကျးီစမုလွူန်ေကျာင်းမှ ဆရာ ဆရာမှင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား၊ 

အမျိးသမးီေရးရာအဖဲွများ၊ ေဒသခံများက က န်းအပါအဝင် စုစုေပါင်း 

ပျိးပင် ၁၆၁၀ စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တင်မိုးွန်(ြပန်/ဆက်)

မယ့ ်ပန်းအလှအပင်ေတကွိ ုခိင်ုပညာေရးမှး၊ 

မိနယ်ပညာေရးမှးတိုနဲ        က န်ေတာ် 

အပါအဝင် ေကျာင်းက ဆရာ ဆရာမေတွ၊ 

ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူေတွ စုေပါင်းပီး 

စိုက်ပျိးကပါတယ”်ဟု ေြပာသည်။

အနာဂတ်ိင်ုငေံတာ်၏  ေခါင်းေဆာင်များ 

ြဖစ်လာမည့ ်  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူများ 

အေနြဖင့် ငယ်စ်ကေလးဘဝကတည်းက 

သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်ှင့် စိမ်းလန်းစိုြပည်သည့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု     ချစ်ခင်ြမတ်ိုးစိတ်များ 

ြဖစ်ေပ ကာ လက်ဆင့က်မ်းသယ်ေဆာင်သွား

ိုင်ေစရန်ရည်ရယ်၍    ိုင်ငံေတာ်မှ  ှစ်စ် 

ဇလုိူင်လဒုတိယပတ်တွင် အေြခခံပညာေကျာင်း 

များ၌ ေကျာင်းှင့ဝ်န်းကျင် စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေရး 

ေနအြဖစ်  သစ်ပင်စိုက်ပျိးြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန် ပညာေရးြပက ဒန်ိပါလပ်ုငန်းစ် 

အြဖစ် သတ်မှတ်ထားေကာင်း သိရသည်။

မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ေစတုတ ရာမိနယ်၌ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိး



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

မိုင်းခုတ်    ဇူလိုင်   ၁၀

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)   မိုင်းခုတ်မိေန   ြပည်သူများသည ် 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများကို   အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကရာ  မိုးစပါးဧက 

ေပါင်း ၆၅၄၅  ဧက   စိုက်ပျိးပီးစီးထားေကာင်း   မိလယ်ယာေြမစီမ ံ

ခန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏  ဇွန် ၃၀ ရက် အထ ိစာရင်းများအရ  

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၁၀

ြမန်မာမ့ီးရထားအေနြဖင့ ်ြပည်သမူျား ခရီးသွား 

လာမ  လွယ်ကအူဆင်ေြပေစေရးှင့ ်ကန်ုစည်စီးဆင်း 

မ  ြမန်ဆန်ေစေရးအတွက် စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရိှရာ ရထားလမ်းပိင်ုးအသီးသီးတွင်  လစူီးရထားများ  

ေြပးဆွဲေပးြခင်းအား   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

လမ်း န်ချက်ှင့အ်ည ီ  ေြပးဆဲွေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည်။

ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    တတိယလ  င်းအပီးတွင ်

ုံးဌာနများ၊  စက်ု/ံအလပ်ုုမံျား  ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ချန်ိ 

မှစ၍    ခရီးသွားလာကမည့ ်     ြပည်သူများှင့ ်

ကုန်စည်များ   အဆင်ေြပေချာေမွစွာ     သယ်ယူ 

ပုိေဆာင်ုိင်ေရးအတွက် ြမန်မာ့မီးရထားက ခရီးစ် 

များ ေြပးဆွဲေပးခဲ့ရာ ဇွန် ၃၀ ရက်အထိ  ရန်ကုန်-

မ ေလးလမ်းပိုင်းတွင ်     အြမန်ရထား   ှစ်စင်း၊  

စာပိုရထား  ှစ်စင်း၊ လူစီးကုန်တင်ရထား ှစ်စင်း၊ 

ရန်ကုန်- ေမာ်လမိင်လမ်းပိုင်းတွင ်   အြမန်ရထား   

ှစ်စင်း၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းပိုင်းတွင ်အြမန်ရထား 

ှစ်စင်း၊   စာပိုရထား   ေလးစင်း၊   ေနြပည်ေတာ်- 

ေတာင်တွင်းကီးလမ်းပိင်ုး တွင်  လစူီးကန်ုတင်ရထား   

ှစ်စင်း၊   မ ေလး-ြပင်ဦးလွင်-လား  းလမ်းပိင်ုးတွင် 

စာပိုရထား ှစ်စင်း၊ သာစည်-ေရ ေညာင်လမ်းပိင်ုးတွင် 

စာပိုရထားှစ်စင်း၊    ပုသိမ်-ဟသ  ာတ-  ကံခင်း 

လမ်းပိင်ုးတွင် စာပိုရထား ှစ်စင်း၊ မ ေလး-မတ ရာ-   

ြပည်သူများခရီးသွားလာမ  အဆင်ေြပေစေရးှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ  ြမန်ဆန်ေစေရးအတွက် လူစီးရထားှင့် ကုန်ရထားများ ေြပးဆွဲလျက်ရှိ

သရူေဲဈးလမ်းပိင်ုးတွင် လစူီးကန်ုတင်ရထား ှစ်စင်း၊ 

ြပည်ေတာ်သာ-ေရချမ်း ြပင်လမ်းပိင်ုးတွင် စာပိုရထား 

ေလးစင်း  စစုေုပါင်း  ၂၈ စင်းှင့ ်  ရန်ကုန်မိပတ်ှင့် 

ဆင်ေြခဖုံးလမ်းပိုင်းများတွင ်RBE ရထား  ၂၆ စင်း 

စုစုေပါင်း ၅၄ စင်း ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိသည်။

လက်ရှိအချနိ်တွင်     ြပည်သူများအေနြဖင့ ်

ရထားစီးနင်း၍  ခရီးသွားလာမ   များြပားလာြခင်း 

ေကာင့် ခရီးသွားလာမ အဆင်ေြပေစေရးအတွက ် 

ဇူလိုင် ၁၀ ရက်မှစ၍   ရန်ကုန်- မ ေလးလမ်းပိုင်း 

တွင်    ေလအိတ်ရထားတွဲဆိုင်းများြဖင့ ်  ရန်ကုန်မှ 

မ ေလး၊ မ ေလးမှရန်ကန်ု အြမန်ရထား ှစ်စင်းအား   

အစန်ု/အဆန်ေြပးဆဲွေပးခဲ့ပီး ေနစ် ေြပးဆဲွေပးသွား 

မည်ြဖစ်သည်။ ဆက်လက်၍  ဇူလိုင်  ၂၅  ရက်၌   

ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင်လမ်းပိုင်းတွင ်       ရန်ကုန်မှ 

ေမာ်လမိင်၊  ေမာ်လမိင်မ ှ  ရန်ကုန်   အြမန်ရထား 

ှစ်စင်းအား     ေနစ်     အစုန်/အဆန်ေြပးဆွဲြခင်း၊  

ဩဂုတ် ၂၀ ရက်၌  ရန်ကုန်-ြပည်   လမ်းပိုင်းတွင ် 

ရန်ကုန်မှြပည်၊ ြပည်မှရန်ကုန် အြမန်ရထား ှစ်စင်း  

အား  ေနစ်ေခါက်ြပန်  ေြပးဆွဲြခင်းများကိ ု ထပ်မံ 

တိုးချဲေြပးဆွဲသွားရန ်စီစ်ထားရှိသည်။

ရထားများေြပးဆွဲရာတွင် ရန်ကုန်-မ ေလး 

လမ်းပိုင်း၌    အမှတ်(၅)အဆန်သည်   ရန်ကုန်မှ 

မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်ထွက်ခွာ၍   မ ေလးသို    

နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်ေရာက်ရှိပီး အမှတ်(၆)

အစုန် အြမန်ရထားသည ်မ ေလးမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ  

ထွက်ခွာ၍ ရန်ကုန်သို  နံနက်  ၇ နာရီ မိနစ် ၄၀တွင် 

ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင်လမ်းပိုင်း၌  အမှတ်(၈၁)

အဆန် အြမန်ရထားသည် ရန်ကုန်မှ ည ၈ နာရီ 

ထွက်ခွာ၍ ေမာ်လမိင်သို နနံက် ၆ နာရတွီင် ေရာက်ရိှ 

ပီး အမှတ်(၈၂) အစန်ု အြမန်ရထားသည် ေမာ်လမိင်မှ  

ည ၈ နာရီထွက်ခွာ၍  ရန်ကုန်သို  နံနက် ၆ နာရီ ၁၅ 

မိနစ်တွင် ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းပိုင်း၌ အမှတ်(၆၁)အဆန်  

အြမန်ရထားသည် ရန်ကန်ုမှ ည ၈ နာရခဲွီ ထွက်ခွာ၍ 

ြပည်သို နံနက် ၅ နာရီ   ၁၅  မိနစ်တွင်  ေရာက်ရှိပီး 

အမှတ်(၆၂) အစုန်အြမန်ရထားသည် ြပည်မှ နံနက် 

၇ နာရီ ၄၅ မိနစ် ထွက်ခွာ၍ ရန်ကုန်သို  ညေန ၄ 

နာရီခွဲတွင် ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့မီးရထားအေနြဖင့် ြပည်သူများ ရထားြဖင့ ်

အဆင်ေြပစွာ    ခရီးသွားလာိုင်ေရးှင့ ်   ကုန်စည် 

များကိ ုလိရုာခရီးသို တင်ပုိုိင်ေရးအတွက် စစီ်ေပး 

လျက်ရိှရာ  စီးနင်းမ ှင့်  ကုန်စည်တင်ပုိမ     များြပား 

လာသည့ ်အေြခအေနအေပ မတူည်၍ ရထားခရီးစ် 

များကိ ုထပ်မတံိုးချဲ ေြပးဆဲွေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

မိုင်းခုတ်မိ၌ မိုးစပါးဧက ၆၅၄၅ ဧက စိုက်ပျိးပီးစီး

ဟိုပန်မိနယ်၌ ေဒသအတွင်း ကျန်းမာေရးှင့်

ညီွတ်သည့် စားသုံးဆီဖူလုံမ ရရှိေစေရး 

မိုးသီးှံေနကာ သီးထပ်စိုက်ပျိး
ဟိုပန်    ဇူလိုင်  ၁၀

ရှမ်းြပည်နယ်( ေြမာက်ပုိင်း) “ဝ”ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း    ဟုိပန် 

မိနယ်တွင် ေဒသအတွင်း ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်သည် ့ စားသုံးဆီ 

ဖူလံုမ ရရိှေစရန်ှင့် ေတာင်သူများ ဝင်ေငွပုိမုိတုိးတက်လာ ေစရန်တုိကုိ  

ရည်ရယ်၍ စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများက ေဒသခံေတာင်သူ 

များအား စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို  အသိပညာေပးပီး  

လက်ေတွကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနနနံက် ၈ နာရကီ 

၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ခုှစ် မိုးသီးှံေနကာ သီးထပ်စိုက်ပျိးြခင်းကိ ု ေမာ်ေဟွ 

ေကျးရာရိှ ေတာင်သဦူးစိင်ုးေအာင် ယာေြမကွင်းအမှတ် (၈)၌ ကွင်းဆင်း 

စိုက်ပျိးေပးခဲ့သည်။

အဆိုပါ ယာေြမကွင်းအမှတ(်၈)  ေနကာသီးှံ  စံြပကွက်တွင ်

မိုးဦးေနကာသီးှံကိ ုဧပီ ၁၉ ရက်က စတင်စိုက်ပျိးခဲ့ရာ ဇူလိုင်  ၇ 

ရက်တွင် ရတ်ိသမ်ိးခဲ့ပီး ယေနစိက်ုပျိးြခင်းသည် မိုးလယ်ချန်ိ၌ ေနကာ 

သီးံှအား သီးထပ်စိက်ုပျိးြခင်း ြဖစ်ေကာင်း ဟုိပန်မိနယ်  စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ေနကာသီးံှ သီးထပ်စိက်ုပျိးရာတွင်  ဟုိပန်မိနယ်  စိက်ုပျိးေရး 

ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်ဦးစီးမှး ဦးချိေလးှင့်  ဝန်ထမ်းများက ေတာင်သူ 

များကိ ုမိုးေနကာ ေရဆင်း (၁) စပ်မျိးေနကာမျိးေစမ့ျားှင့် သွင်းအားစ ု 

များ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။         မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မုိးရာသီသုိ ကူးေြပာင်းေရာက်ရိှလာပီြဖစ်ရာ မုိးဦးကာလတွင် 

ေလြပင်းတုိက်ခတ်ြခင်း၊ မုိးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းြခင်း၊ မုိးကိးပစ်ြခင်းှင့် 

ေရကီးေရလ ံြခင်းများြဖစ်ေပ ုိင်သြဖင့် ေမွးြမထားေသာတိရစ ာန်များ 

အေပ ကျေရာက်ုိင်သည့် သဘာဝေဘးအ ရာယ်များကုိ   ကိတင် 

ကာကွယ်ုိင်ေရးအတွက်ေအာက်ပါအတုိင်းလုိက်နာေဆာင်ရက်ုိင် 

ပါရန် အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(၁) ေရဒီယုိ၊ ုပ်ြမင်သံကားများှင့် ုိင်ငံပုိင်သတင်းစာများတွင် 

ေဖာ်ြပသည့်   မုိးေလဝသ  သတိေပးချက်များကုိ  ဂုြပ 

နားေထာင်၊ ဖတ် ၊ ေစာင့်ကည့်ရန်၊

(၂) တိရစ ာန်များအတွက်   ေဒသတွင်းရရိှုိင်သည့် ေကာက်ုိး၊ 

ေြပာင်းုိး၊ ပဲုိးှင့် ပဲေမှာ် အစရိှသည့် တိရစ ာန်အစာှင့် 

ေသာက်သံုးေရများ လံုေလာက်စာွ ကိတင်စုေဆာငး် 

ထားရန်၊

(၃) ေရကီးေရလ ံြဖစ်ေပ ေလ့ရှိေသာေဒသများ၌ တိရစ ာန် 

များကုိ ေရေဘးအ ရာယ်မှ ကင်းလွတ်ုိင်ေရး ကိတင် 

စီမံထားရန်၊

(၄) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်သည်မှလဲွ၍ အြခားသဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန် တိရစ ာန်များကုိ အကာ 

အကွယ်ရိှေသာ  ခံများအတွင်း  စနစ်တကျ ေမွးြမထားရိှရန်၊

(၅) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်လာပါက တိရစ ာန်များကုိ 

ေရလွတ်ေသာေနရာများသုိ အလျင်အြမန် ေြပာင်းေရ ေနရာ 

ချထားရန်အတွက် ကိတင်စီမံထားရန်၊

(၆) သုိေလှာင်ထားေသာ တိရစ ာန်အစာများကုိ ေရေဘးကင်း 

လွတ်ရာသုိ အချန်ိမီ ေြပာင်းေရ ုိင်ေရး ကိတင်စီမံထားရန်၊

(၇) ေရေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ချနိ်၌ ေရြပန်ကျချနိ်တွင ်

ကူးစက်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားတတ်သြဖင့် တိရစ ာန်များကုိ 

ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း တိရစ ာန်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ ကိတင်ထုိးံှထားရန်၊

(၈) တိရစ ာန်များကူးစက်ေရာဂါ၊ သာမန်ေရာဂါှင့် ထိခုိက် 

ဒဏ်ရာများရရိှပါက ေဆးကုသမ  အြမန်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနသုိ 

ဆက်သွယ်ရန်၊

(၉) တိရစ ာန်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ထူးြခားြဖစ်စ်များရိှပါက 

သက်ဆုိင်ရာ အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ၊ ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရး 

ဦးစီးဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်ထံသုိ   

ဆက်သွယ်အေကာင်းကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်။

        ေမွးြမေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာန

စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေမွးြမေရးတိရစ  ာန်များ သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်

သိရသည်။

ယခှုစ် မိုးစပါးများစိက်ုပျိးရာတွင် မိုးေကာင်းေရေသာက်စနစ်ြဖင့ ်

စိုက်ပျိးကရာ လယ်စပါးဧက ၃၅၈၀၊ ယာစပါး  ၁၈၆၅ ဧကှင့် 

ေတာင်ယာစပါးဧက ၁၁၀၀ ရိှ၍ စုစုေပါင်းမုိးစပါးစုိက်ပျိးမ  ၆၅၄၅ ဧက  

စိုက်ပျိးပီးစီးထားေကာင်းှင့ ် ိုဝင်ဘာ ပထမအပတ်တွင် ရိတ်သိမ်း  

ိုင်မည်ဟု ခန်မှန်းထားေကာင်း သိရသည်။

မိုးစပါးများ စိုက်ပျိးရာတွင ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှ မိဦးစီးမှး  

ဦးစေဌးဝင်းှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ေတာင်သမူျားှင့ ်အနီးကပ်ပူးေပါင်း၍ 

ေြမမှန်၊ မျိးမှန်၊ ရာသီမှန် စိုက်ပျိးရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ မိမိလယ်ေြမှင့်  

ကိက်ုညသီည့ ်မျိးေကာင်း၊ မျိးသန်စပါးများ ေရးချယ်စိက်ုပျိးရေကာင်း 

ှင့် မိုးစပါးမျိးသန်စံြပကွင်း၌  မျိးကွဲုတ်ပယ်ြခင်း၊  သွင်းအားစုများ 

ကဲပက်ြခင်း၊ ပိုးသတ်ေဆးကိ ုအချနိ်မီဖျန်းိုင်ေရးှင့် ေပါင်းြမက်များ 

ရှင်းလင်းြခင်းကိ ု   ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ပီး      မိုးစပါးအထွက် န်း 

ေကာင်းေစေရးအတွက ်    ရှင်းလင်းစစ်ေဆးေဆာင်ရက်ကေကာင်း  

သိရသည်။                                             ယ်ယ်ဝင်း(ြပန်/ဆက်)

သစ်ပင်စိုက်လ င် တိုဝန်းကျင်

စိမ်းစိုလှပ ကည်ူးရ၏။



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဝါရှင်တန်   ဇူလိုင်   ၁၀ 

အေမရကိန်ိင်ုင ံြပည်နယ် ၃၆ ခ၌ု ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသအူေရအတွက် ၇၆၇ ဦးရိှေကာင်း ယမန်ေနသတင်း 

များအရ သိရသည်။ 

အဆိုပါ    ေရာဂါကူးစက်မ ကို    ကာကွယ်တားဆီးရန ်

ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် အားနည်းချက်များရိှေနေကာင်း 

ိင်ုင၏ံ ကျန်းမာေရးစနစ်အေပ  ေဆးဘက်က မ်းကျင်ပညာရှင် 

များက ေဝဖန်လျက်ရှိသည်။ 

နယူးေယာက်ြပည်နယ်၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ    ၁၅၃   ဦးရှိပီး ေရာဂါကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်သည်။ 

ကယ်လဖီိုးနီးယားြပည်နယ်၌ ကူးစက်ခရံသ ူ၁၃၆ ဦး၊ အလီိွီက် 

ြပည်နယ်၌    ၉၁   ဦး   စစ်ေဆးေတွရိှရေကာင်း အေမရကိန်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ သရိသည်။ 

ှစ်ကိမ်ထိုးှံမ ခံယူရသည့်      ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၁၄၄၀၀၀ ခန်ကုိ အေမရိကန်ကျန်းမာေရး 

ှင့် ြပည်သူဝန်ေဆာင်မ ဌာနက ဇူလိုင် ၁၁ ရက်မှစပီး  ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ   ြပည်နယ်များသို       ြဖန်ေဝေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဝယ်လင်တန်   ဇူလိုင်   ၁၀

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌        ယေနတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၇၄၆၁  

ဦးထပ်မံေတွရိှခ့ဲေကာင်း    နယူးဇီလန် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ထုတ်ြပန်ချက် 

အရ သိရသည်။ 

အဆုိပါတစ်ရက်အတွင်း  ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက ်၂၈၆ ဦး 

သည်  ြပည်ပိုင်ငံများသို  သွားေရာက်ခဲ ့

ပီးေနာက် ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသူများ 

အနက်မှ  ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း  

နယူးဇီလန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ယေနတွင်  

အထူးကပ်မတ ်      ကုသေဆာင်များ၌ 

ေဆးဝါးကုသမ           ခံယူလျက်ရှိသည့ ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ လနူာ ၁၃ ဦးအပါအဝင်  

ေဆးုံအသီးသီး၌     ေဆးဝါးကုသမ  

ေဟာင်ေကာင ်  ဇူလိုင်   ၁၀

ေဟာင်ေကာင်၌ လူဦးေရ ၁၆၆၃၃၃ ဦးသည်  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးေလးကိမ်ထုိးံှမ   

ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း တရားဝင်အချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။

ေဟာင်ေကာင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး အစုလိုက်အပံလိုက ်   ထိုးှံမ ကို   ပီးခဲ့သည့ ် 

ေဖေဖာ်ဝါရလီအတွင်းက စတင်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး လဦူးေရ 

၆ ဒသမ ၇၅ သန်းခန်  သိုမဟုတ် လူဦးေရေပါင်း၏  

၉၂ ဒသမ    ၇  ရာခိုင် န်းသည်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် လူဦးေရ ၆ ဒသမ ၄၇ သန်း သိုမဟုတ်  လူဦးေရ  

ေပါင်း၏ ၈၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင် န်းသည် ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ      ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်   ထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေဟာင်ေကာင်၌ ဇူလိုင် ၉ ရက်အထိ  ကာလ 

အတွင်း  လူဦးေရေပါင်း၏ ၆၅ ဒသမ ၁  ရာခိုင် န်း 

သည်   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး   တတိယ 

အကိမ်    အပုိေဆာင်းထုိးံှမ     ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ေဟာင်ေကာင်၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၇၉၁ ဦးရိှေကာင်း 

ှင့် အဆိုပါကူးစက်ခံရသူများအနက ်၂၀၄ ဦးသည် 

ြပည်ပမ ှ    ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကိုလံဘို    ဇူလိုင်   ၁၀ 

သရီလိက  ာိင်ုင၌ံ ိင်ုငေံရးအကျပ်အတည်းများ 

ြဖစ်ပွားလျက်ရိှစ် သမ တရာဂျာပက်ဆာက ရာထူးမှ  

ုတ်ထွက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း    ယေနေြပာကား 

ခဲ့သည်။ 

သမ တ  ရာဂျာပက်ဆာက ဇလူိင်ု ၁၃ ရက်တွင်  

ရာထူးတာဝန်မှ ုတ်ထွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း လ တ်ေတာ် 

ဥက    အာဘီယာဒီနာက  ယေနအတည်ြပေြပာကား 

သည်။ 

ိုင်ငံေရးပါတီေခါင်းေဆာင်များက     သမ တ 

ရာဂျာပက်ဆာအား      ရာထူးမှုတ်ထွက်ေပးရန ်

ေတာင်းဆုိခ့ဲပီးေနာက် သမ တက ယခုက့ဲသုိ  ဆံုးြဖတ် 

ချက်ချမှတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း    လ တ်ေတာ်ဥက    

အာဘီယာဒီနာက ဆက်လက်ေြပာသည်။ 

လ တ်ေတာ်အတွင်း ပါတီေခါင်းေဆာင်များက  

အစိုးရအသစ်ဖွဲစည်းရန ်သေဘာတူညီခဲ့ပီးေနာက် 

ဝန်ကီးချပ် ရာေနးဝတ်ကရီမီဆင်ေဟက  ရာထူးမှ 

ုတ်ထွက်ရန် ယမန်ေနတွင် သေဘာတူညီခဲ့သည်။ 

ဆ ထုတ်ေဖာ်သူ     ေထာင်ေပါင်းများစွာက 

သမ တအမ်ိေတာ်ှင့ ်သမ တုံးအတွင်းသို ဝင်ေရာက် 

စီးနင်းခဲ့ပီး ဝန်ကီးချပ်၏ေနအမ်ိအား  မီး  ဖျက်ဆီး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကိတ်ေတာင်း ဇူလိုင် ၁၀ 

ေတာင်အာဖရိကုိင်ငံ ဆုိဝီတုိမိရိှ စားေသာက်ဆုိင်တစ်ဆုိင်၌ ယေန  ေသနတ် 

ပစ်ခတ်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ   ၁၄ ဦး  အနည်းဆုံးေသဆုံးပီး    ကိုးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများ 

ရရှိခဲ့ေကာင်း ရဲအရာရှိများ၏ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။ 

ယေန  ေဒသစံေတာ်ချနိ် ၁၂ နာရီခွဲအချနိ်တွင်  လက်နက်ကိုင်အဖွဲတစ်ဖွဲက  

ဆိုဝီတိုမိရှ ိအဆိုပါစားေသာက်ဆိုင်အတွင်းသို ဝင်ေရာက်ကာ စားသုံးသူများအား  

ေသနတ်ြဖင့် ဦးတည်ရာမဲ့ပစ်ခတ်သွားခဲ့ေကာင်း ရဲမင်းကီး အီလီယာမာဝီလာက  

ဆိုသည်။ 

အဆိပုါေသနတ်ပစ်ခတ်မ ေကာင့ ်၁၂ ဦးသည် အခင်းြဖစ်ပွားရာတွင် ေသဆုံးခဲ့ပီး 

ှစ်ဦးမှာ ေဆးုံတွင် ေသဆုံးခဲ့သည်။ ထိုြပင ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက ်သုံးဦး 

သည် စိုးရိမ်ရသည့်အေြခအေနတွင်ရှိေနေကာင်း ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာသည်။ 

ေသဆုံးသွားသူများှင့ ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများသည ်အသက်  ၁၉  ှစ်မှ  ၃၅ 

ှစ်အတွင်းရိှေကာင်းှင့် ေသနတ်ပစ်ခတ်မ ြဖစ်စ်ကုိ စံုစမ်းစစ်ေဆးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

သီရိလက  ာသမ တ ရာဂျာပက်ဆာ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် ရာထူးမှ ုတ်ထွက်မည်

ေဟာင်ေကာင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးေလးကိမ်ထိုးှံပီးသ ူ၁၆၆၃၃၃ ဦးရှိ

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၈၀၀ နီးပါးရှိ

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ စားေသာက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ 

ေသနတ်ပစ်ခတ်မ ေကာင့် ၁၄ ဦး ေသဆုံး

နယူးဇီလန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၇၄၆၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ခံယူလျက်ရှိသည့ ်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

လူနာေပါင်း     ၆၆၂   ဦးရှိေကာင်း   သိရ 

သည်။

နယူးဇလီန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ စတင်ေတွရှိခဲ့သည့ ်  အချနိ်မှ 

စတင်ကာ လက်ရှိအချနိ်အထိ ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း   ၁၄၂၁၀၇၇  ဦးရှိေကာင်း 

လည်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဖေနာင်ပင်   ဇူလိုင်   ၁၀ 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌     ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းစ်များကိ ုေအာင်ြမင် 

စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီးေနာက ်  ိုင်ငံ၏လူမ စီးပွား 

ေဆာင်ရက်ချက်များကိလုည်း ယုံကည်မ အြပည့ြ်ဖင့ ်

ဆက်လက်   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း  ကေမ ာဒီးယားဘုရင ်ိုိုဒွမ်ဆီဟာမိုနီက 

ဆိုသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားဘုရင်က  ယမန်ေနက   ကျင်းပ 

သည့်      သစ်ပင်စိုက်ပျိးေရးေနအခမ်းအနားတွင ်

မိန်ခွန်းေြပာကားစ်  အထက်ပါအေကာင်းအရာ 

များကို   ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။   ထိုြပင ်

ဝန်ကီးချပ်ဟွန်ဆန်အား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ပျံံှမ ကိ ုေကာင်းမွန်စွာ ကိင်ုတွယ်ထန်ိးချပ်ိင်ုခဲသ့ည့ ်

အတွက် ချးီကျးစကားဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားဝန်ကီးချပ်ဟွန်ဆန်က ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ ိုင်ငံသားများအပါအဝင် ိုင်ငံြခားသား 

အားလုံးကိ ုကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ 

အချန်ိမအီခမဲထ့ိုးံှေပးခဲသ့ည့ ်မှန်ကန်ေသာဆုံးြဖတ် 

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ေအာင်ြမင်စွာ ကိုင်တွယ်ထိန်းချပ်ပီးေနာက် လူမ စီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်မ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ကွာလာလမ်ပ ူ   ဇူလိုင်  ၁၀   

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၉၉ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ   ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၄၅၉၂၇၁၀ ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူများအနက်  ှစ်ဦးသည် 

ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး 

ကျန် ၂၇၉၇ ဦးသည်  ေဒသတွင်းကူးစက်ခံရသူများ 

ြဖစ်သည်။

ထိုြပင် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ရှစ်ဦးထပ်မ ံ

ေသဆုံးသည့အ်တွက် အဆိပုါေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၃၅၈၀၉ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။  

သိုေသာ် လူနာ ၂၆၆၆ ဦး ေရာဂါမှြပန်လည ်

ကျန်းမာလာခဲ့သည့်အတွက ်ကျန်းမာေရးြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၄၅၂၁၅၇၈ ဦးရှိေကာင်း 

သိရသည်။ 

လက်ရှိတွင် ပိုးေတွဆဲလူနာ ၃၅၃၂၃ ဦးရှိပီး 

ယင်းတိုအနက် ၄၁ ဦးသည် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ 

ခံစားေနရပီး ၂၆ ဦးသည်     အသက် ှအေထာက် 

အကူြပကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထိ ြပည်သူ ၈၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင် န်း 

အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံး 

တစ်ကိမ် ထုိးံှေပးပီးြဖစ်သည်။ ၈၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင် န်း 

သည် ကာကွယ်ေဆး  အြပည့်အဝထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ပီး ၄၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး 

ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၉၉ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်  ၁၀

အိ ိယိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၂၅၇ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၆၂၂၆၅၁ ဦး   ရှိလာ 

ေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ဇူလိုင် 

၁၀ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အချက်အလက်များ 

အရ သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ြပည်သ ူ၄၃၂၇၇၇ ဦးအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရမ  ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးခဲ့ရာတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၁၈၂၅၇ ဦး     ေတွရှိခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထုိြပင် အိ ိယုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူ ၄၂ ဦး ထပ်မံေတွရှိြခင်းေကာင့ ်အဆိုပါ 

ေရာဂါြဖင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၅၂၅၄၂၈ ဦး ရိှလာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင် အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွရှိဆဲလူနာေပါင်း ၁၂၈၆၉၀      ရှိေကာင်းှင့ ်

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ၁၄၅၅၃ ဦး ထပ်တိုးလာြခင်း 

ေကာင့ ်ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း ၄၂၉၆၈၅၃၃ 

ဦး ရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ေြပာကားချက်အရ သိရသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၈၂၅၇ ဦး ထပ်မံေတွရှိ

ကဘူးလ်   ဇူလိုင်   ၁၀

အာဖဂန်နစ တန်ုိင်ငံ အေရှပုိင်း  

၌    ုတ်တရက်ေရကီးေရလ ံမ  

ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းေကာင့် ရှစ်ဦးေသဆံုး 

ခဲ့ေကာင်း   ူရီစတန်ြပည်နယ် 

ပ်ုြမင်သံကားချန်နယ်က  ဇလူိင်ု 

၉ ရက်တွင်   သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ ့

သည်။

တစ်မိသားစုလုံးေသဆုံး

အဆိုပါ  ေသဆုံးသူများသည ်

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ အေရှပိုင်း 

ူရီစတန်ြပည်နယ်တွင်   ေနထိုင် 

ေသာ     မိသားစုတစ်စုတည်းမ ှ

မိသားစုဝင်ရှစ်ဦးြဖစ်ပီး မုိးသည်း 

ထန်စွာ  ရာသွန်းမ များမှတစ်ဆင့် 

ြဖစ်ေပ လာသည့်       ုတ်တရက် 

ေရကီးမ များေကာင့ ်    မသိားစဝုင် 

အားလံုး ေသဆံုးခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ပီးခ့ဲသည့်  ရက်ပုိင်းအတွင်းက 

လည်း    အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ 

အေရှပိုင်း   ူရီစတန်ြပည်နယ်၌ 

ေရကီးေရလ ံမ များ     ြဖစ်ေပ ခဲ့ 

ေကာင်းှင့်    ပါဝန်ြပည်နယ်၊ 

ပက်တီယာြပည်နယ်၊         ဝါဒက် 

ြပည်နယ်ှင့် ိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရှိ 

ကန်ဒါဟာ      ြပည်နယ်တိုတွင ်    

မုိးသည်းထန်စွာ   ရာသွန်းမ များမှ 

တစ်ဆင့်         ြဖစ်ေပ လာသည့် 

ုတ်တရက်ေရကီးမ များေကာင့ ်

၁၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။              ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အာဖဂန်နစ တန်အေရှပိုင်း၌ ုတ်တရက်ေရကီးမ ေကာင့် ရှစ်ဦးေသဆုံး

ချက်ကို ချမှတ်ိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ယခုအချနိ်တွင် 

ေအာင်ြမင်မ အသီးအပွင့မ်ျားအြဖစ် လမူ စီးပွားဖံွဖိး

တိုးတက်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်းပင် 

ြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယားဘရုင် ိုိဒွုမ်ဆဟီာမိနုကီ 

ေြပာကားသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ကေမ ာဒီးယားြပည်သ ူ၁၆ သန်းရှိ 

သည့အ်နက် ၉၄ ဒသမ ၃ ရာခိင်ု န်းသည် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ထိုးှံမ 

ခံယူပီးြဖစ်သည်။  ထိုြပင် ၉၀ ရာခိုင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ် အြပည့်အဝထိုးှံမ ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

၅၉ ရာခိင်ု န်းသည် ကာကွယ်ေဆးအပိေုဆာင်း 

ထုိးံှမ  တစ်ကိမ်ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၁၉ ရာခုိင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံမ  ှစ်ကိမ်ခံယူပီး 

ြဖစ်သည်။ ထိုြပင်  လူဦးေရ၏ှစ်ရာခိုင် န်းသည် 

ကာကွယ်ေဆးအပိုေဆာင်းထိုးှံမ  သုံးကိမ်ခံယူပီး 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်တွင် 

တုတ်ုိင်ငံထုတ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

Sinovac ှင့် Sinopharm တုိကုိသာ အသံုးြပလျက် 

ရှိသည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၁၇ ဦး စစ်ေဆးေတွရိှရပီး ေသဆုံးသ ူ

မရိှေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးရ 

ကန်ိးဂဏန်းများအရ သရိသည်။ လက်ရိှအချန်ိအထ ိ

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း   ၁၃၆၃၄၃ ဦးရှိပီး 

ေသဆုံးသ ူ၃၀၅၆ ဦးရိှကာ ေရာဂါမှြပန်လည်ကျန်းမာ 

လာသူေပါင်း ၁၃၃၂၀၆ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၀ 

မူးယစ်ေဆးဝါး     တားဆီးှိမ်နင်းေရး 

ရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ    ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်  ဇူလုိင် ၉ ရက်  နံနက်ပုိငး်က  

ေမာင်ေတာမိ မိဝင်/ထွက်စစ်ေဆးေရးဂိတ် 

တွင် ေဇာ်သန်းေမာင်းှင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်  

ဆိုင်ကယ်အား    ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

၎င်း၏ခါးပတ်အတ်ိှင့ ်ဆိင်ုကယ်တူးေဘာက် 

အတွင်းတုိမှ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၈၅၈၂၄ 

ြပား သမ်ိးဆည်းရမခိဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ နနံက် 

၇ နာရီခွဲက   ေမာင်ေတာမိနယ ် ေရ ဇားကပ  

ေကာင်းေကျးရာအုပ်စ ု       ေရ ဇား(အလယ်)

ေကျးရာေန ေအနာအူလ ာအား     ထပ်မံ 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သြဖင့်   ေဇာ်သန်းှင့်  ေအနာ 

အူလ ာတိုအား  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်   စိတ်ကို 

ေြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါးများဆိင်ုရာ ဥပေဒ 

အရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၁၀

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး    ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကို ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ တားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် 

၉ ရက်တွင်  ကရင်ြပည်နယ ်  တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ (တတံားကျိး) စေုပါင်းစစ်ေဆး 

ေရးစခန်း၌ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ြမဝတီမိမ ှရန်ကုန်မိသို 

သွားေရာက်မည့် ကုန်တင်ယာ် ှစ်စီးေပ မှ သွင်းကုန်ေကညာလ ာ 

ID တွင် ေကညာထားြခင်းမရှိေသာ  ကမ်းခင်းဖေယာငး်ပုဆိုးလိပ ်

(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၃၀၂၅၀၀၀)ှင့် Westlake အမျိးအစား ေမာ်ေတာ် 

ကားတာယာများ   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၀၄၀၀၀၀)     စုစုေပါင်း 

ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၀၆၅၀၀၀ ကိ ုဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

အလားတူ   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ  

တိုက်ဖျက်ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့် လက်ပံလ-ှစ့်ကူး ယာယ ီ

စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌   ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲက     စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ တရားဝင်စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား တစ်စုံ

တစ်ရာတင်ြပုိင်ြခင်းမရိှသည့် ကိတ်မုန် ြပလုပ်ရာတွင်အသံုးြပေသာ

စားေသာက်ကုန်ပစ ည်းများှင့ ်  လက်ဖက်ေြခာက ်  (ခန်မှန်းတန်ဖိုး 

ေငကွျပ် ၆၅၃၅၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါစားေသာက်ကန်ုပစ ည်းများ တင်ေဆာင် 

လာသည့ ်Mitsubishi Canter  အမျိးအစား ေြခာက်ဘီးကန်ုတင်ယာ် 

တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖုိး 

ေငွကျပ် ၁၆၅၃၅၀၀၀ ကို  ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး   အေကာက်ခွန်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး  သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

ေမာင်ေတာ၊ တာချလီိတ်၊ ေနာင်ချိှင့် လား  းမိနယ်တို၌

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် Sodium Acetate  များ သိမ်းဆည်းရမိ
အလားတူ   ဇူလုိင် ၈ ရက်    နံနက်ပုိင်းက 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖဲွမှ 

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

တာချလီိတ်မိ  ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်တွင ်လုစီ 

ေမာင်းှင်လာသည့ ်ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်အား 

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ၎င်း၏မုိးကာအက   ျ ီ

အိတ်ကပ်အတွင်းမ ှစိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၄၀၀၀   သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်   လုစီအား 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ

ေဆးဝါးများဆိင်ုရာဥပေဒအရ  အေရးယထူား 

ေကာင်း သိရသည်။

အလားတူ ဇူလိုင် ၈ ရက် ည ၇ နာရီ ၄၅ 

မိနစ်က  မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရး

ရတဲပ်ဖဲွမှ  တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည်    ေနာင်ချိမိ    ေဈးရပ်ကွက်ရှ ိ

ေနာင်ချိတိုးဂတ်ိအေကျာ် ေရှာင်ကွင်းလမ်းတွင် 

အမျိးသားှစ်ဦး        ေမာင်းှင်လာသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်အားစစ်ေဆးရန် ရပ်တန်  

ခိုင်းစ် ဆိုင်ကယ်ေမာင်းှင်သူမှာ ထွက်ေြပး 

သွားပီး ဆိုင်ကယ်ေနာက်တွင် လိုက်ပါလာ 

သည့်     မိုးဆန်းဦးအား      ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကာ 

ဆိုင်ကယ်ခွကားရှ ိ   ဆာလာအိတ်အတွင်းမှ 

ဘိန်းြဖ ၁ ဒသမ ၁ ကီလိုှင့် စိတ်က ူးသွပ် 

ေဆးြပား ၃၀၀၀၀     သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်

မိုးဆန်းဦးအား      မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကို   

ေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒ 

အရ  အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

အလားတ ူ  ဇူလုိင်   ၉  ရက် နံနက်ပုိင်းက 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

လား  းမိနယ်   ခါးသ ိေကျးရာအနီးတွင ်

စိုင်းေနာ်ခမ်း(ခ)အိုက်ေပါက် ေမာင်းှင်လာ 

သည့ ်Probox အမျိးအစားေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် 

ေအာင်ရဲေဇာ်(ခ)ကိုဖိး ေမာင်းှင်လာသည့ ်

Wish အမျိးအစား   ေမာ်ေတာ်ယာ်တိုအား 

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ Probox  ယာ်ေပ မှ 

Sodium Acetate ကီလို ၅၀၀ အား    လည်း 

ေကာင်း၊ Wish ယာ်ေပ မှ Sodium Acetate 

ကီလို ၅၀၀  အားလည်းေကာင်း    သိမ်းဆည်း 

ရမိခဲ့ပီး ကွင်းဆက်အရ  မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်  

လား  းမိ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရိှ ကားဂတ်ိတွင် 

Sodium Acetate များ သယ်ေဆာင်ခိုင်းသူ 

တင်ေမာင်(ခ)ဆင်ဒူးနတ်ကုိ      ထပ်မံဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့ေကာင်း၊    စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်အရ 

မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် လား  းမိနယ ်

မယ်ဟန်ေကျးရာရိှ ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မ ဂိတ် 

တွင် ရဲဝင်းလတ်(ခ)ကိုရ ဲှင့် စုိင်းလှေမာင်(ခ)

ရှမ်းကုလားတို ှစ်ဦးအား Sodium Acetate 

၈၇၅ ကီလိုှင့်အတူ   ဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမ ိ

ခဲသ့ြဖင့ ်စိင်ုးေနာ်ခမ်း(ခ)အိက်ုေပါက်၊ ေအာင်ရ ဲ

ေဇာ်(ခ)ကိုဖိး၊   တင်ေမာင်(ခ)ဆင်ဒူးနတ်၊ 

ရဲဝင်းလတ်(ခ)ကိုရဲှင့် စိုင်းလှေမာင်(ခ)ရှမ်း 

ကုလားတိုအား    မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကို

ေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒ

အရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။           

သတင်းစ်

ဦးေဆာင်ေသာ    ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲများက   စစ်ေဆးမ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ေတာင်ငူခိုင်ရှ ိေကျာက်မဆင်ကိးဝိုင်းှင့ ်ခေပါင်း 

ကိးဝုိင်းအတွင်း တရားမဝင် က န်းသစ်ှင့် ဒီးဒူးခဲွသား ၁၃ ဒသမ ၈၆၂ 

တန် (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၄၃၇၁၁၂၆)ကိ ုဖမ်းဆီးရမခိဲ့ပီး သစ်ေတာ 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအြပင် ချင်းြပည်နယ် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး

အထူးအဖဲွ၏စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ဟားခါးမိမရစဲခန်း စခန်းမှးဦးေဆာင်ေသာ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက ဟားခါး-မတပူကီားလမ်း ေကျာဘတ်ုစစ်ေဆးေရး 

ဂိတ်တွင် စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ   ဟားခါးမိမ ှ   မတူပီသို 

ေမာင်းှင်လာေသာ Mitsubishi Pajero GD1 အမျိးအစား လိုင်စင်မဲ ့

ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီး(ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀)ကိ ုဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့ပီး ယာ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်စီမံခန်ခွဲမ  

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တွဲ 

ရှစ်မ  (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၂၈၉၇၁၁၂၆) ြဖစ်ေကာင်း တရားမဝင ်

ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရးဦးေဆာင်ေကာ်မတမှီ သရိသည်။  သတင်းစ်

ေအာင်ရေဲဇာ်(ခ)ကိုဖိး၊ စိင်ုးလှေမာင်(ခ) ရှမ်းကလုား၊ ရဝဲင်းလတ်(ခ)ကိရု ဲ၊ တင်ေမာင်(ခ)

ဆင်ဒူးနတ်ှင့် စိုင်းေနာ်ခမ်း(ခ)အိုက်ေပါက်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်Sodium Acetate 

များှင့်အတူ ေတွရစ်။

တရားမဝင် သစ်မျိးစုံ၊ စားေသာက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ သိမ်းဆည်းရမိ



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ ေဆးကုသရန်သွားသည့် သားအမိ ှစ်ဦး PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်နင်းမိုင်းအား နင်းမိေပါက်ကွဲခဲ့သြဖင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ြပင်းထန်စွာ ရရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလုိင်    ၁၀

ပဲခူးတုိငး်ေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ 

ဇူလုိင် ၉ ရက်က ေဆးကုသရန်သွားသည့် သားအမိ 

ှစ်ဦး PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင် 

ထားသည့် လက်လုပ်နငး်မုိငး် တစ်လံုးအား နငး်မိ 

ေပါက်ကဲွကာ (၄)ှစ်အရယ်ကေလးငယ် တစ်ဦးှင့် 

မိခင်ြဖစ်သူတုိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ ြပင်းထန်စွာ ရရိှခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ဇူလုိင်  ၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ 

မိနစ်တွင်  ေရ ကျင်မိနယ်  က နး်ကီးေကျးရာေန 

မချစ်သက်သက်ေအာင်(ခ) အငယ်မ (၂၆)ှစ်သည် 

ကျနး်မာေရးမေကာငး်သည့်   ၎ငး်၏သားြဖစ်သူ 

ေမာင်ေအာင်ဆန်းလင်း (၄)ှစ်အား ေကျာက်တံခါး 

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

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများအား ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလုိင်   ၁၀

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် 

ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတုိှင့်ဆက် ယ်ေနေသာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များသည် ုိင်ငံေတာ် တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

ပျက်ြပားေစရန်ှင့် ြပည်သူလူထုကုိ အေကာက်တရားများ ြဖစ်ေပ ေစပီး 

အစုိးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန် 

ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းတုိကုိ လူမ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိးစံုြဖင့် 

ြပလုပ်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့် ယင်းတုိ၏ လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ တုိအေပ  

မသိနားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ လုိက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အသံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပလုပ်မ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အများ 

ြပည်သူအေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ြပလုပ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ လ ံေဆာ် 

ဝါဒြဖန်မ များကုိ ထပ်ဆင့်မ ေဝြခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲလ င် 

အကမ်းဖက်မ တုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ 

၁၂၄-က ှင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ် ေဆာင်ရက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူခံရမည့်အြပင် 

ြပစ်မ ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်းုိင်ေသာပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းုိင်ေသာ 

ပစ ည်းများကုိ အကမ်းဖက်မ  တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းခံရ 

ုိင်ပီး ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရပါက ုိင်ငံေတာ်ဘ  ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း 

ခံရုိင်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ုိင်ငံပုိင်မီဒီယာများမှ 

တစ်ဆင့် အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး ြဖစ်သည်။

ထုိက့ဲသုိ အသိေပးသတင်း ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း တနသ  ာရီ 

တုိင်းေဒသကီး  မိတ်မိ  ကန်ဖျားရပ်ကွက်ေနသူများြဖစ်သည့် ေနလင်း 

ထွန်းှင့် ေအးေအးချိတုိ ှစ်ဦးသည် ၎င်းတုိ အသံုးြပသည့် “Nay Linn 

Htun” Facebook အေကာင့်ှင့် “Aye Aye Cho” Facebook အေကာင့်၊ 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး မဟာေအာင်ေြမမိနယ် မဟာမိင် (၂)ရပ်ကွက်ေန 

စံပယ်မုိးသည် ၎င်းအသံုးြပသည့် “Sabal Moe” Facebook အေကာင့်ှင့် 

ြမင်း ခံမိ  အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်ေန သက်တင်ဝင်း (၅၀)ှစ်သည် ၎င်းအသံုး 

ြပသည့် “Thet Tin Win” Facebook အေကာင့်တုိသည် အသိေပး 

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေပ  မျက်ကွယ်ြပ၍ ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအး

ချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ 

ြပမူလုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်အတွက် တရားဥပေဒှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း 

အမ ဖွင့်လှစ်အေရးယူြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲရသည်။

ထုိက့ဲသုိ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတုိ၏ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ 

ယင်းတုိှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊    လူပုဂ ိလ်များသည် 

ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ပျက်ြပားေစရန်ှင့် အစုိးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းတုိ ြပလုပ် 

ခ့ဲမ အေပ  အားေပးကူညီြခငး် ြပလုပ်ခ့ဲသူများကုိ  ဥပေဒှင့်အညီ 

ထိေရာက်စာွ အေရးယူသာွးမည်ြဖစ်ေကာငး်ှင့် ထုိသုိလ ံ ေဆာ်သူ၊ 

ဝါဒြဖန်သူတုိအား ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ် အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

သတင်းစ်

ေကျာက်ဆည်   ဇူလုိင်   ၁၀

မ ေလးတုိငး်   ေဒသကီး  

ေကျာက်ဆည်မိနယ်   အပူပုိင်း 

ေဒသ စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန 

မှ  ြပည်သူဗဟုိြပ စုိက်ခင်းများတွင် 

စုိက်ပျိးရန်အတွက်  ပျိးပင်ေပါင်း 

၈၇၅၉၃ ပင် ပျိးေထာင်ထားရှိ  

ေကာင်း သိရသည်။

ထုိသုိပျိးေထာင်စုိက်ပျိးရာတွင် 

သံေတာ်ြမတ်ေတာင် ကိးြပင  ်

ကာကွယ်ေတာ ေကျးရာသံုးထင်း 

စုိက်ခင်းဧက ၂၀ အတွက် ယူကလစ် 

၃၃၇၅ ပင်၊    ရာှး ၃၃၇၅ ပင်၊ 

ြမန်မာကုက ိ ၃၃၇၅ ပင်၊ မဲဇလီ 

၃၃၇၅ ပင်၊ ရဒါန်းေချာင်းဆံု(ေြမာက်) 

ကိးဝုိငး်အကွက်အမှတ်(၁၆)ရှိ 

ေတာင်တန်းစုိက်ခင်းဧက ၄၀ စုိက် 

ပျိးရန်အတွက် ယူကလစ် ၅၀၃၈ 

ပင်၊ ရှား ၂၅၁၈ ပင်၊ ြမန်မာကုက ိ 

၅၀၃၇ ပင်၊ မဲဇလီ ၅၀၃၈ ပင်၊ ရဒါန်း 

ေချာငး်ဆံု(ေြမာက်)   ကိးဝုိငး် 

မုန် ေပါငး်(ေတာင်)ေကျးရာတွင ်

ြပည်သူဗဟုိြပ စုိက်ခငး်စုိက်ပျိး 

ရန်အတွက်   ယူကလစ် ၅၀၀၊ 

မဲဇလီ ၃၀၀ ၊   ေလ ာ်ြဖ ၂၀၀၊ 

ထငး်အစား အြခားေလာင်စာသံုး 

စံြပေကျးရာ ြဖစ်သည့်အေနာက် 

ေရြပားေတာေကျးရာတွင် တစ်အိမ် 

ေထာင်က န်း သံုးပင်၊ သစ်မာ ှစ်ပင် 

စုိက်ပျ ိးရန်အတွက် က နး် ၄၅၀၊ 

ယူကလစ် ၃၀၀၀  စုစုေပါင်းပျ ိးပင် 

၈၇၅၉၃ ပင် စုိက်ပျိးေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။            

မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

အကွက်အမှတ်(၁၆)ရိှ အြခားစုိက် 

ခငး်၂၅ ဧကအတွက် ယူကလစ် 

၇၅၆၃ ပင်၊ ရှား ၇၅၆၂ ပင်၊ ြမန်မာ 

ကုက ိ ၇၅၆၂ ပင်၊ မဲဇလီ ၇၅၆၃ ပင်၊ 

အထူးစိမ်းတစ်အုပ်တစ်မစုိက်ခင်း

အတွက် တမာအပင် ၁၅၀၀ ၊ ြမန်မာ 

ကုက ိ ၁၅၀၀ ၊   ဒဟတ်  ၄၀၀၀၊ 

ေဖျာက်ဆိပ် ၁၀၀၀ ၊ ရင်းမာ ၁၀၀၀၊  

မာလကွတ်  ၂၀၀၀၊ မုန် ေပါငး် 

(ေြမာက်)     ေကျးရာတွင  ်

တစ်ရာတစ်ဧက  စုိက်ခင်းစုိက်ပျိး 

ရန်အတွက်   ယူကလစ် ၂၀၀၊    

မဲဇလီ ၁၈၀ ၊  ြမန်မာကုက ိ ၃၀၀ ၊ 

မိနယ် ကညင်ကျိးေကျးရာရှ ိ တုိက်နယ်ေဆးံုသုိ 

သာွးေရာက်ေဆးကုသရန်အတွက် သာွးေရာက်စ် 

ေလှတန်းက န်းကီးေကျးရာ       ကူးတုိဆိပ်အနီး၌   

PDF အမည်ခံ အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင်ထားသည့်    

လက်လုပ်နင်းမုိင်း တစ်လံုးအား နင်းမိေပါက်ကဲွမ ြဖစ်

ပွားခ့ဲပီး ေပါက်ကဲွမ ေကာင့် ေမာင်ေအာင်ဆန်းလင်း 

(၄)ှစ်တွင် ဝဲ/ယာ ေြခေထာက်ှစ်ေချာင်း ဒူးေအာက်မှ 

ြပတ်ကာ မိခင်ြဖစ်သူ မချစ်သက်သက်ေအာင်(ခ) 

မအငယ်မ၏ မျက်ာှ၌ မုိငး်စထိမှန်ဒဏ်ရာများ 

ရရိှခ့ဲသြဖင့် ေကျာက်တံခါးမိနယ် ြပည်သူေဆးံုသုိ 

တက်ေရာက်ေဆးကုသမ  ခံယူလျက်ရိှသည်။

ထုိသုိ PDF အမည်ခံ အကမး်ဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်နင်းမုိင်းေပါက်ကဲွ၍ ထိခုိက် 

ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲသူများအား ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ှင့် တာဝန်ရိှသူများက လုိအပ်ေသာ ကူညီေထာက်ပ့ံ 

မ များ ြဖည့်ဆည်းေပးကာ ပခဲူးမိ     ြပည်သူေဆးုံကီး 

သို   ေြပာင်းေရ ေဆးကုသမ ေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့် 

အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ်၍ ဥပေဒှင့် 

အညီ   အေရးယူုိင်ေရး နယ်ေြမခံလံုခံ ေရးတပ်ဖဲွဝင် 

များက  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရ

သည်။                                                  သတင်းစ်

 ေကျာဖုံးမှ

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင်  ၉ ရက် 

နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင်   မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ ် (ဈ)ရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၂၇)

အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်း၏ အေနာက် 

ဘက် အုတ်တံတိုင်း ခံစည်းိုး အြပင်ဘက ်၆၀(C)

လမ်းေဘးရိှ ေရေြမာင်းအနီး၌ အကမ်းဖက်သမားများ 

ေထာင်ထားသည့် လက်လုပ်မိုင်း  တစ်လုံးေတွရှိ 

ေကာင်း သတင်းအရ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးပီး အဆိုပါလက်လုပ်မိုင်းအား 

သက်မဲ့ြပလုပ ်ရှင်းလင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ြဖစ်စ်တွင်     ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ ဥပေဒှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 

အေရးယူိုင်ေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက စုံစမ်း 

ေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မုံရာ     ဇူလိုင်    ၁၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မုံရာ 

မိ ကမ်းနားလမ်း၌ ယေနနံနက် 

၉ နာရီက     သလ ာဝတီရပ်    

လှည်းဆိပ်ချင်းတွင်းြမစ်အတွင်း 

ရပ်တန်ထားေသာ     ေရယာ် 

ငါးစင်း မီးေလာင်မ  ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ 

ေလးနာရီေကျာ်ကာ   မီးြငိမ်း 

သတ်ခဲ့ရေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ေကျာ်လွင် ကုန်တင်ေရ 

ယာ်မှ မီးစတင် ေလာင်က မ်းြခင်း 

ြဖစ်ပီး     မီးစတင်ေလာင်သည် ့

အေကာင်းရင်းကိ ု      စုံစမ်းဆဲ 

ြဖစ်ပီး လ  င်ဖိးသန်   ကုန်တင်ေရ 

ယာ်၊  ေရ စင်ေအာင်ကုန်တင် 

ေရယာ်၊    ေအာင်ေကျာ်လွင ်

ကုန်တင်ေရယာ်၊  သနး်ထုိက် 

ေအာင်     ေဖာင်ဆွဲေရယာ်၊ 

ေအာင်ေကျာ်မင်း ေစျးေမာ်ေတာ ်

ယာ်ှင့်ဓာတ်ဆီှင့်   ဒီဇယ်ပီပါများ 

မီးေလာင်ဆံုး းံေကာင်း    မုံရာ 

ခိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲမှ  ထုတ်ြပန် 

ထားသည်။

“ဒေီလာက်အကာကီး မီးေလာင် 

ေကျာက်ဆည်မိနယ်၌ ပျိးပင်ေပါင်း ၈၇၅၉၃ ပင် ပျိးေထာင်ထား

မုံရာမိဆိပ်ကမ်းချင်းတွင်းြမစ်အတွင်း  ရပ်ထားေသာေရယာ် 

ငါးစင်း မီးေလာင်၊ ေလးနာရီေကျာ်ကာ မီးငိမ်းသတ်ခဲ့ရ

တာ    ပထမဆုံး ကံရတာပါ။ 

ေပါက်ကွဲအားက  ေကာင်းေတာ ့

လာကည့်သူေတွ၊    မီးြငိမ်းသတ ်

သူေတွ   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှာ   

စိုးရိမ်မိတယ်”ဟု     မီးကူြငိမ်း 

ေပးေနသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။

မီးေလာင်ရာသို မီးြငိမ်းသတ ်

ယာ် ၂၇ စီး၊  ေရသယ်ယာ် ၁၅ 

စီး၊ အုပ်ချပ်မ ယာ် ှစ်စီး၊ အရန် 

မီးသတ်တပ်ဖဲွများမှ   မီးြငမ်ိးသတ် 

ယာ်အစီး၂၀၊ ေရသယ်ယာ် ငါး 

စီး၊ အင်အား ၁၃၀ ၊  ရဲတပ်ဖွဲဝင ်

များ၊  တပ်မေတာ်သားများှင့် 

ြပည်သူများပူးေပါင်း ြငိမ်းသတ်ခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

“ေလာင်ေနတဲမ့ီး  အနီးက အမ်ိ 

ေတွမကူးေအာင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ 

ဝင်ေတ ွ  ေရကိပက်ထားရတယ်။ 

ေလာင်စာဆီမီးဆိုေတာ့ ြငိမ်းရ 

ခက်၊ ြငမ်ိးရကာတယ်”ဟု  မီးသတ် 

တပ်ဖွဲဝင်တစ်ဦးက  ေြပာသည်။

မီးေလာင်မ ှင့်    ပတ်သက်၍ 

မုံရာမိမရဲစခန်းကပုဒ်မ၂၈၅ြဖင့်

အမ ဖွင့်အေရးယူ   ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လူေလး

ြပင်ပအလင်းေရာင်ကို အသံုးချပါ၊ မလိုအပ်ေသာ အိမ်တွင်းလ ပ်စစ်မီးများကို ေလ ာ့သုံးပါ



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

 အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

 ုံးအမှတ် (၅၆)၊ ေဇယျဌာနီလမ်း၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ စာတိုက် 

ေသတ ာအမှတ်(၁၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

Website Address - http://www.accm.gov.mm

၁။  မည်သူမဆို   အဂတိလိုက်စားမ ှင့်  စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊    အဂတိ 

လိုက်စားမ ြဖင့်   က ယ်ဝချမ်းသာလာြခင်းှင့်    စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ     ေကာ်မရှင်သိုြဖစ်ေစ၊    ေကာ်မရှင်ုံးသို ြဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းအဖဲွ၊ ပဏာမစစိစ် ေရးအဖဲွှင့ ်

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲတစ်ခုခုသိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအ

စည်းတစ်ခုခုသုိြဖစ်ေစ သတင်းေပးပုိချက်ှင့် တုိင်တန်း ချက်များကုိ ေပးပုိုိင်သည်။

၂။ တိုင်ကားစာေပးပိုရာတွင် ေကာ်မရှင်ထံ မိတ ေပးပို ြခင်းမြပဘဲ တိုက်ိုက  ်

လိပ်မူေပးပိုရမည်။ 

၃။  တိင်ုကားသ၏ူ  အမည်၊  လက်မှတ်၊  ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားမတိ ၊ ဆက်သွယ်ရန် 

လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ပါဝင်ရမည်။ 

၄။  အေရးကီးေသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည့် မျက်ြမင်သက်ေသ၊ စာရက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပံု၊ 

အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင ်စသည်တိုရှိေကာင်း ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 

၅။  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား  နစ်နာေစရန်   သိုမဟုတ် ဂုဏ်သေရ ပျက်ေစရန် 

တမင်ြပလုပ်တုိင်ကားပါက ဤဥပေဒပုဒ်မ ၅၉ အရ အေရးယ ူခံရုိင်သည်ကုိလည်း 

သတိြပရမည်။

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာ” 

Remove Corruption, Promote Prosperity

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို တိုင်ကားရာတွင်

သတိြပရမည့်အချက်များ 

လိပ်မူတိုင်ကားရန် လိပ်စာ

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁၀

ရဲေဘာ်စိတ်ဟူသည ်ရဲေဘာ်အချင်းချင်းအေပ  

ထားရိှေသာ ေမတ ာတရား၊ သေံယာဇ်တရား၊ သစ ာ 

ေစာင့်သိမ တရားပင် ြဖစ်သည်ှင့်အညီ တပ်မေတာ် 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့် အရာရိှ၊ စစ်သည် 

အဆင့အ်တန်းအားလုံး ရေဲဘာ်စတ်ိ အြပည့ထ်ားရိှပီး 

အထက်ေအာက်ညီွတ်မ တသည့်    အုပ်ချပ်မ  

စနစ်ရိှရန် လိအုပ်ေကာင်း တပ်မေတာ်အကီးအကမှဲ 

လမ်း န်မှာကားထားသည်ြဖစ်ရာ   အုပ်ချပ်မ  

ညီွတ်မ တေစရန်အတွက်  ကွပ်ကဲအုပ်ချပ်ရာ၌ 

တပ်မှးေကာင်းစိတ်ဓာတ်(Commander Spirit)၊ 

ဖခင်သဖွယ်စိတ်ဓာတ်(Fatherly Spirit)တိုြဖင့် 

ကွပ်ကဲအုပ်ချပ ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိသုို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ အေရှေြမာက်တိင်ုး 

စစ်ဌာနချပ်ှင့်   အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ 

တိုင်းမှးများှင့ ် တာဝန်ရှိသူများက  သက်ဆိုင်ရာ 

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁၀

တိုင်းေဒသကီးှင့်  ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ 

သံဃာေတာ်များ၊  သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင်  လမူျိးမေရး 

ဘာသာမေရး အသက်  ၄၀ အထက် ေဒသခံြပည်သူ 

များ၊ အကျ်းသား၊ အကျ်းသမူျား၊ မသန်စွမ်းသမူျား၊  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရိှသူများ၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ ယာယီ 

တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများအတွင်းရှိ   ြပည်သူများ၊ 

အသက်(၅)ှစ်မှ  (၁၂)ှစ်အထက်  အေြခခံပညာ 

မူလတန်း၊  အလယ်တန်းှင့်  အထက်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများစသည့်  ဦးတည်အုပ်စု 

များ သတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများ၊ ြပည်သူ 

ေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများှင့်       ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက           

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက် 

ရန်ကုန်      ဇူလိုင်      ၁၀

ြမန်မာိင်ုင ံပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား အလပ်ုသမားများအဖဲွချပ် 

က ကီးမှး၍ ြမန်မာသေ  ဘာသားှင့ ်သေ  ဘာသားမသိားစမုျားအတွက် 

ေငွေကးဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းရယူုိင်မည့် ေဟာေြပာပဲွကုိ ဇူလုိင် ၉ ရက် 

မွန်းလဲွပိင်ုးက ေကျာက်တံတားမိနယ် (၃၇)လမ်းရိှ အဆုိပါအဖဲွချပ်ံုး 

တွင် ြပလုပ်သည်။

ေဟာေြပာပွဲတွင်အဖွဲချပ်ဥက        ကပ တိန်စိုးမင်းေအာင်က                    

သေ  ဘာသားများဘဝ တိုးတက်ေရးအတွက် အဖဲွချပ်က ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်ကာလတွင် ေငွေကး 

ကျပ်တည်းမ ေကာင့်  သေ  ဘာသားများအား  စာရက်စာတမ်းြပည့်စံုမ ၊  

အလပ်ုခန်အပ်ြခင်းခံရမည့်အေြ ခအေနတုိကုိ စိစစ်ပီး အဖဲွချပ်မှ အတုိးမ့ဲ 

ေချးေငွများ ထုတ်ေပးခ့ဲေကာင်း၊ ထုိသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် အဖဲွချပ်၏   

တပ်မေတာ် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲအသီးသီးမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များအား ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ၊ ဂုဏ်ြပစားပွဲ အတူတကွသုံးေဆာင်
ကွပ်ကမဲ ေအာက်ရိှ တပ်ရင်း/တပ်ဖဲွများှင့ ်နယ်ေြမခ ံ

သင်တန်းေကျာင်းများသို  သွားေရာက်၍  အရာရှိ၊ 

စစ်သည်၊ မိသားစုများကို  ရင်းရင်းှီးှီးေတွဆုံ 

 တ်ဆက်ပီး   ဂုဏ်ြပစားပွဲများ    ြပလုပ်ေပး၍ 

တက်ေရာက်အားေပးကာ  အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မသိားစ ု

များှင့် အတူတကွ လက်ေရတစ်ြပင်တည်း သံုးေဆာင် 

ခဲ့ကသည်။

အလားတူ   တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များအလိုက ်

တပ်နယ်အသီးသီးမှ   တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ 

ကလည်း ၎င်းတုိ၏ ကွပ်ကဲမ များအလုိက် တပ်ရင်း/

တပ်ဖွဲများှင့ ်   နယ်ေြမခံသင်တန်းေကျာင်းများမ ှ

အရာရှိ၊  စစ်သည်၊  မိသားစုများကိ ု  ရင်းရင်းှီးှီး 

ေတွဆုံ တ်ဆက်ပီး  ဂုဏ်ြပစားပွဲများ   ြပလုပ်၍ 

တက်ေရာက်အားေပးကာ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသားစ ု

များှင့်အတူတကွ သံုးေဆာင်ခ့ဲေကာင်း သိရသည်။                                 

သတင်းစ်

ြမန်မာသေ  ဘာသားများအတွက် ေငွေကးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်း ေဟာေြပာပွဲကျင်းပ
ဘ  ာေရး အေြခအေနေပ မူတည်ကာ စာချပ်သက်တမ်းပီးဆုံး၍ 

ြမန်မာိုင်ငံသို  ြပန်လည်ေနထိုင်ချနိ်တွင်   ေငွေကးလိုအပ်ချက်အား 

ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုရန် သေ  ဘာသားများအတွက် ေငေွကးဆိင်ုရာ အခွင့် 

အလမ်းရယူိုင်မည့်    ေဟာေြပာပွဲကို  ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ထုိေနာက် OKM  Finance Co., Ltd. မှ Chief Operating Officer 

ေဒါက်တာသိန်းထွန်းက ဝင်ေငွတုိးရန်ှင့် လုပ်ငန်းများေကာင်းမွန်ေစရန် 

တစ်ဦးချင်းှင့ ်  အုပ်စုလိုက်ေချးေငွရယူိုင်မည့ ် အခွင့်အလမ်းတိုကိ ု

ရှင်းလင်းေဟာေြပာသည်။   ြမန်မာိုင်ငံ  ပင်လယ်ကူးသေ  ဘာသား 

အလပ်ုသမားများအဖဲွချပ်သည် သေ  ဘာသားှင့ ်မသိားစကုစိ ရပ်များကိ ု

အသင်းဝင်သည်ြဖစ်ေစ မဝင်သည်ြဖစ်ေစ အခေကးေငွေကာက်ခံြခင်း 

မရိှ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။         မျိးမင်းသူရ

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ
ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ယေနတွင် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ် ၂၆ မိနယ် 

တို၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၉၃၂၁ ဦး၊ ရခိင်ုြပည်နယ်အတွင်းရိှ 

မိနယ် ငါးမိနယ်တို၌ ေဒသခံြပည်သူ ၉၁၄ ဦး၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိခိုင် ခုနစ်ခုတိုမှ 

ေဒသခံြပည်သ ူ ၁၀၉၃၅  ဦးတိုကို   တပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ ဆရာဝန်များ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများှင့်  ပူးေပါင်း၍   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးသည်။

ယင်းသုိ ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များမှ တာဝန်ရိှသမူျားက 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး  လိုအပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ကေကာင်း  သိရသည်။                                              

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်  ၁၀

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ေရ၊ ေလ) အရာ 

ရိှ၊ စစ်သည်၊ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများှင့ ်

ေစတနာရှင်အလှရှင်များက မိနယ် 

အသီးသီးရိှ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ 

သာသနာ့ွယ်ဝင်   သီလရှင်ေကျာင်း 

များှင့် ဘာသာေရးေကျာင်းများသို ဆွမ်း 

ဆန်ေတာ်၊ ဆ၊ီ ဆား၊ ပ ဲအမယ်ေလးမျိးှင့် 

လှဖွယ် ပစ ည်းများလှဒါန်းြခင်းှင့ ်

ေနဆွမ်းများ  ဆက်ကပ်လှဒါန်းလျက်ရိှ 

သည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင ်

၉ ရက်ှင့် ယေနတွင်   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း) ကုန်းကမ်းမိရှ ိ   ေထရ် 

ရဝါဒဗုဒ သာသနာြပေကျာင်း၊ ရန်ကုန် 

တိုင ်းေဒသကီး မရမ်းကုန ်း မိနယ် 

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရိှ  သရီဓိမ ာုေံကျာင်း 

တိက်ု၊  ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ဓြုဖမိ 

ရိှ ေအာင်ချမ်းသာေကျာင်းတိက်ု၊  မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး  ေပျာ်ဘွယ်မိ ဖွဲသင်း 

ေကျးရာရှိ မဇ ိမာုံေကျာင်းတိုက်တိုမ ှ 

သံဃာေတာ်များှင့် သာသနာ့ွယ်ဝင် 

သီလရှင်များအား ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပ ဲအမယ်ေလးမျိး၊ ဝါဆိသုက  န်းများ၊ 

နဝကမ အလှေငွများ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး အေထာက်အကြူပပစ ည်း 

များ၊ ေနဆွမ်းများှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ကိ ုတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် အသီးသီးမှ တိင်ုးမှး 

ှင့်တာဝန်ရှိသူများက   သွားေရာက ်

ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ကေကာင်း သိရ 

သည်။                         

သတင်းစ်

ေရတာရှည ်    ဇူလိုင်   ၁၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေရတာရှည်မိနယ်၌ ေရတာရှည်တပ်နယ်မှ အရာရှိစစ်သည်များှင့် 

မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ စုေပါင်း၍ ဆွမ်းကွမ်းခက်ခဲေသာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများှင် ့သီလရှင် 

ေကျာင်းများအား ဆွမ်းဆန်ေတာ်ှင့် လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ ကပ်လှြခင်း အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၉ ရက် 

နံနက်ပိုင်းက မိဦးေကျာင်းဓမ ာုံ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ေရှးဦးစွာုိင်ငံေတာ် ဗဟုိသံဃာ့ဝန်ေဆာင် မိဦးေကျာင်းဆရာေတာ် းေဇာတိက ထံမှ ငါးပါးသီလ 

ခံယူကာ တပ်နယ်မှးဗိုလ်မှးကီး သန်းလ  င်ဝင်းက  သာသနာေရးဆိုင်ရာကိစ ရပ်များ ေလ ာက်ထားပီး 

လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့သည်။                                           ေရတာရှည(်ြပန်/ဆက်)

မုန်တိုင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အေရာင်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
အဝါေရာင်အဆင့်

 အဝါေရာင်အဆင့်သည် ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်၊ ကပ လီပင်လယ်ေအာ်တွင် မုန်တိုင်း 

ြဖစ်ေပ ေနပီး မုန်တိုင်း၏အေြခအေနကိ ုသတိထားိုင်ရန်။

လိေမ ာ်ေရာင်အဆင့်

 လိေမ ာ်ေရာင်အဆင့်သည ်ကမ်းိုးတန်းသိုဦးတည်ေနပီး မုန်တိုင်းသည် မိမိေနထိုင်ရာ 

ေဒသသို   ဦးတည်ေရလျားသည်ဟ ု   သတင်းရရှိပါက  မုန်တိုင်း၏ေြပာင်းလဲမ ကို အထူး 

သတိထားေစာင့်ကည့်ိုင်ရန်။

အနီေရာင်အဆင့်

 အနေီရာင်အဆင့သ်ည် ကမ်းိုးတန်းသို  ၁၂  နာရေီနာက်ပိင်ုး မန်ုတိင်ုးေရာက်ရိှလာမည်ြဖစ်ပီး 

အ ရာယ်ရှိိုင်သြဖင့ ်လုံ ခံစိတ်ချရသည့်ေနရာများသို ေြပာင်းေရ ေနရာယူရန်။

အညိေရာင်အဆင့်

 အညိေရာင်အဆင့သ်ည်  မန်ုတိင်ုးအ ရာယ်ကျေရာက်ေနချန်ိြဖစ်ပီး လုံ ခံစတ်ိချရသည့် 

ေနရာတွင် ခိုလ ံပီးစီးရန်။

အစိမ်းေရာင်အဆင့်

 အစိမ်းေရာင်အဆင့်သည ်မုန်တိုင်းအားေပျာ့ပျက်ြပယ်သွားပီြဖစ်ပီး မိမိတို၏ ေနအိမ် 

များသို ြပန်ိုင်ေသာအေြခအေနြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ြမဝတီ    ဇူလိုင်   ၁၀

ထိင်ုးုိင်ငံတွင် ေရာက်ရိှေနပီး ေနရပ်ြပန်လုိသည့် 

ြမန်မာိုင ်ငံသားများအား ြမဝတီမိ ြမန်မာ-

ထိုင်းအမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ် 

ြပန်လည်ကိဆုိလက်ခံြခင်းကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ်  သဂုတ် 

၁ ရက်မှ    စတင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  

ယမန်ေနတွင် ၂၈၄ ဦးဆက်လက်ဝင်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

အဆိုပါ ထိုင်းိုင်ငံမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက  ်

လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား တာဝန်ရှိသူ 

များက ကိဆိုအားေပးကပီး သက်ဆိုင်ရာဌာန 

ဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများှင့်  တာဝန်ရိှသူများက ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာများအား အသိပညာေပးြခင်း၊  

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများ၏ အချက်အလက် 

များ ေကာက်ယူြခင်းများကို     ေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။

ထိသုို ထိင်ုးိင်ုငမှံ ြပန်လာသမူျားတွင် ပခဲူးတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်ှင့် တနသ  ာရီတိုင်းေဒသ 

ကီးမှ ေနရပ်ြပန်များအား  ေမာ်လမိင်မိရှ ိဆယ် 

မိနယ်အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရး 

စခန်းသုိ ပုိေဆာင်ေပးပီး အြခား တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်များမှ ေနရပ်ြပန်များအား ြမဝတီမိရှိ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့်       မဲကနယ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ေစာင့ ် ကည့ ်ေရးစခန်းများတွင် ၁၀ 

ရက်ကာ အသွားအလာရက်ကန်သတ ်ထားရှိကာ 

ကိုဗစ်ေရာဂါပိုးရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးပီးမှ သက်ဆိုင်ရာ 

မိနယ်များသို ပိုေဆာင်ေပးြခင်း ြဖစ်သည်။

ယေန ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားအေနြဖင့ ်

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှ  အမျိးသား 

၂၀၀ ၊  အမျိးသမီး ၈၄ ဦး စစုေုပါင်း ၂၈၄ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ထိန်လင်းေအာင်(ြပန်/ဆက်)

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုများှင့် ေစတနာရှင်ြပည်သူများက 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ အမယ်ေလးမျိး၊ ေနဆွမ်းများှင့် နဝကမ အလှေငွများ ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ေရတာရှည်မိနယ်၌  ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများှင့် သီလရှင်ေကျာင်းများအား 

ဆွမ်းဆန်ေတာ်ှင့် လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများ ကပ်လှြခင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

ထိုင်းိုင်ငံတွင်ေရာက်ရှိေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံသား ၂၈၄ ဦး 

ြမဝတီအမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်ဝင်ေရာက်

လား  း   ဇူလိုင်   ၁၀

ရှမ်းြပည်နယ်   ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာန လား  းခိင်ုငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာန၏  ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေရသတ ဝါ ေမွးြမေရးကျင့်စ ်

သင်တန်းအား  ဇူလိုင် ၁ ရက် 

နနံက်  ၉ နာရခဲွီတွင်    လား  းခိင်ု          

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနုံး၌   ဖွင့လှ်စ် 

ပိုချခဲ့သည်။

အဆိပုါ သင်တန်းသို လား  းမိ 

ေပ ရပ်ကွက်များတွင်  ေနထိုင် 

သည့တ်စ်ိင်ုတစ်ပိင်ုငါးေမွးြမသ ူ

၂၀  တက်ေရာက်ခ့ဲပီး ေရသတ ဝါ 

စတင်ေမွးြမသည်မှ စားသုံးသူ 

လက်ဝယ်ေရာက်ရှိသည်အထိ 

ေကာင်းမွန်ေသာ   ေရသတ ဝါ 

ေမွးြမေရးကျင့်စ်   (GAqP) 

လား  းမိ၌ ေကာင်းမွန်ေသာေရသတ ဝါေမွးြမေရးကျင့်စ် သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

နည်းစနစ်    လုပ်ငန်းစ်များ 

ြဖစ်သည့်       ပတ်ဝန်းကျင်၊ 

တည်ေနရာှင့် တည်ေဆာက်မ  

ေယဘယုျေဆာင်ရက်ရန် အချက် 

များ၊ အစားအစာစမီခံန် ခဲွြခင်းှင့် 

ေဆးဝါးများ၊   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

အ ရာယ်စီမံခန်ခွဲြခင်း ဆိုင်ရာ 

များှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းြခင်း 

လုပ်ငန်းများအား  ဇူလိုင် ၂ ရက် 

အထိ လား  းခိုင်    ငါးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးဌာနမှး ဦးေဇာ်ေဇာ်ြမင့်ှင့ ်

ဝန်ထမ်းများက    ေဆွးေွးပိုချ 

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

ချနိ်ခါမေရး ငလျင်ေဘး ေပါက်ေပါက် 

   ၂၀၁၈ ခှုစ်တွင်  ငလျငလ် ပ်ခဲေ့သာလ်ည်း လွန်ခဲသ့ည့်ှစ်ှစ်ကဲသ့ို 

ြပင်းထန်မ  မရှိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်ေရာက်ေသာအခါ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ှင့် မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးတိုတွင် ငလျင်ြဖစ်ေပ မ  

ခပ်စိပ်စိပ်ေတွရသည်။ ထိုအတူ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ ခုှစ်အထိ လက်ရှိ 

ကာလများမှာလည်း အေသးစားငလျင် လ ပ်ခတ်မ များ ြဖစ်ေပ လျက်ရိှ

  သတိထားရမည့်အချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသည် ေြမာက်ဘက် ကချင် 

ြပည်နယ် ပူတာအိုမှ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သုံးခွမိကိုြဖတ်ကာ 

အက်ဒမန်ပင်လယ်ထဲသို   ဝင်ေရာက်သွားေသာ အရှည်မိုင် ၆၀၀ 

ေကျာ်သည့် စစ်ကိုင်းြပတ်ေရငလျင်ေကာကီးကို ဖင်ခုထိုင်ထား 

သည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာြပည်သည် ငလျင်အ ရာယ် အချနိ်မေရး 

ကျေရာက်ိုင်

ေြမငလျင်လ ပ်ြခင်း

ဘမူေိဗဒသေဘာတရားအရ ေြမထခုျပ် (Plate) 

ဟုေခ ေသာ ေကျာက်သားထုချပ်ှစ်ခုသည် တစ်ခု 

ှင့်တစ်ခု တွန်းတိုက်မိေသာအခါ တစ်ခုက အြခား 

တစ်ခုေအာက်သုိ ငပ်ုလ ိးဝင်ေရာက်သွားပီးေနာက် 

အေပ တစ်ခမှုာ  တွန်းတိက်ုခလံိက်ုရသည့်အတွက် 

တွန်ေခါက်လာပီး ထုိေနရာတွင် အားများတြဖည်း 

ြဖည်းစစုည်းမလိာသည်။ တစ်ချန်ိချန်ိမှာ ၎င်းစစုည်း 

မိေသာအားများက      ုတ်တရက်ုန်းကန်ပီး   

အဘက်ဘက်သိုြပန်ထွက်သွားသည်။     ထိုအခါ 

၎င်းအားများ    ြဖတ်သန်းသွားရာလမ်းေကာင်း 

တစ်ေလ ာက်ရှိ ကားခံအရာများအားလုံး တုန်ခါ 

သွားသည့်ြဖစ်စ်ကို “ေြမငလျင်လ ပ်ြခင်း(Earth 

Quake)”ဟုေခ သည်။ တစ်နည်းဆိုေသာ် ကမ ာ 

ေြမကီးေအာက်ရှ ိ ေကျာက်လ ာများ  ုတ်တရက် 

ကျိးြပတ်ေရလျားမ ေကာင့်   ြဖစ်ေပ လာေသာ 

ေြမသားများ ြပင်းထန်စွာတုန်ခါြခင်းကို ေြမငလျင ်

လ ပ်ြခင်းဟုေခ သည်။

ေြမငလျင်လ ပ်ေသာ အြခားအေကာင်းများ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေကာင်းများေကာင့်လည်း 

ေြမငလျင်လ ပ်တတ်သည်။

•  ေြမေအာက်ေကျာက်လ ာများ     လ ပ်ရှားမ ။ 

(အြဖစ်အများဆုံး၊  အြပင်းထန်ဆုံး၊  ပျက်စီး 

ဆုံး ံးမ  အများဆုံးြဖစ်၏)

•  မီးေတာင်ေပါက်ကွဲြခင်းေကာင် ့ကမ ာ့ေြမထု 

ချပ်ကီးများ    တစ်ခုှင့်တစ်ခု   တွန်းကန်မ  

သိုမဟုတ် က ံကျနိမ့်ဆင်းမ ။   (ပျက်စီးအား 

ြပင်းထန်ေလ့မရှိေပ) 

•  ေြမေအာက်မိုင်းခွဲြခင်း သိုမဟုတ်  ေဖာက်ခွဲမ  

ကဲသ့ိုေသာ ေပါက်ကဲွအားြပင်းထန်သည့် လတူို 

လုပ်ေဆာင်မ ။ 

•  အာကာသမှ ဥက ာခဲကီးများ ကမ ာေြမေပ သို 

ကျေရာက်မ ။

ြမန်မာိုင်ငံှင် ့ေြမငလျင်ရာဇဝင်

ြမန်မာိင်ုငသံည် ကမ ာေပ ရိှ အဓကိေြမငလျင် 

ေကာကီးှစ်ခထုမှဲ တစ်ခြုဖစ်ေသာ အယ်(လ်)ဖိက်ု 

ေြမငလျင်ေကာကီးေပ တွင်တည်ရိှေနြခင်း၊ ေြမထ ု

ချပ်များ၏ တွန်းတိက်ုတိုးဝင်ေနြခင်း၊ ထင်ရှားေသာ 

စစ်ကိင်ုးြပတ်ေရှင့် အြခားေသာသက်ရှင်ြပတ်ေရ 

များရှိြခင်းစသည်တိုေကာင် ့    ြမန်မာိုင်ငံသည ်

ေြမငလျင်ေဘးအ ရာယ်ရှိေသာ  ိုင်ငံတစ်ခုြဖစ ်

သည်။ အေမရိကန်အေြခစိုက် United State of 

Geological Survey(USGS)၏ ၁၉၆၀ ြပည့်ှစ်မ ှ

၂၀၁၅ ခုှစ်အထိ ေြမငလျင်လ ပ်ရှားမ အေြခအေန 

ေလ့လာချက်များအရ ြမန်မာိုင်ငံအေနာက်ဘက်၊ 

အေနာက်ေြမာက်ပုိင်းှင့် ကပ လီက န်းစုေဒသများ 

တွင် ေြမငလျင်လ ပ်ရှားမ  ပိမုိမုျားြပားတတ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

၁၉၁၂ ခှုစ်တွင် ေကျာက်တန်းြပတ်ေရေကာမှ 

၈ ဒသမ ၀  ရစ်ချ်တာစေကးရှိေသာ ငလျင်ကီး 

လ ပ်ခ့ဲသည်။ ၁၉၂၉ - ၁၉၃၁ ခုှစ်အထိ ၇ ဒသမ ၀၊ 

၇ ဒသမ ၃ ှင့် ၇ ဒသမ ၆ ရစ်ချ်တာစေကးရှိေသာ 

ငလျင်များ  ဆက်တိုက်လ ပ်ခဲ့သြဖင် ့  ဘုရားပုထိုး 

ေစတီများစွာပျက်စီးခဲ့ပီး   လူအေသအေပျာက ်

ရိှခဲသ့ည်။ ၁၉၃၀ ြပည့ှ်စ်၌ စစ်ကိင်ုးြပတ်ေရေကာ

ငလျင်ေကာင် ့ပဲခူးှင့် ြဖးတိုတွင ်ငလျင်ဒဏ်ကိ ု

ကီးကီးမားမား ခစံားခဲရ့သည်။ ထုိေနာက်ပုိင်းတွင် 

သိသိသာသာငလျင်မလ ပ်ေတာ့ဘဲ   ၂၀၁၁ ခုှစ် 

ေရာက်ေသာအခါ ငလျင်လ ပ်ခ့ဲပီး အေဆာက်အအံု 

များပျက်စီးကာ လူအေသအေပျာက်ရိှခ့ဲသည်။ ၂၀၁၂ 

ခှုစ်တွင် သပတ်ိကျင်းငလျင်လ ပ်ခဲ့ပီး ဘရုားပထုိုး 

ေစတီများှင့် လူေနအိမ်များပျက်စီးကာ လူအေသ 

အေပျာက်များရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် 

ငလျင်လ ပ်ခဲ့ေသာ်လည်း   ၎င်းငလျင်ဗဟိုရှိသည် ့

ေနရာတစ်ဝိုက်ေလာက်သာ     ခံစားခဲ့ရသြဖင့် 

ြပင်းထန်မ မရှိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင်လည်း ငလျင် 

ငယ်ေလးများ လ ပ်ခဲ့သည်။ 

ထူးြခားြဖစ်စ်အြဖစ ်၂၀၁၆ ခုှစ် သဂုတ်လ 

၂၄ ရက်ေန  ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ ညေန ၅ နာရ ီ၄ မနိစ် 

၅၅ စက န်အချနိ်တွင်  မ ေလးေြမငလျင်စခန်းမ ှ

အေနာက်ေတာင်ဘက် ၁၂၃ မိုင်ခန်ကွာေဝးေသာ 

ေချာက်မိ၏ အေနာက်ဘက ်၁၂ မိုင်ခန်အကွာကို 

ဗဟိုြပ၍ အင်အားရစ်ချ်တာစေကး ၆ ဒသမ ၈ 

အဆင့်ရှိ အင်အားြပင်းထန်ေသာ ေြမငလျင်တစ်ခ ု

လ ပ်ရှားသွားခဲ့သည်။     ထိုငလျင်ဒဏ်ေကာင့် 

ေရှးေဟာင်းမိေတာ ်ပုဂံေဒသရှ ိ စူဠာမဏိေစတီ၊ 

ေစတနာကီးဘရုား၊ ထီးလိမုင်းလိှုင့် ေလာကန ာ 

အပါအဝင်   ေစတီပုထိုးေပါင်း ၁၈၆ ဆူှင့်တကွ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ     ေစတီပုထိုးေပါင်း ၂၃၀ ေကျာ် 

ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။  ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ  

မိေတာ် ပဂုေံဒသအြပင် ငလျင်လ ပ်ခတ်သွားေသာ 

တြခားေဒသများမှာ    မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊   စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်ှင် ့   ချင်းြပည်နယ်တိုမ ှ   မိနယ် 

တချိတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမ များရှိခဲ့သည်။ 

အဆိုပါငလျင်သည်   ြပတ်ေရေကာငလျင ်

မဟုတ်ဘဲ အိ ိယေကျာက်ထုချပ်(India Plate)က 

ဘားမားေကျာက်ထခုျပ်(Burma Plate) ေအာက်သို 

ထိုးဆင်းသွားသည့်အတွက်ေကာင် ့   ထိုးစိုက်ဇုန် 

(Subduction Zone) (ေခ )  ထိုးစိုက်ငလျင်ြဖစ ်

သည်။  ထိုးစိုက်ဇုန်၏ေဘးထွက်ဆိုးကျိးအြဖစ ်

ေကျာက်ြဖှင် ့မင်းဘူးမိများတွင ်  ရ ံမီးေတာင ်

များေပါက်သွားသည်။ ၎င်းငလျင်သည် ၁၉၇၅ ခှုစ် 

တွင် ေဂွးချိြပတ်ေရမ ှလ ပ်ရှားခဲ့ေသာ ပုဂံငလျင ်

ှင့်လည်း ဆက် ယ်မ မရိှေပ။ ထိုေကာင့် ၎င်းငလျင် 

ကိ ုြမန်မာိင်ုင ံငလျင်ေကာ်မတမှီ “ေချာက်ငလျင်” 

ဟု  အမည်ေခ တွင်ခဲ့သည်။  ထိုးစိုက်ဇုန်ေကာင် ့

လ ပ်ရှားသွားေသာ ငလျင်မျိးသည် ြမန်မာိင်ုငတွံင် 

တစ်ကမ်ိတစ်ခါမ  မကံဖူးေသးဘ ဲပထမဆုံးေသာ 

ထိုးစိုက်ငလျင်ကီးအမျိးအစားြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၇ ခုှစ်  မတ်လ ၁၃ ရက်ေန   ြမန်မာ 

စံေတာ်ချနိ် ည ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ကမ ာေအး 

ေြမငလျင်စခန်းမှ အေနာက်ေြမာက်ဘက် ၂၂ မိင်ုခန် 

အကွာ  တိုက်ကီးမိ၏  အေနာက်ေတာင်ဘက် 

ငါးမိုင်ခန်အကွာကိ ုဗဟိုြပပီး ငလျင်လ ပ်ခဲ့သည်။ 

ငလျင်အင်အားမှာ ၅ ဒသမ ၈ ရစ်ချ်တာစေကး 

ြဖစ်ပီး   ေြမေအာက ်၁၀ ကီလိုမီတာအနက်တွင် 

ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ    ေဇာက်တိမ်ငလျင ်   (Shallow 

Earthquake) အမျိးအစားြဖစ်၍ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး၏ မိနယ်တိင်ုးလိလုိမှု လအူများ သတထိားမ ိ

ခဲ့သည်။  အဆိုပါငလျင်လ ပ်ပီး   ှစ်နာရီေကျာ် 

အကာမှာ  တိုက်ကီးမိ၏   အေရှေတာင်ဘက ်

ခနုစ်မိင်ုခန်အကွာကိ ုဗဟိြုပပီး အင်အားရစ်ချ်တာ 

စေကး ၄ ဒသမ ၇ ရှိ ေြမငလျင်တစ်ခ ုထပ်မံလ ပ်ခဲ့ 

သည်။    တိုက်ကီးငလျင်ေကာင် ့    သာသနိက 

အေဆာက်အအု ံကိုးလုံး၊ လမ်းတတံား၊ အစိုးရုံးှင့် 

ေနအိမ်   ေြခာက်လုံးပျက်စီးကာ   လူ ၂၀ ေကျာ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရခဲသ့ည်။ တိက်ုကီးတွင် အထပ်ြမင့် 

အေဆာက်အအုမံျားမရိှ၍ ပျက်စီးမ အနည်းငယ်သာ 

ကံေတွခဲ့ရသည်။  ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်  ငလျင်လ ပ် 

ခဲ့ေသာ်လည်း လွန်ခဲ့သည့်ှစ်ှစ်ကဲ့သို ြပင်းထန်မ  

မရှိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်ေရာက်ေသာအခါ ရှမ်းြပည ်

နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်ှင် ့မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

တိုတွင် ငလျင်ြဖစ်ေပ မ   ခပ်စိပ်စိပ်ေတွရသည်။ 

ထိုအတ ူ၂၀၂၀ -၂၀၂၂ ခှုစ်အထ ိလက်ရိှကာလများ 

မှာလည်း     အေသးစားငလျင်လ ပ်ခတ်မ များ 

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်း၌     ငလျင်လ ပ်ခတ်မ  

အေသးစားများ    ခပ်စိပ်စိပ်ြဖစ်ေပ လျက်ရှိရာ 

ထိုကဲ့သို   မကာခဏငလျင်လ ပ်မ ရှိေနြခင်းသည ်

အင်အားြပင်းငလျင်ကိ ုသတမိလူာေစရန် အချက်ြပ 

ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း ငလျင်ပညာရှင်များက သုံးသပ် 

ကသည်။ မှတ်တမ်းများအရ ြမန်မာိုင်ငံ၌ ၂၀၁၆ 

ခုှစ်တွင် ေြမငလျင်လ ပ်ခတ်မ  ၄၂ ကိမ်၊ ၂၀၁၇ 

ခုှစ်တွင် အကိမ် ၇၀၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် အကိမ် 

၁၅၀ ေကျာ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း အကိမ် ၁၄၀ 

ေကျာ်ရိှခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ အထူးသြဖင့် လဦူးေရ 

ထူထပ်ပီး  မိြပြဖစ်ထွန်းမ    ြမန်ဆန်ေနသည့် 

ရန်ကုန်၊ မ ေလး၊ ပဲခူးှင့် ေနြပည်ေတာ် စသည့် 

မိကီးများသည် ငလျင်ေကာေပ တွင်တည်ရှိပီး 

အင်အားလတ်ဇန်ုှင့် အင်အားြပင်းဇန်ုများအတွင်း 

ကျေရာက်လျက်ရိှသြဖင့် ငလျင်ေဘးအတွက် အသ ိ

ပညာေပးလုပ်ငန်းများ၊    ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ  

များ  ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်ေဆာင်ရက်ရန ် လိုအပ် 

ေကာင်းကိလုည်း ပညာရှင်များက ေထာက်ြပထား 

သည်။                               စာမျက်ှာ ၁၉ သို »»

ငလျင်ေဘးအ ရာယ်ဆိုင်ရာ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မ များ ြပလုပ်ေနစ်။



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ  ၁၈ မှ

 သတိြပေစလို

သတိထားရမည့်အချက်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသည ်

ေြမာက်ဘက ်ကချင်ြပည်နယ ်ပူတာအိုမှ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး   သုံးခွမိကိုြဖတ်ကာ   အက်ဒမန် 

ပင်လယ်ထဲသို   ဝင်ေရာက်သွားေသာ   အရှည်မိုင ်

၆၀၀ ေကျာ်သည့် စစ်ကိင်ုးြပတ်ေရငလျင်ေကာကီး 

ကို ဖင်ခုထိုင်ထားသည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာြပည ်

သည်  ငလျင်အ ရာယ် အချနိ်မေရးကျေရာက်ိုင ်

သည်။  ထိုြပင ် ြမန်မာိုင်ငံသည ်ေကျာက်ကမ်း၊ 

ကေဘာ်၊ ေရ တိဂံ၊ ေဒးဒရဲ စသည့် ငလျင်ြပတ်ေရေကာ 

များကိုလည်း ဖင်ခုထိုင်ထားသည်။ ထိုေကာင့် 

အများြပည်သူတိုအေနြဖင့ ်ငလျင်ေဘးကိ ုအထူး 

သတိြပကရန ် လိုအပ်သကဲ့သို  တာဝန်ရှိသူများ 

အေနြဖင့လ်ည်း ငလျင်ဒဏ်ခံိင်ုသည့်      အေဆာက် 

အအံုများ ေဆာက်လုပ်ေပးြခင်း၊ ငလျင်လ ပ်ခတ်ပါ 

က အများြပည်သူတုိ ကိတင်စေုဝးိင်ုသည့်ေနရာ

များကို ကိတင်ြပင်ဆင်ထားြခင်း၊ ငလျင်ှင့် 

စပ်လျ်းသည့် အသပိညာေပးမ များကိ ုကျယ်ကျယ် 

ြပန် ြပန် ြပလုပ်ြခင်းှင့် ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ 

အထိတ်တလန်  ြဖစ်ေစသည့် သတင်းမှားများ 

ြဖန်ချမိ များကိုစိစစ်ကာ သတင်းမှန်ကို အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးညီထုတ်ြပန်ြခင်းတိုကို    အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေြမငလျင်လ ပ်ေနစ် 

ေဆာင်ရက်သင့်သည့်အချက်များ

(၁) ေကာက်ရံထိတ်လန်မ  မရှိပါှင့်။ သတိ 

ရှိပါ။ တည်ငိမ်မ ရှိပါ။ (၂) မီးသုံးေနစ် ငလျင်လ ပ် 

ပါက မီးခလုတ်များကိုပိတ်ပါ။ (၃) ပိကျိုင်သည် ့

အရာဝတ များ၊ အေဆာက်အအံုများအနီးမှ အြမန်ဆုံး 

ေရှာင်ရှားပါ။ (၄) ငါးစက န်အတွင်း အေဆာက်အအု ံ

အြပင်သို ေရာက်ိင်ုပါက ေြပးထွက်ပါ။ မေရာက်ိင်ု 

ပါက ေဘးကင်းေသာေနရာတွင ် (ဝပ်၊ ကာ၊ ကိုင်) 

ပုံစံြဖင့်ေနပါ။   (ဝပ်= ေဘးအ ရာယ်ကင်းေသာ 

ေနရာတွင် ဝပ်ေနပါ။ ကာ= ခိုင်ခံ့ေသာစားပွဲ၊ ခုတင် 

ေအာက်တွင် မိမိကိုယ်ကို အကာအကွယ်ယူပါ။ 

ကိင်ု= ခိင်ုခံေ့သာစားပဲွ၊ ခု၊ံ ခတုင်များကိ ုမဲ မစွံာကိင်ု 

ထားပါ။) (၅) အိမ်ထဲတွင်ရှိေနပါက ခုတင်၊ စားပွဲ 

ခုံေအာက်သိုဝင်ေနပါ။     ခုတင်၊ စားပွဲမရှိလ င် 

အေဆာက်အအုံ၏   အတွင်းနံရံတစ်ေလ ာက် 

(သိုမဟတ်ု) ေထာင့်တစ်ခခုတွုင် အကာအကွယ်ယပူါ။ 

(၆)  တံခါးေပါက်   သိုမဟုတ်   ြပတင်းေပါက ်

သိုမဟုတ် ဝရံတာှင့် ေဝးေဝးေနပါ။ (၇) ြမင့်မား 

ေလးလံေသာ ဗီို သိုမဟုတ် ေရခဲေသတ ာ စသည့် 

ပရိေဘာဂအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများှင့ ်ေဝးေဝး 

ေနပါ။ (၈) အိပ်ရာထဲေရာက်ေနပါက   ေခါင်းကို 

ေခါင်းအုံးေအာက်မှာထားပီး     ကာကွယ်ပါ။ (၉) 

ေြမညီထပ်တွင်ရှိေနပီး ဝင်ေပါက်၊ ထွက်ေပါက်ှင့် 

နီးပါက အေဆာက်အအုအံတွင်းမေနဘ ဲအြပင်ဘက် 

သို အြမန်ဆုံး ထွက်ခွာေရှာင်ရှားပါ။ (၁၀) အေဆာက် 

အအုကံိ ုစွန်ခွာရမည်ဆိလု င် ဓာတ်ေလကှားအတွင်း 

ပိတ်မိုိင်သြဖင့် ုိးုိးေလှကားမှသာ ဆင်းပါ။ (၁၁) 

မီးများ ြငမ်ိးသတ်ထားပါ။ (၁၂) ေြမငလျင်လ ပ်ချန်ိမှာ 

အြပင်သို လုံးဝထွက်မေြပးပါှင့်။ (၁၃) အထပ်ြမင် ့

တိက်ုများ၏ တခံါးေပါက်များမှ ခန်ုထွက်၊ ခန်ုချြခင်း 

မြပပါှင့်။ (၁၄) ဓာတ်ေလှကားထဲသို တိုးေဝှြခင်း 

မြပရ။  (၁၅)  ငလျင်လ ပ်စ်  လမ်းေပ သိုေရာက် 

ေနပါက ြမင့်မားေသာ တိက်ုတာအေဆာက်အအုမံျား၊ 

မီးတိင်ု၊ သစ်ပင်၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်ကိးတန်းှင့်ေဝးရာ 

သို     အြမန်ေရှာင်ရှား၍    ေြမြပင်မှာဝပ်ေနပါ။ 

(၁၆)ငလျင်လ ပ်စ် ကားထဲတွင်ရိှေနပါက ကားကို 

အရိှန်ေလ ာ့ပီး ေဘးကင်းမည့်ေနရာကိ ုေမာင်းသွား 

ပီး ရပ်ထားပါ။ ကားကိ ုစက်သတ်ကာ ကားထမှဲာပင် 

ဆက်ထိုင်ေနပီး တံတား၊ အေဆာက်အအုံများှင့် 

ေဝးရာမှာေနပါ။ (၁၇) နိမ့်ေသာကမ်းပါး သိုမဟုတ်  

ေရတွင်းေရကန်တုိမှ ေဝးေဝးေနပါ။ (၁၈) ပင်လယ် 

ကမ်းေြခ၊   ြမစ်ကမ်းစပ်တွင်    ေနထိုင်သူများ 

ြဖစ်ပါက      ေြမြပင်ေတာင်ကုန်းရှိရာေနရာသို 

အြမန်ဆုံးသွားပါ၊      ဆူနာမီလ  င်းကီးများ    

ဝင်ေရာက်လာိုင်သြဖင် ့      ပင်လယ်ကမ်းေြခမ ှ 

ေဝးေဝးေနပါ။ 

အချပ်အားြဖင့်ဆိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း 

တည်ရိှေသာ ြပတ်ေရေကာများအနက် ိင်ုငတံကာ 

ေြမငလျင်ှင့်   ဘူမိေဗဒပညာရှင်များ   လွန်စွာ 

စတ်ိဝင်စားကေသာ မိင်ု ၆၀၀ ေကျာ်ရှည်လျားသည့် 

စစ်ကိင်ုးြပတ်ေရေကာသည် ြမန်မာိင်ုငအံလယ်မှ 

ြဖတ်၍ ေတာင်ေြမာက်တန်းလျက် အေနအထားြဖင့် 

တည်ရှိေနသည်။ ဥတုရာသီ၊ ချနိ်ခါမေရး ငလျင် 

လ ပ်ိုင်သည်။ ကိတင်ခန်မှန်းမရေသာ သဘာဝ 

ေဘးတစ်ခုြဖစ်၍            ငလျင်ေဇာက်နက်ပါက 

ပျက်စီးဆုံး ံးမ များတတ်သည်။       လူအေသ 

အေပျာက်၊ ထခိိက်ုဒဏ်ရာများလည်း   ြဖစ်ေပ တတ် 

သည်။ ထိုေကာင် ့ ြပည်သူလူထုများ ငလျင်ေဘး 

ဆိုင်ရာ    အသိပညာများရရှိလာေစရန်အတွက ်

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ြမန်မာ 

ြပည်တစ်ဝန်း လေူနရပ်ကွက်များ၊    စာသင်ေကျာင်း 

များတွင်     ငလျင်ေဘးကယ်ဆယ်ေရးသုပ်ြပ 

ေလ့ကျင့်မ များကို ြပလုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

သိုပါ၍ ေြမငလျင်ေကာအနီးတွင် ေနထိင်ုပါက 

ေြမငလျင်ေဘးမှကင်းေဝးေစရန် ကိတင်ြပင်ဆင် 

မ များကုိ ေဆာင်ရက်ထားသင့်ပါေကာင်းှင့် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်များကို  ရင်ဆိုင်ရာတွင်  မြဖစ်မီ၊ 

ြဖစ်ဆ၊ဲ ြဖစ်ပီးကာလတိုအတွက် သတေိပး  းေဆာ် 

မ ၊ ပညာေပးေလ့ကျင့်မ ၊ အေရးေပ တံုြပန်မ ၊ ကူည ီ

ကယ်ဆယ်ေရးှင် ့    ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးများ၊ 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများြဖင့် ရင်ဆိင်ုက 

ရမည်ြဖစ်ရာ လူသားချင်းစာနာမ တိုြဖင့် သဘာဝ 

ေဘးအ ရာယ်အေပါင်းတုိကုိ ေကျာ်လ ားကရမည် 

သာြဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါသည်။     ။

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ဆည်ေြမာင်းေချာင်းကန် ေရြပည့်လ ံ တမံသေဘာ ေရထိန်းေတာ။
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ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဆရာကီးမင်းယုေဝ၏ လက်ေရးစင်ပုံြပင်ေပါင်းချပ်စာအုပ်မှ ပုံြပင်ကို   စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

အေြမာက်ကိက်သူှင့် အကံပိုင်သူအမတ်ကီးှင့် ေြမးများ

မင်းယုေဝ
တစ်ရံေရာအခါ ဘုရင်၏ အမတ်ကီးတစ်ဦးတွင် ေြမးများရိှသည်။ သူတုိသည် က ယ်ဝချမ်းသာ၍စားေကာင်း 

ေသာက်ဖွယ်များကို စားေသာက်ေနထိုင်ကသည်။ သူတိုသည် စပါးှင့်ဂျံများ မည်သိုစိုက်ပျိးလုပ်ကိုင ်

ကရသည်ကိုေတာ ့မသိကေချ။ 

တစ်ေနသ၌ ေြမးများ နံနက်စာ စားေနချနိ်တွင် အဘိုးြဖစ်သ ူအမတ်ကီးက... 

“ငါ့ေြမးေတ ွ  ေနတိုင်း  ထမင်းစားေနကတယ်၊  ထမင်းဘယ်ကရသလဲဆိုတာ  သိကရဲလား”ဟု 

ေမးြမန်းလိုက်သည်။ 

ထိုအခါ ေြမးတစ်ဦးက... “ထမင်းက ကိတ်ဆုံထဲကရတာပါ အဘိုးရဲ”ဟု   ြပန်ေြပာလိုက်ရာ အဘိုး 

အမတ်ကီးက ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်ေမာေလသည်။ 

ဤတွင် အြခားေြမးတစ်ဦးက “ထမင်းက ကိတ်ဆုံထဲကမရပါဘူး၊ ဆန်အိတ်ထဲက ရတာပါ”ဟူ၍ 

ေြဖဆိုလိုက်သည်။ 

ေြမးှစ်ဦးသည် ထမင်းသာ စားေနကေသာ်လည်း စပါးမည်သို ြဖစ်ေပ လာသည်ကို မသိကေပ။ 

ထိုအတူ  အဘိုးြဖစ်သူ၏အရှိန်အဝါြဖင့်  က ယ်ဝစွာ ေနထိုင်စားေသာက်ခွင့်ရေနရသည်ကိုလည်း မသိ 

ကေပ။     ။ 

တစ်ေနသ၌  လူချမ်းသာတစ်ေယာက်ှင့ ် သူဆင်းရဲတစ်ေယာက်သည ် ေတွဆုံ၍  စကားေြပာဆိ ု

ကသည်။  သူချမ်းသာက  သူဆင်းရဲအား  “ငါ့ကိုေြမာက်ပင့်ေြပာဆိုလ င်  ေရ ဒဂ   ါးအချိေပးမယ်”ဟု 

ေြပာဆို၏။ 

“အေဆ၊ွ ငါမှ့ာေရ ဒဂ   ါးအြပားတစ်ရာရိှသည်။ သင်ငါက့ိေုြမာက်ပင့ေ်ြပာဆိုိင်ုလ င် ေရ ဒဂ   ါးအြပားှစ်ဆယ်  

ေပးမည်” 

“နည်းတာေပါ့ သူေဌးမင်းရယ်၊ သည်ေရ ေလာက်နဲ   က န်ေတာ်  ခင်ဗျားကိ ု  ေြမာက်ပင့်မေြပာဆိုိုင ်

ပါဘူး” 

“အေဆွ၊ သည်လိုဆိုလ င် သင့်ကို ေရ ဒဂ   ါးအြပား ငါးဆယ် ေပးပါမယ်၊ ေြမာက်ပင့်ေြပာဆိုိုင်မလား” 

“သူေဌးမင်း၊ သည်မ ြဖင့် က န်ေတာ် ေြမာက်ပင့်ေြပာဆိုြခင်းမြပိုင်ပါ” 

“အေဆွ၊ သည်လိုဆိုလ င် သင့်ကို ေရ ဒဂ   ါးတစ်ရာလုံးေပးမည်။ က ်ုပ်ကို ေြမာက်ပင့်ေြပာဆိုပါ” 

ထိုအခါ သူဆင်းရဲက.. 

“ခင်ဗျားမှာရိှတဲ ့ေရ ဒဂ   ါးတစ်ရာလုံးရေနမှေတာ ့က န်ေတာ် ေြမာက်ပင့ေ်ြပာဆိစုရာ မလိေုတာပ့ါဘူး” ဟ ု

ေြပာဆိုလိုက်ေလသည်။ 



ဇူလိုင်  ၁၁၊  ၂၀၂၂

လူမ 

ဘဝ
လူငယ်များ သိထားသင့်ေသာအြပအမူများ

လူငယ်များအေနြဖင့် ဘဝခရီးေလ ာက်လှမ်း 

ရာတွင်     သိထားသင့်ေသာအြပအမူများရှိသည်။ 

ယင်းတိုမှာ အကျင့်စာရိတ ကိုအေြခခံေသာ အြပ 

အမူများှင့ ်  လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုအေြခခံေသာ 

အြပအမူများြဖစ်သည်။ 

အကျင့်စာရိတ ကုိအေြခခံေသာ  အြပအမူများ 

တွင် တည့တ်ည့မ်တ်မတ်ေြပာဆိြုခင်း၊ ိေုသေလးစား 

မ ကိုြပသြခင်း၊ ပွင့်လင်းမ ကိုဖန်တီးြခင်း၊  မှန်ကန် 

ေသာမှားယွင်းမ များှင့်  သစ ာရှိမ ကိုြပသြခငး်တို 

ပါဝင်သည်။ လငူယ်များအေနြဖင့ ်တည့တ်ည့မ်တ်မတ် 

ေြပာဆိမု ကိ ုသတြိပေဆာင်ရက်သင့သ်ည်။ ဤတွင် 

နားလည်မ လဲွမှားြခင်းမြဖစ်ေစရန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

ဆက်သွယ်ေြပာဆိုမ    ြပရန်လိုသည်။    မိမိေြပာဆိ ု

လိေုသာရည်ရယ်ချက်ကိ ုအသေိပးအစချေီြပာဆိရုန် 

လိုသည်။ ဟန်ေဆာင်မ ကင်းေသာအြပအမူြဖင့ ်

ေြဖာင့မ်တ်စွာေြပာဆိရုန်လိသုည်။ ဟန်ေဆာင်ထား 

ေသာအြပအမူများတွင ်   သတင်းအချက်အလက ်

ထမ်ိချန်ထားြခင်း၊ ေြမာက်ပင့ေ်ြပာဆိြုခင်း၊ လှည့ပ်တ် 

ေြပာဆိုြခင်းတို   ပါဝင်ေလ့ရှိသည်။   လူအများှင့် 

ဆက်ဆံရာတွင် မှားယွင်းေသာထင်ြမင်ချက်များ 

မေပးမိေစရန ်ဂုစိုက်သင့်သည်။ 

ိုးသားေလးစားမ ကိုြပသြခင်းသည် အကျင့် 

စာရိတ အေြခခံေသာ အြပအမူတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအြပအမသူည် ေလးစားိေုသမ ၊ မှန်ကန်မ တမ ၊ 

ကင်နာမ ၊ ချစ်ခင်မ ှင့် ယ်ေကျးသိမ်ေမွမ ဆိုင်ရာ 

အေြခခသံေဘာတရားများအေပ တွင် အေြခခသံည်။ 

ဟန်ေဆာင်ြခင်းသည် ေလးစားမ အတြုပလပ်ုြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ တတယိေြမာက်အြပအမမှူာ ပွင့လ်င်းမ ကိ ု

ဖန်တီးြခင်းြဖစ်သည်။ လငူယ်များအေနြဖင့ ်ပွင့လ်င်း 

မ ကိုဖန်တီးရာတွင် စစ်မှန်ေသာစိတ်ေနစိတ်ထား 

ရိှရန်လိသုည်။ ဤတွင် မမိှိင့ေ်ြပာဆိဆုက်ဆသံမူျား 

ယံုကည်ုိင်ေသာနည်းလမ်းတစ်ခုြဖင့် အမှန်တရား 

ကိေုြပာဆိရုန် အေရးကီးသည်။ ဆန်ကျင်ဘက်အေန 

ြဖင့် ပွင့်လင်းမ ကိုေမှးမှိန်ေအာင ်မြပလုပ်သင့်ေချ။ 

လူငယ်များသည် ပွင့်လင်းပီးစစ်မှန်ေသာ အြပအမူ 

ကုိြပသြခင်းြဖင့် လူအများ၏ယံုကည်မ ကိ ုလျင်ြမန် 

စွာတည်ေဆာက်ိင်ုသည်။ ထိုြပင် ဖုံးကွယ်ြခင်းမရိှဘ ဲ

စတ်ိရင်းအမှန်ြဖင့ ်ဖွင့ဟ်ေြပာဆိြုခင်းသည် ယုံကည် 

မ ကို တည်ေဆာက်ိုင်သည်။ 

လငူယ်များအေနြဖင့ ်မှားယွင်းေသာအေြခအေန 

များကို  ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနေကာင့ ်  ြပလုပ် 

တတ်ကသည်။   မှန်ကန်ေသာမှားယွင်းမ များကို 

သင်ခန်းစာယူရန်လိုသည်။ မူလအမှန်တရားအေြခ 

အေန   ြပန်လည်ေရာက်ရှိရန ်    ြပမူရန်လိုသည်။ 

အတ ှင့်ဂုဏ်သိက ာေကာင့ ်     မှားယွင်းမ များကို 

မှန်ကန်ေအာင်ြပလပ်ုြခင်းြဖစ်သည်။ ဟန်ေဆာင်ြခင်း 

သည် အမှားများကို ဖုံးကွယ်ထားရန်ြဖစ်သည်။ 

ြဖစ်ိုင်လ င် မိမိအမှားအယွင်းအတွက ်လျင်ြမန်စွာ 

ေတာင်းပန်ပီး မလူအေြခအေန ြပန်လည်ေရာက်ရိှရန် 

ြပမူရန်လိုသည်။ ယင်းအြပအမ ူရရှိေအာင်ြမင်ရန ်

ှိမ့်ချေသာစိတ်ထားကိ ုြပသရန်လိုသည်။ 

သစ ာရှိမ ကိုြပသြခင်းသည်   အကျင့်စာရိတ  

အေြခခံေသာအြပအမူြဖစ်သည်။ လူငယ်များသည ်

အြခားသမူျားကိလုည်း အသအိမှတ်ြပ ချးီကျးရန်လိ ု

သည်။ လက်ရှိအေြခအေနအတိုင်း လူအများှင့် 

ေြပာဆုိဆက်ဆံရန်လုိသည်။ စစ်မှန်မ ှင့်ထုိက်တန် 

ေသာ အြပအမူတစ်ခုကိုြပသရန် အသိအမှတ်ြပ 

ချးီကျးေပးြခင်းကိ ုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ေဆာင်ရက် 

ရန်လိသုည်။ လအူများ၏ အသအိမှတ်ြပ ချးီကျးြခင်း 

ကိလုည်း ြပန်လည်ရရိှိင်ုသည်။ ြဖစ်ိင်ုလ င် အြခား 

သူများ၏ ပုဂ ိလ်ေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိ ု

ဖွင့်ဟေြပာဆိုြခင်းမြပရန ်        အေရးကီးသည်။ 

ဤသည်က သစ ာရိှမ ကိြုပသေသာ အြပအမတူစ်ခပုင် 

ြဖစ်သည်။ 

လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အေြခခံေသာ အြပအမူများ 

သည်လည်း လငူယ်တို၏ ဘဝေအာင်ြမင်ေရးအတွက် 

များစွာအေထာက်အကူြဖစ်သည်။    ရလဒ်များကိ ု

ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းသည်  လူငယ်တုိအတွက်  လုပ်ရည် 

ကိုင်ရည်အေြခခံေသာ   အြပအမူပင်ြဖစ်သည်။ 

ဤသိုြဖင့ ်လငူယ်များသည် ဆက်ဆေံရးနယ်ပယ်တွင် 

ယုံကည်မ ကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ရလဒ် 

များကိ ုေဖာ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့ ်လငူယ်များ၏ လပ်ုရည် 

ကိင်ုရည်အေပ တွင်  ယုံကည်မ ရိှလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် လူငယ်များအေနြဖင့် ပိုမိုေကာင်းမွန ်

ေအာင် ြပလပ်ုြခင်းသည်လည်း လပ်ုရည်ကိင်ုရည်ကိ ု

တိုးတက်ေစေသာ   အြပအမူတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

လူငယ်များသည် ကုိယ်တုိင်ေလ့လာြခင်း၊ တုိးတက် 

မ ရရှိေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊ အသစ်တစ်ဖန် ဆန်းသစ် 

ြခင်းြဖင့ ် စ်ဆက်မြပတ် တိုးတက်မ ကိ ု  ရယူိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။ အမှားများကိ ုေကာက်ရံြခင်းမရိှဘ ဲအမှား 

များမှ ေလလ့ာသင်ယြူခင်းြဖင့ ်မမိတိို၏ဘဝအတွက် 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာရည်မှန်းချက်သို  လှမ်းတက ်

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

Ref: Behaviors by Stephen M.R.Covey

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်
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ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်မ  အေြခအေန

(၁၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

 ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ် ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ကရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉  သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး 

(၉-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန ၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန ၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 

ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၄,၃၅၆) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 

(၉)ဦး ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့် ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂၁) ရာခိုင် န်း 

ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၄၂၀,၆၂၅) ခအုား စစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉  ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၇၃၆) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကုသမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူ (၈) ဦးရိှသြဖင့် ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသစူစုေုပါင်း (၅၉၂,၆၄၅) ဦး ရိှပြီဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

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

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၉-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနအထ ိ

အသက် (၁၈)ှစ်ှင့်အထက် လူဦးေရစုစုေပါင်း (၂၉,၉၆၆,၁၀၂) ဦးှင့် အသက် (၁၈)ှစ်ေအာက် လူဦးေရ 

စုစုေပါင်း (၅,၇၁၀,၂၅၄) ဦးတိုအား ထိုးှံထားရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 •  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 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၀-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ကိုးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂၁ ရာခိုင် န်းရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၄၈၁၃ ၉၇၆၄၈၆၄ ၄၃၀၈၉

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၁၁၃၀၅ ၅၉၃၃၉၇၉ ၁၅၆၇၉၁

၃။ မေလးရှား ၄၅၉၂၇၁၀ ၄၅၂၁၅၇၈ ၃၅၈၀၉

၄။ ထိုင်း ၄၅၄၅၀၄၃ ၄၄၈၉၆၅၁ ၃၀၈၃၈

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၁၈၄၆၇ ၃၆၄၄၀၀၉ ၆၀၆၄၀

၆။ စင်ကာပူ ၁၅၂၃၈၈၁ ၁၄၂၂၁၁၄ ၁၄၂၈

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၇၃၆ ၅၉၂၆၄၅ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၆၆ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၇၂၂၈၀ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၅၉ ၁၃၃၂၀၈ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၉၀၃၁၄၇၁၈ ၈၅၇၆၆၇၁၁ ၁၀၄၅၇၈၂

၂။ အိ ိယ ၄၃၆၂၄၈၃၅ ၄၂၉၆၈၅၃၃ ၅၂၅၄၂၈

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၈၇၄၅၀၁ ၃၁၁၄၂၅၃၅ ၆၇၃၅၅၄

၄။ ြပင်သစ် ၃၂၁၁၅၆၀၄ ၃၀၀၁၉၈၃၂ ၁၅၀၀၁၇

၅။ ဂျာမနီ ၂၉၀၂၂၂၆၅ ၂၇၁၈၅၈၀၀ ၁၄၁၈၆၂

၆။ ဗိတိန် ၂၂၈၈၃၉၉၅ ၂၂၂၄၉၂၅၈ ၁၈၀၇၁၈

၇။ အီတလီ ၁၉၃၅၇၉၃၈ ၁၇၉၂၆၀၁၁ ၁၆၉၀၆၂

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၅၁၁၈၄၅ ၁၈၂၇၃၇၁၇ ၂၄၆၄၃

၉။ ုရှား ၁၈၄၆၂၂၁၁ ၁၇၈၈၈၅၆၀ ၃၈၁၅၈၃

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 

ေ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

    

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ 

(၉-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ိုင်ငံေတာ်စားနပ်ရိက ာဖူလုံေရးှင့ ်  ြပည်ပတင်ပိုြခင်းြဖင့ ်   ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိေရးအတွက ်   ိုင်ငံ 

အံှအြပားတွင် ငါးေမွးြမေရးကန်များြဖင့် ေမွးြမေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မုိးအလွန်အက ံရာသွန်းြခင်းှင့ ်

ြမစ်ေရကီးြခင်းများေကာင့ ်ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းမှ ကိတင်ကာကွယ်ရန်ှင့ ်ဆုံး ံးမ  

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကိ ုငါးပစွုန်ေမွးြမေရးကန်များ၌ လိက်ုနာေဆာင် 

ရက်ကပါရန ်သတိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည် -

 ငါးေမွးြမေရးကန်များ၏ ကန်ေပါင်များခုိင်ခ့ံရန်အတွက် ကန်ေပါင်ပါးေသာ နိမ့်ေသာေနရာများတွင် 

သဲအိတ်များဖို၍ ကန်ေပါင်ခိုင်ခံ့ေအာင် ြပလုပ်ထားပါရန်၊

 အကယ်၍   ေရကီးေရလ ံလာပါက  ငါးများလွတ်ထွက်မ မရှိေစေရးအတွက ်  ဇာြပာပိုက်များြဖင့ ်

ကာရံထားပါရန်၊

  ေရစီးေကာင်းှင့်နီးေသာ ငါးကန်များတွင် ေရတုိက်စားမ ကာကွယ်ရန်အတွက် တုတ်ုိက်ပီး ဝါးထရံများ 

ြဖင့်ကာရံ၍ သဲအိတ်များဖိုထားပါရန်၊

 လိအုပ်ပါက ငါးများေရ ေြပာင်းိင်ုရန်အတွက် ငါးဖမ်းပိက်ုများ၊ စက်ေလမှျားှင့ ်စက်ပစ ည်းများအား 

ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်ှင့ ်အထူးသြဖင့ ်မျိးငါးကီးများအား ဦးစားေပးေရ ေြပာင်းထားပါရန်၊

 သိုေလှာင်ထားေသာ ငါးအစာှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများအား ေရလွတ်ေသာေနရာသို ေရ ေြပာင်း 

ထားပါရန်၊

  ပုံမှန်အစာေက းြခင်းြဖင့ ်ငါးများလွတ်ထွက်မသွားေစေရး ေဆာင်ရက်ထားပါရန်၊

  ေမွးြမေရးကန်၏ ေရထွက်/ေရလ ံေပါက်များ၊ ေရေကျာ်မည့ေ်နရာများအား အစ်ဂတုစိက်ုစစ်ေဆးေန 

ပါရန်၊

  ထူးြခားသည့အ်ေြခအေနများ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညသီရိှိိင်ုရန်အတွက် ဆက်သွယ်သတင်းပုိုိင်မည့် 

နည်းလမ်းများ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပါရန်၊

  ိုင်ငံပိုင်ေရဒီယို၊ အသံလ င့်ဌာနများမှ ထုတ်လ င့်လျက်ရှိေသာ အေရးေပ မိုးေလဝသ သတိေပးချက် 

များှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကိ ုအမဲဂုတစိုက်နားေထာင်ပါရန်ှင့ ် ြပည်တွင်းထုတ်ေနစ ်

သတင်းစာများတွင်ပါရိှသည့ ်မုိးေလဝသှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း၊ ေဆာင်းပါးများအား အမမဲြပတ် 

ဖတ် သတိြပပီး ငါးေမွးြမသူအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ကပါရန်၊ 

  ေရကီးနစ်ြမပ်မ အတွက် အေရးေပ အေြခအေနများြဖစ်ေပ ပါက နီးစပ်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများ 

ှင့် ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံကပါရန်၊                         

      စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန                                                  

                         ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

   ငါးေမွးြမေရးကန်များ ေရကီးနစ်ြမပ်မ မှ ကိတင်ကာကွယ်ေရး သတိေပး  းေဆာ်ချက်

ငါးတိုသည်      တစ်ေနရာတည်း 

တွင်   ေနထိုင်ေလ့မရှိဘ ဲ  တစ်ေနရာမှ 

တစ်ေနရာသို     ေရ ေြပာင်းသွားလာ 

လျက်ရှိေပသည်။      အဓိကအားြဖင့ ်

မတ်ိလိက်ု ဥချသားေပါက်ရန် ေရ ေြပာင်း 

သွားလာြခင်း (Spawning Migration)၊ 

အစားအစာ      ရှာေဖွစားေသာက်ရန ်

ေရ ေြပာင်းြခင်း (Feeding Migration)၊ 

၎င်းတိုအတွက်လုံ ခံသည့်ေနရာ ရှာေဖွ 

ရန်          ေရ ေြပာင်းသွားလာြခင်း 

(Overwintering Migration) စသည့် 

အေကာင်းရင်းများေကာင့်     ရာသီ 

အလိက်ု တစ်ေနရာမှ အြခားတစ်ေနရာသို 

ေရ ေြပာင်းသွားလာကေပသည်။

ေရ ေြပာင်းသွားလာက

ယခုလို   မိုးဦးကာလေရာက်လ င် 

၎င်းတို၏ မျိးဆက်တာဝန်  ထမ်းေဆာင် 

ကရန်အတွက် မတ်ိလိက်ု ဥချသားေပါက် 

ရန် ေရ ေြပာင်းသွားလာကပီြဖစ်သည်။ 

ငါးတိုတွင်   ငါးရံ၊    ငါးခူ၊    ငါးကျည်း၊ 

ငါးေြပမ၊ ငါးဘတ်၊ ငါးကင်းစသည့ ်ေရချိ 

မှာ          တစ်သက်လုံးေနထိုင်ကသည့ ်

Potamodromous     ငါးမျိးများ၊ 

ငါးလင်ပန်းကဲသ့ိုေသာ ေရချိတွင်ေနထိင်ု 

ပီး မျိးပွားရန်အတွက ်ေရငန်ကိုြပန်က 

သည့်          Catadromous ငါးမျိးများ၊ 

ဆယ်လ်မွန်ငါးများက့ဲသုိ   ပင်လယ်တွင် 

ေနထိင်ုပီး  မျိးပွားရန်အတွက်   ေရချိကိ ု

ြပန်လာကသည့ ်Anadromous ငါးမျိး 

များ  စသည်ြဖင့်   မတူကွဲြပားေသာ 

ေရြပင်များကုိ သွားလာကပီး  ေလာက 

ဓမ တာအရ ၎င်းတို၏မျိးဆက်ြပန်ပွား 

ရန် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသည်။

က န်ေတာ်ေရးခဲ့သည့်    ငါးတို၏ 

အြပန်လမ်း  (သို) ေရချိငါးလုပ်ငန်းတွင် 

ငါးတို၏အဆန်လမ်း သိုမဟုတ် မျိးဆက်၏တာဝန် ထမ်းကသူများ

ဆန်းဝင်း(ငါးဦးစီး)
ေဖာ်ြပသကဲသ့ို ယခင်ှစ် မိုးေှာင်းရာသ ီ

က  လူတိုဖမ်းယူစားေသာက်ြခင်းမ  ှ

လွတ်ေြမာက်ပီး ြမစ်များ၊  ေချာင်းမကီး 

သို ြပန်လည်ေရာက်ရိှသည့်ငါးများသည် 

ယခုလုိ မုိးဖိင်ဖိင်ရာချန်ိတွင် ငါးအထီး 

အမကီးများ (Breeders)အြဖစ် ေရာက်ရိှ 

ေနကပီြဖစ်သည်။     ၎င်းတိုမျိးဆက ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်    အဆင်သင့် 

ြဖစ်ေနေပသည်။

ေရချိငါးများ   သားေပါက်ရာတွင ်

ဧရာဝတီလင်းပိုင်ကဲ့သို   ေရေနိုတိုက် 

သတ ဝါမှလွဲ၍    ခ ာကိုယ်ြပင်ပတွင ်

သေ ေအာင်ကသည်။ အရယ်ေရာက ်

ငါးအမကီး၏ ဗိုက်ထဲရှိဥများမှာ  မိုးဦး 

ရာသီေရာက်ကလ င်   ဥများ   ကီးထွား 

ရင့မှ်ည့လ်ာေသာ်လည်း       ငါးအထီးှင့် 

ေတွဆုမံတ်ိလိက်ုမှသာ ဥချေလရိှ့သည်။ 

မိတ်လိုက်ဥချရာတွင်  ငါးအမက ဥကို 

ညစ်ထတ်ုပီး ငါးအထီးက သတ်ုရည်ဖျန်း 

ေပးကာ  ြပင်ပတွင ်  သေ ေအာင်ေစပါ 

သည်။

ရှင်သန် န်းြမင့်မား

ငါးများသားေပါက်ရာတွင ်     မိဘ 

ေစာင့်ေရှာက်ေသာငါးများ  (Parental 

Care) ှင့် မိဘေစာင့်ေရှာက်မ မရေသာ 

ငါးများ(Non Parental Care)ဟူ၍ 

ရိှပါသည်။  ငါးရံကဲသ့ိုငါးမျိးတွင် ငါးငယ် 

ကေလးများကိ ု  ငါးအထီးမှ   လိုက်လံ 

ေစာင့ေ်ရှာက်သြဖင့ ်   အြခားအသားစား 

သတ ဝါများရန်မှ ကင်းေဝး၍  ရှင်သန် 

 န်း(Survival) ြမင့မ်ားပါသည်။ သိုေသာ် 

ေရချိငါးအများစုမှာ မိဘေစာင့်ေရှာက ်

ေလ့မရှိဘဲ  သင့်ေတာ်သည့်ေနရာတွင် 

မိတ်လိုက်ဥချပီး   ထွက်ခွာသွားေလ့ရှ ိ

ကသည်။

သိုရာတွင်   မျိးဆက်ရှင်သန်ဖို 

အတွက် သဘာဝကေပးေသာ  အသရိှိပါ 

သည်။ ဥမှေပါက်ခါစ ငါးငယ်ကေလးများ 

သည်    ေရတစ်ေတာင်ထက်ေကျာ်၍ 

နက်လ င် ေရနစ်ေသကပါသည်။  ငါးတို 

မှာ ိုတိုက်သတ ဝါကဲ့သို သားသမီးကို 

ေက းေမွးရန်မရိှကသြဖင့်  အစာရိှသည့် 

ေနရာ ေရတိမ်သည့်ေနရာများကုိ ရှာေဖွ 

ကသည်။

ယခုလို မိုးဖိင်ဖိင်ရာချနိ ်ကွင်းေရ 

အနည်းငယ်တက်ပီဆုိလ င်   ုိးေချာင်း 

ငယ်ေလးများ၊ လယ်ကွင်း၊ ကိုင်းကွင်း 

များ၊ ြမက်ေတာကီးများသည် ေရလ ံကွင်း 

ြဖစ်လာပီး တစ်ှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိးခဲ့ 

ေသာ ဓာတ်ေြမသဇာများ၊ ိုးြပတ်များ၊ 

အပင်ေသများ၊ ွားေချး၊ ကက်ေချးများ 

ေရတွင်ေပျာ်ဝင်ကာ   ငါးတို၏သဘာဝ 

အစာြဖစ်ေသာ      အပင်ေမ ာေလှး 

(Phytoplankton)၊ အေကာင်ေမ ာေလှး 

(Zooplankton) များ ေပါက်ဖွားလာကာ 

အစာများြဖင့်ြပည့်ဝေနေသာ မိတ်လုိက် 

ဥချသားေပါက်ရန်ေနရာ  (Spawning 

Ground)ှင့ ်အစာရှာေဖကွွင်း (Feeding 

Ground) စသည့် ငါးတုိအတွက် နတ်ဘံု 

နတ်နန်းသဖွယ်   ေပ ေပါက်လာပါေတာ ့

သည်။

အေှာင့်အယှက်များစွာရှိ

ငါးတိုသည် ြမစ်မေချာင်းမကီးမ ှ

၎င်းတို ဥချသားေပါက်မည့ ်ေရလ ံကွင်း 

များသို    လာရာလမ်းေကာင်းသည ်

အေှာင့်အယှက်       များစွာရှိပါသည်။

ထိုအချနိ ်တွင်      လူတို၏ဖမ်းယူ 

စားေသာက်ြခင်းကိခုရံသြဖင့ ်မတ်ိလိက်ု 

ဥချခွင့်မရေတာ့ဘဲ ေသဆုံးကရသည်။ 

ယခအုချန်ိတွင် မတ်ိလိက်ုဥချသားေပါက် 

ကမည့်ငါးများကိုမဖမ်းကဘဲ  ေခတ  

ေစာင့်ဆိုင်းြခင်းြဖင့ ်သန်းေပါင်းများစွာ 

ေသာ  ငါးများ  ေပါက်ပွားလာမည်ြဖစ ်

သည်။ ထိငုါးများသည် မည်သကူမ  အစာ 

ေက းစရာမလိုဘ ဲ ငါးကန်တူးေဖာ်စရာ 

မလိုဘဲ   သဘာဝေရ     သဘာဝအစာ 

ြဖင့်   အခမဲ့    ငါးရိက ာရရှိကမည်ြဖစ်

သည်။

ငါးစားသုံးသူအားလုံးတွင ်တာဝန်ရှိ

သဘာဝတိင်ုးရင်းငါးများသည် ေဒသ 

ဖံွဖိးေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးအတွက် 

လိုအပ်ေသာအခွန်အခ      ငါးရိက ာ 

ငါးအာဟာရ အလပ်ုအကိင်ု အခွင့အ်လမ်း 

များ   ှစ်စ်ရရှိေနမည်ြဖစ်၍   ငါးရစ် 

ငါးသန်ရာသခီျန်ိ ေမလ၊ ဇွန်လ၊ ဇလူိင်ုလ 

များတွင် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းကုိ တားဆီးရန် 

မှာ ဌာနဆိုင်ရာများသာမက  ငါးစားသုံး 

သူများအားလံုးတွင်  တာဝန်ရိှပါသည်။ 

တိုင်းရင်းငါးများသည ်  သက်ရှိသတ ဝါ 

များြဖစ်၍     ၎င်းတိုဘဝတစ်ေလ ာက် 

တစ်ကိမ်ေလာက်  ဥချသားေပါက်ခွင့် 

ရရှိေရး         ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကပါရန ်   

တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။        ။

ငါးများ ေရဆန်တက်ေနစ်။

ေရချိပုစွန်ထုပ်ကီး။



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ကန်ဘလူမိ အထက(ခွဲ)ေညာင်အုိင်၌ အာဇာနည်ေနအကိ 

ေဟာေြပာပွဲှင့် နံရံကပ်စာေစာင်ြပပွဲ ကျင်းပ
ကန်ဘလူ     ဇူလိုင်     ၁၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်ဘလူခိုင ်ြပန်ကားေရးှင် ့ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနှင့်    အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွဲ)  ေညာင်အိုင်တိုပူးေပါင်း၍                    

( ၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအထမ်ိးအမှတ်အကိ ေဟာေြပာပဲွှင့ ်နရံကံပ်စာေစာင် 

ြပပွဲကိ ုဇူလိုင် ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက အဆိုပါေကျာင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီး ေဒ ွန်ွန်ဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး အထက်တန်းြပဆရာ ဦးကည်ရှိန်က အာဇာနည်ေန ြဖစ်ေပ လာပုံ 

သမိင်ုးေကာင်းှင့် အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ အတ ပ တ မိျားကုိ လည်းေကာင်း၊ 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန ခုိင်ဦးစီးမှး ေဒ နန်းြမင့်က မိမိတုိဌာန၏ 

လပ်ုေဆာင်ချက်များ၊ စာဖတ်ရိှန်ြမင့်တင်ေရးှင့် အကျင့်စာရိတ ေကာင်းမွန်ေရးတုိကုိ 

ေဟာေြပာသည်။

ထုိေနာက် (၇၅)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအထိမ်းအမှတ် နံရံကပ်စာေစာင်များကုိ 

ြပသထားရာ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများက ေလ့လာကည့် ကသည်။

အဆုိပါ အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွသုိ ခုိင်ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ 

အထက(ခဲွ)ေညာင်အိင်ု ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးှင့် ဆရာ ဆရာမများ၊ အလယ်တန်း၊ 

အထက်တန်း  ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ ၃၄၈ ဦးခန်   တက်ေရာက်ကေကာင်း 

သိရသည်။

ေအာင်ဝင်းငိမ်း(ကန်ဘလူ)

က န်းလှ    ဇူလိုင်    ၁၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  က န်းလှ 

မိနယ် ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆ ံ

ေရးဦးစီးဌာနှင့်      စာအုပ်စာေစာင် 

ချစ်ြမတ်ုိးသူများအသင်းတုိ ပူးေပါင်းပီး    

စာဖတ်ဝိုင်း၊    စာဖတ် စွမ်းရည်ပိင်ပွဲှင့ ်

စာအုပ်စာေစာင်ြပပွဲကို ယေန  နံနက်       

၁၀ နာရီက    လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ 

ကျင်းပေကာင်း သိရသည်။

ရှင်းလင်းေြပာကား

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့ ်

ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန   ဦးစီးမှး 

ဦးဖိုးချိက ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 

စာဖတ်သည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ 

ရရှိပီး  အသိပညာဗဟုသုတရရှိေစရန်၊ 

အမှားှင့်အမှန်    ေဝဖန်ပိုင်းြခားတတ ်

ေစရန်၊    အချင်းချင်းရင်းှီးမ ရှိေစရန် 

ရည်ရယ်၍ စာဖတ်ဝုိင်းှင့် စာဖတ်စွမ်းရည် 

ပိင်ပွဲများ    ကျင်းပြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

ဘုတ်ြပင်း     ဇူလိုင်     ၁၀

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ဘုတ်ြပင်းမိနယ်တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘ  ာှစ် ြပည်ေထာင်စေုငလွုံးေငရွင်း ရန်ပုေံငကွျပ် ၁၀၂ ဒသမ 

၅ သန်းြဖင့ ်ကမ်းိုးတန်းကျားကမု ဏကီ တာဝန်ယေူဖာက်လပ်ု 

မည့်  ေအးချမ်းမိင်ေကျးရာ   ကုန်ထုတ်လမ်း(ေြမ+ဧရိယာ) 

တစ်မုိင်ေလးဖာလံုေဆာင်ရက်မည့် စီမံကိန်းေနရာသုိ ေကာ့ေသာင်း 

ခိင်ု ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ခိင်ုဦးစီးမှး 

ဦးစိုးေဝှင့် တာဝန်ရှိသူများက  ကမ်းိုးတန်းကျားကုမ ဏီမှ 

မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာှင့်အတူ  ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးပီး 

လိုအပ်သည်များကိ ုလမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါကန်ုထတ်ုလမ်း ေဖာက်လပ်ုပီးစီးပါက  စိက်ုပျိးေြမ 

၁၁၄၅ ဧကမှ  ထွက်ကုန်သီးံှများ  ေစျးကွက်သုိ ကုန်ကျစရိတ် 

သက်သာစွာ သယ်ယူပိုေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                                                  

မင်းြမင့်မိုရ်

ေရ ဘို    ဇူလိုင်   ၁၀

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ေရ ဘိ ု

ခိုင်      ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက

သဘာဝြမစ်ေချာင်းများအတွင်း 

ငါးသယံဇာတများ ေရရှည်တည်တံ ့

ေစရန်၊   ငါးမျိးများြပန်းတီးမ ကို 

က န်းလှမိ လူထုအေြခြပဗဟိုဌာန၌ 

စာဖတ်ဝိုင်း၊ စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပွဲှင့ ်စာအုပ်စာေစာင်ြပပွ ဲကျင်းပ
ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်  စာဖတ်ဝိုင်းတွင ်စာေရး 

ဆရာ ချစ်ုိင်(စိတ်ပညာ) ေရးသားေသာ 

“ရှင်းလင်းေချာေြပ စကားေြပာ” ေခါင်းစ် 

ြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊  စာဖတ်စွမ်းရည်ပိင်ပဲွ 

တွင် မုဒိတာ(ေတာင်သာ)၏  ကျန်းမာေသာ 

ဘဝ၊   ကျန်းမာေသာကမ ာ   စာအုပ်ပါ 

“အေမ့အိမ်က ထမင်းရည်” ေခါင်းစ်ြဖင့်  

လည်းေကာင်း ပိင်ပဲွဝင်ကပီး ခင်းကျင်း 

ြပသထားေသာ  စာအုပ်စာေစာင်များကိ ု 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားက     စတ်ိပါ 

ဝင်စားစွာ ေလလ့ာကည့် ခဲေ့ကာင်း သရိ 

သည်။

မျိးဝင်းညိ(က န်းလှ)

ေရ ဘိုမိ၌ ငါးသယံဇာတထိန်းသိမ်းေရး အသိပညာေပးေဆွးေွး
ကာကွယ်တားဆီးိုင်ရန်ှင့် ငါး 

သယံဇာတများ  ထိန်းသိမ်းတတ် 

ေစရန် ရည်ရယ်၍  ငါးရစ်ငါးသန် 

ကာလ ငါးမဖမ်းဆီးေရးပညာေပး 

ေဟာေြပာပဲွများေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာ   ဇွန်  ၂၄ ရက်တွင် ေရ ဘိုမိ 

ေအာင်ေဇယျ   ပုဂ လိကငါးသား 

ေဖာက်စခန်း၌  အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာသည်။

အသိပညာေပးေဟာေြပာပ ွဲ  

တွင် ေရ ဘိုခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး

ဌာနမှ ခိုင်ဦးစီးဌာနမှး ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှး  ေဒ သင်းသင်းဦး 

ှင့်  ဝန်ထမ်းများသည ်  ေအာင် 

ေဇယျ    ပုဂ လိကငါးသားေဖာက ်

စခန်း၌ ငါးေမွးေတာင်သူများှင့ ်

ေရလုပ်သားများအား   ငါးရစ်/

ငါးသန်ကာလ  ငါးဖမ်းဆီးမ များ 

မရိှ ေစေရးအတွက် အသပိညာေပး 

ေဟာေြပာပီး    ငါးသယံဇာတ 

ထိန်းသိမ်းေရး  အသိပညာေပး 

ပိစုတာများစိက်ုထြူခင်း၊ ပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင်များ  ြဖန်ေဝ 

ြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။               သတင်းစ်

ဘီးလင်း ၇ ဒသမ ၈၀ လက်မ

သံတွဲ ၆ ဒသမ ၂၂ လက်မ

ေပါက်ေတာ ၄ ဒသမ ၃၃ လက်မ

ေမာ်လမိင် ၄ ဒသမ ၃၃ လက်မ

ဗန်းေမာ် ၄ ဒသမ  ၀၉ လက်မ

ကိုကိုးက န်း ၃ ဒသမ ၅၇ လက်မ

ေရး ၃ ဒသမ ၅၀ လက်မ

မုဒုံ ၃ ဒသမ ၃၅ လက်မ

ေရ ကူ ၃ ဒသမ ၂၇ လက်မ

ေပါင် ၃ ဒသမ ၁၉ လက်မ

ဘုတ်ြပင်းမိနယ်၌ ကုန်ထုတ်လမ်းေဆာင်ရက်မည့်ေနရာသို စစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၁၀

မှတ်သားဖွယ်ရာ မိုးေရချနိ်များ



ဇူလိုင် ၁၁၊  ၂၀၂၂

၈-၇-၂၀၂၂ ရက်ေနမှအဆက်

ယခုမူ နန်းကိ ရီ  ဘာတစ်ခုမ    သတိမထားမိ၊          

ဘာတစ်ခုမ  ဂုမစိုက်မိ။

စင်စစ် သူ၏စိတ်သ ာန်မှာ အရာရာကုိ သတိမမူ 

မိေလာက်ေအာင် ေယာက်ယက်ခတ်လျက် ရှိရေချ 

သည်။

သူသည်   အိပ်မက်မက်ရင်း  လမ်းေလ ာက်မိသူ 

တစ်ေယာက်ှယ်   လမ်းအတွင်း  ဝင်ခဲသ့ည်။ ရ ံွန် 

ဗွက်အိင်ုများကိ ု   ေကျာ်လ ားကာ   လာမလိျက်သား 

ြဖစ်ေနသည်။  ကိေုကျာေ့မာင်   န်ကားလိက်ုသည့ ်

အတိင်ုး  လမ်းအေကွအချိးများကိ ု ေကွချိးခဲသ့ည်။

စိတ်တွင် ကုိေမာင်ေမာင်ဦးှင့် ေတွရေတာ့မည် 

ကို သိသည်။ ေတွပါပီတဲ့။  အဘယ်သို စကားစရ 

ေလမည်နည်း။ အဘယ်သို  တ်ဆက်ရေလမည်နည်း 

မေတွးတတ်။ ကိေုမာင်ေမာင်ဦး၏ တုံြပန်မ  မည်သို 

ရိှလာလိမ့်မည်ကုိလည်း   မစ်းစားတတ်ုိင်ေသး။

မည်သုိပင်ြဖစ်ေစ   အဆံုးတွင် နန်းကိ ရီသည်  

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး    ရှိေနပါသည်ဆိုေသာ    သည် 

ရပ်ကွက်၊  သည်လမ်း၌ အလွယ်တက ူ ရှာေဖေွတွရိှ 

ိုင်ေအာင်    အြခားအိမ်များထက ်  ကီးမားေသာ 

အိမ်ေရှတွင ်ေြခချမိေချပီတည်း။

သည်အိမ်သုိ ေရာက်ရိှခ့ဲရြခင်းအတွက် ကုိေမာင် 

ေမာင်ဦး ှစ်သိမ့်ေကျနပ်သလို ခံစားေနရသည်။ 

သည်အိမ်မှာ  လွတ်လပ်သည်။   အိမ်တွင်   ေနထုိင် 

လျက်ရှိသူများကိုယ်၌က   စည်းကမ်းရှိလှသည ်

မဟုတ်။  စနစ်ကီးကသည ်  မဟုတ်။ ပီး မိမိကို         

လိုလားလက်ခံလိုလျက်ရှိကေကာင်းကိုလည်း 

ေတွရသည်။  သကူ လိအုပ်သည်ဆိလု င် အရက်ဝယ် 

ေပးဖိုကအစ  အသင့်ရှိကသည်။   သည်အိမ်တွင် 

ခင်သန်းဲွှင့ ်ဆုမံိကြခင်းအတွက်ကိမု ူသ ူေကျနပ် 

သည်။  ှစ်သိမ့်သည်။   ရင်မှာ တွယ်ငိေနေသာ 

ြပဿနာတစ်ရပ်ကိ ုရှင်းိင်ုခဲြ့ခင်းအတွက် ဝမ်းသာ 

သည်။ မတင်ေရ ကို ေကျးဇူးတင်မိသည်မှာလည်း 

အကိမ်ကိမ်။

သိုြဖင့ ်သူသည် သည်အိမ်၌ အေတာ်ကာကာ 

ေနရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့မိေလသည်။

သည်အမ်ိသို  နန်းကိ ရ ီ သည်မ  ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် 

ကီး ေရာက်လာလိမ့်မည်ဟူ၍မ ူကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

မထင်ခဲ့၊ မေတွးခဲ့။ နန်းကိ ရီအား ြဗန်းစားကီး 

ဆိသုလိ ုအမ်ိေရှ၌ ေတွလိက်ုရေသာအခါ သ ူတအံ ့

တသကီးြဖစ်သွားသည်။  အထိတ်တလန်ခံစားရ 

သလို ြဖစ်သွားသည်။

“ဟယ် နန်းကိ ရီ” ဟု  တ်မှ လ တ်ခနဲထွက်သွား 

သည်။

သည်အချန်ိက အမ်ိတွင် ခင်သန်းဲွတို မတင်ေရ  

တုိ မရိှက။ မတင်ေရ ကုိ ေစာေစာပုိင်းကပင် လူတစ်စု 

က ကားြဖင့် လာေခ သွားကသည်။ ခင်သန်းွဲ 

ကမူ စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ဝယ်ြခမ်းရန်ဆိုကာ 

ထွက်သွားသည်။  ခင်သန်းွဲက  မတင်ေရ ှင့် 

ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။

“သူအဖို ဒီလုပ်ငန်းဟာ ဝမ်းစာအတွက်ချည်း 

မဟုတ်ဘူး၊ လူကိုက ဗီဇပါတာ”

အမ်ိတွင် ကိေုမာင်ေမာင်ဦး အထီးတည်း ကျန်ရစ် 

သည်။  သည်အိမ်သိုေရာက်မှပင ် မေသာက်ြဖစ်ခဲ ့

သည်မှာ   အတန်ကာပီြဖစ်ေသာအရက်ကုိ  ဆက် 

ေသာက်ြဖစ်သည်။ ယခုအခါ ထုိက်သင့်သေလာက် 

မူးေနပြီဖစ်သည်။ ေချာင်းမဆိုးဘ၊ဲ အဖျားမတက်ဘ ဲ

ေနိင်ုသည်မှာ အရက်ေကာင့ဟ် ုထင်သည်။ အရက် 

သည် ေရာဂါအတွက် တစ်ပဲွတုိးအေနမျိးြဖင့် အသုံး 

ဝင်သည်။  သိုေပမဲ ့ အရက်ေကာင့ ်ေရာဂါငပ်ုကွယ် 

ေနြခင်းြဖစ်သည်။    ြပန်ေပ လာပီဆိုလ င်ေတာ့ 

ရိှရင်းစဲွထက်    အဆေပါင်းများစွာ  တုိးလာမည်မှာ 

ေသချာသည်။ ဤသည်ကို ကိုေမာင်ေမာင်ဦး မသိ 

မဟုတ်။ သိေပမဲ့ မဆင်ြခင်ိုင်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် အမ်ိရှင်သဖွယ် နန်းကိ ရ ီ

အား အမ်ိအတွင်းသို ဖတ်ိေခ ရသည်။ ေနရာထိင်ုခင်း 

ေပးရသည်။

“ဘယ်လိုလုပ်ပီး ဒီမှာရှိေနတယ်လို သိသလဲ 

ဟင်”

နန်းကိ ရ ီ မျက်ှာချင်းဆုိင်ကုလားထုိင်၌  ထုိင် 

မိချနိ်တွင် သူေမးသည်။ နန်းကိ ရီက ကိုေကျာ့ 

ေမာင်ထမှံ သရိြခင်းအေကာင်းကိ ုအေြဖေပးသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည ်နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာကို 

တေမာ  စူးစိုက်ကည့်မိသည်။  ယခင်ေဆးုံသို 

လာစ်ကကဲသ့ိုမဟတ်ု။   ဟိစု်ကလိ ုဥေပက ာဆန် 

ေသာအကည့ ် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးတွင်မရှိ။   သည် 

တစ်ခါ   နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာကို  ြမင်ရသည်မှာ 

ရင်အလိလုိေုနရင်း ေွးလာသည်ဟ ုမှတ်ထင်သည်။

“အရ၊ီ အရ ီဒကီိမုလာဖို ဆုံးြဖတ်ခဲပ့ါေသးတယ်။ 

မေတွဘဲေနိုင်ေအာင် ကိးစားခဲ့ပါေသးတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ မရခဲ့ပါဘူး”

နန်းကိ ရ ီအသတံမ်ိတမ်ိြဖင့ ်စကားစ၍ဆိသုည်။ 

“အရီကိ ုခွင့်လ တ်ပါ”

ေတာင်းပန်ေသးသည်။ 

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် အကည့က်ိ ုခပ်လှမ်းလှမ်း 

သို စူးစိုက်ထားသည်။ သူက ခပ်တိုးတိုးေမးသည်။

“မင်းဘာြဖစ်လို ဒီကိုမလာဘဲ မေနိုင်ခဲ့တာလဲ 

ဟင်။ ဘာြဖစ်လို မေတွဘဲ မေနိုင်ရတာလဲ”

နန်းကိ ရီထံမှ အသံထွက်ေပ လာသည်။

“တစ်မျိးပဲေလ။  အရီရဲစိတ်ထဲမှာ  မရှင်းဘူး။ 

အလိုလိုေနရင်း အားငယ်ေနရသလိုပဲ။ အရီနဲ  

ပတ်သက်လို   အစစအရာရာ   ဦးေမာင်ေမာင်ဦး 

နားလည်ပီးသားြဖစ်မယ်လို ထင်ပါတယ်။ အရဟီာ 

ဘာလို သိတဲ့လူ ကမ ာေပ မှာ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး 

တစ်ေယာက်ပဲ ရိှမယ်လုိထင်တယ်။ အရီဟာ လမ်း 

ေပျာက်ေနတဲ့ လူတစ်ေယာက်လိုပါပဲ။ အတွယ် 

အတာ ကင်းမဲ့ေနတဲ့လူလိုပဲ။ အရီ ဒီအြဖစ်ေကာင့ ်

ရင်ေမာလှပါပ။ီ တစ်ခခုြုဖစ်ချင်တယ်။  အရီကိအုရ ီ

ဘာလို သိချင်တယ်။ အရီအတွက် အဆုံးအြဖတ် 

ေပးိုင်တဲ့လူဟာ ဦးေမာင်ေမာင်ဦးပဲြဖစ်မယ်လို 

ထင်ေနတယ်။ ဒါေကာင့ ်ဒကီိမုလာဘမဲေနိင်ုတာ 

ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါေကာင့် ဦးေမာင်ေမာင်ဦးကို 

မေတွဘ ဲ မေနိင်ုေလာက်ေအာင်ရိှေနရတာ  ြဖစ်ပါ 

လိမ့်မယ်”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး    နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာကို 

ြပန်ကည့်သည်။

“မင်းကိုမင်း   ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲသမီးဆိုတာကို 

မသိတာ အမှန်ပဲလားဟင”်

“အမှန်ပါ။ အရီမညာတတ်ပါဘူး။ မလိမ်တတ ်

ပါဘူး။  ဒါေကာင့်လည်း   အရီအေနနဲ  လိမ်ေန 

ညာေနရမယ့်အြဖစ်ကုိ မလုိလားဘူး၊ အရီ တစ်စထက် 

တစ်စ   နားလည်လာရတာရိှပါတယ်။   ဒါကေတာ ့

အရဟီာ ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးနဲ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး 

တိုရဲ သမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ ဒါကို စိတ်ထဲက 

လည်း အလိလုိသုလိာတယ်။ ကံေတွခဲရ့တဲအ့ြဖစ် 

အပျက်ေတွေကာင့်လည်း ခန်မှန်းလိုရလာတယ်။ 

အမှန်အတုိင်းေြပာရရင်ေတာ ့  ဦးေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု

အ ီရစတ်ိထမှဲာ ဖခင်တစ်ေယာက်လိုကိ ုမထင်ိင်ုဘ ဲ

ြဖစ်ေနတယ်။ ဖခင်တစ်ေယာက်နဲ  ေတွရတဲအ့ခါမှာ 

ခစံားမ မျိး  ရင်ထမှဲာေပ မလာဘူး။ ဦးေမာင်ေမာင်ဦး 

လည်း   ဒီလိုပဲမဟုတ်လား။   ဦးေမာင်ေမာင်ဦးကိ ု

ကည့ရ်တာ     အရီကိ ု    ဘာလို   ြမင်တာနဲသပိုပံ။ဲ 

ေနာက်တစ်ခကုလည်း ဦးေမာင်ေမာင်ဦးရဲ ဆက်ဆ ံ

မ ေပါ့ေလ။   သိပ်ကို   စိမ်းစိမ်းကားကားိုင်တာပဲ။ 

ဘယ်ဖေအမဆိ ု  တစ်သက်လံုး   တစ်ကမ်ိတစ်ခါမှ 

မြမင်ဖူးခဲ့တဲ့သမီးကို ပထမဦးဆံုးအကိမ် ြမင်ရရင် 

ဦးေမာင်ေမာင်ဦးလိ ုေအးတိေအးစက ်ဆက်ဆံမှာ 

မဟုတ်ပါဘူး။   ဒီအတွက်လည်း   အရီမှာ သံသယ 

ရှိခဲ့ရပါတယ် ဦးေမာင်ေမာင်ဦး”

ကိုေမာင်ေမာင်ဦး သက်ြပင်း  က်လိုက်သည်။

“မင်းေြပာတာ မှန်ပါတယ် နန်းကိ ရ။ီ ကိယ်ုဟာ 

မင်းအေကာင်း   အလုံးစုံသိတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ 

မင်းဟာ ကိယ်ုနဲ  ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးလို မင်းတို 

သိထားတဲ့ ခင်ခင်ကီးရဲ သမီးမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိ ု

ေဆးုံမှာဆုံကေတာ့ ခပ်စိမ်းစိမ်းဆက်ဆံခဲ့တာ 

အေကာင်းရှိတယ်။ မင်းက ကိုယ့်ကို ဖခင်တစ် 

ေယာက်အေနနဲ  “ေဖေဖ” လိုေခ လိက်ုမှာ ေကာက် 

လိုပဲ”

နန်းကိ ရီမျက်ှာကေလးမှာ စိတ်ဝင်စားမ ြဖင့် 

ေသွးေရာင်လ မ်းတက်လာသလုိ ရိှသည်။ မျက်ဝန်း 

ကေလးများက     ပိုမိုေတာက်ပလာကသည်။ 

အကည့်သည ်ပိုမိုစူးစိုက်လာခဲ့ေလသည်။

“ဟုတ်တယ် နန်းကိ ရီ။ ကိုယ်ဟာ မင်းရဲ ဖခင် 

မဟုတ်သလုိ၊ မင်းဟာလည်း  ကုိယ့်ရဲသမီးမဟုတ် 

ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တိုများဟာ သိပ်ပီးေသွးေဝးကတဲ့ 

လူေတွေတာ့လည်း မဟုတ်ကြပန်ဘူး”

ယခုအခါ   နန်းကိ ရီ၏မျက်ှာသည ်   စိတ်ဝင် 

တစားရိှရြခင်းသာမက မိမိကုိယ်ကုိ စိတ်ပျက်ြခင်း၊ 

မိမိဘဝကို နာကည်းြခင်း အရိပ်အေယာင်များပါ 

လ မ်းမိုးကီးစိုးလာသည်။

“ဒါ၊ ဒါြဖင့် အရီဟာ ဘာလဲဟင်။ အရီနဲ  ဦးေမာင် 

ေမာင်ဦးတိုဟာ ဘာေတွလဲ”

နန်းကိ ရီ အထစ်ထစ်အေငါ့ေငါ့ ေမးသည်။

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည် အကည့က်ိ ုနန်းကိ ရ၏ီ 

မျက်ှာေပ သို စူးစိက်ုထားလိက်ုသည်။ သူရင်တွင် 

ေြပာစရာစကားများစွာရိှသည်။ စကားလံုးတုိသည် 

လည်ေချာင်းကိ ု     တိုးေဝှေနသည်သိုြဖစ်သည်။ 

သိုတိုင်ေအာင် သူ ုတ်တရက် စကားမေြပာိုင်။ 

ေြပာရမည့်စကားတိုကိ ုအလိုလို ထိန်းချပ်ထားမိ 

သည်။

“ေြပာစမ်းပါ  ဦးေမာင်ေမာင်ဦးရယ်။ အရီတို 

အတွက် လ ိဝှက်မ ေတွ၊ ဖုံးကွယ်မ ေတွ၊ သိုသိပ်ဖို 

အေကာင်းေတ ွမရိှသင့်ေတာ့ဘူးထင်တယ်။ အြဖ၊ 

အမည်း ကဲွကဲွြပားြပားနားလည်ုိင်ဖုိ အချန်ိေရာက် 

ပီထင်တယ”်

နန်းကိ ရ ီစိတ်မရှည်ုိင်ေတာ့သလုိ တုိက်တွန်း 

သည်။

သည်ေတာ့မှပင်     ကိုေမာင်ေမာင်ဦးစိတ်ကို 

ဆုံးြဖတ်၍ ရသွားရသည်သိုရှိသည်။

“မင်းရဲစိတ်ကို ေအးေအးထားပါ နန်းကိ ရီ။ 

ကိုယ်ေြပာတဲ့စကားေတွကို     ေသေသချာချာ 

နားေထာင်ပါ”

ယင်းအချန်ိတွင် ေဒ ေရနံသာခင်ခင်ကီးမှာ စတ်ိ 

လ ပ်လ ပ်ရှားရှားြဖစ်ေနသည်။ ေယာက်ယက်ခတ ်

ေနသည်။

ေစာေစာကပင ်နန်းကိ ရီ၏ အသွားအလာကို 

ေနာက်ေယာင်ခခံိင်ုးထားေသာဒိင်ုဘာ ြပန်ေရာက် 

လာသည်။ နန်းကိ ရ ီပါရမရီပ်ိသာရိှ အမ်ိတစ်အမ်ိသို 

သွားေရာက်ခ့ဲသည့်အေကာင်း၊ ထုိမှသည် ကမ ာေအး 

ရပ်ကွက်ရှိ  လမ်းကားတစ်ခုသို  ဝင်သွားသည့ ်

အေကာင်း၊ ထိအုမ်ိတွင် လတူစ်ေယာက်ှင့ ်ေတွဆု ံ

ေကာင်းများ ကားခဲ့သည်။

သည်ကေလးမ ကိယု့ဒ်ကု  ကိယ်ုရှာခဲ့ပဆီိြုခင်းကိ ု

သိသည်။ သူသွားေသာေနရာမှာ ကိုေမာင်ေမာင်ဦး 

ရိှမည့်ေနရာ၊ သုိမဟုတ် ကုိေမာင်ေမာင်ဦးှင့် အဆက် 

အသွယ်ရိုင်မည့် ေနရာြဖစ်ရမည်ဟု တထစ်ချ 

တွက်မိသည်။

ဗိုလ်မှးညိထွန်းကေတာ့   ေဖျာင်းဖျခဲ့ပါေသး 

သည်။

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ေစာေစာကပင် နန်းကိ ရီ၏ အသွားအလာကို 

ေနာက်ေယာင်ခံခိုင်းထားေသာဒိုင်ဘာ ြပန်ေရာက်လာသည်။ 

နန်းကိ ရီ ပါရမီရိပ်သာရှိ အိမ်တစ်အိမ်သို သွားေရာက်ခဲ့သည့်အေကာင်း၊ 

ထိုမှသည် ကမ ာေအးရပ်ကွက်ရှိ လမ်းကားတစ်ခုသို ဝင်သွားသည့်အေကာင်း၊

 ထိုအိမ်တွင် လူတစ်ေယာက်ှင့် ေတွဆုံေကာင်းများ ကားခဲ့သည်။

သည်ကေလးမ ကိုယ့်ဒုက ကိုယ်ရှာခဲ့ပီဆိုြခင်းကို သိသည်။ 

သူသွားေသာေနရာမှာ ကိုေမာင်ေမာင်ဦးရှိမည့်ေနရာ၊ 

သိုမဟုတ် ကိုေမာင်ေမာင်ဦးှင့် အဆက်အသွယ်ရိုင်မည့် ေနရာြဖစ်ရမည်ဟု 

တထစ်ချ တွက်မိသည် . . .

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း

‘

‘



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၀

ြမန်မာိုင်ငံ        ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်ှင့ ်   

စကိုင်းနက်(SKYNET)တို    ပူးေပါင်းကျင်းပ ေသာ 

စကိုင်းနက်ေရ ေအာင်လံ ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှငါးချ ီ

စိန် ေခ ပွဲ ကီလိုတန်းအလိုက် ဖိုင်နယ်ပိင်ပွဲများကို

ယ ေနမွန်းလွဲ ၂ နာရီက   ရန်ကုန်မိ   မဂ  လာ  

ေတာင်ွန် မိနယ ်သိမ်ြဖလက်ေဝှအားကစားုံ၌

ကျင်းပရာ   ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ် 

ဦးစိုးသန်ိးှင့် တာဝန်ရိှသမူျား    တက် ေရာက်ကည့်  

အား ေပးကသည်။   

အဆိုပါပိင်ပွဲ၌   အထူး ေလးချ ီ  စိန်ေခ ပွဲတွင ်         

ထက်ိုင်ေအာင်(ေရ သထုံ)ှင့် ယှးခလိန်းေအာင် 

(ဖလံုပညာ့တေဝါ့)တို အလူးအလဲ  ပူးတဲွသေရြဖစ်ခ့ဲ 

ကာ မိုးေမှာင် (ဘလိပ်ေြမစက်ု)ံှင့် ေအာင်မင်းထွန်း 

(ဖလုပံညာတ့ေဝါ)့ပိင်ပဲွမှာ အကတ်ိအနယ်ထိုးသတ် 

ေသာ်လည်း ပူးတွဲသေရကျခ့ဲကာ ပရိသတ်အကိက် 

ြဖစ်ခ့ဲသည်။  ေရ ေအာင်လံဖိုင်နယ်ပဲွ၌ ၆၀  ကလီိတုန်း 

တွင်  ဟန်ိးထွန်းေအာင် (ေရ သထု)ံှင့ ်   ေစာဘဟန်ိး 

(ဘိလပ်ေြမစက်ု)ံတို ပိင်ပွဲတွင ်   ေစာဘဟိန်းက    

ဟိန်းထွန်းေအာင်ကို   ငါးချြီပည့်   ပါးပါးနပ်နပ်  

ထိုးလိက်ု ဆတ်ုလိက်ု    ကစားသွားခဲရ့ာ   ဒိင်ုသုံးဦးက  

 ေစာဘဟိန်းကို အမှတ်ြဖင့် အိုင် ေပးလိုက်သည်၊၊  

ေနာ့တင်ဟမ်ေဖာရက်စ်အသင်း 

ဟာ  ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ် 

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်        အသင်းမှ 

ေနာက်တန်းကစားသမား  အိုမာ 

ရစ်ချက်ကိ ုေလးှစ်သက်တမ်းရှိ

စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆုိကာ ေခ ယ ူ

လုိက်ပြီဖစ်တယ်လို သရိပါတယ်။

အသက် ၂၄ ှစ်    အရယ်ရှိ 

အဂ  လန်ေနာက်တန်းကစားသမား 

အိုမာရစ်ချက်ဟာ   ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်းက ရီးဒင်းအသင်းကေန 

ဘိုင်ယန်ြမးနစ်   အသင်းဆီ 

ေြပာင်းေရ ခဲ့တာြဖစ်ပီး ပီးခဲ့တဲ့ 

ေဘာလုံးရာသကီ   ဘိင်ုယန်ြမးနစ် 

အသင်းနဲအတ ူပဲွစ်စစုေုပါင်း ၁၇ 

ပဲွပါဝင်ကစားေပးခ့ဲကာ  ဘုိင်ယန် 

ြမးနစ်အသင်းအတွက် (၃၂) ကမ်ိ 

ေြမာက ်  ဘွန်ဒက်လီဂါဖလားကိ ု

ေြမာင်းြမ   ဇူလိုင်   ၁၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ေြမာင်းြမမိနယ ် ပညာေရးေကာ်မတ ီ

ဥက   ဖလား ေကျာင်းေပါင်းစုံ အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက် အမျိးသား 

ေဘာလုံးပိင်ပွ ဲ  ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု   ယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၃ နာရီက 

ေြမာင်းြမမိမအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ေြမာင်းြမမိနယ ်ပညာေရးေကာ်မတ ီ

ဥက    ဦးေနာ်မိုင်လှကည်က အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားသည်။

ဖွင့်လှစ်

ထုိေနာက်  ပထမပွဲစ်တွင်  ယှ်ပိင်ကမည် ့  အထက(၁) ှင့် 

အထက (၆) တိုက ကွင်းအတွင်း ေနရာယူကသည်။  ေြမာင်းြမ မိနယ် 

ပညာေရးေကာ်မတဦက    ဦးေနာ်မိင်ုလှကည်က ကွင်းအတွင်း ေဘာလုံး 

ကန်သွင်း၍  ပိင်ပွဲကို  ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားှင့် ပိင်ပွဲ 

ကိ ုခိင်ုစမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များ၊  မိနယ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဝင်များ၊   ဌာနဆိုင်ရာများ၊  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ 

ြပည်သူများက ကည့် အားေပးကပီး  ပိင်ပွဲတွင် အထက (၁)မှ 

တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။ အဆိုပါ ေကျာင်းေပါင်းစု ံအသက် 

 MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွဲမှ

ရန်ေကျာ်ေထွးကလည်း ယခုရာသီ၏ ပထမဆုံး ဟက်ထရစ်ရှင်အြဖစ် 

မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။

ဧရာဝတီအသင်းနည်းြပချပ် ဦးမျိးလ  င်ဝင်းသည် တင်ဝင်းေအာင်၊ 

ေဇာ်လင်း၊ ေအာင်ုိင်ဝင်း၊ ရန်ေကျာ်ေထွး၊ ရာဇာေအာင် စသည့်အမာခံ 

ကစားသမားအစုအံလင်ြဖင့် ပဲွထွက်ခဲ့ပီး မဟာယူိက်ုတက်အသင်းမှာမ ူ

ေကျာ်စွာမင်း၊ စိုးမင်းိုင်၊ ိုင်လင်းထွန်းတိုြဖင် ့ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ပွဲအစ 

ငါးမိနစ်မှာပင်   ေနဦးလွင်က   မဟာယူိုက်တက်အသင်းအတွက ်

ဂုိးစတင်သွင်းယူခ့ဲေသာ်လည်း ပဲွကုိထိန်းချပ်ုိင်ြခင်းမရိှဘဲ ပထမပုိင်း 

မှာပင်  သုံးဂိုးြပန်ေပးခဲ့ရသည်။  ဧရာဝတီအသင်းအတွက ်ေချပဂိုးကိ ု

၁၄ မိနစ်တွင်   ရန်ေကျာ်ေထွးက  သွင်းယူခဲ့ပီး ၃၄၊  ၃၉ မိနစ်တွင် 

ေကာင်းြမတ်သူက ှစ်ဂိုးဆက်သွင်းယူခဲ့သြဖင် ့ ပထမပိုင်းအပီးတွင ်

ဧရာဝတအီသင်းက သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အိင်ုရေနသည်။ ဒတုယိပိင်ုးတွင် 

လည်း ဧရာဝတီအသင်းက ပွဲကိုထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး အိုင်ဂိုးများ ထပ်မံ 

သွင်းယူခဲ့သည်။ ၆၈၊ ၇၁ မိနစ်တွင် ရန်ေကျာ်ေထွးက ှစ်ဂိုးဆက် 

သွင်းယကူာ ဟက်ထရစ်ရခဲ့ပီး ၇၇ မနိစ်တွင် စည်သူိင်ုက တစ်ဂိုးထပ်မ ံ

သွင်းယခူဲသ့ြဖင့် ပဲွအပီးတွင် ဧရာဝတအီသင်းက ေြခာက်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် 

အိင်ုရခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ မဟာယူိက်ုတက်အသင်းသည် ပဲွစ် (၂) တွင် 

ဟံသာဝတီကို အိုင်ရခဲ့ေသာ်လည်း ရှမ်းယူိုက်တက်ှင့် ဧရာဝတီ 

အသင်းတုိကုိ ဂုိးြပတ်အေရးနိမ့်ခ့ဲသြဖင့် လာမည့်ပဲွများတွင် ရလဒ်ေကာင်း 

ရယူိုင်ရန် ြပင်ဆင်ရေတာ့မည်ြဖစ်သည်။

သုံးပွဲစီကစားအပီးတွင ်ဧရာဝတီအသင်းက ေြခာက်မှတ်၊ မဟာ 

ယူိက်ုတက်အသင်းက သုံးမှတ်ရရိှထားသည်။ ပဲွစ် (၃) တတယိေနကိ ု

ဇူလိုင် ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် သုဝဏ ကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ပီး လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူိုက်တက်ှင် ့ရတနာပုံအသင်းတို 

ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း-ကိုညီေလး၊ဓာတ်ပု-ံ MNL

 အာဆီယံအမျိးသမီးပိင်ပွဲမှ

ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ေရာက်ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဇူလိုင် ၉ ရက ်ပွဲစ်များ 

အပီးတွင် ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းက ှစ်ပဲွကစား ေြခာက်မှတ်စီ၊ 

လာအိုအသင်းက  သုံးပွဲကစား  ေလးမှတ်၊  ကေမ ာဒီးယားအသင်းက 

သုံးပွဲကစား တစ်မှတ်ရရှိထားကာ တီေမာအသင်းက ှစ်ပွဲစလုံး ံးပီး 

အမှတ်မရေသးေပ။ ြမန်မာအသင်းသည် တေီမာအသင်းကိ ုခနုစ်ဂိုးြပတ်၊ 

ကေမ ာဒီးယားအသင်းကိ ုသုံးဂိုးြပတ်အိင်ုရထားပီး လာအိအုသင်းမှာမ ူ

တီေမာကို ှစ်ဂိုးြပတ်အိုင်ရထားကာ ကေမ ာဒီးယားှင့် တစ်ဂိုးစီ 

သေရကျပီး  ဗီယက်နမ်အသင်းကိ ု ငါးဂိုးြပတ ်အေရးနိမ့်ထားသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် အပ်ုစအုေနအထားအရ ဆမီီးဖိင်ုနယ်တက်ေရာက် 

ရန် အခက်အခမဲရိှိင်ုေသာ်လည်း အပ်ုစပုထမေနရာအတွက် ဗယီက်နမ် 

ှင့် အဓိကယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင် ့ ြမန်မာအသင်းသည ်

ဗယီက်နမ်အသင်းှင့် မေတွဆုမံ ီပိင်ဘက်များကိ ုဂိုးများများ သွင်းယ ူ

ထားိုင်ရန် လိုအပ်ေနသည်။ 

အုပ်စုပွဲစ်များမှာ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် ပီးဆုံးမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုညီေလး

စကိုင်းနက်ေရ ေအာင်လံ ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှပိင်ပွဲများ ဆုချးီြမင် ့ 

ေနာက်တစ်ပဲွြဖစ်သည့် ၆၃ ဒသမ ၅ ကီလုိတန်းတွင် 

နက မင်း(ဇွဲကပင်ေြမ)ှင့ ်   အဲမွီ (နဂါးမင်း)တို 

ယှ်ပိင်ပဲွတွင် အမီွဲ ဘယ်ညာလက်သီးတဲွလုံး ေကာင့ ်

နက မင်း ပထမအချ၌ီ  အနာတရြဖစ်ပီး        ဆက်လက် 

ယှ်ပိင်လိုရ၍    ှစ် ဦးစလုံး သက်လုံေကာင်းကာ 

ငါးချြီပည့်   အ ံးအိုင်မ ေပ ဘဲ   ဒိုင်သုံးဦးက 

အမှတ်ြဖင် ့အဲမွီကို အိုင် ေပးခဲ့သည်။

ထိုြပင် ၆၇  ကီလိုတန်းတွင်     ေစာမင်းမင်း  

(ေရ သထုံ)ှင့်ကမ ာရှား(AMT2)တို       သူတစ်ြပန် 

ကိုယ်တစ်ြပန် ငါးချြီပည့်ထိုးသတ်ခဲ့ရာ ဒိုင်သုံးဦးက 

အမှတ်ြဖင် ့  ေစာမင်းမင်းကိ ုအိုင်ေပးလိုက်သည်။ 

၇၀-၇၁ ကီလုိတနး်တွင် ေစာမငး်ေအာင် (ေတာင် 

ကေလး)ှင့် ကယ်ကီး(G3G)တို   ယှ်ပိင်ထုိးသတ် 

ကရာ ပထမအချ၌ီ ကယ်ကီးက ေစာမင်းေအာင ် 

ေြခေထာက်ကို  ြဖတ်သိမ်းခဲ့ရာ   ကယ်ကီး  

ေြခေထာက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကာ      အနား ေတာင်းခဲ့ပီး  

ဒုတိယအချတီွင်  ေစာမင်းေအာင်က     ကယ်ကီး 

ေြခေထာက ်  ြပန်လည်ြဖတ်သိမ်းခဲ့ရာ   ကယ်ကီး 

အမှတ်စ် ၁၀ ထိ ေရတွက်ခံရာ    အ ံးေပးလိုက ်

ရသည်။ ပိင်ပွဲအပီး ဆုေပးပွဲကိုကျင်းပရာ  အထူး  

ေလးချစီိန်ေခ ပွဲတွင် ထက်ိုင်ေအာင်(ေရ သထုံ)ှင့် 

ယှးခလိန်းေအာင်(ဖလုံပညာ့တေဝါ့)၊   မိုးေမှာင ်

(ဘိလပ်ေြမစက်ု)ံှင့် ေအာင်မင်းထွန်း (ဖလုံပညာ့ 

တေဝါ)့ပိင်ပဲွတိုအား  တိင်ုးေဒသကီးအားကစားှင့ ်

ကာယပညာေကာ်မတီဥက     တုိင်းေဒသကီးဥပေဒ 

ချပ် ဦးေဌးေအာင်၊ တိုင်းေဒသကီး တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးေရးရာဝန်ကီး ဦးေစာဂျက်ေကာ့ထူးတိုက 

ဆုများချးီြမင့်ကသည်။ 

ထို ေနာက်  ၆၀   ကလီိတုန်း   ဗိလ်ုလပဲွုပိင်ပဲွတွင်  

ေရ ေအာင်လံဆုရ ေစာဘဟိန်းအား  တုိင်းေဒသကီး 

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး   ဦးေဇာ်ဝင်းက  လည်း 

ေကာင်း၊   ၆၃ ဒသမ ၅ ကီလုိတန်းတွင်  ေရ ေအာင်လံ 

ဆုရ အဲမွီ(နဂါးမင်း)အား  ေရ သံလွင်မီဒီယာကုမ ဏီ

လီမိတက်       မန် ေနဂျင်းဒါုိက်တာ ဦးတင့်ဆန်းက 

လည်းေကာင်း၊ ၆၇ ကလီိတုန်းတွင်    ေရ ေအာင်လဆံရု  

ေစာမင်းမင်း(ေရ သထု)ံအား တိင်ုးေဒသကီး လုံ ခံေရး 

ှင့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိုလ်မှးကီး ဝင်းတင့်က 

လည်းေကာင်း  ဆုဖလားှင့်   ေငွကျပ် ၁၅ သိန်းစီ 

ချးီြမင့်ကသည်။ ထို ေနာက် ၇၀-၇၁ ကလီိ ုတန်းတွင်            

ေရ ေအာင်လံဆုရေစာမင်းေအာင ်(ေတာင်ကေလး)

အား ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိးက   

ဆုဖလားှင့် ေငွကျပ် ၁၅ သိန်းကုိ ချးီြမင့်ပီး  ြမန်မာ 

ုိင်ငံ ုိးရာလက်ေဝှအဖဲွချပ်သုိ အလှေငွကျပ်သိန်း     

၁၀၀  ေပးအပ်ခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။           ဗလစိုး

လည်း  ရယူေပးိုင်ခဲ့သူ ြဖစ်ပါ 

တယ်။

အဂ  လန်   ေနာက်တန်းကစား 

သမား အိမုာရစ်ချက်ဟာ ဘိင်ုယန် 

ြမးနစ်အသင်းဆ ီမေြပာင်းေရ မီ 

က  ရီးဒင်းအသင်းအတွက ် ပွဲစ် 

စစုေုပါင်း ၁၀၄ ပဲွအထ ိပါဝင်ကစား 

ေပးခဲ့သူလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေနာ့တင်ဟမ်ေဖာရက်စ်အသင်း 

ဟာ ဒင်းဟန်ဒါဆန်၊ နီယာခါတီ၊ 

ဘီယန်ကိုနီနဲ   အာဝိုနီယီ  စတဲ့ 

ကစားသမားေတွကိ ုေခ ယူထား 

ပီြဖစ်တာေကာင့ ်  ေနာက်တန်း 

ကစားသမား  အိုမာရစ်ချက်ဟာ 

ေနာတ့င်ဟမ်ေဖာရက်စ်အသင်းက 

ယခုေွရာသီ   အေြပာင်းအေရ  

ကာလအတွင်း  ေခ ယူခဲ့တဲ့ ငါးဦး 

ေြမာက်    ကစားသမားလည်း 

ြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ေနာ့တင်ဟမ်ေဖာရက်စ် အသင်း 

ဟာ အိုမာရစ်ချက်ကိ ုေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင ်၁၀ သန်းနဲ  ေခ ယူိုင် 

ခဲ့ပီးေနာက်  လီဗာပူးအသင်းမ ှ

ေဝးလ်ေနာက်တန်းကစားသမား 

နီကုိဝီလီယံကုိလည်း  ေြပာင်းေရ  

ေကးေပါင ်၁၇ သန်းနဲ  ေခ ယူဖို 

သေဘာတူညီမ  ရရှိထားပီ ြဖစ် 

တယ်လို သိရပါတယ်။ ေငွကယ်

ေနာ့တင်ဟမ်ေဖာရက်စ်အသင်းက ဘိုင်ယန်ြမးနစ် ေနာက်ခံလူ 

အိုမာရစ်ချက်အား ေလးှစ်သက်တမ်းရှိ စာချပ်တစ်ရပ်ြဖင့် ေခ ယူ

ေြမာင်းြမမိနယ် ပညာေရးေကာ်မတီဥက   ဖလား အမျိးသားေဘာလုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပ

၁၆ ှစ်ေအာက် ေဘာလုံးပိင်ပဲွကိ ုေြမာင်းြမမိနယ်အတွင်းရိှ ေကျာင်း 

များမှ အသင်း ၁၆ သင်းှင့် အားကစားသမား ၂၈၈ ဦးတို ယှ်ပိင် 

ကစားကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းလ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲဖိတ်ကားြခင်းဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပွဲဖိတ်ကားြခင်း
လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းဖွဲစည်းြခင်း (၁၂)ှစ်ြပည့် 

အထိမ်းအမှတ် ဝါဆိုသက  န်းကပ်လှပူေဇာ်ပွဲအား ေအာက်ပါအစီအစ် 

အတိုင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဝန်ထမ်းေဟာင်း 

များှင့ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဝဲန်ထမ်းများ က ေရာက်ကပါရန် ေလးစားစွာ 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည-်

ကျင်းပမည့်ေနရက ် -  ၁၇-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်(၅) ရက်၊ 

  (တနဂ  ေွေန )

ကျင်းပမည့်ေနရာ  -  မင်းကွန်းတိပိဋကေကျာင်း   (ေငွရတုခန်းမ)

   အမှတ် (၁၆)၊ စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်။

ကျင်းပမည့်အချနိ ် -  နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် တရားနာပါမည်။

   နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် သံဃာေတာ်များအား

   ေနဆွမ်းဆက်ကပ်ပီး က ေရာက်လာေသာ 

  ဧည့သ်ည်များအား ေနလယ်စာြဖင့ ်ဧည့ခ်ပံါမည်။

မှတ်ချက်။ ဝတ ေငွှင့်   လှဖွယ်ပစ ည်းများလှဒါန်းလိုပါက  အမှတ် 

(၁၉၇/၁၉၉)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊  အလုံမိနယ်ရှ ိ   အသင်းုံး 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၁၇၉၅၆ သို ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းလ ပ်စစ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၀

၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၉ ချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ 

အပ်ုစ(ုက) ေနာက်ဆုံးေနကိ ုဇလူိင်ု ၁၀ ရက် 

က အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပီး 

ဆီမီးဖိုင်နယ်ေရာက်     အသင်းအားလုံး 

ထွက်ေပ ခဲ့ပီး ြမန်မာအသင်းမှာမ ူ ံးပဲွထပ်မ ံ

ကံေတွကာ အပ်ုစအုဆင့်မှ ထွက်ခဲရ့သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် အုပ်စုေနာက်ဆံုးပဲွ 

အြဖစ်   အင်ဒိုနီးရှားအသင်းှင် ့  ယှ်ပိင် 

ကစားရာ ငါးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင့် အေရးနမ့်ိခဲသ့ည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် ယခပဲွုမတိင်ုမကီတည်း 

က   ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ေရာက်ခွင် ့  ဆုံး ံး 

ထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ယခပဲွုကိ ုဂဏ်ုသကိ ာ 

ပိင်ုးအတွက် ယှ်ပိင်ကစားခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည်  ပွဲအစ ရှစ်မိနစ်တွင် 

အသင်းေခါင်းေဆာင ်လမင်းေထွး  သွင်းယူ 

သည့်ဂိုးြဖင့်   ဦးေဆာင်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း 

ပထမပိုင်းမှာပင်    ေလးဂိုးြပန်ေပးခဲ့ရပီး 

ဒုတိယပိုင်းတွင ်      တစ်ဂိုးထပ်ေပးရကာ 

ဂိုးြပတ်အေရးနိမ့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အုပ်စု(က)ပွဲစ်     အားလုံးအပီးတွင ်

ဗယီက်နမ်၊ ထိင်ုးှင့် အင်ဒိနုီးရှားအသင်းတိုမှာ 

ရမှတ ်၁၁ မှတ်စ ီ တူညီေနပီး ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ခွင့်အတွက ်    ယင်းသုံးသင်း 

ထပ်ိတိက်ုေတွဆုမံ ရလဒ်များြဖင့် ဆုံးြဖတ်ခဲ ့

သည်။ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်ပွဲသာ တစ်ဂိုးစီ 

သေရကျခဲ့ပီး  အင်ဒိုနီးရှားှင့် ဗီယက်နမ်၊ 

အင်ဒိုနီးရှားှင့် ထိုင်းပွဲတိုမှာ ဂိုးမရှိသေရ 

ကျခဲ့သြဖင် ့ ရမှတ်ှစ်မှတ်စီ အားလုံးတူညီ 

ခဲ့ပီး သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးစရီထားသည့် ဗယီက်နမ် 

ှင့် ထိုင်းအသင်းတိုက ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်

ေရာက်ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်း 

သည်  ဘူိုင်းှင့်  ဖိလစ်ပိုင်ကို အိုင်ရ 

ေသာ်လည်း ထိင်ုး၊ ဗယီက်နမ်ှင့် အင်ဒိနုီးရှား 

တိုကို    အေရးနိမ့်ခဲ့သြဖင့်   ငါးပွဲကစား 

ေြခာက်မှတ်ြဖင့် အဆင့် ၄ ေနရာသာရပီး 

အုပ်စုမှ ထွက်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။

အုပ်စု(ခ)တွင်      တစ်ပွဲကစားရန် 

ကျန်ေသးေသာ်လည်း ကိုးမှတ်ရထားသည် ့

လာအိုအသင်းှင့်   ခုနစ်မှတ်ရထားသည့် 

မေလးရှားအသင်းတိုမှာ    ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ထားပီးြဖစ်သည်။  ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၀

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ပစ ည်းများကိ ုေလေကာင်း၊ ေရေကာင်းှင့ ်ဆပ်ိကမ်းအသီးသီးမှ ေနစ်လွယ်ကေူချာေမွစွာ 

စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရိှရာ ယေနတွင် နယ်စပ် ချင်းေရ ေဟာ်တွင် ကုမ ဏီှစ်ခုမှ Hanma 

Infusion Set ၉၅၀၄ ခု၊ Hanma Disposable Syringe ၁၇၅၅၆ ခု၊ Yixin Infusion Set 

အခု ၉၁၈၀၊ Hanako Disposable Syringe အခု ၁၄၈၂၀၊ Nebulizer အခု ၂၀၀၊ Finger 

Pulse  Oximeter အခု ၆၀၀၊ Blood Pressure Cuff(Sphygmomanometer) အခု ၇၃၅၀၊ 

Digital Thermometer  အခု ၇၇၀၀ တိုကို ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ် 

ြပင်ဦးလွင ်  ဇူလိုင်   ၁၀   

မဲေခါင်-လန်ချန်း အထူးရန်ပုံေငွ 

ြဖင့် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန ေကာ်ဖီ-ရာသီ 

သီးှံဌာနခွဲက  ေရရှည်တည်တံ့ေသာ 

ေကာ်ဖီစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ   ပညာေပး 

သင်တန်းဖွင့်ပဲွှင့် လုပ်ငန်းသံုးပစ ည်း 

များ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ပွဲကို  ယေန  

နံနက်  ၉  နာရီခွဲက    ြပငဦ်းလွင်မိ 

ရပ်ကွက်ကီး(၁၈)ရိှ     ြမန်မာ-ခါနန်   

ေတာင်သူလယ်သမား     နည်းပညာ 

ဖံွဖိးမ  ေလက့ျင့ေ်ရးသင်တန်းေကျာင်း 

ခန်းမ ေဆာင်၌ ကျင်းပရာ တာဝန်ရှိသ ူ

များ၊ သင်တန်းနည်းြပ ဆရာ ဆရာမ 

များှင့် သင်တန်းသားများ တက်ေရာက် 

ကသည်။ 

ေရှးဦးစွာ   စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန  

ေကာ်ဖီ-ရာသီ သီးှံဌာနခွဲ  န်ကား 

ေရးမှး  ဦးြမင့ေ်ဆကွ  ေရရှည်တည်တံ ့

ေသာ    ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ     

ပညာေပးသင်တန်းဖွင့်ပွဲှင့ ် လုပ်ငန်း 

သုံးပစ ည်းများ   ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ပွ ဲ   

ကျင်းပရြခင်းအေကာင်းကုိ  ရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး     ြပင်ဦးလွင်ခုိင်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ ေခတ ဥက    ဒုတိယ 

ဗိုလ်မှးကီးမျိးထက်ဝင်းက    ေကာ်ဖီ 

စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ အေကာင်း ရှင်းလင်း 

မိုင်းြဖတ ်  ဇူလိုင်   ၁၀

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)    မိုင်းြဖတ်မိနယ်တွင် 

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းသြဖင့်  နမ့်ပန်ေကျးရာအပ်ုစအုတွင်း 

ရိှ နမ့်ဖတ်ေချာင်း ေရကီးေရလ ံြဖစ်ကာ ေရတိက်ုစားမ ေကာင့် 

စုိက်ပျိးလယ်ေြမအချိ ထိခုိက်ပျက်စီးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ ေရကီးေရလ ံ၍ ေရတိက်ုစားမ ေကာင့် ထခိိက်ု 

ပျက်စီးေသာေနရာသို မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးညညီေီအာင်၊ 

မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီးမှး၊  မိနယ်လယ်ယာေြမ 

ြပင်ဦးလွင်မိတွင ်ေရရှည်တည်တံ့ေသာ 

ေကာ်ဖီစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  ပညာေပးသင်တန်းဖွင့်ပွ ဲကျင်းပ

မိုင်းြဖတ်မိနယ်၌ မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ ေကာင့် လယ်အချိ ထိခိုက်ပျက်စီး
စမီခံန် ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှးှင့်  တာဝန် 

ရှိသူများက  ဇူလိုင်  ၉  ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက ေြမြပင ်

အေြခအေနအား သွားေရာက်ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့

ရာ နမ့်ဖတ်ေချာင်းေရကီးမ ေကာင့် နမ့်ပန်ေကျးရာအုပ်စု 

နမ့်ဖတ်ေကျးရာမှ ေတာင်သူ ခုနစ်ဦး၏ စပါးစိုက်ပျိးဧက 

၁၈  ဧက  ေရနစ်ြမပ်ြခင်း၊ ေရတိုက်စားြခင်းများ ြဖစ်ပွား၍ 

ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲတွင ်ဆီမီးဖိုင်နယ်

တက်ေရာက်သည့်အသင်းများ အားလုံးထွက်ေပ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

ေြပာကားခဲ့ကာ    တာဝန်ရှိသူများက  

ေကာ်ဖီစိုက်      ေတာင်သူများအား 

လုင်ငန်းသုံးပစ ည်းများ    ေထာက်ပံ့ 

ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။ 

သင်တန်းကို    ဇူလိုင်  ၁၀  ရက်မှ 

ဇူလိုင် ၁၂ ရက်အထိ နံနက် ၉ နာရီမှ  

ညေန ၄ နာရီအထိ  သင်တန်းနည်းြပ 

ဆရာများက ေကာ်ဖမီျိးများှင့ ်ေကာ်ဖ ီ

ကိက်ှစ်သက်ေသာ  ေရေြမသဘာဝ၊ 

ပင်စည်ထိုးပိုးအ ရာယ်ှင့်    IPM 

နည်းလမ်းြဖင့် ကာကွယ်ှိမ်နင်းနည်း၊ 

ေကာ်ဖီကိုင်းြဖတ်ြပြပင်ပုံသွင်းနည်း၊ 

ေကာ်ဖီပျိးခင်း      တည်ေထာင်ြခင်း၊ 

ေကာ်ဖစီိက်ုပျိးြခင်းှင့ ်ြပစထုန်ိးသမ်ိး 

ြခင်း၊ ေကာ်ဖတွီင် ကျေရာက်တတ်ေသာ 

ပိုးမ ားေရာဂါများ၊ အရည်အေသွးြမင့ ်

ေကာ်ဖီဆန်   ကိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

GAP    နည်းလမ်းြဖင့်  ေကာ်ဖီစုိက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့်    ေကာ်ဖီ ခံများ 

ေလ့လာေရး    စသည်တိုကို  စာေတွ 

လက်ေတွ   စနစ်တကျ    သင်ကားပုိချ 

လျက်ရှိရာ     ြပင်ဦးလွင်၊    မေကွး 

တိုင်းေဒသကီး၊       ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိုမ ှ

ေကာ်ဖစီိက်ုေတာင်သမူျား စုစုေပါင်း ၃၀ 

တက်ေရာက်သင်ကားလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

လ ပ်စစ်သုံးလ င်
သတိယှ် 
ဝန်အားမမ  
မသုံးရ



ဇူလိုင်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

ေမာ်လမိင်မိ၊ ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်သုတ်ေစတီေတာ်ေမာ်လမိင်မိ၊ ဆံေတာ်ရှင်ကျိက်သုတ်ေစတီေတာ်

ေဆးပ  ာန်းပူေဇာ်ပွဲ   းေဆာ်စာေဆးပ  ာန်းပူေဇာ်ပွဲ   းေဆာ်စာ
မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၏ ကျက်သေရေဆာင် ဆေံတာ်ရှင်ကျိက်သတ်ုေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီးတွင ်အစ်အလာမပျက် လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ်မှစ၍ ေဆးပ  ာန်း 
ပူေဇာ်ပွဲကို ှစ်စ်ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ယခုှစ်တွင်   (၁၃၇)ကိမ်ေြမာက ်   ေဆးပ  ာန်းပူေဇာ်ပွဲကို   မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ
ဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းများအား ကျန်းမာေရးအတွက် တိင်ုးရင်းေဆးှင့ ်ိင်ုငြံခားေဆးများြဖင့ ်
“အာယုဒါန”  ေဆးအလှေတာ်ကုိ   ၁၃၈၄ ခုှစ်၊  (ဝါေခါင်လကွယ်ေန) ၂၅-၈-၂၀၂၂ရက် 
(ကာသပေတးေန)တွင် ဆက်ကပ်လှဒါန်းမည်ြဖစ်ပါသည်။

“သက်ရှည်ကျန်းမာ  ေဘးရန်ကွာ၊  ချမ်းသာဆင်းလှ၊  ခံရံလှလျက ်  ဗလအားသည်း 
ပညာကီး၍၊ ပစ ည်းခိုင်မ ဲမကွဲချစ်သူ ကျိးဆယ်ဆူမှာ ေဆးလှသူတို ရဖိုတည်း”. . . .

ဟေူသာအကျိးငှာ ေစတနာရှင် သဒ ါကည်လင် ပါရမရှီင်များသည် ေဆးှင့ ်ေဆးအလှ 
ေငွများကုိ သဒ ါထက်သန်စွာြဖင့် ပါဝင်လှဒါန်းေကာက်ခံေပးကပါရန်   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ငါဘုရားကို ချစ်ကည်ညိမ - ငါတူညီမ - ဂိလာနကို ေမတ ာပို၍ ိုေသေလးြမတ် ငါဘုရားကိ ုချစ်ကည်ညိမ - ငါတူညီမ - ဂိလာနကို ေမတ ာပို၍ ိုေသေလးြမတ ်
လုပ်ေက းအပ်ပါ၏။ လုပ်ေက းအပ်ပါ၏။ 

ဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ေသာ လိပ်စာများဆက်သွယ်လှဒါန်းိုင်ေသာ လိပ်စာများ
ေမာ်လမိင်မိ - ကျိက်သုတ်ေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၈၈၃၄၁၈၄ေမာ်လမိင်မိ - ကျိက်သုတ်ေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၀၈၈၃၄၁၈၄
  - ဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၃၂၂၇၃၆  - ဥက    ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၃၂၂၇၃၆
 - အတွင်းေရးမှး ဦးမျိးသန် ၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၀၉၆၈ - အတွင်းေရးမှး ဦးမျိးသန် ၊ ဖုန်း-၀၉- ၅၁၅၀၉၆၈
 - ဘ  ာထိန်း ဦးြမေအာင်၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၀၄၆၆၈ - ဘ  ာထိန်း ဦးြမေအာင်၊ ဖုန်း-၀၉- ၄၃၀၀၄၆၆၈
ရန်ကုန်မိ - ‘ေမာ်လမိင်အသင်း’ ေရ တိဂုံအေနာက်ဘက်ေစာင်းတန်းရန်ကုန်မိ - ‘ေမာ်လမိင်အသင်း’ ေရ တိဂုံအေနာက်ဘက်ေစာင်းတန်း
 -  ေအာက်ပစ ယံ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၃၃၀၄၈၄၀၊ ၀၉- ၈၈၀၁၅၅၀၅၇ -  ေအာက်ပစ ယံ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉- ၂၅၃၃၀၄၈၄၀၊ ၀၉- ၈၈၀၁၅၅၀၅၇
  -  ေဒါက်တာသိန်းဟန်ဦး၊ တိုက်(၁၂)၊ ၁၄၅လမ်း၊ တာေမွ  -  ေဒါက်တာသိန်းဟန်ဦး၊ တိုက်(၁၂)၊ ၁၄၅လမ်း၊ တာေမွ
   ဖုန်း-၀၉- ၅၃၂၁၀၂၆   ဖုန်း-၀၉- ၅၃၂၁၀၂၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၄ ဟုေခ တွင်ေသာ အလျား         

၃၀ေပ x အနံ ၅၀ေပ၊  ဦးဆန်းွန်   အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)  အငှားဂရန်ေြမအနက်မ ှ

ေခါင်းရင်းြခမ်းြဖစ်ေသာ အလျား ၁၅ေပ x အနံ ၅၀ေပ ေြမကွက်အား ဆက်စပ်စာချပ် 

များြဖင့် ဝယ်ယူလက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ ေထွးေထွးတင့် [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၀၄၂၈]ထံမှ 

ဝယ်ယူရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ စုစုဇံ [၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၆၃၈၆]မှ အေရာင်း 

တန်ဖိုးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများ 

ှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန် 

ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆံုးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ စုစုဇံ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရေဒ စုစုဇံ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ အိစ ာ (LL.B)ေဒ အိစ ာ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

(စ်-၁၅၅၇၆) (၂၇-၆-၂၀၁၉)(စ်-၁၅၅၇၆) (၂၇-၆-၂၀၁၉)

အမှတ်(ဆ/၆၆၈/၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(ဆ/၆၆၈/၂)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၉၅၁၄ဖုန်း-၀၉- ၄၂၁၀၂၉၅၁၄

“ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၃၊ “ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၊ 
လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ဗုိလ်ထွန်းဇံ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၅၊ အကျယ်အဝန်း လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-ဗုိလ်ထွန်းဇံ၊ ေြမကွက်အမှတ်-၁၄၅၊ အကျယ်အဝန်း 

(အလျား၂၅ေပxအနံ ၅၀ေပ) ရှိေြမကွက်၏ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ (အလျား၂၅ေပxအနံ ၅၀ေပ) ရှိေြမကွက်၏ မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ 
အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည့် (ေခါင်းရင်းပိုင်း) အကျယ်အဝန်း အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည့ ်(ေခါင်းရင်းပိုင်း) အကျယ်အဝန်း 

(အလျား ၁၂(အလျား ၁၂၁၂ ေပ xအနံ ၅၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမအမျိးအစား၊ ေပ xအနံ ၅၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန ်ေြမအမျိးအစား၊ 
ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ်-၂၁၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်လိပ်စာအမှတ-်၂၁၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ 
ေဒါပုံမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေဒါပုံမိနယ်ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 

ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ 
အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”

အထက်ရည် န်းလပ်ိစာပါ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေနအမ်ိအပါ 
အဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေရာင်းချရန ်ကမ်းလှမ်းလာသ ူဦးေကျာ်စွာ 
ဟိန်း [၃/လဘန(ိုင်)၀၉၇၉၇၈]မှ မူလဂရန်အမည်ေပါက ်ဦးေအာင်သန်း [၁၂/
ဒပန(ုိင်)၀၂၉၀၇၅]ထံမှ အရပ်ကတိအေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ တရားဝင် 
ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားေသာ ေြမကွက်ြဖစ်ပီး ယေနတုိင် ၎င်းတစ်ဦးတည်းသာလ င် 
ပိုင်ဆိုင်၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းှင့် အြခားအေမွစားအေမွခံ၊ အေပါင်အှံ 
အ ပ်အရှင်းမှစ၍ အာမခံအြဖစ် တင်သွင်းထားြခင်းတုိမှ လံုးဝကင်းရှင်းေကာင်း 
ဝန်ခံကတိြပလျက ်ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အေပ  က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ 
ြဖစ်သူ ေဒ ေအးသ ာ (ခ) ေအးသ ာေကျာ် [၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၄၈၂၉၆]မှ အပုိင်ဝယ်ယူရန် 
အတွက်  ေရာင်းဖိုးေငွ၏  တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား  စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချ 
ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ 
မူရင်းစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများြဖင့ ် (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆံုးသည့်တုိင်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ေအးသ ာ (ခ) ေအးသ ာေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးသ ာ (ခ) ေအးသ ာေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာဝင်း (LL.B)ေဒ နီလာဝင်း (LL.B)

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

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆

ေကာ်ြငာစာေကာ်ြငာစာ

(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)(အေမွဆက်ခံြခင်း အက်ဥပေဒပုဒ်မ-၂၈၃)

မအူပင်ခိုင် တရားုံးေတာ်မအူပင်ခိုင ်တရားုံးေတာ်

၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉၂၀၂၂-ခုှစ်၊ တရားမအေထွေထွမ အမှတ်-၉
ကွယ်လွန်သူ ဦးစိုးကည်ှင့် ေဒ မာလာ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့် ကွယ်လွန်သူ ဦးစိုးကည်ှင့ ်ေဒ မာလာ၏ ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းများှင့ ်

စပ်လျ်းသည့်အမ စပ်လျ်းသည့်အမ 

ပန်းတေနာ်မိနယ်၊  ပသွယ်ေကျးရာ၌  ေနထိုင်ခဲ့ေသာ  ကွယ်လွန်သူ 

ဦးစိုးကည်ှင့်ေဒ မာလာ၏   
ေသတမ်းစာအတည်ြပသည့်လက်မှတ်

ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်းအေပ ၌အေမွထိန်းလက်မှတ်
ထုတ်ေပးပါမည့်အေကာင်းှင့ ်ဦးမင်းေဇာ်က အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒအရ 

ေလ ာက်ထားသြဖင့် ဤအမ ကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂)ရက် (၁၃၈၄ခုှစ်၊ 

ေတာ်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်)ေနတွင် ဆိုင်ဆိုကားနာရန် ချနိ်းဆိုထားသည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိကွုယ်လွန်သ ူဦးစိုးကည်ှင့ ်ေဒ မာလာ၏ကျန်ရစ်ေသာပစ ည်း 

များတွင် အကျိးစီးပွားသက်ဆုိင်သည် အဆုိရိှသူတုိအား အဆုိပါအမ တွင် ၎င်းတုိ 

(လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန ်သင့်ေလျာ်မည်ဟုထင်ြမင်လ င်) ဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ (၂) ရက် (၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ေတာ်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်)ေန၌ မိမိတုိ

ကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

လာေရာက်ဆိုင်ဆိုရန်ှင့်  
ေသတမ်းစာအတည်ြပချက်လက်မှတ်

အေမွထိန်းလက်မှတ်  မထုတ်ေပးမီ 

မှတ်တမ်းများကိုကည့် ရန် အေမွဆက်ခံြခင်းအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၈၃ ှင့်အညီ 

ဆင့ဆ်ိလုိက်ုသည်။ လာေရာက်ြခင်းမရိှ ပျက်ကွက်ခဲလ့ င် ုံးေတာ်က ဦးမင်းေဇာ်၏ 

ေလ ာက်လ ာအေပ ၌ စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ပီးလ င် ၎င်းအမ အေကာင်းအရာတွင ်

စီရင်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည ်ြဖစ်သည်။

၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ (၁)ရက် ဤုံးေတာ်တဆံပ်ိိက်ုိှပ်၍ က ု်ပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

 (လင်းေအာင်သူ)(လင်းေအာင်သ)ူ

 ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး

 မအူပင်ခိုင်တရားုံး မအူပင်ခိုင်တရားုံး

ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနလမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ကယားြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနကယားြပည်နယ ်ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါထပ်မံေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါထပ်မံေခ ယူြခင်း
၁။ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကယားြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရး

ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုဘ  ာေရးှစ်၊ ြပည်ေထာင်စ(ုေငလွုံးေငရွင်း)ရန်ပုေံငြွဖင့ ်

ေဆာင်ရက်မည့်    ေကျးလက်လမ်း/တံတားတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ် စိတ်ပါဝင်စားေသာ ပုဂ လိကလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းေပးိုင်ပါေကာင်း ဖိတ်ေခ ေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

 (က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ - ၁၁-၇-၂၀၂၂(တနလ  ာေန ) 

  စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် ုံးချနိ်အတွင်း

 (ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ - ၂၅-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန ) 

  ပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ်  (၄:၃၀)နာရီ

 (ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ - ထပ်မံေကညာပါမည်

  ဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ်

 (ဃ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပ -  န်ကားေရးမှး(မိြပ)ံုး၊  လမ်းဦးစီးဌာန၊ 

  မည့်ေနရာ   အစည်းအေဝးခန်းမ၊ လွိင်ေကာ်မိ။

၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန၊  န်ကားေရး 

မှး(မိြပ)ုံး၊ ကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၇၀၁၉၄၁၊ ၀၉-

၅၂၈၃၂၆၀၊ ၀၉-၄၂၁၇၃၀၃၉၈၊ ၀၉-၄၅၆၀၀၀၈၀၇တိုသို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူေရးှင့် စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဓမ ေစတီလမ်း၊ အမှတ်(၇၇)၊ 

၅-လ ာတိုက်ခန်းကို ေရာင်းချခွင့်ရှိသ ူဦးေဇာ်လ  င်ထွန်း[၁၂/စခန(ိုင်) 

၀၅၄၅၈၈]ထံမှ ေဒ သေြပမျိးထွဋ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၇၀၁၆၇]က 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ၁၀-၇-၂၀၂၂ရက်စွဲပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ ်

စရန်ေပးကတစိာချပ်ချပ်ဆိ၍ု ေရာင်းဖိုးေင၏ွ 3%ကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက တရားဝင်ခိုင်လုံေသာ (စာရက် 

စာတမ်းမူရင်း)များြဖင့် ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

က န်မ ေဒ သေြပမျိးထွဋ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 

အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ သေြပမျိးထွဋ်[၁၀/မလမ(ိုင်)၁၇၀၁၆၇]ေဒ သေြပမျိးထွဋ[်၁၀/မလမ(ိုင်)၁၇၀၁၆၇]

ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၄၈၂၅၆၃ဖုန်း-၀၉-၉၇၀၄၈၂၅၆၃

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်ေတာ် ေမာင်ေကျာ်သူ[၁/

မကတ(ြပ)၀၀၀၅၆၇]၏ ပတ်စ်ပို 

နံပါတ်(မမှတ်မိ)မှာ ေပျာက်ဆုံးသွား 

ပါသြဖင့ ်ေတွရိှက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။ ဖန်ုး-၀၉-၂၅၉၀၇၇၅၆၅ဖန်ုး-၀၉-၂၅၉၀၇၇၅၆၅

ပတ်စ်ပိုေပျာက်ပတ်စ်ပိုေပျာက်
က န်မ မလီတီးရဲ[၁/ဝမန(ိုင်) 

၀၇၃၅၃၀] ၏ ပတ်စ်ပုိနံပါတ်(မမှတ်မ)ိ

မှာ ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်ေတွရိှက 

အေကာင်းကားေပးပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၁၃၁၀၉၇ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၁၃၁၀၉၇



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်  ၁၁၊   ၂၀၂၂

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်းြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(၇/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း(၇/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်)
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း 
မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်တင်ဒါေခ ယူ 
မည်ြဖစ်ပါသည-်
 (က) စက်ှင့်စက်အရန်ပစ ည်းများ
  Lubrication Additive Flow Control System or 

Multigrade Lubricants, Lab Apparatus for Multigrade 
Lubricants, Lab Apparatus, Gas Chromatograph 
GC, Floc Aid Dosing Pump with Motor& Flocculant 
Dosing Pump with motor,Fire Frighting Truck, 
Absorber Return Pump, Dump Truck (8 Ton), Forklift, 
Cooling Water Return Pump (with Motor)

 (ခ) ဓာတုေဗဒပစ ည်း
  Methyl Diethanolamine(MDEA), Antifoam Agent
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်  - ၁၃-၇-၂၀၂၂
 ေရာင်းချမည့်ေနရက ်
၃။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၂၇-၇-၂၀၂၂ (၁၂:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါပိတ်မည့်ေနရာ - စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာေ့ရန ံ
   ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ ုံးအမှတ်
   (၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၅။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ၁၃-၇-၂၀၂၂ရက်မှစ၍ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ 
ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊    ံုးအမှတ်(၄၄)၊    ဘ  ာေရးဌာန 
(ေနြပည်ေတာ်) ှင့် အမှတ်(၁)ေရနံချက်စက်ံု(သန်လျင်)၊ သန်လျင်မိ 
တွင် (၁၀:၀၀)နာရမှီ (၁၆:၀၀)နာရအီတွင်း လာေရာက်ဝယ်ယူိင်ုပါသည်-

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ 
ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊စီမံေရးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊စီမံေရးဌာန၊ 

ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။ုံးအမှတ်(၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၃ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၁၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၁၉၃

စက်မ ဝန်ကီးဌာနစက်မ ဝန်ကီးဌာန

အမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းအမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း

အမှတ်(၁၆)အကီးစားစက်ုံ(ဆင်တဲ)ရှိ သက်တမ်းကာြမင့်ပီးအမှတ်(၁၆)အကီးစားစက်ု(ံဆင်တဲ)ရှိ သက်တမ်းကာြမင့်ပီး
ေဈးကွက်တွင် သုံးစွဲြခင်းမရှိေတာ့သည့် ေဈးကွက်တွင ်သုံးစွဲြခင်းမရှိေတာ့သည့ ်

အေရာင်းထိုင်း ကုန်ေချာပစ ည်း(၇၄)မျိးှင့် အေရာင်းထိုင်း ကုန်ေချာပစ ည်း(၇၄)မျိးှင့် 
ုံးသုံးစက်ပစ ည်း(၃)မျိး/ုံးသုံးစက်ပစ ည်း(၃)မျိး/(၁၇)စုံတိုအား ေရာင်းချရန် (၁၇)စုံတိုအား ေရာင်းချရန် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကီးစားစက်မ လပ်ုငန်း ကီးကပ်မ ေအာက်ရိှ 
အမှတ်(၁၆)အကီးစား စက်ုံ(ဆင်တဲ)ရှိ သက်တမ်းကာြမင့်ပီး ေဈးကွက်တွင ်
သံုးစဲွြခင်းမရိှေတာ့သည့် "အေရာင်းထိင်ုး ကန်ုေချာပစ ည်း(၇၄)မျိးှင့ ်ုံးသုံးစက် "အေရာင်းထုိင်း ကုန်ေချာပစ ည်း(၇၄)မျိးှင့် ံုးသံုးစက် 
ပစ ည်း(၃)မျိး/(၁၇)စု"ံပစ ည်း(၃)မျိး/(၁၇)စု"ံတိုအား မျက်ြမင်အေြခအေနအတိင်ုး အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့် 
ေရာင်းချမည်ြဖစ်၍ သက်ဆုိင်ရာစက်ံုသုိ သွားေရာက် ကည့် ပီး ေဈး န်းတင်သွင်းရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၄-၇-၂၀၂၂(ုံးချနိ်အတွင်း)
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် - ၁၅-၈-၂၀၂၂ရက(်၁၆:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - စက်မ ဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၁)
   အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်း၊ 
   ုံးအမှတ်(၃၀)၊ ေနြပည်ေတာ်။
၅။ ဆက်သွယ်ရမည့ ်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၀၅၃၂၃

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

စာေြဖဌာန ထပ်မံတိုးချဲြခင်းစာေြဖဌာန ထပ်မံတိုးချဲြခင်း

ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၂)ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၃/၂၀၂၂)

၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်၁၃၈၄ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်
၁။ ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန၊ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန၌ လစ်လပ်လျက် 

ရိှေသာ စမီခံန်ခဲွေရးဝန်ထမ်းအဆင့(်၁)/ဒတုယိဦးစီးမှး(လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-

၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူးေနရာများတွင် ြဖည့စွ်က်ခန်ထားရန်အတွက် အရည်အချင်း 

စစ်ေရးေြဖစာေမးပွဲများကို    မ ေလးစာေြဖဌာန၊    ရန်ကုန်စာေြဖဌာနှင့် 

ေနြပည်ေတာ်စာေြဖဌာန (၃)ခတုိုတွင် ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်ေန၌ ကျင်းပြပလပ်ုသွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်ေန  ထတ်ုေဝသည့ ်ေကးမုသံတင်းစာှင့ ်ြမန်မာ ့

အလင်းသတင်းစာတိုတွင ်ေကညာထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။

၂။ အဆိုပါ စာေြဖဌာန(၃)ခုအြပင် ကချင်ြပည်နယ(်ြမစ်ကီးနားမိ)၊ ကယား 

ြပည်နယ်(လွိင်ေကာ်မိ)ှင့် ချင်းြပည်နယ(်ဟားခါးမိ)တိုတွင် စာေြဖဌာနများ 

ထပ်မံတုိးချဲေြဖဆုိခွင့်ြပသွားမည်ြဖစ်၍ ကချင်ြပည်နယ်မှ ေလ ာက်လ ာတင်ထား 

သူများအေနြဖင့်   ကချင်စာေြဖဌာနတွင်လည်းေကာင်း၊  ကယားြပည်နယ်မ ှ

ေလ ာက်လ ာတင်ထားသူများအေနြဖင့် ကယားစာေြဖဌာနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

ချင်းြပည်နယ်မှ ေလ ာက်လ ာတင်ထားသူများအေနြဖင့် ချင်းစာေြဖဌာနတွင ်

လည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့ ်ချင်းြပည်နယ်မ ှေြဖဆိုမည့်သူများ

အေနြဖင့်ေြဖဆိုခွင့်ကတ်များကို ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေနမ ှ၁၆ ရက်ေနအထ ိုံးချနိ် 

အတွင်း မိမိေြဖဆိုရမည့်  စာေြဖဌာနများတည်ရှိရာ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယား 

ြပည်နယ်ှင့်ချင်းြပည်နယ ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးများ၌ ိုင်ငံသား 

စစိစ်ေရးကတ်(မရူင်း)၊ ဘဲွလက်မှတ်(မရူင်း) (သို) ယာယဘဲွီေထာက်ခစံာ(မရူင်း)၊ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင ်   လက်မှတ်(မူရင်း)   (သို)   သက်ဆိုင်ရာ 

ေကျာင်းအုပ်ကီး၏ ေထာက်ခံစာ(မူရင်း)များကို ြပသ၍ ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံှင့်အတူ 

သွားေရာက်ထုတ်ယူရန ်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ အေသးစိတ်ကိုသိရှိလိုပါကအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ 

ုံးအမှတ်(၁၀)၊ ဖုန်း-ဝ၆၇-၃၄၁၂၇၉၁၊ ကချင်စာေြဖဌာန ဖုန်း-၀၇၄-၂၃၆၁၇၊ 

၀၇၄-၂၂၆၆၅၊ ကယားစာေြဖဌာန ဖုန်း-၀၈၃-၂၂၂၁၀၃၄၊ ၀၈၃-၂၂၂၃၀၈၃ ှင့် 

ချင်းစာေြဖဌာန ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၈၄၉၄၉၉ များသိုဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနအေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာ(အေနာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁၉/

ေမွးဇုန်)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-(ေမွးြမေရးဇုန်)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၂+၂၃/က-၁)၊ 
ေရ ရင်ေအးေကျာင်းလမ်း၊ (၁.၀၆)ဧကအနက်မှ ေြမအကျယ်အဝန်း (၅၀'x၂၃၂')၊ ဦးကျင်စ ု
ဂရန်အမည်ေပါက်ှင့ ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကိ ုတရားဝင်လက်ေရာက ်ေရာင်းချ 
ပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဦးကျင်စ[ု၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၄၉၁၇၃]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးေနဝင်း 
ေအာင်[၁၂/ခရန(ိုင်)၁၁၁၆၇၈]က အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်၍ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ အေရာင်းအဝယ် ကန်ကွက်လိသုည်ရိှပါက 
ေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်စာချပ် 
စာတမ်းအေထာက်အထား(ဂရန်မူရင်းများ)ြဖင့် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးပိုင်(LL.B)ဦးစိုးပိုင(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၉၅၈)
တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ Shop တိုက်(၂)၊ အခန်း(၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ေအာင်ေြမသာယာ Shop House၊ ouse၊ 

(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉(၆)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၄၅၃၄၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၃၁၀၉

ြမန်မာိုင်ငံကာယဗလှင့် ကာယကံ့ခိုင်မ အားကစားအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံကာယဗလှင့ ်ကာယကံ့ခိုင်မ အားကစားအဖွဲချပ်
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်(၁/၂၀၂၂)သတင်းထုတ်ြပန်ချက(်၁/၂၀၂၂)

ြမန်မာိင်ုငကံာယဗလှင့ ်ကာယကံခ့ိင်ုမ အားကစားအဖဲွချပ်သည် ြမန်မာအ့ား
ကစားြမင့်မားတုိးတက်လာေစရန်ှင့် ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီးအံှမှ ကာယဗလှင့် 
ကာယကံ့ခိုင်မ အားကစားကိုစိတ်ပါဝင်စားသည့် မျိးဆက်သစ် လူငယ်များမှ ိုင်ငံ့     
လက်ေရးစင်များေပ ထွန်းလာေစေရးအတွက် အဖဲွချပ်ဥက   ဖလားလူသစ်တန်း ကာယဗလှင့် 
ကာယက့ံခုိင်မ အားကစားပိင်ပဲွကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေနတွင်  ရန်ကုန်မိ၊ 
မင်းဓမ လမ်း MCC ခန်းမကီးတွင် ကျင်းပြပလုပ်ရန ်စီစ်ေဆာင်ရက်ထားပါသည်။

ပိင်ပွဲသို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပိင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သူများကိုပါဝင ်
ယှ်ပိင်ခွင့်မြပပါ။ လူသစ်တန်းပိင်ပွဲဝင်များအေနြဖင့ ်အသက်ကန်သတ်ချက်မရှိဘ ဲ
ပိင်ပွဲအမျိးအစားအားလုံးတွင်ပါဝင်ယှ်ပိင်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေအာက်ပါအမျိးအစားပိင်ပွဲများကိ ုထည့်သွင်းကျင်းပြပလုပ်ပါမည-်
 (က) အမျိးသားကာယဗလပိင်ပွ ဲ (Men’s Bodybuilding)
  အသက်(၂၁)ှစ်ှင့်ေအာက် (မှတ်ပုံတင်မူရင်းှင့်အိမ်ေထာင်စုစာရင်း (မှတ်ပုံတင်မူရင်းှင့်အိမ်ေထာင်စုစာရင်း 

 မူရင်းတင်ြပရမည်။) မူရင်းတင်ြပရမည်။)
 (ခ) အမျိးသားကာယဗလပိင်ပွ ဲ (Men’s Bodybuilding)
   ကိယ်ုအေလးချန်ိ ၅၅၊ ၆၀၊ ၆၅၊ ၇၀၊ ၇၅၊ ၈၀ ှင့ ်၈၀ ကလီိအုထက်ပိင်ပဲွများ 

(၇)တန်း
 (ဂ) Men’s Athletic Physique  (Open Category)
 (ဃ) Men’s Sport Physique  (Open Category)
 (င) Men’s Fitness Physique  (Open Category)
 (စ) အမျိးသမီးကာယဗလပိင်ပွ ဲ (Women’s Bodybuilding) 
   (Open Category)
 (ဆ) Women’s Athletic Physique  (Up to 160 cm and Over 160 cm) (၂)တန်း
 (ဇ) Women’s Model Physique  (Up to 160 cm and Over 160 cm) (၂)တန်း
 (ဈ) Women’s Fitness Physique (Open Category)

ပိင်ပွဲတွင ်ေအာင်ိုင်ဆုများကို ဆုတံဆိပ်ှင့် ေငွသား ချးီြမင့်ေပးအပ်သွားမည ်
ြဖစ်ပါသည်။

သိုပါ၍ ြမန်မာိင်ုငအံံှမှ စတ်ိပါဝင်စားေသာ လသူစ်တန်းကာယဗလှင့ ်ကာယ 
ကံခ့ိင်ုမ အားကစားေမာင်မယ်များအေနြဖင့ ်ပိင်ပဲွပါဝင်ယှ်ပိင်ိင်ုေရး ကိတင်ြပင်ဆင် 
ေလက့ျင့ထ်ားကပါရန်ှင့ ်ပိင်ပဲွတွင် ပါဝင်ယှ်ပိင်ရန်အတွက် ၅-၉-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန) 
ေနာက်ဆံုးထား၍ အဖဲွချပ်အတွင်းေရးမှး ဦးမင်းေဇာ်ဦး (ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၀၀၈၁၆၈)
သို ဆက်သွယ်စာရင်းေပးပိုကပါရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

“ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ စွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း”“ခင်ပွန်းအြဖစ်မ ှစွန်လ တ်ေကာင်းေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ြမဝတီအိမ်ရာ၊ အခန်း (၁၂)၊     

တိက်ု (၂၄) ေန ေဒ ေဝေဝဦး [၁၂/အလန(ိင်ု)၀၄၈၈၃၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးမင်းမင်းစိုးှင့် ေဒ ေဝေဝဦး တိုသည် ၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်ကတည်းက 

အကင်လင်မယားအြဖစ် ေပါင်းသင်းေနထိင်ုခဲ့ကပီး၊ စတ်ိသေဘာထားချင်းမတိက်ု 

ဆိင်ုသြဖင့ ်၂၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနမှ စ၍ ဦးမင်းမင်းစိုးသည် “အမ်ိေပ မှဆင်းသွားပီး 

ေနအမ်ိသိုြပန်မေရာက်လာဘ၊ဲ အဆက်အသွယ်လည်း လုံးဝမလပ်ုခဲပ့ါ။ ထိုေကာင့ ်

ေဒ ေဝေဝဦးအေနှင့ ်၎င်းှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကစိ ရပ်များကိ ုလုံးဝတာဝန်ယေူြဖရှင်း 

ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့် ေဒ ေဝေဝဦးအား ဂုဏ်သိက ာကျအရှက်ကွဲေစရန ်

ြပလုပ်မ များရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ွယ်ွယ်ထွန်း (LL.B, D.B.L)ေဒ ွယ်ွယ်ထွန်း (LL.B, D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၇၂၃၄)

ေရှေနများနားေနခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ေရှေနများနားေနခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။

Ph: 09-798233481Ph: 09-798233481

ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်မိရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်မိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဆည်ေြမာင်းှင့ ်

ေရအသုံးချမ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန (ဆည်ေြမာင်း) မှ ြပည်ေထာင်စ/ုတိင်ုးေဒသကီး 

ဘ  ာရန်ပုံေငွြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်တည်ေဆာက်ေရး/ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 

များအတွက် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်

ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

 (က) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့ ် - ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၂-၇-၂၀၂၂  

  ရက်/အချနိ်  ရက်ထိ နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ

    ညေန (၄:၃၀) နာရီထိ

 (ခ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့် - ၂၅-၇-၂၀၂၂ ရက်ထိ

  ေနာက်ဆုံးရက်/အချနိ်  ညေန(၄:၃၀) နာရီေနာက်ဆုံး 

    လက်ခံပါမည်။

 (ဂ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက/်အချနိ်  ဆက်သွယ်အေကာင်းကားပါမည်။

 (ဃ) တင်ဒါေလ ာက်လ ာေရာင်းချ/ -  န်ကားေရးမှးံုး၊  ဆည်ေြမာင်းှင့် 

  ဖွင့်လှစ်မည့ ်ေနရာ  ေရအသုံးချမ  စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ 

    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊  ရန်ကန်ုမိ။

၂။ အေသးစိတ်သိရှိလိုေသာ   အချက်အလက်များကို   အထက်ေဖာ်ြပပါ 

လိပ်စာရိှံုးှင့် လပ်ုငန်းတည်ရိှရာ ခိင်ုဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စမီခံန် ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ုံးများသို လာေရာက်စုံစမ်းိုင်ပီး ဖုန်း ၀၁-၅၇၇၅၅၃၊ ၀၁-

၂၃၃၆၄၀၂၊ yangonregion7@gmail.com တိုသို ံုးချန်ိအတွင်းဆက်သွယ်စံုစမ်း 

ိုင်ပါေကာင်းှင့် ေဖာ်ြပပါရက်များ ေြပာင်းလဲပါက ကိတင်၍ထပ်မံအသိေပး 

အေကာင်းကားပါမည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
မတင်ေဝေဝလွင် [၇/ပခန(ိုင်)၃၆၂ 

၈၃၇] ကိင်ုေဆာင်ေသာ Passport နပံါတ် 

(မမှတ်မိ)    ေပျာက်ဆုံးသွားပါသြဖင့ ်

ေတွရှိပါက အေကာင်းကားေပးပါရန်။

Ph:09-459952774Ph:09-459952774

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ကံခင်းမိနယ်၊ အ.မ.က ကံဆယ် ေကျာင်း 

Grade (5) တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
ေမာင်ြမတ်မင်းသူ၏ ဖခင်အမည်မှန်မှာ 
ဦးခင်ေမာင်ဝင်း [၁၄/ကခန(ိုင်)၀၈၂၅ 
၈၅]ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်းဦးခင်ေမာင်ဝင်း

မိခင်အမည်မှန်မိခင်အမည်မှန်
 ကံခင်း မိနယ်၊ ဘက်ရဲ မိေန 

အ.ထ.က Grade -5 တွင် ပညာသင်ကား 
ေနေသာ မြခးရတနာ၏ မိခင်အမည်မှန် 
မှာ မသီတာစမ်း [၁၄/ကခန(ိုင်)၁၁၃ 
၅၂၅]ြဖစ်ပါသည်။

မသီတာစမ်းမသီတာစမ်း

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်   ၁၁၊   ၂၀၂၂

“သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”“သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း”
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ခိုင်၊ ဆံေတာ်ရပ်၊ ရှားုံရပ်ကွက်ေန ဦးထွန်းိုင ်[၇/

ပမန(ိုင်)၀၄၅၂၃၆]- ေဒ ဝင်းတင ်[၇/ပမန(ိုင်)၀၄၄၅၂၉] တို၏ သမီး မငုဝါိုင် [၇/
ပမန(ိင်ု)၂၁၇၇၁၈] သည်မဘိများ၏ ဆိဆုုံးမမ အားနာခမံ မရိှပါေသာေကာင့ ်အေမြွပတ် 
စွန်လ တ်လိုက်ေကာင်းှင့ ်၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်ကိစ အဝဝအားတာဝန်ယူေြဖရှင်း
ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဖခင် ဦးထွန်းိုင် - မိခင် ေဒ ဝင်းတင်ဖခင် ဦးထွန်းိုင် - မိခင် ေဒ ဝင်းတင်

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ ဆင်မင်းလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၁၆)၊ 

၃ထပ်-က၊ ၂လ ာ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၆ေပ x ၅၅ေပ)ရိှ တုိက်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ 

လ ပ်စစ်မတီာ၊ ေရေမာ်တာတိုှင့အ်တ ူအကျိးခစံားခွင့တ်ိုအား တစ်ပါးသထူတွံင် ထပ်ဆင့် 

ေရာင်းချေပါင်ှံလ ဲေြပာင်းြခင်း အစရှိသည်တို လုံးဝကင်းရှင်းပါေကာင်းကိ ုဝန်ခံလျက် 

မမိကိိယ်ုတိင်ုစမီခံန် ခဲွေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ပါသည်ဟ ုအဆိြုပသ ူဦးဝင်းေဇာ်ဟန် [၁၂/အလန 

(ိုင်)၀၃၇၈၈၆]ှင့် ေဒ ဇင်မီအုန်း [၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၃၂၈၁]တိုထံမှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရှိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍  (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာချပ်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများ ယူေဆာင်၍ က ်ုပ်ထံသို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက အထက်ေဖာ်ြပပါ တိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ 

အပီးသတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးလှဝင်းစိုး (LL.B)ဦးလှဝင်းစိုး (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၃၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၁၃၈)

တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ ေြမညီ၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊တိုက်အမှတ်(၂၅)၊ ေြမညီ၊ ပန်းတေနာ်လမ်း၊

လင်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။လင်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍“တိုက်ခန်းဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးေအးထူး [၁၄/မမက(ုိင်)၂၃၀၃၅၁]သည် 

ရန်ကန်ုမိ၊ အင်းစန်ိမိနယ်၊ ကမ်းနားအလယ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျအမ်ိရာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၄) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် (၄)

ထပ်တိက်ု (ရင်ကဲွ) အနက်မှ မှန်ခန်းအေပ  ပထမထပ်၊ (ေခါင်းရင်းဘက်ြခမ်း) 

အကျယ်အဝန်း (မျက်ြမင်အတိင်ုး) တိက်ုခန်း(၁)ခန်း ှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်းေပ ရိှ 

လူေနထိုင်အသုံးြပခွင့်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 

ပိုင်ဆိုင်ထားသူ (မိခင်) ေဒ ြမင့်ြမင့်ကည် [၁၂/အစန(ိုင်)၀၂၀၉၂၉]ှင့် 

(သား) ဦးရန်ိုင် [၁၂/အစန(ိုင်) ၀၇၀၃၂၈]ကိုင်ေဆာင်သူတိုမ ှလ ဲေြပာင်း

ေရာင်းချခွင့်ရိှသည်ဟုဝန်ခံကတိြပ၍ ေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသြဖင့် က ု်ပ် 

တိုမတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကိ ုကန်ကွက် 

လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)

များြဖင့် ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်တိုထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူ 

မရိှပါက အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကစိ အထေြမာက်ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့် 

အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-    လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးမျိးမင်းသက် (LL.B) ေဒ မာလာခင်(LL.B) ဦးမျိးမင်းသက ်(LL.B) ေဒ မာလာခင်(LL.B)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၅၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၄၃) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၅၂) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၃၄၃)

 အမှတ်(၂/၂၇၅/ခ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၃၇၆)၊ ြမဝတီလမ်း၊  အမှတ်(၂/၂၇၅/ခ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အမှတ်(၃၇၆)၊ ြမဝတီလမ်း၊ 

 (၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ  (၁/၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး) (၃)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ  (၁/၁၁)ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ(အေရှပိင်ုး)

(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ (အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

 ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၇၁၁၄ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၆၆၄၂ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၀၇၇၁၁၄ ဖုန်း-၀၉-၂၅၂၈၀၆၆၄၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ပိ ဲကုန်းရပ်ကွက်၊ သရက် ခံ(၃)လမ်း၊ အမှတ်-၃၆၆ (အလျား ၄၀ေပ x အနံ ၆၀ေပ) ရှိ 

ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ တစ်ထပ်ခွဲအုတ်ညပ် အေဆာက်အဦှင့်တကွ တွယ်ကပ်သုံးစွဲခွင့်ရှိထားေသာ လ ပ်စစ် 
မီတာ၊ အဝီစိတွင်း၊ ဂျိးြဖေရအပါအဝင် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှအကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးမှာ (၁၈-၁၀-၁၉၈၇) ရက်စဲွပါ 
အိမ်အလ ဲအ ေြပာင်း ေပးအပ်ြခင်းသေဘာတူကတိစာချပ်အရ ဦးေကျာ်သန်းမှ သားကီးြဖစ်သ ူဦးကည်ဝင်းသို လ ဲေြပာင်း 
ေပးအပ်ခ့ဲပီး ထပ်မံ၍ (၁၁-၄-၁၉၉၉) ရက်စဲွပါ မိသားစု အေမွပံုစီမံခန် ခဲွမ ကတိစာချပ်အရ ဦးကည်ဝင်း တစ်ဦးတည်း အေမွ 
ဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ေသာေြမကွက်ှင့ ်အိမ်ြဖစ်ပါသည်။

 ဦးကည်ဝင်းမှာ (၂၅-၁၁-၂၀၀၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသြဖင့ ်ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ဇနီးြဖစ်သူ အပိုင် 
ေရာင်းချသူ ေဒ ွန်ရီ [၁၂/အစန(ိုင်)၀၇၈၂၀၂]မှ ပိုင်ဆိုင်လက်ေရာက်ရရှိပီး အမှန်တကယ်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း 
ေဒ ွန်ရီမှ ဝန်ခံကတိြပပါသည်။

က ု်ပ်တုိမိတ်ေဆွက အပိင်ုေရာင်းချသ ူေဒ ွန်ရထီမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းေကးေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသ ေပးေချ 
ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက က ်ုပ်တိုထံ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေကျာ်ြဖ ေဒ ခိုင်သဇင် ဦးေကျာ်ြဖ ေဒ ခိုင်သဇင်
 LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, DA Psy LL.B, LL.M, D.B.L LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L, DA Psy LL.B, LL.M, D.B.L
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၃၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၀၅) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၉၃၂) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၀၀၅)

အမှတ်-၅၁/၅၇၇၊ နိဗ ိ လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၈၄အမှတ်-၅၁/၅၇၇၊ နိဗ ိ လမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၆၁၈၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသရီလိမ်း၊ အမ်ိအမှတ် 

(၁၈) ရှိ ြမရိပ်ကွန်ဒို၊ (၆)ခန်းတွဲ၊ (၇)ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦ၏ (၆)လ ာ (စီ)၊ 

အကျယ်အဝန်း (၁၃၅၀ စတရုန်းေပ)ရိှ တိက်ုခန်းကိေုရာင်းချသ ူေဒ သက်တည်ဦး 

[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၁၃၃၆၈]ဆိသုထူမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယရူန် စရန်ေင ွအချိ 

အဝက် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကန်ကွက်လိပုါလ င် က ု်ပ်ထ ံသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့ရ်က်မှ (၇)ရက်အတွင်း 

စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားခုိင်လံုစွာြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် 

ရက်ေကျာ်လွန်ခဲပ့ါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်အား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

 ေဒ ခင်သ ာဝင်း ဦးစိုးေအာင်  ေဒ ခင်သ ာဝင်း ဦးစိုးေအာင် 

 B.A (History), PGDL, (Dip in English) (B.A, R.L, D.B.L, B.D.S) B.A (History), PGDL, (Dip in English) (B.A, R.L, D.B.L, B.D.S)

( အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၂၂၉၅) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၉၁၄)( အထက်တန်းေရှေန) (စ်-၅၂၂၉၅) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန) (စ်-၆၉၁၄)

(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။(၁၆၀)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉၊ ၀၉-၇၉၁၉၄၇၁၂၉ဖုန်း-၀၁-၂၂၃၇၉၆၊ ၀၉-၄၄၃၀၀၂၆၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၁၄၆၉၊ ၀၉-၇၉၁၉၄၇၁၂၉

ဦးေသာင်းြမင့်(ခ)ဦးစိန်ေအာင်ေကျာ်ဦးေသာင်းြမင့(်ခ)ဦးစိန်ေအာင်ေကျာ်

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ စိန်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၆၄)၊ 

ေအာင်ေြမသာစည်အိမ်ရာေန [ဦးြပား-ေဒ ေစာဥ (ဥက ံ)]တို၏ သား၊ 

(ဦးသင်-ေဒ ခင်ွန် )တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်၏ ခင်ပွန်း၊ 

(ဦးသက်ထွန ်း) ၊ ဦးကိုကိုလတ်(ခ)ေကျာ ်စိုးမိုး ၊ ဦးေဇာ ်မင ်း-

ေဒ ေကျာေ့ကျာစ့၊ံ ဦးေနလင်း၊ ဦးမျိးမင်းထွန်း-ေဒ ဆုမွန်ေအာင်တုိ၏ 

ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေမာင်စိုေြပမင်းစ(ံZulu)၊ ေမာင်ေသာ်ညီမင်းစ ံ

(Zimbo)၊ မသွန်းရတစု(ံGold Goal)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘိုးဘိုးကီး 

သည် ၉-၇-၂၀၂၂(စေနေန )ည ၁၁နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၁၁-၇-၂၀၂၂(တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင် သုသာန်သို ပို

ေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် 

၁၁:၃၀နာရီတွင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၁၅-၇-

၂၀၂၂(ေသာကာေန ) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀နာရီအထိ ရက်လည ်

ဆွမး်ေက း တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

"ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၂၁၃)ေန ဦးထွန်းထွန်းုိင်[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၄၆၀၁၅]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 

ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

ဦးထွန်းထွန်းိုင်သည် ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန် 

ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေတာ်ေအးလမ်း၊  အမှတ်-၁၄၀၊   ပထမထပ်(ဘီ)၊   အကျယ်အဝန်း 

(၁၂ ၁
၂ x၅၀)ေပရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းှင့ ်ပတ်သက်သည့် အကျိးခံ 

စားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုေဒ စစီမီာ[၁၂/တမန(ိင်ု)၀၅၆၅၈၀]ထမှံ ဝယ်ယရူန်အတွက် 

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်ဤအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ရန်အေကာင်းတစ်စုတံစ်ရာရိှပါက ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ ဤေကာ်ြငာပါပီး (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားသူ-  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးထွန်းထွန်းိုင် ေဒ ေအးသူဇာေအာင်(LL.B)ဦးထွန်းထွန်းိုင် ေဒ ေအးသူဇာေအာင်(LL.B)

[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၆၀၁၅]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၄၃)[၁၂/သဃက(ိုင်)၀၄၆၀၁၅]  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၇၉၄၃)

  ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၅၉၆၈၃၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၆၁၅၇၄  ဖုန်း-၀၉-၄၂၄၅၉၆၈၃၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၆၁၅၇၄

  သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေရှေနများနားေနခန်း   သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေရှေနများနားေနခန်း 

  သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံး။  သဃ  န်းက န်းမိနယ်တရားုံး။

ဦးဘန်တိတ် (ေမာ်လမိင်)ဦးဘန်တိတ် (ေမာ်လမိင)်

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
 ေမာ်လမိင်မိ၊ အမှတ်(၁၈)၊ ကမ်းနားလမ်းေန (ဦးတိတ်ေရှာင်- 

ေဒ ေအးစိန်)တို၏သားကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ အမှတ်(၃၆/B)၊ 

မေနာ်ဟရီလမ်းေန   ေဒ ကည်ကည်လွင်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

(ဦးချနိ်တိတ်)၊ ေဒ ရှင်ရှင်ြမင့်၊ (ဦးေအာင်ကည)်၊ ေဒ ေထွးေထွးြမင့်တို၏ 

အစ်ကိုကီး ဦးဘန်တိတ်သည် ၈-၇-၂၀၂၂ ရက် ညေန ၃:၄၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၉-၇-၂၀၂၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့် (B.D.S)ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့ ်(B.D.S)
(သထုံမိ)(သထုံမိ)

အသက်(၇၅) ှစ်အသက်(၇၅) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်(၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊ ဇဋိလ(၄)လမ်း၊ အမှတ် 

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

ချစ်လှစွာေသာဇနီး အသင်းဝင်အမှတ် (၉၁၄) ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့်သည် ၉-၇-

၂၀၂၂(စေနေန ) နံနက် ၁:၂၅ နာရီတွင် ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ပင်လုံေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးခင်ေမာင် ပံး (ဥက   -သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း-ရန်ကုန်)ှင့် ဦးခင်ေမာင် ပံး (ဥက   -သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း-ရန်ကုန်)ှင့် 

ဇနီး ေဒ လှလှေအး HOTEL GLORY မိသားစုဇနီး ေဒ လှလှေအး HOTEL GLORY မိသားစု

သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း သုဝဏ ဘူမိသထုံအသင်း 
(ရန်ကုန်)(ရန်ကုန်)

ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့် (B.D.S)ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့ ်(B.D.S)
(သထုံမိ)(သထုံမိ)

အသက်(၇၅) ှစ်အသက်(၇၅) ှစ်
ရန ်ကုန ် မိ ၊ သဃ  န ်းက န်း 

မိနယ်(၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊ ဇဋိလ(၄)
လမ်း၊ အမှတ်(၈၄၄)ေန ဦးစန်းလွင် 
(အင ် ဂ ျ င ် နီယာခ ျ ပ ် -  ငိ မ ်း ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန)၏ 
ချစ်လှစွာေသာဇနီး အသင်းဝင် 
အမှတ် (၉၁၄) ေဒါက်တာခင်စန်းြမင့ ်
သည် ၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် 
၁:၂၅ နာရီတွင ်ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 
ပင်လုံေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆ အရ 
ယင်းေနညေန ၄ နာရီတွင် ေရေဝး 
သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ အသင်းသူ/အသင်းသား 
တိုအား အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။       အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
၁၄၀-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမ၊ အမှတ်-၁၄၀-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမ၊ အမှတ်-

၂၆၁၅ှင့် ၂၆၁၆ဟု ေခ တွင်ေသာ ေြမကွက်(၂)ကွက် ၂၆၁၅ှင့် ၂၆၁၆ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက(်၂)ကွက် 
အေရာင်းအဝယ်ှင့် ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အေရာင်းအဝယ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာချက်အများသိေစရန်ေကညာချက်
 အထက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)

မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၄၀-တိုးချဲ၊ ေဒ ေစာွဲ အမည်ေပါက် 
ေြမကွက်အမှတ်-၂၆၁၅ှင့ ် ေဒ ရင်ေရ  အမည်ေပါက် ေြမကွက်အမှတ်-၂၆၁၆၊ 
(၁)ကွက်လ င် အလျား၄၀ေပx အန ံ၆၀ေပစ ီအကျယ်ရိှ ပါမစ်ေြမအမျိးအစား 
ေြမကွက(်၂)ကွက်ှင့်   အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု  တရားဝင ်
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်ကသည့ ်ေဒ ြမခိုင်[၁၃/လလန(ိုင်)၀၅၁၇၈၉]
ှင့်  ေဒ ေအးေအးေအာင်[၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၀၆၁၀၄]တိုထံမှ   က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ြဖစ် သည့ ်စရန်ေငကွိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယင်းကစိ ှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း စာရက် 
စာတမ်း အေထာက်အထားခိုင်လုံစွာြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင ်
လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။   အကယ်၍   သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိ 
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ သရီရိတနာလက်ကားေဈး၊ ုအံမှတ်(K)၊ 

ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၂၆) ဆိုင်ခန်းအမည်ေပါက် ေဒ  လှသန်း [၉/မတလ(ိုင်) 
၀၁၃၄၄၉]ထမှံ ေဒ ခင်ခင်ယ ု[၇/လပတ(ိင်ု)၀၇၈၈၆၅]က ဝယ်ယထူားပီး 
ြဖစ်ရာ ေဒ ခင်ခင်ယု အမည်သို ဆိုင်ခန်းအမည်ေြပာင်းေလ ာက်ထားမ 
အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့ ် လာေရာက်ကန်ကွက  ်
ိုင်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။             ေဈးတာဝန်ခံေဈးတာဝန်ခံ

သီရိရတနာလက်ကားေဈးသီရိရတနာလက်ကားေဈး

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

အများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာအများသိေစရန် ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
 ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ရေဲကျာ်ေအာင်လမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၈၄)၊ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား၊ (၄၀'x၆၀')၊ (၂၄၀၀)

စတရုန်းေပ၊ (၀.၀၅၅)ဧကအကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ တွင်ေဆာက်လပ်ု 

ထားေသာ ေနအိမ်အေဆာက်အဦ အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို 

သည် ဦးွန်သိန်း (PDE-၀၉၇၅၃၅) [၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၀၃၀၀၁] အမည်ေပါက်ပီး 

ယခုေရာင်းချသ ူေဒ ဥမ ာေအာင ်[၁၂/ရကန(ိုင)်၀၃၉၃၈၉]က ဂရန်အမည်ေပါက်ထံမှ 

အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ဝယ်ရရိှပိင်ုဆိင်ုထားကာ 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့် အြပည့်အဝရှိေကာင်း တာဝန်ယူဝန်ခံလျက် ေရာင်းချရန ်

ကမ်းလှမ်းလာသည်ကုိ က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် ေြမကွက်ှင့် ေနအိမ်ဖိုးေင ွ

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် စရန်ေငွတချိအဝက်ကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ် 

ြပလုပ်သည်ကိ ုကန်ကွက်လိုပါက ယင်းေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်ှင့်ပတ်သက်၍ အကျိး 

ခံစားခွင့်များရှိသည်ဟ ုအဆိုရှိသူ မည်သူမဆို ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်

အထားမူရင်းများ တရားဝင်မှတ်ပံုတင်စာချပ်စာတမ်းမူရင်းများ၊ တရားံုးအမိန်ဒီကရီ 

မူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်တုိထံ သုိ (၇)ရက်အတွင်း  ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက ုံးလပ်ုငန်းကိစ ရပ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်း 

အဝယ်ကိစ  ပီးဆံုးေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ဦးစွမ်းထက်ပိုင်   ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်းဦးစွမ်းထက်ပိုင ်  ေဒ ပိုးဇာနည်ဝင်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)  အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၂၀၆)  အထက်တန်းေရှေန

LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law)  LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)LL.B, DBL, DIL, MA (Business Law)  LL.B (စ်-၅၀၅၉၅)

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

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

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

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ကိုိုင်လင်းထွန်း-မနန်းဇာဇာဝင်းတို၏     မိခင်ကီး 

ေဒ ဟန်ေရ   အသက်(၈၅)ှစ်သည်  ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း   သိရှိရပါသြဖင့ ်   မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊

အပတ်စ် (၃၈) ညီငယ်/သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များအပတ်စ် (၃၈) ညီငယ်/သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များ

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏



ဇူလိုင်    ၁၁၊   ၂၀၂၂

ဖတ်စရာယေန

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်တံခါးမိနယ်၌ 

ေဆးကုသရန်သွားသည့် သားအမိှစ်ဦး PDF အမည်ခံ

အကမ်းဖက်သမားများ ေထာင်ထားသည့် 

လက်လုပ်နင်းမိုင်းအား နင်းမိေပါက်ကွဲခဲ့သြဖင့် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ြပင်းထန်စွာရရှိ

ချနိ်ခါမေရး ငလျင်ေဘး

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ 

ေမျာက်ေကျာက်ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၈၀၀ နီးပါးရှိ

စာမျက်ှာ - ၁၅

ေဆာင်းပါး  စာမျက်ှာ - ၁၈

စာမျက်ှာ - ၁၂

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မဟာသေရစည်သူ မင်းေအာင်လ  င်၏ ဘဲွရအမျိးသမီး ဗုိလ်ေလာင်း 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၈)   သင်တန်းဆင်းပဲွအခမ်းအနားတွင်   ေြပာကားခ့ဲသည့် 

မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

၂၂-၁၂-၂၀၂၁

တိုတပ်မေတာ်ဟာ အတိတ်ကာလက ိင်ုငနံဲလမူျိးအေပ  တာဝန်ေကျပွန်မ ၊ 

သစ ာေစာင့်သိမ ၊ ေပးဆပ်မ အမျိးမျိးေတွကို  ကိးစားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးြဖစ် 

သလိ ုယခပုစ ပ န်ကာလမှာလည်း ိင်ုငနံဲလမူျိးအတွက် တည်ငမ်ိေအးချမ်းပီး 

ဖံွဖိးတိုးတက်တဲ ့ဒမီိကုေရစနီဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခတံဲ ့ြပည်ေထာင်စုကီး 

တည်ေဆာက်ေရးကိ ု  တည့မ်တ်ထန်ိးသမ်ိး    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှတယ်။ 

တပ်မေတာ်ရဲ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ဟာ အမိိုင်ငံနဲ တိုင်းရင်းသား 

ြပည်သလူထူ ုေကာင်းကျိးြဖစ်ထွန်းပီး ကမ  ာအ့လယ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် 

သွားိုင်ဖို ကိုယ်ကျိးမငဲ့ မွန်ြမတ်တဲ့ စိတ်ရင်းေစတနာနဲ လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားလိုတယ်။

၁။ ိုင်ငံေရး 

 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကို တရားမ တမ အြပည့်ကျင့်သုံးပီး 

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့်  ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငိမး်ချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး “မူ” ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 

(က)  စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးကုိအေြခခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကိ ု ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့်  ပိုမို 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း ဘက်စံုဖံွဖိးတုိးတက် 

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမ များကို  

ဖတ်ိေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 

(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလ့ထုံးတမ်း အစ်အလာများကို  ေလးစားလိုက်နာပီး  

အမျိးသားယ်ေကျးမ  စုိက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှကေ်ရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

(ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ၂၀၂၂ ခှုစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ 

ဝန်ကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများအား   ေတွဆုံအမှာစကား   ေြပာကားမ မှ 

ေကာက်ုတ်ချက်)

- ဒမီိကုေရစတွီင် တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်သကဲသ့ို ဖက်ဒရယ် 

စနစ်တွင်လည်း တညူသီည့အ်ခွင့အ်ေရးများ ေပးရမည်ြဖစ်၊ ငမ်ိးချမ်းေရးရရိှရန် 

အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွများှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားမည်။

- တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများှင့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးရာတွင် အဆင်ေြပ 

မ များရိှခဲ့ပီး ေကာင်းမွန်သည့ ်ေတွဆုေံဆွးေွးမ များကိ ုြပလပ်ု၍ ိင်ုငံငမ်ိးချမ်းေရး 

ရရှိေအာင် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်။

- အချိေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုအဖဲွများမှာ အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့် 

ေတွဆုေံဆွးေွးမ  မြပိင်ုက၊ မမိတိိုသည် ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက် ှစ်ရပ်အတုိင်း 

ခိင်ုမစွဲာ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့ ် ေဆွးေွးရန်ကျန်ရိှသည့ ်အဖဲွများအေန 

ြဖင့် မိမိကမ်းလှမ်းထားသည့်အတုိင်း ထပ်မံဖိတ်ေခ ။

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၁၀

၂၀၂၂ အာဆီယံ အမျိးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပိင်ပွဲ အုပ်စု 

(ခ) စတုတ ေနကို ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင်   ဆက်လက်ကျင်းပ 

မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်းသည် လာအုိအသင်းှင့် ယှ်ပိင် 

ကစားရမည်ြဖစ်သည်။

စတုတ ေနအြဖစ် ယေန  ြမန်မာစံေတာ်ချနိ်  မွန်းလွဲ         

၂ နာရီခွဲတွင်  ြမန်မာအသင်းှင့် လာအိုအသင်း၊ ြမန်မာ 

စေံတာ်ချန်ိ ညေန ၅ နာရခဲွီတွင် ဗယီက်နမ်အသင်းှင့် တေီမာ 

အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။  ယေနကစားမည့်ပဲွ 

များမှာ ြမန်မာှင့် ဗယီက်နမ်အသင်းတိုအတွက် ဆမီီးဖိင်ုနယ် 

တက်ေရာက်ေရး အေရးပါေနပီး အိင်ုရရိှပါက ေနာက်ဆုံးပဲွ 

မတိုင်မီ                         စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

MNL အမှတ်ေပးပိင်ပွ ဲပွဲစ် (၃)တွင် ဧရာဝတီအသင်း ဂိုးြပတ်ိုင်ပွဲရ
ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၁၀

၂၀၂၂ ရာသ ီMNL အမှတ်ေပးပိင်ပဲွ ပဲွစ် 

(၃) ဒတုယိေနကိ ုဇလူိင်ု ၁၀ ရက်က သဝုဏ  

ကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပရာ  ဧရာဝတီ 

ယူုိက်တက်အသင်းက  မဟာယူုိက်တက် 

အသင်းကိ ုေြခာက်ဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင် ့အိုင်ရခဲ့ 

သည်။

ဧရာဝတီအသင်းသည်    ရာသီအစ 

ပထမဆုံးပွဲတွင်  အေရးနိမ့်ခဲ့ေသာ်လည်း 

ရခိင်ုှင့် မဟာယူုိက်တက်တုိကုိ ှစ်ပဲွဆက် 

ဂိုးြပတ်ုိင်ပဲွ ရယူုိင်ခ့ဲသည်။ ဧရာဝတီအသင်း 

သည်  ှစ်ပွဲဆက်  ဂိုးြပတ်အိုင်ရခဲ့သြဖင့်  

ေကျနပ်စရာေကာင်းခ့ဲသလုိ         တုိက်စစ်မှး 

စာမျက်ှာ ၂၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁၀

NUG အမည်ခအံကမ်းဖက်အဖဲွှင့ ်၎င်း၏လက်ေအာက်ခ ံPDF အမည်ခ ံအကမ်းဖက်သမားများသည် အနာဂတ်ရင်ေသွးငယ် 

များ၏ ပညာသင်ကားသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ပျက်ြပား၍ ပညာမ့ဲလူတန်းစားများ ြဖစ်ေပ လာေစရန် နည်းလမ်းမျိးစံုအသံုးြပကာ 

ပညာေရးက  ြမင့်မားေရးကိ ုေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။                                        စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

အာဆီယံအမျိးသမီးပိင်ပွဲ အုပ်စုပွဲအြဖစ်

ြမန်မာှင့် လာအုိ ယေန ကစားမည်

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် (ဈ)ရပ်ကွက်ရိှ အမှတ်(၂၇)အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း အုတ်တံတုိင်း ခံစည်းုိးအြပင်ဘက်၌ 

လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံး ေတွရှိမ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်အတွင်းရှိ အေြခခံပညာ

အထက်တန်းေကျာင်းအား အကမ်းဖက်သမားများက လက်လုပ်မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲ

ဧရာဝတီယူိုက်တက်ှင့် ဧရာဝတီယူိုက်တက်ှင် ့

မဟာယူိုက်တက် ယှ်ပိင်ေနစ်။မဟာယူိုက်တက ်ယှ်ပိင်ေနစ်။




