
၁၃၈၄   ခုှစ်၊    ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်        ၁         ရက်၊      ဗုဒ ဟူးေန။                                                                                                                                            Wednesday,      13     July    2022          ၁၀၇၉၅

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

ဖတ်

စရာ

ယေန

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည ်

ကာလရှည်ြမင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တိုှင့ ်အတူေန 

ရြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတေူနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 

ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည ်

ေဆွမျိးတိုှင့် အတူတကွ ေနထိုင်ရသကဲ့သို ချမ်းသာ 

၏။
သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူအကီးအကဲများှင့် အလုပ်သေဘာေတွဆုံ ေဆွးေွး

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူအကီးအကဲများှင့ ်

အလုပ်သေဘာေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ေနြပည်ေတာ်      ဇူလိုင်      ၁၂

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံသုိ ေရာက်ရိှေနသည့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်သည်  ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

Army General Sergey Kuzhugetovich Shoigu ကိုယ်စား ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူအကီးအကဲများှင့် ဇူလုိင် ၁၁ ရက်မွန်းလဲွပုိင်းတွင်  ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဧည့်ခန်းမ 

ေဆာင်၌ အလုပ်သေဘာေတွဆု ံေဆွးေွးသည်။                                     စာမျက်ှာ ၂ ေကာ်လံ ၃ သို 

ဝါဆိလုြပည့ ်(ဓမ စကာအခါေတာေ်န)တွင် ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ် 

ကီး  အပါအဝင်  ရန်ကန်ုမိရိှ ဘရုားေစတမီျား၌ ကသုိလ်ုေကာင်းမ ြပ 

ကသူများြဖင့် အထူးစည်ကားလျက်ရှိ
စာမျက်ှာ - ၈

ြခင်ကျားအ ရာယ်ှင့် ေသွးလွန်တုပ်ေကွးကူးစက်မ  ြပဿနာ

စာမျက်ှာ - ၁၃

တုတ်ိုင်ငံ၌  ယခုှစ် ေမလကုန်ပိုင်းတွင် 5G မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးြပသူ 

ဦးေရ ၄၂၈ သန်းအထိ ရှိလာ

စာမျက်ှာ - ၁၉



ြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်တစ်ခါတစ်ရံမိုးသက်

ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးိင်ုသည်။ မိုးသက်ေလြပင်းကျစ် ေရြပင်/ေြမြပင်ေလသည် 

တစ်နာရီလ င် ၃၅ မိုင်မှ မိုင် ၄၀ အထိ တိုက်ခတ်ိုင်သည်။ လ  င်းအြမင့်မှာြမန်မာ့ကမ်းိုးတန်း 

တစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင ်ရှစ်ေပမှ ၁၂ ေပခန်  ရှိိုင်သည်။           မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်
အေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၂

       

ဇူလိုင်  ၁၃၊   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

ြမန်မာိုင်ငံ    လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ ကာလက    နယ်ချဲဆန်ကျင်ေရး၊ 

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်ေရး၊     တိုင်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်သည်များကိ ုဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက မကာခဏေြပာကားေလရိှ့သည်။ 

ထိက်ုတန်တတူန်သည့ ်လွတ်လပ်ေသာိင်ုငတံည်ေဆာက်ရာ၌ စည်းလံုးညီွတ် 

စွာြဖင့် မဲ မံေသာသတိြဖင့် ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းအားထုတ်မှသာ ေမ ာ်မှန်းထားသည့် 

အတိုင်း ရရှိိုင်ေကာင်း မှာကားခဲ့သည်။

အဓကိအချက်မှာ အေြပာမဟတ်ု စတ်ိခစံားချက်များှင့မ်လပ်ုဘ ဲတညူေီသာ 

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့ ်လက်ေတွအလပ်ုလပ်ုကမှသာ ေမ ာ်မှန်းထားသည့ပ်န်းတိင်ု 

သို ေရာက်ရိှိင်ုမည်ကိ ု“ညွီတ်ေရးဆိတုာ တညူေီသာအကျိး၊ တညူေီသာအလပ်ု၊ 

တူညီေသာရည်ရယ်ချက်ရိှရမယ်။ တစ်တုိင်းြပည်လံုး လူတစ်မျိးလံုးရဲလွတ်လပ် 

ေရး၊ လူတစ်မျိးလုံးရဲအကျိး၊ အဲဒီလို တူညီတဲ့ရည်ရယ်ချက်၊ တူညီတဲ့အကျိး၊ 

တူညီတဲ့အလုပ် တိုင်းသူြပည်သားေတွရေအာင ်တူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီွတ် 

ေရးမျိးြဖစ်ရမယ်။   ညီွတ်ချင်ပါတယ် ေြပာလိုမြဖစ်ဘူး”ဟု    ၁၉၄၆ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေနက ကျင်းပေသာ ဖဆပလ ြပည်လုံးက တ်ညီလာခံကီး၌ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းက ေြပာကားခဲ့သည်။

က ု်ပ်တုိသည် ြမန်မာတစ်မျိးသားလံုး၊  ြမန်မာတစ်ုိင်ငံလံုး သူက န်ဘဝမှ 

လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် အသက်ေပးကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ေသာ အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများကိ ု   ချစ်ခင်ြမတ်ိုးေကျးဇူးဆပ်လိုပါလ င်     အမျိးသား 

ေခါင်းေဆာင်ကီး    လမ်း န်မှာကားခဲ့သည့်အတိုင်း    ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ 

ိင်ုငေံတာ်၏ ရရိှပီးေသာလွတ်လပ်ေရး အဓွန်ရှည်တည်တံခ့ိင်ုမေဲရးှင့ ်တိင်ုးြပည် 

ငမ်ိးချမ်းသာယာဝေြပာေရးအတွက် မေမမ့ေလျာေ့သာ သတ၊ိ ိင်ုငအံေပ  သစ ာရိှရိှ 

တာဝန်သိသိ၊ တိုင်းြပည်ှင့်လူမျိးအေပ  ချစ်ခင်ြမတ်ိုးမ ှင့်  မေလ ာ့ေသာ ဇွဲ၊ 

လုံလ၊ သတ ိတိုြဖင့ ်တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ညီညီွတ်ွတ် 

ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည ်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ်သူက န်ဘဝ ကျေရာက်စ်က ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ  

ေရးနယ်ပယ်အသီးသီးတုိ၌ အမျိးမျိးအဖုဖံု ံိှပ်စက်မ ၊ ည်းပန်းမ ၊ ေခါင်းပုြံဖတ်မ ၊ 

ေသွးခဲွမ တိုကို ခါးစည်းခံခ့ဲကရသည်။ ဤခါးသးီေသာ အေတွအကံများေကာင့် 

ြမန်မာတစ်မျိးသားလုံးသည ်သူက န်ဘဝမှ လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် ကိုလိုနီ 

နယ်ချဲှင့် ဖက်ဆစ်တိုကို အသက်၊ ေသွး၊ ေခ း စေတးေပးဆပ်ကာ နည်းလမ်း 

အမျိးမျိးတိုြဖင့ ်တွန်းလှန်ခဲ့ကသည်။  သူက န်ဘဝမှ   လွတ်ေြမာက်အံ့ဆဲဆဲ၊ 

ိုင်ငံလွတ်လပ်ေရးရရှိရန ်လက်တစ်ကမ်းအလိုေလာက်တွင ်နယ်ချဲလက်ပါးေစ 

အမျိးသားသစ ာေဖာက်များ၏     လုပ်ကံသတ်ြဖတ်မ ေကာင့ ်    အမျိးသား 

ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့တ်ကွ ေခါင်းေဆာင်များ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးအတွက ်အသက်ှင့်လဲပီး ေပးဆပ်ခဲ့ရသည်။

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ အသက်၊ ေသွး၊ ေခ းတိုြဖင့ ်ရင်းီှးေပးဆပ် 

ရယူေပးခဲ့ေသာ  လွတ်လပ်ေရး  အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့ ်  အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ တည်ေဆာက်ေပးခဲေ့သာ ိင်ုငဖံွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ စည်းလုံး 

ညီွတ်ေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းသာယာဝေြပာေရးတုိကုိ ေခတ်အဆက်ဆက်က 

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်များက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။ ိုင်ငံလွတ်လပ်ေရး 

ရပဆီိေုသာ်လည်း မသမာသမူျားှင့ ်အမျိးသားသစ ာေဖာက်များ၏ လအူချင်းချင်း 

ေခါင်းပုံြဖတ်မ ၊    အိုင်ကျင့်ှိပ်စက်မ ၊    မတရားြပကျင့်မ တိုကင်းေဝးေအာင ်

တိုင်းြပည်ကိုချစ်ြမတ်ိုးေသာ ေခါင်းေဆာင်များက ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနက 

ရသည်။

ယခအုခါ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ မှာကားချက်များကိ ုမှတ်သား 

လိုက်နာပီး တိုင်းြပည်ှင့ ်လူမျိးအတွက် ညီညီွတ်ွတ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

ကရမည့်အချနိ်အခါြဖစ်သည်။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း လမ်း န်မိန် ကားခဲ့ေသာ 

“တိုင်းြပည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းေတွ၊ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းေတွကို လုပ်တဲ့ 

အခါမှာ တိင်ုးသြူပည်သား လထူနုဲချီပီးေတာ ့လပ်ုငန်းကိလုပ်ုမှ ေအာင်ြမင်လမိ့မ်ယ်” 

ဟူေသာ မိန်မှာချက်ကုိ စဲွမဲစွာခံယူပီး ြပည်သူလူထုဆ ကိ ုလက်ေတွအေကာင် 

အထည်ေပ လာေအာင် အစိုးရှင့ြ်ပည်သ ူညညီွီတ်ွတ် လက်တဲွလပ်ုကိင်ုကရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုသိုကိးပမ်းေဆာင်ရက်မှသာ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

အမှးြပေသာ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ဆ များ ြပည့်ဝမည်ြဖစ်ပီး 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား ေကျးဇူးဆပ်ရာေရာက်မည်ြဖစ်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ၂၀၂၂ ခုှစ် အာဇာနည်ေနသည်   ေခါင်းေဆာင်ကီးများကျဆုံးခဲ့

သည့် (၇၅) ှစ်ေြမာက်ကာလြဖစ်၍ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများကုိ ေအာက်ေမ ့

သတိရြခင်းများှင့်အတူ ေကျးဇူးတုံြပန်ေသာအားြဖင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်   အဓွန်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့ ်   ငိမ်းချမ်းသာယာဝေြပာ 

ေရးအတွက် တိုင်းရင်းသားြပည်သူအားလုံး တက်ညီလက်ည ီ လက်တွဲကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ေအာက်ေမ့သတိရြခင်းှင့်အတ ူ

ေကျးဇူးတုံြပန်

ေနြပည ် ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၂

မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ြဖစ်ပွား 

လျက်ရှိေသာ လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးှင့ ် အကမ်းဖက်မ တားဆီးေရး 

ဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့်   ပတ်သက်၍ 

ပရိသတ်များ၏   ရင်တွင်းခံစားချက ်

စကားသမံျားအား သဇင်FM၏ “ြပည်သူ 

ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ်မှ     

“ လ  င်သာယာမိနယ်ရိှ ြမန်မာစ့ီးပွားေရး 

ဘဏ်အား      မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွသည့ ်

ြဖစ်စ်”  ေခါင်းစ်ြဖင့် ဇူလုိင် ၁၃ ရက်    

မွန်းလဲွ  ၁  နာရတွီင်  ထတ်ုလ င့တ်င်ဆက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

လာမည့်အပတ် ဗုဒ ဟူးေနမွန်းလွဲ 

၁ နာရတွီင်   “PDF အမည်ခအံကမ်းဖက် 

သမားများက   ေပါက်မိနယ်  ေဒါင်းသာ 

ေကျးရာ  သာသနာ့ဝံသဘုန်းကီးေကျာင်း  

မှ  ဆရာေတာ်၏လည်ပင်းအား  ဓားြဖင့ ် 

ရက်စက်စွာခုတ်၍  သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် 

ြဖစ်စ်”ှင့်  ပတ်သက်သည့်ေခါင်းစ် 

ြဖင့်  ေဆွးေွးတင်ဆက်မည်ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ် ပါဝင်ေဆွးေွးလိုသူပရိသတ ် 

များအေနြဖင့်  အပတ်စ်ကာသပေတးေန 

နံနက် ၁၀  နာရီမှ  ၁၁  နာရီအတွင်း   

ဖုန်းနံပါတ်    ၀၉-၈၉၉ဝ၉၉၅၉၅ သို 

အမည်၊ ေနရပ်လပ်ိစာ၊  အလပ်ုအကိင်ုှင့် 

ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုနး်နံပါတ် 

တိုကိ ု Message  ေပးပိုပါဝင်ိင်ုပြီဖစ်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။  

ပါဝင်လာသည့ ်  ပရိသတ်များ၏ဖုန်းနံပါတ် 

များှင့်  ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များအား  

လ ိဝှက်ေပးထားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အသိ 

ေပးေကညာအပ်ပါသည်။         သတင်းစ်        

“ြပည်သူ ကားက ြပည်သူစကား” အစီအစ် ထုတ်လ င့်မည်

 ေရှဖုံးမှ

အဆုိပါ  ေတွဆံုေဆွးေွးပဲွသုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက       တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အတ ူ

ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦး၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) ဗုိလ်ချပ်ကီးထွန်းေအာင်၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ ရှုားိင်ုငဆံိင်ုရာ 

ြမန်မာိုင်ငံသံအမတ်ကီး  ဦးလွင်ဦးှင့ ်ြမန်မာစစ်သံ(ကည်း၊ 

ေရ၊ ေလ) ဗိုလ်မှးချပ်မိုးေကျာ်တို တက်ေရာက်ကသည်။

အြမင်ချင်းဖလှယ ်ေဆွးေွး 

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ် ှစ်ုိင်ငံတပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား 

ရှိရင်းစွဲချစ်ကည်ရင်းှီးမ ှင့်     စစ်ဘက်နည်းပညာဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို    ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ်

အေြခအေန၊ ရှုားိင်ုငတွံင် ကျင်းပလျက်ရိှသည့ ်ကာကွယ်ေရး 

စွမ်းရည်တိုးြမင့်ေရးဆိုင်ရာ      ပိင်ပွဲများှင့ ်  ေလ့ကျင့်ေရး 

ေဆာင်ရက်မ များတွင်  ြမန်မာ့တပ်မေတာ်က   ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  ဆက်လက်ပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေန၊   ြမန်မာိုင်ငံ၏   ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ  

အေြခအေနှင့်  ှစ်ိုင်ငံအစိုးရှင့ ်တပ်မေတာ်ှစ်ရပ်အကား 

က  ေပါင်းစုံတွင်   ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေနများအား    ခင်မင်ရင်းှီးစွာ    အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ေတွဆုံပွဲအပီးတွင ်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့ ်ရှုားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိုင်ငံ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူအကီးအကဲများ 

သည် အထမ်ိးအမှတ်တဆံပ်ိှင့ ်အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များ အြပန်အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကေကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက       တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်    ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ ကာကွယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူအကီးအက ဲ

ှင့် အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ှင့် အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ အြပန်အလှန် 

ေပးအပ်စ်။

အြပန်အလှန်

ေပးအပ်



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၂

ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံေမာ်စကိုမိ ကာလဂုါ 

ြပည်နယ ်ETHNOMIR ကမ ာ့ယ်ေကျးမ မိေတာ်ရှိ 

ေရ စည်းခုံပုံတူေစတီေတာ်ကီး  ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ 

ငှက်ြမတ်နားေတာ် တင်လှပေူဇာ်ပဲွှင့ ်ဗဒု ါဘေိသက 

အေနကဇာတင်   မဟာမဂ  လာ  အခမ်းအနားကို 

သာသနာေတာ်ှစ် ၂၅၆၆ ခုှစ်၊ ေကာဇာသက ရာဇ် 

၁၃၈၄  ခုှစ်၊   ဝါဆိုလြပည့်ေနြဖစ်သည့ ်   ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်  ကျင်းပြပလုပ်ရာ သီတဂူကမ ာ့ဗုဒ  

တက သိုလ်များ၏  အဓိပတိအဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ 

အဘိဓဇ   အဂ မဟာသဒ မ   ေဇာတိက၊  မဟာဓမ  

ကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ၊ ေရ ကျင်နိကာယဥက    

ေရ ကျင်သာသနာပိုင ်သီတဂူဆရာေတာ်ဘုရားကီး 

ေဒါက်တာဘဒ  eာဏိဿရ၊ ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲ ဒုတိယဥက    ေကျာက်မဲဆရာေတာ ်

ေဒါက်တာဘဒ   စ နဿရ၊ တိပိဋကဆရာေတာ ်

ဘဒ   သီလက  ာဘိဝံသှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေထရဝါဒဗုဒ  သာသနာြပတက သုိလ် ပါေမာက ချပ် 

အဂ မဟာပ  ိတ အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ၊ 

မဟာဓမ ကထကိ ဗဟဇုနဟတိဓရ၊ မဟာဂ ဝါစက 

ပ  တိ ေဒါက်တာဘဒ  ေဆကိ (ဓမ ဒူတဆရာေတာ်) 

တို   အမှးြပသည့်  ဆရာေတာ်၊  သံဃာေတာ် 

အရှင်သူြမတ်များ၊    ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံမ ှ

Orthodox ဘုန်းေတာ်ကီး၊ လားမားဘုန်းေတာ်ကီး 

များ က ေရာက်ချးီြမင့်ေတာ်မူကသည်။ 

တက်ေရာက်

အဆိပုါ အခမ်းအနားသုိ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက                ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ ဇနီးေဒ ကကလှ၊ 

ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံအထက်လ တ်ေတာ်ဒတုယိ 

ဥက    Konstantin Losifovich Kosachev၊ ုရှား 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး Colonel 

General Alexander Vasilievich Fomin(အလက် 

ဇန်းဒါး ဗာစီးလီယယ်ဗစ်ဖိုမင)်၊ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိင်ုင ံအစိုးရအဖဲွအစည်းှင့ ်ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

မှ တာဝန်ရှိသူများ၊   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဝင်   မန်းငိမ်းေမာင်၊   ေကာင်စီတွဲဖက ်

အတွင်းေရးမှး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး ရဝဲင်းဦးှင့ ်ဇနီး၊ 

သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးမျိးသိန်းေကျာ်၊   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ေလ) 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းေအာင်ှင့် ဇနီး၊    စစ်ေရးချပ် 

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မျိးေဇာ်သန်ိးှင့ ်ဇနီး၊ ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်ုံးမှ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများှင့ ်

ဇနီးများ၊ ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုငဆံိင်ုရာ ြမန်မာိင်ုင ံ

သအံမတ်ကီး ဦးလွင်ဦး၊ စစ်သံမှး ဗုိလ်မှးချပ်မုိးေကျာ်၊ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်    ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်မိင်၊ ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် 

ဦးဗိုလ်ေဌး၊  ခရီးစ်တွင်  လိုက်ပါလာသည့ ်ြမန်မာ့ 

တပ်မေတာ်မှ ထူးခ န်ဆုရအရာရှိများ၊ စစ်ဘက်၊ 

နယ်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊   ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မ ှ

ပညာေတာ်သင ်သင်တန်းသား အရာရှိများ၊ ုရှား-

ြမန်မာချစ်ကည်ရင်းှီးမ   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

အသင်းမှ ဧည့်သည်ေတာ်များ၊ စစ်ဘက်နည်းပညာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအဖွဲအစည်းမ ှ  ဧည့်သည ်

ေတာ်များ၊ ေမာ်စကိုေထရဝါဒဗုဒ အဖွဲအစည်းများ၊ 

ဘာသာေရးအဖဲွအစည်းများ၊ သံံုးများမှ ဖိတ်ကား 

ထားသည့ ်ဧည့သ်ည်ေတာ်များ၊  ဗဒု ဘာသာဝင် ရှုား 

ိုင်ငံသားများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊   ဇနီးှင့်  အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသူများက   သီတဂူဆရာေတာ် 

ကီးထံမှ       ကိုးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး 

ဥပါသကာများက ပရိတ်ပန်း၊ ပရိတ်ေရ၊ ပရိတ်ချည်၊ 

ပရတ်ိသမဲျားကိ ုသဃံာေတာ်များထ ံဆက်ကပ်သည်။ 

ထိုေနာက်  သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်တို ရတ်ပွား 

ချးီြမင့်ေတာ်မူကသည့် ပရိတ်တရားေတာ်များကို 

နာယူကည်ညိကသည်။

ပက်ဖျန်းကဲြဖန်ချည်ေှာင်

ယင်းေနာက်  ဥပါသကာများက  ပရိတ်ပန်း၊ 

ပရိတ်ေရ၊ ပရိတ်ချည်၊ ပရိတ်သဲများကို ယူေဆာင်၍ 

ေစတီေတာ်ပရိဝုဏ်ေတာ်တွင ်    ပက်ဖျန်းကဲြဖန်  

ချည်ေှာင်တားဆီးကာရံကသည်။ 

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ ဇနီးှင့် တက်ေရာက ်

လာကသူများက ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နား 

ေတာ်ှင့ ် လှဖွယ်ပစ ည်းများအား သတီဂဆူရာေတာ် 

ကီးထံ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကပီး  အေမ းနံသာရည ်

များ ပက်ဖျန်းပူေဇာ်ကသည်။

ဆက်လက်၍        ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက       ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊  ဇနီးှင့် 

အဖွဲဝင်များသည ်  ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊  ငှက်ြမတ ်

နားေတာ်တိုကို ပင့်ေဆာင်၍ ေစတီေတာ်ကီးအား 

လက်ယာရစ် လှည့်လည်ပင့်ေဆာင်ပူေဇာ်ကသည်။ 

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၊ ဇနီးှင့် အဖဲွဝင်များ၊ အခမ်း 

အနားသို တက်ေရာက်လာကသည့ ်ိုင်ငံြခားသံုံး 

များမှ စစ်သံမှးများ၊ သံအမတ်ကီးများက ရတနာ 

စိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်များကုိ အေမ းနံသာ 

ရည်များြဖင့် ပက်ဖျန်းပူေဇာ်ကသည်။ ယင်းေနာက် 

မဂ  လာအချန်ိတွင် ရတနာစန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နား 

ေတာ်တိုအား   ေစတီေတာ်အထွတ်သို  ပင့်ေဆာင် 

တပ်ဆင်ပူေဇာ်၍                   စာမျက်ှာ ၄ သို »»

ေမာ်စကိုမိ ကာလုဂါြပည်နယ် ETHNOMIR ကမ  ာယ့်ေကျးမ မိေတာ်ရှိ ေရ စည်းခုံပုံတူေစတီေတာ်ကီးအား 

ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ် တင်လှပူေဇာ်ပွဲှင့် ဗုဒ ါဘိေသက အေနကဇာတင် မဟာမဂ  လာ အခမ်းအနားကျင်းပ

ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၊ ဇနီးေဒ ကကလှှင့် အဖဲွဝင်များ ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊  

ငှက်ြမတ်နားေတာ်တိုကိ ုပင့်ေဆာင်၍ ေစတီေတာ်ကီးအား လက်ယာရစ်လှည့်လည်ပူေဇာ်ကစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အဖွဲဝင်များ  ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ်တိုကို အေမ းနံသာရည်များြဖင့် ပက်ဖျန်းပီး 

ေစတီေတာ်အထွတ်သို  ပင့်ေဆာင်တပ်ဆင်ပူေဇာ်စ်။



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ

ပရိတ်နံသာရည်များ ပက်ဖျန်းကပီး  ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ 

ငှက်ြမတ်နားေတာ ်  တင်လှပူေဇာ်ေအာင်ြမင်ြခင်း 

အထမ်ိးအမှတ် ရတနာ ေရ မိုး၊ ေငမွိုးများ ရာသွန်းဖိး 

ကသည်။

ဝမ်းေြမာက်ဩဝါဒစကားမ က်ကား

ဆက်လက်ပီး သဃံာေတာ်အရှင်သြူမတ်များက 

ေရ စည်းခုံပုံတူေစတီေတာ်ကီးအား ဗုဒ ါဘိေသက 

အေနကဇာတင်၍ ဗုဒ ါဘိသိက်သွန်းေတာ်မူကပီး 

သီတဂူဆရာေတာ်ကီးက     ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိုင်ငံ ေမာ်စကိုမိ ကာလုဂါြပည်နယ ်ETHNOMIR 

ကမ ာ့ယ်ေကျးမ မိေတာ်ရှ ိ  ေရ စည်းခုံပုံတူေစတီ 

တွင်တည်ရိှသည့ ်မလူေရ စည်းခုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

ကိ ုပထမြမန်မာိင်ုငေံတာ် စတင်တည်ေထာင်ခဲသ့ည့ ်

အေနာ်ရထာမင်းတရားကီးက ရှင်အရဟမံေထရ်ြမတ် 

၏ ဩဝါဒခယံ၍ူ လွန်ခဲသ့ည့ ်၉၆၃ ခှုစ်ခန်က စတင် 

တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အေနာ်ရထာမင်း 

နတ်ရာစံေတာ်မူပီးေနာက် သားေတာ် ကျန်စစ်သား 

မင်းက  ဆက်လက်တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး လွန်ခဲ့သည့် 

၉၃၂ ခှုစ်ခန်တွင် ပီးေြမာက်ခဲေ့ကာင်း၊ ေစတေီတာ် 

ကီး တည်ေဆာက်ခဲသ့ည့ှ်စ်မှ ပီးစီးခဲသ့ည့ှ်စ်အထ ိ

ှစ်ေပါင်း  ၃၁  ှစ်ကာ  တည်ေဆာက်ခဲ့ပီး ပုဂံရှိ 

ှစ်ထပ်ေစတေီတာ် ၄၅ ဆအူနက် တစ်ဆအူပါအဝင် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  ထိုသိုေသာ  သမိုင်းအစ်အလာှင့် 

ယ်ေကျးမ လက်ရာအြပည့ြ်ဖင့ ်ေရ စည်းခုပံုတံေူစတ ီ

ေတာ်ကီး  ယခုကဲ့သို တည်ထားိုင်ရန်အတွက ်

ြမန်မာိုင်ငံမှ  ေစတနာရှင်အလှရှင်များ၊ ြမန်မာ့ 

တပ်မေတာ်(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မသိားစမုျား၏ မတည် 

လှဒါန်းမ ှင့ ်သတီဂဆူရာေတာ်ကီး ကိယ်ုေတာ်တိင်ု 

၁၀ ကိမ်တိုင်တိုင် က ေရာက်ကိးပမ်းေတာ်မူခဲ့ပီး 

သီတဂူဗုဒ ဝိဟာရ(ေမာ်စကို)တွင်   သာသနာြပ 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေနသည့ ်ဆရာေတာ်များ၊ 

သံအမတ်ကီးများ၊    စစ်သံမှးများ  ဦးေဆာင်စီမံ 

ကီးကပ်မ ှင့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မှ ပညာေတာ်သင် 

သင်တန်းသားအရာရှိများ၊  ုရှားိုင်ငံမ ှဒါယကာ၊ 

ဒါယိကာမများ  စုေပါင်း၍  ေဆာင်ရက်မ များြဖင့ ်

အတွက် လှဒါန်းခ့ဲကသည့် ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမှ ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များ၊ ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကို 

ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ယေန  ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ် 

တင်လှပေူဇာ်ပီးစီးသည့ ် ေရ စည်းခုပံုတံေူစတေီတာ် 

ြမတ်ကီးသည် ရှုား-ြမန်မာ ှစ်ိင်ုငခံျစ်ကည်ေရးှင့ ်

ယ်ေကျးမ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၏ သမိင်ုးမှတ်တိင်ု 

တစ်ခြုဖစ်သည့အ်တွက် သက်ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျား 

အေနြဖင့် ေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ှစ်ေပါင်းရှည်ကာ 

အဓွန်ရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲေရးအတွက် ဝုိင်းဝန်းထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကရန် ေမတ ာရပ်ခလံိပုါေကာင်းြဖင့ ်

ေလ ာက်ထားတင်ြပသည်။

ေတာ်ကီး  ရတနာစိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ ်

တင်လှပူေဇာ်ပွဲှင့် ဗုဒ ါဘိေသက အေနကဇာတင် 

မဟာမဂ  လာအခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စွာ ပီးေြမာက် 

ြခင်းအြဖစ် ဝမ်းေြမာက်ဩဝါဒစကားမ က်ကားသည်။

ယင်းေနာက်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ်က ဝမ်းေြမာက် 

ေကာင်းေလ ာက်ထားရာတွင်   ေမာ်စကိုမိအနီး 

ကာလုဂါြပည်နယ်တွင်   တည်ထားလျက်ရှိသည့ ်

ပထမဆုံးေသာ ေထရဝါဒဗဒု ဘာသာေစတြီဖစ်သည့ ်

ေရ စည်းခုံပုံတူေစတီေတာ်ြမတ်ကီး  ရတနာစိန်ဖူး 

ေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ ်တင်လှပူေဇာ်ပွဲှင့် ဗုဒ ါ 

ဘေိသက အေနကဇာတင် မဟာမဂ  လာအခမ်းအနား 

သို ကုိယ်တုိင်တက်ေရာက်ကုသုိလ်ြပခွင့်ရရိှခ့ဲသည့် 

အတွက်  အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း၊ 

ေစတီေတာ်ကီးကိ ုဗုဒ ဘာသာ သာသနာေတာ်ကီး 

ကမ ာတည်သေရ   ထွန်းလင်းတည်တံ့ေနေစရန်၊ 

ရှုား-ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးှင့ ်ယ်ေကျးမ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးတွင ်       ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန်၊ 

အေရှတိုင်း ဗုဒ ယ်ေကျးမ ှင့် ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ  

တုိကုိြပသရန်ရည်ရယ်၍  ေရ စည်းခုပံုတံေူစတေီတာ် 

ြမတ်ကီးကိ ုတည်ထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း။

ကမ ာေ့ရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ စာရင်းဝင် ပဂုံမိ 

ယ်ေကျးမ အစ်အလာ      ထူးကဲြပည့်စုံသည့ ်

ေရ စည်းခုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးကို ုရှားိုင်ငံတွင ်

လာေရာက်တည်ထားြခင်းသည ်     ုရှား-ြမန်မာ 

ှစ်ိင်ုငယံ်ေကျးမ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၏ သမိင်ုး 

မှတ်တိုင်တစ်ခုလည်း ြဖစ်ေကာင်း။

ေထရဝါဒဗုဒ စင်တာ

ထိုအြပင် ုရှားိုင်ငံှင့် ယ်ေကျးမ ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မ အေနြဖင့်  ၂၀၁၅  ခုှစ်တွင် ြမန်မာ 

ေထရဝါဒဗုဒ စင်တာ        ေကျာင်းေတာ်ကီးကို 

တည်ေထာင်ုိင်ခ့ဲေကာင်း၊ ုရှားုိင်ငံမှ ဗုဒ ဘာသာ 

ဝင်များ တရားအားထတ်ုိင်ုရန်အတွက် ၂၀၁၈ ခှုစ် 

တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ(်ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစု 

များ၏လှဒါန်းမ ြဖင့ ်သဒ မ ေဇာတကိ သမ်ိေတာ်ကီး 

ှင့် ေရ တိဂုံေစတီပုံတူအထွတ်တင်ေစတီကို ြမန်မာ 

ိုင်ငံမှ သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်များ ပင့်ေဆာင်၍ 

ပ က်ချမဂ  လာေဆာင်ရက်ိင်ုခဲေ့ကာင်း၊ ၂၀၂၁ ခှုစ် 

ဇွန်လတွင် မမိှိင့အ်တ ူအစိုးရအဖဲွကိယ်ုစားလှယ်များ 

က ေရ တဂိုေံစတပီုတံ ူအထွတ်တင်ေစတကီိ ုရတနာ 

စိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ ်တင်လှပူေဇာ်ခဲ့ပီး 

သဒ မ ေဇာတကိသမ်ိေတာ်ကီးကိ ုေရစက်ချလှဒါန်း 

ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း။

ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုငတွံင် ပထမဆုံး ြမန်မာ ့

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ဝမ်းေြမာက်စကားေြပာကားစ်။

လားမားဘန်ုးေတာ်ကီး ဝမ်းေြမာက် ဩဝါဒစကားမ က်ကားစ်။
ရှုားကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး အလက်ဇန်းဒါး 

ဗာစီးလီယယ်ဗစ ်ဖိုမင် ဝမ်းေြမာက်စကားေြပာကားစ်။

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဘာသာ၊ 

သာသနာဟသူည်မှာ လတူို၏ စိတ်ှလံုး ေအးချမ်းမ ၊ 

ငိမ်းချမ်းသာယာမ ကို   အေထာက်အပံ့ြပေစပါ 

ေကာင်း၊ သိုြဖစ်၍ ယခု ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးသည ်

လည်း  ုရှားိုင်ငံသ ူ  ိုင်ငံသားများ၏ စိတ်ှလုံး 

ေအးချမ်းမ ၊ ုရှား-ြမန်မာ ချစ်ကည်ရင်းှီးမ ၊ ခိုင်မဲ 

သည့် ေအးချမ်းသာယာမ ကိ ုခုိင်မာစွာ ေဆာင်က်း 

ေပးမည်ဟ ုမိမိအေနြဖင့်   အြပည့်အဝယုံကည်ပါ 

ေကာင်း၊       ေရ စည်းခုံပုံတူေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

တည်ထားိုင်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေတာ်မူခဲ့သည့ ်

သီတဂူဆရာေတာ်ကီးှင့ ်       သီတဂူဗုဒ ဝိဟာရ 

(ေမာ်စကို)မ ှဆရာေတာ်များအား ေကျးဇူးဥပကာရ 

တင်ရှိပါေကာင်း။

ေကျးဇူးတင်ရှိ

ထိုအြပင် အခမ်းအနားသုိ ကုိယ်တုိင်တက်ေရာက် 

ေပးသည့်   ဗုဒ ဘာသာှင့်   ခရစ်ယာန်ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များ၊  ုရှားိုင်ငံကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ အကီးအကှဲင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား၊ သအံမတ်ကီး 

များှင့ ်သံုံးမသိားစုဝင်များ၊ ရှုား-ြမန်မာ ချစ်ကည် 

ေရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးအသင်းမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ETHNOMIR ကမ ာ့ယ်ေကျးမ မိေတာ်မ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊   ေစတီေတာ်ကီးြဖစ်ေြမာက်ေရး 

ယင်းေနာက် လားမားဘန်ုးေတာ်ကီးှင့ ်ရှုား 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီးတိုက 

ဝမ်းေြမာက်စကားများ ေြပာကားကသည်။ ထိုေနာက်      

လားမားဘုန်းေတာ်ကီးက  သီတဂူဆရာေတာ်ကီး 

ှင့ ်ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   တိုအား 

ဓမ လက်ေဆာင်များေပးအပ်ပီး  သီတဂူဆရာေတာ် 

ကီးှင့်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   

တိုက တက်ေရာက်လာကသမူျားကိ ု ဓမ လက်ေဆာင် 

များ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။

ထိုေနာက်  ETHNOMIR ကမ ာ့ယ်ေကျးမ  

မိေတာ်ရှ ိေရ စည်းခုံပုံတူေစတီေတာ်ကီး  ရတနာ 

စိန်ဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ် တင်လှပူေဇာ်ပဲွှင့် 

ဗုဒ ါဘိေသက အေနကဇာတင် မဟာမဂ  လာ အခမ်း 

အနားေအာင်ပဲွအထမ်ိးအမှတ်ှင့ ်ကမ ည်းေမာ်ကွန်း 

ေကျာက်စာကိ ုဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ပီး အေမ းနံသာ 

ရည်များြဖင့ ်ပက်ဖျန်းပူေဇာ်ကသည်။

ဆက်လက်၍       ုရှား ခင်းပန်းချပီညာရှင ် 

Mr. Alexander Alexandrovich Shilov က ၎င်းကိယ်ု 

တိုင်ေရးဆွဲထားသည့ ်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်၏ ပံုတူပန်းချ ီ

ကားချပ်ကိ ု အမှတ်တရလက်ေဆာင်အြဖစ် ေပးအပ် 

သည်။                                 စာမျက်ှာ ၅ သို »»

သီတဂူဆရာေတာ် ေဒါက်တာဘဒ  ဉာဏိဿရ ဝမ်းေြမာက ်

ဩဝါဒစကားမ က်ကားစ်။



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 »» စာမျက်ှာ ၄ မှ

ယင်းေနာက် သတီဂဆူရာေတာ်ကီး အမှးြပ၍ 

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ုိင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၊ ရှုားကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိ 

ဝန်ကီးှင့်   တက်ေရာက်လာကသည့်   ြမန်မာ့ 

တပ်မေတာ်ှင့ ်ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံအစိုးရအဖဲွ 

တိုမှ အရာရှိကီးများက ေအာင်ေခါင်းေလာင်းေတာ ်

အား သံုးချက်ထုိးခတ်ပူေဇာ်၍ ေမတ ာြပပီး စေုပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်ကသည်။ 

ကပ်လှပူေဇာ်

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အဖွဲဝင်များသည ် 

ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအတွင်းရှိ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ ်

ြမတ်အား   ဆီမီး၊   သစ်သီး ကိုးမျိးှင့ ် ြမသပိတ် 

ဆွမ်းေတာ်တုိကုိ ကပ်လှပေူဇာ်သည်။ ဆက်လက်၍ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ် 

ဝန်ကီးချပ်၊ ရှုားကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒတုယိ 

ဝန်ကီးှင့် ုရှားအထက်လ တ်ေတာ် ဒုတိယဥက    

တိုက  ေစတီေတာ်ကီး  ဧည့်သည်ေတာ်မှတ်တမ်း 

စာအုပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးပူေဇာ်ကသည်။

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့ ် ဇနီးှင့်  အဖွဲဝင ်

များသည် ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များအား ေနဆွမ်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကပီး အခမ်းအနားတက်ေရာက် 

လာကသမူျားအား ေနလယ်စာြဖင့ ်တည်ခင်းဧည့ခ် ံ

ခဲသ့ည်။ ေနလယ်စာသုံးေဆာင်အပီးတွင် ိင်ုငေံတာ် 

မှတ်တိုင်တစ်ခုြဖစ်ေစရန်     ေစတီေတာ်ကီးကို 

တည်ေဆာက်ပူေဇာ်ိုင်ေရး     ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း၊    သင်တန်းသားများအေနြဖင့်လည်း 

ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားှင့်ပတ်သက်၍ ယုံယုံ 

ကည်ကည်ြဖင့် ေလးေလးနက်နက် ေဆာင်ရက်က 

ေစလိုပီး ဗုဒ ြမတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမှင့်အညီ 

ခ့ဲသြဖင့် တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်၏တာဝန် 

များကို ဝင်ေရာက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရေကာင်း၊ ြပည်သူ 

လူထုတစ်ရပ်လုံးလိုလားသည့ ်   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ

စနစ်သုိ ေလ ာက်လှမ်းိင်ုေရး တပ်မေတာ်အေနြဖင့် 

အစ်အဆက်ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ဒီမိုကေရစ ီ

ပထမအကိမ်ေရးေကာက်ပွဲတွင်    ဦးသိန်းစိန် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းသည် ိုင်ငံေတာ်ေလ ာက်လှမ်း 

ေနသည့် ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလမ်းေကာင်း ခုိင်မာေရး 

အတွက်သာြဖစ်ပီး ထုိလမ်းေကာင်းေပ မှ ေသွဖည် 

ေစမည်  မဟုတ်ေကာင်း၊  တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်

စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့ဝ်သည့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ် 

ခိုင်မာေစေရး၊  ဒီမိုကေရစီှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို 

အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးကို 

ဦးတည်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊ သင်တန်းသား 

အရာရိှများအေနြဖင့ ်ိင်ုငေံတာ်၏ ိင်ုငေံရးြဖစ်ေပ  

ေြပာင်းလဲမ ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိိုင်ရန်အတွက် 

ယခုကဲ့သို      သမိုင်းြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များှင့်တက ွ

အကျယ်တဝင့်       ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း။

အမဲေလ ာက်လှမ်းေနရမည်

ိင်ုငတံိင်ုးသည် မမိတိို၏ အကျိးစီးပွားအတွက် 

စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမ ေရး က  ေပါင်းစုံတွင ်

ကိးပမ်းအားထုတ်ေနရမည်ြဖစ်ပီး   Moving 

Forward ဟူသည့်အတိုင်း အမဲေလ ာက်လှမ်းေနရ

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   ရပ်ေနပါက  မိမိတိုတိုင်းြပည ်

ေနာက်ကျကျန်ေနခဲ့မည်ြဖစ်ေကာင်း၊   တိုင်းြပည ်

တည်ေဆာက်ရာတွင ်လူသားအရင်းအြမစ်ေကာင်း 

များ ေပ ထွက်ေရးသည ်အဓိကအေရးကီးဆုံးြဖစ ်

သြဖင့်   ပညာတတ်  လူသားအရင်းအြမစ်များ 

ေပါက ယ်ဝေရး   ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊   ပညာေတာ်သင်  သင်တန်းသားများ 

အေနြဖင့်လည်း သင်ကားေပးသည့ ်အတတ်ပညာ 

များကို  အေလးအနက်ထား  သင်ယူသွားကရန ်

လိုအပ်ပီး  အမဲမြပတ်ေလ့လာ အားထုတ်ေနက 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်ှင့် တပ်မေတာ်မှ 

ေငွေကးအရင်းအှီး၊  အချနိ်အရင်းအှီးများစွာ 

ကုန်ကျထားပီး ပညာေတာ်သင ်ေစလ တ်ေပးထား 

ြခင်းြဖစ်သြဖင့်   မိမိတို၏  တစ်ဦးချင်းအတွက်၊ 

တပ်မေတာ်အတွက်၊ တိုင်းြပည်အတွက် အားကိုး 

အားထားရသည့ ်ပညာတတ်လသူားအရင်းအြမစ်များ 

ြဖစ်ေအာင်      ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သားများြဖစ်သည်ှင့အ်ည ီ

စည်းကမ်းစနစ်တကျြဖင့ ်ေနထိုင်သွားလာလ ပ်ရှား 

ရမည်ြဖစ်ပီး   ေဒသ ရထုတ်ြပန်ထားသည့  ်

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာကရန် 

လိုေကာင်း၊        စည်းကမ်းစနစ်တကျေနထိုင်၍ 

ကျန်းမာေရး   ေကာင်းမွန်ေရးအတွက်ကိုလည်း 

တစ်ဦးချင်းအသိ၊ သတိြဖင့် ဂုစိုက်ေနထိုင်ကရန ်

လိေုကာင်း၊ အချင်းချင်းစည်းလံုးညီွတ်စွာ ေနထိင်ု 

လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ကပီး မိမိုိင်ငံ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကိးပမ်းေဆာင်ရက် 

ကေစလိုေကာင်း မှာကားသည်။

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက      ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်က  သင်တန်းသား 

အရာရိှများအတွက် အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များေပးအပ်ရာ  သင်တန်းသား ကိယ်ုစားလှယ်များက 

လက်ခံရယူကသည်။

ယင်းေနာက်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် ဇနီးှင့် 

အဖွဲဝင်များသည် တာတာစတန်ြပည်နယ်သမ တ 

Mr. Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (စုတန်   

ဂုါလယိယ်ဗစ်ချ်   မင်နီခါ့ေနာ့ဖ်)၏ ဖတ်ိကားမ အရ 

အလုပ်သေဘာချစ်ကည်ေရးခရီးစ်အြဖစ ် ယေန  

ေဒသစံေတာ်ချနိ်    မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်  ေမာ်စကိုမိ 

Sheremetyevo(ရှဲလ်ယယ ်မဲကျဲဗာ) အြပည်ြပည ်

ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှတစ်ဆင့် တာတာစတန်ြပည်နယ်  

ကာဇန်မိ  ကာဇန်ေလဆပ်ိသို ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်

ဆက်လက်ထွက်ခွာကရာ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ   တာဝန်ရှိသူများက 

ေလဆိပ်၌ လုိက်လံပုိေဆာင် တ်ဆက်ခ့ဲကေကာင်း 

သိရသည်။                                     

    သတင်းစ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ှင့ ်အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသည့ ်ဧည့သ်ည် 

ေတာ်ကီးများသည် အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်း 

များ အြပန်အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ကသည်။ 

ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက        ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်သည်    ုရှား 

ဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံရှိ       ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မ ှ

ပညာေတာ်သင်   သင်တန်းသားအရာရှိများအား  

ETHNOMIR ကမ ာယ့်ေကျးမ မိေတာ်ရိှ   ဧည့ခ်န်းမ 

ေဆာင်၌ ေတွဆု၍ံ   ယခေုရ စည်းခုပံုတံေူစတေီတာ် 

ကီး ရတနာစန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ်နားေတာ် တင်လှ 

ပူေဇာ်ပွဲှင့်  ဗုဒ ါဘိေသကအေနကဇာတင် မဟာ 

မဂ  လာအခမ်းအနားသို လာေရာက်စ် အခွင့် ကံ 

သြဖင့် သင်တန်းသားများကို ေတွဆုံြခင်းြဖစ်ပီး 

ယခကုဲသ့ို ဗဒု ဘာသာထုံးတမ်းစ်လာ မဟာမဂ  လာ 

အခမ်းအနားကုိ သင်တန်းသားအရာရိှများ ကုိယ်တုိင် 

ကုိယ်ကျ ပါဝင်ခ့ဲကရသြဖင့် ကုသိုလ်များစွာ ရရိှုိင် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဗုဒ သာသနာေတာ်ကီး ထွန်းကား 

ြပန်ပွားေစရန်ှင့် ုရှား-ြမန်မာ ှစ်ုိင်ငံချစ်ကည်ေရး 

ှင့် ယ်ေကျးမ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၏ သမိုင်း 

ေမတ ာတရားလက်ကိုင်ထား၍   မှန်မှန်ကန်ကန် 

ေြပာဆိုေနထိုင် ဆက်ဆံကေစလိုေကာင်း။ 

ေရြခား၊ ေြမြခားတွင ်  ကာလရှည ်သင်တန်း 

တက်ေရာက်ေနကသည့်  အရာရှိများြဖစ်သြဖင့ ်

မိမိတိုိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရးြဖစ်ေပ ေြပာင်းလဲမ များကို

လည်း  မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိရန်  လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ တပ်မေတာ်သားများသည် ြပည်သူကားမှ 

ေပါက်ဖွားလာြခင်းြဖစ်ပီး    တပ်မေတာ်သည် 

တိုင်းြပည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ထိုေကာင့်  ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက  လိုလား 

ေတာင့်တေနကသည့်    ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ ်

ေလ ာက်လှမ်းေရးကို     ခိုင်ခိုင်မာမာြဖစ်ေစရန ်

တပ်မေတာ်က ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း။ 

၁၉၈၈ ခုှစ်၌ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့် တစ်ပါတီ 

အုပ်ချပ်မ ကို  မကိက်မှစ်သက်ြခင်း၊  စီးပွားေရး

ကျဆင်းြခင်းတိုေကာင့် တိုင်းြပည်၌ မငိမ်မသက်မ  

များ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း၊    ယင်းအေြခအေနအေပ  

ိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းများ           ြပည်ပိုင်ငံများ၏  

ေြမာက်ပင့်ေသွးထိုးမ များေကာင့ ်   ိုင်ငံေတာ်ကီး 

ပိကဲွပျက်စီးေတာ့မည့် အေြခအေနသို ေရာက်ရိှလာ 

ဦးေဆာင်သည့် ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ်ရပ် တက်လာ 

ခဲ့ကာ  တပ်မေတာ်ှင့်  လက်တွဲညီညီ ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း။ 

၂၀၁၅   ခုှစ်   အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲ 

ေနာက်ပိုင်းတွင်   ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ်တစ်ရပ ်

တက်လာခဲ့ပီး ိုင်ငံေရးအရအသုံးချ၍ ိုင်ငံေရး၊ 

စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး  နယ်ပယ်တိုတွင် 

ဥပေဒကို    လက်တစ်လုံးြခား    အသုံးချြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်လာခဲ့သည်ကို    ေတွခဲ့ရေကာင်း၊ 

ထိုေနာက ် ေရးေကာက်ပဲွမတုိင်မီ လ ပ်ရှားမ များှင့် 

ေရးေကာက်ပွဲ    ကျင်းပြပလုပ်ချနိ်တိုတွင်လည်း 

မသမာေသာနည်းလမ်းများြဖင့်  အိုင်ရရှိိုင်ေရး 

လုပ်ေဆာင်လာခဲ့သည်ကို    ေတွရှိခဲ့ရေကာင်း၊ 

ထိုေနာက ် မဲမသမာမ များကို  ရှင်းလင်းေဆာင်ရက် 

ေပးရန် တပ်မေတာ်က တာဝန်ရှိသူအစိုးရအဖွဲသို 

ေြပာကားခဲေ့သာ်လည်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 

မရှိသည့်အြပင် ိုင်ငံေတာ်၏အာဏာကို အတင်း 

အဓမ ရယူရန်         ကိးပမ်းလာခဲ့ေသာေကာင့ ်

တပ်မေတာ်မှ ုိင်ငံေတာ်၏ တာဝန်များကုိ ဝင်ေရာက် 

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

အား ုရှား ခင်းပန်းချပီညာရှင ်Mr. Alexander Alexandrovich Shilov က ကိုယ်တိုင်ေရးဆွဲထားသည့် 

ပုံတူပန်းချအီား အမှတ်တရလက်ေဆာင်အြဖစ ်ေပးအပ်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံရှိ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မ ှ

ပညာေတာ်သင ် သင်တန်းသားအရာရှိများအား ေတွဆုံအမှာစကားေြပာကားစ်။

တပ်မေတာ်အေနြဖင့ ်စစ်မှန်စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့ ်ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ ်ခိုင်မာေစေရး၊  

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိ ုအေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရးကိ ုဦးတည်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁၂

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း       ိုင်ငံ 

ကာလုဂါြပည်နယ် ETHNOMIR 

ကမ ာ့ယ်ေကျးမ           မိေတာ ်

အတွင်းရှိ ေရ စည်းခုံေစတီေတာ် 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ 

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံှင့် ှစ်ိုင်ငံက  ေပါင်းစုံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များတိုးြမင့်ိုင်ေရး ေဆွးေွးေဆာင်ရက်

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး 

Colonel  General  Alexander 

Vasilievich  Fomin (အလက် 

ဇန်းဒါး  ဗာစီးလီယယ်ဗစ ် ဖိုမင)်၊ 

ပညာေရးဆိုင်ရာ         ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရးတွင်     စစ်ဘက်-

အရပ်ဘက်     သင်တန်းသားများ 

ေစလ တ်         ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်

အေြခအေန၊          ှစ်ိုင်ငံ 

ကိုးကွယ်ရာ         ဘာသာှစ်ခု 

ချစ်ကည်ရင်းီှးမ   တည်ေဆာက် 

ပီး   ကမ ာလှည့်ခရီးသွားက   

ဖံွဖိးတိးုတက်ေရးကိ ုအေထာက် 

အကြူဖစ်ေစိင်ုမည့ ် အေြခအေန၊           

အရပ်ဘက်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ေရးက     ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်

ိုင်မည့်     အေြခအေနများှင့် 

ပတ်သက်၍        ခင်မင်ရင်းှီးစွာ   

အြမင်ချင်းဖလှယ်   ေဆွးေွးခဲ့က 

သည်။

 ုရှား-အာဆီယံ စီးပွားေရး

ေကာင်စီဥက   ှင့်ေတွဆုံ

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များသည ်ဇူလိုင်  

၁၁ ရက်တွင်   ုရှား-အာဆီယံ 

စီးပွားေရးေကာင်စီဥက    Mr. Ivan 

Polyakov   (အီဗန် ပါလျာေကာ)့

ဦးေဆာင်သည့်    ကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲအား  ေခတ တည်းခိုေနထိုင် 

သည့်     Metropol    ဟိုတယ် 

ဧည့ခ်န်းမ၌ေတွဆု၍ံ  စိက်ုပျိးေရး 

ကို အေြခခံသည့် ထုတ်ကုန်များ  

တင်ပိုိုင်ေရးှင့ ်   ဆီထွက်သီးှံ 

စိုက်ပျိး      ထုတ်လုပ်မ အတွက် 

နည်းပညာ    လိုအပ်ချက်များကိ ု

ပူးေပါင်း     ေဆာင်ရက်ိုင်မည့ ် 

အေြခအေန၊              လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အား ထတ်ုလပ်ုမ ှင့ ်ှစ်ိင်ုင ံ

ပုိကုန်၊    သွင်းကန်ုက      အဆင့် 

ြမင့တ်င်ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်အေြခ 

အေနများကိုလည်းေကာင်း။ 

ိုင်ငံေတာ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့်  အဖွဲဝင်များသည ် ုရှား 

ိုင်ငံပိုင ်အဏုြမေကာ်ပိုေရးရှင်း  

Rosatom State Corporations 

သို   သွားေရာက်၍   Rosatom 

State    Corporations    ၏ 

အေထေွထ ွ န်ကားေရးမှးချပ် 

Mr.  Alexey Likhachev (အလက်စ ီ

လခီါေချာဖ့်) ဦးေဆာင်သည့ ် အဖဲွ 

ဝင်များှင့်ေတွဆံု၍ ျကလီးယား 

စွမ်းအင်နည်းပညာ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ     နယ်ပယ်များတွင်  

ှစ်ိင်ုင ံြပည်သလူထူ ုအကျိးရိှေစ 

ိုင်မည့်   က  များ၌   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမည့ ်   အေြခအေန၊    

ျကလီးယား      စွမ်းအင်ကို 

ငမ်ိးချမ်းစွာအသုံးြပ၍     သပိ ံှင့် 

သေုတသနစမ်းသပ်ြခင်း၊ ေဆးဝါး 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊          စုိက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့ ်         စက်မ က  ၊ 

စားေသာက်ကုန်က  များတွင်  

အသုံးြပ     ေဆာင်ရက်ုိင်မည့်

အေြခအေနများကုိလည်းေကာင်း။ 

ုရှားိုင်ငံပိုင ်       အာကာသ 

ေကာ်ပိုေရးရှင်း   State   Space 

Corporation “Roscosmos”  သို  

သွားေရာက်၍   ရှုားိင်ုငသံမ တ 

၏ ိင်ုငတံကာအာကာသဆိင်ုရာ  

အထူးသတံမန်ှင့ ် “Roscosmos” 

၏ အေထွေထွ န်ကားေရးမှးချပ် 

ြဖစ်သူ  Dr. Dmitry  Rogozin 

(ဒမီတီရ ီရာဂိဇုင်)   ဦးေဆာင်သည့် 

အဖဲွဝင်များှင့ ်ေတွဆုကံာ   သပိ ံ 

ှင့်    နညး်ပညာက     ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးဆုိင်ရာများှင့် လူစွမ်း 

အားအရင်းအြမစ ်ဖွံဖိးတုိးတက် 

ေရးဆုိင်ရာများကုိ   လည်းေကာင်း       

တစ်ဖွဲချင်းစီအလိုက ်  သီးြခားစ ီ

ေတွဆုံ၍    အြမင်ချင်းဖလှယ ်

ေဆွးေွးခဲ့သည်။

ေတွဆုေံဆွးေွးမ များ    အပီး 

တွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့ ်ရှုား-အာဆယီ ံစီးပွားေရး 

ေကာင်စဦက   ၊  Rosatom State  

Corporations  ၏  အေထွေထွ 

 န်ကားေရးမှးချပ်၊  ုရှားုိင်ငံ 

သမ တ၏ ိင်ုငတံကာ  အာကာသ 

ဆိုင်ရာ        စာမျက်ှာ ၇ သို 

ကီး ရတနာစန်ိဖူးေတာ်၊ ငှက်ြမတ် 

နားေတာ်၊ ေရ ထီးေတာ်  တင်လှ 

ပူေဇာ်ြခင်းှင့ ်     ဗုဒ ါဘိေသက 

အေနကဇာတင်   မဂ  လာအခမ်း 

အနားသို တက်ေရာက်ရန်အတွက် 

ိင်ုငေံတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ 

ဥက        ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် 

ဦးေဆာင်သည့်    ကိုယ်စားလှယ ်

အဖွဲသည်    ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း 

ိင်ုငသံို ဇလူိင်ု ၁၀ ရက် နနံက်ပိင်ုး 

တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြမန်မာ 

ေလေကာင်း(MAI)မှ       အထူး 

ေလယာ်ြဖင့ ်         ေနြပည်ေတာ် 

တပ်မေတာ်ေလဆိပ်မှ   ထွက်ခွာ 

ခဲ့ပီး  ယင်းေန     ေဒသစေံတာ်ချန်ိ 

ညေနပိုင်းတွင်         ေမာ်စကိုမိ 

Sheremetyevo     (ရှဲလ်ယယ် 

မဲကျဲဗာ)    အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ်သို       ေရာကရိှ်ခ့ဲရာ 

ုရှားိုင်ငံဆိုင်ရာ     ြမန်မာိုင်ငံ 

သအံမတ်ကီး ဦးလွင်ဦး၊ စစ်သမှံး 

ဗိုလ်မှးချပ်မိုးေကျာ်ှင့ ် တာဝန် 

ရှိသူများက   ေလဆိပ်၌   ကိဆို 

 တ်ဆက်ကသည်။ 

ုရှား-ြမန်မာ ချစ်ကည ်

ေရးအသင်းဥက   ှင့်ေတွဆုံ

ိုင်ငံေတာ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက      ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီး 

ချပ်ှင့ ် ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွသည် 

ယင်းေန     ညေနပုိင်းတွင်   ေခတ  

တည်းခိုသည့်       ေမာ်စကိုမိ 

Metropol  ဟိုတယ်  ဧည့်ခန်းမ 

ေဆာင်၌ ုရှား-ြမန်မာ ချစ်ကည် 

ေရးအသင်းဥက    Mr. Dmitriev 

Mikhail Arkadievich ဦးေဆာင် 

သည့်     ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့ ်

ှစ်ိင်ုငံစီးပွားေရးဆုိင်ရာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ         ြမင့်တင်ေရး၊ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်

ဦးေဆာင်သည် ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့ ်ုရှား-အာဆီယံ စီးပွားေရးေကာင်စီဥက    Mr. Ivan Polyakov   

ဦးေဆာင်သည့ ်ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွတို ေမာ်စကိုမိ Metropol  ဟိတုယ်  ဧည့ခ်န်းမ၌ ေတွဆုေံဆွးေွးစ်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနှင့် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းုိင်ငံ  

Rosatom State  Corporations  တို   နားလည်မ စာခ န်လ ာတစ်ရပ်ကိ ု  အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထုိးစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက     ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့် 

ဇနီးေဒ ကကလှတို ေမာ်စကိုမိ Sheremetyevo အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို  ေရာက်ရှိရာ  

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ  ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန   ဒုတိယဝန်ကီး Colonel  General  Alexander 

Vasilievich  Fomin ှင့်တာဝန်ရှိသူတိုက ကိဆို တ်ဆက်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

ဦးေဆာင်သည် ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့ ်ုရှား-ြမန်မာ ချစ်ကည်ေရးအသင်းဥက    Mr. Dmitriev Mikhail 

Arkadievich ဦးေဆာင်သည့ ်ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွတို ေမာ်စကိုမိ Metropol ဟိတုယ် ဧည့ခ်န်းမ၌ ေတွဆု ံ

ေဆွးေွးစ်။



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အထူးသတံမန်ှင့ ်“Roscosmos” 

၏  အေထွေထွ န်ကားေရးမှး 

ချပ်တိုသည်           အမှတ်တရ   

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများ    အြပန် 

အလှန်ေပးအပ်ခဲ့ပီး      စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုမံျား ိက်ုက 

သည်။ 

ထိသုို ေတွဆုေံဆွးေွးခဲရ့ာတွင်  

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာုိင်ငံ 

ေတာ်   သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ 

Rosatom State Corporations 

တိုသည်   နားလည်မ စာခ န်လ ာ  

တစ်ရပ်ကိ ုအတည်ြပလက်မှတ ်

ေရးထိုးိုင်ခဲ့သည်။ 

ေနလယ်စာတည်ခင်း

ထိုြပင ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးေကာင်စီဥက        ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  ဇနီးှင့ ်  အဖဲွဝင် 

များသည် ရှုားိင်ုငဆံိင်ုရာ ြမန်မာ 

ိုင်ငံသံအမတ်ကီး ဦးလွင်ဦးှင့ ် 

ဇနီးတိုက     တည်ခင်းဧည့ခ်သံည့ ်

ေနလယ်စာကို    သံုံး၊   စစ်သံုံး 

မိသားစုများှင့ ်         အတူတကွ 

သုံးေဆာင်ခဲ့ကသည်။ ထိုေနာက်  

သံုံး၊  စစ်သံုံးတိုတွင ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ် အရာ 

ထမ်း၊ အမ ထမ်းများအား ေတွဆုံ  

အမှာစကား     ေြပာကားရာတွင ်

ိုင်ငံတစ်ခုှင့်တစ်ခု     ဆက်ဆံ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်       သံတမန် 

ဆက်ဆံေရးသည ် အေရးကီးပီး 

စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက်  ဆက်ဆေံရး 

ေကာင်းမွန်ေစရန ်     အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေပးကရသူများြဖစ ်

ေကာင်း၊ ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုင ံ

ှင့ ်မိမိတုိုိင်ငံသည် သမိင်ုးအစ် 

အဆက်  စီးပွားေရး၊  ပညာေရး၊ 

ယ်ေကျးမ ှင့်  အြခားနယ်ပယ် 

ေပါင်းစုံတွင ်    ေကာင်းမွန်သည့ ်

ဆက်ဆံေရးများ    ရှိခဲ့ေကာင်း၊ 

သံုံး၊ စစ်သံုံးများတွင ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကရသူများသည်  

ေရြခား၊  ေြမြခားတွင်   ိင်ုငေံတာ် 

၏တာဝန်များကိ ု    လာေရာက ်

ထမ်းေဆာင်        ေနကရသူများ  

ြဖစ်သြဖင့်    အချင်းချင်းစည်းလုံး 

ညီွတ်စွာြဖင့ ်            လက်တွဲ 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း        ိုင်ငံသို 

အေကာင်း          အမျိးမျိးြဖင့ ်

လာေရာက်ကသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံ 

သားများ၏   အခက်အခဲများကိ ု

ကူညီေြဖရှင်း          ေပးကရမည ်

ြဖစ်သကဲ့သို       ြမန်မာိုင်ငံသို 

အေကာင်း          အမျိးမျိးြဖင့ ်

သွားေရာက်မည့ ် ုရှားိုင်ငံသား 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

ဦးေဆာင်သည့် ကိယ်ုစားလှယ်အဖဲွ  ရှုားိင်ုငသံမ တ၏ ိင်ုငတံကာအာကာသဆိင်ုရာ အထူးသတံမန်ှင့်  

“Roscosmos” ၏ အေထေွထွ န်ကားေရးမှးချပ်ြဖစ်သ ူ Dr. Dmitry  Rogozin ဦးေဆာင်သည့အ်ဖဲွဝင် 

များှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

ှင့် ဇနီး ေဒ ကကလှတို သံုံး၊ စစ်သံုံးမိသားစုများအတွက ်  အမှတ်တရလက်ေဆာင်ပစ ည်းများ 

ေပးအပ်ရာ သံအမတ်ကီး ဦးလွင်ဦးှင့ ်သံုံး၊ စစ်သံုံးတိုမ ှတာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏  

ဇနီး ေဒ ကကလှှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊ သံဃာေတာ်များ ုရှားိုင်င ံေမာ်စကိုမိတွင ်  ကည့် ေလ့လာ 

အမှတ်တရဓာတ်ပုံိုက်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်  

ဦးေဆာင်သည် ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ  ေမာ်စကိုြမစ်အတွင်းရှ ိသေ  ဘာေပ ၌ Rosoboronexport  ကုမ ဏီ 

အမ ေဆာင်အရာရှိချပ ်Mr. Alexander Mikheev ဦးေဆာင်သည့ ်အဖွဲဝင်များှင့ ်ေတွဆုံေဆွးေွးစ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ိင်ုငေံတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်၏   

ဇနီး ေဒ ကကလှှင့ ်အဖွဲဝင်များ ုရှားိုင်င ံေမာ်စကိုမိတွင ် ကည့် ေလ့လာ အမှတ်တရဓာတ်ပု ံ 

ိုက်စ်။

များကုိလည်း အဆင်ေြပေချာေမွ 

ေစေရး    ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက ်

ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    မိမိ 

တို၏တာဝန်များကိ ု ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ပီး  တစ်ဦးှင့တ်စ်ဦး 

ေဖးမကူညီကာ        ထိန်းထိန်း 

သမ်ိးသမ်ိးြဖင့ ်     ဝိင်ုးဝန်းကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ကာ ိင်ုင ံ

ှင့်လူမျိး၏        ဂုဏ်သိက ာကို 

ြမင့်တင ်    ေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက      ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်  ဇနီးတိုက   သံုံး၊ 

စစ်သံုံးတိုမှ အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း 

များအတွက်           အမှတတ်ရ 

လက်ေဆာင်ပစ ည်းများကုိ ေပးအပ် 

ရာ   သံအမတ်ကီး   ဦးလွင်ဦးှင့ ်

ဇနီး၊    စစ်သံမှး    ဗိုလ်မှးချပ် 

မိုးေကျာ်ှင့ ် ဇနီး၊ သံုံး၊ စစ်သံုံး 

တိုမှ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံ 

ရယူကသည်။

ေလ့လာကည့် 

အလားတူ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ      ဥက     

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်  အတူ 

ခရီးစ်တွင်     လိုက်ပါလာသည့ ်

ဇနီးေဒ ကကလှှင့ ်  အဖွဲဝင် 

များ၊  ထူးခ န်ဆုရ   အမျိးသား  

အမျိးသမီး    အရာရှိများသည ်

လည်း  ေမာ်စကိုမိရှ ိ  ရင်ြပင်နီ၊ 

Zaryadye ပန်း ခံ၊ Paryashchiy   

တံတားှင့် VDNKh ပန်း ခံတိုသို  

သွားေရာက ်    ေလ့လာကည့်  

ကရာ  ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်င ံ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန် 

ရှိသူများ၊  သံုံး၊  စစ်သံုံးများမ ှ

တာဝန်ရှိသူများက        လိုက်လံ 

ရှင်းလင်းြပသခဲ့ကသည်။

ထုိြပင် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက         ိုင်ငံေတာ် 

ဝန်ကီးချပ်သည်      ညပိုင်းတွင ်

ေမာ်စကိြုမစ်အတွင်းရိှ     သေ  ဘာ 

ေပ ၌      Rosoboronexport   

ကုမ ဏီ  အမ ေဆာင်အရာရှိချပ ်

Mr. Alexander Mikheev (အလက် 

ဇန်းဒါး မိေခးယက်ဖ)်   ဦးေဆာင် 

သည့်    အဖဲွဝင်များှင့်    ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးခဲ့ပီး ခရီးစ်တွင် လိက်ုပါ  

လာခဲ့သည့် အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူ

ေမာ်စကိြုမစ်အတွင်း  သေ  ဘာြဖင့ ် 

လှည့်လည်ကည့် ၍  ေမာ်စကို 

မိ၏     မိြပဖွံဖိးတိုးတက်မ  

အေြခအေနများကို      ေလ့လာ 

ကည့် ခဲ့ကေကာင်း     သတင်း 

ရရှိသည်။                  သတင်းစ်



ဇူလိုင် ၁၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၁၂                                           

ယေနသည်  ဗုဒ ဘာသာဝင်များ၏  ေနထူး 

ေနြမတ်  ဝါဆိုလြပည့်  (ဓမ စကာအခါေတာ်ေန ) 

ြဖစ်သည့အ်ားေလျာ်စွာ ေရ တဂိုေံစတေီတာ်ြမတ်ကီး

အပါအဝင် ရန်ကုန်မိရှိ ဘုရားေစတီများ၌ ဥပုသ် 

သတီင်းေဆာက်တည်ကသမူျား၊ ကသုိလ်ုေကာင်းမ  

ြပကသူများှင့်  အထူးစည်ကားလျက်ရှိသည်ကို 

ေတွြမင်ရသည်၊၊

ေရ တဂိုေံစတေီတာ် ဘ  ာေတာ်ထန်ိး ေဂါပက 

အဖဲွက ကီးမှးကျင်းပသည့ ်ဝါဆိလုြပည့ ်(ဓမ စကာ 

အခါေတာ်ေန )အခမ်းအနားများကိ ုယေနနံနက် ၅ 

နာရမှီစတင်၍ ေစတေီတာ် ရင်ြပင်ရိှ သတ်မှတ်ေနရာ 

များ၌ ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား 

အုဏ်ဆွမ်းေတာ်ကီး ဆက်ကပ်ပူေဇာ်ပွဲကိ ုေစတီ 

ေတာ်ရင်ြပင်ဧည့ခ်တံန်ေဆာင်း၌ ကျင်းပရာ ေဂါပက 

အဖဲွဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများှင့ ်ဘာသာေရးဝတ်အသင်း 

အဖွဲများက ေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအား ဆွမ်း၊ ပန်း၊ 

ေရချမ်း၊ ဆီမီး၊ သစ်သီးဆွမ်းများြဖင့် ကပ ်လှပူေဇာ် 

ကသည်။

ထိုေနာက်  ေရှးေဟာင်းဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များ 

တန်ေဆာင်း၌  ဝါဆိုလြပည့်  (ဓမ စကာအခါေတာ် 

ေန ) အခမ်းအနားကိ ုဆက်လက်ကျင်းပရာ ေဂါပက 

အဖွဲဝင်များ၊  ဘာသာေရးဝတ်အသင်းအဖွဲများက 

စန်ိေရာင်ြခည်ဘရုားပင့ ်ဂါထာေတာ်ြဖင့ ်ဘရုားရှင်ကိ ု

ပင့ေ်လ ာက်ထားြခင်း၊ နတ်ြဗဟ ာများအား ဖတ်ိကား 

ြခင်း၊ ေရ တိဂုံဘုရားရှိခိုးဂါထာေတာ်ြဖင့ ်ရှိခိုးပူေဇာ် 

ြခင်း၊ ဓမ စကာအမ မ်း ဂါထာ ရတ်ဆိုပူေဇာ်ြခင်း၊ဆု

ေတာင်းအမ ေဝြခင်းတိုကိ ု   ြပလုပ်ေဆာင်ရက်က 

သည်၊၊

ယင်းေနာက် ေစတေီတာ်ရင်ြပင် ေရှးေဟာင်းဗဒု  

ပ်ုပွားေတာ်များ  တန်ေဆာင်းစုရပ်မှ စတင်၍ ေရ ကာ 

သက  န်းလှည့လ်ည်ပေူဇာ်ပဲွ အခမ်းအနားကိကုျင်းပရာ 

ေဂါပကအဖွဲဝင်များ၊  ဘာသာေရးဝတ်အသင်းအဖွဲ 

များှင့ ် အလှရှင်များက ဝါဆိေုရ ကာသက  န်းေတာ် 

များကို  ကိုင်ေဆာင်ကာ    ရင်ြပင်ေတာ်တစ်ပတ ်

လက်ယာရစ ်လှည့်လည်ပူေဇာ်ကပီး ေစတီေတာ် 

ရင်ြပင ်အထက်ပစ ယံရှိ ပတ ြမားမျက်ရှင်ဘုရားှင့ ်

အာုခံံတန်ေဆာင်းမုခ်ေလးမုခ်ရိှ  ကကုသ ၊ ေကာဏာ 

ဂမန၊ ကဿပ၊  ေဂါတမြမတ်စာွဘုရားများ အား 

ဝါဆုိေရ ကာသက  န ်းေတာ်များ ကပ်လှပူေဇာ  ်

ကသည်။

ဆက်လက်၍ ဝါဆုိသက  န်းကပ်လှပူေဇာ်ပဲွှင့်  

(ဓမ စကာအခါေတာ်ေန)ေရစက်ချ မဂ  လာခမ်းအနား 

ကို ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို ေရ တိဂုံေစတီေတာ် 

ဘ  ာေတာ်ထိန်း  ေဂါပကအဖွဲ၏  ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်ကီးများှင့ ်    ပင့်သံဃာေတာ်များ 

ဝါဆိုလြပည့်(ဓမ စကာအခါေတာ်ေန ) တွင် ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ြမတ်ကီးအပါအဝင ်

ရန်ကုန်မိရှ ိဘုရားေစတီများ၌ ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပကသူများြဖင့ ်အထူးစည်ကားလျက်ရှိ

က ေရာက်ေတာ်မူကပီး    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသန်ိး၊  တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီးများ၊ 

ေဂါပကအဖွဲဝင်များ၊ ဘာသာေရးအသင်းအဖွဲများ၊ 

အလှရှင်များှင့်  ဘုရားဖူးလာြပည်သူများတက်ေရာက် 

ကည်ညိကသည်၊၊

အခမ်းအနားတွင် ေရ တိဂုံေစတီေတာ် ဘ  ာ 

ေတာ်ထိန်းေဂါပကအဖွဲ၏ ဩဝါဒါစရိယ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး   ဗဟန်းမိနယ်  ေညာင်တုန်းပါဠိ 

တက သုိလ်ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ်  အဂ မဟာ 

ပ  ိတ  အဂ မဟာဂ ဝါစကပ  ိတ  ဘဒ  ပဝရာ 

ဘိဝံသထံမှ ဧည့်ပရိသတ်များက ကိုးပါးသီလ ခံယူ 

ေဆာက်တည်ကသည်၊၊

ထိုေနာက် ေရ တိဂံုေစတီေတာ် ဘ  ာေတာ်ထိန်း 

ေဂါပကအဖွဲကိုယ်စား      အလှည့်ကျသဘာပတ ိ

ဦးသိန်းထွဋ်ေမာင်က       အဖွင့်မဂ  လာစကား 

ေလ ာက်ထားသည်၊၊

ယင်းေနာက်    တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ ်

ဦးစိုးသန်ိး၊ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးများ၊ ေဂါပကအဖဲွ 

ဝင်များှင့် အလှရှင်များက  ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ် 

ကီးများှင့ ်သံဃာေတာ်များအား ဝါဆိုသက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက် ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ဘ  ာေတာ်ထိန်း 

ေဂါပကအဖွဲ ဩဝါဒါစရိယတိပိဋကဓရ ဓမ ဘ  ာ 

ဂါရိက  အဂ မဟာပ  ိတ ဘဒ  ဝါယာမိ ာဘိဝံသ 

(ေရစကိဆရာေတာ်) ထံမှ လှဒါန်းမ    အစုစုတို 

အတွက် ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝကသည်။

ယင်းေနာက်      တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်၊ 

တိုင်းေဒသကီး ဝန်ကီးများှင့ ်    ေဂါပကအဖွဲဝင ်

များက ဩဝါဒါစရိယ     ဆရာေတာ်ကီးများအား 

ေနဆွမ်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်၊၊

ထိုြပင ်  ဆ  သဂ   ါယနာ  သာသနာ့သမိုင်းဝင ်

သီရိမဂ  လာ  ကမ ာေအးေစတီေတာ် ေဂါပကအဖဲွ၏ 

ဝါဆိုသက  န်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို 

ယေနနနံက်  ၆ နာရတွီင် ေဂါပကံုး၌ ကျင်းပသည်၊၊

အခမ်းအနားတွင် ုိင်ငံေတာ် သံဃမဟာနာယက 

အဖဲွဒတုယိဥက    ဆရာေတာ်အဂ မဟာပ  တိ အဂ  

မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ ဘဒ  ေကာဝိဒထံမှ ေဂါပက 

အဖွဲများ၊   ဘာသာေရးဝတ်အသင်းအဖွဲများက    

ငါးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး  ဆရာေတာ၊် 

သံဃာေတာ်အရှင်ြမတ်တုိ ချးီြမင့်ေတာ်မူသည့်  အ ရာယ် 

ကင်းပရိတ်တရားေတာ်များကုိ နာယူကသည်၊၊

ထိုေနာက် ေဂါပကအဖွဲဝင်များှင့ ်အလှရှင် 

များက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များအား ဝါဆုိသက  န်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်၊၊

ယင်းေနာက် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲ ဒုတိယဥက    ဆရာေတာ်  အဂ မဟာပ  ိတ 

ဘဒ  ေဇာတိပါလထံ  လှဒါန်းမ အစုစုတိုအတွက် 

အေုမာဒနာတရားနာယူကပီး ေရစက်ချ အမ ေပးေဝ 

ကသည်၊၊

ထိုေနာက်  ေဂါပကအဖွဲဝင်များ၊ ဘာသာေရး 

ဝတ်အသင်းအဖွဲများက  ေရ ကာသက  န်းေတာ်များ 

ကိင်ုေဆာင်လျက် သရီမိဂ  လာကမ ာေအးေစတေီတာ် 

ကို  လက်ယာရစ်တစ်ပတ ်လှည့်လည်ပူေဇာ်ကပီး 

ဂ ကုဋိတိုက်အတွင်းရှိ  ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်များအား 

ေရ ကာသက  န်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်၊၊

အလားတူ    ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ ်

ဆေံတာ်ဦးေစတေီတာ်၊ ဆူးေလေစတေီတာ် ၊ ေလာက 

ချမ်းသာ  အဘယလာဘမုနိုပ်ပွားေတာ်ြမတ်ကီး

( ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား)၊ စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်  

(ရန်ကုန်)တို၌လည်း    သက်ဆိုင်ရာေစတီေတာ်

ေဂါပကအဖဲွများက  ကီးမှး၍ ဝါဆိလုြပည့်(ဓမ စကာ 

အခါေတာ်ေန ) အခမ်းအနားများကို  ကျင်းပက 

ေကာင်း သိရသည်၊၊         သတင်းစ် 

ဝါဆုိလြပည့်(ဓမ စကာအခါေတာ်ေန)တွင် ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၌ ကုသုိလ်ေကာင်းမ ြပက 

သူများြဖင့ ်စည်ကားများြပားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။

ဝါဆိုလြပည့်(ဓမ စကာအခါေတာ်ေန )တွင် ဗိုလ်တေထာင ်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦး ေစတီေတာ်၌

ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပကသူများြဖင့ ်စည်ကားများြပားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။

ဝါဆုိလြပည့်(ဓမ စကာအခါေတာ်ေန)တွင် စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတီေတာ်(ရန်ကုန်)၌ ကုသုိလ်ေကာင်းမ  

ြပကသူများြဖင့ ်စည်ကားများြပားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရစ်။

ဝါဆိလုြပည့(်ဓမ စကာအခါေတာ်ေန)တွင် ေလာကချမ်းသာအဘယလာဘမနု ိပ်ုပွားေတာ်ြမတ်ကီး 

(ေကျာက်ေတာ်ကီးဘုရား)၌ ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပကသူများြဖင့် စည်ကားများြပားလျက်ရှိသည်ကို 

ေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁၂

ေနြပည်ေတာ် ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

(၁၄)ကိမ်ေြမာက ်   ဝါဆိုေရ ကာ    သက  န်းေတာ် 

ကပ်လှပွဲှင့် ပ  ာန်းသိမ်းေအာင်ပွဲ အခမ်းအနားကို 

ယေနနနံက်ပိင်ုးက ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ်ြမတ်ကီး 

တွင် ကျင်းပသည်။

ဆက်ကပ်ပူေဇာ်

အခမ်းအနားတွင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိင်ုက ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ် 

ြမတ်ကီး လိဏ်ုအတွင်းအေရှအရပ်ရိှ  မဟာမဏမိယ 

ေဂါတမဗုဒ ပဋိမာ    ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အားလည်း 

ေကာင်း၊  သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီးဦးေအးထွန်းက       ေတာင်အရပ်ရှ ိ 

မဟာမဏမိယ ကကသု  ဗဒု ပဋမိာပ်ုပွားေတာ်ြမတ် 

အားလည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာေ်ကာင်စအီဖွဲဝင် 

ဦးြမင့်စုိးက အေနာက်အရပ်ရိှ မဟာမဏိမယ ေကာဏာ 

ဂမန ဗဒု ပဋမိာ ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်အားလည်းေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စအီဖဲွဝင်     ဦးေဇယျာလင်းက 

ေြမာက်အရပ်ရှ ိ မဟာမဏိမယကဿပ  ဗုဒ ပဋိမာ 

ပ်ုပွားေတာ်ြမတ်အားလည်းေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၁၂

ယေနသည်   ဝါဆိုလြပည့်ေန   ဓမ စကာအခါ 

ေတာ်ေနြဖစ်သည်ှင့်အည ီေနြပည်ေတာ်ရှ ိတန်ခိုး 

ကီးဘရုား၊ ပုထိုးေစတီများ၌ ဝါဆုိသက  န်းှင့် ဝါဆို 

ပန်းများကပ်လှပူေဇာ်သူ၊  တရားဘာဝနာပွားများ  

ကျင့် ကံအားထုတ်သူ၊  ဒါနြပ၊  ကုသိုလ်ယူ၊ သီလ 

ေဆာက်တည်သူများြဖင် ့  အထူးစည်ကားလျက်ရှ ိ

သည်။

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ် 

ြမတ်ကီး၌ ဝါဆိုေရ ကာသက  န်းကပ်လှပွဲ အခမ်း 

အနားကျင်းပခဲ့ပီး ေနြပည်ေတာ်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

မိနယ်၊ ေကျးရာများ၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဘရုား 

ဖူးလာြပည်သူများ၊   ဒါနြပ၊  ကုသိုလ်ယူ၊   သီလ 

ေဆာက်တည်ကသူများြဖင် ့အထူးစည်ကားလျက ်

ရှိသည်ကိ ုေတွရသည်။

စည်ကားလျက်ရှိ

အလားတူ ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရသီရိမိနယ်ရှ ိ

သတ သတ ာဟမဟာေဗာဓ ိေစတေီတာ်ကီးှင့် “ဖွား၊ 

ပွင့်၊ ေဟာ၊ စ”ံ သေံဝဇနယိ (၄)ဌာန၊ မဟာသကျရသံ ီ

ရပ်ေတာ်မူ ုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်ကီး  စသည့်ဘုရားများ 

တွင်လည်း ဘုရားဖူးလာြပည်သူများြဖင် ့စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။

ထိုအတူ    ယေနနံနက်ပိုင်းမှ    စတင်ပီး 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ   လက်လုပ်ေတာင ်  ေရ နန်းသွင်း 

ေစတီေတာ်၊   ဒက ိဏသီရိမိနယ်ရှ ိ  ရန်ေအာင်ြမင ်

ေစတီေတာ်၊      လယ်ေဝးမိေဖာင်ေတာ်ချက်မ 

ေစတီေတာ်၊   ပျ်းမနားဘုရားကိုးဆူေစတီေတာ်၊ 

ဓာတုစယဓာတ်ေပါင်းစုေစတီေတာ်    အပါအဝင် 

ဘုရား၊ ပုထိုးေစတီများ၊ ဘုန်းကီးေကျာင်းများှင့ ်

ဓမ ရိပ်သာများတွင်   ဘုရားဖူးများလာေရာက်ပီး    

ဝါဆိသုက  န်းကပ်လှြခင်း၊ ဥပသ်ုသလီေဆာက်တည် 

ြခင်း၊ တရားဘာဝနာပွားများြခင်းတုိြဖင့် ကသုိလ်ုယ ူ

ကသည်။

ဝါဆုိလြပည့်ေနသည် ဓမ စကာအခါေတာ်ေန

ြဖစ်သည်ှင့်အည ီဝတ်အသင်းအဖဲွများက ဓမ စကာ 

တရားေတာ်ြမတ်ကိ ု   ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်း၊   ဝါဆို 

သက  န်းှင့် ဝါဆိပုန်းများ ကပ်လှပေူဇာ်ြခင်း၊ တရား 

ဘာဝနာပွားများကျင့် ကံအားထုတ်ြခင်း၊    ဒါနြပ၊ 

ကသုိလ်ုယ၊ူ သလီေဆာက်တည်ြခင်း စသည့်ကသုိလ်ု 

ေကာင်းမ များ ြပလုပ်ကသည်။

ဝါဆိလုြပည့ေ်နသည် ဗဒု ဘာသာဝင်တိုအတွက် 

ေဂါတမဘုရားေလာင်း   ပဋိသေ တည်ေသာေန၊ 

ေတာထွက်ေတာ်မူေသာေန၊     ဓမ စကာတရား 

စတင်ေဟာကားေသာေန၊ ေရမီးအစုစံုတံိုြဖင့ ်တန်ခိုး 

ြပာဋိဟာ ြပေတာ်မူေသာေန၊ ဘုရားအြဖစ်ကိ ုဝန်ခံ 

ေတာ်မေူသာေန၊ တရားရတနာ စတင်ေပ ေပါက်ေသာ 

ေန၊   သံဃာရတနာ    စတင်ေပ ေပါက်ေသာေန၊ 

ပုထုဇ်ခရီးမှ အရိယာခရီးသို စတင်ကူးေြပာင်းခွင့ ်

ကံေသာေန၊ “ဧဟဘိကိ ”ဟေူသာ စကားကိ ုစတင် 

ကားရေသာေန    စသည်တိုြဖင့်   ထူးြခားသည့ ်

ေနတစ်ေနြဖစ်သည်။  

သတင်းစ်

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး ဝါဆိုေရ ကာသက  န်းေတာ် ကပ်လှပွဲှင့် ပ  ာန်းသိမ်းေအာင်ပွဲ ကျင်းပ

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်    ဒုတိယတိုင်းမှး     ဗိုလ်မှးချပ် 

ေကျာ်စိုးဦးက   ေစတီေတာ်ရင်ြပင ်   အေရှေြမာက ်

ေထာင့်အရပ်ရှ ိ   မဟာဆုေတာင်းြပည့(်ပန်းေပါင်း) 

ဘုရားအားလည်းေကာင်း ဝါဆုိေရ ကာသက  န်းများ 

ကပ်လှကပီး    ုပ်ပွားေတာ်များအား    ြမသပိတ် 

ဆွမ်းေတာ်၊ သစ်သီး၊ ပန်းမန်ှင့ ်ေသာက်ေတာ်ေရများ 

ဆက်ကပ်ပူေဇာ်ကသည်။

ယင်းေနာက်  ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး 

ေဂါပကအဖွဲ၏    ဩဝါဒါစရိယ၊    ေနြပည်ေတာ် 

လယ်ေဝးမိ  အင်းသာအေရှေကျာင်းတုိက်   ပဓာန 

နာယက၊    အဘိဓဇအဂ မဟာ     သဒ မ ေဇာတိက၊ 

အဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိကဓဇ   ဘဒ  ပ  ိတထံမှ 

ကိုးပါးသီလခံယူေဆာက်တည်ကပီး  ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ်များက ေမတ သုတ် ပရိတ်တရားေတာ ်

ှင့် ဂုဏ်ေတာ်များကိ ုရတ်ပွားပူေဇာ်ကသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက   ၊ ဒတုယိ 

ဝန်ကီးှင့ ်အခမ်းအနား တက်ေရာက်ကသမူျားသည် 

ဆရာေတာ်၊  သဃံာေတာ်များအား  ဝါဆိသုက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ    ဆက်ကပ်လှဒါန်းကကာ 

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး    ေဂါပကအဖွဲ၏ 

ဩဝါဒါစရိယ၊ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမိ အင်းသာ 

အေရှေကျာင်းတိက်ု    ပဓာနနာယက     ဆရာေတာ် 

ဘဒ  ပ  ိတထံမှ   အုေမာဒနာ    တရားနာယူ၍ 

ေရစက်သွန်းချ    အမ ေပးေဝကပီး    ဆရာေတာ်၊ 

သံဃာေတာ်များအား ေနဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ 

ကသည်။ 

သတင်းစ်

ဝါဆိုလြပည့်ေန ဓမ စကာအခါေတာ်ေနတွင် ေနြပည်ေတာ်၌ ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပလုပ်သူများြဖင့် စည်ကား

ဘားအံ   ဇူလိုင်   ၁၂

ဝါတွင်းကာလ   ဝါဆို၊   ဝါကပ် 

ေတာ်မူကမည့်    ဆရာေတာ်၊ 

သဃံာေတာ်များ ဆွမ်းကစိ  ခက်ခ ဲ

ပင်ပန်းမ မရိှေစေရးအတွက် ကရင် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲှင့်   ဌာန 

ဆိင်ုရာများ၊ ေစတနာရှင်အလှရှင် 

များ  စုေပါင်း၍  (၂၂)ကိမ်ေြမာက် 

ဆွမ်းဆန်စိမ်း  ေလာင်းလှပွဲကို 

ဝါဆိလုြပည့ ်(ဓမ စ  ကာအခါေတာ် 

ေန )    ယေနမွန်းလွဲ  ၁   နာရီက 

ဘားအံမိ     ကျက်သေရေဆာင ်

ေသ  မာရ်ေအာင်     ဘုရားကီး၌ 

ဆင်ယင်ကျင်းပသည်။

ဆက်ကပ်ေလာင်းလှ

ဆွမ်းဆန်စိမ်း ေလာင်းလှပွဲ 

တွင် ကရင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်

ဦးေစာြမင့်ဦးှင့်ဇနီး    ေဒ နန်း 

ေဘဘီြမင့်၊       ြပည်နယ်တရား 

လ တ်ေတာ်     တရားသူကီးချပ ်

ေဒ ခင်ေဆထွွန်း၊ ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွဝင်များှင့ ်၎င်းတို၏ဇနီးများ၊ 

ေစတနာရှင်အလှရှင်များှင့ ်လမူ  

ေရးအသင်းအဖွဲများက ဘားအံ 

မိေပ ရှိ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း  

၇၂  ေကျာင်း၊  သီလရှင်ေကျာင်း  

၁၉ ေကျာင်းတိုမ ှရဟန်း၊ သံဃာ၊ 

သာမေဏ၊ သီလရှင် စုစုေပါင်း 

၂၆၁၀ တိုအား ဆွမ်းဆန်ေတာ်၊ 

ဆီ၊ ေဆး၊ ဆားှင့် လှဖွယ်ဝတ  

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်ေလာင်းလှ 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)

ေသ  မာရ်ေအာင်ဘုရားကီး၌ (၂၂)ကိမ်ေြမာက် ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းလှ



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

မ ေလး    ဇူလိုင်   ၁၂

ဝါဆုိလြပည့်    (ဓမ စကာအခါေတာ်ေန )သည် 

ဗုဒ ဘာသာဝင်တို      အထွတ်အြမတ်ထားသည့ ်

ေနတစ်ေနြဖစ်သည်ှင့်အည ီ  ယေနတွင်    ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းရိှ ဘရုား၊ ေစတ၊ီ ပထုိုးများ၌ တရားဘာဝနာ 

ကျင့် ကံအားထုတ်ြခင်းှင့်    လာေရာက်ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိြခင်း၊  ရပ်ကွက်၊ လမ်းများ၌ ဓမ စကာတရား 

ေတာ်များကိ ုရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်း၊ ဝါဆိုသက  န်းှင့် 

ဝါဆိုပန်းများ ကပ်လှပူေဇာ်ြခင်းတိုြဖင့ ်  စည်ကား 

လျက်ရှိသည်။ 

အလားတူ မ ေလးမိေပ ှင့် အနီးပတ်ဝန်း 

ကျင်ရှိ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးများ၊   ဘုန်းေတာ်ကီး 

ေကျာင်းများ၌ ဗုဒ ဘာသာဝင်ရဟန်းရှင်လူြပည်သူ

အေပါင်းတိုသည်       နံနက်အုဏ်တက်ချနိ်မှစ၍ 

ဓမ စကာအခါေတာ်ေန   ပူေဇာ်ပွဲ၊   ဝါဆိုဝါကပ်ပွဲ၊ 

ဝါဆိုပန်း၊      ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း၊ 

ဆွမ်းေလာင်းလှဒါန်းြခင်း၊ ဇဝီတိဒါနေဘးမဲလ့ တ်ြခင်း 

စသည့်    ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပသူများြဖင့ ်စည်ကား 

လျက်ရှိသည်ကိ ုေတွြမင်ရသည်။ 

ထုိြပင် မိ၊ ရာအံှ ရပ်ကွက်အသီးသီးရိှ ဓမ ာံု 

များတွင် ဝါဆိုသက  န်း၊ ဆွမ်းခဲဖွယ်ေဘာဇ်များကိ ု

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၁၂ 

ဝါဆိလုြပည့ေ်န  (ဓမ စကာအခါေတာ်ေန)တွင် ဘရုားပထုိုးေစတမီျား၌ ဘရုားဖူး 

လာြပည်သူများ၊ ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပလုပ်သူများ၊ ဥပုသ်သီလေဆာက်တည်သူများ 

ြဖင့် အထူးစည်ကားလျက်ရှိရာ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခိုင ်   ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်

အတွင်းရှိ မယ်လမုဘုရားေစတီေတာ်ြမတ်ကီးတွင ်ယေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍ဘုရားဖူး

လာြပည်သမူျား၊ ကသုိလ်ုေကာင်းမ ြပလပ်ုသမူျား၊ ဥပသ်ုသလီေဆာက်တည်သမူျားြဖင့ ်

စည်ကားလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

စည်ကားလျက်ရှိ

ဗဒု ဘာသာဝင်များ၏ အထွတ်အြမတ်ထားေသာ ေနထူးေနြမတ်ြဖစ်ေသာေကာင့ ်

မယ်လမဘုရုားေစတေီတာ်ြမတ်ကီး၌ ဝါဆိေုရ ကာသက  န်းဆက်ကပ်သမူျား၊ ကသုိလ်ု 

ေကာင်းမ ြပလုပ်သူများ၊ သီလေဆာက်တည်သူများ၊ စတုဒိသာေက းေမွးလှဒါန်းသူ

များှင့် ဘုရားဖူးလာသူများြဖင့ ်  အထူးစည်ကားလျက်ရှိသည်။    မယ်လမုဘုရား 

ေစတီြမတ်ကီးသည ်သမိုင်းဝင်ဆုေတာင်းြပည့ ်    ဘုရားေစတီေတာ်ြမတ်ကီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ပဲခူး  ဇူလိုင်   ၁၂

၁၃၈၄ ခုှစ် ဝါဆုိလြပည့် (ဓမ စကာ 

ေန ) ယေနတွင်  ပဲခူးမိရှ ိ  တန်ခိုးကီး 

ဆုေတာင်းြပည့် ေရ ေမာ်ေဓာေစတီေတာ် 

ြမတ်ကီး၊  ဟသ  ာကုန်းေစတီေတာ်ြမတ ်

ကီးှင့် ေရ သာေလျာင်းေစတီေတာ်ြမတ် 

ကီး စသည့်တန်ခုိးကီးဘုရားေစတီပုထုိး

များတွင်    ဘုရားဖူးလာြပည်သူများြဖင့ ်

စည်ကားလျက်ရိှပီး ဘရုားဖူးလာြပည်သ ူ

များ အေမာေြပေစေရး  အေအး၊   ြမန်မာ ့

ိုးရာအစားအစာစတဒုသိာများ   လှဒါန်း 

ေက းေမွးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်) 

သီေပါ  ဇူလိုင်   ၁၂

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ေရှးေဟာင်း 

သုေတသနှင့် အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီး 

ဌာန ယ်ေကျးမ ြပတုိက်ှင့် စာကည့်တိက်ု 

လား  းဌာနစုမှ လက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှး ေဒ ခင်ေဆွဝင်း၊      ဦးစီးအရာရှ ိ

ေဒ ရ န်းလဲ့ေဝှင့်အဖွဲသည ်ေရှးေဟာင်း 

ေစတပီထုိုးများှင့် ေရှးေဟာင်းအေဆာက် 

အအုံများကို       ေလ့လာမှတ်တမ်းြပစ ု

ိင်ုေရးအတွက်   ယေနတွင်    သေီပါမိသို 

ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ကသည်။

    အဆိုပါအဖွဲအေနြဖင့် ေရှးေဟာင်း 

သမိင်ုးဝင် ေဘာ်ကိဘရုား၊ မဟာန ာကန် 

သာေကျာင်းတိုက်ှင် ့     ှီးဘုရားကီး၊  

ေရှးေဟာင်းအေနာ်မာဘရုား၊ ေရှးေဟာင်း 

ေခါင်းေလာင်းေတာ်၊ ေရှးေဟာင်းေကျာင်း 

တိုက်များ၊     မိတည်ဆီအိုးကီးများှင် ့

သေီပါေဟာ်စအံမ်ိေတာ်        စသည်တုိကုိ 

ဝါဆိုလြပည့်(ဓမ စကာအခါေတာ်ေန)တွင် မ ေလးမိှင့်အနီးဝန်းကျင်ရှိ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးများ၌ ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပကသူများြဖင့် စည်ကား

သံဃာေတာ်များထံ       ဆက်ကပ်လှဒါန်းြခင်း၊ 

သဃံာေတာ်များက သလီေပးတရားေတာ်ှင့ ်နဗိ ာန် 

ေရာက်ေကာင်း တရားေတာ်များေဟာကားချးီြမင့ ်

ေတာ်မူြခင်း       စသည့်တရားဓမ သံများြဖင့်လည်း 

ထုံမွမ်းလျက်ရှိသည်။ 

မ ေလးမိ၏ အထင်ကရြဖစ်ေသာ မဟာမုနိ

ုပ်ရှင်ေတာ်ြမတ်ကီးသို      အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ 

ရဟန်းရှင်လူြပည်သူအေပါင်းတုိက      လာေရာက်၍ 

ေရ သက  န်းကပ်လှြခင်း၊ ဆွမ်းေရချမ်းပန်းကပ်လှ

ပေူဇာ်ြခင်း၊ ဆမီီးပေူဇာ်ြခင်း၊ ေရသပ ာယ်ြခင်း၊ ငါးကန် 

တွင်ငါးလ တ်ြခင်း၊ အစာေက းြခင်းများအြပင် ဥပုသ် 

သီတင်းသီလေဆာက်တည်၍         တရားဘာဝနာ 

အားထုတ်သူများ၊ ဘာသာေရးလူမ ေရးဝတ်အသင်း 

အဖွဲများက  ဓမ စကာဝတ်ရတ်ပူေဇာ်ြခင်းတိုြဖင့ ်

အဖွဲလိုက်၊   မိသားစုလိုက ်   ေအးချမ်းေပျာ်ရ င်စွာ 

ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပလုပ်ကသည်။ 

အလားတ ူအေရှြပင်လုံးဆိုင်ရာ မဟာေလာက 

ရန်ိှမ်ေအာင်ေတာ်မဆူေုတာင်းြပည့ဘ်ရုား၊ ချမ်းသာ 

ကီးချမ်းသာရဘုရား၊ စ ာမုနိကုသိုလ်ေတာ်ဘုရား၊ 

မ ေလးေတာင်ေတာ်၊ အတမုရိှေရ ေကျာင်းေတာ်ကီး၊ 

ဆုေတာင်းြပည့်ဆုေတာင်းရဘုရား၊ ဘုရားနီ၊ တဝဂူ 

ဘရုား၊ ေရ ကျးီြမင်ဘရုား၊ စွယ်ေတာ်ြမတ်ေစတေီတာ်၊ 

နန်းမိဆုေတာင်းြပည့်ဘုရား၊          ေဝေရာစန 

ေကျာက်စိမ်းေစတီေတာ်အပါအဝင်  ဘုရား၊   ေစတ ီ

ေတာ်များ၌  အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ှင့်   မ ေလးမိ 

ေပ မှ ဘုရားဖူးလာြပည်သူများြဖင့် စည်ကားလျက ်

ရှိပီး  ေစတနာရှင်အလှရှင်များက    စတုဒိသာ 

ေက းေမွးလှဒါန်းဒါနြပကသည်။ 

မ ေလးမိ၏ အထင်ကရေနရာများြဖစ်ေသာ 

ကမ်းနားလမ်းရိှ မိေတာ်ဥယျာ်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ် 

အတွင်းရိှ    အပန်းေြဖစခန်းများ၊  အမရပူရမိနယ်ရိှ 

ဦးပန်ိတတံား၊ ေတာင်သမန်အင်းတိုသိုလည်း အနယ် 

နယ်အရပ်ရပ်မှ လာေရာက်အပန်းေြဖအနားယသူမူျား 

ြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။ 

ေမာင်ေအးချမ်း

ဝါဆိုလြပည့်ေနတွင် မယ်လမုဘုရားေစတီေတာ်ြမတ်၌

 ဘုရားဖူးသူများြဖင့် စည်ကားလျက်ရှိ

ဝါဆိုလြပည့်၌ ပဲခူးမိရှိ တန်ခိုးကီးေစတီပုထိုးများတွင် ဘုရားဖူးသူများြဖင့် စည်ကား

 ေညာင်ေလးပင ်  ဇူလိုင်   ၁၂

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ရှမ်းရာေကျးရာအပ်ုစ ု

ဖေအာင်း-ရှမ်းရာေကျးရာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပဲွကိ ုယေန  

နံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါလမ်းထိပ်မုခ်ဦး၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် မိနယ်ေကျးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိ 

သူတစ်ဦးက လမ်းဖွင့်လှစ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကား 

သည်။   ဆက်လက်၍  မဂ  လာအချနိ်တွင်  ကွန်ကရစ်လမ်းမုခ်ဦးကိ ု

ေညာင်ေလးပင်ခိုင ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး၊ မိနယ်စီမံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေကျာ်ဘုန်းေမာင်တိုက ဖဲကိးြဖတ်ဖွင့်လှစ ်

ေပးကသည်။  လမ်းဖွင့်ပွဲသို ေညာင်ေလးပင်ခိုင ်အုပ်ချပ်ေရးမှးှင် ့

တာဝန်ရှိသူများ၊ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် အဖွဲဝင်များ၊ 

ေကျးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး 

ှင့် ေဒသခံြပည်သူများ တက်ေရာက်ကပီး တာဝန်ရိှသူများက ကွန်ကရစ် 

လမ်းသစ်ကိ ုကည့် စစ်ေဆးကသည်။

အဆိပုါ ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ကိ ု၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် တိင်ုးေဒသ 

ကီး ေငလွုံးေငရွင်းမှ ေငကွျပ် ၁၃၄ သန်း အကန်ုအကျခကံာ လမ်းအရှည် 

သုံးမိုင်၊ အကျယ် ၁၄ ေပ၊ ဒု ခုနစ်လက်မရှိသည့ ်လမ်းပခုံး ဂဝံေရာေြမ 

တစ်ဖက်လ င် သုံးေပစီခင်းေပးထားသြဖင် ့ရာသီမေရးေကာင်းမွန်စွာ 

သွားလာိုင်ေကာင်း သိရသည်။

             ေနလင်း(ေညာင်ေလးပင)်

ေရှးေဟာင်းေစတပီထုိုးများှင့် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအံုများကို

ေလ့လာမှတ်တမ်းြပစုိုင်ေရး ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်
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ိင်ုငအံတွင်း  ဆက်ရိှေနမည်လား 
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ဝင်ေရာက်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  ိုင်ငံအတွင်းသို   ြပည်ပ 

ခရီးသွား ဝင်ေရာက်မ သည် ယခုှစ်အတွင်း ဆက်လက် 

ြမင့တ်က်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း ဖဂီျီိင်ုင ံစာရင်းအင်း 

ဗျုိ၏ ေြပာကားချက်ကုိကုိးကား၍ ဖီဂျီပ်ုသံလ င့် 

ေကာ်ပိေုရးရှင်းက ဇလူိင်ု ၁၂ ရက်တွင် သတင်းေဖာ်ြပခဲ ့

သည်။

ထိုြပင် ၂၀၂၂ ခှုစ်အတွင်း ြပည်ပ ခရီးသွားဦးေရ 
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ကိ ု         ကိင်ုတွယ်မေြဖရှင်းခဲ့ိင်ုြခင်း 

ေကာင့ ်    သီရိလက  ာသမ တှင့် 

ဝန်ကီးချပ်တုိကုိ ရာထူးမှုတ်ထွက် 

ေပးရန်          ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 

သီရိလက  ာဝန်ကီးချပ်  ရာနီလ ်

ဝစ်ကရီမီဆင်းကမ ူ  အစိုးရအဖွဲ 

သစ်တစ်ရပ် တည်ေထာင်ပီးချနိ ်

အထိ  ဝန်ကီးချပ်အြဖစ် ဆက်ရှိ 

ေနမည်ဟု  ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် 

ေြပာကားခဲ့သည်။

လက်ရိှတွင် ုိင်ငံေရးပါတီများ 

သည်     ပါတီအားလုံးပါဝင်သည့ ်

အစိုးရအဖဲွတစ်ရပ်        ဖဲွစည်းရန် 

စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

သီရိလက  ာိုင်ငံ၌       ဓာတ်ေငွ 

ြပတ်ေတာက်မ  ဆိုးရားစွာြဖစ်ေပ  

ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  စားေသာက်ဆိုင ်

တချိသည်  ချက်ြပတ်ရန်အတွက် 

ထင်းများကိ ု စတင်အသုံးြပလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင ်  ိုင်ငံေရးမငိမ်သက်မ  

များ ဆက်လက်ြဖစ်ေပ ေနသြဖင့် 

ြပည်သူများသည်  အစားအစာ၊ 

ေလာင်စာဆီှင့်  အြခားလိုအပ ်

ေသာပစ ည်းများ       ဝယ်ယူရန် 

အခက်အခဲ  ြဖစ်ေပ ေနေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

သီရိလက  ာိုင်ငံ၌ စီးပွားေရးမတည်ငိမ်မ ှင့် ိုင်ငံေရးမငိမ်သက်မ များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွား

ဖီဂျီိုင်ငံသို ယခုှစ်ပထမေြခာက်လအတွင်း ြပည်ပခရီးသွား ၂၀၅၅၂၉ ဦး ဝင်ေရာက်ခဲ့

တုတ်ိုင်ငံ၌ ၂၀၃၅ ခုှစ်တွင် 

ေခတ်မီလမ်းကွန်ရက် တည်ေဆာက်မည်

ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၇၃၆၀ ထပ်မံေတွရှိ

မနီလာ   ဇူလိုင်   ၁၂

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၃၆၃ ဦး  ထပ်မံေတွရှ ိ

သြဖင့် ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၃၇၂၁၄၁၃ ဦး ရိှလာေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။ 

ကူးစက်မ များြပားလာ

ိုင်ငံ၏ေဒသအများအြပားတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ    များြပားလာ 

သည့်အနက် မနီလာမိြပေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရမ   သိသိသာသာ 

များြပားသည်ကုိ ေတွရိှရေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ မာရီယာုိ 

ဆာရီယိုက ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေဆးုံတက်ေရာက်ကုသသ ူနည်းပါး 

ေသာ်လည်း ေရာဂါြပင်းထန်စွာခံစားေနရသ ူများြပားေကာင်း သိရသည်။

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူအေရအတွက်သည ်ပီးခဲ့သည့် 

သီတင်းပတ်ကထက် ၄၁ ရာခိုင် န်းတိုးလာေကာင်း သိရသည်။  ိုင်ငံအတွင်းရှိ 

လူဦးေရ ၇၁ သန်းေကျာ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ြဖစ်ေကာင်းှင့်   ကျန်ရှိသူများသည ် 

ြပည်တွင်း၌     ကူးစက်ခံရသူများြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင်         ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံ၌ 

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူခုနစ်ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့်  ေသဆုံးသူေပါင်း 

၂၄၆၆၈ ဦးရိှလာေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယား 

ကျန်းမာေရး        အာဏာပိုင်များက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

၁၃၆၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ဟွိင်း   ဇူလိုင်   ၁၂

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၃၆ ဒသမ ၁ 

သန်း ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ိုင်ငံ 

အတွင်းရှိ   အသက် ၁၈ ှစ်ှင့်အထက် 

အသက်အရယ်ရှိသ ူ ၂၀၈    သန်းနီးပါး 

အား  ထိုးံှေပးခဲေ့ကာင်း   ဗယီက်နမ်ိင်ုငံ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက    ေြပာကား 

သည်။

(၄)ကိမ်ေြမာက် ထုိးံှေပးရန်ေဆာင်ရက်

ထိုြပင ်ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ိုင်ငံသား 

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

(၄)ကိမ်ေြမာက ်   ထိုးှံေပးရန်    အရှိန် 

အဟန်ုြမင့ ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

လည်း သိရသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၈၇၃ ဦး ထပ်မံေတွရိှြခင်း 

ေကာင့ ်     ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

ေရာင်ဒ ီ   ဇူလိုင်   ၁၂

ကင်မရန်းိုင်ငံ၌  ေလာင်စာဆီ  ေလျာ့နည်း 

လာမ ကို   ြပန်လည်ြဖည့်ေပးိုင်ရန်အတွက ်  အစီ 

အစ်များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကင်မရန်းအစိုးရအေနြဖင့်     ိုင်ငံအတွင်း 

ေလာင်စာဆမီြပတ်လပ်ေစေရးအတွက် လုေံလာက် 

သည့ ်ေငေွကးပမာဏကိ ုသုံးစဲွသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေရအရင်းအြမစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီး ဂတ်စ်စတွန် 

က ေြပာကားသည်။

ိုင်ငံတကာတွင ်   ေလာင်စာဆီေဈး န်းများ 

ြမင့်တက်ေနေသာ်လည်း ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင ်

လုံေလာက်သည့ ်  ေလာင်စာဆီရရှိေစေရးအတွက ်   

ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။ ိုင်ငံအတွင်း 

ယခှုစ် ှစ်ဝက်အထ ိသုံးစဲွေရးအတွက် ေလာင်စာဆ ီ

ဝယ်ယူရန် ကင်မရန်းေင ွဘီလီယံ  ၃၁၇၀ သုံးစွဲခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ယခုအချနိ်တွင်      ိုင်ငံအတွင်းသုံးစွဲရန် 

ေလာင်စာဆီများ ြပည်ပမှေရာက်ရှိလာပီး ထပ်မံ၍ 

ေလာင်စာဆီများ    ေရာက်ရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း  

၎င်းက  ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေပကျင်း   ဇူလိုင်   ၁၂

တုတ်ိုင်ငံ၌ ယခုှစ် ေမလကုန်ပိုင်းတွင ်5G 

မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးြပသူဦးေရသည ်၄၂၈ သန်းအထိ  

ရိှလာပီြဖစ်ေကာင်း တုတ်ုိင်ငံ စက်မ ှင့်သတင်း 

အချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနက ဇူလုိင် ၁၂ 

ရက်တွင် ေြပာကားသည်။

ယခုှစ်  ေမလကုန်ပိုင်းအထ ိ  ကာလအတွင်း 

တုတ်ိုင်ငံ၌  5G    မိုဘိုင်းဖုန်း  အေြခစိုက်စခန်း 

၁  ဒသမ  ၇ သန်းအထိ  ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း 

တုတ်ိုင်ငံ    စက်မ ှင့်သတင်းအချက်အလက ်

နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၏ ထတ်ုြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည်။

ယင်းသို ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာကွန်ရက်အေြခခံ

အေဆာက်အအုံများကိ ု     ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ြခင်းသည ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားေရး    ဖွံဖိးတိုးတက်မ အတွက် 

ခိုင်မာေသာ    အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်5G 

နည်းပညာကို အလ ာေပါင်းစုံအတွက ်ကျယ်ြပန်စွာ

အသုံးြပိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံ၌   5G   မိုဘိုင်းဖုန်း   ကွန်ရက် 

တည်ေဆာက်မ ှင့ ်5G အက်ပလီေကးရှင်းများဖံွဖိး  

တိုးတက်ေရးကိ ု အရှိန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်ေနစ ်  5G 

မုိဘုိင်းဖုန်းဆုိင်ရာ  အေြခခံအုတ်ြမစ်များ  ပုိမုိခုိင်မာ  

ေစေရးကိုလည်း   တုတ်ိုင်ငံ  စက်မ ှင့်သတင်း 

အချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနက  ကတိြပ 

ထားေကာင်းသိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံ၌  ယခုှစ် ေမလကုန်ပိုင်းတွင ်5G မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးြပသူဦးေရ ၄၂၈ သန်းအထိ ရှိလာ

ကဘူးလ်   ဇူလိုင်   ၁၂

အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံေတာင်ပိုင်း   ဥုဇ်ဂန်ြပည်နယ်၌   လွန်ခဲ့သည့်ှစ်ရက် 

အတွင်းက  မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ များှင့်  ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့ ်၂၆ ဦး 

ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း ေဒသဆိင်ုရာ ပ်ုြမင်သံကား ချန်နယ်တစ်ခကု ဇလူိင်ု ၁၂ ရက်တွင် 

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုင ံဥဇ်ုဂန်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ခက်ဥရာဇ်ဂန်ခိင်ု၊ ချိရာခိင်ု 

ှင့ ်ဂစ်ဇပ်ခိင်ုတိုတွင် ေရကီးေရလ ံမ ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်းေကာင့ ်၂၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရေကာင်း 

ြပည်နယ်ဒုတိယမိေတာ်ဝန် မဇူာမလ်ဲ၏ ေြပာကားချက်ကိ ုကိုးကား၍ တိလုိနုယူးစ် 

သတင်းဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် လူေနအိမ်များ၊ ေဈးဆိုင်များှင့် လယ်ေြမ 

များ  လုံးဝေမျာပါသွားြခင်း  သိုမဟုတ် ဆိုးရားစွာပျက်စီးြခင်းတို ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း 

ေကျးရာသားတချိ၏ ေြပာကားချက်ကုိ ကိုးကား၍ မီဒီယာများက သတင်းေဖာ်ြပခ့ဲ 

သည်။

ထုိြပင် ပီးခ့ဲသည့်သီတင်းပတ်အတွင်းကလည်း ဇာဘူလ်၊ ဝါဒက်ခ်၊ ပက်တီယာ၊ 

ပါဝန်ြပည်နယ်ှင့်   ူရီစတန်ြပည်နယ်အေရှပိုင်းတိုတွင် မုတ်သုံမိုးရာသွန်းမ ှင့် 

ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် လူေပါင်းများစွာ ေသဆံုးမ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဖေနာင်ပင်   ဇူလိုင်   ၁၂ 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ ကန်ုသွယ်မ မှ ရရိှေသာဝင်ေငသွည် 

ယခုှစ် ပထမှစ်ဝက်အတွင်း အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၇ ဒသမ ၂ 

ဘလီယီရိှံပီး အဆိပုါပမာဏသည် ယမန်ှစ် အလားတ ူကာလ 

ကထက် ၂၀ ရာခိုင် န်းတိုးတက်လာေကာင်း သိရသည်။ 

သွင်းကုန်တန်ဖိုးမှာ အေမရိကန်ေဒ လာ 

၁၅ ဒသမ ၈၆ ဘီလီယံရှိခဲ့

ိုင်ငံ၏ ြပည်ပပိုကုန်တင်ပိုမ မှ ဇန်နဝါရီမှ ဇွန်လအတွင်း  

အြမတ်ေငွအေမရိကန်ေဒ လာ  ၁၁ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပီး 

သွင်းကုန်တန်ဖုိးမှာ အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၅ ဒသမ ၈၆ ဘလီယီ ံ

ရှိခဲ့ေကာင်း ကေမ ာဒီးယားအေကာက်ခွန်ဌာန၏ ေြပာကား 

ချက်အရသရိသည်။  တတ်ုိင်ုငသံည် ကေမ ာဒီးယား၏ အဓကိ 

ကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံြဖစ်ပီး  အြခားကုန်သွယ်ဖက ် ိုင်ငံများမှာ 

အေမရိကန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်းှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတိုြဖစ်သည်။ 

တတ်ုှင့ ်ကေမ ာဒီးယားိင်ုငအံကား ကန်ုသွယ်မ တန်ဖိုး 

သည်   အေမရိကန်ေဒ လာ  ၅ ဒသမ ၉၈ ဘီလီယံရှိသည်။ 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုင၏ံ ကန်ုသွယ်ေရးလပ်ုငန်းများ တိုးတက်လာ 

ြခင်းမှာ  ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အရှိန်ြမင့်မားြခင်း၊    လွတ်လပ်ေသာ   ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

သေဘာတညူခီျက်များကိ ုေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရက်ိင်ုြခင်းှင့ ်

ေဈးကွက်များ   တိုးတက်ရှာေဖွိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။               ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

၁၀၇၅၆၂၅၄ ဦးရိှလာေကာင်းှင့ ်အဆိပုါ 

ေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၄၃၀၉၃ ဦး 

ရှိလာေကာင်း ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင်      ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာ 

သူေပါင်း  ၉၇၈၀၁၇၂  ဦးရှိေကာင်းှင့ ်

အဆုိပါအေရအတွက်သည် ုိင်ငံအတွင်း 

ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း၏ ၉၁ ရာခိင်ု န်း 

နီးပါးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ယခုှစ် ပထမှစ်ဝက်အတွင်း ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၏

ကုန်သွယ်မ ဝင်ေငွ ၂၀ ရာခိုင် န်း တိုးတက်ခဲ့

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၂၃၆ ဒသမ ၁ သန်းထိုးှံပီး
အာဖဂန်နစ တန်ိုင်ငံ၌ 

ေရကီးေရလ ံမ ေကာင့ ်၂၆ ဦး ေသဆုံး

ကင်မရန်းိုင်ငံ၌ ေလာင်စာဆီေလျာ့နည်းလာမ ကို

 ြပန်လည်ြဖည့်ေပးိုင်ရန ်အစီအစ်များ ေဆာင်ရက်



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၂

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး      ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ  

ထိေရာက်စွာတားဆီးအေရးယူိုင်ေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ  ဇူလိုင် 

၁၀ ရက်တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏   စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့်   မွန်ြပည်နယ် 

မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ် ေဆးေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖဲွက  

သတင်းအရ စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  ရန်ကန်ု-ြမဝတလီမ်းမကီး  

မုိင်တုိင်အမှတ်(၉၇/၇)မုိင်   ေရှာင်ကွင်းလမ်းထိပ်တွင်   လုိင်စင်မ့ဲယာ်  

တစ်စီး   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်၆၀၀၀၀၀၀)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး 

အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ   အေရးယူေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။ 

သိမ်းဆည်းရမိ

အလားတ ူကရင်ြပည်နယ်  တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက်ေရး 

အထူးအဖဲွ၏ စမီခံန်ခဲွမ ြဖင့ ်ေကာက့ရတ်ိ(တတံားကျိး) စေုပါင်းစစ် ေဆး 

ေရးစခန်း၌ တာဝန်ကျပူးေပါင်းအဖဲွက စစ်ေဆးမ များ ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ  

လိုင်စင်မဲ့ေနာက်တွဲယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀၀) 

ကိ ုသမ်ိးဆည်းရမိခ့ဲပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထုိြပင် ဇူလုိင် ၁၁ ရက်တွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန် ခဲွမ  

ြဖင့ ်ရှမ်းြပည်နယ် ေရပအူမတဲမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း၌  တာဝန်ကျပူးေပါင်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွက  စေံလာင်းေက းရာအနီး  ေရှာင်ကွင်းတစ်ေနရာတွင်  

ကင်းလှည့်စစ်ေဆးစ ်  ယာ်တစ်စီးေပ ၌   တရားမဝင်သယ်ေဆာင ်

လာသည့် ေကျာက်စိမ်းဟုယူဆရေသာ ေကျာက်များှင့်  ေကျာက်ြဖင့် 

ြပလုပ်ထားေသာ  အေချာထည်ပစ ည်းများ   (ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ ်

၁၉၇၄၀၀၀၀)ှင့ ်အဆိပုါပစ ည်းများ  တင်ေဆာင်လာေသာယာ်တစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၁၅၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၃၄၇၄၀၀၀၀ ကိ ုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး အေကာက်ခွန်လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ထိုအတ ူဇလူိင်ု ၁၂ ရက်တွင်  စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်  

ကုန်သွယ်မ တုိက်ဖျက်ေရးအထူးအဖဲွ၏    စီမံခန် ခဲွမ ြဖင့်   ြမန်မာုိင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွဦးေဆာင်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖဲွက စစ် ေဆးမ များ ေဆာင်ရက် 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၂ 

မူးယစ်ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်း 

ေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ      တပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာ        ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ဇလူိင်ု ၁၁ ရက်  ည ၈ နာရခီန်တွင်  

ပဲခူးမိနယ ်          ဘုရားကီးမိ  

ေပါက်ေတာ          ေကျးရာအနီး 

ေရ သံလွင်   ပူးေပါင်းစစ်ေဆးေရး 

ဂတ်ိတွင်          ေကျာ်လင်းေနာင်(ခ)            

ကိေုနာင်ေမာင်းှင်ပီး   ေကျာ်စိုးမိုး 

(ခ)ဖိုးေကျာ်        လိက်ုပါလာသည့ ်

ယာ်ကိ ုရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖရွာ 

တရားမဝင်သစ်မျိးစုံ၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ ေကျာက်စိမ်းအိုင်းတုံးှင့် 

ေကျာက်အေချာထည်ပစ ည်းများ  သိမ်းဆည်းရမိ

ခဲရ့ာ ကန်ဘလူမိနယ်အတွင်း လုိင်စင်မ့ဲေြခာက်ဘီးယာ်တစ်စီး (ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ ်၃၀၀၀၀၀၀)ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပီး    ပိုကုန်သွင်းကုန် 

ဥပေဒှင့်အညီ  အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ယင်းအြပင် ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မ တိက်ုဖျက် 

ေရးအထူးအဖွဲ၏ စီမံခန်ခွဲမ ြဖင့်  သစ်ေတာဦးစီးဌာန  ဦးေဆာင်ေသာ  

ပူးေပါင်းစစ် ေဆးေရးအဖဲွက စစ်ေဆးမ များေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ြပည်ခိင်ု 

ပန်း ေတာင်းမိနယ်အတွင်း တရားမဝင်သစ်မျိးစု ံ၃  ဒသမ ၂၉၂၄   တန်  

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငွကျပ် ၁၆၄၆၂၀၀)ကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲပီး သစ်ေတာ 

ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍  ဇူလိုင်  ၁၀ ရက်၊  ၁၁ ရက်ှင့်   ၁၂   ရက်တိုတွင ်

သိမ်းဆည်းရမိမ  စုစုေပါင်းမှာ အမ တဲွ ေြခာက်မ  (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၆၅၃၈၆၂၀၀)  ြဖစ်ေကာင်း    တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တိုက်ဖျက်ေရး 

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီမ ှ သိရသည်။

သတင်းစ်

ပဲခူးှင့် လ  င်သာယာ(အေရှပိုင်း)မိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား ၃၉၆၀ ကိ ု 

လည်းေကာင်း၊ ယင်းေန   နံနက်  

၈ နာရခဲွီတွင် လ  င်သာယာ  (အေရှ 

ပိုင်း)မိနယ် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက ် 

ေအာင်မဂ  လာလမ်းေန ခင်စန်းြမင့် 

၏ေနအမ်ိသို     ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၃၀၆၀၊ 

ေဆးေြခာက် ၁ ဒသမ ၁၅ ကီလို 

တိုကိ ု        သမ်ိးဆည်းရမခိဲသ့ြဖင့ ်

၎င်းတိုအား      မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် 

စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 

များဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ  အေရးယ ူ

ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

မအူပင်     ဇူလိုင်   ၁၂

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မအူပင်မိနယ်၌ ဧရာဝတီတိုင်း  

ေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီး ေဒ မိုးမိုးေအးသည ်

မအပူင်မိမရစဲခန်းသို ယမန်ေန မွန်းလဲွပိင်ုးက စစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း  

သိရသည်။

စစ်ေဆး

အဆိုပါစစ်ေဆးရာတွင် ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှး ဒုတိယရဲမှးကီး  

ေအးလွင်၊ မိနယရ်တဲပဖ်ွဲမှး ရဲမှးေဇာ်ဝင်းှင့် မိမရဲစခန်းမှး 

ဒတုယိရမှဲး  ေကျာ်မင်းစုိးတုိ လိက်ုပါ၍ အချပ်သားများထားရိှမ ၊  

သန်ရှင်းမ ရိှ၊ မရိှ၊ စားဝတ်ေနေရးအဆင်ေြပမ ရိှ၊ မရိှတိုကိ ု စစ်ေဆး 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                  ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီး မအူပင်မိမရဲစခန်းကို စစ်ေဆး

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း ေနထိုင်ြခင်း ေဘးကင်းရန်ကွာ လွန်ချမ်းသာ

ကရင်ြပည်နယ် ေကာက့ရတ်ိ(တတံားကျိး) စေုပါင်းစစ်ေဆးေရး 

စခန်း၌ သိမ်းဆည်းရမိမ  မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။

ခင်စန်းြမင့်အား  သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့ ်

အတူ ေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

 ေကျာဖုံးမှ

ြ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 ်  ညွီတ်ေသာစေုပါင်းအား 

ကိ ု တည်ေဆာက်သွားရန်  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး  စစ်မှန်သည့်   

ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေစရန ်     အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည်။

ထိုအြပင ် ိုင်ငံေတာ်၏ လူသားအရင်းအြမစ်များ  မလိုအပ်ဘဲ 

ဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် တာဝန်မှကင်းကွာေနေသာ အေြခခံပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများကိ ုြပန်လည်ဖတ်ိေခ ြခင်း၊ PDF အပါအဝင် အဖဲွအစည်း 

အမျိးမျိးအမည်ခံ၍  လက်နက်ကိုင်ဆန်ကျင်ေနသူများအနက်မ ှ

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုသူများကိ ု  ြပန်လည် 

ဖိတ်ေခ ြခင်းတိုအား  အသိေပးထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက ်

လာသူများကိုလည်း စနစ်တကျလက်ခံေပးလျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်အား အလုံးစုံပျက်သု်းေစလိုသည့် CRPH ှင့် NUG  

အကမ်းဖက်အုပ်စုများက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးမ ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုမ များေကာင့ ်အချိေသာ CDM ဝန်ထမ်းများ၊  

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရယ်များသည် တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများတည်ရိှရာ နယ်ေြမေဒသများသုိ ေရာက်ရိှ 

သွားခဲ့ပီး  လက်နက်ပစ်ခတ်ြခင်းှင့ ်  ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရးသင်တန်း 

များသို      စာရင်းသွင်းပါဝင်တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်ကိ ု   ေတွရှိရ   

သည်။

ထိသုို သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲသ့မူျားအနက်မှ အချိေသာသမူျား 

သည်  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လုပ်ရပ်များတွင ်  ပါဝင်လိုြခင်း 

မရှိသည့်အတွက ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ပီး ြပည်တွင်း ြပည်ပေဒသ 

အချိ၌  သွားေရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေကာင်းကိ ု  ကားသ ိ

ရသည်။ ၎င်းတုိသည် NUG အမည်ခံအကမ်းဖက်အုပ်စုှင့် ၎င်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခံ PDF  အကမ်းဖက်အဖွဲတို၏  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ ်

များကို     မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်လာပီး      လက်ခံိုင်မ မရှိြခင်း၊ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်ှင့်  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရး 

ရရိှရန်    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေနမ များကုိ   ယံုကည်လက်ခံလာြခင်း၊ 

မိမိတုိ၏ေနရပ်ေဒသအသီးသီးရိှ မိဘေဆွမျိးများှင့်အတူ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းစွာ ြပန်လည်ေနထိင်ုလိြုခင်းတိုေကာင့ ်မမိတိိုေနရပ်ေဒသသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုေသာ်လည်း  CRPH  ှင့် NUG အကမ်းဖက ်

အုပ်စုများှင့်   ၎င်းတို၏လက်ေဝခံများက  ထိန်းချပ်အကျပ်ကိုင ်

ခိမ်းေြခာက်ထားမ တိုေကာင့ ်  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ြခင်း   မြပိုင် 

ကသည်ကိလုည်း ဆက်သွယ်သတင်းေပးပိုချက်များအရ သရိှိရသည်။

ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအေနြဖင့်    ထိုသိုေသာ   ြမန်မာုိင်ငံရိှ  ေနရပ် 

အသီးသီးသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိသုမူျားအား ကိဆိလုက်ခံိင်ုေရး 

အတွက် နယ်စပ်ေဒသအသီးသီးတွင် ြပန်လည်ကိဆိလုက်ခေံရးစခန်း 

များ ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး အဆိပုါစခန်းများအြပင်   

နီးစပ်ရာတပ်မေတာ်ှင့ ်ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ စခန်းအသီးသီးသိုလည်း 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်ယင်းသိုသတင်းပို ဆက်သွယ် 

သမူျားကိ ုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီေနစ်ြပည်သူဘဝ 

တွင် ေအးချမ်းစွာေနထိင်ုိင်ုေရး အာမခခံျက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၂

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက်    အကမ်းဖက်သမားများအေနြဖင့ ်

ိင်ုငေံတာ်အတွင်း တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်ြပည်သလူထူ ု

အကား စိုးရိမ်ထိတ်လန်မ ြဖစ်ေပ လာေစရန်ရည်ရယ်၍ ဌာနဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အအုံများ၊  လမ်းတံတားများှင့်   စာသင်ေကျာင်းများအား 

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွမ များြပလပ်ုြခင်း၊ ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ များြပလပ်ု 

ြခင်းှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ရက်စက်စွာ လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းများ 

ြပလပ်ုလျက်ရိှသည့အ်ြပင် ဗဒု ဘာသာဝင်ြမန်မာလမူျိးများ၏ အထွတ် 

အြမတ်ထားရာ သာသနာပုိင်အေဆာက်အအံုများ၊ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း 

များကိပုါ အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုြခင်း၊ မိင်ုးေထာင်ေဖာက်ခဲွြခင်း 

ှင့ ်ရဟန်းသဃံာေတာ်များအား ဖမ်းဆီးေခ ေဆာင် သတ်ြဖတ်ြခင်းများ 

ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ထိုသိုြပလုပ်လျက်ရှိရာ   ဇူလိုင် ၁၁ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲတွင် 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြမစ်သားမိနယ် တဲကီးေကျးရာရှိ “စိတ သုခ”ဘုန်းကီးေကျာင်း 

ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ် ဥးကုသလအား PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ဒလန်ဟုစွပ်စွဲကာ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်
မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ြမစ်သားမိနယ် တဲကီးေကျးရာရိှ “စတိ သခု” 

ဘန်ုးကီးေကျာင်း ေကျာင်းထိင်ုဆရာေတာ် ဥးကသုလ သက်ေတာ်(၅၅)

ှစ်၊ ဝါေတာ်(၃၅)ဝါသည် ေကျာင်း၌သတီင်းသုံးေနထိုင်စ် PDF အမည်ခ ံ

အကမ်းဖက်သမား ေလးဦးက ေကျာင်းဝင်းအတွင်းသို ဆိင်ုကယ်ှစ်စီး 

ြဖင့ ်ေရာက်ရိှလာပီး ဆရာေတာ် ဥးကသုလအား “ဒလန်”ဟစွုပ်စဲွကာ 

ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့ ်ဆရာေတာ်၏ လည်ပင်း၌ ကျည်ထိမှန် 

ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိကာ ပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့သည်။ 

သံဃာေတာ် ၅၁ ပါး

အကမ်းဖက်သမားများ၏ အေကာင်းမဲ့ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ ်

မ ေကာင့ ်ိင်ုငေံတာ်အတွင်း သဃံာေတာ် ၅၁ ပါးှင့ ်သလီရှင်ဆရာကီး 

တစ်ပါးတို ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်အထက်ပါ 

ြဖစ်စ်မှ သံဃာေတာ်အား  ဘုန်းကီးေကျာင်းအတွင်း    ဝင်ေရာက ်

သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် အကမ်းဖက်သမားများအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး၍ 

ဥပေဒှင့အ်ညအီေရးယူိင်ုေရး လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                          သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၂

ိင်ုငေံရးအစွန်းေရာက် အကမ်းဖက် 

အဖွဲများအေနြဖင့ ် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ပျက်ြပားေစရန ်  ရည်ရယ်၍ 

စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့်   အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူများေနထိုင်ရာ မိ၊ ေကျးရာများ 

အတွင်းသို လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ် 

များြဖင့ ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ လမ်းမ 

ကီးများေပ ၌ ေမာင်းှင်သွားလာေနသည့ ်

ေမာ်ေတာ်ယာ်များ   မုိင်းဆဲွတုိက်ခိုက ်

ြခင်း၊  လမ်းတံတားများ   မိုင်းေထာင ်

ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်းစသည့်  အကမ်း 

ဖက်မ လုပ်ရပ်များ   လုပ်ေဆာင်လျက် 

ရှိသည်။

မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့

ထိုသိုလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင် 

၁၁ ရက် ညေန ၄ နာရီခွဲတွင် စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီး      ေချာင်းဦးမိနယ ်

ခင်မွန်ေကျးရာအနီး         မုံရာ-မ ေလး 

သွားကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ ်၇၁ မိုင် ၂ 

ဖာလုှံင့ ်၃ ဖာလုအံကား၌ ခရီးသည်တင် 

ယာ်တစ်စီးအား PDF အမည်ခံအကမ်း 

ဖက်သမားများက မုိင်းဆဲွတုိက်ခုိက်ခ့ဲသြဖင့ ်

ခရီးသည်တင်ယာ်ေပ ပါ  ခရီးသည်များ 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း သတင်းအရ 

လံု ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက သာွးေရာက ်

စစ်ေဆးခ့ဲရာ “ေရ သလ ာ” ခရီးသည်တင် 

ေချာင်းဦးမိနယ်၌ PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက ခရီးသည်တင်ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးအား မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပီး 

၎င်းတို၏တုိက်ခိုက်မ ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ေဆးုံသိုပိုေဆာင်ေပးသည့် လူမ ကူညီေရးယာ်များအား ထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ဦးဝင်းစိန် (ဒဏ်ရာရ) ငိမ်းတိုးေအာင(်ဒဏ်ရာရ) ေအာင်မိုးဟိန်း (ဒဏ်ရာရ) ဦးကျန်ေအာင် (ဒဏ်ရာရ) လှဝင်းေမာင ်(ဒဏ်ရာရ)

ငိမ်းမိုးေအာင ်(ဒဏ်ရာရ) မနန်းေကသီဝင်း (ဒဏ်ရာရ) မဖိးသ ာေကျာ် (ဒဏ်ရာရ) မငိမ်းငိမ်းအ ိ(ဒဏ်ရာရ) မစ ာဇူဇင်ေမာင် (ဒဏ်ရာရ)

ရန်ေအာင်ထွန်း (ဒဏ်ရာရ) ဦးဖိုးထီ (ဒဏ်ရာရ)

ယာ်သည် မုံရာမိမှ ခရီးသည် ၁၂ ဦး 

တင်ေဆာင်ကာ  မ ေလးမိသို မုံရာ- 

မ ေလးကားလမ်းအတိင်ုး ေမာင်းှင်လာ 

စ် အခင်းြဖစ်ေနရာအေရာက်၌ PDF 

အမည်ခံ       အကမ်းဖက်သမားများက 

လက်လုပ်မိုင်း ေလးလုံးြဖင့ ်   ေဖာက်ခွဲ 

တိက်ုခိက်ုခဲသ့ြဖင့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်၏ ေရှ၊ 

ေနာက်၊            ေဘးေလကာမှန်များှင့ ်

ဘီးေလးလုံးစလုံးကွဲကာ     ယာ်ေမာင်း 

ကိုေအာင်မိုးဟိန်း၊   အကူယာ်ေမာင်း 

ဦးလှဝင်းေမာင်၊    ယာ်ေနာက်လိုက် 

ကုိရန်ေအာင်ထွန်းှင့်  ယာ်ေပ လုိက်ပါ 

စီးနင်းလာသည့် ခရီးသည် ကုိးဦးတုိတွင် 

ေပါက်ကွဲစထိမှန်ဒဏ်ရာများ အသီးသီး 

ရရိှခဲေ့ကာင်း၊ အဆိပုါ  ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှခဲ ့

သူများကိ ု  လူမ ကူညီေရးယာ ်ခုနစ်စီး 

ြဖင့တ်င်ေဆာင်ကာ  မုရံာမိြပည်သူေဆးု ံ

ကီးသိုပိုေဆာင်စ် အခင်းြဖစ်စ် ေနရာ 

ှင့်  ၁ ဖာလုံခန်အကွာသို အေရာက်၌ 

PDF အမည်ခံအကမ်းဖက်သမားများက 

လက်လုပ်မိုင်းတစ်လုံးြဖင့ ်    ထပ်မံ 

ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သြဖင့ ်လူထိခိုက်မ  

မရိှေသာ်လည်း လမူ ကညူေီရးယာ်တစ်စီး 

၏ အေနာက်ေလကာမှန်တစ်ချပ် ကဲွအက် 

ပျက်စီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိကုဲသ့ို စစ်ေရးပစ်မှတ်မဟတ်ုသည့ ်

လမ်းမကီးေပ ၌   သွားလာေနသည့် 

ခရီးသည်တင် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ၊ လူမ  

ကညူေီရးယာ်များကိ ုလက်လပ်ုမိင်ုးြဖင့ ်

ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်မ    ကျးလွန်ခဲ့သည့် 

PDF အမည်ခအံကမ်းဖက်သမားများအား 

ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအေရးယူုိင်ေရး လံု ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွဝင်များက ေဒသခြံပည်သမူျား 

ှင့ပ်းူေပါင်း၍ လုိအပ်သည်များ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                              

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မိှင့် မ ေလးမိတိုအတွက ်ရည် န်းလက်ကားေဈး န်းများှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မိေတာ်များအတွက် ရည် န်းလက်လီေဈး န်းများ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၂

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကညာ 

ထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့်  ယင်းတုိ၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ ယင်းတို 

ှင့ဆ်က် ယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ 

လပူဂု ိလ်များသည် ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိ 

ေအးချမ်းေရးကို  ပျက်ြပားေစရန်ှင့ ်

ြပည်သူလူထုကို အေကာက်တရားများ 

ြဖစ်ေပ ေစပီး     အစိုးရယ ရားများ 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်လျက် လ ံေဆာ် 

ြခင်း၊ ဝါဒြဖန်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများ 

ကိ ုလမူ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့ ်နည်းမျိး 

စုံြဖင့ ်ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်သူများအေနြဖင့်  ယင်းတို၏ 

လ ံေဆာ်မ ၊ ဝါဒြဖန်မ များအေပ   မသိ 

နားမလည်၍ြဖစ်ေစ၊ ေကာက်ရံ၍ြဖစ်ေစ 

လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  အသံြဖင့်ြဖစ ်

ေစ၊ ြပလပ်ုမ ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ တစ်နည်းနည်း 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ    အများြပည်သူအေှာင့ ်

အယှက်ြဖစ်ေစမည့ ်ြပလပ်ုမ များ ြပလပ်ု 

ြခင်း၊ လ ံေဆာ်ဝါဒြဖန်မ များကိ ုထပ်ဆင့် 

မ ေဝြခင်း ၊ အားေပးကူညီြခင်းများ 

ြပလပ်ုခဲလ့ င်  အကမ်းဖက်မ တိက်ုဖျက် 

ေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကီး 

ပဒ်ုမ ၁၂၄-က ှင့်  ပုဒ်မ ၅၀၅-က၊ အီလက် 

ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃(က)ှင့် တည်ဆဲဥပေဒ 

များအရ အေရးယူခံရမည့်အြပင ်ြပစ်မ  

ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာ 

ပစ ည်း၊ မေရ ေြပာင်းိင်ုေသာပစ ည်းများ 

ကို အကမ်းဖက်မ တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ 

အရ သမ်ိးဆည်းခရံိင်ုပီး ြပစ်မ ထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရပါက  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာ 

အြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရုိင်ေကာင်း ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ိုင်ငံပိုင် 

မဒီယီာများမှတစ်ဆင့ ်အသေိပးသတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ထိကုဲသ့ို အသေိပးသတင်းထတ်ုြပန် 

ခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း      တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး မတ်ိမိ ေအးချမ်းသာရပ်ကွက် 

ေနသူများြဖစ်သည့် အိအိဖူး၊ မင်းမင်းချိ 

ှင့် ကန်ကီးရပ်ကွက်ေန  သဇင်ဝင်းနီ 

တို သုံးဦးသည်  ၎င်းတိုအသုံးြပသည့ ် 

“Ei Ei Phoo” Facebook အေကာင့်၊ 

“Min Min Cho” Facebook အေကာင့ှ်င့် 

“Thazin Win Ni” Facebook အေကာင့၊် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ကန်ဘလူမိ 

အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ေန ေကျာ်ေဇယျာခန်  

(ခ) ဖိုးေကျာ်သည ်  ၎င်းအသုံးြပသည့ ်

“Phoe Kyaw” Facebook အေကာင့်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေပါင်းတည်မိ 

အေနာက်ဘက်ရပ်ကွက်ေန   ေဇာ်ဝင်း 

သည် ၎င်းအသုံးြပသည့ ်  “Zaw Win” 

Facebook အေကာင့်၊ မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီး        ချမ်းြမသာစည်မိနယ် 

က န်းလံုးဥေသ ာင်ရပ်ကွက်ေန  တင်ဝင်း 

ေအာင်သည် ၎င်းအသုံးြပသည့် “Tin 

Win Aung” Facebook အေကာင့်တို 

သည်  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန်ချက ်

အေပ   မျက်ကွယ်ြပ၍   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုပျက်ြပားေစ 

ရန်  ရည်ရယ်လျက ် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒ 

ြဖန် ြခင်းများ   ြပမူလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့ ်

အတွက် တရားဥပေဒှင့်အည ီဖမ်းဆီး 

ထန်ိးသမ်ိး အမ ဖွင့လှ်စ်အေရးယြူခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။

ထိကုဲသ့ို CRPH၊ NUG ှင့ ်ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများ၊ ယင်း 

တိုှင့် ဆက် ယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်း 

များ၊  လူပုဂ ိလ်များသည ်   ိုင်ငံေတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကို  ပျက်ြပားေစ 

ရန်ှင့် အစိုးရယ ရားများ ပျက်ြပားေစ 

ရန် ရည်ရယ်လျက ်လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ဝါဒ 

ြဖန် ြခင်းများ ြပလပ်ုခဲမ့ အေပ  အားေပး 

ကညူြီခင်းြပလပ်ုခဲသ့မူျားအား ဥပေဒှင့် 

အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူသွားမည ်

ြဖစ်ေကာငး်ှင့်     ထုိသုိလ ံ ေဆာ်သူ၊ 

ဝါဒြဖန်သမူျားအား   ဆက်လက်ေဖာ်ထတ်ု 

အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      သိရ 

သည်။

      သတင်းစ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ်ေကညာထားေသာ CRPH၊ NUG ှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေဝခံများ၏ လ ံေဆာ်၊ ဝါဒြဖန်ြခင်းများ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

အားေပးကူညီြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့သူများကို ေဖာ်ထုတ်အေရးယူ

 မ ေလးတိုင်းေဒသကီးမ ှ

ေနအမ်ိသုိ ြပန်လာစ် မွန်းလဲွ  ၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ေနအိမ်ေရှအေရာက်၌ ၎င်းတုိ၏ 

အေနာက်မှလိုက်ပါလာသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးမ ှအေရှမှပိတ်ရပ်ကာ အဆိုပါ 

ယာ်ေပ မှ အကမ်းဖက်သမားအမျိးသားေလးဦးက ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးတုိ စီးနင်းလာ 

သည့်  ေမာ်ေတာ်ယာ်ေမာင်းှင်လာသည့ ်၎င်း၏သမီးြဖစ်သ ူမခင်ရတနာေအာင် 

(၂၀)ှစ်ကို ေသနတ်ြဖင့်တစ်ချက်ပစ်ခတ်ကာ ယာ်ေပ ပါသူများကို  ယာ်ေပ မှ 

ဆွဲချ၍ Ertiga ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် ယာ်ေပ တင်ေဆာင်လာသည့် ေငွကျပ်သိန်း 

၄၈၀၀ တိုကို လုယူထွက်ေြပးသွားခဲ့သြဖင့ ်မခင်ရတနာေအာင်တွင် ဝဲချိင်းေအာက် 

ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ တစ်ချက်ရရိှခဲသ့ြဖင့ ်မ ေလးြပည်သူေဆးုံကးီသုိ ပုိေဆာင် 

ေဆးကုသမ ခံယူေနစ် ရရိှထားေသာဒဏ်ရာြဖင့် ေသဆံုးခ့ဲေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍ လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များက လုယက်မ ကျးလွန ်

ခဲ့သူများကို ဖမ်းဆီးရမိိုင်ေရး ပိတ်ဆိုရှာေဖွစစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ရာ MDY 

9Q-6272 SUZUKI Ertiga ေမာ်ေတာ်ယာ်အား လမ်း ၅၀ ှင့် ၁၀၇ လမ်းေထာင့်၌ ရပ်တန်  

ထားသည်ကုိေတွရိှရသြဖင့် ယာ်အတွင်းစစ်ေဆးရှာေဖွခ့ဲရာ ယာ်အတွင်းမှ ပလတ်စတစ် 

အိတ်အနက်ေရာင်ြဖင့် ထုပ်ထားသည့် ေငွကျပ်သိန်း ၈၀၀ ခန် ြပန်လည်ေတွရိှ သမ်ိးဆည်း 

ရရိှခ့ဲေကာင်းှင့် အထက်ပါြဖစ်စ်မှ လုယက်မ ကျးလွန်ခ့ဲသူများကုိ ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီး 

ရမိိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 အာဆီယံမှ

အပ်ုစပုထမေနရာအတွက် အဆုံးအြဖတ် ြဖစ်ေနသည်။ ြမန်မာအသင်းသည် ဗယီက်နမ် 

အသင်းထက် ဂုိးကွာြခားချက်နည်းေနသြဖင့် အုိင်ရမှသာ အုပ်စုပထမေနရာ ရယူုိင်မည် 

ြဖစ်ပီး သေရကျပါက ဗယီက်နမ်အသင်းက အပ်ုစပုထမေနရာ ရယူိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ 

တစ်ဖက်အုပ်စုတွင်   ထိုင်းှင့် အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတိုက  ဆီမီးဖိုင်နယ် 

တက်ေရာက်ပီးြဖစ်ရာ ြမန်မာအသင်းအေနြဖင့ ်မည်သည့်အသင်းှင့် ေတွဆုေံစကာမ ူ

ပွဲကျပ်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင် ့ ြမန်မာအမျိးသမီးအသင်းအေနြဖင့ ်ဆီမီး 

ဖိင်ုနယ်တက်ေရာက်ပီးြဖစ်ေသာေကာင့် ဗယီက်နမ်ှင့်ပဲွတွင် အမာခကံစားသမားအချိ 

အနားေပးပီး ဆမီီးဖိင်ုနယ်အတွက် လခူျန်မလား၊ ဗယီက်နမ်ကိ ုမြဖစ်မေန အိင်ုကစား 

ပီး အပ်ုစပုထမေနရာရေအာင် ကိးစားမလားဆိတုာ ဆုံးြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းသည် ေမလက ကျင်းပသည့် (၃၁) ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ 

ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်တွင ်ေနာက်ဆုံးေတွဆုံထားပီး ဗီယက်နမ်အသင်းက တစ်ဂိုး-

ဂိုးမရှိြဖင် ့အိုင်ရခဲ့သည်။

အုပ်စု (က) ပွဲစ်များ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က ကျင်းပပီးစီးသွားပီး ထိုင်းအသင်းက 

၁၃ မှတ်ြဖင့် အုပ်စုပထမ၊ ဖိလစ်ပုိင်အသင်းက ၁၂ မှတ်ြဖင့် အုပ်စုဒုတိယရရိှကာ ဆီမီး 

ဖိုင်နယ် တက်ေရာက်သွားပီး သစေတးလျ၊ မေလးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားှင့် စင်ကာပ ူ

အသင်းတိုမှာ အုပ်စုအဆင့်မှ ထွက်ခဲ့ရသည်။     သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၂ 

ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံ ဟိွင်းမိတွင် ကျင်းပြပလပ်ု 

ေသာ Asean+ Police Music Festival သို 

သွားေရာက်ေဖျာ်ေြဖရန ်   ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ       ရဲေလ့ကျင့်ေရးဌာနကီး 

ရဲတီးဝိုင်းှင့ ်ေဖျာ်ေြဖေရးဌာနခွဲမ ှဒုတိယရဲမှးကီး 

ေဇာ်ိုင်ထွန်း ဦးစီးေဖျာ်ေြဖေရးအဖွဲ  ၃၆ ဦးသည် 

ဇူလိုင်  ၇ ရက်  နံနက် ၇ နာရီတွင်   ြမန်မာ့ 

အမျိးသားေလေကာင်းလိုင်း  အထူးေလယာ်ြဖင့ ်

ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိမှ ထွက်ခွာခဲရ့ာ 

ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ  ဟွိင်းမိ Noi Bai အြပည်ြပည ်

ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ ေဒသစေံတာ်ချန်ိ နနံက် ၁၀ နာရ ီ

ခွဲတွင်ေရာက်ရှိခဲ့ရာ ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် 

သံံုးမှ တာဝန်ရိှသူများက ကိဆုိခ့ဲကသည်။

ဇူလိုင် ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲဌာနချပ်  ရဲတီးဝိုင်းှင့ ်  ေဖျာ်ေြဖေရးအဖွဲ 

သည်     ဗီယက်နမ်၊    ဘူိုင်း၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ 

တုတ်၊ ဂျပန်တိုှင့်အတူ Outdoor Concert တွင်  

ေဖျာ်ေြဖမည့ ် Rice Drums ှင့် People’s Public 

Security March  သခီျင်းှစ်ပဒ်ုအား စေုပါင်းတီးမ တ် 

ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး     မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်  

ဟွိင်းမိ  Thang Long Opera Hotel  ၌ 

တက်ေရာက်လာေသာ ိုင်ငံအသီးသီးမှ ရဲတီးဝိုင်း 

တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ်များ    လုပ်ငန်းညိ  င်း 

အစည်းအေဝးြပလုပ်ခဲ့ပီး    Ly Thai To ရင်ြပင်၌ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားှင့်    လမ်းေလ ာက်ချတီက်  

ေဖျာ်ေြဖမ အစမ်းေလက့ျင့ြ်ခင်းအား      တက်ေရာက် 

လာေသာိုင်ငံများအလိုက ်ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရက်ခဲ့

သည်။         

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၂

ုိင်ငံတကာပိင်ပဲွများ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရိှသည့် ြမန်မာ ယ-ူ၁၉ အမျိးသား 

အသင်းသည် သဂတ်ုလဆန်းပိင်ုးတွင်ကျင်းပမည့် ဗယီက်နမ် ယ-ူ၁၉ ဖတ်ိေခ ပိင်ပဲွ၌ 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။

ဗီယက်နမ်အသင်းသည ်စက်တင်ဘာလတွင ်ယှ်ပိင်ရမည့်   ၂၀၂၃  အာရှဖလား  

ယူ-၂၀  ေြခစစ်ပွဲယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်ပီး ကိတင်ြပင်ဆင်မ အြဖစ် ယခုဖိတ်ေခ ပိင်ပွဲ 

ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။အဆိပုါပိင်ပဲွကိ ုသဂတ်ု ၅ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထ ိြပလပ်ုသွားမည် 

ြဖစ်ကာ အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်အပါအဝင် ြမန်မာ၊ အာရှထိပ်သီးအသင်းများြဖစ်ေသာ 

ဂျပန်ှင့် ေဆာ်ဒီအာေရဗျအသင်းတို ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ယူ-

၁၉ အသင်းသည ်ပီးခဲ့သည် ့၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ခဲ့သည့်အသင်း 

ြဖင့်  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး ကစားသမားအနည်းငယ်သာ အေြပာင်းအလ ဲ

ြပလုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအသင်းသည ်ဖိတ်ေခ ပိင်ပွဲယှ်ပိင်မည့်အသင်းများ

အနက် ဗီယက်နမ်အသင်းှင့် အာဆီယံ ယ-ူ၁၉ ပိင်ပဲွ အုပ်စုအဆင့်တွင် ေတွဆံုခ့ဲရာ 

သုံးဂိုး-တစ်ဂိုးြဖင် ့အေရးနိမ့်ခဲ့ပီး ေဆာ်ဒီအာေရဗျအသင်းှင် ့လာမည့်အာရှဖလား 

ေြခစစ်ပွဲတွင ်ေတွဆုံေနသည်။ 

ြမန်မာအသင်းသည် ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ ဖိတ်ေခ ပိင်ပွဲအပီးတွင် သဂုတ်လ၌ 

ကျင်းပမည့် ြပည်တွင်းပိင်ပွဲြဖစ်ေသာ MNL-2 (ပထမတန်း) အမှတ်ေပးပိင်ပွဲ၊ 

စက်တင်ဘာလတွင် ၂၀၂၃ အာရှဖလား ယ-ူ၂၀ ေြခစစ်ပဲွတုိ ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။

သတင်း - ကိုညီေလး 

ဓာတ်ပုံ-MFF

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၁၂

၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၈ အမျိးသမီး 

ပိင်ပွဲ  အုပ်စုပွဲစ်များ  ထွက်ေပ လာပီ 

ြဖစ်ပီး ြမန်မာအသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။

ယင်းပိင်ပွဲတွင် အသင်းစုစုေပါင်း 

ကိုးသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး 

အုပ်စု (က) တွင်    အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှား၊ 

ဗီယက်နမ်၊  ထိုင်း၊  စင်ကာပူ၊ ကေမ ာ 

ဒီးယား၊ အပ်ုစ ု(ခ) တွင် ြမန်မာ၊ သစေတး 

လျ၊ မေလးရှားှင် ့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို 

ပါဝင်ေနသည်။ ယင်းပိင်ပွဲကိ ုဇူလိုင် ၂၂ 

ရက်မှ သဂုတ် ၄ ရက်အထိ အင်ဒိုနီးရှား 

ိုင်ငံ ပလန်ဘမ်မိ၌   ကျင်းပသွားမည ်

ြဖစ်ပီး  ြမန်မာအသင်းသည် အုပ်စုပဲွများ 

အြဖစ် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်တွင် မေလးရှား 

အသင်း၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ဖိလစ်ပိုင ်

အသင်း၊ ဇလူိင်ု ၂၉ ရက်တွင် သစေတးလျ 

အသင်းတိုှင့်   ယှ်ပိင်ကစားရမည ်

ြဖစ်သည်။  ြမန်မာ ယူ-၁၈ အမျိးသမီး 

အသင်းသည် ယင်းပိင်ပဲွအတွက် ဧပလီ 

ကတည်းက စခန်းဝင်ေလက့ျင့်လျက်ရိှပီး 

ပဏာမကစားသမား ၂၉ ဦး ေရးချယ်ထား 

သည်။ ယင်းအသင်းကိ ုနည်းြပချပ်အြဖစ် 

ေဒ သက်သက်ဝင်းက   ကုိင်တွယ်ေနပီး 

ယခင် ယူ-၁၆ လက်ေရးစင်အသင်းမ ှ

ကစားသမားများ၊    တိုင်းေဒသကီးှင် ့

ြပည်နယ်  လူငယ်ပိင်ပွဲများမ ှ  အလား 

အလာရိှသမူျားြဖင့် ေပါင်းစပ်ဖဲွစည်းထား

ြခင်းြဖစ်သည်။

အာဆီယံ ေဘာလုံးအဖွဲချပ်သည ်

အာဆီယံ  ယူ-၁၈/ယူ-၁၉  အမျိးသမီးပိင်ပဲွ 

ကို ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင်  စတင်ကျင်းပပီး  

ေနာက်ပုိငး်ှစ်များတွင ်ကျငး်ပိုင်ြခင်း 

မရှိဘဲ ယခုှစ်မှ ဒုတိယအကိမ် ြပလုပ် 

ြခင်းြဖစ်သည်။                    ကိုညီေလး

ဖလ်ူဟမ်အသင်းဟာ မန်ယအူသင်းမှ 

ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားသမား  ပါရရဲား 

ကို စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူလိုက်ပ ီ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ လန်ဒန်ကလပ် ဖူလ်ဟမ်အသင်း 

ဟာ ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံးရာသကီ ချန်ပယီရှံစ် 

ပိင်ပဲွမှာ အုိင်ရရိှခ့ဲပီးေနာက် ပရီမီယာ 

လိဂ်ပိင်ပွဲကိ ု    တန်းတက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ ့

အသင်းလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဖူလ်ဟမ်အသင်းက    ပါရဲရားကို 

စာချပ်ချပ်ဆုိေခ ယူခ့ဲေပမယ့် ပါရဲရားရဲ 

လုပ်ခလစာနဲ      ပတ်သက်ပီးေတာ့  

ထုတ်ေဖာ်     ေြပာကားခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဖူလ်ဟမ်အသင်း 

ဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမား  ပါရဲရားကုိ 

ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၁၀ သန်းနဲ  ေခ ယ ူ

ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။ 

အသက် ၂၆ ှစ်အရယ်ရှိ  ဘရာဇီး 

ကယ်ပွင့ ်   ပါရဲရားဟာ နည်းြပ  မာကုိ 

ေဆးလ်ဗားရဲ ဖူလ်ဟမ်အသင်းနဲအတူ 

ေလးှစ်သက်တမ်းရိှ စာချပ်တစ်ရပ်ချပ် 

ဆိုခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ဖူလ်ဟမ်အသင်း 

ဟာ အခုအေြပာင်းအေရ ကာလအတွင်း 

မှာ စပုိတင်းလစ ဘွန်းအသင်းမှ ေပ တူဂီ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား ပါလ်ဟင်ဟာကိ ု

ေြပာင်းေရ ေကး ေပါင် ၁၇ သန်းနဲ  ေခ ယ ူ

ခဲ့ပီးြဖစ်တာေကာင့်      ပါရဲရားဟာ 

အခုအေြပာင်းအေရ အတွင်း ဖူလ်ဟမ် 

အသင်း  ေခ ယူခဲ့တဲ့  ဒုတိယေြမာက ်

ကစားသမားြဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ပါရဲရားဟာ အသက် ၁၆ ှစ်အရယ် 

မှာ မန်ယူအသင်းဆီ  ေြပာင်းေရ လာခဲ့ 

သူြဖစ်ပီး    ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသီက 

ဘရာဇီးကလပ ်  ဖလာမန်ဂိုးအသင်းမှာ 

အငှားသွားေရာက်ကစားခဲ့ရာ    ပွဲစ် 

စုစုေပါင်း  ၅၃ ပွဲမှာ သွင်းဂိုးခုနစ်ဂိုး 

သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ပါရဲရားဟာ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှာ မန်ယူ 

အသင်းနဲအတူ စတင်ပွဲထွက်ကစားခွင့ ်

ရရိှခ့ဲကာ ဂရန်နာဒါအသင်း၊ ဗလင်စီယာ 

အသင်းနဲ  လာဇီယိုအသင်းတိုမှာ အငှား 

စာချပ်နဲ     သွားေရာက်ကစားခဲ့ရပီး 

အုိးထရက်ဖုိဒ်အတွက် ၇၅ ပဲွပါဝင်ကစား

ေပးိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။ 

ေငွကယ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ  ဟွိင်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည့် Asean+ Police Music Festival သို    

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဌာနချပ်  ရဲေလ့ကျင့်ေရးဌာနကီး ရဲတီးဝိုင်းှင့်ေဖျာ်ေြဖေရးဌာနခွဲမှ သွားေရာက်ေဖျာ်ေြဖ

ဇူလိုင် ၉  ရက်  ေဒသစံေတာ်ချနိ် နံနက် ၇ 

နာရီတွင် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ  ဟိွင်းမိ King Ly Thai 

To ပ်ုတုေရှတွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ Asean+ Police 

Music Festival ဖွင့ပဲွ်အခမ်းအနားှင့ ်ဗယီက်နမ်ိင်ုင ံ

ြပည်သူရဲတပ်ဖွဲ၏  ှစ်(၆၀)ြပည့်  ှစ်ပတ်လည် 

အခမ်းအနားသုိ အမ်ိရှင်ဗယီက်နမ်၊ ဘူိင်ုး၊ လာအိ၊ု 

ဖလိစ်ပိင်ု၊ တတ်ုှင့ ်ဂျပန်တုိမှ ရတဲပ်ဖဲွတီးဝိင်ုးများ 

ှင့်အတ ူတက်ေရာက်ခဲ့ပီး Mini Concert ေဖျာ်ေြဖ 

ြခင်း၊  Hoan Kiem Lake  (ဟုမ်းကီယမ်ေရကန)် 

ပတ်လမ်းတစ်ေလ ာက်ရိှ  ြပည်သလူထူအုား  ချတီက် 

ေဖျာ်ေြဖြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ယင်းေန  ညေန ၆ နာရီခွဲတွင်    ဟွိင်းမိ 

မီလီယာဟွိင်းဟိုတယ်၌   ဗီယက်နမ်  ြပည်သူ  

လုံ ခံေရးဝန်ကီးဌာနမှ  တည်ခင်းဧည့်ခံေက းေမွး 

သည့် ညစာစားပဲွအခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်ခ့ဲပီး 

ပါဝင်သည့်ိုင်ငံများမ ှ    ေဖျာ်ေြဖေရးအဖွဲဝင်များ 

အချင်းချင်း  လက်ေဆာင်ပစ ည်းေပးအပ်ြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ဇူလိုင် ၁၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင်  ဟွိင်းမိ 

King Ly Thai To  ရင်ြပင်၌ Outdoor Concert အစမ်း 

ေလ့ကျင့်တီးမ တ်ြခင်းှင့်  ယင်းေန  ည ၈ နာရ ီတွင် 

Outdoor Concert ေဖျာ်ေြဖပွဲ အခမ်းအနားအား 

တက်ေရာက်လာသည့်ိင်ုငမံျားမှ အလှည့က်ျတီးမ တ် 

ေဖျာ်ေြဖြခင်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး အဆိပုါေဖျာ်ေြဖပဲွ 

သို ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ ဒုတိယသမ တ  Mrs. Dang Thi 

Ngoc Thinh၊ ြပည်သူလံု ခံေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး 

ဗိလ်ုချပ် To Lam ှင့ ်ဌာနဆိင်ုရာအကီးအကမဲျားက 

တက်ေရာက်ချးီြမင့်ခဲ့ပီး ဗီယက်နမ်ြပည်သူလူထု 

တိုမှလည်း အားေပးကည့် ခဲ့ကသည်။          

ဇလူိင်ု ၁၁   ရက် ညေန  ၅ နာရတွီင် ြမန်မာိင်ုင ံ

ရဲတပ်ဖွဲ        ရဲေလ့ကျင့်ေရးဌာနကီး ရဲတီးဝိုင်းှင့ ်

ေဖျာ်ေြဖေရးဌာနခဲွမှ ဒုတိယရဲမှးကီး ေဇာ်ုိင်ထွန်း 

ဦးစီးေဖျာ်ေြဖေရးအဖွဲ ၃၆ ဦးသည် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 

ဟွိင်းမိ Noi Bai အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်မ ှ

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းလိင်ုး  အထူးေလယာ် 

ြဖင့်  ြပန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ   ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို    ည ၇ နာရီ  ၅ မိနစ်တွင် 

ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

အဆိပုါေဖျာ်ေြဖေရးတပ်ဖဲွဝင်များ ြမန်မာိင်ုင ံ

မှ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံသိုထွက်ခွာချနိ်ှင့်  ဗီယက်နမ် 

ိင်ုငမှံ ြမန်မာိင်ုငသံို ြပန်လည်ေရာက်ရိှချန်ိများတွင် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရဲတပ်ဖွဲဌာနချပ်      ရဲေလ့ကျင့်ေရးဌာနကီးမ ှ

ရဲေလ့ကျင့်ေရးအရာရိှချပ် ရဲမှးချပ် ခင်ေမာင်ေအး၊ 

အမှတ်(၂)လုံ ခံေရးရဲကွပ်ကဲမ အဖွဲမှး ရဲမှးချပ် 

ဝင်းမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှး 

ရဲမှးချပ် မျိးမင်းထိုက်ှင့်   တာဝန်ရှိသူရဲအရာရှိ 

ကီးများက   လိုက်ပါပိုေဆာင် တ်ဆက်ြခင်းှင့ ်

ြပန်လည်ကိဆိုြခင်းများ   ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                          

              သတင်းစ်

 ြမန်မာအသင်း ဗီယက်နမ် ယူ-၁၉ 

ဖိတ်ေခ ပိင်ပွဲတွင ်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်

ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ  ဟွိင်းမိ Asean+ Police Music Festival ၌   ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဌာနချပ ်  

 ရဲတီးဝိုင်းှင့်ေဖျာ်ေြဖေရးဌာနခွဲမ ှတီးမ တ်ကြပေဖျာ်ေြဖစ်။

ြမန်မာအသင်းယှ်ပိင်မည့် ၂၀၂၂ အာဆီယံ ယူ-၁၈ အမျိးသမီးပိင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစ်ထွက်ေပ 

တန်းတက်ဖူလ်ဟမ်အသင်းက မန်ယူအသင်းကွင်းလယ်လူ ပါရဲရားကို ေခ ယူ

သက်ရှိကမ ာရှင်သန်ဖို အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းစို



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ  အေြခအေန

(၁၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 

ကန်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်း ပုံမှန်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး 

(၁၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၁၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

စုစုေပါင်း (၄,၅၇၁) ခုအား  စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် (၉)ဦး 

ေတွရှိရပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ယေနအတွက် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ (၀.၂) ရာခိုင် န်း ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၈,၄၃၀,၉၁၅) ခအုားစစ်ေဆးခဲ့ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ဓာတ်ခဲွ 

အတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၆၁၃,၇၆၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာများအား ေနအိမ်တွင် သီးြခားထားရိှြခင်းှင့် ေဆးံုများတွင် သီးြခားထားရိှ 

ကသုမ ေပးြခင်းများေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ ယေနတွင် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသ ူ(၁၆) ဦးရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိ

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူစုစုေပါင်း (၅၉၂,၆၇၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ ယေနတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

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

 •  ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်ထိုးှံမ  ခံယူထားြခင်းြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးရမ ကို 

၇ ဆခန်အထ ိေလ ာခ့ျိင်ုသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။ လတူိင်ုးေစ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

အကိမ်ြပည့ ်ထိုးှံထားရှိရန်လိုအပ်သကဲ့သို ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ှင့် ိုတိုက်မိခင်များ၊ ေသွးတိုး၊ 

ှလုံး၊ ဆီးချိ အစရှိသည့် နာတာရှည်ေရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်ေဆး အကိမ်ြပည့ ်

ထိုးှံကရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

•   ိင်ုငတံကာခရီးသွားက  တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး အကမ်ိြပည့ထ်ိုးံှမ  ခယံထူားသ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ ကန်သတ်ချက်များှင့ပ်တ်သက်၍ ေြဖေလ ာေ့ပးြခင်းများစွာ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

•   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည ်အသက် ၁၅ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သူများအားလုံးှင့ ်အသက် ၅ 

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

ကာကွယ်ေဆး အခမဲထ့ိုးံှေပးလျက်ရိှြခင်းှင့ ်အသက် ၁၈ ှစ်ှင့အ်ထက် ကာကွယ်ေဆးအကမ်ိ 

ြပည့်ထိုးှံပီးစီးမ ကာလ ၆ လှင့်အထက်ရှိေသာ ြပည်သူများအား ထပ်ေဆာင်းကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အခမဲ့ထိုးှံေပးလျက်ရှိပါ၍ ြပည်သူများအေနြဖင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာေရး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၂-၇-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ကိုးဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ ရာခိုင် န်းမှာ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်းရှိ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ ဗီယက်နမ် ၁၀၇၅၆၂၅၄ ၉၇၈၀၁၇၂ ၄၃၀၉၀

၂။ အင်ဒိုနီးရှား ၆၁၁၆၃၄၇ ၅၉၃၇၆၂၅ ၁၅၆၈၀၆

၃။ မေလးရှား ၄၅၉၈၃၉၁ ၄၅၂၆၈၁၇ ၃၅၈၁၆

၄။ ထိုင်း ၄၅၄၈၅၃၃ ၄၄၉၄၀၃၄ ၃၀၈၈၅

၅။ ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၂၁၄၁၃ ၃၆၄၆၃၀၉ ၆၀၆၄၀

၆။ စင်ကာပူ ၁၅၃၄၇၉၉ ၁၄၃၁၆၇၂ ၁၄၃၂

၇။ ြမန်မာ ၆၁၃၇၆၀ ၅၉၂၆၇၁ ၁၉၄၃၄

၈။ လာအို ၂၁၀၃၈၆ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

၉။ ဘူိုင်း ၁၇၆၆၈၂ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

၁၀။ ကေမ ာဒီးယား ၁၃၆၃၇၄ ၁၃၃၂၄၄ ၃၀၅၆

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၉၀၄၉၁၉၆၀ ၈၆၀၂၆၄၄၁ ၁၀၄၆၂၃၂

၂။ အိ ိယ ၄၃၆၅၂၉၄၄ ၄၂၉၉၆၄၂၇ ၅၂၅၄၇၄

၃။ ဘရာဇီး ၃၂၉၄၀၅၀၇ ၃၁၂၅၇၇၄၀ ၆၇၃၈၁၄

၄။ ြပင်သစ် ၃၂၃၆၆၉၄၁ ၃၀၁၂၆၄၅၃ ၁၅၀၁၇၉

၅။ ဂျာမနီ ၂၉၁၈၀၄၈၉ ၂၇၃၉၀၇၀၀ ၁၄၂၀၃၅

၆။ ဗိတိန် ၂၂၈၈၃၉၉၅ ၂၂၂၇၉၅၂၀ ၁၈၀၇၁၈

၇။ အီတလီ ၁၉၅၂၃၂၆၂ ၁၈၀၅၀၀၁၁ ၁၆၉၂၃၃

၈။ ေတာင်ကိုရီးယား ၁၈၅၆၁၈၆၁ ၁၈၂၈၈၃၃၂ ၂၄၆၆၈

၉။ ုရှား ၁၈၄၆၈၃၁၀ ၁၇၈၉၄၀၆၅ ၃၈၁၆၆၉

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၁၈၀၄၄၄ ၁၅၀၃၅၇၂၇ ၉၉၀၅၇

ိ ် ါ ါ ိ ိ

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

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ဌာနများ၊ ေကျးရာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများှင့်ဆက်သွယ်၍ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

မပျက်မကွက်ခံယူကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

•  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက် 

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

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန

    

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၂

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု

ေလေကာင်း၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များမှ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိတင်သွင်းိုင်ေရးအတွက် အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီစီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနတွင် ချင်းေရ ေဟာ် 

ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှ ကမု ဏှီစ်ခ၊ု ယာ်စီးေရငါးစီးြဖင့ ်ှာေခါင်းစည်း 

၃၄ တန် တင်သွင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများတင်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ
ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်း 

များကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့်  ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အညီ 

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှေကာင်းှင့ ်ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့ ် အသိေပးေကညာချက ်

များကိုလည်း အများြပည်သူသိရှိေစရန ်    ဝန်ကီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက် 

ြဖစ်သည့် www.commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ေရး 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။    

               သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ြခင်ကျားအ ရာယ်ှင့် ေသွးလွန်တုပ်ေကွး ကူးစက်မ ြပဿနာ

မျိးြမတ်မိုး (MANA) 

ြမန်မာိင်ုငသံည် ြခင်မှတစ်ဆင့ ်ြဖစ်ပွားရေသာ 

ေရာဂါဘယမျိးစုံကိ ုပုံမှန်ခံစားရေလ့ရှိသည့ ်ိုင်ငံ 

ြဖစ်သည်။   ြခင်ကိုက်ခံရမ ေကာင့ ်  ြဖစ်ပွားသည့ ်

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ၊   ဂျပန်ဦးေှာက်ေရာင ်

ေရာဂါ၊ ငှက်ဖျားေရာဂါှင့ ်ဆင်ေြခေထာက်ေရာဂါ 

တိုကို  ခံစားရေလ့ရှိသည်။  သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာ 

ေရးဌာနများက   မိုးရာသီတွင ်   အြဖစ်များသည့ ်

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါှင့ ်ဂျပန်ဦးေှာက်ေရာင် 

ေရာဂါများ    ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်

ေဆာင်ရန်၊  ေရှာင်ရန်အချက်များကို  ထုတ်ြပန် 

ထားပီးြဖစ်သည်။ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါသည် 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး  သယ်ေဆာင်ထား 

ေသာ  ေနအချနိ်တွင်  ကိုက်ေလ့ရှိသည့ ် ြခင်ကျား 

ေကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ဂျပန်ဦးေှာက်ေရာင်ေရာဂါသည် 

ညေနေစာင်း ေနဝင်ရတီေရာအချန်ိတွင် ကိက်ုေလရိှ့ 

သည့် ေရာဂါပိုးသယ်ေဆာင်ေသာ ကျးလက်စ်ြခင် 

အကိုက်ခံရြခင်းမှတစ်ဆင့ ်  လူများအား    ေရာဂါ 

ကူးစက်ပျံှံေစသည်။            ြခင်ကိုက်မခံရေစရန ်

နည်းမျိးစုံြဖင့ ်     ကိတင်ကာကွယ်ေလ့ရှိသည်။ 

ြခင်ေဆးေခွများ ထွန်းညိြခင်းသည်လည်း တစ်ခု 

အပါအဝင်ြဖစ်သည်။  ြခင်ေဆးေခွေကာင့ ်   ြခင် 

အကိုက်ခံရြခင်းမ ှ    သက်သာရာရရှိေသာ်လည်း 

လူအများစုမှာ ြခင်ေဆးေခွထွန်းညိရာမ ှထွက်ေပ  

လာေသာ  အခုိးအေငွအ ရာယ်ကုိ  သတိြပမိေလ့ 

မရှိေပ။ 

 အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများ

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွကလည်း ကမ ာတစ်ဝန်း 

ထုတ်လုပ်ေနကေသာ အချိေသာြခင်ေဆးေခွများ 

တွင် ကျန်းမာေရးကိ ုဆိုးရားစွာထခိိက်ုေစိင်ုေသာ 

မပီါဖလသူရင် (Meperfluthrin)ပိုးသတ်ေဆး ပါဝင် 

ရမည့ပ်မာဏထက်       ေကျာ်လွန်ပါဝင်ေနေကာင်း 

ဆိုထားသည်။     ြခင်ေဆးေခွ၏အခိုးအေငွသည ်

လတူို၏ကျန်းမာေရးကိ ုဆိုးရားစွာထခိိက်ုေစိင်ုပါ 

သည်။ ြခင်ေဆးေခအွချိတွင် ဓာတပုိုးသတ်ေဆးများ 

အနက်  အြပင်းထန်ဆုံးဟ ု  သတ်မှတ်ထားေသာ 

S2 ပိုးသတ်ေဆး၊ လ စာမ န်၊ ဗိက်ုတာေကာ်၊ ဆိုးေဆး 

ှင့်  ဓာတုအေမ းအကိင်တို   ပါဝင်ေလ့ရှိသည်။ 

ဓာတုအဆိပ်တစ်မျိးြဖစ်သည့် ဘန်ဇုိင်းကာစီုိဂျင် 

လည်း ပါဝင်ေလ့ရှိရာ ယင်းအဆိပ်အခိုးအေငွများ 

သည် အသက် ှလမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်ိုးတွင်း 

ြခင်ဆီအထိ  ေရာက်ရှိသွားိုင်သည်။   အသက် ှ 

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများကိ ု ြဖစ်ပွားေစိုင ်

သည်။    ုနယ်ေသာကေလးငယ်များအနီးတွင ်

ြခင်ေဆးေခထွွန်းညြိခင်းသည် အသက်အ ရာယ်ကိ ု

အချန်ိမေရးြဖစ်ေစိင်ုေကာင်း ေဆးပညာရှင်များက 

မှတ်ချက်ြပကသည်။ ေဒသအချိတွင် ညအိပ်စ် 

တုိက်ခန်းတံခါး၊  အိပ်ခန်းတံခါးများ အလံုပိတ်ကာ 

ြခင်ေဆးေခွထွန်းည၍ိ အိပ်စက်တတ်သည့် အေလ ့

အထေကာင့ ်အသက်ဆုံး ံးမ များှင့ ်ရင်ဆိင်ုရသည့ ်

သာဓကများစွာရှိခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

ရန်ကုန်မိရိှ ေဆးခန်းအချိ၌ လာေရာက်ြပသ 

ေသာ ကေလးလနူာအများစတွုင် ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

ေရာဂါလက ဏာများ ေတွရိှေနရေကာင်း အေထွေထ ွ

ေရာဂါကုဆရာဝန်တစ်ဦးက    ေြပာကားသည်။ 

“လတ်တေလာကေတာ့    အဖျားအလွန်ကီးတယ်။ 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးြဖစ်တဲ့သူများတယ်။    ကေလး 

ငါးဦးမှာ   ှစ်ဦးေလာက်က   ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 

ြဖစ်ေနတယ်။  ေသွးလန်တာက ဖျားပီး  သုံးရက ်

ကေန ငါးရက်အတွင်းမှာ ခ ာကိုယ်ရဲေသွးေကာ 

ထဲမှာရှိတဲ့ ေသွးရည်ကည်က အြပင်ကိုထွက်သွား 

တယ်။ အဒဲအီခါ ေသွးလည်ပတ်မ မေကာင်းေတာဘ့ူး။ 

အဲဒီလုိြဖစ်တ့ဲအချန်ိမှာ ကေလးက အဖျားကေတာ့ 

ကျသွားတယ်။ မလန်းဆန်းဘူး၊ မိှန်းေနတယ်၊ မစား 

ဘူး၊ မေသာက်ဘူး၊ ဗိက်ုနာတယ်၊ ကေလးကီးေတမှွာ 

ဆိုရင်  မူးပီးလဲတာေတွရှိတယ်။   ဆရာဝန်ေတွ 

အေနနဲစမ်းသပ်ကည့်ရင ်ေသွးခုန် န်းက ြမန်လာ 

တယ်။ အေပ ေသွးနဲ  ေအာက်ေသွးက ၂၀ ေအာက်ပ ဲ

ကွာေတာတ့ယ်။ ဒီထက်ဆုိးရားရင် ကေလးက ေြခ၊ 

လက်ေတ ွေအးစက်လာတယ်။ ဒထီပ်မိှန်းသွားတယ်၊ 

ကေယာင်ကတမ်းြဖစ်တယ်၊ ေသွးလန်တဲအ့ချန်ိက 

လူတိုင်းမှာမြဖစ်ဘူး။   ြပင်းထန်တဲ့လူေတွမှာြဖစ ်

တယ်။   ေသွးလန်တာကိ ု  ေစာေစာသိဖိုလိုတယ်။ 

ေစာေစာသမှိ  လိအုပ်တဲအ့ေကာေဆးကိ ု ထည့ေ်ပး 

ရမယ်။   ေသွးလန်တဲ့အချနိ်က   တိုတိုနဲ ြမန်ြမန် 

ေကာင်းေလေလ ကေလးကသုမ ရဲ အကျိးေကျးဇူး 

ကရှိတာပါ။ ေသွးလွန်တုပ်ေကွးနဲ  အသက်ဆုံး ံးရ 

တာက     ေသွးလန်ချနိ်ကာသွားရင်ြဖစ်တယ”်ဟု 

ေရအိုး စသည်တို၏ အတွင်းနံရံများကိ ုပွတ်တိုက် 

ေဆးေကာြခင်းြပလုပ်မှသာ        ထိေရာက်စွာ 

ကာကွယ်ိှမ်နင်းိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ေနအမ်ိပတ်ဝန်း 

ကျင်တွင်  ေရကည်ေရသန်   ခိုေအာင်းိုင်သည့် 

ေနရာများကုိ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

သန်ရှင်းေရးလပ်ုငန်းများကိ ုြပည်သမူျားကိယ်ုတိင်ု 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းတုိ ြပလုပ်မှသာလ င် ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ များ သသိာစွာကျဆင်းလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာေရာဂါ၊ ဝမ်းကိက်ုေရာဂါှင့ ်

အေူရာင်ငန်းဖျားေရာဂါများအား လက်ကိ ုစင်ကယ် 

စွာေဆးေကာြခင်း၊      တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းမ  

ေကာင်းမွန်ြခင်း၊ သန်ရှင်းေသာ ေသာက်သံုးေရှင့် 

အစားအေသာက်ကိ ု စားသုံးြခင်း၊  ပတ်ဝန်းကျင် 

သန်ရှင်းမ ေကာင်းြခင်းတိုြဖင့် ကာကွယ်ိုင်သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ပညာေရး  းေဆာ်မ ေကာင့် ယခုအခါ 

ြပည်သမူျားတွင် အသက် ှလမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်

ြခင်း၊ အရည်ဝမ်းသွားြခင်း၊ အင်အားကုန်ခန်းြခင်း၊ 

က က်တက်ြခင်း၊   သတိလစ်ြခင်းတိုြဖစ်ပွားလ င် 

အသက်ေသဆုံးသည်အထိ ြဖစ်ေပ ိုင်သည်။ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားပါက နီးစပ်ရာေဆးုံ၊ ေဆးခန်းသို 

သွားေရာက်ကာ     ေဆးကုသမ ခံယူသင့်သည်။       

နမိုးနီးယား(ခ)အဆုတ်ေရာဂါ(ခ)အဆုတ်ေရာင် 

ေရာဂါသည် မိုးရာသည့အ်ခါ ေရထမှဲာ လမ်းေလ ာက် 

ြခင်း၊ ေရထဲတွင ်အေနကာသည့် ကေလးငယ်များ 

နမိုးနီးယားရိုင်ေကာင်း သရိသည်။ အသက် ှကျပ် 

ြခင်း၊ အသက် ှ မဝြခင်း၊ လက်များှင့ ် တ်ခမ်းများ 

ြပာြခင်းတို ြဖစ်ပွားပါက  အချနိ်မီ  ေဆးဝါးကုသမ  

ခံယူရန် လိုအပ်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံရိှ အသက်  ငါးှစ်ေအာက်ကေလး 

ေသဆုံးမ  ၁၂ ရာခိုင် န်းသည်   အသက် ှလမ်း 

ေကာင်း ေရာဂါပုိးဝင်ြခင်းှင့် ြပင်းထန်အဆုတ်ေရာင် 

ေရာဂါေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု    ကျန်းမာေရးစစ်တမ်း 

များတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ ကမ ာတစ်ဝန်း အဆတ်ု 

ေရာင်ေရာဂါေကာင့် စက န်  ၂၀ တိုင်း၌ ကေလး 

တစ်ဦး န်း ေသဆံုးေနရပီး ြမန်မာုိင်ငံတွင် အရှင် 

ေမွးကေလးတစ်ေထာင်လ င်      ၁၀ ဦး န်းခန်  

တစ်ှစ်မြပည့်မီေသဆုံးေနရကာ  ငါးှစ်ေအာက် 

ကေလးသငူယ်များ ေသဆုံး န်းြမင့မ်ားသည့ေ်ရာဂါ 

ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  သတင်း 

ထတ်ုြပန်ထားသည်။ နမိုးနီးယား(ခ) အဆတ်ုေရာင် 

ေရာဂါသည် ဗက်တီးရီးယားပိုးေကာင့်  ြဖစ်ပွား 

ေသာေရာဂါတစ်မျိးြဖစ်သည်။      ေဆးလိပ်ေငွ၊ 

မီးေသွးေငွ၊ ေမာ်ေတာ်ကားအတ်ိေဇာေငွှင့ ်စက်ု ံ

မီးခိုးေငွ စသည့်ေလထုညစ်ညမ်းမ များေကာင့ ်

အသက် ှလမ်းေကာင်းမှတစ်ဆင့ ်    ပိုးဝင်ရာမ ှ

ကူးစက်တတ်ပီး    ယင်းပိုးသယ်ေဆာင်ထားသ ူ

ေချာင်းဆိုးရာမ ှကူးစက်ိုင်သည်။ 

ြခင်ေဆးေခွ၏အ ရာယ်

၁၈၉ဝ ြပည့်ှစ်က     ဂျပန်စီးပွားေရးသမား 

အခီျယီိ ုယရူရီှီးမားစတင်တထွီင်ခဲေ့သာ ြခင်ေဆးေခ ွ

သည် ြခင်များမလာေစရန် ဟန်တားိင်ုေသာ်လည်း 

ယခအုခါ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှ လသူားများအတွက် 

ေဘးထွက်ဆိုးကျိးြဖစ်ေပ ေစေကာင်း သြိမင်မ များ 

တြဖည်းြဖည်းကျယ်ြပန်လာပြီဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ်

တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်    အများြပည်သူတို၏ 

ကျန်းမာေရးကုိ ဆုိးရားစွာြဖစ်ေပ လာေစုိင်သည့် 

ြခင်ေဆးေခွ၏အ ရာယ်ကို ကိတင်ကာကွယ်ိုင ်

ေရးအတွက်   အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများမ ှ တရားမဝင ်

တင်သွင်းလာသည့ ်ြခင်ေဆးေခွများကိ ု တားဆီး 

ပိတ်ပင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းထုတ်ြခင်ေဆးေခွများတွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့် ဓာတုအဆိပ်ပစ ည်းအမျိးအစား

ှင့ပ်မာဏတို မှန်ကန်မ  ရိှ၊ မရိှကိ ုပုမှံန်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

ေရှာင်တခင်စစ်ေဆးြခင်းတိုကို     အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ အများြပည်သူတုိအေနြဖင့် 

လည်း ြခင်ေဆးေခွ၏အခိုးအေငွေကာင့ ်ြဖစ်ေပ  

လာိုင်သည့်   ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများကိ ု   အထူး 

သတိြပကရန ်လိုအပ်သည်။ 

ေရာဂါြပင်းထန်လ င် ၂၄ နာရီအတွင်း ေသဆုံး 

ိုင်ပီး   ေချာင်းဆိုးုံသာမက   အဖျားကီးြခင်း၊ 

ရင်ဘတ်ေအာက်ချိင့ဝ်င်ြခင်း၊ ိုမစိုြခင်း၊ တက်ြခင်း၊ 

ကေယာင်ေချာက်ချားြဖစ်ြခင်း စသည့လ်က ဏာများ 

ြပလ င် ေဆးု၊ံ ေဆးခန်းသို သွားေရာက်ကာ ကသုမ  

ခံယူရန် လိုအပ်သည်။ မိုးရာသီတွင ်ြဖစ်ပွားတတ ်

ေသာေသွးလွန်တုပ်ေကွးှင့ ်    အြခားေရာဂါများ 

မြဖစ်ပွားရေလေအာင်   ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ထတ်ုြပန်ချက်များကိ ုလိက်ုနာေဆာင်ရက်ကပါရန် 

တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။        ။

ေသွးလွန်တပ်ုေကွး၏အဓိကြပဿနာမှာ ေသွးလနြ်ခင်းြဖစ်ပီး ေသွးလန် 

ြခင်းကိ ုေစာေစာသရိှိရန်လိအုပ်ေကာင်း ကေလးအထူးကဆုရာဝန်ကီး ပါေမာက  

ေဒါက်တာေစာဝင်းက ေသွးလွန်တုပ်ေကွးအေကာင်း သိေကာင်းစရာ အေမး 

အေြဖက  တွင်  ေြပာကားခဲ့သည်။  ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ယခုှစ်အတွင်း၌  

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါ   ြဖစ်ပွား န်းသည် ဇန်နဝါရလီ ၁ ရက်ေနမှ  ဇွန်လ 

၉ ရက်ေနအထ ိ ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ၃၅၆၂ ဦးရိှပီး ေသဆုံးသ ူ

၁၁ ဦးရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 

ကပ်ေရာဂါအသွင် ြဖစ်ပွားမ မှာ ှစ်ှစ်တစ်ကမ်ိ(သို)သုံးှစ်တစ်ကမ်ိ ြဖစ်ပွား 

ေလရိှ့ေကာင်းှင့ ်ြမန်မာိင်ုငတွံင် ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ ခှုစ်များတွင် 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးြဖစ်ပွားမ  န်း များြပား

ပါေမာက ေဒါက်တာေစာဝင်းက ေြပာကားသည်။ 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးကပ်ေရာဂါအသွင်ြဖစ်ပွားမ 

ေသွးလွန်တုပ်ေကွး၏    အဓိကြပဿနာမှာ 

ေသွးလန်ြခင်းြဖစ်ပီး ေသွးလန်ြခင်းကိ ုေစာေစာသရိှိ 

ရန်လိုအပ်ေကာင်း ကေလးအထူးကုဆရာဝန်ကီး 

ပါေမာက ေဒါက်တာေစာဝင်းက ေသွးလွန်တပ်ုေကွး 

အေကာင်း သေိကာင်းစရာ အေမးအေြဖက  တွင် 

ေြပာကားခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ယခှုစ်အတွင်း 

၌  ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါ   ြဖစ်ပွား န်းသည် 

ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှ  ဇွန်လ ၉ ရက်ေနအထိ  

ေသွးလွန်တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ပွားသူ ၃၅၆၂ ဦးရိှပီး 

ေသဆုံးသ ူ၁၁ ဦးရိှေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

မှ သရိသည်။ ေသွးလွန်တပ်ုေကွးကပ်ေရာဂါအသွင် 

ြဖစ်ပွားမ မှာ ှစ်ှစ်တစ်ကမ်ိ (သို) သုံးှစ်တစ်ကမ်ိ 

ြဖစ်ပွားေလ့ရှိေကာင်းှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်၂၀၁၁၊ 

၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်များတွင် ေသွးလွန်တုပ်ေကွး 

ြဖစ်ပွားမ  န်း များြပားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ေသွးလွန်တပ်ုေကွးေရာဂါကိ ုသယ်ေဆာင်သည့် 

ြခင်ကျားသည် ေနအိမ်တွင်းှင့် ေနအိမ်ပတ်ဝန်း 

ကျင်ရိှ ေရကည်ေရသန်တွင် ေပါက်ဖွားြခင်းြဖစ်သည့ ်

အတွက် လက်ေတွကျပီး  ထိေရာက်ေသာနည်း 

ဗျဟာများကိသုုံးကာ    ြခင်ေပါက်ဖွားရန်ေနရာများ 

လုံးဝမရှိေအာင ်   ေဆာင်ရက်ပါက     ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးေရာဂါြဖစ်ရန ်အေကာင်းမရှိပါ။ ြခင်ဥမှ 

ေလာက်လန်းေပါက်ဖွားြခင်းှင့ ်သက်ကီးြခင်ကျား 

ေကာင်အြဖစ်သို ေရာက်ရှိြခင်းမရှိေစရန ်ဖုံး၊ သွန်၊ 

လဲ၊ စစ် လုပ်ငန်းနည်းဗျဟာများအြပင် ပန်းအိုး၊ 

ကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါများ၊      ကာကွယ်ေရး 

အတွက် အသိပညာဗဟုသုတများ ယခင်ကထက ်

ပိမုိုက ယ်ဝလာပြီဖစ်သည့အ်တွက် ရာသတီပ်ုေကွး 

ေရာဂါကိုလည်း       အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 

ကာကွယ်ိုင်မည်ဟ ု ေမ ာ်လင့်ရသည်။  ေသွးလွန် 

တုပ်ေကွးြဖစ်ပွားပုံမှာ  ုတ်တရက် အဖျားကျကာ    

ေြခများ၊  လက်များ  ေအးစက်ြခင်း၊ မှိန်းြခင်း၊   

ဂနာမငိမ်ြဖစ်ြခင်း၊ အစာမစားြခင်း၊ ေရမေသာက ်

ြခင်း၊ ှာေခါင်းေသွးယိုြခင်း၊ ဝမ်းမည်းမည်းသွား 

ြခင်း၊ ဗိက်ုနာြခင်း၊ မကာခဏအန်ြခင်း၊ ဆက်တိက်ု 

အန်ြခင်း၊  အန်ဖက်ထတွဲင်  ေကာ်ဖအီေရာင်ြဖစ်ြခင်း 

ှင့်    အမည်းအဖက်များပါြခင်း စေသာ ေသွးလန်  

သည့်လက ဏာတစ်ခုခု ြဖစ်ေပ ပါက   ေဆးုံသို 

အြမန်ဆုံးပိုရန်     ကျန်းမာေရးဌာနက     အသိေပး 

  းေဆာ်ထားသည်။ 

ကာကွယ်ိုင်သည့ ်နည်းလမ်းများ

အစားအစာ  မသန်ရှင်းြခင်း၊  ယင်နားအစာ 

စားြခင်းှင့ ်လက်မသန်ရှင်းြခင်းတိုေကာင့ ်ြဖစ်ပွား 

သည်။  ကေလးများ  လက်မေဆးဘဲစားမိြခင်း၊ 

အလှအတန်းများမှာ ချက်ြပတ်ရာတွင် သန်ရှင်းမ  

အားနည်းြခင်းတိုေကာင့ ်ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ ာေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားတတ်သည်။ ကာကွယ်ုိင်သည့် နည်းလမ်း 

များမှာ ယင်လံုအိမ်သာအသံုးြပြခင်း၊  ယင်ေကာင် 

ေပါက်ပွားမ မရှိေစရန်  အမ  က်များကိ ု စနစ်တကျ 

စွန်ပစ်ြခင်း၊ အစားအေသာက်များကို ယင်မနား 

ေစရန် ဖုံးအပ်ုထားြခင်း၊ ေရကိကုျိချက်ေသာက်ြခင်း၊ 

ဆပ်ြပာှင့ ်လက်ေဆးြခင်းတုိြဖစ်သည်။ ေအာအ့န် 



ဇူလိုင်  ၁၃၊  ၂၀၂၂

အသံတိတ်နဲ  ကျတိ်ငိုသည် ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ 

ဓမ ဒူတ ေဒါက်တာအရှင်ေဆကိ ၏ အသံတိတ်နဲ 
ကျတ်ိငုိသည်စာအုပ်မှ  ဆရာေတာ်၏ခွင့်ြပချက ်
ြဖင့် ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

“ပူစူးမေရ” “ရှင် ဟုတ်ကဲ့ဘိုးေလး။ 
ေြပာပါရှင”် 

ဘိုးေလးက က်အိမ်ေရှရိှ ကုက ိပင်ကီး 
ေအာက်တွင် ထိင်ုေနကေသာ ေမာင်ထူး၊ 
ကိုဦးှင့် ပူစူးမတိုကိ ု ဘိုးေလးက က်က 
ေနာက်ကေန     ေရာက်လာလာချင်း 
 တ်ဆက်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ပစူူးမေရ ေြမးတိုအေနနဲ  အခလုိကုိ ု
ြပန်ေြပာတာကားရတာ    ကျက်သေရရိှ 
လိုက်တာကွယ်၊ နားဝင်ကို ချိေနတာပဲ 
ေြမးတိုရဲ” 

“ဟုတ်ကဲ့ ဘိုးေလး” 
“ေအးကွယ်ေြမးတိုကို စာသင်ခန်း

ဆိင်ုရာယ်ေကျးမ နဲဆက် ယ်တာေလး
ေတွေြပာရတာ     ဘိုးေလးအားရှိတယ ်
ကွယ်။   ေြမးတိုေတ ွ  ေကျာင်းမှာေရာ၊ 
စာသင်ခန်းအတွင်းမှာပါ ဆရာ ဆရာမ 
ေတနွဲ ေြပာဆိဆုက်ဆံကတဲအ့ခါ အခလုိ ု
ယ်ေကျးသိမ်ေမွမ ရှိကပါေစကွယ”် 

“ဟုတ်က့ဲပါဘုိးေလး၊ ေြမးတုိ ယ်ယ် 
ေကျးေကျးေြပာဆိုဆက်ဆံပါတယ”် 

“ေြမးတိုက ယ်ေကျးကပီးသားပါ။ 

ဒါေပမဲ့  သတိေပးတဲ့အေနနဲသာ ေြပာရ 
တာပါ။ ဆရာ ဆရာမေတွနဲ  စကားေြပာ 
တဲ့အခါ    အထူးဂုစိုက်ကရမယ်ေနာ်။ 
ဆရာ   ဆရာမေတွဆိုတာ    မိဘနဲ  
တစ်ဂိုဏ်းတည်းရှိတာ။ အန ဂိုဏ်းဝင်
ပုဂ ိလ်ေတွြဖစ်တယ်ကွယ့”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး” 
“ဆရာ ဆရာမေတကွ သွန်သင်ဆုံးမ 

တယ်ဆိုတာ  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ 
ေတွကို  အသိအလိမ ာ  တိုးေစချင်လို၊ 
ေြမးတိုလိုကေလးေတွကိ ု    ယ်ေကျး 
ေအာင် ပညာတတ်ကီးေတွြဖစ်ေစချင်
လွန်းလို   သွန်သင်ဆုံးမတာြဖစ်တယ်။ 
ဆရာ  ဆရာမေတွဆိုတာ  နာသုံးနာ 
လက်ကိုင်ထားကတဲ့သူေတွကီးပါပ”ဲ 

“ဘိုးေလးေရ     နာသုံးနာဆိုတာ 
ဘာလဲ၊ ရှင်းြပေပးပါဦး” 

“ပူစူးမကေတာ့ လုပ်ပီ” ဘိုးေလး 
က က်၏ စကားအဆုံးမှာ ပူစူးမ ေြပာ 
လိုက်ေသာစကားကိ ု ေမာင်ထူးက  ြပန် 
ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

“ဟဲ့   ဘာေြပာတာလဲ။    မသိလို 

ဘိုးေလးကိုေမးတာပဲဟာကိ”ု 
“ဟုတ်သားပဲ ေမာင်ထူးရာ  မင်းက 

လည်း ငါတုိေတွမှ နာသုံးနာဆိုတာ မသိ 
တာ။ မသိတာကို ပူစူးမက ေမးေပးတာ 
ေကျးဇူးေတာင်တင်ရဦးမယ”် 

ေမာင်ထူးတစ်ေယာက ်     သေဘာ 
ေပါက်သွားဟန်ြဖင့ ်ေခါင်းတဆတ်ဆတ် 
ညိတ်ေနေတာ့၏။ 

“ေအးပါကွယ်၊ ဘုိးေလးေြပာြပပါ့မယ်။ 
နာသုံးနာဆိတုာ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ် 
နာဆိုတာပဲကွယ့်။ ဆရာ ဆရာမအြဖစ ်
တာဝန်      ထမ်းေဆာင်တဲ့သူေတွဟာ 
ဝါသနာအရင်းခကံိကု ပညာကိ ုလက်ဆင့် 
ကမ်း သင်ြပေပးလိုတဲ့ဆ   ရှိေနကပီး 
ြဖစ်တယ်။ သင်ြပချင်တဲ ့ ဝါသနာကိေုြပာ 
တာကွယ့။် ေနာက်တစ်ခြုဖစ်တဲ ့ေစတနာ 
ဆိတုာကေတာ ့ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ 
တပည့်ေတွအေပ မှာ        မြမင်ဖူးခင ်
ကတည်းက ေစတနာကရိှေနပီးသားြဖစ် 
တယ်။ ဒှီစ် ဒေီကျာင်းမှာ ဘယ်ကေလး၊ 
ဘယ်ေကျာင်းသားပ ဲ   ေရာက်လာလာ 
တပည့်ေတွကို      ဆရာ ဆရာမေတွက 

ေကျာသားရင်သားမခွဲြခားဘ ဲ ေစတနာ 
က တန်းတူညီမ ကိုရှိေနတာြဖစ်တယ်။ 
အနစ်နာဆိုတာကေတာ့      ေြပာရရင ်
ဂ ဝင်မှာ   စာတင်ေလာက်ပါေပတယ်။ 
ဆရာ ဆရာမေတဟွာ တပည့ြ်ဖစ်လာတဲ ့
ေကျာင်းသား      ေကျာင်းသူေတွကိုေရာ 
ဘယ်ေကျာင်းက ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ
ြဖစ်ြဖစ်  ေတွေလရာေနရာမှာ   ကံသမ  
အနစ်နာကိ ု   စတ်ိရင်းနဲကိ ု   ခံကတာြဖစ် 
တယ်။ ငယ်ရယ်တ့ဲေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ 
ေတွဆုိရင်လည်း ငယ်ရယ်တ့ဲအေလျာက်၊ 
အရယ်ရလာတဲ ့ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ 
ေတွဆိုရင်လည်း           အရယ်ရလာတဲ ့
အေလျာက် အလိုက်သင့်ြဖစ်ဖို ေကျာင်း 
တွင်း၊ စာသင်ခန်းအတွင်း၊ ေကျာင်းြပင်ပ 
ဘယ်ေနရာမှာပြဲဖစ်ြဖစ် စတ်ိရင်းအမှန်နဲ       
ဦးစားေပး   ကူညီလုပ်ေဆာင်ေပးလိုတဲ ့
အြပင် တပည့ေ်တ ွရဲ  ကထကိထအမျိးမျိး 
ကိုလည်း  သည်းခံပီး  အနစ်နာခံမ က 
ေရှဆုံးကပါပဲကွယ”် 

“ဟတ်ုကဲပ့ါ ဘိုးေလး၊ မှတ်သားထား 
ပါ့မယ်” 

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)
“သားရယ်၊  ဇနီးမယားဆိုတာ   ကုိယ့်ခင်ပွန်း 

လုပ်စာကို   ရချင်ကတယ်၊   သုံးချင်ကတယ်၊ 
ကိုယ်တိုင်ကိုင်ချင်ကတယ ်ငါ့သားရဲ၊ ေယာက်ျား 
ကိယ်ုတိင်ုကထတ်ုေပးတဲေ့ငကွိ ုကိယ်ုတိင်ုလက်ဖဝါး 
နဲ  ခယံခူျင်ကတယ်ကွယ့၊်  သွားသွား၊ အေမသ့မီးကိ ု   
သွားေပးလိုက်ပါ”တဲ့ အေမက ေြပာတာေပါ့။  

“ဟာအေမရယ်၊ ေရှးကတည်းက အေမ့ကိုပဲ 
အပ်ခ့ဲတာပဲ၊ အခုမှအဆန်းလုပ်လုိ အေမရှာေပးတဲ့ 
အေမ့သမီးပဲ၊ ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး အေမရယ်” 

“ဪအေမ့သားက  မသိေသးပဲကိုး၊  အေမ 
ကိုယ်တိုင် အိမ်ေထာင်ကျပီးခါစ မင်းအေဖေပးတဲ ့
ပထမဆုံးဝင်ေငကွိ ုရတန်ုးကဆိရုင် အိ ုအခေုြပာရင်း 
ေတာင်  ဝမ်းသာစိတ်ြပန်ြဖစ်လာတယ်၊     အင်း 
မင်းအေဖကိ ု သတရိတဲစ့တ်ိကလည်း  ေပ လာေသး 
တယ်သားရယ်၊ သမီးကိုပ ဲအပ်လိုက်ပါကွယ”်။ 

“အို  ဒီလိုဆိုလည်း  အေမ့သေဘာပဲ၊  အေမ့ 
လက်ထထဲည့ခ်ဲမ့ယ်၊ အေမေပးချင်သလိသုာ အေမ 
ေပးလိုက်ေတာ”့တဲ့။  သားက  အေမ့လက်ထဲကိ ု
ေငွထုပ်ကီး ထိုးထည့်သွားတယ်ေလ။ 

ြပဿနာဆိတုာ အေကာင်းမရိှဘ ဲမေပ ပါဘူး၊ 
သူအေကာင်းနဲသူရှိမ ှေပ တာပါပဲ။ 

အခလုည်း ကည့ေ်လ၊ “ေမေမ-ေမေမ”ကေန 
“အေမ” ြဖစ်လာခဲ့ပ။ီ ေဟာ တစ်လ၊ ှစ်လကာေတာ ့
“ေမေမ”အသ ံမရိှေတာဘ့ူး၊ “အေမ”ဆိတုာေတာင် 
မေခ ချင့်ေခ ချင်ေခ ေနတဲ့ ေလသံြဖစ်လာတယ်။ 

အေမြဖစ်တ့ဲသူက သားရဲလုပ်စာကုိ အကုန်လံုး 
ေခ းမကုိအပ်တာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ေယာက မလက်ကမှ 
တစ်ဆင့်ရလုိ မေကျနပ်တ့ဲ သေဘာေပါ့။ ဝင်ေငွရတာ 
ချင်းအတတူ ူဘာထူးလလဲိုေြပာရင်ဘာမှမထူးပါဘူး 
ေလ၊ အခေုတာ ့တြဖည်းြဖည်းထူးလာေတာတ့ာေပါ။့ 

“ေမေမ”ကေန “အေမ” ေဟာ ေလး၊ ငါး၊ ဆယ် 
လ၊ တစ်ှစ်ေလာက်ေရာက်ေတာ့ “အေမ”ကေန 
“အေဒ ” အဆင့ေ်ရာက်သွားတယ်၊ ေနာက်“အေဒ ” 
ကေန မြမင်ကွယ်ရာမှာ“အဖွားကီး”လို ေြပာလာ 
တယ်။ ေနာက်မကားတကားေြပာလာတယ်ေလ၊ 
ဒါဟာသဘာဝပဲလို  ေြပာကရင်  ဘယ်ေလာက ်
ေကာက်စရာေကာင်းတဲ့သဘာဝလည်းလို၊ ဒီလို 
ေတာ့ မြဖစ်ကေစချင်ပါဘူး။ 

ဒါေပမဲ့    ေတာ်ေသးတယ်   ေြပာရဦးမယ ်
“ေကာင်မ”လို ကက်ကက်လန်ခံပီး ရန်မလုပ်ရင် 
ေတာ်ေသးတာေပါ့။ 

ဒလီိနုဲ ေနလာလိက်ုကတာ အေမလပ်ုတဲသ့ကူ 
အဘွားအုိ စာရင်းထဲသွင်းရမယ့်အရယ်ေရာက်လာ 

ယ်ေကျးလိမ ာအစြပ စာသင်ခန်းယ်ေကျးမ (၂) ဦးမင်းဟန်(ဘီေအ)

ပေီလ၊ ေခ းမကလည်း တစ်အမ်ိလုံး သူလက်သူေြခ 
ြဖစ်ေနေတာ့တာေပါ့။ 

“သမီးေရ၊ ထမင်းပူပူေလးစားချင်လိုက်တာ
ကွယ်”လို   ေလသံေပျာ့ေပျာ့ေလးနဲ   ေြပာရင ်
“ထမင်းအိုးနပ်ပီးလို အိုးေပ က ချတာနဲတစ်ပိင် 
နက် ပန်းကန်ထဲခူးထည့်၊ ေရာ့ဆိုပီး စားခိုင်းေတာ ့
တာပ”ဲ အေမလပ်ုသကူ စားဖိုေနေနသာသာ လက်နဲ 
ေတာင် မထိိုင်ပါဘူး၊ ပူလိုက်တာ လွန်ေရာ။  

“အရပ်ကတိုေရ၊   ေဟာဒီမှာ  အဘွားကီးက 
ထမင်းပပူူစားချင်လုိ”တဲ ့ဒီေလာက်အလုပ် ပ်ရတ့ဲ 
အထ ဲအ ပ်ထပ်ေပးေသးတယ်လုိ   အမ်ိနီးနားချင်း 
ေတွမကားကားေအာင် ေအာ်ပီးေြပာလုိက်ေသးတယ်။ 

တစ်ခါတစ်ရံ “သမီးေရ၊ ရင်ေလးေအးသွား 
ေအာင် ထမင်းေအးေအးေလးစားချင်လိက်ုတာ”လို 
ေြပာရင် “အရပ်ကတုိေရ၊ ထမင်းေအးစားချင်ြပန်ပ ီ
တ့ဲ၊ ရင်ပူလုိတ့ဲ၊ သူများ ေက းစာေမွးစာ အားမနားတမ်း 
လက်ေဆးစားေနတဲ့သူကများ ရင်ပူလိုတဲ ့အံ့များ 
အံပ့ါရဲ”လို  အသကံျယ်ကျယ်နဲေြပာေလရိှ့ပါတယ်။ 

တစ်ဆက်တည်း ညကကျန်တဲ့ ထမင်းကမ်း 
ခဲကီးကို သံပန်းကန်ြပားထဲထည့်ပီး “ေရာ့အင့် 
ဆို” ေဆာင့်ချေပးလိုက်တယ်ေလ။ ဘယ်ေလာက် 
ေကာက်စရာေကာင်းလိုက်သလဲ။

“ေဆးေပးမီးယ”ူတို၊ “ကေူဖာ်ေလာင်ဖက်”တို 
ဆိတုဲစ့ကားေတကွိ ုနည်းနည်းေတာ့ နားလည်လာ 
ေလာက်ပ ီထင်ပါတယ်။ 

အခုတရားေဟာတဲ့အခါ  ေရှးေရှးဘုရားရှင ်
လက်ထက်ကလိ ုအေြပာအဆိ၊ု အသုံးအေဆာင်ေတ ွ
အစား အခေုခတ်အေြပာအဆိေုတ၊ွ အသုံးအေဆာင် 
ေတနွဲ  နားလည်ေအာင် ေဟာေပး၊ ေြပာေပးေနတာ 
ပါ။ နားလည်ေစဖို ပုံေပ ေစဖိုဆိုတဲ့ ရည်ရယ်ချက ်
နဲပါပဲ။ 

အခုဇာတ်ေတာ်ထဲမှာပါတဲ့         အဲဒီေခ းမ 
အေကာင်း ေခ းမရဲလုပ်ပုံကိ ုေြပာြပပါဦးမယ်။ 

တစ်ေန“သမီးရယ ်အေမေလ ညက အိပ်လို  
မေပျာ်ပါဘူး၊  ကမ်းပိုးေတ ွ ကုိက်လုိက်တာလွန်ပါ 
ေရာကွယ်၊   ခုတင်ကို   ကမ်းပိုးချေပးပါဦး”တဲ့၊ 
ဟတ်ုသားပ ဲအေမအိကုမှ ခတုင် မသယ်ုိင်ဘဲကုိး။ 

“ေဟာဒီမှာ အရပ်တကာတိုေရ၊ ေယာက်ျား 
အလုပ်ကတစ်ဖက်၊ အိမ်မ ကိစ ကတစ်ဖက်၊ ေဟာ 
ဒီမှာ   ေယာက မအဘွားကီး  အလုပ်ကတစ်ဖက ်
ကည့်ပါဦးေတာ့၊ ကျပ်ကိမုျား သူတုိအိမ်ရဲ ဘုကံ န် 
ထင်ေနကတယ်ေတာ”့တဲ့၊     အိမ်နီးနားချင်းေတွ 
ကားေအာင ်ေအာ်ပီးေြပာတယ်ေလ။ 

သူက  ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ ် ေအာ်ဝံ့တာေပါ့။ 

ေယာက်ျားကလည်း အလပ်ုသွားတယ်ေလ၊ ေနာက် 
ဘယ်သူမျက်ှာကိုမ ှေထာက်စရာမလိုဘဲကိုး။ 

ဟိေုအာ် ဒေီအာ် ေအာ်ေပမယ့ ်အမ်ိနီးချင်းေတ ွ
ြမင်ေအာင်ေတာ့ အဘွားကီးရဲခတုင်ေတကွိ ုထတ်ု၊ 
ဖျာေတွကိုြဖတ်ပီး      ေနထုတ်လှန်းတယ်ေလ။ 
ေနာက်ပီး သူတိုရဲ ှစ်ေယာက်အိပ်ခုတင်ကီးကို 
လည်း ေနထုတ်လှန်းတာေပါ့။ 

ဒလီိနုဲ  ညေနချမ်းေရာက်ေတာ့ ေနေအးတာနဲ  
ခုတင်ေတွကို   ြပန်သိမ်းတာေပါ့။   ပထမသူတိုရဲ 
ခတုင်ကိ ုတတ်ုနဲိက်ုတယ်၊ ေဆာင့ခ်ါတယ်၊ ဖျာေတ ွ
အခင်းေတွကိုလည်း  ကမ်းပိုးေတ ွ ထွက်ကျလာ 
ေအာင်ိုက်ချပါတယ်။ 

ေြမကီးေပ ကိုသာ ိုက်ချေလ့ရှိကေပမယ့ ်
သူကေတာ ့  သူေယာက မခုတင်ေပ ၊   ဖျာေတွေပ  
ိက်ုချပါတယ်။ ကမ်းပိုးေတကွ ေယာက မရဲ ခတုင် 
ေပ ၊ ဖျာေတွေပ  ကျကုန်ေတာ့တာေပါ့။ 

ေနာက်ေနမနက်ေရာက်ေတာ ့   “သမီးရယ်၊ 
ဘယ်လိုြဖစ်သလ ဲ  မသိပါဘူး၊  ညကမှ  ပိုပီးဆိုး 
လိက်ုတာ၊ တစ်ညလံုး ထထိင်ုေနရတယ်။ ခတုင်မှာ 
ကမ်းပိုးေလးေတ ွကည့ေ်ပးပါဦးကွယ်၊ အေမမ့ျက်စ ိ
က မ န်ေနလိုပါ”တဲ့။ 

“ေဟာ  ကည့်ကပါဦး  ေတာ်တိုေရ” ဆိုပီး 
ခနုစ်သခံျနီဲ  ရာထဲကားေအာင် ေအာ်ေတာ့တာပါပဲ။ 
မကားဝံ ့မနာသာေတွေရာ ပါလာေတာ့တာကိုး။ 

အဒဲလီိနုဲပ ဲေယာက မအဘွားကီးဟာ ေခ းမနဲ  
စိတ်ဆင်းရဲြဖစ်ပီး  ေနလာခဲ့တာ  လေတာင်မက 
ှစ်ေတွဘက်ကူးလာခဲ့ပါတယ်။ 

ေခ းမလပ်ုသဟူာ အဘွားကီး ထမင်းမစားခင် 
လည်း ဆလူို၊ ေဆာင့လ်ို စားေနတန်ုးစားပီးရင်လည်း 
ဆူလို၊ ေဆာင့်လိုပါပဲ။ 

တစ်ေန  လင်ေတာ်ေမာင်ြပန်လာခါနီး အဘွား 
ကီးကို  ထမင်းထည့်ေက းတယ်ေလ၊  ထမင်းစား 
အပီး ပန်းကန်ထမှဲာကျန်တဲ ့ထမင်းေတ၊ွ ဟင်းေတ ွ
ကိ ုအကန်ုလုံး ကမ်းြပင်ေပ ကျြဲဖန်ထားတယ်ေလ။ 
ေသချာလုပ်တာေပါ့။ 

“ဘယ်လိုလဲှမရယ်၊    တစ်အိမ်လုံးလည်း 
ထမင်းလုံးေတ ွ  ြပန်ကျေဲနတာပါလား”လို   ခင်ပွန်း 
ေယာက်ျားက ြပန်လာလာချင်း ြမင်ရတဲ့ြမင်ကွင်း 
ေကာင့ ်ေမးေတာ့တာေပါ့။ 

“ေမာင်ကီးရယ်၊   အဲဒါသာ   ကည့်ပါေတာ့၊ 
တစ်ေနလည်းမဟုတ် တစ်ရက်လည်းမက ဒီလို 
ချည်းပါပဲ။  အဲဒါ  ှမေလးလည်း  တစ်အိမ်လုံး 
သိမ်းဆည်းေပမယ့်     ဘယ်ပီးိုင်ေတာ့မလဲ၊ 
ှမေလးေနရာကိသုာ စတ်ိကူးနဲ  ေနကည့ပ်ါေတာ”့ 

တဲ ့အခပု ဲငိေုတာမ့လိ ုမျက်ှာနဲ သနားစရာအသကံိ ု
လုပ်ယူပီး ေြပာတာေပါ့။ 

“ဪ အေမက ငါနဲေနလာတာ ငယ်ငယ ်
ကတည်းက ခထုပိါပ၊ဲ စည်းကမ်းလည်းရိှလိက်ုတာ၊ 
အခု    အသက်အရယ်ကီး၊   မျက်စိကမ န်တယ် 
ဆိေုပမယ့ ်ဒီေလာက်ထေိတာ့ မဆုိးေသးပါဘူး” လို 
သားေလးက သိတာေပါ့။ 

တစ်ေနလာလည်း ဒီလို၊ တစ်ရက်လာလည်း 
ဒီလိုဆိုေတာ့ သားေယာက်ျားေလးြဖစ်တဲ့သူက 
“ဘယ်လို ြဖစ်တာလဲကွာ ေနတိုင်း ဒီလိုချည်းပဲ 
ြဖစ်ေနတာ ကည့်လဲလုပ်ပါဦး”လို ေြပာတာေပါ့။  

“အဲဒါပဲေပါ့၊ ေတွတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ေတာ်က ခဏ 
ေလးေလာက် ေတာ့်အေမနဲေနရတာ။ က န်မက 
တစ်ေနကန်ု တစ်ေနခန်း ဘယ်ေလာက်ဒကု ေရာက် 
ရသလဲ၊ စ်းစားကည့်ေပါ”့ 

“အဲဒါေကာင့် ကျပ်ေြပာေြပာေနတာ၊ ေတာ့်
အေမနဲအတူမေနချင်ေတာ့ဘူး”လို  ကျပ်ကေတာ့ 
ေလ အမဲတမ်းအထုပ်ထုပ်ထားတယ်၊ ကဲ ရှင့်ရဲ 
သေဘာသာ ေြပာေပေတာ့။  “ဟ ဘာေြပာရမလ”ဲ 

“ကဲ ဘာေြပာရမလဲဆိုရင ်ကျပ်နဲေနမလား၊ 
ေတာ်အေမနဲေနမလား၊  ကေန   ေသေသချာချာ 
ေြပာေပေတာ့၊ ကျပ်ကေတာ့ ြပတ်ြပတ်ပဲ၊ ကဲ ရှင် 
ဆုံးြဖတ်ေပါ့” 

ေဟာမန်ိးမလပ်ုသကူ ေယာက မရဲအြပစ်ေတ ွ
မြဖစ်ြဖစ်ေအာင ်လုပ်လိုေြပာလို၊ ေနာက်ဆုံးေတာ့ 
သူေယာက်ျားကိ ု   ေြပာပီေလ။   သူနဲေနမလား၊  
ေယာက မနဲေနမလားတဲ။့ ေယာက မကိ ုေမာင်းထတ်ု 
ချင်တဲ့သေဘာေပါ့။ 

“ဆရာ ဆရာမေတွက နာသံုးနာကိ ု
လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသလိ ု     ေြမးတို 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသေူတကွလည်း 
စာသင်ခန်းရှိရာကိ ု  အချနိ်မှန်မှန်ကို  
ေရာက်ေနရမယ်။ တစ်ခါတစ်ရ ံစာသင် 
ခန်းရှိရာကို     အချနိ်ေနာက်ကျမှ   
ေရာက်လာြဖစ်ရင်လည်း  ေနာက်ကျ 
ေနရြခင်းကိ ု ခွင့်ြပေပးဖို  အိုအေသ 
ေပးကာ ခွင့်ေတာင်းကရမယ်။  ဆရာ  
ဆရာမေတွကို     ေလးေလးစားစား၊ 
ိုိုကျိးကျိးနဲ  ဆက်ဆံကရမယ”် 

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးေလး”
“စာသင်ခန်းထဲမှာ      အချင်းချင်း 

တရားလွန်ေဆာက့စားတာ၊ ဂမ်ိးေဆာ ့
တာ၊ ဖန်ုးသုံးစဲွတာ၊ ေနာက်ေြပာင်တာ၊ 
အကျစီားသန်တာ၊       ရန်စတာမျိး 
ေတွကို အထူးေရှာင်က်ကရမယ်။  
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူအချင်းချင်း 
လည်း ညွီတ်မ တာစွာဆက်ဆတံတ် 
ရမယ်။  အချင်းချင်းနားလည်မ ရှိရှိနဲ      
ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ရင်းရင်းီှးီှး၊  ေလးေလး 
စားစားရှိဖို    လိုတယ်ကွယ့်။   အဲဒါမှ  
လိမ ာယ်ေကျးတဲ့     ေကျာင်းသား 
ေကျာင်းသူေတွ ြဖစ်လာမှာေပါ့ကွယ်။ 

“ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးေလး၊       ေြမးတို 
မှတ်သားလိုက်နာကပါမယ”် 



ဇူလိုင်  ၁၃၊  ၂၀၂၂

ပါရမီဆယ်ပါးမဂ  လာ

သုေတသီ ဦးသိမ်းဇံ
ဒါနပါရမီ 

ဒါနြပကချမ်းသာရ(၁) 

“ရှင်မေရ...  ထမင်းကျက်ပီလား” 

“ကျက်ပါပီေတာ်၊ ကျက်ပါပ”ီ 

“ထမင်းကျက်ရင ်      ငါ့ကိုယ်တာ 

အတွက် ထမင်းခူးလိုက်စမ်းပါ”

“အေလာတကီးပါလားေတာ ် ေခ း 

ေတွလည်းရ ဲလို၊ ရှင် ေရမိုးချိးလိုက်ပါ 

ဦးလား၊  ပီးမှစားေပါ့ေတာ”် 

“ဟာကွာ ဒီလိုဒီလို ငါစားဖိုမဟုတ ်

ပါဘူး။ ဘရုားအရှင်သြူမတ်ကိ ုဆွမ်းကပ် 

ဖိုပါ” 

အိမ်ေရှတွင ်     ဆွမ်းရပ်ေနေသာ 

ဘုရားအရှင်သူြမတ်ကို  ဇနီးြဖစ်သူက 

မြမင်သည့်အတွက ်ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ ်

ပီး ဇနီးြဖစ်သကူမ်းေပးလာသည့ ်ထမင်း 

တစ်ပန်းကန်ကုိ  ဘုရားအရှင်သူြမတ်၏ 

သပတ်ိအတွင်း      ေလာင်းလှလိက်ုေလ 

သည်။ ထိအုချန်ိတွင်   အသအိလမိ ာရိှသည့ ်

ဇနီးြဖစ်သူကလည်း    သူစားသုံးရမည့ ်

ကိယ်ုတာြဖစ်ေသာ ထမင်းတစ်ပန်းကန် 

ကိုလည်း     တစ်ခါတည်းလှဒါန်းလိုက် 

ေတာ့သည်။ 

“အရှင်ဘရုား  ဒေီနရာမှာ  ဘ်ုးေပး 

လိုရပါတယ်၊  ဒီအတွက်  ပင့်ေလ ာက် 

ဦးတင်ပါရေစဘုရား” 

ဥပရိ  ပေစ ကဗုဒ ါ    အရှင်သူြမတ ်

သည်     ဆက်ကပ်လာသည့်ဆွမ်းကို 

ဘု်းေပးပီး     ဆွမ်းလှဒါန်းမ အတွက်    

ဆွမ်းအလှေမာဓနာတရား  ေဟာကား 

ေတာ်မူသည်။ 

“သုခတရားများနဲ     ြပည့်စုံပါရေစ 

ဘုရား” 

“ဣစ ိတံ ပတ ိတံ တုယှံ၊ ခိပ ေမဝ 

သမိဇ တု” ၊ 

လှဒါန်းမ အစစုအုတွက် မျက်ေမှာက် 

ဘဝ၏ ခါးသီးလှေသာကံေတွရသည့ ်

ဒုက ၊ သုခများကိုကည့်ပီး ဆုေတာင်း 

လိုက်ရာ         ဘုရားအရှင်သူြမတ်က 

ြပန်လည်ဆုေပးလိုက်ြခင်း           ြဖစ်ပီး 

ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားေလသည်။ 

“သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု” 

အလို      ထီးချက်ေစာင့်နတ်သမီး 

ငါ့အေနနဲ  အလှေပးခဲ့တာကိမ်ဖန်များ

စွာကာပါေပါ့၊       ခုလိုအချနိ်ကာလွန်မှ 

ဘယ်အတွက်များ သာဓေုခ ရပါသေလာ” 

“ငါဟာ  သင်လှဒါန်းခ့ဲတ့ဲ   အလှ 

ေတအွတွက်   သာဓေုခ ဆိတုာမဟတ်ုပါ။ 

အ ဘာရရဲ   အလှအတွက်    သာဓု 

ေခ ဆိုြခင်းသာြဖစ်ေပတယ”်

ထီးချက်ေစာင့န်တ်သမီး၏ ယေနမှ 

ထူးထူးြခားြခား      သာဓုေခ သံေကာင့် 

သုမနသူေဌးကီးက  ေမးလိုက်ြခင်းြဖစ ်

ရာ နတ်သမီးက သာဓုေခ ဆိုရြခင်း၏ 

အရင်းအြမစ်ကို ြပန်ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ ်

သည်။ 

“ေဟ ဘယ်က အ ဘာရလ။ဲ ငါအ့မ်ိ 

က ြမက်ထမ်း၊ ထင်းခွဲ၊ အိမ်အမ လုပ်တဲ့ 

အ ဘာရကိုေြပာတာလား” 

“မှန်ပါတယ် သူေဌး။ အ ဘာရဟာ 

သူစားရမယ့ ်    ထမင်းတစ်ပန်းကန်ကိ ု

ဘုရားအရှင်သူြမတ်ကိ ု     ဆွမ်းအြဖစ ်

ေလာင်းလှခဲတ့ာပါ။ အလှမှာ နည်းြခင်း၊ 

များြခင်းက ပဓာနမဟတ်ုပါဘူး။ လှဒါန်း 

သရူဲ ေစတနာ၊ သဒ ါတရားကသာ အေရး 

ကီးတာပါ။ အ ဘာရဟာ သဒ ါတရား 

အြပည့်နဲ  လှဒါန်းခဲ့တဲ့အတွက်ေကာင့ ်

ငါ သာဓုေခ လိုက်တာပါ သူေဌးေရ” 

သူေဌးသုမနသည်     အိမ်အမ လုပ် 

အ ဘာရအတွက် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ 

ြဖစ်ကာ    ချးီကျးစကားေြပာဆိုရန ်

အ ဘာရရှိရာသို       ထွက်လာခဲ့ေလ 

သည်။ 

“သာဓုပါ သာဓု၊ သာဓု။ ေမာင်ရင်ရဲ 

ေကာင်းမ အစုစုအတွက်   သာဓုေခ ပါ 

တယ်။  ဒီအလှကို  ကျပ်ကို  ေရာင်းပါ 

လား။ အသြပာတစ်ရာေပးပါ့မယ်၊ ကျပ် 

အလှြဖစ်ပါရေစ” 

“ခင်ဗျာ သူေဌးမင်းရယ် ဒီလိုဝယ် 

တာေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်သက်မှာ 

တစ်ခါမှ မလှဒါန်းဖူးတဲ ့အလှြဖစ်ေနလို 

မေရာင်းပါရေစနဲ ၊ ခွင့်လ တ်ေတာ်မူပါ” 

“ေမာင်ရင်ရယ ်   ဒီလိုဆိုရင်လည်း 

အသြပာတစ်ေထာင်နဲ     ဝယ်မယ်ကွာ၊ 

အသြပာတစ်ေထာင်ဆိုတာ    ေမာင်ရင့ ်

ဘဝတစ်ခုလုံးကိ ုေြပာင်းလဲသွားေစိုင ်

ပါတယ်။ ေရာင်းမယ်မဟုတ်လား” 

အ ဘာရအေနနဲ    အခက်ေတွရ 

ေတာ့သည်။ သူေဌးကလည်းအတင်းကို 

ဝယ်လိုေနသည်။  အသြပာတစ်ေထာင ်

လည်း ရေပဦးမည်ြဖစ်၍ ချတီုံချတုံြဖစ် 

ေနရေလသည်။ ထုိေနာက် အ ဘာရက 

စိတ်ကိုပိုင်ိုင်စွာ          ပိုင်းြဖတ်ကာ 

ြဖည်းြဖည်းချင်းေြပာလိုက်သည်။ 

“သူေဌးရယ်...က န်ေတာ်မျိးတိုက 

သူေဌးကီးကိ ုမှီခိုေနရတာပါ။ ေကျးဇူး 

ကီးမားလှပါေပတယ်။ ဒီလိုမျိးေကျးဇူး 

ကိုဆပ်ိုင်ဖိုရာ  ေအာက်ေမ့ေနတာပါ။ 

အခုကိစ ကေတာ ့ ထူးြခားတ့ဲဒါနပဲွေလး 

ြဖစ်ေနတာမို မေရာင်းပါရေစနဲခင်ဗျာ” 

“အင်းေလ ဒါဆိုလည်း စ်းစားတာ 

ေပါ့။   ဒီလိုလုပ်ကွာ၊  ကုသိုလ်ကိုေတာ ့

မ ေဝေပးကွာ” 

သမုနသေူဌးကီးက ဝယ်လိုမရသည့ ်

အဆုံးမှာ လှဒါန်းမ အစုစုအတွက် ရရှိ 

လာမည့ ်ကသုိလ်ုအား မ ေဝေပးရန်ေြပာ 

ေလရာ   အ ဘာရသည်   ပေစ ကဗုဒ ါ 

အရှင်သူြမတ်ထံသို    အေြပးလိုက်သွား 

ပီး     ကုသိုလ်မ ေဝေပးရန်     ကိစ ှင့် 

ပတ်သက်၍  ေမးြမန်းေလ ာက်ထားေလ 

ေတာ့သည်။       ။

ယ်ေကျးလိမ ာပေဒသာ ၃၈ - ြဖာမဂ  လာ

မေကာင်းမ မှအထူးေရှာင်က်ရမယ်

ဝိရတီပါပါ 

“မေကာင်းမ ြပရန်ကံလာပါက မြပမ၊ိ မေြပာမ ိ

ေအာင်    ကိုယ်၊  တ်တိုြဖင့်    ေရှာင်က်ရြခင်း၊ 

မေကာင်းမ မှ  အထူးသြဖင့ ်  ေရှာင်က်ရမယ”်လို 

ြမန်မာလိုအဓိပ ာယ်ရတယ်။ 

၃၈-ြဖာမဂ  လာကဗျာများရဲ    ဆ  မေြမာက ်

ကဗျာြဖစ်တဲ ့“ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာေလးပါး” ထကဲ 

နပံါတ်ှစ်   မဂ  လာတရားပြဲဖစ်တယ်။  သားတိုသမီး 

တို၊  ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက ်  ဘဝတစ်သက်တာ 

မှတ်သားကရမယ့ ်မဂ  လာတရားေတွပဲေပါ့။ 

ဟိုး..ေရှးေရှးတုန်းအခါက...။ 

ဗာရာဏသီြပည်မှာ ြဗဟ ဒတ်မင်းကီးစိုးစံစ ်

အချန်ိကာလကြဖစ်ေပတယ်။ မင်းကီးရဲ သားေတာ် 

ဒု  ကမုာရမင်းသားဟာ န်ုရင်းကမ်းတမ်းပီး ဆေဲရး 

ပုတ်ခတ်ကာေြပာဆိုေလ့ရှိလို  မင်းခစားအေပါင်း 

တိုက   မင်းသားကိုမချစ်ခင်၊    မှစ်သက်ကဘ ဲ

ရံေကာက်ကီးြဖစ်ေနရတယ်။ 

တစ်ေနေတာ ့မင်းသားက ြမစ်ထမှဲာေရကစားတဲ ့

အချနိ် မိုးသက်ေလြပင်းကျပီး ေကာင်းကင်တစ်ခု 

လုံး    ေမှာင်မိုက်သွားတဲ့အခါ   အေစအပါးတိုက 

သူယုတ်မာမင်းသားကို ကံစည်ကာ ြမစ်လယ်သို 

ေခ ေဆာင်သွားေလတယ်။ မင်းသားလည်း ြမစ်ေရစီး 

မှာ ထင်းတုံးတစ်တုံးနဲ  ေမျာပါသွားေတာ့သတဲ့။ 

“ြမစ်၌ေမျာေသာ  ထင်းတုံးကိ ုဆယ်ရြခင်းဟာ 

ြမတ်တယ်။ ေကျးဇူးကန်းေသာ သယူတ်ုကိကုယ်တင် 

ြခင်းက     မြမတ်ဘူးလို     ပညာရှိတိုဆိုစကားဟာ 

မှန်လိုက်တာ” 

လမ်းေလးခွဆုံမှာ ိုက်ပုတ်မ ကိုခံရေလတိုင်း 

ေကကဲွစွာနဲေြပာဆုိေလ့ရိှတ့ဲ ရေသ့ကီးရဲစကားကုိ 

ကားရဖန်များေတာ ့ပညာရှိတိုက  အေကာင်းစုံကိ ု

ေမးြမန်း စူးစမ်းေတာ့တာေပါ့။ 

“ငါဟာ   ေရှးကပညာရှိတိုရဲ   စကားအတိုင်း 

မကျင့်မိဘ ဲ  သင်တိုရဲမင်းကီးကိ ု  အသက်စွန်ကာ 

ကယ်တင်ခဲမ့လိို ခလုိ ုဆင်းရဒဲကု ကံရတာြဖစ်တယ်” 

ရေသ့ကီးကိ ုပညာရိှတိုက ြဖစ်ေကာင်းကန်ုစင် 

ြပန်ေြပာြပဖို   တိုက်တွန်းကတဲ့အခါ    ရေသ့ကီး 

ကလည်း ြဖစ်စ်အားလုံးကို ြပန်ေြပာြပေတာ့သတဲ့ 

ကွယ်။ 

“ငါကဲ့သိုေသာ ေမတ ာကုဏာနဲ    ြပည့်စုံသူရှ ိ

ေနပါလျက်နဲ  ဒုက ေရာက်ေနသူေတွ အသက်မေသ 

သင့်၊ သူတိုကို ငါကုိယ်တုိင်ကယ်တင်မှြဖစ်ေချေတာ့

မယ်” 

ရေသ့ကီးဟာ ဒု  ကုမာရမင်းသားရဲ ငုိေက းသံ 

ကိ ုကားရတဲအ့တွက် ြမစ်ြပင်မှာေမျာေနတဲ ့သစ်တုံး 

ကိ ုဆယ်ယလူိက်ုတယ်။ သစ်တုံးေပ ရဲတစ်ဖက်စွန်း 

မှာ  မင်းသား၊  ကျန်တစ်ဖက်စွန်းမှာ  ေမ ၊ က က်၊ 

ေကျးတိုကိုေတွရလို      ရေသ့ကီးကအားလုံးကိ ု

ေကျာင်းသခ  မ်းသို  ေခ ေဆာင်ကယ်တင်ခဲေ့လတယ်။ 

ေကျာင်းသခ  မ်းကိ ုေရာက်တဲအ့ခါ သတ ဝါငယ်ေတကွိ ု

တာေပါ့ကွယ်။ 

“အရှင်   အက ်ုပ်ဟာ   မင်းြဖစ်သည်ရှိေသာ ်

က လာေတာ်မူပါ။   ပစ ည်းေလးပါးနဲ    လုပ်ေက း 

ပါမယ်”လို မင်းသားကလည်း ေြပာဆိုပီး  မကာမ ီ

ြပန်သွားေလသတဲ့။ 

ကာလအတန်ကာလာတဲ့အခါ     ရေသ့ကီးက 

ကယ်ဆယ်ခဲ့သူေတွကို စူးစမ်းဖိုရာသတိရပီး ေမ ၊ 

က က်၊ ေကျးသားတိုဆသီို က ေရာက်သွားရာ သတ ဝါ 

တိုက   ေြပာကားခ့ဲတ့ဲအတုိင်း    ေဆာင်ရက်ေပးရန် 

အမှန်ရှိေကာင်း     သိလိုက်ရတယ်။    ေနာက်ပိုင်း 

မကာခင်မှာ ရေသ့ကီးကမင်းသားထံသိုသွားေလ

တယ်။ မင်းသားက မင်းကီးအရာဆက်ခံရလုိ ဘုရင် 

ြဖစ်ေလရာ ရေသ့လာတာကိုေတွတဲ့အခါ မင်းချင်း 

တိုကိ ုသတ်ပတ်ုဖမ်းဆီးဖိုအမန်ိေပးလို အမန်ိအတိင်ုး 

ြပလုပ်ကတဲ့အတွက ်ရေသ့ကီးခမျာ ဒုက ဆင်းရဲနဲ  

ကံေတွရတာြဖစ်တယ်။ 

“ြဖစ်မှြဖစ်ရေလ ရှင်ရေသ့ကီးရယ”် 

အေကာင်းစုံကိုသိလိုက်ရတဲ ့     ပညာရှိတိုက 

ေကျးဇူးကန်းတဲ ့  ဒု  ကုမာရမင်းကိ ု  ဖမ်းဆီးကာ 

အဆုံးစရီင်ပီး ရေသ့ကီးအား မင်းအြဖစ်တင်ေြမာက် 

ကသတဲ၊့ ရေသ့ကီးကလည်း ေမ ၊ က က်၊ ေကျးတိုနဲ  

အတူ အသက်ထက်ဆုံး ညီညီွတ်ွတ်နဲ  တရား 

မ တစွာအုပ်ချပ်ေနထိုင်သွားသတဲ့ကွယ်။ 

ဝိရတီပါပါ။ 

“မေကာင်းမ ြပရန်ကံလာပါက မြပမိ၊ မေြပာ 

မိေအာင်   ကိုယ်၊    တ်တိုြဖင့်   ေရှာင်က်ရြခင်း၊ 

မေကာင်းမ မှ အထူးသြဖင့် ေရှာင်က်ရမယ်”လို 

ြမန်မာလို အဓိပ ာယ်ေဖာ်ေဆာင်တဲ့ ငါးရာ့ငါးဆယ ်

နိပါတ်ေတာ်လာမှတ်သားစရာ   ပုံဝတ တစ်ခုပါပဲ။ 

သားတိုသမီးတို၊     ေမာင်တိုမယ်တိုအတွက ်

သာမက လတူိင်ုးလတူိင်ုးအသိက ယ်ကာ ကျင့ေ်ဆာင် 

ကရမယ့ ်    “ေရှာင်က်ေရးမဂ  လာ”နည်းနာေတွ 

ေပါ့ကွယ်။       ။ 

ရေသ့ကီးက ဦးစွာေက းေမွးြပစုကာ ေနာက်မှ မင်းသား 

ကုိ ြပစုတာေပါ့။ အဲဒါကုိ မင်းသားက မေကျနပ်ဘဲ 

ရေသ့ကီးကိုအငိးထားေတာ့တယ်ကွယ့်။ 

ရက်အနည်းငယ်ကာတဲအ့ခါ မိုးေလကင်းစင်တာ 

နဲ  ေမ ၊ က က်၊ ေကျးတိုဟာ ရေသ့ကီးကို ရှိခိုးပီး 

ေနရပ်အသီးသီးသို ြပန်သွားကေလတယ်။ 

“ေကျးဇူးကီးမားလှပါေပတယ် အရှင်။ က ု်ပ်မှာ 

ကေုဋေလးဆယ်ထိက်ုတဲ ့ေရ အုိးတုိရိှပါတယ်။ အရှင် 

လိအုပ်ပါက က ု်ပ်ထလံာေခ ပါ”လို ေမ ကြပန်ခါနီး 

မှာ ရေသ့ကီးကိ ုေလ ာက်ထားတယ်။ 

“အက ု်ပ်မှာလည်း သေလးစပါးတုိကုိ ေပးစွမ်း 

ိုင်မ ရှိပါတယ်။   အရှင်လိုအပ်ပါက    ေကျးသားကိ ု

ေခ လိုက်ပါ”လို ေကျးသားကလည်း  ြပန်ခါနီးမှာ 

ေလ ာက်ထားြပန်ေလတယ်။ 

“က ု်ပ်ကလည်း ကေုဋသုံးဆယ်ထိက်ုတဲ ့ေရ အိုး 

ေနရာသပိါတယ်။ အရှင်လိအုပ်ပါက  ေခ ေတာ်မပူါ” 

လို   က က်ကလည်း   ြပန်ခါနီးမှာ   ေလ ာက်ထား 



ဇူလိုင် ၁၃၊  ၂၀၂၂

ယမန်ေနမှအဆက်

အပင်ပန်းဆုံး၊  အွမ်းနယ်ဆုံး၊  အညိးချံးဆုံး 

မျက်ှာတစ်မျက်ှာကုိ  ြပပါဆုိလ င် ခင်သန်းဲွ၏ 

မျက်ှာကုိ   ြပရေပလိမ့်မည်။ အေကကဲွဆံုး၊ အနာ 

ကည်းဆုံး၊ ရင်အနင့်ဆုံး   ခံစားေနရသူကို ြပပါ 

ဆိုလ င် ခင်သန်းွဲကိုပင ်ြပရေပလိမ့်မည်။

ခင်သန်းဲွသည် အမ်ိအတွင်း လှမ်းဝင်လာသည်။

သူ၏မျက်လုံးအိမ်တွင် မျက်ရည်ရစ်ဝဲေနြခင်း 

မရိှပါ။ ပါးြပင်၌ မျက်ရည်စတုိကုိ မြမင်ရပါ။ သိုေပမဲ ့

သူ၏ုပ်သွင်မှာ   ငို  က်ြခင်းထက ်  ပိုမိုခံစားေန 

ရေသာ အသွင်သဏ ာန်ကို ေဖာ်ြပေနသည်။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးက တစ်စုံတစ်ခု  ေြဖရှင်းမည ်

ြပသည်ကိ ု  ခင်သန်းွဲ  လှမ်း၍တားဆီးခဲ့သည်။ 

ဘာမ ေြပာေစချင်ပုံမရ။ 

ခင်သန်းွဲသည ်နန်းကိ ရီ၏အနီးတွင် လာရပ် 

သည်။ သမီးြဖစ်သူ၏ မျက်ှာကို မမှိတ်မသုန် 

ကည့လ်င့သ်ည်။ ဘာစကားမ  ေြပာ၍ ရိင်ုပုမံေပ ။ 

ဆိုဆိုနင့်နင့် ရှိေနသည်။

နန်းကိ ရီသည်လည်း ခင်သန်းဲွကုိ ေမာ့ကည့် 

ေနသည်။ ုတ်တရက်တွင ်ခင်သန်းွဲကို ဘယ်သူ 

ဘယ်ဝါ သိိုင်ပုံမရ။

“ကိုယ်၊ ကိုယ်ရှင်းြပမယ ်ခင်သန်းွဲ”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦး ထိင်ုရာမှထရပ်မရိင်း ဆိလုိက်ု 

သည်။ ခင်သန်းဲွက ကုိေမာင်ေမာင်ဦးအား လှမ်းကည့် 

သည်။

“မလိုေတာ့ပါဘူး    ကိုေမာင်ေမာင်ဦး၊  က န်မ 

ေရာက်ေနတာကာပါပီ။ အားလံုးသိပီးပါပီ။ အားလံုး 

ကားပီးပါပ”ီ

ခင်သန်းဲွ၏အသမှံာ တိုးလျသည်။ ေလသမံ သာ 

ြဖစ်သည်။

ခင်သန်းွဲသည်   နန်းကိ ရီထံ လှည့်လိုက်ြပန ်

သည်။ သူကိုကည့်ရသည်မှာ   သမီးြဖစ်သူအား 

ေထွးေပွချင်ပုရံသည်။ ထကိိင်ုချင်ပုရံသည်။ ယင်းသို 

ြပမူရန် မဝံ့မရဲရှိမိဟန်ြဖင့ ်မချင့်မရဲြဖစ်ေနသည်။

“သမီးရယ်၊ သမီးရယ”်

ခင်သန်းဲွထမှံ အသေံပ လာသည်။ အသမှံာ မချ ိ

တင်ကဲ ုိင်လှသည်။ လ  က်လ  က်လဲှလဲှ  ရိှလှသည်။

ယခုေတာ့လည်း  နန်းကိ ရီသည် ခင်သန်းွဲ 

အား ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ရည် န်းခဲ့ေသာ မိမိ၏ 

မိခင်အြဖစ ်နားလည်လာိုင်ပုံရသည်။

နန်းကိ ရ၏ီမျက်ှာတွင် အေြပာင်းအလဲွများစွာ 

ြဖစ်သွားသည်။ အံ့သဟန်လည်း ြပသည်။ တန်ုလ ပ် 

ဟန်လည်း ြပသည်။ ေနာက်ေတာ့ ခွဲြခားေဝဖန်၍ 

မရုိင်ေလာက်ေအာင် ဆန်းကယ်ေသာ အရိပ်အသွင် 

တိုသည်လည်း သမူ၏ မျက်ှာြပင်၌ ေပ ေပါက်ေန 

ေလသည်။

နန်းကိ ရီ   တ်ဆိတ်ေနသည်။ ခင်သန်းွဲမှာမူ 

ပါးစပ်များ လ ပ်ရေနေသာ်လည်း အသံထွက်မလာ 

ိင်ု။  တ်ခမ်းများမှာ   တဆတ်ဆတ်တန်ုေနသည်။ 

မျက်ှာရှိ အေကာစိုင်မှန်သမ  တလ ပ်လ ပ်တရရ 

ြဖစ်ေနသည်။ ယခုအခါ သူ၏မျက်ဝန်း၌ မျက်ရည ်

ကိ ုေတွရပ။ီ အသမံထွက်ဘ ဲမျက်ရည်တိုသာ ပိုးပိုး 

ေပါက်ေပါက် ကျေရာက်လာသည်။

နန်းကိ ရီ ထိုင်ရာမ ှြဖည်းညင်းစွာ ထရပ်လိုက ်

သည်။   သူ၏အကည့်သည်    ခင်သန်းွဲ၏ 

မျက်ှာတွင် စူးစိက်ုထားဆြဲဖစ်သည်။ မျက်ေတာင် 

မခတ်တမ်း စူးစူးဝါးဝါးကီး ကည့ေ်နြခင်းြဖစ်သည်။

ခင်သန်းဲွက နန်းကိ ရ၏ီပခုံးကိ ုလှမ်းကိင်ုလိက်ု 

သည်။ နန်းကိ ရီသည်   အကိုင်မခံဘဲ ေနာက်သို 

ေြခတစ်လှမ်း   ဆုတ်လိုက်သည်။ သူ၏မျက်ှာ 

အေနအထားကိ ုကိေုမာင်ေမာင်ဦး အကခဲတ်ိင်ုစွမ်း 

ရှိလာခဲ့ပီ။ စင်စစ ်နန်းကိ ရီသည ်ခင်သန်းွဲအား 

ရံရှာစက်ဆုပ်ေသာအသွင်ြဖင့် ကည့်ေနခဲ့ြခင်းသာ 

တည်း။

နန်းကိ ရီက အထိအကိုင်မခံသြဖင့် ခင်သန်းွဲ 

ဝမ်းနည်းသွားပုံေပ သည်။

“သမီးရယ်၊ သမီးေလးရယ”်  

မချတိင်ကဲ ညည်းညလိုက်သ ံေပ လာသည်။

“ကိေုမာင်ေမာင်ဦးေြပာတာ အမှန်ပါ။ အေမဟာ 

သမီးရဲ အေမပါ။ အေမ  မထိန်းချပ်ိုင်ေတာ့ဘူး 

သမီးရဲ။ ကိုယ့်သမီးကိ ု   ကိုယ့်မျက်စိေအာက်မှာ 

ဒအီတိင်ုး လှလှပပ ချမ်းချမ်းသာသာကီး ြမင်လိက်ု 

ရေတာ့ အေမ မထိန်းိုင်ေတာ့ဘူး။ သမီးကို အေမ 

ေမွးခဲ့တာပါ။ အေမ့ဝမ်းနဲလွယ်ပီး ေမွးခဲ့တာပါ”

ယခုေတာ့လည်း ခင်သန်းွဲ၏ရင်မှာ ပွင့်ခဲ့ရပီ 

ထင်သည်။ အသည်းှလုံးမှာ ခိကုပ်ေနေသာ စကား 

သံတို  လည်ေချာင်းအတိုင်း တိုးထွက်လာိုင်ခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ဟန်တူသည်။ သူသည် ငို  က်ေနရင်းမှပင ်

ပံးသည်။ မျက်ရည်စက်လက်ြဖင့် ပံးလိုက်ြခင်း 

ြဖစ်သည်။

“သမီးကိ ုေတွရတာ အေမဝမ်းသာတယ်။ ဒဘီဝ 

မှာ သမီးနဲ  အခုလုိြပန်ပီး ဆံုရလိမ့်မယ်လုိ မထင်ခ့ဲ 

ဘူး။ သမီးကိ ု“သမီး”  လို ေခ ိင်ုခွင့ ်ကံရလမိ့မ်ယ် 

လို မထင်ခဲဘ့ူး။ အခေုတာ ့သမီးနဲေတွရပ။ီ သမီးလို 

ေခ ိုင်ခဲ့ပီ။ အေမ ေသေပျာ်ပါပီ။ အခုေနလည်း 

ေသသွားရင်ေတာင်မှ   အေမ့အသက်ကို အေမ 

မှေြမာေတာ့ဘူးသမီးရဲ”

ခင်သန်းွဲက     စကားဆိုလျက ်  ရှိသည့်တိုင ်

နန်းကိ ရ ီ စကားမဆိ။ု ခင်သန်းဲွက လိလုိခုျင်ချင် 

ှစ်ှစ်ကာကာကီးေြပာေနသည့တ်ိင်ု နန်းကိ ရ၏ီ 

မျက်ှာထားမှာ ေြပာင်းလွဲမသွား။

“သမီး ေစာေစာကေြပာခဲ့တဲ့စကားေတွ အေမ 

ကားပါတယ်။ ဒါေပမဲ ့အေမေလ သမီးေလးအေပ မှာ 

ဆံြခည်ဆယ်စိတ်စိတ ်တစ်စိတ်ေတာင ်စိတ်မဆိုး 

ဘူး။ မနာဘူး။ အေမဟာ ဘာပြဲဖစ်ေနေန၊ အေမဟာ 

အေမပါပဲ သမီးရယ်။ အေမ့မှာ သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ် 

ှမ်းေစ့တစ်ေစ့မှ မေလျာ့ခဲ့ပါဘူး။ အေမ့မှာလည်း 

တြခားမန်ိးမေတလွိ ုမခိင်စတ်ိဆိတုာ ရိှပါေသးတယ် 

သမီးရဲ”

ကိေုမာင်ေမာင်ဦးသည်  သားအမှိစ်ေယာက်တို၏ 

အြဖစ်ကိ ုစိုက်ကည့်ေနသည်။ သူရင်မှာ နာလာ မိ 

သည်လည်းအမှန်။ ဆုိနင့်လာမိသည်လည်းအမှန်ပင်။

စိတ်သ ာန်တွင် ေဖေဖ့ကို သတိရသည်။ ေဖေဖ ့

ကို ြမင်ေယာင်သည်။

ေဖေဖ၊  ေဖေဖ။

သည်ေခ သံသည် သူရင်ထဲမှာ ဂယက်ထန်ေန 

သည်။ ညံစီေနသည်။

ဝဋ်တုံဝဋ်လှည့် ဟူသည်  ေလာက၌ တကယ်      

ရှိတတ်သည်ဆိုြခင်းကိ ု  ေဖေဖ မယုံကည်ခဲ့ေလ 

သလား။

ဝဋ်ေက းဟူသည် တစ်ေနတွင် မလဲွမေသွ ေပးအပ် 

ရတတ်သည်ဆိုြခင်းကို   ေဖေဖ ေမ့ေလျာ့ခဲ့ေလ 

သလား။

မိမိှင့် ခင်ခင်ကီးကိ ုခွဲခဲ့ေသာ ေဖေဖ။ 

သူတစ်ပါးချစ်ြခင်းကိ ုဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ ေဖေဖ။

သတူစ်ပါးကိ ုသားတစ်ကဲွ၊ မယားတစ်ကဲွ၊ မတိစ် 

ကွဲ၊ ဖတစ်ကွဲ ြဖစ်ေစခဲ့ေသာ ေဖေဖ။

သူဇနီးှင့် သူသမီးတို၏အြဖစ်ကို တမလွန်မှ 

ြမင်ေစချင်ပါဘိေကာ။   ေတွေစချင်ပါဘိေတာ့။ 

အသက်ထင်ရှားရှိေနမည်ဆိုလ င် သည်အြဖစ်ကို 

ေခ ယူြပသလိုက်စမ်းချင်ပါဘိေတာ့။

ယခုေတာ့ ေဖေဖ့ဝဋ်ေက းေတွကို အားလုံးက 

ေပးဆပ်ေနကရပါပီ ေဖေဖရယ်။  အားလုံးက 

ေပးဆပ်ေနကရပါပီ။

ကိုေမာင်ေမာင်ဦးသည်   စကားများစွာတိုကို 

ရင်ထမှဲာ ေြပာေနသည်။ အသမံထွက်ရေစဘ ဲရင်ထ ဲ

မှာပင် ညည်းညေနသည်။

“သမီး”

ခင်သန်းဲွ၏ ေခ သေံကာင့ ်ေမာင်ေမာင်ဦးေရာ 

နန်းကိ ရီပါ ဆတ်ခနဲြဖစ်သွားကသည်။

“သမီးရဲဘဝကိ ုအေမ မဖျက်ဆီးပါဘူး။ မေှာင့် 

ယှက်ပါဘူး။ ကိုယ်မေပးစွမ်းိုင်တာေတွကိ ုကိုယ့် 

အစား သတူစ်ပါးက ေပးစွမ်းိင်ုတဲအ့တွက် ေကျးဇူး 

တင်ပါတယ်ကွယ်။ သမီး ဒလီိဘုဝမျိးမှာ ေရာက်ေန 

တာ အေမ  အေကျနပ်ကီး ေကျနပ်တယ်။ ဒါေပမဲ့ 

သမီးရယ်။ အေမက့ိ ုအေမဆိတုဲ ့အသအိမှတ်ေလာက် 

ကေလးေတာ့ ြပပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ေခ ခဲ့သလို 

“အေမ” လို တစ်ခွန်းေလာက်ေတာ့ ေခ ပါ။ ဒတီစ်ခ ု

ကုိေတာ့ အေမ့အတွက် လုပ်ေပးပါလုိ အေမေတာင်းပန် 

ပါတယ် သမီးေလးရယ”်

ခင်သန်းွဲသည်   နန်းကိ ရီထံ  တိုးလာသည်။ 

အလွန်အမင်း    ဆ ြပင်းြပဟန်ြဖင့ ်   ဆိုသည်။ 

ခင်သန်းဲွ၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန် 

လျက် ရိှသည်။ အထူးသြဖင့ ်လက်ေချာင်းကေလးများ 

မှာ တုန်ခါေနသည်။

နန်းကိ ရီအေနှင့်     သည်တစ်ခုကိုေတာ့ 

ဝန်မေလးသင့်ဟ ု   ကိုေမာင်ေမာင်ဦး ထင်သည်။ 

သည်စကားတစ်ခွန်းကုိေတာ့ ဆုိလိမ့်မည်ဟု ေမ ာ်လင့် 

သည်။

သိုရာတွင် နန်းကိ ရ ီသည်စကားကိမုဆိ။ု သမူ၏ 

မျက်ှာမှာ တင်းမာလာသည်ကိုသာ ေတွရသည်။ 

သမူသည် ခင်သန်းဲွကိသုာမက ကိေုမာင်ေမာင်ဦး 

ကိပုါ စမ်ိးစမ်ိးကားကားကီး စိက်ုကည့လ်ိက်ုသည်။

မျက်ှာအေနအထားှင့်ပင် ခက်ထန်မာေကျာ 

ေသာအသသံည် နန်းကိ ရထီမှံ ေပ ထွက်လာသည်။

“ရှင်တို ညာေနကတာ”

နန်းကိ ရီ၏အသံေကာင့်   ခင်သန်းွဲေရာ 

ေမာင်ေမာင်ဦးပါ အံ့သသွားသည်။

“ဟတ်ုတယ်။ ရှင်တုိှစ်ေယာက်ေပါင်းပီး က န်မ 

ကို ညာေနတာ။ ရှင်တို  ကလိမ်ေတွ”

“မဟုတ်ဘူး နန်းကိ ရီ” 

“မဟုတ်ရပါဘူး သမီးေလးရယ”်

“ေတာ်စမ်းပါရှင်။ ေတာ်ကစမ်းပါ။ ရှင်တိုေပါင်းပီး 

က န်မကို ူးေအာင်လုပ်ေနကတာ။   က န်မကို 

သတ်ေနကတာ”

“ဒီမယ် ကိုယ်ေြပာမယ ်နန်းကိ ရီ”

နန်းကိ ရသီည် နားကိလုက်ြဖင့ ်တင်းတင်းပတ်ိ 

လိုက်သည်။

“ေတာ်ကပါေတာ့၊ ေတာ်ကပါေတာ့” 

တအားကုန် ေအာ်ဟစ်ပစ်လိုက်သည်။ 

“ေတာ်ကပါေတာ။့ က န်မဘာမှ မကားပါရေစနဲ  

ေတာ့။ ဘာမှ မသိပါရေစနဲေတာ့”

ေြပာေြပာဆိုဆိုမှာပင ်   နန်းကိ ရီ  ေနာက်သို 

ချာခနဲ  လှည့်လုိက်သည်။ တံခါးေပါက်ဝသုိ ုတ်တရက် 

ထွက်ေြပးသည်။

“သမီး၊ သမီး” 

“နန်းကိ ရီ” 

ှစ်ေယာက်စလုံး လှမ်းေခ ကေသးသည်။

သိုေပမဲ့ နန်းကိ ရီ ဘာမ မကားိုင်ေတာ့သလိ ု

ရှိသည်။ ဘာမ မြမင်ိုင်ေတာ့သလိ ုရှိသည်။ သူမ 

သည် ဖိနပ်စီးဖို သတိမရ။ ေလှကားကိ ုတစ်ထစ် 

ချင်း နင်း၍ဆင်းရန် အမှတ်မရ။ ဒေရာေသာပါး 

ကီးဆိသုလိ ုအမ်ိေအာက်သို ဆင်းသွားသည်။ လမ်း 

အတိုင်း ထွက်ေြပးသွားသည်။

x  x  x  x  x

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။      

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

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

“သမီးကိုေတွရတာ အေမဝမ်းသာတယ်။ ဒီဘဝမှာ သမီးနဲ အခုလိုြပန်ပီး 

ဆုံရလိမ့်မယ်လို မထင်ခဲ့ဘူး။ သမီးကို “သမီး”  လို ေခ ိုင်ခွင့် ကံ ရလိမ့်မယ်လို 

မထင်ခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ သမီးနဲေတွရပီ။ သမီးလို ေခ ိုင်ခဲ့ပီ။              

အေမ ေသေပျာ်ပါပီ။ အခုေနလည်း ေသသွားရင်ေတာင်မှ 

အေမ့အသက်ကို အေမ မှေြမာေတာ့ဘူး သမီးရဲ”

ခင်သန်းွဲက စကားဆိုလျက်ရှိသည့်တိုင် နန်းကိ ရီ  စကားမဆို။ 

“အေမေလ သမီးေလးအေပ မှာ ဆံြခည်ဆယ်စိတ်စိတ် တစ်စိတ်ေတာင် 

စိတ်မဆိုးဘူး။ မနာဘူး။ အေမဟာ ဘာပဲြဖစ်ေနေန၊ အေမဟာ အေမပါပဲ 

သမီးရယ်။ အေမ့မှာလည်း တြခားမိန်းမေတွလို မိခင်စိတ်ဆိုတာ...”
ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။               စာတည်း



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနစွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်များတွင် ေရနံအထွက်တိုးေရးကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်များတွင ်ေရနံအထွက်တိုးေရး

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက်

စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာဖိတ်ေခ ြခင်း(၂၀၂၂)စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာဖိတ်ေခ ြခင်း(၂၀၂၂)
၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၊ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းမ ှ   လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနေသာ    ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက ်

(၁၀)ကွက်တိုတွင ် တွင်းစားစနစ် (Well by Well Basic)ကိုအေြခခံ၍  လုပ်ငန်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးသေဘာတစူာချပ်  (Joint Operating Agreement-JOA)

ြဖင့်  ေရနံအထွက်တိုးေရးလုပ်ငန်းများကိ ု အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

တင်ဒါေခ ယူ ေရးချယ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်၍  ရင်းှီးြမပ်ှံလိုသ ူိုင်ငံသား 

လုပ်ငန်းရှင်များှင့်  သမဝါယမအသင်းအဖဲွများမှ  စိတ်ဝင်စားမ အဆုိြပလ ာများ 

တင်ြပိုင်ရန်  ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။

၂။ ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းမ ှ လက်ရှိလုပ်ကိုင်ေနေသာ  ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ   ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက ်  (၁၀)ကွက်တိုအား   တင်ဒါေရးချယ်ရန်အတွက ်

စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည-် 

  စ် လုပ်ကွက် တည်ေနရာ စာချပ်အမျိးအစား  စ် လုပ်ကွက ် တည်ေနရာ စာချပ်အမျိးအစား

  (၁) PSC-D မဟူေတာင်ေဒသ JOA

  (၂) RSF-1 ေကျာက်ခွက-်လက်ပံတိုေဒသ JOA

  (၃) IOR-1 အရာေတာ်ေဒသ JOA

  (၄) RSF-8 ေရနံမေဒသ JOA

  (၅) IOR-4 ြပည်ေဒသ JOA

  (၆) IOR-6 ြမန်ေအာင်ေဒသ JOA

  (၇) IOR-7 ေရ ြပည်သာေဒသ JOA

  (၈) MOGE-5 အေဖျာက်ေဒသ JOA

  (၉) MOGE-5 ေညာင်တုန်းေဒသ JOA

  (၁၀) MOGE-5 မအူပင်ေတာင်ေဒသ JOA

၃။ ရင်းီှးြမပ်ံှလိသု ူိင်ုငသံားလပ်ုငန်းရှင်များှင့ ်သမဝါယမအသင်းအဖဲွများသည် 

စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာ (Letter of Expression of Interests -LoEI) တင်ြပ 

သည့်အခါ ကုမ ဏီ၏သင်းဖွဲစည်းမျ်း (Company’s Articles of Association-

AOA)၊ သင်းဖွဲမှတ်တမ်း (Memorandum of Association-MOA) သိုမဟုတ် 

ကုမ ဏီဖွဲစည်းပု ံ (Constitution of Company)၊  ကုမ ဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်

(Certificate of Incorporation)၊   လွန်ခဲ့သည့်  (၃)ှစ်အတွက်  ကုမ ဏီ၏ 

ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ (Last 3 years  Annual Report)၊ လွန်ခဲ့သည့်  (၃)ှစ် 

အတွက်  ကုမ ဏီ၏ဘ  ာေရးရှင်းတမ်း (Last 3 Years Financial Statement)

သိုမဟုတ် ဘ  ာေရးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ (Financial Report)၊ ေရနံလုပ်ငန်း 

ဆိုင်ရာ  အေတွအကံများေဖာ်ြပချက ်  (Detail Track Record)၊  ကုမ ဏီတွင် 

လပ်ုငန်းက မ်းကျင်သမူျား၊ ပညာရှင်များှင့ဖဲွ်စည်းထားသည့ ်ကမု ဏ၏ီဖဲွစည်းမ  

ပုံစံှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရက်စာတမ်းများအား  Hard Copy (မူရင်း(၁)စုံ + မိတ  

(၃)စု)ံှင့် Soft Copy တိုကိုပူးတွဲ၍ “ြမန်မာေ့ရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလပုင်န်း၏ “ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏ 

ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်   (၁၀)ကွက်အတွက်    စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်သွင်း ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက ်  (၁၀)ကွက်အတွက်    စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်သွင်း 

ြခင်း-၂၀၂၂”ြခင်း-၂၀၂၂”ဟု  ေရးသားေဖာ်ြပ၍   လာေရာက်တင်ြပရမည်။   စိတ်ဝင်စားမ   

အဆိြုပလ ာတင်ြပြခင်းကိ ု ၂၀၂၂ ခှုစ်၊ ဩဂတ်ုလ ၁၂ ရက်ေန   မွန်းတည့ ်(၁၂:၀၀) 

နာရီထက်ေနာက်မကျေစဘ ဲ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့ ်

ြဖစ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာသို လိပ်မူ၍တင်ြပရမည-်

   န်ကားေရးမှးချပ်

  ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန

  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  ုံးအမှတ်(၆)၊ ေနြပည်ေတာ်

၄။ စတ်ိဝင်စားမ အဆိြုပလ ာတင်ြပသမူျားသည် မမိတိို၏အဆိြုပလ ာများကိ ုစာတိက်ု 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ E-mail ြဖင့်လည်းေကာင်း တင်ြပြခင်းခွင့်မြပပါ။

၅။ စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်ြပလိုသူများသည ်သတင်းစာတွင ်ေကာ်ြငာသည့ ်

ေနရက်မှ   ရက်သတ ပတ်   (၂)ပတ်ကာသည့်အခါ    စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာ 

တင်ြပရာတွင်  လိအုပ်သည့အ်ေြခခအံချက်အလက်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ ၂၆-၇-၂၀၂၂ 

ရက်ေန  (၁၃:၀၀)နာရ၌ီ  ေရနှံင့သ်ဘာဝဓာတ်ေငွစမီေံရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၆)၊ 

ေနြပည်ေတာ်တွင ်ရှင်းလင်းတင်ြပမ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

၆။ စိတ်ဝင်စားမ အဆိုြပလ ာတင်ြပမ များအား ပဏာမေရးချယ်ခံရသူများစာရင်း 

(Short List) ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။  ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short List)

တွင်ပါဝင်သည့ ်ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်သမဝါယမအသင်းအဖွဲများသည ်

တင်ဒါဖိတ်ေခ သည့်လုပ်ကွက်များှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ  အချက် 

အလက်များကိ ုြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၏   ဘူမိေဗဒ/ဘူမိူပ 

ေဗဒဌာနအဖွဲမှ  အခမဲ့  ရှင်းလင်းတင်ြပမ ြပလုပ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

၇။ ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short List) တွင်ပါဝင်သည့ ်ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်

များှင့ ်သမဝါယမအသင်းအဖဲွများသည် လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်လိသုည့ ်လပ်ုကွက် 

အတွက်  အဆိုြပလ ာများတင်သွင်းိုင်ရန်  JOA  စာချပ်ှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ Standard Terms and Conditions ကို  ေရနံှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာနမ ှ ရှင်းလင်းေြဖကားေပးမည်ြဖစ်သည်။

၈။ ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short List)တွင်ပါဝင်သည့ ်ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်

များှင့် သမဝါယမအသင်းအဖွဲများသည် မိမိတိုအဆိုြပသည့် Terms and 

Conditions များအား အဆိုြပလ ာတွင်ေဖာ်ြပ၍ ြပန်လည်တင်ြပရမည်။

၉။ အဆိုြပလ ာတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ   လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်လိုသည့ ် လုပ်ကွက်ှင့ ်

စပ်လျ်းသည့်  Terms and Conditions အဆုိြပချက်များအေပ  နည်းပညာပုိင်း၊ 

ေငွေကးခိုင်မာေတာင့်တင်းမ ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အေတွအကံများ ရှိ-မရှိ 

စိစစ်ြခင်းှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်ညီွတ်မ  ရှိ-မရှိ စိစစ်ြခင်းများ 

ြပလုပ်၍ ေရးချယ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

၁၀။ ပဏာမေရးချယ်ြခင်းစာရင်း (Short  List)တွင်  ပါဝင်ေရးချယ်ြခင်းခံရသည့ ်

ုိင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များှင့် သမဝါယမအသင်းအဖဲွများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လိပ်စာသိုဆက်သွယ်ရမည-် 

   န်ကားေရးမှးချပ်

  ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန

  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

  ုံးအမှတ်(၆)၊ ေနြပည်ေတာ်

  ဖုန်း ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၀၄၆

  ဖက်စ် ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၂၁၃

  အီးေမးလ် oilandgasplanningdepartment@gmail.com

မှတ်ချက်။ အြခားသိရှိလိုသည်များရှိပါက  ေအာက်ပါလိပ်စာများသို    ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါသည-်

 (၁)  န်ကားေရးမှးချပ်

  ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွစီမံေရးဦးစီးဌာန

  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊    ေနြပည်ေတာ်

  ဖုန်း  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၀၄၆

  ဖက်စ်  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၂၁၃

  အီးေမးလ် oilandgasplanningdepartment@gmail.com

 (၂) ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး

  ြမန်မာ့ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

  စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်

  ဖုန်း  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၀၅၅/ ၃၄၁၁၀၅၆

  ဖက်စ်  ၉၅-၀၆၇၃၄၁၁၁၇၈/ ၃၄၁၁၁၂၅

  အီးေမးလ် mogemdoffice4163@gmail.com

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃၂)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၃၁၄)၊ ေြမ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတို

ကိ ုရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ ေြမယာဌာနရိှ မိေြမစာရင်းတွင် 

ဦးေငွစန်း (AA-၀၃၆၁၅၇)အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ထံမှ ဦးလှသိန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၅၃၄၉]

သည် “ှစ်ဦးသေဘာတူအေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်” ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင် 

လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာ    ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု 

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

ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက ်

အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

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

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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တံွေတးမိ၊ အန်ုးပင်စရုပ်ကွက်၊ 

ဗိလ်ုချပ်လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၅၉)ေန (ဘ) ဦးဝင်းြမ၏ သားြဖစ်သ ူကိေုကျာ်ိင်ု[၁၂/သလန 

(ိင်ု)၁၀၄၁၇၁]ကိင်ုေဆာင်သ၏ူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အများသရိှိေစရန် ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-

 က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ကိုေကျာ်ိုင်သည ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးမိနယ်၊ 

အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(အ/၈)၊ ကွင်းအမည်-ေဈးသစ် 

ေြမာက်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃၉)၊ အလျား(၁၃)ေပx အနံ(၁၀၈)ေပ အကျယ်အဝန်းရှိ 

ဦးသန်ိးေအာင်အမည်ြဖင့ ်ပုစံ(ံ၁၀၅)ထွက်ရိှထားေသာ ေြမေနရာအား ပိင်ုရှင်များြဖစ်ေသာ 

ေဒ ွဲှင့် သားသမီးများြဖစ်ကေသာ ကိုစိုးသန်း၊ ကုိထွန်းုိင်၊ မုုေအးတိုထံမ ှဝယ်ယ ူ

မည်ြဖစ်ပါေသာေကာင့ ်ထိေုြမေနရာအား အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုရာတွင် ကန်ကွက်မည့ ်

သူများရိှပါက ယခုသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ (၅)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံု 

ေသာ စာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားများှင့တ်ကွ လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 

ဆက်လက်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်  ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သိဂ   လ  င်(LL.B)ေဒ သိဂ   လ  င်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၇)(၂၈-၂-၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၁၇၇)(၂၈-၂-၂၀၁၇)

အမှတ်-၁၈၊ ေရ ဆံေတာ်ဘုရားလမ်း၊ တွံေတးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၄၁၆၈အမှတ်-၁၈၊ ေရ ဆံေတာ်ဘုရားလမ်း၊ တွံေတးမိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၄၄၁၆၈

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊  တွံေတးမိနယ်၊ အုန်းပင်စုရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ 

အမှတ်-အ/၇၉ေန ေဒ ေအးကျင်[၁၂/တတန(ိုင်)၀၀၈၃၂၅]၏  လ ဲအပ် 

 န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်-

 က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ေအးကျင်၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေအာင် 

ကိုကို[၁၂/တတန(ိုင်)၁၃၈၄၃၈]သည် မိခင်ြဖစ်သူ၏ ဆိုဆုံးမမ များကို 

မနာခံဘဲ မိခင်စိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ ရပ်များအား အကိမ်ကိမ်အခါခါ 

ြပလပ်ုခဲပ့ါေသာေကာင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ု 

ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင်  ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ   ကိစ အဝဝအား 

တာဝန်ယ ူေြဖရှင်းေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

 ေဒ ေအးကျင် [၁၂/တတန(ိုင်)၀၀၈၃၂၅]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ေအးကျင ်[၁၂/တတန(ိုင်)၀၀၈၃၂၅]၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L) ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅

ေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာြခင်းေြမှင့်အိမ်အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်ုိင်ေကာင်း ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေစတနာသခုလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၄၀)

ဟုေခ တွင်ေသာ ကည့်ြမင်တိုင်အေရှ၊ သရက်ကုန်းတိုက်နယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက ်
အမှတ်(၈၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၁)၊ အကွက်ခွဲအမှတ်(၃၄)၊ ေဒ ေရ တင်(၁၈၀၁/၆၀)၏ 
အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရှိေသာ (၁.၃၈၃)ဧက၊ ေြမပိုင်ေြမ(မစိုက်ပျိးေြမ)အမျိးအစား 
အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ ဧရိယာ(၀.၀၂၈)ဧကရိှ ေြမှင့် ယင်းေြမေပ တွင် 
တည်ေဆာက်ထားေသာ ှစ်ထပ်တိက်ုှင့ ်အကျိးခံစားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလံုးတုိ၏ ပိင်ုရှင် 
များြဖစ်သူ ဦးြမင့်ေဌး(ဘ) ဦးစံသိန်း[၁၂/လမတ(ိုင)်၀၁၇၄၇၀]ှင့် ေဒ နန်းသီတာ(ဘ) 
ဦးစိုးစိုး [၁၂/လမတ(ိုင်)၀၁၇၃၁၄]တိုမှ ကာလတန်ဖိုးှင့်အည ီေရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်း 
သည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ ဝယ်ယရူန် (၁၁-၇-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် စရန်ေင ွ
အား ေပးအပ်ထားပီးြဖစ်သြဖင့ ် အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်း 
များြဖင့် က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်သည်အထ ိကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကို ပီးေြမာက်ေအာင ်
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန ်ေကညာ 
အပ်ပါသည်။   န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေအးမွန်ေအာင်(LL.B, LLM)ေဒ ေအးမွန်ေအာင်(LL.B, LLM)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်- ၁၅၃၇၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်- ၁၅၃၇၂)

အမှတ်(၁၉/၄လ ာ)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၉/၄လ ာ)၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၉၉၁၁၁၆၄

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်၊ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊  လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်း၊ ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ှင့ ်ေရအားစက်ုမံျားဌာန လက်ေအာက် 
ရှိ ဓာတ်အားေပးစက်ုံများအတွက်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ပစ ည်းများဝယ်ယူရန ်

(ြမန်မာကျပ်ေင)ွ (DDP At Site)(DDP At Site) ြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ယူလိုပါသည်-

   (က)  Tender No.18(T)(Re)/  ဆည်ေတာ်ကီးှင့် ရဲရာဓာတ်အားေပး

            EPGE/2022-2023          စက်ုံများအတွက ်လ ပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
          အရန်ပစ ည်း(၂)မျိးဝယ်ယူြခင်း

   (ခ)   Tender No. 19(T)/          ကီးအုံကီးဝစက်ုံရှ ိအမှတ်(၁)စက်၏

           EPGE/2022-2023            Stator ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

၂။     ဝယ်ယူမည့ ်နည်းပညာစံချနိ်စံ န်းအဆိုြပလ ာ စာအိတ်(က) (Technical 
Proposal)ှင့် ေဈး န်းအဆိုြပလ ာ စာအိတ်(ခ) (Financial Proposal)တိုအား 
သီးြခားစီချပိ်ပိတ်၍ တင်ဒါပိတ်ရက်များ၏  (၁၃:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ 
(လူကိုယ်တိုင်)(လူကိုယ်တိုင)်လာေရာက်တင်သွင်းရမည်။
၃။   တင်ဒါပိတ်ရက်-   (က) (၂၉-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ(က) (၂၉-၇-၂၀၂၂)ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ
    (ခ) (၃၀-၈-၂၀၂၂)ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ    (ခ) (၃၀-၈-၂၀၂၂)ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ
၄။  တင်ဒါပုံစံအား (၁၅-၇-၂၀၂၂)ရက်မှ စတင်၍ ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက် 
စုံစမ်းဝယ်ယူိုင ် ပီး     တင်ဒါေကာ်ြငာအား    ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ ်                                    
(www.moee.gov.mm)(www.moee.gov.mm)တွင်လည်း ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

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

            ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးြခင်း  ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးြခင်း 
မိတ ီလာမိ၊  ဝန်ဇင်းရပ်ကွက်၊  စက်ကီးဆည်ေြမာင်းဝင်းေန 

က န်ေတာ် ဦးမင်းမင်းေမာင်[၉/မထလ(ိုင်)၂၀၁၁၄၄]ှင့် မိတ ီလာမိ၊ 

ဝန်ဇင်းရပ်ကွက်၊ စက်ကီးဆည်ေြမာင်းဝင်းေန ေဒ ကကမာ [၉/မထလ 

(ိင်ု)၂၀၁၁၈၀]တိုသည် ၂၉-၃-၂၀၂၂ ရက်တွင် တရားဝင် အကင်လင်မယား 

အြဖစ်မှ ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးြဖစ်ပါ၍ ေဒ ကကမာှင့် ပတ်သက်သည့ ်

မည်သည့်ကိစ မ  မသက်ဆိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းမင်းေမာင်ဦးမင်းမင်းေမာင်

[၉/မထလ(ိုင်)၂၀၁၁၄၄][၉/မထလ(ိုင်)၂၀၁၁၄၄]

အများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် အသိေပးေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ရှင်ေစာပုဘုရား 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၇)ဟေုခ တွင်သည့ ်အကျယ်အဝန်း (အလျား၁၄ေပ၆လက်မ 

x အန ံ၆၀ေပ) ရိှ ၃-လ ာ၊ ေြခရင်းခန်းတိက်ုခန်းှင့ ်ယင်းတိက်ုခန်း၏ အကျိး 

ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုအား လက်ဝယ်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ေရာင်းချခွင့်ရှိသူ    

ေဒ ခင်ေလးေရ [၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၀၈၇၂၁] ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူ 

မည်ြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်တန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 

အြဖစ် စရန်တန်ဖိုးေငကွိ ုေပးေချထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ တိက်ုခန်းှင့် 

ယင်းတိုက်ခန်း၏  အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုှင့်ပတ်သက်၍  

အကျိးသက်ဆုိင်ခံစားခွင့်ရိှသည်ဆုိပါက မည်သူမဆုိ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း 

များှင့်အတူ  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၁၄) ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက်ကန်ကွက်ပါရန်ှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်း 

အဝယ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

အသိေပး ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာအုန်းေဒ သီတာအုန်း

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၃၀၇)

တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ တိုက်အမှတ်(၃၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၀၆၀၇

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၁၃၊    ၂၀၂၂



ဇူလိုင်  ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်  ၁၃၊   ၂၀၂၂



ဇူလိုင်  ၁၃၊   ၂၀၂၂

 ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ

 ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေပ(၅၀)လမ်း၊ 

၅- လမ်းထိပ်၊ အမှတ်-၃၀၊ ၆လ ာ(ဘီ)ဟု ေခ တွင်ေသာ တိုက်ခန်းကို 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ေဒ မီမီသူ[၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၄၁၃၆၉]က ေရာင်းချ 

ပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဦးေကျာ်ေဝ[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၂၂၈၂၃]ှင့ ်ေဒ ြမင့ြ်မင့ေ်မာ်[၁၂/

ကမရ(ိုင်)၀၂၂၉၀၁]တိုထံမှ ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချပီးြဖစ်၍ 

ထုိတုိက်ခန်းှင့် ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်ရန်ရိှပါက မည်သူမဆုိ က ု်ပ် 

တိုထံသို ဤသတင်းစာပါသည့်ေနမှ (၁၄)ရက်အတွင်း အေထာက်  

အထားအြပည့်အစုံြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ (၁၄)ရက် 

ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း  အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

  န်ကားချက်အရ-  န်ကားချက်အရ-

ဦးသူရိန်ြမင့်LL.B(စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်)ဦးသူရိန်ြမင့L်L.B(စ်-၉၅၂၁/၂၀၁၃ခုှစ်)

ေဒ ဆုမွန်ေဆွLL.B,D.B.L(စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ခုှစ်)ေဒ ဆုမွန်ေဆွLL.B,D.B.L(စ်-၁၂၈၁၈/၂၀၁၇ခုှစ်)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်-၃၁၊ ဆင်ေရကန်လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၉၈၂၂၊ ၀၉-၇၉၅၇၉၀၇၆၇

 ကန်ကွက်ိုင်ပါသည် ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘုံသာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၀၈)၊ ေြမညီထပ်ဟ ုေခ တွင် 

သည့် အကျယ်အဝန်း ေပ(၁၆x၆၀)ရိှ တုိက်ခန်းှင့် ယင်းတုိက်ခန်းတွင် တွယ်ကပ်တပ်ဆင်ထားေသာ အကျိးခံစားခွင့် 

အရပ်ရပ်တိုကို အေမွဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ပီး တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူများြဖစ်က 

သည့ ်ေဒ စန်းစန်းေအး[၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၆၆၅၆]၊ ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့[်၁၂/ပဘတ(ိင်ု)၀၁၆၁၀၈]ှင့ ်ဦးဆန်းေအာင်ထူး 

[၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၉၃၅၈]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန် အခန်းတန်ဖိုးေငွအချိကို စရန်ေငွအြဖစ ်

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ကန်ကွက်လိုပါက ယေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်အတူ က ု်ပ်ထံလာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက တိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

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

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

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

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

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်အများသိေစရန် အသိေပးေကညာချက်
အနာဂတ်အလင်းတန်း ြမန်မာေဖာင်ေဒးရှင်း(Brighter Future Myanmar 

Foundation)၏ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်းသည ်အေသးစားေငွေရး

ေကးေရးကီးကပ်မ ေကာ်မတမှီ လိင်ုစင်အမှတ် ၀၁၅၅/၂၀၁၃ြဖင့ ်၉-၈-၂၀၁၃ရက် 

တွင် လုိင်စင်ရယူပီး ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ မ ေလးတုိင်း 

ေဒသကီး၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်တုိတွင် လပ်ုကိင်ု 

လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ အနာဂတ်အလင်းတန်း ြမန်မာေဖာင်ေဒးရှင်းအဖွဲ 

(Brighter Future Myanmar Foundation)မှ Kanbawzax Microfinance Company 

Limitedအမည်ြဖင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမှတ် ၀၃၃၈/၂၀၂၁ကို (၁၀-၁၁-၂၀၂၁)

ရက်တွင် ရယူ၍ အေသးစားေငွေရးေကးေရးလုပ်ငန်း၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်၊ ေပးရန် 

တာဝန်ှင့ ်ပိင်ုဆိင်ုပစ ည်းများကိ ုလ ဲေြပာင်းပီး လပ်ုငန်းကိ ုမလူအတိင်ုး ဝန်ထမ်း 

ေရးရာှင့ ်အေသးစားေငေွရးေကးေရး ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ကို အေြပာင်းအလဲ တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ သက်ဆုိင်ရာ အသင်းသားများမှ မီစား၊ မီရှင်၊ ရရန်ေပးရန်ှင့် 

ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သိရှိလိုသည်များကိ ုေမးြမန်းလိုပါက Kanbawzax Microfinance Company 

Limitedသို ဆက်သွယ်စုစံမ်းေမးြမန်းိင်ုပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။

Kanbawzax Microfinance Company LimitedKanbawzax Microfinance Company Limited

အမှတ်(၃၈)၊ (၄)လ ာ၊ ေရ သရဖီရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။အမှတ်(၃၈)၊ (၄)လ ာ၊ ေရ သရဖီရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။

ုံးဖုန်း-၀၁-၅၃၀၇၁၅ုံးဖုန်း-၀၁-၅၃၀၇၁၅

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်း 

များဖွံဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၇)၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ံုးမှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)
ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တည်ေနရာများ၌ ေဆာင်ရက်မည့ ်
ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်လုပ်ငန်းသုံးပစ ည်း 
များအား လုပ်ငန်းခွင်အေရာက ်ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူလိုပါသည-်
၁။   ရေသ့ေတာင်မိ            ကမ်းနားလမ်း၊ ကမ်းပါးတည်ငိမ်မ ရှိေစရန်   
    သဲအိတ်ချြခင်းလုပ်ငန်း
၂။   ရေသ့ေတာင်မိ            ကမ်းနားလမ်း၊ ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း
၃။   ေကျာက်ေတာ်မိနယ ် သဂ  နက်ေကျးရာ ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း
၄။   မင်းြပားမိ ဦးစိုးတင့်ရပ်ကွက်၊ အထက်ဘက် ေရလ ဲေရကာ 
  တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း
၅။   ေတာင်ကုတ်မိ ကမ်းနားလမ်း ကမ်းပိကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း
တင်ဒါပုံစံယူရမည့်ေနရာ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်
  ေရးဦးစီးဌာန
တင်ဒါပုံစံယူရမည့်ရက ် ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက်ထိ
  (ုံးချနိ်အတွင်း)
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် ၂၇-၇-၂၀၂၂ ရက်၊ (၁၆:၀၀)နာရီထိ
တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ေနရာ ေရအရင်းအြမစ်ှင့်ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်
  ေရးဦးစီးဌာန၊ သတ ဌာနလမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာ
   ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ။

အေသးစိတ်သိရိှလုိပါက ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ဖံွဖိးတုိးတက် 
ေရးဦးစီးဌာန၊ စစ်ေတွမိ။ ဖုန်း-၀၄၃-၂၂၂၉၈သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲတင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲ

လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)
၁။   လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြဖးေရးလုပ်ငန်းမ ှ
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ် ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊  ပုဏ ားက န်း(စက်မ ဇုန်)တွင်  ၆၆ ေကဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း 
တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက်  လုိအပ်ေသာ ဓာတ်အားလုိင်း ဆက်စပ် 
ပစ ည်းများအား ြမန်မာကျပ်ေင ွ(Kyat)ြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသည-်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - (၂၇-၇-၂၀၂၂)
တင်ဒါပိတ်မည့်အချနိ် - မွန်းတည့် (၁၂:ဝဝ) နာရီ
၂။   တင်ဒါပုံစံှင့်  အချက်အလက်များကို  သတ်မှတ် န်းထားအတိုင်း 
ဝယ်ယူ၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေလ ာက်ထားရမည်။
၃။   အေသးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄၊ 
၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၅၊ Fax- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၆  ဖန်ုးနပံါတ်များသို ဆက်သွယ်စုစံမ်း 
ိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ



ဇူလိုင်  ၁၃၊   ၂၀၂၂

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊ သံတံတားလမ်း၊ 

အမှတ်-၄၆၊ (7th Floor) (၈-ထပ်)၊ အကျယ် (၂၅'x ၅၀')ခန်ရိှ တုိက်ခန်းှင့် အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ရှင်များြဖစ်ကေသာ (၁) ေဒ ကကမာ [၉/
ဝတန(ိုင်)၀၂၄၄၃၇] (၂) ဦးသိန်းထွန်းေအာင် [၉/ဝတန(ိုင်)၀၀၀၅၃၆] တိုထံမှ 
က ်ုပ်တိုမိတ်ေဆွက အပီးအပိုင ်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေင ွတစ်စိတ်တစ် 
ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အေရာင်းအဝယ်ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက 
ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထားခိင်ုလုစွံာြဖင့ ်လကူိယ်ုတိင်ုက ု်ပ်ထ ံ
သို လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်ြခင်းမရှိပါက အေရာင်းအဝယ ်
ကိစ အား ပီးေြမာက်ေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးေကျာ်ိုင်ဦး ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စံ ဦးဇွဲြပည့်စုံလွင် ဦးေကျာ်ိုင်ဦး ေဒ ေကျာ့ေကျာ့စ ံ ဦးဇွဲြပည့်စုံလွင်
 (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ) (ဥပေဒဘွဲ)
 (စ်-၈၇၆၂) (စ်-၁၃၄၈၅) (စ်-၅၃၀၈၇) (စ်-၈၇၆၂) (စ်-၁၃၄၈၅) (စ်-၅၃၀၈၇)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ အထက်တန်းေရှေန
အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်(၅၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ အခန်း(၉)၊ ဘဏ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၇၇၅၀၅၇၃၇ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉- ၇၇၇၅၀၅၇၃၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှ ိစစ်ေတွ

တက သိုလ်တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း(၂)ခု၊   ရန်ကုန်တက သိုလ်ှင့်  မ ေလး 

တက သိုလ်တိုရှိ   ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

ေခ ယူ၍ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ု၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်မှစတင်၍ 

ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၂-၈-၂၀၂၂ ရက်၊ ၁၆:၃၀ နာရီ 

ေနာက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကိ ုတင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၃။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံေံရာင်းချမည့ ်လပ်ိစာှင့ ်အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းရမည့ ်

လိပ်စာမှာ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၁၃)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

ြဖစ်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါှင့်သက်ဆုိင်သည့် အေသးစိတ်သိရိှလုိေသာ အချက် 

များကိ ုသရိှိလိပုါက ဖန်ုးနပံါတ်-၀၆၇-၃၄၀၇၇၂၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၇၂၇ များသို ုံးချန်ိ 

အတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မုံရာလမ်း၊ အမှတ်(၂၇၈) ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ ်

(၁၃/ေရ ေပါက်ကံ)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၂၇၈)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပ x ၆၀ေပ) အနက်မှ တရားဝင်မခွဲမစိတ်ရေသးေသာ (ေခါင်းရင်း 
ဘက်ြခမ်း) အကျယ်အဝန်း (၂၀ေပx၆၀ေပ)ရှိ ှစ်(၆၀) ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့ ်အိမ်အပါအဝင် ဆက် ယ်တွယ်ကပ် 
လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မိြပေြမစီမံခန် ခဲွမ ဌာနရိှ ေြမစာရင်း 
မှတ်တမ်းတွင် ဦးေအာင်သန်ိး [၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၇၈၃၄၈] အမည်ေပါက် မှတ်သားထားပါသည်။ အမည်ေပါက်သထူမှံ အေရာင်းအဝယ်အရပ် 
ကတိစာချပ်အဆက်အစပ်ြဖင့် ဝယ်ယူထားသူ ဦးေအာင်မင်း [၁၂/ဒဂန(ိုင်)၀၁၁၆၉၉]မှ လက်ဝယ်ထားပိုင်ဆိုင်၍ အ ပ်အေထွး 
ကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံကတိြပေြပာဆိုပီး က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွသို အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ ဝယ်ယူသည့်အတွက် ေရာင်းေကးတန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေရာင်းချသူထံ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက သက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း 
မရူင်းများှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသုိံ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်းကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းေကညာြခင်း
က န်ေတာ် ဦးရဲရင့်ေကျာ်(ဘ) ဦးေကျာ်ေငွ [၉/မနမ(ုိင်)၁၁၉၇၃၆] ကုိင်ေဆာင်သူှင့် 

ေဒ ွဲယ်ဝင်း (ဘ) ဦးခင်ေမာင်ွန်  [၉/ပသက(ိုင်)၀၉၉၉၀၂] ကိုင်ေဆာင်သူတိုသည ်

၈-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် မ ေလးခုိင်တရားံုး၊ ဒတုယိဦးစီးမှး ေဒ ြမတ်စမွုန်၏ ေရှေမှာက်၌ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်စ်-၂၄၉/၂၀၂၂ ြဖင့် ှစ်ဦးသေဘာတူကွာရှင်းြပတ်စဲပီးစီးေကာင်းှင့ ်

ေဒ ွဲယ်ဝင်းှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ မဆို ဦးရဲရင့်ေကျာ်ှင့ ်ပတ်သက်ဆက်ဆိုင ်

ြခင်းမရှိေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးရဲရင့်ေကျာ်ဦးရဲရင့်ေကျာ်

[၉/မနမ(ိုင်)၁၁၉၇၃၆][၉/မနမ(ိုင်)၁၁၉၇၃၆]

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်းလ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန် ြဖးေရးလုပ်ငန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးမေကွးတိုင်းေဒသကီး လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြဖးေရးလုပ်ငန်း၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး 

လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာုံးမှ    ၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘ  ာေရးှစ်၊               

တိင်ုးေဒသကီးေငလွုံးေငရွင်းခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်ုံးဝင်းအတ်ုတ ံ

တိုင်းကာရံြခင်း၊  အေဆာက်အဦများတည်ေဆာက်ြခင်းှင့ ်

ဓာတ်အားခဲွံု/ လုိင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ရန ်ဖိတ်ေခ အပ် 

ပါသည်-

 တင်ဒါပုံစံစတင်  - ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက် 

 ေရာင်းချမည့်ရက ်  (ဗုဒ ဟူးေန )

 တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမ   - ၂၅-၇-၂၀၂၂ ရက် 

 ပိတ်သိမ်းမည့်ရက ်  (၁၆:၀၀)နာရီ

 တင်ဒါေနာက်ဆုံး - ၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက် 

 တင်သွင်းရမည့်ရက ်  (၁၆:၀၀)နာရီ

၂။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ    စုံစမ်းြခင်း၊   တင်ဒါ 

ေလ ာက်လ ာဝယ်ယြူခင်းများကိ ုမေကွးတိင်ုးေဒသကီး လ ပ်စစ် 

အင်ဂျင်နယီာုံး၊ အင်ဂျင်နယီာဌာန ဖန်ုးနပံါတ်-၀၆၃-၂၀၂၅၈၀၉၊ 

၀၉-၄၂၂၄၆၇၇၂၁ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဝယ်ယူဆက်သွယ်စုံစမ်း 

ိုင်ပါသည်။   တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ ကုလားကီးစုေကျးရာ၊ ေရ ဘိုလမ်းဟ ု

ေခ တွင်ေသာ အလျားxအန ံ(၂၀x၆၀)ေပှင့ ်(၆၀x၆၀)ေပရိှ ေြမကွက်(၂)ကွက်ှင့် 
ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ေြမေပ ေြမေအာက် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ 
အရပ်ကတိစာချပ်အဆက်ဆက်ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ပီး ဥပေဒှင့်အညီ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးချစ်စိန်မင်း[၁၂/သကတ 
(ုိင်)၀၇၇၂၂၃]ထံမှ က ု်ပ်မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်လ ေဲြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက်       
စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအေရာင်းအဝယ်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း တကိျခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့တ်ကွ က ု်ပ်ထလံာေရာက် 
ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သမူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်သည် 
အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၄၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၄၇)
အမှတ်(၆၆၆)၊ မဟာမိင်ေကျာင်းလမ်း၊ ေအာင်ဆန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အမှတ်(၆၆၆)၊ မဟာမိင်ေကျာင်းလမ်း၊ ေအာင်ဆန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၉၇၂၅ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၆၉၇၂၅

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေမယ(ု၃)လမ်း၊ အမှတ်(၈၉) ဟ ုေခ တွင်ေသာ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(က)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၈၉)၊ အကျယ်အဝန်း(၄၀ေပx၆၀ေပ)ရိှ ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ ဆက် ယ် 

တွယ်ကပ်လျက်ရိှသည့် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပေြမ စီမံခန် ခဲွမ ဌာနရိှ 

ေြမစာရင်းမှတ်တမ်းတွင် ေဒ ခင်မိုးေအာင်[၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၃၀၃၆၈] အမည်ေပါက် မှတ်သားထားပါသည်။ အမည်ေပါက်သူထံမ ှ

အေရာင်းအဝယ်အရပ်ကတစိာချပ် အဆက်အစပ်များြဖင့ ်ဝယ်ယထူားသ ူဦးရာဇာမျိး[၁၂/အစန(ိင်ု)၀၆၉၆၅၇]မှ လက်ဝယ်ထားပိင်ုဆိင်ု၍ 

အ ပ်အေထွးကင်းရှင်းေကာင်း၊ ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေကာင်း ဖွင့ဟ်ဝန်ခကံတြိပေြပာဆိုပီး က ု်ပ်၏မတ်ိေဆသွို အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းေရာင်းချ 

ရာ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမှွ ဝယ်ယသူည့အ်တွက် ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေရာင်းချသထူ ံေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

 အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကိ ုအကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ မည်သမူဆိ ုကန်ကွက်လိပုါက သက်ဆိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်း၊ စာရက်စာတမ်း 

မရူင်းှင့အ်တ ူက ု်ပ်ထသံို ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လကူိယ်ုတိင်ု လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်သ ူ

မရိှပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ဥပေဒှင့်အညီ တရားဝင်ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ် 

ပါသည်။                                               လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)ေဒ ေဝေဝေအာင်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၄၆၈)

အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈အမှတ်-၁၂၉၇/ေအ၊ ဇာတိဂုဏ်လမ်း၊ ေမတ ာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၅၇၄၉၈

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(ဆ)၊ 

ကရဝတ်ိ(၂)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၅၂၇) ဟေုခ တွင်ေသာ အကျယ်အဝန်း (၄၀x 
၆၀) ေပရှိ ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမအမျိးအစား ေြမကွက်အနက်မ ှတရားဝင်ခွဲစိတ်ြခင်း 
မြပရေသးသည့်  လက်ယာဘက်ြခမ်း အကျယ်အဝန်း (၂၀x၆၀) ေပရိှေသာ ေြမကွက် 
အစိတ်အပိုင်းှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ အိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကို 
အမည်ေပါက်သ ူေဒ ေရ ှင့ ်၎င်း၏ ခင်ပွန်းမှာ ကွယ်လွန်ပီးြဖစ်သြဖင့ ် သမီးြဖစ်သ ူ
ေဒ စန်းရ[ီ၁၂/ဥကမ(ိင်ု)၁၁၃၈၄၈]မှ  တရားဝင် အေမဆွက်ခပံိင်ုဆိင်ုပီး လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသြဖင့် က န်မ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီး 
အပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်
ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေြမကွက်၊ ေနအိမ်ှင့် ပတ်သက်၍  ပိုင်ေရး 
ဆိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ု ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိင်ုလုေံသာ 
စာရက်စာတမ်းမရူင်းများှင့အ်တ ူက န်မထံသို လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့် 
အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ှင်းယုေဝေအး (LL.B,LL.M,D.I.L)ေဒ ှင်းယုေဝေအး (LL.B,LL.M,D.I.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၁၅၂)

Hnin Yu Jasmine Legal ServicesHnin Yu Jasmine Legal Services
အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၁၁၅)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ သုဓမ ာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃ဖုန်း-၀၉-၄၇၀၁၀၁၉၉၊ ၀၉-၇၈၈၀၃၁၇၁၃

အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၁၅၁)၊ 

လူေနရပ်ကွက်အမှတ် (၁၅၁)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၉၉၀)၊ အကျယ်အဝန်း (၄၀ေပx၆၀ေပ) 
ရှိ ဦးေမာင်ြမင့ ်အမည်ေပါက် ေြမချပါမစ်ေြမကွက ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ ်
အားလုံးကိ ုအဆက်စပ်စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်ဦးဖရန်စစ်ြမင့သ်န်ိး [၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၇၁ 
၅၃၉] မှ ဝယ်ယထူားပီး  တရားဝင်လက်ရိှထားပိင်ုဆိင်ုလျက်ရိှေကာင်း  အများသေိစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ  ဦးဖရန်စစ်ြမင့်သိန်း၏ သေဘာတူ 
ခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ  ဤေြမကွက်အား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ လှဒါန်း 
ြခင်း၊  အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်တစ်စုတံစ်ရာြပလပ်ုသုံးစဲွြခင်း မြပလပ်ုရန်ှင့ ်ြပလပ်ုခဲပ့ါ 
က  တည်ဆဲတရားဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူတရားစွဲဆိုြခင်းခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာလိုက်ပါသည်။
 လ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ်သူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
 ဦးဖရန်စစ်ြမင့်သိန်း ေဒ ဇွန်ေမေဒး(LL.B) ဦးဖရန်စစ်ြမင့်သိန်း ေဒ ဇွန်ေမေဒး(LL.B)
 [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၇၁၅၃၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၁၀) [၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၇၁၅၃၉] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၆၁၀)
  အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(စီ-၆)၊ ဘဏ်လမ်း၊   အမှတ်-၅၀၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(စီ-၆)၊ ဘဏ်လမ်း၊ 
  ေကျာက်တတံားမိနယ်၊  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၂၄၄၃၁၆  ေကျာက်တတံားမိနယ်၊  ရန်ကန်ုမိ။ ဖန်ုး-၀၉-၄၂၀၂၄၄၃၁၆

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ သဲကုန်ေကျးရာ 

(အထက Grade-6)  မှ ေမာင်ေဝယံဖိး 
ေဆှွင့ ်Grade(3)မှ မနဒီဖိးေဆတွို၏ 
ဖခင်အမည်မှန်မှာ     ဦးြမင့်ေရ  [၁၂/
မဘန(ုိင်)၀၈၉၀၇၁] ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးြမင့်ေရ ဦးြမင့်ေရ 

ေပျာက်ဆုံးေကာင်းေပျာက်ဆုံးေကာင်း
က န်ေတာ် ေစာေဂါ့ဒ်ေဝလာ[၁၂/

လမန(ိုင်)၁၃၄၄၈၈]   ကိုင်ေဆာင ်

သူ၏(SID)ကတ်ေပျာက်ဆုံးသွားပါ  

သြဖင့ ်ေတွရိှပါက အေကာင်းကားေပး 

ပါရန်။  ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၇၂၄၄၂၅ဖန်ုး-၀၉-၇၉၉၇၂၄၄၂၅

တာယာအကွဲ၊ တာယာ တာယာအကွဲ၊ တာယာ 
အေပါက်၊ တာယာအကီး အေပါက်၊ တာယာအကီး 

အေသးSize အစုံ ဝယ်သည်။အေသးSize အစုံ ဝယ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် ဆက်သွယ်ရန် 

Ph-09-779527493 Ph-09-779527493 
(ေမာင်ေမာင်)(ေမာင်ေမာင)်

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

ဗိုလ်တေထာင် စ ာဝင်းအပ်ချပ်ဗိုလ်တေထာင် စ ာဝင်းအပ်ချပ်

သင်တန်းေကျာင်း၏ဖခင်ကီး သင်တန်းေကျာင်း၏ဖခင်ကီး 

ဦးခင်လတ်အားဦးခင်လတ်အား

“၁ ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း”“၁ ှစ်ြပည့် လွမ်းဆွတ်သတိရြခင်း”
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊  ေကျာင်း၊ ကန်၊ ဇရပ် ဒါယကာ 

ြဖစ်ေသာ ဖခင်ကီး ဦးခင်လတ်အား  ရည်စူး၍ ၁၃-၇-၂၀၂၂ 
ရက် ‘၁’ှစ်ြပည့ ်အမ ေကာင်းမ  နဗိ ာန်ဆကုိ ုရဟန်းသဃံာ 
တိုအား ကုသိုလ်ဒါနြပပါသည်။

(ရပ်နီးရပ်ေဝး မတ်ိေဆသွဂ  ဟ/တပည့မ်ျားအား အသ ိ
ေပးအပ်ပါသည်။)

စ ာဝင်းမိသားစုစ ာဝင်းမိသားစု
သားသမီးေြမးြမစ်များသားသမီးေြမးြမစ်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဝင်းစန်းလွင်- ေဒ အိအိမုိးတုိ၏မိခင်ကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊ 

ဇဋိလ (၄)လမ်း၊ အမှတ် (၈၄၄)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်စန်းြမင့်သည ်၉-၇-၂၀၂၂ (စေနေန ) နံနက် 
၁:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

 ဦးမျိးသိန်း- ေဒ ေကခိုင် ဦးမျိးသိန်း- ေဒ ေကခိုင်
 မိသားစု မိသားစု
 ဓနသီဟကုမ ဏီလီမိတက် ဓနသီဟကုမ ဏီလီမိတက်

အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ေဒ အမာဂျန်(ခ)ေဒ အမာ(ဖျာပုံ-ေဒးဒရဲ)ေဒ အမာဂျန်(ခ)ေဒ အမာ(ဖျာပုံ-ေဒးဒရဲ)
(ဟာဂျ-ီ ဦးဆရက်ဘယေဆးဆိုင်)(ဟာဂျ-ီ ဦးဆရက်ဘယေဆးဆိုင)်

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

ေဒးဒရဲမိ၊ ဗိလ်ုချပ်လမ်းေန (ဦးအဘီရာဟင်-ေဒ ဘဘီ)ီတို၏ သမီးငယ်၊ ဖျာပုံမိ၊ 

အမှတ်(၁၅)၊  ေရ သာေလျာင်းဘုရားလမ်းေန  [ဟာဂျဦီးဆရက်-ေဒ ရှရီဖာ(ခ)

ေဒ ေအးချမ်း]တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဟာဂျ ီဦးေကျာ်လွင်)၏ချစ်ဇနီး၊ ေဒးဒရဲမိေန 

(ဦးေမာင်ခိင်ု-ေဒ ဟဝါဘ)ီ၊ (ေဒ အတ)ီ၊ (ေဒ အမနီာ)၊ ရန်ကန်ုမိေန (ဦးခင်ေမာင်ေလး- 

ေဒ ခင်ေမဝင်း)၊ (ဦးသန်းလ  င်)-ေဒ တင့်တင့်တုိ၏ ညမီ/အစ်မသည် ၉-၇-၂၀၂၂ ရက် 

ညတွင် ေနအိမ်၌ အလ ာဟ်အသ င်ြမတ် အမိန်ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့် ၁၀-၇-၂၀၂၂ 

ရက်တွင် ဖျာပုံမိ ကဘရ်စတန်သို ပုိေဆာင်ဒါဖွနာြပလုပ်ပီးြဖစ်ေကာင်း ရပ်ေဝးေန 

ေဆွမျိးများှင့် မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်ရင်ဦးခင်ေမာင်ရင်
 န်ကားေရးမှး၊ လဝက (ငိမ်း) န်ကားေရးမှး၊ လဝက (ငိမ်း)

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
အမှတ်(ဘီ/၁၄)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ စမ်းေချာင်း 

မိနယ်ေန  (ဦးေကျာ်တင်-ေဒ ေစာွယ်)တို၏သား၊ 

ေဒ မိမိခိုင်၏ခင်ပွန်း၊ မစုဝိုင်းယ်၊ မခင်ဝိုင်းယ ်တို၏ 

ဖခင်သည် ၁၁-၇-၂၀၂၂ ရက် ည ၁၁:၁၀ နာရီတွင် (၉၆)

ပါး ေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၂-၇-၂၀၂၂ 

ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 

အေကာင်းကားသေိစအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
၈-၇-၂၀၂၂  ရက်တွင်   ကွယ်လွန်သွားေသာ  မိခင်ကီး 

ေဒ ခင်ေဆွတင့်(Joyce)  နာမကျန်းြဖစ်စ်က  အစွမ်းကုန် 

ဂတုစိက်ုကသုေပးပါေသာ ပန်းလ  င်ေဆးုံကီးမှ ေကျာက်ကပ် 

အထူးကသုမားေတာ်ကီး ေဒါက်တာဦးေအာင်ချမ်းငမ်ိး၊ ပန်းလ  င် 

ICU Ward မှ  တာဝန်ခံ  ေမ့ေဆးဆရာဝန်ကီး  ေဒါက်တာ 

ဦးထက်ိင်ု၊ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်၊ ဆရာမများအားလုံးှင့ ်လိအုပ် 

မ များမကျန်ရေအာင် အစစအရာရာ စီစ်ေပးပါေသာ SSC 

ေဆးုံမှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအားလုံး၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ တယ်လဖီန်ုးြဖင့လ်ည်းေကာင်း    ေမးြမန်းအားေပးကေသာ 

ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်းအား အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ သိန်းကည်ေဒ သိန်းကည်
အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ေန ဦးခင်ေဇာ်-

ေဒ ယ်စန်း၊ ေရ ကျင်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်ေန ဆရာကီး ဦးကျင်ြမင့် 

(အထက-ငမ်ိး)-ေဒ တင်ေမေဌး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်ေန [ဦးေဌးဝင်း 

(ဗဟိုတရားုံးချပ်-ငိမ်း)]-ေဒ ွဲွဲဝင်း၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်ေန ဦးထွဋ် 

ြမတ်က ယ်-ေဒ ေထွးေထွးစိန်၊ ေရ ကျင်မိနယ်၊ ဝင်းခနိမ်ရာေန ဦးတင် 

ဖုန်းြမင့်-ေဒ ရီရီုိင်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်ေန ဦးေကျာ်သူ (အမ ေဆာင် 

အရာရိှချပ်-YESC, MOEP)-ေဒ နလီာရိှန်၊ ေရ ကျင်မိ၊ မကျည်းတန်းရပ်ေန 

ဦးစိုးမိုး-ေဒ ေဌးေဌး(ေရ စည်-စိုက်ပျိးေရးေဆးဆိုင်)တို၏ ေမွးသမိခင ်

ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၉ ေယာက်၊ ြမစ် ငါးေယာက်တို၏အဘွား၊ ဦးေအး၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး  ေဒ သိန်းကည်သည ်၁၀-၇-၂၀၂၂ (တနဂ  ေွေန ) ည 

၉:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်ခဲရ့ာ က င်းကျန်ရစ်ေသာ 

ပ်ုကလာပ်ကိ ု၁၂-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရ ကျင်မိေန 

ဦးေအး-(ေဒ သိန်းကည်)တုိေနအိမ်မှ သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ် 

ပါေကာင်း  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်

ပါသည်။                                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိန်မင်း (ဦးစီးအရာရှိ-ပုံှိပ်)ဦးစိန်မင်း (ဦးစီးအရာရှ-ိပုံှိပ်)
ဖိုတိုလစ်သိုပုံှိပ်စက်ုံဖိုတိုလစ်သိုပုံှိပ်စက်ုံ

ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

အသက်(၅၀)အသက်(၅၀)
ရန်ကုန်မိ၊  ကျန်းမာေရးတက သိုလ်ဝင်းေန (ဦးေစာြမေသာင်း-

ေဒ သန်းေငွ)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးတင်ဝင်း-ေဒ သိန်းကျင်)တို၏ 

သားသမက်၊ မေကွးမိေန (ဦးေအာင်ဝင်းဦး-ေဒ လှခင်)တို၏ေမာင်၊ ရန်ကန်ု 

မိေန (ဦးြမတ်ကိ)ု-ေဒ ဝင်းေမာ်ေအး (စာေပဗိမာန်ပုံှိပ်စက်ု)ံတို၏ညီ၊ 

(ေဒ တင်တင်ညိ)၊ (ဦးေထွးေမာင)်-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဝတို၏အစ်ကို၊ ေဒ ြမတ် 

ေစာငမ်ိး (ဦးစီးအရာရိှ-ပုိှံပ်၊ ဂျတီစီပီုိှံပ်စက်ု)ံ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ေမာင်ေကာင်းစည်သူ၏ဖခင်သည ်၁၂-၇-၂၀၂၂ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၄:၁၅ 

နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၄-၇-၂၀၂၂ (ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ 

၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ဖိုတိုလစ်သို 

ပုိှံပ်စက်ုမှံကားများ မွန်းလဲွ ၁၂:၁၅ နာရတွီင် ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သ ူ

အားရည်စူး၍ ၁၈-၇-၂၀၂၂ (တနလ  ာေန )တွင် အမှတ်(၁၅၀)၊ ငါးထပ်ကီး 

ဘရုားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ် ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက း  တရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစိန်မင်း ဦးစိန်မင်း 
အသက်(၅၀)အသက်(၅၀)

ဦးစန်ိမင်း (ဦးစီးအရာရိှ-ပုိှံပ်၊ ဖိတုိလုစ်သိပုုိှံပ်စက်ု)ံ 

သည် ၁၂-၇-၂၀၂၂ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရ 

ပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်းများ

ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာနပုံှိပ်ေရးှင့ ်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန

အများသိေစရန်အများသိေစရန်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ သေ ပင်အုပ်စု၊ ထိန်စွန်း 

ေကျးရာ၊ ပါရမီရိပ်မွန်(၆)လမ်း၊ ေပ(၄၀x၆၀)  အကျယ်အဝန်းရိှ ေြမကွက်အား 

တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုသ ူဦးေကျာ်တိုးဝင်း[၉/စကတ(ိင်ု)၀၇၅၉၄၀]က ပိင်ုဆိင်ု 

သည်ဟု ဝန်ခံလျက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ တင်တင်ဝင်း [၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၀၈၇၆၄၆]ထံသို  အပီးအပိုင်ေရာင်းချရန်အတွက်  စရန်ေငွ၏တစ်စိတ ်

တစ်ေဒသကို  ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍  ကန်ကွက်လိုသူများအေနြဖင့ ်

တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ စာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်ဤေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ 

(၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ လာေရာက်ကန်ကွက ်

မည့သ်မူရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မျိးေကသီခိုင်(LL.B)ေဒ မျိးေကသီခိုင(်LL.B)

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၆၇၄)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၁၆၇၄)

ြပည်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၄၆၉၄၂၄ြပည်လမ်း၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၀၄၆၉၄၂၄

မူးယစ်မူးယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်ပန်းတိုင်

သစ်သစ်

စိတ်စိတ်

သစ်သစ်

လူလူ

သစ်သစ်

ဘဝဘဝ

သစ်သစ်



ဇူလိုင်   ၁၃၊   ၂၀၂၂

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   ၁၂

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ ကျင်းပလျက်ရိှသည့် ၂၀၂၂ အာဆယီ ံအမျိးသမီးချန်ပယီရှံစ်ပိင်ပဲွ 

အုပ်စု(ခ)ေနာက်ဆုံးေနကို   ဇူလိုင်  ၁၃  ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး 

အပ်ုစပုထမေနရာအတွက် ြမန်မာှင့် ဗယီက်နမ်အသင်း အဆုံးအြဖတ်ပဲွ ကစားရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

အပ်ုစ(ုခ)ေနာက်ဆံုးေနအြဖစ် ဇလူိင်ု ၁၃ ရက် ြမန်မာစေံတာ်ချန်ိ ညေန ၅ နာရခဲွီ 

တွင် ြမန်မာှင့် ဗယီက်နမ်၊ ကေမ ာဒီးယားှင့် တေီမာအသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ် 

သည်။ ဇူလိုင် ၁၁ ရက် ပွဲစ်များအပီးတွင ်သုံးပွဲစလုံး အိုင်ရထားသည် ့ြမန်မာှင့် 

ဗီယက်နမ် အသင်းမှာ ဆီမီးဖုိင်နယ် တက်ေရာက်ရန် ေသချာသွားပီး ကေမ ာဒီးယား၊ 
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