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ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ေထာက်ပံ့သည့ ်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ ည်းများှင့်
 က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများတင်ေဆာင်လာေသာ အထူးေလယာ်ေရာက်ရှိ

ရန်ကုန်  ဇွန်  ၂၈

ကမ ာ့စားနပ်ရိက ာအစီအစ်(WFP)၏   ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 

ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရး ဝန်ေဆာင်မ အစအီစ်ြဖင့ ်   ြမန်မာ 
ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရက်ရာတွင် အသံုးြပရန်အတွက်  ကမ ာ့ကျန်းမာ 

ေရးအဖဲွ(WHO)က     ေထာက်ပံက့ညူသီည့ ်ဓာတ်ခဲွခန်းသံုး 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့်    လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာ ကညူေီဆာင်ရက်ေပးမည့ ် 
က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ   တင်ေဆာင်လာေသာ လသူားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ဆိင်ုရာ  အထူးေလယာ်သည်  ယေန  

နံနက် ၁၀  နာရီ  ၁၀  မိနစ်တွင် မေလးရှားိုင်ငံမ ှရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိလာသည်။ 

ဆက်လက်ေပးအပ်
ယေနခရီးစ်ှင့ပ်တ်သက်၍   ကလုသမဂ ကမ ာစ့ားနပ် 

ရိက ာအစီအစ်(WFP)၏       ဒုတိယဌာေနကုိယ်စားလှယ် 

Mr. Walid Ibrahim က  “ဒီေနကေတာ့  WFP ရဲ   အ  မ       

အကိမ်ေြမာက် ြမန်မာုိင်ငံခရီးစ် ြဖစ်ပါတယ်။ WHO က 

ေထာက်ပံ့ကူညီတဲ ့  ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး   အေထာက်အကူြပ 
ပစ ည်းေတွနဲအတူ   ြမန်မာိုင်ငံမှာ  လူသားချင်းစာနာ 

ေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ     ဖွံဖိးေရးအကူအညီေပးမယ့ ်

ဝန်ထမ်းေတွ လုိက်ပါလာတယ်။ ရန်ကုန်မိနဲ  ုိင်ငံတကာ 

ကိ ုချတ်ိဆက်ပီး COVID-19 ကပ်ေရာဂါ တုံြပန်ေရးအတွက် 

အေရးပါတဲ့  ေထာကပ်ံ့ေရးပစ ညး်ေတနွဲ    ဝန်ထမ်းေတွကုိ
စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွက ေထာက်ပံက့ညူသီည့ ်ဓာတ်ခဲွခန်းသုံး အေထာက်အကြူပပစ ည်းများှင့ ် လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဖံွဖိးေရးဆိင်ုရာ  ကညူေီဆာင်ရက်ေပးမည့ ် 
က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ တင်ေဆာင်လာေသာ အထူးေလယာ် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိလာစ်။

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွက် အာဆယီ၏ံအလှည့က်ျဥက   ြဖစ်သ ူဗယီက်နမ်ိင်ုငကံ 
(၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးှင့ ် ဆက်စပ်အစည်းအေဝး 
များကိ ုဇွန်လအတွင်း ဒါနန်းမိတွင်  အမ်ိရှင်အြဖစ် လက်ခကံျင်းပရန် မလူက 
စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ်လည်း ကမ ာ့ေနရာအှံအြပားတွင ်ြဖစ်ပွားေနသည့ ်
COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့ ်“(၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်း 
အေဝး” ကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေနတွင်  Video   Conferencing 

စနစ်ြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည်။ အာဆီယံအေနြဖင့် ထိပ်သီးအစည်းအေဝးကိ ု
တစ်ှစ်လ င် (၂)ကမ်ိ ကျင်းပလျက်ရိှရာ ပုမှံန်ကျင်းပသည့ ်ထပ်ိသီးအစည်းအေဝး 
တစ်ခုကို Video Conferencing စနစ်ြဖင့်  ကျင်းပြပလုပ်သည်မှာ အာဆီယံ၏ 
ှစ်(၅၀)ေကျာ် သက်တမ်းကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကိမ်ြဖစ်သည်။

(၃၆)ကိမ်ေြမာက ်  အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးကိ ုအာဆီယံဥက    
ဗယီက်နမ်၏ေဆာင်ပဒ်ု(Theme)ြဖစ်ေသာ  “စည်းလံုးညီွတ်၍  တုံြပန်ိင်ုစွမ်း 

ရှိေသာ အာဆီယံ” (Cohesive and Responsive ASEAN) ြဖင့် ကျင်းပ 
ြပလပ်ုြခင်းြဖစ်သည်။ (၃၆)ကမ်ိေြမာက် အာဆယီထံပ်ိသီးအစည်းအေဝးှင့ ်
အတ ူ“ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့တ်င်ေရး 
ဆိင်ုရာ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝး” ကုိလည်း ဆက်စပ် 
ကျင်းပခ့ဲသည်။ ုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ ိလ် ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်သည် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၃၆)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

COVID-19 တုံ ြပန်ေရးဆိုင်ရာအာဆီယံရန်ပုံေငွတစ်ရပ် ထူေထာင်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

ရခိုင်ြပည်နယ်အေရးကိစ  ေြဖရှင်းရာတွင ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များကိ ု
ဆက်လက်ေထာက်ခံအားေပးရန ်အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များက ထပ်ေလာင်းကတိြပ



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

    

စာနာနားလည်မ ြဖင့် စိန်ေခ မ ကိုေကျာ်လ ား
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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

တစ်ကမ ာလုံးကံေတွေနရေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

လည်း ရင်ဆိုင်ေကျာ်လ ား ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ သုံးလေကျာ ်

ကာလအတွင်း စိန်ေခ မ များကို ပီြပင်စွာရင်ဆုိင်ုိင်ခ့ဲေပသည်။ ဇွန်လ ၂၈ 

ရက်ေနအထိ ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ ၂၉၉ ဦး၊ ေဆးကုသမ  

ခံယူပီး   ေရာဂါပိုးကင်းစင်လာသ ူ  ၂၁၈ ဦး ေသဆုံးလူနာ ေြခာက်ဦးြဖင် ့

တည်ငိမ်စွာ ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က     ကိုဗစ်-၁၉ ှင့်ပတ်သက်၍ 

" မေလ ာ့မတင်း ေစာင်းကိးညင်းသက့ဲသုိဆုိတ့ဲ အလယ်အလတ်လမ်းကုိ 

တည်တည်ငိမ်ငိမ် ဆက်ပီးေလ ာက်ကရမှာပါ။ ဒီလမ်းခရီးမှာ တစ်ေယာက် 

အေပ တစ်ေယာက် နားလည်မ ၊ စာနာမ ေတပွိုပီး ေပးတတ်သွားမယ်ဆိရုင်ကိ ု

အြမတ်ကီးတစ်ခုပါပ"ဲ ဟု ၎င်း၏ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်ှာတွင ်ဇွန်လ ၂၇ 

ရက်ေနက ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို      ဆက်လက်ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန ်

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများမ ှ

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  တားဆီးေရးအတွက ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေနအထိ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်သူသို ပန်ကားချက်၊ 

အမိန် ၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်များ (ေြဖေလ ာ့/တိုးြမင့်ရန ်

လိုအပ်သည့် ကိစ ရပ်များမပါ) အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ေန  

အထ ိရက်တိုးြမင့် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး အမျိးသားအဆင့်ဗဟိေုကာ်မတမှီ ဇွန်လ ၂၇ ရက်ေန  

တွင် ထပ်မံအသိေပးခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ိုင်ငံအများပျံှံေနချနိ်တွင် ကူးစက်ပျံှံမ ကို 

ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်

ဇန်နဝါရီလကတည်းက စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၌ ကူးစက် 

လူနာစတင်ေတွရှိသည် ့၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်ေန  မတိုင်ခင်က 

တည်းက ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးကိ ုအေလးထား၍ စနစ်တကျစမီ ံ

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ုကမ ာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါအြဖစ် 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွကီးက မတ်လ ၁၁ ရက်ေနတွင် အသေိပးပီးေနာက် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံေတာ် ုိင်ငံေတာ်သမ တံုးမှ မတ်လ ၁၃ 

ရက်ေနတွင် ြပည်သူသိုပန်ကားချက ်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါသည ်လူအများသို လျင်ြမန်စွာကူးစက်ိုင်သြဖင့် 

လစူလုေူဝးြဖင့်ကျင်းပေသာ အခမ်းအနားများ၊ ပဲွလမ်းသဘင်များ မြပလပ်ု 

ကရန် အသိေပးခဲ့သည်။ အခမ်းအနားများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များကိ ုဧပီလ 

၃၀ ရက်ေနအထ ိကျင်းပခွင့်မြပဘ ဲရပ်ဆိင်ုးထားေရးကိ ုသက်ဆိင်ုရာဌာန 

များသို  န်ကားခဲသ့ည်။ ထိုေနာက် ေဒသအလိက်ု အသွားအလာကန်သတ် 

မ များ၊ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ ညမထွက်ရအမိန်များ၊ 

ေနအိမ်တွင်သာေနထိုင်ေရး   းေဆာ်ချက်များကို ေဒသ ရအမိန်များ 

ထုတ်ြပန်၍ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အေြခအေနမှာ ြပည်ပမှ 

ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားှင့် ၎င်းတိုမှတစ်ဆင့် ကူးစက်မ ၊ သသံယရိှမ  

တိုသာရှိခဲ့ပီး ြပည်တွင်း၌ ြပည်သူအချင်းချင်းကူးစက်မ  မရှိသေလာက ်

နည်းပါးသည်။    ေရာဂါပျံံှမ ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရာတွင်    ပုိမုိေသချာမ  

ရိှေစေရးအတွက် ေရာဂါရိှသှူင့်ထေိတွခဲသ့၊ူ  သသံယရိှသမူျားအား ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းစ်ြဖင့် အတိအကျေဆာင်ရက်ခ့ဲသည်။ ြပည်သူများ 

အား ေရာဂါကူးစက်မ အ ရာယ် မရှိေစေရးအတွက် ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ  န်ကားချက်များကို ၁၅ ရက်တစ်ကိမ ်

တိုးြမင့်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

သိုြဖစ်ရာ အစိုးရှင့်ြပည်သူ ကည်ြဖစွာြဖင့် ညီညီွတ်ွတ် 

လက်တွဲေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာေကာင် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို အတိုင်းအတာ 

တစ်ခအုထ ိထန်ိးချပ်ထားိင်ုခဲ့ပြီဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

မှာ လုံးဝအြမစ်မြပတ်ေသးသြဖင့် ယခတုိုးတက်မ များအတိင်ုး ဆက်လက် 

ကိးပမ်းသွားပါက  ကိုဗစ်-၁၉  ကို  ေကျာ်လ ားေအာင်ိုင်မည်သာမက 

အချင်းချင်းနားလည ်      စာနာကူညီမ များ      တိုးပွားလာမည ်   ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။ ။

ေခတ  စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်းေအာင်၊ ဦးေကျာ်ေဇယျာြမင့၊် ဦးေအဝမ်းစိုး၊ 

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း

သတင်းေထာက်မှး - ဦးြမင့်စိုး

ဘာသာြပန်စာတည်းများ - ဦးေဇာ်ဝင်း၊  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အကီးတန်း - ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးိုင်လင်းကည်၊ 

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း၊ ဦးသက်ေထွး၊ 

  ဦးကိုမင်း၊ ေဒ စန်းယ်ဥ 

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ ခင်စုစုလ  င်၊

    ဦးေအးမင်းသူ၊ ေဒ မာမာစိုး

ဓာတ်ပုံသတင်းေထာက ် - ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ြမသီတာ၊ ေဒ ခင်သက်မွန်ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးေကျာ်စွာလင်း၊ ဦးချစ်ေဇယျာထွန်းှင့် အဖဲွ

အီးေမးလ်ှင့် အွန်လိုင်း - ေဒ ဇာရည်မွန်၊ ဦးစည်သူလွင်ှင့်အဖွဲ

ေမာ်လမိင ်  ဇွန်    ၂၈
မွန်ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် ဦးခင်ေမာင်ကီးသည် မွန် 
ြပည်နယ် တရားေရးဦးစီးမှး   ေဒ ညိမီစံ၊   ေမာ်လမိင်ခိုင်တရားသူကီး 
ဦးထွန်းထွန်းဦးတိုှင့်အတူ   ဇွန် ၂၅ ရက်   နံနက်ပိုင်းက   ကျိက်မေရာ 
အကျ်းေထာင်သို သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ထိုေနာက် မွန်ြပည်နယ် တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် 
အချပ်ခံေနရသူများ၊ ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရသူများှင့်ေတွဆုံပီး  ေနရာထိုင်ခင်း၊ 
အစားအေသာက်ှင့် မကျန်းမာပါက ေဆးကုသခွင့်၊ အမျိးသမီးတရားခံများ 
အား အကာအရံြဖင့် လံုခံစွာထားရိှမ ၊ အမျိးသမီးအေဖာ်အေစာင့်အေရှာက်ြဖင့် 
ထားရှိမ အေြခအေန၊ ၎င်းတိုအား ှိပ်စက်ည်းပန်းြခင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ဥပေဒှင့်အညီ 
ရသင့်ရထုိက်ေသာ အခွင့်အေရးများ ခံစားုိင်ေရး စသည်တုိှင့်စပ်လျ်း၍ ေတွဆံု 
ေမးြမန်းခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။    

ေကျာ်သန်း(ေမာ်လမိင)်

ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၈
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနှင့ ်အိ ိယ 
ုိင်ငံတုိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနေသာ 
စီမံကိန်းအရ စတုတ အကိမ်  အိ ိယ 
ိုင်ငံ၏         အေထာက်အပံ့ြဖင့ ်
ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေဘလီတံတား 
များတည်ေဆာက်လျက်ရှိရာ    ချင်း 
ြပည်နယ်     ဖလမ်းမိနယ်အတွင်း  
ရာလ်ေလာင်-ကမ်းပါးနလီမ်းေပ တွင် 
တည်ေဆာက်လျက်ရိှေသာ (၁၃၀ x ၁၄)
ေပ ှစ်လ ာတစ်ထပ်     သေံပါင်ေဘလ ီ
တံတား တစ်စင်းှင့် (၁၈၀ x ၁၄)ေပ  
ှစ်လ ာတစ်ထပ်     သံေပါင်ေဘလီ 
တတံားတစ်စင်း    တည်ေဆာက်ေနမ  
တိုကိ ုယမန်ေနက       နယ်စပ်ေဒသှင့် 
တိင်ုးရင်းသားလူမျိးများ  ဖံွဖိးတုိးတက် 
ေရးဦးစီးဌာနမှ     န်ကားေရးမှး 
ဦးစိုးမင်းအုန်းှင့ ်     အဖွဲဝင်များက 
ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။

အဆိုပါ    တံတားှစ်စင်းအနက် 
(၁၃၀ x ၁၄)ေပ ှစ်လ ာတစ်ထပ် ေဘလ ီ
တံတားမှာ     ရာ န်းြပည့်ေဆာင်ရက် 
ပီးစီးခဲ့ပီး (၁၈၀ x ၁၄)ေပ  ှစ်လ ာ 
တစ်ထပ် ေဘလီတံတားသည် ၇၅ 
ရာခိုင် နး်   ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။    ေဆာင်ရက်ပီးစီးရန ်   
ကျန်ရှိေသာ  (၁၈၀ x ၁၄)ေပ  ှစ်လ ာ 

မိုးနဲ  ဇွန်   ၂၈
ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)  မိုးနဲမိနယ်တွင်  မိနယ်အဆင့် (Grade-7) 
သင်ိုးသစ်သင်တန်း တက်ေရာက်လျက်ရိှေသာ ဆရာ ဆရာမများအား  ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး  အသပိညာေပး    ေဟာေြပာေဆွးေွးြခင်းကိ ု
ယေန  နနံက် ၉ နာရကီ မိုးနဲမိ အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း ပလုေဲဆာင် 
ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။  
     ေရှးဦးစွာ မိနယ်ကျန်းမာေရးှင့ ် ကသုေရးဦးစီးမှး   ေဒါက်တာဇင်မဟီန်က 
ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်တားဆီးုိင်ေရးအတွက် ေကျာင်းသုိမလာမီ၊
ေကျာင်ဆင်းချနိ်ှင့်   မုန်စား/ထမင်းစားနားေနချနိ်တိုတွင်   မိဘ၊ ဆရာှင့် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ  လုိက်နာရမည့်အချက်များှင့်     ရာသီတုပ်ေကွး 

မွန်ြပည်နယ် တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးချပ် ကျိက်မေရာအကျ်းေထာင်အား ကည့် စစ်ေဆး

အိ ိယိုင်ငံ၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့် ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေဘလီတံတားများတည်ေဆာက်

တစ်ထပ်  ေဘလီတံတား တည်ေဆာက် 
ပီးစီးပါက ြမန်မာိင်ုငှံင့ ်အိ ိယိင်ုင ံ
တို၏     ကုန်စည်စီးဆင်းမ        ပိုမို 
လျင်ြမန်စွာ     ေဆာင်ရက်ေပးိင်ုမည့ ်      
လုံပီး-ဝုတ်တလုတ်-ရာလ်ေလာင်-
ကမ်းပါးနီလမ်း     ေဖာက်လုပ်မ ကို 
အေထာက်အပံ့ြဖစ်မည ်      ြဖစ်ပီး     
ေဒသေနြပည်သူများ၏    ပညာေရး၊ 
ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်လူမ ဘဝ 
တုိးတက်ေရးတုိကုိ များစွာ အေထာက် 

အကူြပမည်ြဖစ်သည်။
ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန   အေန 

ြဖင့်      အိ ိယိုင်ငံှင့်ပူးေပါင်း၍ 
ှစ်ုိင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်ေနေသာ နာဂ 
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသှင့ ်ချင်း 
ြပည်နယ်တိုတွင်    ေဒသဖွံဖိးေရး 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ
ရာ စီမံကိန်းစတင်ချနိ်မှ ယခုစတုတ  

အကိမ်  အေထာက်အပံ့အထိ   ချင်း 
ြပည်နယ်အတွင်း ေြမလမ်း ၁၀၈ မိုင်၊ 
တတံား ၃၃ စင်း၊ ကွန်ကရစ်ေရပ န်၂၀၄ 
စင်း၊  ေကျာက်စီေြမထိန်းနံရံ  ငါးခု၊ 
စာသင်ေကျာင်း ၂၁ ေကျာင်း၊   ကျန်းမာ 
ေရးအေဆာက်အအုံ    ကိုးခု၊     ုံး 
အေဆာက်အအုံ တစ်ခုှင့်   မိနယ် 
ခန်းမ တစ်ခုတိုကို အေကာင်အထည ်
ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခ့ဲေကာင်း သိရ 
သည်။                              ေငွကယ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရး 
အသိပညာ ေပးေဟာေြပာေဆွးေွး

ေရာဂါအေကာင်း သိေကာင်းစရာများကိ ုရှင်းလင်းေဟာေြပာ ေဆွးေွးသည်။ 
သင်တန်းသားများက    သိရှိလိုေသာအချက်အလက်များကို   ေမးြမန်းရာ 
မိနယ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးက  ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။                                                                                                       

ြပည်နယ်(ြပန်/ဆက်)  



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

ြပည်သူသာလ င် အဓိက
 ေရှဖုံးမှ

အဆိုပါ  ထိပ်သီးအစည်းအေဝးများသို  ေနြပည်ေတာ်မှ  ပါဝင်တက်ေရာက ်
ေဆွးေွးခဲ့သည်။

အဓိကေဆွးေွးချက်များှင့ ်ရလဒ်များ 
ထိပ်သီးအစည်းအေဝးများတွင်  အာဆီယံိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များက 

အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူေထာင်ေရး၊  အာဆီယံ၏ ြပင်ပဆက်ဆံေရး၊ 
ေြပာင်းလဲေနသည့ ် ေဒသတွင်းဗိသုကာပုံစံတွင ် အာဆီယံ၏အချက်အချာ 
ကျမ ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေရး၊   COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့ ်
ြဖစ်ေပ လာမည့် လူမ -စီးပွားေရးထိခိုက်နစ်နာမ များှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ 
ြပဿနာများကုိ ပူးေပါင်းရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းေရး၊ COVID-19 အလွန်ကာလတွင် 
အာဆယီ၏ံ ြပန်လည် ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းစ်အတွက် ြပည့စ်ုသံည့စ်မီခံျက် 
တစ်ရပ် ေရးဆွဲချမှတ်ေရး၊  ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင ်အမျိးသမီးများ၏စွမ်း
ေဆာင်ရည်ြမင့တ်င်ေရး စသည့က်စိ ရပ်များအြပင် ေဒသတွင်းှင့ ်ိင်ုငတံကာ 
ေရးရာကိစ ရပ်များကိ ုေဆွးေွးအြမင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကပါသည်။

COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင် 
အာဆီယံ ေခါင်းေဆာင်များက “COVID-19  တုံြပန်ေရးဆိုင်ရာအာဆီယံ 
ရန်ပုေံင”ွ (COVID-19 ASEAN Response Fund) တစ်ရပ် တည်ေထာင်ေကာင်း 
ထတ်ုြပန်ေကညာခဲသ့ည်။ အဆိပုါရန်ပုေံငသွို အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားအြပင် 
အာဆီယံ၏ေဆွးေွးဖက်ုိင်ငံများှင့် မိတ်ဖက်ုိင်ငံများက မိမိဆ အေလျာက် 
ပါဝင်ထည့်ဝင်ကရန်ြဖစ်ပီး တုတ်ိုင်ငံ၊ ဂျပန်ိုင်ငံှင့် ကိုရီးယားသမ တ 
ိင်ုငတံိုက အာဆယီအံတွင်းေရးမှးချပ်ုံးရိှ ၎င်းတို၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 
ရန်ပံုေငွများမှတစ်ဆင့် COVID-19 တံုြပန်ေရးဆုိင်ရာ အာဆီယံရန်ပံုေငွသုိ ပါဝင် 
ထည့်ဝင်ကမည်ြဖစ်သည်။  အာဆီယံအေနြဖင့်  အဆိုပါရန်ပုံေငွမှတစ်ဆင့် 
အကူအညီလိုအပ်သည့ ်အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများထံသို  test kit များှင့် 
ေရာဂါရှာေဖွေရးပစ ည်းများ၊ PPE ကဲ့သိုေသာ ခ ာကိုယ်အကာအကွယ်ေပး
သည့်ပစ ည်းများ၊  ေဆးဝါးများှင့ ်  ကာကွယ်ေဆးများ  စသည့် မရှိမြဖစ ်
လုိအပ်ေသာ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာပစ ည်းများှင့် အသံုးအေဆာင်များကုိ ကူည ီ
ပ့ံပုိးေပးသွားမည်ြဖစ်သည့်အြပင် COVID-19 ှင့ ်ပတ်သက်သည့ ်သေုတသန 
လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကူညီအားေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုအတ ူအာဆယီေံခါင်းေဆာင်များက COVID-19 အလွန်ကာလအတွက် 
“အာဆယီ၏ံ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းစ်” (ASEAN Comprehensive 
Recovery Plan) တစ်ရပ် ေရးဆဲွချမှတ်ရန် အာဆယီအံသိက်ုအဝန်းေကာင်စ ီ
(၃)ရပ်ကို တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့သည်။  ထိုအြပင်  အနာဂတ်တွင်  အာဆီယံ၏ 
ကိတင်ြပင်ဆင်မ ှင့် ကူးစက်ေရာဂါတံုြပန်မ တုိ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ရန် 
အတွက် အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များက   “အာဆီယံေဒသတွင်း ေဆးဘက် 
ဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေရးပစ ည်းများအရံသိုေလှာင်ုံ” (ASEAN Regional 

Reserve of Medical Supplies-RRMS) ထူေထာင်ေရးှင့် “အေရးေပ ြပည်သူ  
ကျန်းမာေရးတုံြပန်မ ဆိုင်ရာ   လုပ်ထုံးလုပ်နည်း”  (Standard   Operating 
Procedures)တစ်ရပ် ေရးဆွဲချမှတ်ေရးတိုကို  ေဆာလျင်စွာ  အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန ်အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့ ်အာဆီယံ၏က   
အလိုက် အဖွဲအစည်းများကိ ုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ 

အလားတူ   (၃၆)ကိမ်ေြမာက ်   အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအေဝးတွင ်
ေခါင်းေဆာင်များက အာဆယီ၏ံစည်းလုံးညွီတ်မ ှင့ ်အချက်အချာကျမ တိုကိ ု
တိုးြမင့ရ်န်၊ အခွင့အ်လမ်းများကိ ုအကျိးရိှစွာအသုံးချပီး လက်ရိှရင်ဆိင်ုေနရသည့ ်
စန်ိေခ မ များကိ ုထေိရာက်စွာ ေြဖရှင်းိင်ုေရးအတွက် အာဆယီ၏ံစွမ်းေဆာင်ရည် 
ကိ ုပုိမုိတုိးြမင့်ရန်၊ အာဆီယံ၏ေမ ာ်မှန်းချက် - ၂၀၂၅ (ASEAN Vision 2025) အလွန် 
ကာလအတွက် အာဆီယံ၏ဦးတည်ချက်လမ်းေကာင်း ေဆွးေွးြခင်းကုိ စတင်ရန် 
ှင့် နည်းပညာ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာေရးှင့် ေလ့ကျင်းေရး (TVET)ှင့် 
ပတ်သက်သည့ ်အာဆယီ၏ံ TVET ေကာင်စတီစ်ရပ် ထေူထာင်ရန် သေဘာတညူ ီ
ခဲ့ကပီး   “စည်းလုံးညီွတ်၍  တုံြပန်ိင်ုစွမ်းရိှေသာ အာဆယီဆံိင်ုရာ အာဆယီ ံ
ေခါင်းေဆာင်များ၏ေမ ာ်မှန်းချက်”  (ASEAN Leaders’ Vision Statement 
on a Cohesive and Responsive ASEAN)ှင့် “ေြပာင်းလဲေနသည့် ကမ ာ့အလုပ် 
သမားေရးရာက  တွင် လူသားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ အာဆီယံ 
ေကညာချက”် (ASEAN Declaration on Human Resource Development 
for the Changing World of Work)တိုကို အတည်ြပထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

ရခိုင်အေရးကိစ  တုံြပန်ေြပာကားချက်
ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ ိလ်က   ရခိုင်အေရးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ 

မေလးရှား ဝန်ကီးချပ်၏ ေဆွးေွးချက်အေပ  တုံြပန်ေြပာကားရာ၌ ရခိုင် 
ြပည်နယ်၏အေြခအေနှင့်  ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊  သဟဇာတရှိမ ှင့ ်
တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ  အလွန်လုိအပ်လျက်ရိှသည့် မိမိတုိေဒသတွင်းကိစ ရပ်များ
ှင့် ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့ ်စိုးရိမ်ပူပန်မ ရှိေကာင်း၊ 
လူအခွင့အ်ေရးသည် လသူားအချင်းချင်းအကား ေကာင်းမွန်သည့ ်ဆက်ဆေံရး၊ 
အြပန်အလှန်ေလးစားမ ှင့်  အြပန်အလှန်ယုံကည်မ တိုအေပ တွင် အေြခခံ 
ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အာဆီယံတွင် ဤတန်ဖိုးစံ န်းများ ရှိသည်ြဖစ်ရာ မိမိတို 
တစ်ိင်ုငတံည်းကိ ုသာမက ေဒသတွင်းကိထုခိိက်ုေစိင်ုသည့ ်ြပဿနာကိြုဖစ်ေစ၊ 
တစ်ကမ ာလုံးကိပုါ ထခိိက်ုေစိင်ုသည့ ်ြပဿနာကိြုဖစ်ေစ၊  အာဆယီအံေနြဖင့် 
အတူတကွ ပူးေပါင်း၍ အေြဖရှာိုင်ေကာင်း၊ အကမ်းဖက်မ ှင့် လူကုန်ကူးမ  
ြပဿနာတုိသည် ရခိင်ုြပည်နယ်တွင် မမိတိို လက်ရိှရင်ဆိင်ုေနရသည့ ်အ ရာယ် 
ှစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ အကမ်းဖက်မ ှင့် လူကုန်ကူးမ ြပဿနာှစ်ရပ်မှာ တစ်ကမ ာလုံး 
အေနြဖင့လ်ည်း ရင်ဆိင်ုေနရသည့ ်ြပဿနာများြဖစ်ေကာင်း၊ အာဆယီအံေနြဖင့် 
ယင်းြပဿနာများကိ ုမမိတိိုေဒသတစ်ခတုည်းအတွက်သာမက  တစ်ကမ ာလုံး၏ 
တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ှင့် သဟဇာတြဖစ်မ ကို တိုးြမင့်ိုင်ေစမည့် ်အြပသေဘာ 

ေဆာင်သည့ ်နည်းလမ်းြဖင့ ် အတတူကွ ပူးေပါင်းေြဖရှင်းိင်ုမည်ဟ ုယုံကည် 
ေကာင်း ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးကိစ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် အမျိးသမီးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး

ဆုိင်ရာ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များ၏ အထူးအစည်းအေဝးတွင်လည်း အာဆယီ ံ
ေခါင်းေဆာင်များက “သက်ဆိုင်သူအားလုံး ပါဝင်ပီး ြပည်သူကိုမျက်ှာမူ၍ 
ြပည်သူကိုဗဟိုြပသည့ ်   အာဆီယံအသိုက်အဝန်း” ကို  ထူေထာင်ရာတွင ်
ကျား-မ သာတညူမီ မ ရိှ၍ အမျိးသမီးအားလုံး၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့တ်င်ေရးကိ ု
တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်ရန ် ကတိြပခဲ့ကပီး   ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ်
အမျိးသမီးများ၏   အခန်းက  ြမင့်တင်ရန်ှင့ ် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ 
တိုက်ဖျက်ေရးှင့ ်ကူးစက်ေရာဂါအလွန ်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးကိးပမ်းမ 
တိုတွင် အမျိးသမီးများ၏ဦးေဆာင်မ ှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်မ တိုကို  တိုးြမင့်ရန ်
တိုက်တွန်းခဲ့ကသည်။ 

ရခိုင်အေရးကိစ  ြမန်မာ၏ကိးပမ်းမ ကို အာဆီယံေထာက်ခံ
ထိပ်သီးအစည်းအေဝးအပီးတွင ်(၃၆)ကိမ်ေြမာက ်အာဆီယံထိပ်သီး 

အစည်းအေဝးဥက   ၏ေကညာချက်ကုိ ထုတြ်ပနခ့ဲ်ရာ ရခုိင်ြပည်နယ်အေရး
ကိစ ှင့်စပ်လျ်း၍ အာဆီယ ံေခါင်းေဆာင်များက ရခုိင်ြပည်နယ်အေရးကိစ  
ေြဖရှင်းရာတွင ်   ြမန်မာိုင်ငံ၏ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များကို  ဆက်လက် 
ေထာက်ခံအားေပးရန် ထပ်ေလာင်းကတိြပေကာင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ်၏ တည်ငိမ် 
ေအးချမ်းေရး၊  ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့ ် ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုကိ ု
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် လသူားချင်းစာနာမ အကအူညမီျား 
ေပးအပ်ြခင်း၊   ေနရပ်စွန်ခွာသူများ  ြပန်လည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်းစ်ကို 
အေထာကအ်ကြူပြခင်း၊ ေရရှည်ဖွံဖိးမ ကိုတိုးြမင့်ြခင်း စသည်တုိမှတစ်ဆင့် 
ြမန်မာိုင်ငံှင့ ်အနီးကပ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာ 
ိုင်ငံှင့်  ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံအကား   လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့ ်“ရခိုင် 
ြပည်နယ်မှေနရပ်စွန်ခွာသမူျား ြပန်လည်လက်ခေံရးဆိင်ုရာ ှစ်ိင်ုငသံေဘာ 
တူညီချက်”ှင့် ြမန်မာ၊ UNDP ှင့် UNHCR  တိုအကား လက်မှတ်ေရးထိုး 
ထားသည့် “နားလည်မ စာခ န်လ ာ” တိုကို အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ိုင်ေရးအတွက ်ကူညီပံ့ပိုးေပးရန ် အဆင်သင့်ရှိေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ်၏ 
ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ 
လူအဖွဲအစည်းများအကား သဟဇာတြဖစ်ေရးှင့ ် ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး 
တိုအတွက် ြမန်မာအစိုးရ၏ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်မ များကိ ုဆက်လက်ေထာက်ခ ံ
အားေပးေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်

  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှ
သယ်ယပူိုေဆာင်ေပးေနတာ တစ်လခဲွကာြမင့ ်
ခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနနဲ  
COVID-19 ဆိုင်ရာ  ထုတ်ြပန်ချက်ေတွကို 
ေနာက် ၁၅ ရက်အထိ  ထပ်မံတိုးြမင့်ခဲ့တာ 
ေကာင့ ်  က န်ေတာ်တိုအေနနဲ   ိုင်ငံတကာ 
စီးပွားြဖစ်  ေလေကာင်းခရီးစ်ေတွ ြပန်ပီး 
လည်ပတ်ိုင်မယ့်အချနိ်အထိ      အခုလို 
ဝန်ေဆာင်မ ကုိ ဆက်ပီးေပးအပ်သွားဖုိ ဆံုးြဖတ် 
ထားပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။ 

ယေနခရီးစ်တွင် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 
(WHO)က ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 
ဌာနသို ေထာက်ပံ့ကူညီမည့ ် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး 
အေထာက်အကြူပပစ ည်းများှင့အ်တ ူ ကလု 
သမဂ အဖဲွအစည်းများှင့ ်ကမ ာဘ့ဏ်၊ ဂျာမန ီ
GIZ   နဲ     ICRC   စသည့်အဖွဲအစည်းများမ ှ

အမုန်းစကားမေြပာရ

Facebook ၏ လူမ ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ စံ န်းများ

သက်ဆိုင်ရာ  နယ်ပယ်အလိုက်  က မ်းကျင ်
ပညာရှင်ဝန်ထမ်း   ၁၁ ဦး လိက်ုပါလာကသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 
လုပ်ငန်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အြဖစ ်
ိင်ုငတံကာေလေကာင်းခရီးစ်များကိ ုယာယ ီ
ရပ်ဆိုင်းထားသည့်အတွက်   ြမန်မာိုင်ငံရှိ 
ကုလသမဂ အဖဲွ၏ကုိယ်စား ကမ ာ့စားနပ်ရကိ ာ 
အစအီစ် (WFP) ၏စမီခံန် ခဲွမ ြဖင့ ်ရန်ကန်ုှင့် 
မေလးရှားိင်ုင ံကွာလာလမ်ပူမိကိ ုအပတ်စ် 
ချတိ်ဆက်ေပးိုင်မည့်   လူသားချင်းစာနာ 
ေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ ေလေကာင်းပျသံန်းမ  
အကူအညီ အစီအစ်ကိုေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 
ယင်းအစ ီအစ်အရ  ေမ  ၁၀ ရက်၊  ၁၇ ရက်ှင့် 
၂၄  ရက်တိုတွင်  ကွာလာလမ်ပူမိမ ှရန်ကုန် 
မိသို   ေဆးဝါးှင့ ် အေထာက်အကြူပပစ ည်း 
များတင်ေဆာင်လာေသာ   ေထာက်ပံေ့ရးအထူး 

ေလယာ်များ ဆိုက်ေရာက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။
WFP ၏အဆုိပါ အစီအစ်သည် ကမ ာအံှ 

အြပားရှိ    သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးဗဟိုဌာန 
(Logistics Hubs)များှင့်   ချတိ်ဆက်ပီး 
အေရးေပ လုိအပ်ချက်ရိှေနသည့် ိုင်ငံများဆ ီ
ကူညီကယ်ဆယ်ေရး   အေထာက်အပံ့ပစ ည်း 
များကုိ သယ်ယူပုိေဆာင်ေပးေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုအတူ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ရာတွင်  အသုံးြပရန်အတွက် 
အိ ိယ၊ တုတ်၊ ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူှင့  ်
ဂျပန်ိုင်ငံတိုကလည်း  ေဆးဝါး၊  စက်ပစ ည်း 
ှင့်ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပ 
ပစ ည်းများအား ေထာက်ပံ ့ကညူလှီဒါန်းမ များ 
ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်း-ေဇာ်ကီး၊ ဓာတ်ပုံ-ေဖေဇာ်

ကိုဗစ်-၁၉ Call Center အချနိ်ေြပာင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ထားရှိ
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၈

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးတွင် အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် COVID-19 Call Center ကုိ ေဆးသုေတသန 
ဦးစီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနတို ညိ  င်းမ ြဖင့် ဆက်သွယ်ေရးေအာ်ပေရတာ(၄)ခု၊ Blue Ocean ကုမ ဏီတိုပူးေပါင်း၍  
COVID-19  Call Center  (ဖန်ုးနပံါတ် ၂၀၁၉)အား  ဧပ ီ၈ ရက်မှစ၍ ေနစ် နနံက် ၈  နာရမှီ ည ၈ နာရအီထ ိရန်ကန်ုမိ ေဆးသေုတသနဦးစီးဌာန 
တွင် ေဆး သုေတသနဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၄၃)ဦး၊ ြမန်မာုိင်ငံ ဆရာဝန်များအသင်းမှ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာဝန်(၁၇)ဦး စုစုေပါင်း(၆၀)ြဖင့် 
ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့သည်။ 

ယခုအခါတွင် COVID-19  Call Center ေခ ဆုိမ အချန်ိကုိ နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ(အစား) နံနက် ၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီအထိ 
ေြပာင်းလဲဖွင့်လှစ်ထားေကာင်း သိရသည်။                                                                                                                      သတင်းစ်



ဆည်ေရကို စနစ်တကျ အကျိးရှိစွာသုံးစွဲသွားရန် အသိေပး  းေဆာ်ချက်

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက် 

ထိန်းသိမ်းထားေသာ ေရေလှာင်တမံ၊ ေရလ ဲဆည်၊ ေရထိန်းတံခါးအပါအဝင် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များတွင ် သိုေလှာင် 
ထားရှိေသာေရများကိ ု  ေဒသအလိုက် စိုက်ပျိးေရ၊ ေသာက်သုံးေရလိုအပ်မ များအတွက်  စနစ်တကျ  စီမံေဆာင်ရက ်
ေပးေဝလျက်ရိှပါသည်။ ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာတွင် ဆည်တစ်ခုချင်းစီအလုိက် ေရေပးေဝုိင်မည့် ေရပမာဏ 

များကုိလည်း ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေကညာသွားမည်ြဖစ်သည့်အြပင် စုိက်ခင်းအတွင်း ေရစီမံခန်ခဲွမ လုပ်ငန်းများကုိလည်း 

ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ (WUG)များှင့အ်တ ူ“ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်းစနစ်” ြဖင့ ်  လက်တဲွေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါ 

သည်။ အားလံုးေသာ ေရသံုးစဲွသူေတာင်သူများအေနြဖင့်လည်း ဆည်ေရကုိ စနစ်တကျ အကျိးရိှစွာသံုးစဲွရန်  ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့ ်  ေရေလလွင့်ဆုံး ံးမ နည်းပါးကာ  မိုးရာသီကာလအတွင်း စိုက်ပျိးေရှင့ ်ေသာက်သုံးေရ 
လိုအပ်ချက်များကိ ုထိေရာက်စွာ ေပးေဝစီမံသွားိုင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက ်   ေတာင်သူများအားလုံး အထူးအေလး 
ထားပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်။          

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

 ဇွန်    ၂၉၊  ၂၀၂၀

ရန်ကုန်    ဇွန်    ၂၈
ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် ြမန်မာိင်ုင ံတက သိလ်ုများသေုတသနညလီာခ ံ(၂၀၂၀) 
သေုတသနစကားဝိင်ုး၊ ဆခုျးီြမင့ပဲွ်ှင့ ်ညလီာခပံတ်ိပဲွအခမ်းအနားကိ ုယမန်ေန  
မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်  ရန်ကုန်မိ  ပါေမာက ချပ်များေကာ်မတီုံးခန်း၌  Online 
Programme သုေတသနစကားဝိုင်းြဖင့ ်စတင်ကျင်းပသည်။

ပါဝင်ေဆွးေွး
စကားဝိင်ုးကိ ု အရည်အေသွးအေြခြပ သေုတသနမှသည် ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေရးဆီသုိ  (Quality  Research Towards Prosperity of the Nation)  
ေခါင်းစ်ြဖင့်  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု နာဆာအာကာသသိပ ံ အကီးတန်း 
သုေတသနပညာရှင် ေဒါက်တာပေဒသာတင် ဦးေဆာင်၍ ရန်ကုန်တက သိုလ် 
စိတ်ပညာဌာန ပါေမာက (ဌာနမှး) ေဒါက်တာနီလာက၊  မ ေလးနည်းပညာ 
တက သုိလ်  အီလက်ထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန ပါေမာက  ေဒါက်တာမျိးြမင့်၊ 
ေဆးတက သိလ်ု(၂)ရန်ကန်ု စက်မ အင်ဂျင်နယီာဌာန တဲွဖက်ပါေမာက  ေဒါက်တာ 
စုိးစုိးေထွးှင့် ရန်ကန်ုနည်းပညာတက သိလ်ု စက်မ အင်ဂျင်နယီာဌာန ပါေမာက  
ေဒါက်တာသိန်းမင်းထိုက်တိုက ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ယင်းေနာက် တက်ေရာက်ကသမူျားက သရိှိလိသုည်များကိ ုေမးြမန်းကရာ 
ဦးေဆာင်ေဆွးေွးခဲ့ကသည့ ်ဆရာ ဆရာမများက ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ကသည်။

ထိုေနာက် အမျိးသားပညာေရးမဝူါဒေကာ်မရှင်ဥက    ေဒါက်တာမျိးက ယ် 
ှင့် တာဝန်ရှိသူများက စကားဝိုင်းတွင ်ပါဝင်ေဆွးေွးခဲ့ကသည့် ပညာရှင်များ 
အား ဂဏ်ုြပလက်ေဆာင်များေပးအပ်ကပီး ဆရုရိှသစူာတမ်းရှင်များ၏ အမည် 
စာရင်းအား ဖတ်ကားသည်။

အမှာစကားေြပာကား
ထိုေနာက်  ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် ြမန်မာိင်ုင ံတက သိလ်ုများသေုတသန 

ညီလာခံ (၂၀၂၀)  ကျင်းပေရးဦးစီးေကာ်မတီနာယက   ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာမျိးသိမ်းကီးက အွန်လုိင်းမှ အမှာစကားေြပာကား 
ရာတွင် တက သိုလ်များပူးေပါင်း၍ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်အသုံးြပပီး  ဒုတိယ 
အကိမ်ေြမာက် ြမန်မာိုင်ငံ တက သိုလ်များသုေတသနညီလာခံကို ဇွန် ၂၅ 
ရက်မှ ၂၇ ရက်အထ ိဦးစီးကျင်းပေဆာင်ရက်ေသာ ပါေမာက ချပ်များ ေကာ်မတ ီ
ဥက    ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစိုးှင့ ်အဖွဲဝင်များ၊  သုေတသနညီလာခံြဖစ်ေြမာက ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးတင်လတ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ အလွန် ခရီးသွားလပ်ုငန်းများ 
ြပန်လည်စတင်ချန်ိတွင် ြပည်တွင်းခရီးသွားများ ေဘးကင်း 

လုံ ခံစွာ သွားလာလည်ပတ်ိုင်ရန ်ယမန်ေန  နံနက်ပိုင်း 
တွင် ကယားြပည်နယ် လွိင်ေကာ်မိရှိ Famous Hotel 

တွင် ြပည်နယ် စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီး ဦးေမာ်ေမာ် 
ှင့်    လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊    ကယားြပည်နယ ် 
ခရီးစ်ေဒသဆိင်ုရာေကာ်မတ ီDestination Management 

Organization (DMO) အဖဲွဝင်များ၊ ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွများမှ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် 

ေတွဆုံသည်။

ခရီးစ်ေဒသအလိုက ်ေဆွးေွး
ေတွဆုံစ်  သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမအလိုက ် ခရီးစ်  

ေဒသစီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီ (DMO) များကို  လိုအပ်သလို 
ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ေရးကစိ ၊ ကိဗုစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်

ရပ်တန်သွားသည့ ်   ခရီးသွားလပ်ုငန်းကိ ု  ြပန်လည်စတင်  
ိုင်ရန် ကိုဗစ်-၁၉  ြမန်မာ့ခရီးသွားမဟာဗျဟာ လမ်းြပ 
ေြမပုံအား ဝန်ကီးဌာနမှ စိစစ်ေရးဆွဲထားမ ှင့် Tourism 

National Guidelines For COVID-19  Safe Services 
(Beta Version- IV) ကို ထုတ်ြပန်ထားမ များ၊ ြပည်တွင်း 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ New Normal အေနြဖင့် ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက်  ခရီးသည်များ ေဘးအ ရာယ် 
ကင်းရှင်းေစရန ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ Social Distancing 

ဒုတိယအကိမ်ေြမာက် ြမန်မာုိင်ငံ တက သုိလ်များသုေတသနညီလာခံ (၂၀၂၀)  
သုေတသနစကားဝုိင်း၊ ဆုချးီြမင့်ပဲွှင့် ညီလာခံပိတ်ပဲွအခမ်းအနား ကျင်းပ

ေရးအဖွဲ ဥက      ေဒါက်တာထင်ေဇာ်စိုးှင့် တာဝန်ရှိသူများအားလုံးတိုကို 
ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊ အထူးဖတ်ိကား၍ အွန်လိင်ုးြဖင့ ်ေဟာေြပာပိုချေပးက 
ေသာ နာဆာမှ ပညာရှင် ဆရာကီး ေဒါက်တာပေဒသာတင်၊ Central European 
University မှ Provost Dr.Liviu Matei၊   ပါေမာက  ဆရာကီး ေဒါက်တာ 
ေအာင်ထွန်းသက်တိုကိုလည်း    အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊   ဘာသာရပ် 
နယ်ပယ် ကိုးခုမှ    သုေတသနစာတမ်းများ   ဖတ်ကားေဆွးေွးသ ူ ၁၃၄ ဦး၊ 
ပိုစတာေဆာင်ရက်သ ူ ၁၆ ဦးတိုကို   ေနညမအား    သုေတသနလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ပီးရရှိလာေသာ သုေတသနရလဒ်များကိ ုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ် 
ေဆွးေွးဖလှယ်ြခင်း၊ သဘာပတမိျား၊ စစိစ်အကြဲဖတ်သမူျား၊ ေမးခွန်းေဆွးေွး 
သမူျား၊ ပါေမာက ချပ်များ၊ ပါေမာက များ၊ ဆရာ  ဆရာမများ၊  သေုတသနပညာရှင် 
များ၊     တာဝန်ရှိသူများအားလုံးတိုကိုလည်း    ြမန်မာိုင်ငံတက သိုလ်များ 
သုေတသနညီလာခံ ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပုိင်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 
ကသြဖင့်  အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်းှင့်  မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ြပအပ်ပါ 
ေကာင်း၊    ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုလ င် အေကာင်းဆုံး သုေတသနစာတမး် 
ပထမဆုှင့်  ဒုတိယဆုရရှိကသူများကိုလည်း  အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက ်

မှတ်တမ်းတင်ပါေကာင်း၊  ေဒသအကျိးြပ၊ ိုင်ငံအကျိးြပ လက်ေတွအသုံးချ 
ိုင်ေသာ   သုေတသနလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်၍   ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီ
အရည်အေသွးရိှေသာ သေုတသနရလဒ်များ ရရိှလာေစေရး၊ စာသင်ခန်းများတွင် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကို  ယှ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိလာေစေရး၊  စီးပွားေရး 
လပ်ုငန်း၊ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ၊ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများတွင် အေကာင်းဆုံးဆက်လက် 
၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်ေစေရး ဆုမွန်ေကာင်းပုိသအပ်ပါေကာင်း ေြပာကား 
သည်။

ဝမ်းေြမာက်စကားေြပာကား
ယင်းေနာက် အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်ဥက     ေဒါက်တာ 

မျိးက ယ်က  ဒုတိယအကိမ်ေြမာက ်ြမန်မာိုင်ငံ တက သိုလ်များ သုေတသန 
ညီလာခံ (၂၀၂၀)    သုေတသနစကားဝိုင်း၊    ဆုချးီြမင့်ပွဲှင့ ်  ညီလာခံပိတ်ပွဲ 
အခမ်းအနားအတွက်   ဂုဏ်ြပအမှာစကားေြပာကားပီး   ပါေမာက ချပ်များ 
ေကာ်မတီဥက    ေဒါက်တာေဇာ်ေဝစုိးက ဝမ်းေြမာက်စကားေြပာကားခ့ဲေကာင်း 
သိရသည်။

 သတင်းစ်

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးတင်လတ် ကယားြပည်နယ်အတွင်းရိှ ခရီးစ်ေဒသများအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး

ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းစ်များြဖင့ ်တစ်ဆင့ခ်ျင်းေဆာင်ရက်ရာတွင် 
ထိထိေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်      ေဒသဆိုင်ရာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏စီမံမ ြဖင့်    ေဒသအာဏာ 
ပိုင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များှင့ ်မိမိမိဖများ ပူးေပါင်းပါဝင ်

သည့် DMO များကို  ခရီးစ်ေဒသအလိုက်  လိုအပ်သလို 

ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ေရးဆိင်ုရာများကိ ုေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးသည်  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်Loikaw City 
Restaurant ှင့ ်Red Dynasty Restaurant သို သွားေရာက် 

ကာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊   Social Distancing 

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ ဖွင့်လှစ်၍ စားသုံးသ ူ

များ  လာေရာက်စားသုံးေနမ  အေြခအေနများကိုလည်း 

ေကာင်း၊  လက်ရှိတွင ်ကယားြပည်နယ်အတွင်း ဟိုတယ် 

၂၄ လုံး ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ထားရိှပီးြဖစ်ရာ Keinnara Loikaw 

Hotel၊  Royal Naung Yah Hotel ှင့် Hotel Myat Nan 

Taw တုိ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ တားဆီးကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ 

သတ်မှတ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ၊   Social Distancing 

ဆိင်ုရာသတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ ခရီးသွားဧည့သ်ည်များ 

တည်းခိေုနထိင်ုေရး ဖွင့လှ်စ်ေဆာင်ရက်ထားမ အေြခအေန

များကိုလည်းေကာင်း ကည့် စစ်ေဆးသည်။

လှည့်လည်ကည့် 

ထိုေနာက်  ဒုတိယဝန်ကီးသည်  ဗုဒ ဥယျာ်ေတာ် 

အတွင်း     ချယ်ရီပင်စိုက်ပျိးထားရှိမ ကို     ကည့် ပီး 

သရီမိဂ  လာေတာင်ကဲွေစတသီို  သွားေရာက်၍  ေစတေီတာ် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေရး   ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနမ များကို 

လှည့်လည်ကည့် သည်။

ယင်းေနာက် Christ the King Catholic Church 

သုိသွားေရာက်ကာ ေကျာင်းထုိင်ဘုန်းေတာ်ကီးှင့်ေတွဆံု 

၍ Church ေကျာင်းအတွင်း ဘုရားဝတ်ြပိုင်ေရး Social 

Distancing      ဆိုင်ရာ        သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ တိုကို    ကည့် သည်။  ဆက်လက်၍  

ဒုတိယဝန်ကီးသည် ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွား န်ကားမ  

ဦးစီးဌာန  လွိင်ေကာ်ုံးခွဲကိ ု   စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း   သိရ

သည်။

သတင်းစ်



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

၁။ COVID-19 ကပ်ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ကာကွယ်ထိန်းချပ်သည့် အစီအမံများအား ပိုမိုထိေရာက်စွာ  
ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်ေရှး လျက်    ြပည်ေထာင်စသုမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၊  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကမ ာ့ိင်ုင ံ
အသီးသီးမှ ြမန်မာိင်ုငသံိုလာေရာက်ကမည့ ်ခရီးသွားများအေပ   ြပည်ဝင်ခွင့ယ်ာယကီန်သတ်ချက်များအား ထတ်ုြပန် 
ထားခဲ့ပီး၊ အဆိုပါ ကန်သတ်ချက်များအားလုံးကိ ု၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနအထိ ဆက်လက်တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း 
၁၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကညာချက်ြဖင့ ်ထုတ်ြပန်ထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည-် 
 (က) ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်ကသည့ ်ခရီးသွားများအေပ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး ကန်သတ်ချက်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ ၁၅-၃-၂၀၂၀ရက်စွဲပါေကညာချက်၊
 (ခ) ြမန်မာိင်ုငသံို လာေရာက်ကသည့ခ်ရီးသွားများအေပ  ကိတင်ကာကွယ်ေရး ထပ်တိုးကန်သတ်ချက်များှင့ ်

ဆုိက်ေရာက်ဗီဇာှင့်  အီလက်ထေရာနစ်ဗီဇာ ထုတ်ေပးြခင်းများအား ယာယီရပ်ဆုိင်းမ တုိှင့်စပ်လျ်း၍ 
၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ ေကညာချက်၊ 

 (ဂ) ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးမ ှ ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်ကသည့ ်  ခရီးသွားများအေပ   ကိတင်ကာကွယ်ေရး 
ထပ်တိုးကန်သတ်ချက်များှင့်စပ်လျ်း၍ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါေကညာချက်၊

 (ဃ) ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးမ ှ ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်ကမည့ ်ိုင်ငံြခားသားများအား ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ှင့ ်
လူမ ေရးဗီဇာအပါအဝင် မည်သည့်ြပည်ဝင်ဗီဇာ  အမျိးအစားကိုမဆို  ယာယီရပ်ဆိုင်းမ ှင့်စပ်လျ်း၍ 
၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါေကညာချက်။

COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့်စပ်လျ်းသည့် ကိတင်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များအား
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ေကာင်း ေကညာချက်

၂။ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါြပည်ပမှဝင်ေရာက်လာုိင်မ ှင့် ကူးစက်ြပန်ပွားမ အ ရာယ်မှ ြမန်မာြပည်သူများအား 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်ေရးအတွက ်ထိေရာက်သည့်အစီအမံများကို ဆက်လက်ချမှတ်ေဆာင်ရက်သွားိုင်ရန ်
ေရှး လျက် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါြပည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန်သတ်မ 
ဆိုင်ရာ အစီအမံများအားလံုးကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၃၁ ရက်ေနအထိ ထပ်မံတုိးြမင့်သတ်မှတ်လုိက်ပါသည်။
၃။ သုိရာတွင် အေရးေပ အစုိးရတာဝန်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မလ ဲမေရှာင်သာေသာကိစ ရပ်များေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပိင်ုငသံားများ 
(သံတမန်များှင့် ကုလသမဂ လက်ေအာက်ခံ အဖွဲအစည်းများမ ှဝန်ထမ်းများအပါအဝင်)အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသို 
ပျသံန်းေြပးဆဲွရန်ရိှမည့ ်ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်(သိုမဟတ်ု) အထူးေလယာ်များြဖင့ ်လာေရာက်ရန်ရိှပါက ြပည်ဝင်ခွင့ ်
ဗီဇာဆိုင်ရာ ကန်သတ်မ များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိိုင်ရန်အတွက် ြပည်ပိုင်ငံများရှိအနီးဆုံး ြမန်မာသံုံး/အဖွဲုံး/
ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ုံးများသို ဆက်သွယ်အကူအညီေတာင်းခံရန်ြဖစ်ပါသည်။  သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံသိုလာေရာက်မည့ ် 
ခရီးသွားများအားလုံးအေနြဖင့်  ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ တည်ဆဲ န်ကားချက်များကိ ုမပျက်မကွက်လိုက်နာကရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈
ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာမ့ီးရထား 
မှ အင်းစိန်ကားလမ်းကူး   မီးရထားခုံးေကျာ်လက်တက ်
တံတားသစ်(မင်းကီးလမ်းဘက်ြခမ်း)တည်ေဆာက်ြခင်း 
လပ်ုငန်းကိ ုA1  ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏကီ တည်ေဆာက် 
လျက်ရိှရာ ိင်ုငေံတာ်ဘတ်ဂျက်များ အေလအလွင့မ်ရိှေစဘ ဲ
ဌာနဆုိင်ရာအချင်းချင်း ပူးေပါင်း၍ အြမန်ပီးစီးေစေရး  ညိ  င်း 
အစည်းအေဝးကုိ ယေနနံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်း 
ခုိင် အင်းစိန်မိနယ် ဗဟုိလမ်း(မင်းကီးလမ်း)ရိှ ကားလမ်းကူး 
မီးရထားလက်တက်ခုံးေကျာ်တတံားသစ် တည်ေဆာက်ေရး 
လုပ်ငန်းခွင် ရှင်းလင်းေဆာင်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင်    ြပည်သူလ တ်ေတာ် 
ကိယ်ုစားလှယ် ဦးေမာင်ေမာင်ဦး၊ တိင်ုးေဒသကီးလ တ်ေတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်များြဖစ်ကသည့် ဦးသာေအာင်၊ ဦးေဝဖိးဟန် 
တုိက ဤလက်တက်တံတားသစ်(မင်းကီးလမ်းဘက်ြခမ်း) 
တည်ေဆာက်ရာတွင ်  ိုင်ငံေတာ်ဘ  ာေငွများ အေလ 
အလွင့န်ည်းပါးစွာြဖင့ ်အချန်ိမီပီးစီးိင်ုေရးအတွက် လ ပ်စစ် 
ဆက်သွယ်ေရး၊ စည်ပင်သာယာေရးဌာနများ ပူးေပါင်းကာ 
အြမန်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်း၊ 

သီေပါ   ဇွန်   ၂၈
ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) သီေပါ 
မိနယ်၌ ေြမအုတ်များအစား ဘိလပ် 
ေြမြဖင့ထ်တ်ုလပ်ုထားသည့ ် စက်ိက်ု 
ကွန်ကရစ်အုတ်(ြဗန်းအုတ်)များကို 
အသုံးြပမ များလာသြဖင့ ်ကွန်ကရစ် 
အုတ်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ 
လည်း များြပားလာကာ တွင်ကျယ်စွာ 
ထုတ်လုပ်ေရာင်းချလျက်ရှိေကာင်း 
သိရသည်။

ေြမအုတ်များ   ထုတ်လုပ်ရာတွင ်
အုတ်အတွက်  ေြမသားှင့် အုတ်ဖုတ် 

အင်းစိန်ကားလမ်းကူး မီးရထားခုံးေကျာ်လက်တက်တံတားသစ်(မင်းကီးလမ်းဘက်ြခမ်း)တည်ေဆာက်မ  ကွင်းဆင်းကည့် 
လာမည့်လတွင်  အေြခခံပညာေကျာင်းများ၊  ြပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်ေတာ့မည်ြဖစ်၍ ယခတုည်ေဆာက်ေနေသာ ေနရာ 
သည် အင်းစိန်မိ၏ အချက်အချာကျေသာ ေနရာြဖစ်ေသာ 
ေကာင့် ယာ်ပိတ်ဆိုမ များ ပိုများလာိုင်ပီး ေကျာင်းများ 
မဖွင့်မီ ပိတ်ဆိုေနေသာ ေရေြမာင်းများ ပီးစီးေအာင်ှင့ ်
တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေနစ်ကာလတွင် 
ယာ်များပိတ်ဆိုမ  မြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ယာ်ထိန်း 
ရတဲပ်ဖဲွများက ကညူရှီင်းလင်း ေဆာင်ရက်ေပးကရန်တိုကိ ု
တိုက်တွန်းေြပာကားကသည်။

 ညိ  င်းအစည်းအေဝးသုိ လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
များှင့အ်တ ူမိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး၊ A1  ေဆာက်လပ်ုေရး 
ကမု ဏ၊ီ ြမန်မာမ့ီးရထား၊ လ ပ်စစ်၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ မိနယ် 
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥက   ၊   အတွင်းေရးမှး၊ 
မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး၊ ယာ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲတိုမ ှတာဝန်ရှိသူ 
များှင့ ်ခိင်ုစည်ပင် ေရစီး၊ ေရလာ(တာဝန်ခ)ံတက်ေရာက် 
ကပီး ေဆွးေွးညိ  င်းခဲ့ကသည်။ ညိ  င်းအစည်းအေဝး 
အပီးတွင် တံတားတည်ေဆာက်မ  အေြခအေနများတွင် 
ကွင်းဆင်းကည့် ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။                                       

ဉာဏ်ဟိန်း

အာဖရကိဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါသည် ဗိင်ုးရပ်စ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝက်ေရာဂါြဖစ်၍ ဝက်များတွင်ကူးစက်ခရံပါက 
(၁၀၀ %)ေသဆုံးိုင်ပီး  စီးပွားေရးအရ  ထိခိုက်ဆုံး ံးမ များေသာေကာင် ့  ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးအတွက ်
ေအာက်ပါအချက်များအားလိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-
 (က) အာဖရိကဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါသည ်လူသိုလုံးဝ(လုံးဝ)ကူးစက်ြခင်းမရှိပါ၊
 (ခ) ဝက်ေမွးြမေရး ခံများ၏ဇီဝလုံ ခံမ ကို အထူးဂုြပြမင့်တင်ရန်၊
 (ဂ)  ဝက် ခံများှင် ့သားငါးေဈးများတွင ်စနစ်တကျပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း ပုံမှန်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊
 (ဃ)  ဝက်များကိ ုစားေသာက်ဆိင်ု/အမ်ိများမှ စားက င်း/ကျန်ေက းြခင်းြပလပ်ုပါက အပြူပင်းြပင်းြဖင့် ချက်ြပတ် 

ပီးမ ှေက းေမွးရန်
 (င) အြခား ခံမ ှအသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ ငှားရမ်းသုံးစွဲြခင်းမြပရန်ှင် ့လူအဝင်အထွက် ထိန်းချပ်ရန်၊
 (စ) အသက်အရယ်တူဝက်များကိုသာ အတူတူေမွးြမရန်၊ 
 (ဆ) ဝက် ခံများ အပူချနိ်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်၊
 (ဇ) ေရာဂါကင်းရှင်းေကာင်း စိတ်ချရေသာ ခံမ ှဝက်များကိ ုဝယ်ယူေမွးြမရန်၊ 
 (ဈ) ဝယ်ယူသည့်ဝက်များကုိ မိမိ ခံရိှဝက်များှင့်မေရာမီ သီးသန်ခဲွြခားထား၍ ေရာဂါကင်းရှင်းမှ ေမွးြမရန်၊
 (ည)  ြပည်ပမှတရားမဝင် တင်သွင်းလာေသာ ဝက်အရှင်ှင့် ဝက်ထွက်ပစ ည်းများ ြဖစ်သည့်ဝက်သား၊ ေအးခ ဲ

ဝက်သား၊ ဝက်ေပါင်ေြခာက်၊ ဝက်အေူချာင်းှင့် အြခားဝက်ထွက်ပစ ည်းများတင်သွင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 
စားသုံးြခင်း မြပရန်၊

 (ဋ) ေတာဝက်ှင့် အိမ်ေမွးဝက်များ ေရာေှာထိေတွြခင်းမ ှကာကွယ်ရန်၊ 
 (ဌ)   ေတာဝက်ှင့် အိမ်ေမွးဝက်များ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ုတ်တရက်ေသဆုံးပါက နီးစပ်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ 

ေမွးြမေရးှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာိင်ုင ံေမွးြမေရးလပ်ုငန်းအဖဲွချပ်ထသံို ချက်ချင်းသတင်းပိုရန်၊
 (ဍ)  ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့် ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖြွခင်းလပ်ုငန်းများတွင် သက်ဆိင်ုရာဌာန၊ အဖဲွအစည်း 

များှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။
 ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန
 စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း ဝန်ကီးဌာန

သေီပါမိနယ်၌ ကွန်ကရစ်အုတ်လပ်ုငန်း တွင်ကျယ်စွာအသံုးြပလာ
ရန်အတွက်  ေလာင်စာအြဖစ် ထင်း 
များကို   အသုံးြပရ၍   သဘာဝ 
သယံဇာတများ ထိခိုက်ပျက်စီးေသာ ်
လည်း ကွန်ကရစ်အုတ်လုပ်ငန်းမှာ 
ဘိလပ်ေြမှင့ ်သဲကိုသာ အသုံးြပပီး 
မီးဖုတ်ရန်လည်းမလိုသြဖင့ ်သဘာဝ 
သယံဇာတများကုိ ပျက်စီးေစြခင်းမရိှ 
ေကာင်း ေနာင်ကဲွေကျးရာမှ ကွန်ကရစ် 
အုတ်         ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသ ူ 
ဦးလုံးကျိင်းထံမ ှသိရသည်။

ထိုအြပင် ကွန်ကရစ်အတ်ု ေဈး န်း 
မှာလည်း တစ်လုံးလ င် ေငွကျပ် ၁၂၀ 

 န်းှင့ ် အမ်ိအေရာက် ပုိေဆာင်ေပးရ 
ပါက တစ်လံုးလ င် ေငွကျပ် ၁၅၀ သာ 
ရှိ၍ ေြမအုတ်ထက်ပို၍ သက်သာ 
ေကာင်း၊    သီေပါမိနယ်အတွင်း 
ေကျးလက်ှင့်   မိြပများ   ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေနသြဖင့် အုတ်အသုံးြပမ  
များလာရာတွင် ယခင်က ေြမအတ်ုများ       
အသုံးများခဲရ့ာမှ ယခအုခါ   ကွန်ကရစ် 
အုတ်များကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပ 
ေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။          

စိုင်း(သီေပါ)
 

အာဖရိကဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါ
ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒများ အပိုင်း (၃) 
ပွတ်တိုက်မ များခဲ့တဲ့ ဥပေဒ

အေြပာင်းအလဲ
၂၀၁၁ ခှုစ်မှာ သမ တ ဦးသိန်းစန်ိအစုိးရ တာဝန်ယူပီးတဲ ့

ေနာက် ိုင်ငံေတာ်သမ တအေနနဲ  တိုင်းြပည်စီးပွားေရး 
ဖွံဖိးတိးုတက်မ အတွက် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွ 
ပိုမိုဖိတ်ေခ ဖို စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိးသား 
စီမံကိန်းှင့ ် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိးုတက်မ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးတင်ိုင်သိန်းကို   ြမန်မာိုင်ငံ 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင် ဥက   အြဖစ် တာဝန်ေပးခ့ဲပီး ရင်းီှး 
ြမပ်ံှမ ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခု ဖန်တီးဖုိအတွက် လုိအပ် 
တာေတွ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ဖိုကိုပါ တာဝန်ေပးခဲ့ပါ 
တယ်။ ဒီလိုတာဝန်ေပးတဲ့အချနိ်မှာ  စာေရးသူအေနနဲ  

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနကေန 

အမျိးသားစမီကံန်ိးှင့စ်ီးပွားေရး ဖံွဖိးတိးုတက်မ ဝန်ကီး 
ဌာနကို   ေြပာင်းေရ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနပီြဖစ်တဲ့ 
အတွက်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
လုပ်ငန်းစ်ေတွမှာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးရဲ တာဝန်ေပး 

ချက်အရ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အေကာင်း 

တိက်ုဆိင်ုမ တစ်ခုကေတာ့ စာေရးသအူေနနဲ  ၂၀၀၀ ြပည့် 
ှစ်အတွင်းက ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲ (World Trade 
Organization) မှာ ကုန်သွယ်ေရးမူဝါဒ (Trade Policy) 
သင်တန်းတက်ေရာက်ချန်ိက သင်ကားခ့ဲရတ့ဲ (Agreement 

on Trade Related Investment Measures-TRIMS) 

ကိ ုအေလးထားေလ့လာခဲ့ပီး  ဝန်ကီးဌာနေြပာင်းပီးတ့ဲ 
ေနာက်မှာ မိမိေလ့လာခဲ့တဲ့   ဘာသာရပ်ကိ ု   ြပန်လည် 

အသုံးချ  ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းစ်ေတမှွာ  ပါဝင် 
ေဆာင်ရက်ခွင့်ရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။  

အခင်းအကျင်းနဲ  အခက်အခဲ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအေနနဲ  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဝန်း
ကျင်ေကာင်းတစ်ခုရရှိဖိုအတွက ်ေခတ်ေနာက်ကျေနပီ 

ြဖစ်တဲ့ ၁၉၈၈ ခုှစ်   ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒကို 

ြပင်ဆင်ဖို စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ ြမန်မာြပည်ရဲ 
ဥပေဒနဲ  အြခားအာဆယီံိင်ုငေံတရွဲ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ 

ေတွကို   င်းယှ်ဇယား ေရးဆွဲသုံးသပ်ြခင်း၊ မိမိဥပေဒရဲ 
အားနည်းချက်ေတွကို ပုဒ်မတစ်ခုချင်း စိစစ်ေဖာ်ထုတ ်

ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ပီး ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးအတွက ်

ိုင်ငံေတာ်သမ တထံက လမ်း န်ချက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ 
ဥပေဒြပင်ဆင်ေရးလပ်ုငန်းစ်ကိ ုအဆင့ဆ်င့ေ်ဆာင်ရက် 

ရမှာြဖစ်ပီး လ တ်ေတာ်အသီးသီးကိ ုတင်ြပဥပေဒြပရမှာ 
ြဖစ်တဲ့အတွက ် အချနိ်ကာလတစ်ခု   ေစာင့်ဆိုင်းရမယ ်

ဆိတုာကိလုည်း တွက်ဆမခိဲပ့ါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း 

ိုင်ငံေတာ်သမ တက    ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွ 
တိင်ုးြပည်ထကဲိ ုေဆာလျင်စွာ ဝင်ေရာက်လာေစဖုိ ဆ ရိှ 

ေနတဲ့အတွက် ဥပေဒြပင်ဆင်ေနဆဲ ကာလအတွင်းမှာ 
လက်ရှိဥပေဒမှာ ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွ 

အတွက် အကျပ်အတည်းြဖစ်ေနတဲ့ ြပ  ာန်းချက်ေတွကို 

မည်သိုမည်ပုံ ေကျာ်လ ားေဆာင်ရက်သင့်သလဲဆိုတာ 

ကုိလည်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ် 

ြဖစ်တဲ ့ေဒါက်တာထွန်းရှင်နဲ   တိင်ုပင်ေဆွးေွးခဲပ့ါတယ်။ 
၁၉၈၈ ခုှစ် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒေကာင့် 

ြဖစ်ေပ ေနတဲ ့အကျပ်အတည်းေတထွမှဲာ ေြမအသုံးြပမ နဲ  

ပတ်သက်တ့ဲ ြပ  ာန်းချက်မပါဝင်ခ့ဲတာေကာင့် ုိင်ငံြခား

သားရင်းှီးြမပ်ှံသူေတွအေနနဲ  ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း 

လုပ်ငန်းေတွထူေထာင်တ့ဲအခါ အစုိးရပုိင်ေြမေတွကုိသာ 
အသုံးြပခွင့်ရခဲ့ပီး   စက်မ ဇုန်ေတွမှာရှိတဲ့ ပုဂ လိက 

ပိုင်ေြမေတွကို အသုံးချခွင့်မရခဲ့တဲ့အေြခအေန ြဖစ်ခဲ့ပါ 

တယ်။  စက်မ ဇုန်ေတာ်ေတာ်များများ  ိုင်ငံြခားသား 
ရင်းီှးြမပ်ံှသူေတွက ြမန်မာုိင်ငံသားေတွ အမည်ခံပီး 
တရားမဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ  ေဆာင်ရက်ခဲ့ကတဲ့ အေြခ 

အေနေတွလည်း ေပ ေပါက်ေနခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်က 
လည်း ၁၉၈၇ ခုှစ် မေရ မေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်း 

လ ဲေြပာင်းြခင်းကိ ုကန်သတ်သည့်ဥပေဒအရ ိုင်ငံြခား 
သားေတွအေနနဲ   ြပည်တွင်းမှာ ေြမ၊ အေဆာက်အအုံ 

ငာှးရမ်းေဆာင်ရက်တ့ဲအခါ တစ်ှစ်သာ ငှားရမ်းခွင့်ရှိတဲ့ 

အေြခအေနြဖစ်ေနခဲ့ပါတယ်။    ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဝန်းကျင ်
ေကာင်း ဖန်တီးရာမှာ ေြမနဲပတ်သက်တ့ဲ အကျပ်အတည်း 

ဟာ ပထမဆုံး ေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ရမယ့် ကိစ ြဖစ်တဲ့ 
အတွက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ေတွနဲ  
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်တုိ အြပန်ြပန် အလှန်လှန် ညိ  င်း 
တိင်ုပင်ကပီး ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွရဲ အမန်ိ ေကာ်ြငာ 

စာအမှတ်၊ ၃၉/၂၀၁၁ “ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  ဥပေဒှင့် 

စပ်လျ်းသည့ ်ေြမအသုံးြပပိင်ုခွင့ဆ်ိင်ုရာ” အမန်ိ ေကာ်ြငာ 
စာကိ ု၂၀၁၁ ခှုစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေနမှာ ထတ်ုြပန် 
ခဲ့ပါတယ်။  အဲဒီထုတ်ြပန်ချက်အရ   ိုင်ငံြခားသားရင်းှီး
ြမပ်ံှသေူတအွေနနဲ   အစိုးရပိင်ု ေြမ၊ ဌာန/အဖဲွအစည်းပိင်ု 

ေြမများအြပင ်ိုင်ငံသားပုဂ လိကပိုင်ေြမများကိုပါ ကနဦး 

ှစ် ၃၀ နဲ  တစ်ကိမ်လ င် ၁၅ ှစ်နဲ  သက်တမ်းတိုးြခင်းကိ ု

ှစ်ကမ်ိအထ ိတိုးြမင့က်ာ ငှားရမ်းပီး ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေတကွိ ု
တရားဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့ ်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ 

ေနာက်ထပ် ြဖစ်ေပ ခဲ့တဲ့ အကျပ်အတည်းတစ်ခုက 

ေတာ့ ိုင်ငံြခားေငွလ ဲေြပာင်းြခင်းဆိုင်ရာ  အခက်အခဲပါ။ 

၁၉၈၈ ခုှစ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒအရ ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူဟာ မိမိရဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေဆာင်ရက်တဲ့ 
ိုင်ငံြခားေငွ၊ ရတဲ့အကျိးအြမတ်ကိ ုမိမိိုင်ငံကိ ု ြပန်ပိုတဲ့ 

ေရးဆွဲေပးဖို  စာေရးသူဦးေဆာင်ပီး  ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  
ကုမ ဏီများ  န်ကားမ ဦးစီးဌာနက ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးချပ် (ငမ်ိး) ေဒ ြမသဇူာ၊  န်ကားေရးမှး ဦးတင်ကိ ု
ဝင်းနဲ  ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးမ ှအရာရှိများ   ပါဝင် 
ေရးဆဲွခ့ဲကပါတယ်။ ဥပေဒကမ်း ေရးဆဲွပီးတ့ဲအခါ ေကာ်မရှင် 
အစည်းအေဝးကိုတင်ြပပီး  လိုအပ်တာေတွ ြပင်ဆင် 

ြဖည့်စွက်ပီးတဲ့ေနာက ်ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်း 

အေဝးကို တင်ြပအတည်ြပပီး ၂၀၁၂ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ 
ရက်ေနမှာ အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကို ဥပေဒမူကမ်း စတင် 
ေပးပို တင်ြပခဲ့ပါတယ်။ 

လ တ်ေတာ်နဲ  အစိုးရ
အမျိးသားလ တ်ေတာ်သိုတင်ြပပီး   သက်ဆိုင်ရာ 

လ တ်ေတာ်ေကာ်မတမီျားပါဝင်တဲအ့ဖဲွနဲ    ဥပေဒကမ်းတင် 
တဲ့ အစိုးရဘက်က စာေရးသူအပါအဝင် စီးပွားေရးှင့ ်
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဘ  ာေရးှင့ ်အခွန် 
ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးတိုမ ှအရာရှိကီး 

များ အြပန်ြပန် အလှန်လှန် ညိ  င်းကပီး ေရးထုံးအပါအဝင် 

လိုအပ်ချက်များကို ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 
ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကို ဆက်လက်ေပးပိုခဲ့ပါတယ်။ အမျိး 
သားလ တ်ေတာ်မှာ  ေဆွးေွးစ်က   ဥပေဒကမ်းနဲ  

ဖိအားဒဏ်ကို မခံိုင်ေတာ့တဲ့အတွက် ဥပေဒကမ်းနဲ  
ပတ်သက်တဲ့ ေဆွးေွးမ ေတွမှာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးတင်ိုင်သိန်းကိုယ်တိုင်   တက်ေရာက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ 
အေြခအေနကို ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။ 

အဓိကကွဲလွဲမ ကေတာ့  အစိုးရရဲ ရည်မှန်းချက်နဲ  

လုပ်ငန်းရှင်ကီးေတွကေန  လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
ြဖစ်လာသူေတွနဲ    အယူအဆကွဲလွဲချက်ေတွအြပင ်

ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်ေတွကို အစိုးရဘက်က 
တက်ေရာက်တဲ ့ကိယ်ုစားလှယ်ေတရွဲ တင်ြပချက်ေတကွိ ု
လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အချိက  အမျိးသားအကျိး

စီးပွားကာကွယ်ေရးဆိုတဲ့ေခါင်းစ်နဲ   ၎င်းတိုလိုသလို 
ြပင်ဆင်ပယ်ဖျက်ကြခင်းပ ဲြဖစ်ပါတယ်။  ပွတ်တိက်ုမ ေတ ွ

ြပင်းထန်ေနတဲ့အချနိ်မှာ ရင်ဆိုင်ေဆွးေွးဖို  အင်အား 
ချည့န်ဲေနတဲ ့အစိုးရဘက်က တက်ေရာက်သေူတအွေနနဲ  
အံအ့ားသင့ဖွ်ယ် အေထာက်အကရူခဲတ့ဲ ့ြဖစ်စ်ေတလွည်း 

ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီြဖစ်စ်ကေတာ့ အမျိးသားဒီမိုကေရစ ီ
အဖွဲချပ်က    ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေတွ 

ြဖစ်ကတဲ ့ဦးဖိးမင်းသန်ိးနဲ ေဒ စ ာမင်းတိုရဲ အစိုးရဘက် 
က   တာဝန်ရှိသူေတွရဲ ေဆွးေွးချက်အေပ  ေထာက်ခံ 

ေဆွးေွးေပးတာေတွ၊   ဥပေဒကမ်းနဲ ပတ်သက်ပီး 

ကိုယ်စားလှယ်အချိက  ြပင်ဆင်ပယ်ဖျက်ဖို ေတာင်းဆို 
ေနတဲ့အချက်ေတွအေပ မှာ  မူလဥပေဒကမ်းအတိုင်း 

လက်ခံဖို  ရပ်တည်ေဆွးေွးေပးတာေတွ၊  အမျိးသား 
လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေတြွဖစ်ကတဲ ့ဦးေအာင်ကည် 

ွန်နဲ     ေဒါက်တာြမတ်eာဏစိုးတိုရဲ ဘက်လိုက်မ  

ကင်းကင်းနဲ   မ တစွာရပ်တည်ေဆာင်ရက်ေပးမ ေတွက 

အစိုးရဘက်က တက်ေရာက်သူေတ ွ  အားတက်ေစခဲ့ပါ 

တယ်။   တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်ေတွကလည်း 
အစိုးရဘက်က  မူကမ်းအေပ မှာ  ရပ်တည်ေဆွးေွး 

ေပးခဲ့ကပါတယ်။ ဒလီိနုဲပ ဲအစိုးရဘက်က ေရးဆဲွေပးပိုတဲ ့

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ 

၂ ရက်ေနမှာ ြပည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်၊ ၂၁ 

အြဖစ်နဲ  ြပ  ာန်းလိုက်ပါတယ်။ စာေရးသူရဲ အြမင်အရ 
ေြပာရရင်ေတာ ့အဆိုပါဥပေဒဟာ လ တ်ေတာ်နဲ  အစိုးရ 

ပွတ်တိုက်မ အြပင်းထန်ဆုံး ဥပေဒတစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 
ကန်သတ်ြခင်း/တားြမစ်ြခင်း

ဥပေဒြပ  ာန်းလိက်ုတဲအ့ခါ အစိုးရအေနနဲ  ကျ်းထ ဲ

ကျပ်ထဲေရာက်ေစမယ့် ြပ  ာန်းချက်ေတွလည်း ပါဝင်ခဲ့ 
ပါတယ်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ြမန်မာိုင်ငံမှာ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 

ြမပ်ံှမ  အားနည်းေနတဲ ့စိက်ုပျိးေရးနဲ ေမွးြမေရးက  မှာ 

အစိုးရက  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွ ဖိတ်ေခ ပီး 

တိုးတက်ေအာင ်ေဆာင်ရက်ဖို စီမံခန်ခွဲခဲ့ေပမယ့် ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၄ (ဇ) နဲ  (ဈ) မှာ စိုက်ပျိးေရးနဲ  ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 
ေတွကို     ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ကို    ကန်သတ်တဲ့ 

(သို မဟတ်ု) တားြမစ်တဲလ့ပ်ုငန်းအြဖစ်နဲ  သတ်မှတ်လိက်ု 

တာေတ၊ွ နယ်စပ်ေဒသဖံွဖိးေရးအတွက် ိင်ုငြံခားရင်းီှး 

ြမပ်ှံမ ေတွ ဖိတ်ေခ ေဆာင်ရက်ဖို စီမံခဲ့တဲ့ အေြခအေန 

အေပ  ဥပေဒပုဒ်မ ၄ (ဋ) အရ နယ်စပ်မျ်းမှ ၁၀ မိုင ်
အတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ခွင့်မြပဖို  ကန်သတ်/

တားြမစ် လိုက်တာေတွကို လ တ်ေတာ်က ထည့်သွင်း 
ြပ  ာန်းလိက်ုပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် ပဒ်ုမ ၅၆ (က) နဲ  လိအုပ်တဲ ့

နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ 

အမိန် ၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်ေတွကို ဥပေဒ 
အတည်ြဖစ်တဲ့ေနမ ှရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း  ထုတ်ြပန် 

ရမယ်လို ြပ  ာန်းလိက်ုတဲအ့တွက် ဥပေဒအေကာင်အထည် 
ေဖာ်မ လုပ်ငန်းေတွမှာ အစိုးရအေနနဲ  အကျိးသက်ဆိုင ်

သူေတွနဲ  ညိ  င်းေဆွးေွးြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနေတွနဲ  
ေပါင်းစပ်ညိ  င်းမ ေဆာင်ရက်ြခင်းေတွကိ ုကျယ်ြပန်စွာ 

မေဆာင်ရက်ိင်ုေတာဘ့ ဲနည်းဥပေဒနဲ  အြခားထတ်ုြပန်ရ 
မယ့ ်အမန်ိ/ န်ကားချက်ေတကွိ ုရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း 

ပီးစီးေရးကိသုာ ဦးတည်ပီး အေဆာတလျင် ေဆာင်ရက် 
ရပါေတာ့တယ်။                       

   စာမျက်ှာ ၇ သို 

အခါ လဲလှယ်ရမယ့် ုိင်ငံြခားေငွကုိ တရားဝင်ေငွလဲ န်းနဲ  

တွက်ချက်ရမယ်လို ြပ  ာန်းပါရိှပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခှုစ်အတွင်း 

က တရားဝင်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် န်းဟာ ပျမ်းမ  ၆ ကျပ် 
ေကျာ်ေကျာ်သာရှိေနပီး  ြပင်ပေပါက်ေဈးက ကျပ် ၇၀၀ 

ေကျာ်ေလာက်ြဖစ်ေနခဲ့ပါတယ်။  အဆိုပါ  အေြခအေနက 
ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူအတွက ်ဘယ်လိုမှ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ိင်ုမယ့ ်အေြခအေနမရိှခဲတ့ဲအ့တွက် ေကာ်မရှင် 

ဥက   ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊   ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၊ 
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်နဲ   ဗဟိုဘဏ်က တာဝန်ရှိတဲ့ 

ပုဂ ိလ်များ ဝိုင်းဝန်းညိ  င်းေဆွးေွးပီး ိုင်ငံြခားသား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူအေနနဲ  မိမိရဲ ိုင်ငံြခားေငွကိ ုြပင်ပေပါက ်

ေဈးနဲ တွက်ချက်ေဆာင်ရက်ိင်ုဖို  ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွ 

ရဲ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊  ၄၀/၂၀၁၁ "ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ံှမ ဥပေဒှင့ ်စပ်လျ်းသည့ ်ိင်ုငြံခားေငေွကးဆိင်ုရာ” 

အမိန်  ေကာ်ြငာစာ''ကို ၂၀၁၁ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ 
ရက်ေနမှာ ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ပါတယ်။ 

ဥပေဒြပင်ဆင်ြခင်း

အဆိုပါ အမိန် ေကာ်ြငာစာှစ်ခု ထုတ်ြပန်ပီးတဲ့ 
အချန်ိမှာ ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ေတွ ြပည်တွင်းကုိ စတင် 

ဝင်ေရာက်လာခ့ဲပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ေကာ်မရှင် 
အေနနဲ  ိင်ုငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရးဆဲွ 

ေရးကို  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။   ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲတဲ့အခါ 

၁၉၈၈ ခုှစ် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ  ဥပေဒအေပ  အေြခခံ 
ပီး ြဖတ်သင့တ်ာြဖတ်၊ ြပင်သင့တ်ာြပင်၊ ြဖည့သ်င့တ်ာြဖည့ ်

လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒကို မူကမ်း 

ပတ်သက်ပီး အစုိးရက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လုိတ့ဲ ရည်မှန်း 

ချက်နဲ   လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အချိရဲ  အယူအဆ 

မတူညီမ ေတွကို စတင်ေတွရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ အယူ 
အဆ မတညူမီ ေတဟွာ ြပည်သူလ တ်ေတာ်မှာ ဥပေဒကမ်း 

ကို ဆက်လက်ေဆွးေွးကတဲ့အခါ ပွတ်တိုက်မ ေတွ ပိုမို 

ြပင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရရဲ ရည်မှန်းချက်က ိုင်ငံ 

စးီပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက်မ အတွက် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ှံ 

မ ေတွ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ထိထိေရာက်ေရာက ်ဖိတ်ေခ  
သွားဖို၊ ဖတ်ိေခ တဲေ့နရာမှာလည်း အမျိးသားအကျိးစီးပွား 

ကုိ ဦးတည်ထားဖုိ၊  ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ များမှတစ်ဆင့် 

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ေတွမှာ ြဖစ်ေပ ေနတဲ့ ဖွံဖိးမ  

ကွာဟချက်ေတကွိ ုေလ ာခ့ျေပးဖို ြဖစ်ပါတယ်။ လ တ်ေတာ် 

ှစ်ရပ်မှာ ေဆွးေွးကတဲ့အခါ လုပ်ငန်းရှင်ကီးေတွကေန 
လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်လာသူေတွရဲ  အယူအဆ 

မတညူမီ ေတကွိ ုေတွလာရပီး အစိုးရဘက်က တက်ေရာက် 
သူေတွအေနနဲ   အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်ေတွဟာ မိမိတိုရဲ 

ကိယ်ုကျိးစီးပွားကာကွယ်လိမု အေပ  ဦးတည်ပီး ဥပေဒကိ ု

မူလရည်ရယ်ချက်နဲ ေသွဖည်သွားေအာင် လုပ်ေနတယ်လုိ 
ယဆူခဲ့ကပါတယ်။ အြခားတစ်ဖက်မှာလည်း ြပည်တွင်းမှာ 

ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကီးတချိက လုပ်ငန်းရှင်ကီးေတွကေန 
လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ြဖစ်လာသေူတနွဲ  ချတ်ိဆက်ပီး 

၎င်းတိုအခွင့်အလမ်း ရရှိေနတဲ့နယ်ပယ်ေတွမှာ  ိုင်ငံြခား
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွ ဝင်ေရာက်ခွင့်မရေအာင ်နည်းမျိးစုံနဲ  

ေဆာင်ရက်ကတာေတွကိုလည်း    ေတွရြပန်ပါတယ်။ 
ေနာက်ဆုံးမှာေတာ ့အစိုးရဘက်က  တက်ေရာက်ရှင်းလင်း 

တင်ြပသူေတွအေနနဲ  လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ကီးေတွ ရဲ 

ေအာင်ိုင်ဦး

အယူအဆ မတညူမီ ေတဟွာ ြပည်သူလ တ်ေတာ်မှာ ဥပေဒကမ်းကိ ုဆက်လက် 

ေဆွးေွးကတဲ့အခါ ပွတ်တိုက်မ ေတွ ပိုမိုြပင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ အစုိးရရဲ 

ရည်မှန်းချက်က  ိင်ုငစံီးပွားေရး  ဖွံဖိးတိုးတက်မ အတွက် ိင်ုငြံခားရင်းီှးြမပ် 

ံှမ ေတ ွကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပန ်ထထိေိရာက်ေရာက် ဖတ်ိေခ သွားဖို၊ ဖတ်ိေခ တဲ ့

ေနရာမှာလည်း အမျိးသားအကျိးစီးပွားကို    ဦးတည်ထားဖို၊   ိုင်ငံြခား 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ များမှတစ်ဆင့ ်တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ေတမှွာ ြဖစ်ေပ ေနတဲ ့

ဖွံဖိးမ  ကွာဟချက်ေတွကို ေလ ာ့ချေပးဖို ြဖစ်ပါတယ်။



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

ေကာ်မရှင်နဲ     အမျိးသားစီမံကိန်းှင့်စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ဝန်ကီးဌာနတိုအေနနဲ   နည်းဥပေဒကို 
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက် ၉၀ အတွင်း အပီးေရးဆွဲိုင်ေရး 
အတွက်   အပူတြပင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  ၂၀၁၃ ခုှစ် 

ဇန်နဝါရလီ ၃၁ ရက်ေနမှာ နည်းဥပေဒေတကွိ ု ထတ်ုြပန် 
ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းဥပေဒေတွ ေရးဆွဲတဲ့အခါ ဥပေဒပါ 

ြပ  ာန်းချက်ေတွကိုအေြခခံပီး     ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေတွ 
ပိမုိလွုယ်ကစွူာ ဝင်ေရာက်လာိင်ုေရးအတွက် တတ်ိင်ုသမ  

နည်းလမ်းရှာေဖွပီး ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပါတယ်။ သိုေသာ် 
လည်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲက နည်းဥပေဒေတွ 
ထုတ်ြပန်ပီးတ့ဲေနာက်ပုိင်းမှာ အချိေသာ နည်းဥပေဒေတွ 

ကို လ တ်ေတာ်က သေဘာမတူတဲ့အတွက် နည်းဥပေဒ 
ေတွနဲပတ်သက်ပီး လ တ်ေတာ်မှာ ပွတ်တုိက်မ ေတွ ထပ်မံ 

ြဖစ်ပွားြပန်ပါတယ်။ အချိေသာ နည်းဥပေဒေတွအေပ  
မခဲွဲဆံုးြဖတ်ရတ့ဲအဆင့်အထိလည်း ေရာက်ခ့ဲပါတယ်။ သာဓက 

အားြဖင့ ်ဥပေဒပုဒ်မ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၄) အရ 
“ိုင်ငံြခားသားသည် တားြမစ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ကန်သတ် 
သည့လ်ပ်ုငန်းများကိ ုိင်ုငသံားှင့ ်ဖက်စပ်လပ်ုကိင်ုလိပုါက 

ိုင်ငံြခားမတည်ေငွရင်းအချိးကိ ုနည်းဥပေဒြဖင့ ် ြပ  ာန်း 
ထားသည့်အချိးအတိုင်း အဆိုြပိုင်ပါသည်။” လို ြပ  ာန်း 

ချက်အေပ မှာ    အစိုးရအေနနဲ   နည်းဥပေဒ ၂၀ မှာ 
ိုင်ငံြခား မတည်ေငွရင်းအချိးကို ၈၀ ရာခိုင် န်းအထိ 

ခွင့်ြပဖုိ  ေရးဆဲွခဲပ့ါတယ်။   အဆိပုါအချက်ကိ ုအချိေသာ 
လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေတကွ သေဘာမတတူဲအ့တွက် 
မဲခွဲဆုံးြဖတ်တဲ့အဆင့်ကိ ုေရာက်ခဲ့ပီး ေနာက်ဆုံးေတာ့ 

အစိုးရက ေရးဆွဲထားတဲ ့၈၀ ရာခိုင် န်းခွင့်ြပဖို ြပ  ာန်း 

ချက်က မဲအများစုနဲ  အတည်ြဖစ်သွားခဲ့ပါတယ်။       ။        

ြဖး    ဇွန်   ၂၈
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     ြဖးမိနယ်     လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 
လက်ေအာက်ရှ ိြဖးေချာင်းဆည်ေရေသာက်စနစ ်လက်တံေြမာင်းခွ-ဲ၃(DY-3)
အတွက် ေြမာင်းခဲွငယ် (Minor Canal) တစ်ခခုျင်းအလိက်ု ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ 
ဖွဲစည်းြခင်းကိ ုဇွန် ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အထက(ခွဲ) ေကျာ်လှေကျးရာ၌ 
ကျင်းပသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို     ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   ြဖးမိနယ် အမှတ်(၂)
တိင်ုးေဒသကီးလ တ်ေတာ် ကိယ်ုစားလှယ် ေဒ ွယ်နဝီင်း၊ မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး 
ဦးသန်းေထွး၊    ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ     စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန၊ 
တည်ေဆာက်ေရး(၁) လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(၃) ဦးြမင့်ကည်ှင့ ်ဆည် 
ေရအသုံးြပသူေတာင်သူများ  တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး   လိပ်ေပါ၊ ေကျာ်လှ၊ 
လှသင်းေမာင်၊ ကျးီိုးှင့် ေပါက်ဇလုပ်   ေကျးရာအုပ်စု ငါးအုပ်စုအတွက် 
ေြမာင်းခွဲငယ(်Minor Canal) တစ်ခုြခင်းအလိုက ်ဆည်ေရအသုံးချသူများအဖွဲ 

ြမစ်သား   ဇွန်   ၂၈
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ြမစ်သားမိနယ ်   ဆည်ေြမာင်းှင့ ်    ေရအသုံးချမ  
စမီခံန် ခဲွေရးဦးစီးဌာနမှ  တာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ကင်းတားဆည်ေရေသာက်ဧရယိာ 
အတွင်းရှိ ေတာင်သူများ   ေတွဆုံညိ  င်းကာ  ပူးေပါင်းပါဝင် ဆည်ေြမာင်းစနစ် 
ထူေထာင်ုိင်ရန်အတွက်   ယေနတွင်   ေရအသံုးချသူများအဖွဲ စတင်ဖွဲစည်းခဲ့
ေကာင်း  သိရသည်။

ပူးေပါင်းပါဝင် ဆည်ေြမာင်းစနစ်တွင် ေရအသုံးချသမူျားသည် ဆည်ေြမာင်း 
အေဆာက်အအုံများကိ ုထိန်းသိမ်းမ များ၌ ကိယ်ုတုိင်ပါဝင် ေဆာင်ရက်လာုိင် 
ြခင်းေကာင့် ၎င်းတုိ၏ ဆည်ေရေသာက် ဧရိယာအတွင်းရိှ ေရေပးေြမာင်းများ၏ 
အပျက်အစီးများကုိလည်း ချက်ချင်းြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးိင်ုမည်ြဖစ်၍ ကန်ုကျစရတ်ိ 
များ ပိမုိသုက်သာေစပီး  အရည်အေသွးေကာင်းမွန်မ ကိ ုထေိရာက်စွာ ထန်ိးသမ်ိး 
ေစာင့်ေရှာက်လာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ထုိသုိပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် ေရေပးေြမာင်းများေကာင်းမွန်ကာ 
ေရအေလအလွင့်နည်းပါးြခင်း၊  အချန်ိတုိအတွင်း ေရလုိအပ်ေသာ ေနရာများသုိ 
အချန်ိမ ီေပးပုိုိင်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် သီးံှများအထွက်တုိးကာ ဝင်ေငွတုိးပွား 
လာ မည့်အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

 ကင်းတားဆည်ေရေသာက်ဧရယိာအတွင်းတွင် လက်ရိှ ေရအသုံးချသမူျား 
အဖဲွ ေပါင်း ၂၀၇ ဖဲွ ဖဲွစည်းထားပီး ကျန်ရိှသည်များကိလုည်း ေရထတ်ုပ န်အလိက်ု 
ထပ်မံတိုးချဲဖွဲစည်းလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။                       ကိုမင်း(ေကးမု)ံ

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး    ြဖးမိနယ်ရှိ 
ြဖးေချာင်းဆည်ေရေသာက်စနစ်မ ှ
ေရေပးေြမာင်းများအလိက်ု ေရအသုံးချ 
သူများအဖဲွ ဖဲွစည်းြခင်းအခမ်းအနား 
ကို   ြဖးမိနယ ်   ကျးီမိုးေကျးရာ 
ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း၌ ဇွန် ၂၆ 
နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင်  ဆည်ေရကို 
အေလအလွင့်မရှိေစဘ ဲ   အကျိးရှိရှ ိ
အသုံးြပိုင်မည် ့     နည်းလမ်းများ၊ 
ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်း 
ေကာင် ့ရရှိလာမည် ့ အကျိးေကျးဇူး 
များကို ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချ
မ စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန တည်ေဆာက် 
ေရး(၁)မှ လည်းေကာင်း၊  SRI စိက်ုပျိး 
နည်းစနစ်များှင့်   သီးှံပုံစံများကို 
စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ လည်းေကာင်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ်အတွင်းရှိ   ခေပါင်းဆည်ေရေသာက ်
ဧရယိာတွင် စိက်ုပျိးေရကိ ုအေလအလွင့မ်ရိှ စနစ်တကျစမီခံန် ခဲွရန်၊  ေတာင်သ ူ
များစိက်ုပျိးေရကိ ု ညညီမီ မ  ရယအူသုံးြပိင်ုရန်ှင့ ်ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်း 
စနစ်(PIM) ေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက် ေတာင်သူများ ပါဝင်ေသာ ေရအသုံးချသူ 
များအဖဲွ (WUG)များကိ ုတိုးချဲဖဲွစည်းလျက်ရိှေကာင်း ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက် 
ေရး(၅)မှ သိရသည်။

ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ေရး(၅)အေနြဖင့်  ခေပါင်းဆည်ေရေသာက ်
ဧရိယာအတွင်းရှ ိေြမာင်းမကီး (သိုမဟုတ်) လက်တံေြမာင်းများမ ှတိုက်ိုက ်
ေပးေဝေသာ ေရထုတ်ေပါက်များ၏  လယ်ကားေြမာင်းများ၌ ေရအသုံးချ 
သူများအဖွဲ(WUG)ကိ ုဖဲွစည်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ၂၀၁၃ ခုှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုှစ် 
ဧပီလအထ ိအဖွဲေပါင်း ၅၀ ဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ပီး ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် WUG  ကိုးဖွဲ 
အသစ်ထပ်မံဖွဲစည်းိုင်ခဲ့သည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ခေပါင်းဆည်ေရေသာက်ဧရယိာ၌ ေစွပါးစိက်ုဧက ၃၈၁၉၄ 
ဧက စိုက်ပျိးရိတ်သိမ်းိုင်ခဲ့ပီး  မိုးစပါး ၅၃၂၈၆ ဧက စိုက်ပျိးိုင်ရန်အတွက ်
ေရအသုံးချသူများ   အဖွဲဝင်ေတာင်သူများသည ်   မိမိတိုှင့် သက်ဆိုင်သည့် 
လယ်ကားေြမာင်းများအလိုက် (WUG) အဖွဲများ ဖွဲစည်းပီး   စိုက်ပျိးေရ 
ရယူမည့်အစီအစ်ကုိ ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ေရး(၅)မှ တာဝန်ရိှသူများှင့် 
ကိတင်ေဆွးေွးညိ  င်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။                       ထက်လ ံ

ပူတာအို    ဇွန်   ၂၈ 
ကချင်ြပည်နယ ်ပူတာအိုမိနယ်တွင် 
နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၉- 
၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်  ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်
ပူတာအို - နမ်ထွမ်ခူးလမ်းပိုင်းအား 
ေြမသားလမ်းမှ  ေကျာက်ေချာလမ်း  
၁၄ မိုင်အနက်  အဆင့်ြမင့်တင်ရန ်
ကျန်ရှိသည့် တစ်မိုင် ေလးဖာလုံအား 
အဆင့်ြမင့်တင ် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း 
ေကာင့ ်    ယခုအခါ    ရာသီမေရး 
သွားလာိုင်ပီြဖစ်ေကာင်း       သိရ 
သည်။

ပတူာအုိ-နမ်ထွမ်ခူးလမ်း ေကျာက်ေချာလမ်းအဆင့ြ်မင့တ်င်ေပးြခင်းေကာင့ ်ရာသမီေရး သွားလာိင်ု

ပူတာအို-နမ်ထွမ်ခူး လမ်းပိုင်း 
အား  နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၏ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်   ခွင့်ြပရန်ပုံ 
ေငွကျပ်သန်းေပါင်း ၁၈၇ ဒသမ ၀၀၁ 
သန်းြဖင့် လမ်းအရှည ်တစ်မိုင် ေလး 
ဖာလုံ၊   လမ်းအကျယ် ၁၂ ေပအား 
ေကျာက် ၁၂ လက်မဒု၊    လမ်းပခုံး 
တစ်ဖက်လ င် ေလးေပတိုကိ ုတိုးတက် 
ေသာေရ ိင်ုငေံဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏ ီ
က တာဝန်ယူ အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။ 

ယင်း     ပူတာအို-နမ်ထွမ်ခူး

ေကျးရာအုပ်စုသို ဆက်သွယ်ထား 
သည့ ်လမ်းသည်   ယခင်ကမိုးရာသတွီင် 
လူများသာသွားလာိုင်ပီး    သုံးဘီး 
ဆိင်ုကယ်များသွားလာရန် အခက်အခ ဲ
ရိှခဲေ့သာ်လည်း ယခုအခါ နယ်စပ်ေရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန၏    ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့ ်     
ေြမသားလမ်းမ ှ   ေကျာက်ေချာလမ်း  
အဆင့ြ်မင့တ်င် ေဆာင်ရက်ေပးေနြခင်း 
ေကာင့်    နမ်ထွမ်ခူးေကျးရာအုပ်စု 
အတွင်းရိှ     လူဦးေရ  ၃၀၀၀ ေကျာ်၏ 
လူမ ေရး၊    စီးပွားေရး၊     လမ်းပန်း  
ဆက်သွယ်ေရးှင့ ်       ေဒသတွင်း    

ခရီးသွားလုပ်ငန်းပါ    ဖွံဖိးတိုးတက ်
လာမည့်အြပင ်     သုံးဘီးဆုိင်ကယ် 
များြဖင့် ရာသီမေရး သွားလာိင်ုပြီဖစ် 
ေကာင်း သိရသည်။ 

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး
အဆုိပါ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးစီး 

ေနမ ကို     မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 
ဦးသန်စင်ှင့်   မိနယ်တည်ေဆာက ်
ေရးလုပ်ငန်း    စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ 
အဖွဲသည်      ြပည်သူလ တ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယ ်  ဦးမိုးေရ ၊  ြပည်နယ် 
လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ဦးေယာဆ၊ီ 
ခိုင်ဖံွဖိးမ ကီးကပ်ေရးမှးံုး ဒုတိယ 
 န်ကားေရးမှး  ဦးေဇာ်လွင်ဦးတို 
ှင့အ်တူ ယမန်ေနက ပူတာအုိ-နမ်ထွမ် 
ခူးလမ်း ေြမသားလမ်းမှ ေကျာက်ေချာ 
လမ်းအြဖစ်  ေကျာက်ခင်း၍    အဆင့် 
ြမင့်တင်ေဆာင်ရက ်     ထားရှိေသာ     
လမ်းှင့်တံတားများ၊      အမက-
နမ်ထွမ်ခူးေကျာင်းတွင် ပညာေရးဌာန       
ြပင်/ထိန်းရန်ပုံေငွြဖင့ ်       ေကျာင်း 
ေကာ်မတမီျားက     အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ လပ်ုငန်း 
များအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။            မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

ခေပါင်းဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ၌ ေတာင်သူများပါဝင်ေသာ 
ေရအသုံးချသူများအဖွဲ တိုးချဲဖွဲစည်း

 ကျးီမိုးေကျးရာ၌ ြဖးေချာင်းဆည်ေရေသာက်စနစ် ေရအသံုးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်း

ြမစ်သားမိနယ် ကင်းတားဆည်ေရေသာက်စနစ်၌ 
ေရအသုံးချသူများအဖွဲ စတင်ဖွဲစည်း

သုံးသီးစားစိုက်ပျိးိုင်ရန ်     စက်မ  
လယ်ယာစနစ်     ကူးေြပာင်းိုင်ေရး 
နည်းလမ်းများကိ ု   စက်မ လယ်ယာ 
ဦးစီးဌာနမှလည်းေကာင်း အသိပညာ 
ေပး ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ြဖးေချာင်းဆည် 
ေရေသာက်စနစ်၏ လက်ယာေြမာင်းခဲွ 
လက်တံခဲွေြမာင်း(၃)အတွက် ေရအသံုး 
ချသူများအဖွဲ ေြခာက်ဖွဲကို ဖွဲစည်း 

ေပးခဲ့ကသည်။
ဆည်ေြမာင်းှင့်      ေရအသုံးချမ  

စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနသည် ေတာင်သ ူ
များ ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ ဆည်ေြမာင်း 
စနစ် Participatory   Irrigation 
Management ( PIM ) စနစ်သို 
ကူးေြပာင်းရန ်    ေရအသုံးချသူများ 
အဖွဲှင့် ေရအသုံးချသူများအသင်း 

(Water User Group and Water User 
Association-WUG/ WUA)များကို 
ဖွဲစည်းေပးေနြခင်း    ြဖစ်ေကာင်း၊ 
ထိုကဲ့သို ဖွဲစည်းြခင်းြဖင် ့ သင့်ေလျာ် 
ေသာ   ေရစီမံခန် ခွဲမ များေကာင့် 
လိအုပ်ေသာေရကိ ုလိအုပ်သည့်အချန်ိ 
တွင်   ရယူိုင်ပီး   အထွက် န်းှင့် 
ထုတ်ကုန်  အရည်အေသွးတိုးတက ်
လာြခင်း အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိလာ 
မည်ြဖစ်ေကာင်း တည်ေဆာက်ေရး(၁)
မှ လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 
ဦးခင်ေမာင်လွင်က ေြပာကားသည်။

ြဖးေချာင်းဆည်ေရေသာက်စနစ် 
များအတွင်း   ေရအသုံးချသူများအဖွဲ 
ကို      ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 
ယေနအထိ   ေရအသုံးချသူများအဖွဲ 
ေပါင်း  ၃၂  ဖဲွကိ ု ဖဲွစည်းပီးြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                         ထက်လ ံ

ေကျာ်လှေကျးရာ၌ ြဖးေချာင်းဆည်ေရေသာက်စနစ် 
ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်း

စုစုေပါင်း ၁၀ ဖွဲကို ေအာင်ြမင်စွာဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။
ထိုသို ဆည်ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်းြဖင့ ်ဆည်ေရရယူကသည့ ်

ေတာင်သူများ   အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ   မရှိေစဘဲ  ဆည်ေရအေလအလွင့ ်
နည်းပါးစွာြဖင့ ်မ မ တတ  အသုံးြပိုင်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း   လက်ေထာက ်
 န်ကားေရးမှး(၃) ဦးြမင့်ကည်က ေြပာြပသည်။        

     မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

 ေကျာဖုံးမှ
ကျန်းမာေရးှင့ ်    အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွတုိက  သက်ဆုိင်ရာ 
အခန်းက  အလိုက်   တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 
သည်။

ုိင်ငံတကာခရီးသည်တင်ေလယာ်များ ပျသံန်းမ  

ယာယီရပ်ဆုိင်းထားြခင်းေကာင့် ြပည်ပုိင်ငံများ၌ 
အခက်အခဲကံေတွေနရသည့ ်   ြမန်မာိုင်ငံသား 
စုစုေပါင်း ၅၈၂၇ ဦးအား ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ ်
များြဖင့ ်    ြမန်မာိုင်ငံသို   အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 
ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ေပးခဲ့ပီး   ြဖစ်သည်။    ဇူလိုင် 
၁ ရက်တွင်လည်း စင်ကာပူဆိပ်ကမ်း၌ အခက်အခဲ 

ကံေတွေနရသည့် ြမန်မာသေ  ဘာသားများအား 
စင်ကာပူုိင်ငံ  ချန်ဂီအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှ 
ဒသမကိမ်ေြမာက ်  ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့ ်
ြမန်မာိုင်ငံသို ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ိုင်ေရး စီစ် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ေတာင်သာ    ဇွန်    ၂၈
မ ေလးတိုင်းေဒသကီး   ြမင်း ခံခိုင ်  ေတာင်သာမိအထွက ်  ေတာင်သာ-
ွားထိုးကီး ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းေဘး ဝ၊ဲ  ယာ၌  စမ်ိးလန်းစိြုပည်သာယာလှပေရး 
ှင့် အရိပ်ရေစရန် ယေနနံနက်ပိုင်းက  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးဦးေဆာင်မ ြဖင့်  
ဌာနဆိုင်ရာများ စုေပါင်း၍ သစ်ပင်စိုက်ပျိးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ သစ်ပင်စုိက်ပျိးရာတွင် တုိင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
ဦးစိန်ဝင်း၊  မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး  ဦးဟန်ေဇာ်ြမင့်၊ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအက ဲ
များှင့်  ဝန်ထမ်းများ၊  လူမ ေရးအသင်းအဖွဲများက  ေတာင်သာ-ွားထိုးကီး 
ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းေဘးဝဲ၊ ယာ၌ စိမ်းလန်းစိုြပည်သာယာလှပေရးှင့်အရိပ်
ရေစရန်  တမာပင် ၁၇၉၀ ကိ ု  သတ်မှတ်ေနရာများ၌  စုေပါင်းသစ်ပင်စုိက်ပျိးခ့ဲ 
ေကာင်း သိရသည်။

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဂန်ေဂါ     ဇွန်     ၂၈

မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေစတုတ ရာမိတွင် စက်ဘီးစီးေလ့ကျင့်လျက်ရှိသည့ ်

တိုင်းေဒသကီး   လက်ေရးစင်အားကစားသမား   ငါးဦးသည်    ေစတုတ ရာ- 

ေလာင်းရှည-် ေဆာ လမ်း မိုင် ၇၀ ခရီးကို ယမန်ေနနံနက် ၅ နာရီမှစတင်ကာ 

စက်ဘီးစီးေလက့ျင့ခ်ဲရ့ာ နနံက် ၁၁ နာရခဲွီခန်တွင် ေဆာမိသို ေရာက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

အဆိုပါအဖွဲတွင်    ကီးကပ်သ ူ  ေစတုတ ရာမိနယ ်   အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာနမှး ဦးြမတ်စိုးလင်းှင့ ်ကီးကပ်သ ူတစ်ဦးတိုက ဦးေဆာင် 

ေလက့ျင့ြ်ခင်းြဖစ်ကာ  ေရာက်ရိှလာသည့အ်ဖဲွအား  ဂန်ေဂါခိင်ု  အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာနမှး  ဦးေဇာ်ဝင်းကိကု  ကိဆို တ်ခွန်းဆက်အားေပးစကား 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ    စက်ဘီးစီးေလ့ကျင့်ကသူများသည ်   မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

လက်ေရးစင် အားကစားသမားများြဖစ်၍ ယေန  နနံက် ၅ နာရခဲွီတွင် ေဆာမိမှ 

ေစတုတ ရာမိသို  ြပန်လည်ထွက်ခွာစီးနင်း ေလ့ကျင့်ကမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ 

စိန်ေကျာ်

မိုးမိတ်   ဇွန် ၂၈
ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)   မိုးမိတ် 
ခိုင်    မိုးမိတ်မိ၌      ခိုင်အဆင့် 
ဘက်စုံအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး စံြပ 
ေကျးရာအြဖစ ်     ေဆာင်ရက်သည့ ်
ေရ ဇာလီေကျးရာအုပ်စ ု     ေညာင်နီ 

ေကျးရာ၌ ယေနနံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် 
ခိင်ုစိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ   ကီးကပ် 
ေဆာင်ရက်သည့ ်     ေွစပါးစံကွက် 
ရိတ်သိမ်းပဲွကုိ ကျင်းပခ့ဲေကာင်း သိရ 
သည်။

ေရ ဇာလီေကျးရာအုပ်စ ု  ေညာင်နီ 

ေကျးရာ ကွင်းအမှတ် ၁၂၊  ဦးပိင်ု ၁၅/၂ 
ေတာင်သဦူးေအးေမာင်၏    လယ်ေြမ 
ငါးဧကတွင် ေွစပါး ဆင်းဧကရီ(၃)  
စပါးစိုက်ခင်း   သုည  ဒသမ  ၁  ဧက 
စံကွက်အား        ရိတ်သိမ်းြခင်းကိ ု
ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  အစိုထွက်တစ်ဧက 

လ င်   ၁၆၈   တင်းထွက်ရှိခဲ့သြဖင့ ်
လယ်ပိုင်ရှင်ဦးေအးေမာင်က   ခိုင ်
စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမ ှခိုင်ဦးစီးမှး 
ေဒ လှလှွယ်ှင့်     ဝန်ထမ်းများ၏ 
အပတ်စ်    ကွင်းဆင်း၍          ေခတ်မ ီ
စိက်ုပျိးေရးနည်းပညာများ ြဖန်ေဝေပး 
ြခင်းှင့ ်        ကီးကပ်ေပးြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်ေပးသည့အ်တွက် အထွက် 
 န်း  ပိမုိေုကာင်းလာြခင်း  ြဖစ်ပါတယ်။ 
ခုိင်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်း 
များကိလုည်း အထူးပင်ေကျးဇတူင်ရိှပါ 
ေကာင်း ေြပာသည်။

အဆိုပါ   ေွစပါးစကံကွရ်တ်ိသမိး် 
ပဲွသို ခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးလ  င်ထွန်း၊ 
မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး   ဦးေကျာ်စိုး 
ှင့ ် ခိင်ု/မိနယ်အဆင့ ် ဌာနဆိင်ုရာ 
ဝန်ထမ်းများ၊  ေဒသခေံတာင်သမူျားှင့ ်
စိက်ုပျိးေရးဝန်ထမ်းများ  တက်ေရာက် 
၍   ကည့် ေလ့လာခ့ဲကပီး    မုိးမိတ် 
မိနယ်တွင် ေွစပါးစိုက်ဧက ၁၅၆၉ 
ဧက ရှိေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မိုးမိတ်မိ၌ ေွစပါးအထွက် န်း ယခင်ှစ်ကထက် ပိုမိုေကာင်းမွန်

ပင်လည်ဘူး    ဇွန်   ၂၈
စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး  ပင်လည်ဘူး 
မိ၌       သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ 
စမ်ိးလန်းစိြုပည်ေစရန်၊     သဘာဝေဘး 
ှင့်ရာသီဥတု    အပူဒဏ်မှ    အကာ 
အကွယ်များ   ရရိှေစရန်၊   သစ်ပင်များ 
အား     တန်ဖိုးထားချစ်တတ်ေစရန် 
ရည်ရယ်၍       ပင်လည်ဘူးမိနယ ်
သစ်ပင်ချစ်သူများအဖွဲက    မိုးရာသ ီ
သစ်ပင်များ စိက်ုပျိးြခင်းကိ ုယမန်ေန  
က     ပင်လည်ဘူး-ေဖာင်းြပင်သွား 
ကားလမ်းေပ  ရှိ    တပ်ကုန်းေကျးရာ 
အနီး လမ်းေဘးဝ၊ဲ ယာများတွင်  အရပ်ိ 
ရ   သစ်ပင်များ   စိက်ုပျိးခဲ့ကေကာင်း 
သိရသည်။

စိုက်ပျိး
အဆိပုါ    သစ်ပင်များစိက်ုပျိးရာ 

တွင်  အဓိက စိုက်ပျိးခဲ့သည့ ်သစ်ပင် 
များမှာ က န်းပင် ၁၀၀၊ တမလန်းပင် 
၃၀၊  မဲဇလီပင်  ၃၀၊  လက်ထုပ်  ၁၅ 

ပင်လည်ဘူးမိ၌ စိမ်းလန်းစိုြပည်ေစရန် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိး
ပင်၊ ကုက ိပင် ၃၀၊ မန်ဂျန်ရှား ၂၅ ပင် 
ပျိးပင်စုစုေပါင်း ၂၃၀ တိုကို စုိက်ပျိးခ့ဲ 
ကသည်။       ပင်လည်ဘူးမိနယ ်
သစ်ပင်ချစ်သူများအဖွဲက    မိုးရာသ ီ
သစ်ပင်များစိုက်ပျိးြခင်းကိ ု    ၂၀၁၉ 
ခှုစ်မှ စတင်စိက်ုပျိးခဲရ့ာ ယခလုက်ရိှ 

ဇွန်လအထိ သစ်ပင်ေပါင်း ၄၁၀၈ ပင် 
စိုက်ပျိးခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း     သစ်ပင် 
ချစ်သမူျားအဖဲွ  သစ်ပင်များ ဦးေဆာင် 
စိုက်ပျိးသူ ဦးထက်ထက်ေကျာ်ထံမ ှ
သိရသည်။

မျိးလွင်(ပင်လည်ဘူး)

ေတာင်သာ-ွားထိုးကီး
ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းေဘးဝဲ၊ ယာ၌ 

တမာပင် ၁၇၉၀ စိုက်ပျိး

ေစတုတ ရာမိ၌ စက်ဘီးစီးေလ့ကျင့်သူများ ဂန်ေဂါခိုင ်ေဆာမိသို ေရာက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး   ေအာက် 
ပိုင်း၊    မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)ှင့ ် 
ကယားြပည်နယ်တိုတွင ်   ေနရာ 
ကွက်ကျား၊      ေနြပည်ေတာ်ှင့် 
မေကွးတိုင်း     ေဒသကီးတိုတွင် 
ေနရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ
ကီးအထက်ပိုင်း၊   ရှမ်းြပည်နယ ်
(ေတာင်ပိုင်းှင့ ်   အေရှပိုင်း)ှင့် 
ချင်းြပည်နယ်တုိတွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိ 
ှင့်        ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ်
ြပည်နယ်တိုတွင် ေနရာ အံှအြပား 
မိုးထစ်ချန်းရာပီး    ရန်ကုန်တိုင်း 
ေဒသကီးှင့် ကချင်ြပည်နယ်တို 
တွင်   ေနရာကွက်၍   မိုးကီးိုင ်
သည်။ ရာရန်ရာ န်း ၈၀ ြဖစ်သည်။

မိုး/ဇလ

မနက်ြဖန်နံနက်အထိ
ခန်မှန်းချက်



 ဇွန်    ၂၉၊  ၂၀၂၀

ေတာင်တွင်းကီး      ဇွန်     ၂၈
ဘက်စုံအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး    ေွစပါးစံြပကွက်များ 
ရိတ်သိမ်းမ ကို  မေကွးတိုင်းေဒသကီး   ေတာင်တွင်းကီး 
မိနယ်   ဝက ေသးေကျးရာ    ကွင်းအမှတ(်၂၆၀၀)တွင် 
ယေန  နံနက်ပိုင်းက ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါစံြပကွက်များ       စမ်းသပ်စိုက်ပျိးြခင်းကိ ု
စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စက်မ လယ်ယာ 
ဦးစီးဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာနှင့ ်စြံပစိက်ုကွက်ေတာင်သ ူ
များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနက 
ေတာင်သမူျား စိက်ုနည်းစနစ်များ မှန်ကန်စွာ အသုံးြပတတ် 
ေစရန်၊     သွင်းအားစ ုကုန်ကျစရိတ်ေလျာ့ကျလာေစရန်၊ 
ထေိရာက်သည့သွ်င်းအားစကုိ ုေရးချယ်အသုံးြပတတ်ေစရန် 
နည်းပညာများ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။  စံြပကွက ်
ေတာင်သူများ၏     ေြမနမူနာများရယူကာ    ရရိှလာသည့် 
ေြမရလဒ်အရ    လိုအပ်သည့်သွင်းအားစ ု    သုံးစွဲိုင်ေရး 
 န်ကားြပသေပးြခင်းြဖင့ ်    ယခင်ှစ်ကထက ်   စပါး 
အထွက် န်း ပိုမိုေကာင်းမွန်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေွစပါးစံြပကွက်ရိတ်သိမ်းမ ှင့်        ေဈးကွက်သို 
ြပန်လည်ေရာင်းချေနမ ှင့်ပတ်သက်၍ ဝက ေသးေကျးရာ  
ေတာင်သူ ဦးသန်းက      "အခုှစ်  ေွစပါးစိုက်ရတာ 
ေတာ်ေတာ်အဆင်ေြပပါတယ်။      စိုက်ပျိးေရးကလည်း 
အဆင့(်၁) မေနာသခုစပါးမျိးေပးတယ်။ စိက်ုနည်းစနစ်ေတ ွ
သွင်းအားစုေတွနဲပတ်သက်ပီးေတာ့လည်း အကုန်ကူညီ 
ေပးတယ်။ ဆည်ေရလည်း အဆင်ေြပတယ်။ အခ ုရတ်ိေတာ ့
လည်း စက်ေတနွဲဆိေုတာ ့အချန်ိကန်ုလည်းသက်သာတယ်။ 
အရင်ှစ်ကထက်လည်း    စပါးအထွက်တိုးတယ်။     စပါး 
ဝယ်မယ့်သူေတွကလည်း     အခုကို ကွင်းထဲေရာက်ေနပီ။ 
အခုှစ်ကေတာ့     အစစအရာရာ အကန်ုအဆင်ေြပတယ်"  
ဟု ေြပာသည်။

ေစွပါး မေနာသခုစြံပကွက် ၁၀ ဧက အား ရတ်ိသမ်ိး 
ရာတွင် တစ်ဧကလ င် ၁၁၅ တင်း န်းထွက်ရိှပီး တစ်တင်း 
လ င် ကျပ် ၆၂၀၀ ြဖင့ ်စပါးအဝယ်ဒိင်ုများက ကွင်းအေရာက် 
လာေရာက်ဝယ်ယူခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဘက်စုံအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး ေွစပါးစံြပကွက်များ ရိတ်သိမ်း၊ စပါးအ၀ယ်ဒိုင်များ ကွင်းအေရာက် လာေရာက်၀ယ်ယူ

ထန်တလန်    ဇွန်    ၂၈
ချင်းြပည်နယ် ထန်တလန်မိနယ်အတွင်းရိှ အေြခခံပညာ 
အလယ်တန်း၊ မူလတန်းေကျာင်းများ  ြပန်လည်ဖွင့်လှစ ်
ေတာ့မည်ြဖစ်ရာ     ယခုှစ်    ပညာသင်ှစ်အတွက ်
စတတု တန်းသင်ိုးသစ် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနကသည့ ်
မူလတန်းြပ ဆရာ ဆရာမများအား ေကျာင်းဖွင့်ချနိ်တွင ်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ 
ပိုမိုသိရှိိုင်ေရးရည်ရယ်၍   ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး 
ြခင်းကိ ုယေန  နံနက် ၉ နာရီက အမှတ် (၁) အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်း စာသင်ခန်းတွင် ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး  
ေဒါက်တာထွန်းပွားှင့်     ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက 
ေကျာင်းဖွင့်ချန်ိတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်မည့ ်
နည်းလမ်းများ၊        ေရာဂါကူးစက်ိုင်သည့်အေြခအေန၊ 

ှာေခါင်းစည်းများ၊ မျက်ှာအကာအကွယ်များ စနစ်တကျ 
တပ်ဆင်အသံုးြပနည်း၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားအား 
ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာရာတွင ်       စနစ်တကျရှိေစရန် 
ေဆာင်ရက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊     ေကျာင်းမလာမီှင့ ်
လာေရာက်စ်   မိဘှင့်   ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ 
လိက်ုနာရမည့အ်ချက်များ၊ လက်ေဆးြခင်း၊ ေကျာင်းစာသင် 
ခန်းတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များစသည့ ်ကျန်းမာေရး 
ဆိုင်ရာ    သိေကာင်းစရာများကိ ု      ရှင်းလင်းေြပာကား 
သည်။

အဆိပုါအသပိညာေပးေဆွးေွးပဲွတွင် ဆရာ ဆရာမ 
၃၆၉ ဦး တက်ေရာက်ပီး ဆရာ ဆရာမများက သရိှိလိသုည် 
များ ေမးြမန်းေဆွးေွးရာ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက 
ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ထန်တလန်မိ၌ အေြခခံပညာေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ချနိ်တွင်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက် ကျန်းမာေရးအသိပညာေပး ေဆွးေွး

ြပည်ကီးတံခွန်    ဇွန်    ၂၈
မ ေလးစက်မ ဇုန်စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီသို ဂျပန်ိုင်ငံမှ သုေတသန 
စာတမ်းရှင်များက မ ေလးစက်မ ဇုန်အတွင်းရိှ စက်ံုများ၏  လူစွမ်းအား 
အရင်းအြမစ်ဖွံဖိးေရးှင့ ်   ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းစ်များ   နည်းပညာ 
တိုးတက်ေစေရးအတွက် သုေတသနစာတမ်းြပစုချက်များ ေပးအပ် 
လှဒါန်းပွဲကို ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီက  မ ေလးမိ ြပည်ကီးတံခွန် 
မိနယ်ရိှ  မ ေလးစက်မ ဇုန်စီမံခန် ခဲွေရးေကာ်မတီ   သင်တန်းခန်းမ၌ 
ကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ        မ ေလးစက်မ ဇုန်စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီဥက    
ဦးခင်ေမာင်လှက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး  ဂျပန်ိုင်ငံ Meijo 
University Japan မှ Prof Dr. Yuri Sadoi က သုေတသနစာတမ်း 
ကွင်းဆင်းြပစုချက်များကိ ု    ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။  ထိုေနာက်  
တက်ေရာက်လာေသာ လုပ်ငန်းရှင်များက သိရှိလိုသည်များ ြပန်လည် 
ေမးြမန်းေဆွးေွးခဲ့ကသည်။ ယင်းေနာက် ဂျပန်ိင်ုင ံMeijo University 
Japan မှ Prof. Dr Yuri Sadoi ှင့ ်  တာဝန်ရိှသမူျားက   မ ေလးစက်မ ဇန်ု 
အတွင်းရိှ စက်ုမံျား၏အချက်အလက်များကိ ုကွင်းဆင်းေကာက်ယူပီး 

သေုတသနစာတမ်းေရးသားြပစထုားသည့ ်စက်ုမံျား၏ အချက်အလက် 
များကို ေပးအပ်လှဒါန်းရာ မ ေလးစက်မ ဇုန် စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတ ီ
ဥက    ဦးခင်ေမာင်လှှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူပီး ဂုဏ်ြပ 
မှတ်တမ်းလ ာများ ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။  ယင်းေနာက်    မ ေလး 
စက်မ ဇန်ုစမီခံန်ခဲွေရးေကာ်မတ ီဒတုယိဥက     ဦးေနဝင်းက ေကျးဇူးတင် 
စကားြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ဂျပန်ိုင်ငံ Meijo University Japan မှ Prof. Dr Yuri Sadoi 
ှင့် တာဝန်ရှိသူများ    စက်မ ဇုန်အတွင်း  လွန်ခဲ့သည့် သုံးလ၊ ေလးလ 
ေလာက်ကတည်းက ကွင်းဆင်းေကာက်ယူပီး ေရးသားြပစထုားေသာ 
အချက်အလက်များကိ ုေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊   မ ေလး 
စက်မ ဇန်ုအတွင်းရိှ စက်ုမံျား၏ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးေရးှင့်  
ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းစ်များ       နည်းပညာတိုးတက်ေစေရးအတွက ်
အေထာက်အကြူပမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်လပ်ုငန်းရှင်များအတွက်လည်း 
အကျိးရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း     မ ေလးစက်မ ဇုန်စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ      
အတွင်းေရးမှး ဦးေမာင်ေမာင်ဦးက ေြပာကားသည်။

သန်းေဇာ်မင်း(ြပန်/ဆက်)

မ ေလးစက်မ ဇုန်အတွင်းရှိ စက်ုံများ၏  လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံ ဖိးေရးှင့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းစ်များ
နည်းပညာတိုးတက်ေစေရးအတွက် သုေတသနစာတမ်းြပစုချက်များ ေပးအပ်လှဒါန်း

ရန်ကုန်      ဇွန်      ၂၈
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဒဂုံမိနယ် အမှတ်(၁)အေြခခပံညာ 
အလယ်တန်းေကျာင်း၌Grade-7 သင်ိုးသစ်သင်တန်း 
တက်ေရာက်ေသာ ဆရာ ဆရာမများအား ေကျာင်းဖွင့်ချန်ိ 
တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အသပိညာေပးြခင်းှင့ ်
လက်ကမ်းစာေစာင်များြဖန်ေဝေပးြခင်းကိ ုယေန  နံနက် 
၉ နာရီတွင်        မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ
ေဒါက်တာေရ ြပည်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများက ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။

သင်တန်းတက်ေရာက်ေနေသာ ဆရာ ဆရာမများမှ 
တစ်ဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊ မိဘများထံသို 

တိုက်ိုက်အသိပညာေပးြခင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် 
ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မရှိေစရန်         ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း  ေဒါက်တာေရ ြပည်က   ေြပာသည်။  

ေကျာင်းဖွင့်ချနိ်၌လည်း   ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 
များအေနြဖင့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတွက်   စိုးရိမ်ပူပန်မ  
ကင်းစွာသင်ကားိင်ုမည်ြဖစ်ပီး ေရာဂါြဖစ်ပွားမ မရိှေစရန် 
တစ်ဦးချင်းအလိုက ်      ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊  
ှာေခါင်းစည်းများ  စနစ်တကျဝတ်ဆင်ြခင်း   လက်ေတွ 
သုပ်ြပေပးပီး အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ 
ပိုစတာများ ြဖန်ေဝေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ဒဂုံမိနယ်၌ Grade -7 သင်ိုးသစ်သင်တန်း ဆရာ ဆရာမများအား ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပးြခင်းှင့် လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝ



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ ကမ  ာ့ကပ်ေရာဂါှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ စီးပွားေရးအလားအလာ

  တုတ်ိုင်ငံနဲ   အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတစ်ခုလုံးရဲ  စီးပွားေရးအေပ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါရဲ   ကာလတိသုက်ေရာက်မ ဟာ   ဆားစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့က်ာလကထက်  

ပိမုိဆုိုးရားဖွယ်ရိှေနချန်ိမှာ   ၂၀၂၀    ြပည့ှ်စ်အတွင်း စီးပွားေရးအလားအလာဟာ  

၎င်းကပ်ေရာဂါကို ထိန်းချပ်ိုင်တဲ့အချနိ်အေပ  များစွာမူတည်လျက်ရှိ။

ဝင်းသူေအာင(်သုေတသန)
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါကီးဟာ  တုတ်ိုင်ငံမှ 
တစ်ဆင့်  အ ာတိကတိုက်မှလွဲ၍    အြခားတိုက်ကီး 
အားလုံးသို ပျံှံခဲ့တဲ့အတွက်   ေရတိုကာလမှာ   အာရှ-
ပစိဖိတ်ေဒသရဲ      စီးပွားေရးအေပ     မလွဲမေသွ 
ထခိိက်ုမ ရိှမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကာလလတ်နဲ  ေရရှည်ကာလ 
မှာလည်း     အလွန်အက ံေလ ာ့တွက်ထား၍   မရေပ။  
အစီရင်ခံစာအချိမှာေတာ့     အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသရဲ 
စီးပွားေရးကိ ု လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါ  ြဖစ်ပွား 
ေနစ်အေြခအေနနဲ  ၂၀၀၃ ခှုစ်တန်ုးက တတ်ုိင်ုငမှံာ 
စတင်ြဖစ်ပွားပီး ိင်ုငေံပါင်း ၂၄ ိင်ုငေံကျာ်ကိ ု  ပျံံှခဲတ့ဲ့ 
ဆားစ်(Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS) 
ေရာဂါြဖစ်ပာွးစ်အေြခအေနတုိကုိ     ငး်ယှ်ေဖာ်ြပ 
လျက်ရိှပါတယ်။ ဆားစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားချန်ိမှစပီး တုတ် 
ိုင်ငံရဲအေြခအေနနဲ  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာြမင်ကွင်းတိုဟာ 
သိသာထင်ရှားစွာ   တြဖည်းြဖည်းေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ ခဲ့ 
ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါရဲ  စီးပွားေရးအေပ  
ိုက်ခတ်မ ဟာ ကွဲြပားြခားနားလျက်ရှိပါတယ်။

မတူကွဲြပားတဲ့ြဖစ်စ်တစ်ခု
ဆားစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသ   

သိုမဟတ်ု ကျန်ကမ ာ့ိင်ုငအံသီးသီးရဲ စီးပွားေရးတိုးတက် 
မ အေပ  ဆိုးဆိုးရားရား ထိခိုက်မ မရှိခဲ့ေပ။ ၂၀၀၃ ခုှစ် 
တွင် ကမ ာစ့ီးပွားေရးကိ ုအလျင်အြမန်တုိးချဲေဆာင်ရက် 
ေနြခင်း၊    ကမ ာ့ကုန်သွယ်ေရး၊    ရင်းှီးြမပ်ှံေရးနဲ   
ဘ  ာေရးက  ေတွ   အလျင်အြမန်တုိးတက်လာြခင်း 
တိုေကာင့် ကမ ာြ့ပည်တွင်းအသားတင် ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ   
တန်ဖိုး(GDP) တိုးတက်မ ဟာ ၂ ဒသမ ၉၆ ရာခိင်ု န်းရိှခဲ့ပီး  
၂၀၀၂ ခုှစ်ကထက်   သာလွန်ေကာင်း   ကမ ာ့ဘဏ်က 
ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုှစ်မှ ၂၀၀၇  ခုှစ်အထိ 
ကာလအတွင်း  အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသရဲ  ှစ်စ် GDP  
တိုးတက်မ  န်းဟာ ငါးရာခုိင် န်းအထက်မှာပဲ ရိှခ့ဲပါတယ်။  
အဆိုပါ တိုးတက်မ  န်းဟာ အေမရိကန်ိုင်ငံမှာ ၂၀၀၈ 
ခှုစ်က စီးပွားေရးပျက်ကပ် ဆုိက်ေရာက်ခ့ဲတ့ဲအချန်ိအထိ  
ဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ 

သိုေသာ်လည်း လက်ရိှအချန်ိမှာ အရာအားလုံးဟာ  
ေြပာင်းလမဲ ေတြွဖစ်ေပ ခဲပ့ါတယ်။ ၂၀၀၈ ခှုစ် စီးပွားေရး 
ပျက်ကပ်အလွန်ကာလအထ ိွံနစ်ေနခဲ့တဲ့ ကမ ာ့စီးပွား 
ေရးဟာ တိုးတက်မ  န်းကို   စ်ဆက်မြပတ်ထိန်းသိမ်း 
ေဆာင်ရက်မ မရိှတ့ဲအတွက် ဆက်လက်ကျဆင်းခ့ဲပါတယ်။  
ကမ ာစ့ီးပွားေရးတိုးတက်မ အတွက်  ေမာင်းှင်အားတစ်ခ ု
ြဖစ်တဲ့  တုတ်ိုင်ငံရဲအခန်းက  ဟာ   ဆိုရင်လည်း 
အေမရကိန်ိင်ုငရံဲ ကန်ုသွယ်ေရးဆိင်ုရာ ကိယ်ုကျိးစီးပွား 
ကာကွယ်ေရးမူဝါဒနဲ           ြပည်ပဝယ်လုိအားကျဆင်းမ  
ကဲ့သိုေသာ အုတ်လက ဏာေဆာင်တဲ့  သက်ေရာက်မ   
ေတွေကာင့ ်ထိခိုက်မ ေတွရှိလာခဲ့ပါေတာ့တယ်။

အြခားတစ်ဖက်မှာလည်း တုတ်ုိင်ငံရဲ စီးပွားေရး 
အင်အားဟာ ယခင်ကထက် ပိုမိုခိုင်မာေတာင့်တင်းလာ 
ခဲ့တာကို ေတွရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုှစ်မှာ တုတ် 
ိုင်ငံရဲ GDP ဟာ ကမ ာ့စုစုေပါင်း GDP ရဲ ၄ ဒသမ ၂၇ 
ရာခိုင် န်းနဲ  အေရှအာရှနဲပစိဖိတ်ေဒသစုစုေပါင်း GDP  
ရဲ ၁၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်ကို  
ေရာက်ရိှလာချန်ိမှာေတာ ့တတ်ုိင်ုငရံဲ GDP ဟာ ကမ ာ ့
စုစုေပါင်း GDP ရဲ  ၁၅ ဒသမ ၈၄  ရာခိုင် န်းနဲ    အေရှ 
အာရှနဲပစိဖိတ်ေဒသစုစုေပါင်း GDP ရဲ ၅၂ ဒသမ ၄၆  
ရာခိင်ု န်း အသီးသီးရိှခဲပ့ါတယ်။ တတ်ုိင်ုငဟံာ ကမ ာ ့
ကန်ုသွယ်ေရးအဖဲွ(WTO) သို ဝင်ေရာက်ပီးေနာက် ှစ်ှစ် 
အကာ ၂၀၀၃ ခုှစ်မှာ GDP တိုးတက်မ  န်း ှစ်ဆ  
တိုးတက်လာမ နဲအတ ူစက်မ လပ်ုငန်းနဲ မိြပများ အလျင် 
အြမန်တည်ေဆာက်မ အေတွအကံေတွ ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဆားစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့် တုတ်ုိင်ငံနဲ  အာရှ- 
ပစိဖိတ်ေဒသတုိရဲ စီးပွားေရးအေပ   သက်ေရာက်မ ဟာ 
အကန်အသတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉  
ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်တုတ်ိုင်ငံနဲ  အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသ 
တိုရဲ  စီးပွားေရးအေပ   ပိုမိုကီးမားစွာ   သက်ေရာက်မ   
ရှိလာိုင်ပါတယ်။   ဘာေကာင့်လဲဆိုရင ်   လက်ရှိမှာ 
တုတ်ိုင်ငံဟာ  ၎င်းရဲစီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ ပုံစံ 
ကိ ုြပြပင်ေြပာင်းလဖဲို၊     စီးပွားေရးတည်ေဆာက်မ ပုစံကံိ ု 
အဆင့ြ်မင့တ်င်ဖိုနဲ စီးပွားေရးဖံွဖိးတိးုတက်မ   ေမာင်းှင် 
အားေတကွိေုြပာင်းလဖဲို  ကိးပမ်းေနရတဲ ့ အေရးကီးတဲ ့

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကာလတစ်ခုမှာ ေရာက်ရိှေနလုိပဲ ြဖစ်ပါ  
တယ်။ ဒါ့အြပင် တုတ်ိုင်ငံဟာ  စီးပွားေရးကျဆင်းမယ့ ် 
ဖိအားေတွနဲလည်း ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိပါတယ်။

ဒါတင်မကေသးဘ ဲအာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသရဲ စီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အတွင်း တုတ်ိုင်ငံပါဝင်လုပ်ကိုင ်
ေနတဲ ့အတိင်ုးအတာပမာဏဟာ ဆားစ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားစ် 
ကာလအတွင်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာပမာဏ 
ထက် များစွာေကျာ်လွန်မ ရိှေနပါတယ်။ ှစ်ေပါင်းများစွာကာ  
ကိးပမ်းမ ေတွြပလုပ်ပီးတ့ဲေနာက်မှာေတာ့ တုတ်ုိင်ငံဟာ  
ိင်ုငတံကာ စီးပွားေရးနယ်ပယ်မှာ ပိမုိဝုင်ဆံလ့ာခဲတ့ဲအ့ြပင်  
ေဒသတွင်းနဲ  ကမ ာလုံးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မ အပိုင်းမှာ 
ပိမုိအုေရးပါတဲ ့ိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံြဖစ် ရပ်တည်ိင်ုခဲပ့ါတယ်။ 
သာဓကအေနနဲ  ၂၀၀၃ ခုှစ်တုန်းက ေစ့စပ်ေဆွးေွးခဲ့တဲ့ 
ေဒသတွင်းလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ်
အများစုဟာ လက်ရှိမှာ အပီးသတ်ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့တဲ့အြပင ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနပ ီြဖစ်ပါတယ်။ 

တတ်ုနဲ အာဆယီကံဲသ့ို  ေဒသတွင်းအဖဲွအစည်းများ  
အကား   စီးပွားေရးအရအြပန်အလှန်မှီခိုမ ဟာ   သမိုင်း 
ေကာင်းတစ်ေလ ာက်မှာ အြမင့်ဆံုးအဆင့်ကုိ ေရာက်ရိှခဲ့ပ ီ
ြဖစ်ပါတယ်။   ဒါ့အြပင်  တုတ်ိုင်ငံက  အဆိုြပထားတဲ့ 
ရပ်ဝန်းှင့ ်ပိုးလမ်းမစမီကံန်ိး(OBOR) နဲ  ေဒသတွင်းဘက်စု ံ
စီးပွားေရးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရး(RCEP) အမည်ရိှ လွတ်လပ်စွာ 
ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ်အတွက ် ေစ့စပ်ေဆွးေွး 
မ ေတွ    ြပလုပ်ရာမှာ   တုတ်ိုင်ငံရဲ  ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ   
တိုဟာ လက်ရှိအချနိ်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွဟာ ပိုမို 
ယှက် ယ်လာပီး  အထူးသြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါရဲ 
ဆုိးကျိးက ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံရဲစီးပွားေရးအေပ သက်ေရာက် 
မ ဟာ အြခားေသာ ုိင်ငံေတွရဲစီးပွားေရးအေပ  သက်ေရာက် 
မ ရှိလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာဆိုးကျိးများ
တုတ်ှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်အားလပ်ရက်ကိ ုတိုးြမင့ ်

ေပးြခင်း၊ မလိအုပ်ဘခဲရီးသွားလာမ နဲ   လစူလုေူဝးြပလပ်ုမ  
တိုကို  ကန်သတ်ြခင်းကဲ့သို  တုတ်ိုင်ငံရဲ   ကပ်ေရာဂါ 
ထန်ိးချပ်ေရးအစီအမံေတွဟာ ုိင်ငံရဲစီးပွားေရး၊ အထူးသြဖင့ ် 
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊     ခရီးသွားလုပ်ငန်းက  ၊  စားပွဲ  
ေသာက်ပဲွှင့ ်ေပျာ်ပဲွရ င်ပဲွကဲသ့ို ဝန်ေဆာင်မ ေပးေရး စက်မ  
လပ်ုငန်းေတအွေပ  ထခိိက်ုေစခဲပ့ါတယ်။ စားသုံးမ နဲ  သုံးစဲွမ  
တိုကိ ုကန်သတ်ခံထားရတ့ဲအတွက် အေသးစားနဲအလတ်စား 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွဟာ     ုန်းကန်လ ပ်ရှားရလျက ်
ရှိပါတယ်။  ဒါ့အြပင်  ကုန်ထုတ်လုပ်မ က  ၊   ေြမယာနဲ  
အမ်ိရာလပ်ုငန်းေတနွဲ အေြခခအံေဆာက်အအုကံ  ေတမှွာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကိုလည်း ကန်သတ်ထားပါတယ်။

တတ်ုိင်ုငရံဲစီးပွားေရးအေပ  ကပ်ေရာဂါရဲ အတ်ု 
လက ဏာေဆာင်တ့ဲ သက်ေရာက်မ ဟာ အာရှ- ပစိဖိတ်ေဒသ  

အေပ မှာလည်း ကျေရာက်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေရာင်းလိ ု
အားအတွက် တတ်ုိင်ုငအံေပ  များစွာအမီှသဟြဲပေနရတဲ ့
ကားနဲ  အီလက်ထရန်နစ်ပစ ည်း ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 
ကဲ့သို   ကုန်ထုတ်လုပ်ေရး   စက်မ လုပ်ငန်းေတွအေပ မှာ 
လည်း ကပ်ေရာဂါေကာင့် ေရတိုကာလမှာ သက်ေရာက်မ  
ေတွရှိေနပါတယ်။  သာဓကအေနနဲ   ကားထုတ်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်းကို    ကည့်မယ်ဆိုရင ်  ဟူေပနဲ   ကွမ်တုံကဲ့သို 
လုပ်ငန်းြပန်လည်    စတင်လည်ပတ်မ ကန် ကာခဲ့ရတဲ့    
တုတ်ြပည်နယ် ၁၁ ခုဟာ တုတ်ိုင်ငံရဲ  ကားအေရ 
အတွက်  သုံးပုံှစ်ပုံကိုသာ  ထုတ်လုပ်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 
ထတ်ုလပ်ုမ လပ်ုငန်းေတကွိ ုမတ်လအလယ်အထ ိ ြပန်လည် 
မစတင်ုိင်တ့ဲအတွက်    ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်  ပထမ သံုးလတာ 
ကာလအတွင်း  ကားထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းမှ   ထုတ်လုပ်မ  
ဆိုင်ရာဆုံး ံးမ မှာ   ကားအစီးေရ  ၁ ဒသမ ၇ သန်းေကျာ် 
ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒါအ့ြပင် တတ်ုိင်ုငဟံာ ကားပစ ည်းေတကွိ ုအဓကိ 

တင်ပိုေနတဲ့     ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး      ဂျပန်ိုင်ငံဟာ  
ကားပစ ည်း သုံးပုံတစ်ပုံေကျာ်ကို တုတ်ိုင်ငံမှ ှစ်စ် 
တင်သွင်းလျက်ရှိပါတယ်။    ကပ်ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားရာ 
တတ်ုိင်ုင ံဟေူပြပည်နယ်ဟာ တတ်ုိင်ုငရံဲ ကားပစ ည်း 
ထုတ်လုပ်တဲ့ အဓိကြပည်နယ်တစ်ခ ုြဖစ်ပါတယ်။ တုတ် 
ိုင်ငံရဲ  ကားပစ ည်းထုတ်လုပ်မ မှာ  ဆုံး ံးမ ေတွရှိခဲ့တာ 
ေကာင့ ်ဂျပန်၊ ေတာင်ကုိရီးယားနဲ အေမရိကန်ုိင်ငံအပါအဝင်  
အြခားေသာိင်ုငေံတဟွာ ကားပစ ည်းမရိှတဲအ့တွက် ပုမှံန် 
ကားထုတ်လုပ်မ ကုိ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ုိင်မ မရိှခ့ဲပါဘူး။ 

အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းရိှ ဝန်ေဆာင်မ က  ေတွဟာ  
တုတ်ခရီးသွားေတွ လာေရာက်လည်ပတ်မ သိသိသာသာ  
ကျဆင်းသွားခ့ဲတာေကာင့်    ထိခုိက်မ ေတွြဖစ်ေပ ရလျက်  
ရိှပါတယ်။ အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသ အထူးသြဖင့ ်ဂျပန်နဲ  ထိင်ုး 
ုိင်ငံတုိရိှ  ခရီးသွားလပ်ုငန်းနဲ   သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးက   
ေတွဟာ ထိခုိက်မ အရိှဆံုးစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွ ြဖစ်လာ 
ခဲ့ပါတယ်။ တုတ်ခရီးသွား ၄၀၀၀၀၀ ခန်ဟာ မတ်လ 
မတိုင်မီမှာ  ဂျပန်ိုင်ငံကိုသွားေရာက်မယ့ ်    ခရီးစ်ကို 
ဖျက်သိမ်းခဲ့ကပါတယ်။  ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ   ဇွန်လအထိ 
ကည့မ်ယ်ဆိရုင်   ဂျပန်ိင်ုငကံိ ု   လာေရာက်လည်ပတ်တဲ ့
ခရီးသွားအေရအတွက်ဟာ ၂၀၁၉ ခှုစ်ကထက် ၃၀ ရာခိင်ု 
 န်းခန်  ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။

တုတ်ခရီးသွားအေရအတွက်ဟာ ၂၀၂၁   ခုှစ်   
ဒတုယိ သုံးလပတ်ကာလအထ ိယခင် န်းထားကိ ုြပန်လည် 
ေရာက်ရှိလာမှာ     မဟုတ်တဲ့အတွက်     ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းက  မှာ အေမရိကန်ေဒ လာ ဘီလီယံ  
၈၀ အထ ိဆုံး ံးမ ြဖစ်ေပ ိင်ုေကာင်း  စီးပွားေရးက မ်းကျင် 
ပညာရှင်ေတွက  ခန်မှန်းထားပါတယ်။  တုတ်ိုင်ငံဟာ   
အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းရှ ိ    အြခားေသာိုင်ငံေတွထံမ ှ   

ကုန်ပစ ည်းတင်သွင်းမ ေတွြပလုပ်ရာ  အဓိက  ိုင်ငံ  
တစ်ိုင်ငံ   ြဖစ်ပါတယ်။ တုတ်ိုင်ငံမှာ  စတိုးဆိုင်ေတွ 
ပိတ်သိမ်းထားြခင်း၊    ြပည်သူေတွ မိမိတိုရဲေနအိမ်ေတွ 
မှာသာ ေနထိုင်ေနရြခင်းတိုေကာင့ ်  တုတ်နဲ   အြခား 
ေသာ   အာရှ-ပစိဖိတ်   ေဒသတွင်းိုင်ငံေတွအကား  
ကုန်ပစ ည်း ကုန်သွယ်မ အေပ   သက်ေရာက်မ ရှိလာမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။

တတ်ုနဲ    အေမရကိန်ိင်ုငတံိုအကား    လက်မှတ် 
ေရးထိုးထားတဲ့ အဆင့်(၁)ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီ 
ချက်အရ      တုတ်ိုင်ငံအေနနဲ       အေမရိကန်ိုင်ငံ   
စိုက်ပျိးေမွးြမေရးထွက်ကုန်ေတ ွ    ပိုမိုတင်သွင်းရမှာ 
ြဖစ်ေသာ်လည်း  တုတ်ိုင်ငံကို   အေမရိကန်ိုင်ငံက  
ပပဲပ်ုတင်သွင်းမ ဟာ  ၁၀ လတာကာလအတွင်း အနမိ့ဆ်ုံး 
အဆင့်အထိ  ထိုးကျခ့ဲေကာင်း  အေမရိကန်စုိက်ပျိးေရး 
ဝန်ကီးဌာနက ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနမှာ ေြပာကား 
ခဲ့ပါတယ်။ တုတ်ိုင်ငံသို  ဩစေတးလျ၊ နယူးဇီလန်နဲ   
အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငေံတကွ  ကန်ုပစ ည်းတင်ပုိမ အေပ  
မှာလည်း  သက်ေရာက်မ ေတွ   ရှိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ 
ကမ ာလုံးဆိုင်ရာ  ေရနံဝယ်လိုအားဟာ ယခင်ခန်မှန်း 
ထားတဲ ့ေနစ် ေရနစံည် ၁ ဒသမ ၂ သန်းထက် ေလျာန့ည်း 
ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှာ ၈၂၅၀၀၀  စည်သာ  တိုးလာမှာ  
ြဖစ်ေကာင်း ိုင်ငံတကာစွမ်းအင်ေအဂျင်စီက  ခန်မှန်း 
ထားပါတယ်။

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ
လက ဏာများ ကျန်ရှိေနြခင်း

တုတ်ိုင်ငံနဲ    အာရှ- ပစိဖိတ်ေဒသတစ်ခုလုံးရဲ  
စီးပွားေရးအေပ   ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါရဲ   ကာလတို 
သက်ေရာက်မ ဟာ ဆားစ်ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့်ကာလက 
ထက်  ပိမုိဆုိုးရားဖွယ်ရိှေနချန်ိမှာ   ၂၀၂၀    ြပည့ှ်စ်အတွင်း 
စီးပွားေရးအလားအလာဟာ ၎င်းကပ်ေရာဂါကိ ုထန်ိးချပ် 
ိင်ုတဲအ့ချန်ိအေပ  များစွာမတူည်လျက်ရိှပါတယ်။ ၂၀၂၀  
ြပည့်ှစ် ပထမ ေြခာက်လတာကာလအတွင်း ၎င်းကပ ်
ေရာဂါကိ ုထန်ိးချပ်ုိင်ခ့ဲမယ်ဆုိရင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတ ွ 
ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ိုင်မှာြဖစ်တဲ့အြပင ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ  
ဟာ သိသိသာသာ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
ယခုအေြခအေနမှာ  တုတ်ိုင်ငံရဲ   ကာလရှည်ဖွံဖိး  
တိုးတက်မ အေပ   သက်ေရာက်မ ရိှမှာ   မဟတ်ုတဲအ့ြပင်  
အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသရဲစီးပွားေရးဟာလည်း   မကာမီ 
ကာလအတွင်းမှာ မလူအေနအထားအတိင်ုး ြပန်ြဖစ်လာ 
မယ်လို ယူဆရပါတယ်။

သုိေသာ်လည်း ကပ်ေရာဂါကုိ အချန်ိတုိအတွင်းမှာ  
ထိန်းချပ်ိုင်မ မရှိဘူးဆိုရင ်ဝန်ေဆာင်မ စက်မ လုပ်ငန်း 
ဟာ ြပန်လည်နာလန်ထူဖို  အချနိ်တစ်ှစ်ယူရမှာြဖစ်တဲ့ 
အတွက်    တုတ်ိုင်ငံနဲ     အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတိုရဲ 
စီးပွားေရးအေပ  ပိမုိထုခိိက်ုေစမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ့ကာင့်  
အာရှ-ပစိဖိတ်  ေဒသတွင်းုိင်ငံေတွဟာ   ကပ်ေရာဂါကုိ 
တံုြပန်မယ့် တန်ြပန်ေရးအစီအမံေတွ ချမှတ်လုပ်ေဆာင် 
လျက်ရှိပါတယ်။    သာဓကအေနနဲ    တုတ်ိုင်ငံဟာ   
ကုန်ထုတ်လုပ်မ ေတ ွ   ြပန်လည်စတင်ိုင်ဖို   စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းေတွကိ ုတွန်းအားေပးိုင်မယ့်မူဝါဒေတ ွချမှတ် 
လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့အြပင ်ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနဲ  အင်ဒိုနီးရှား 
ုိင်ငံအပါအဝင် အေရှေတာင်အာရှေဒသတွင်းုိင်ငံေတွ 
ဟာလည်း ေငွေကးထိန်းချပ်မ ေြဖေလ ာ့ေရးမူဝါဒေတွ 
ကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။

အချပ်ဆိုရလ င်   ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါကီးကိ ု
ထိထိေရာက်ေရာက ်ထိန်းချပ်ိုင်သမ  ကာလပတ်လုံး  
စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မ အလားအလာဟာ  ေြပာင်းလ ဲ
သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။        ကပ်ေရာဂါကျေရာက်တဲ ့
ကာလကီးကိ ုလွန်ေြမာက်ပီးချနိ်မှာ မိမိတိုြမန်မာိုင်င ံ
အပါအဝင် အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းိုင်ငံေတွရဲ စက်မ  
လပ်ုငန်းလည်ပတ်မ ေတဟွာလည်း ပုမှံန်အတိင်ုးြပန်ြဖစ် 
လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေ့ကာင့ ်အာရှ-ပစဖိတ်ိေဒသတွင်း 
ိင်ုငေံတနွဲ  ကမ ာစ့ီးပွားေရးဟာ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ှစ်လယ် 
ပိုင်းေကျာ်တာနဲ  ြပန်လည်ဦးေမာ့လာမယ်လို ေမ ာ်မှန်း 
ရတယ်လို   စီးပွားေရးပညာရှင်ေတွက  ခန်မှန်းသုံးသပ် 
ထားေကာင်း ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါတယ်။
Long-term hopes remain strong, by Beijing Review 
Magazine အား ဘာသာြပန်ဆိုပါသည်။

  ဒါ့ေကာင့်  အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်းိုင်ငံေတွဟာ  ကပ်ေရာဂါကိုတုံြပန်မယ့် 

တန်ြပန်ေရးအစီအမံေတွ  ချမှတ်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။    သာဓကအေနနဲ   

တတ်ုိင်ုငဟံာ ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ေတ ွြပန်လည်စတင်ိင်ုဖို စီးပွားေရးလပ်ုငန်းေတကွိ ု 

တွန်းအားေပးိင်ုမယ့ ်မဝူါဒေတ ွချမှတ်လပ်ုေဆာင်ေနတဲအ့ြပင် ဖလိစ်ပိင်ု၊ ထိင်ုးနဲ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံအပါအဝင်    အေရှေတာင်အာရှေဒသတွင်း ိုင်ငံေတွဟာလည်း  

ေငွေကးထိန်းချပ်မ  ေြဖေလ ာ့ေရးမူဝါဒေတွကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ။



ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၀

ေရဂျာဗစ်ခ ်  ဇွန်    ၂၈

ယေနကျင်းပသည့်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်အိုက်စလန်သမ တ  

ဂတ်နီဂျိဟန်နက်ဆင်က ဆ မဲများ၏ ၉၁ ရာခိုင် န်းြဖင့် 

အိင်ုရရိှခဲ့ပီး လက်ယာယမ်ိး ဂတ်မွန်ဒါဖရန်ကလင်ဂ န်ဆင် 

ကိ ု  အိုင်ယူလိုက်ေကာင်း  ေဒသ ရုပ်သံဌာန  RUV က 

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

လက်ယာယမ်ိး သမ တေလာင်း ဖရင်ကလင်ဂ န်ဆင်က 

မဲဆ ရှင် ၂၅၂၂၁၇ ဦးရိှေသာ အုိက်စလန်သမ တ ေရးေကာက်ပဲွ 

၌  အိုင်ရရှိရန်  အခွင့်အေရးအနည်းငယ်သာရှိေကာင်း 

စစ်တမ်းများက ခန်မှန်းခဲ့သည်။ 

“က န်ေတာ်   ြပည်သူေတွရဲ  ေထာက်ခံမ ရရင်  ိုင်ငံ 

အတွက် အရင်လိ ုဆက်လက်ကိးပမ်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်”   

ဟု  ေရဂျာဗစ်ခ်မိေတာ်ှင် ့ သိပ်မေဝးသည့်  မဲံုတစ်ခုသုိ 

ဆ မဲေပးရန်    စက်ဘီးတစ်စီးှင့်    ေရာက်ရှိလာခဲ့သည် ့

ဂျိဟန်နက်ဆင်က ေြပာသည်။

၁၉၄၄ ခှုစ်တွင် လွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက်ပိင်ုး ၂၀၁၆ 

ခုှစ်၌   အိုက်စလန်ိုင်ငံ၏   အသက်အငယ်ဆုံးသမ တ 

ြဖစ်လာခဲသ့ ူဂျိဟန်နက်ဆင်သည် ပထမသက်တမ်းအတွင်း 

ေထာက်ခံမ  အခိုင်အမာရရှိခဲ့သည်။ အိုက်စလန်ိုင်ငံတွင် 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ  များစွာမရှိခဲ့ေပ။ အိုက်စလန် 

ိုင်ငံတွင် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေကာင် ့ေသဆုံးသူ ၁၀ ဦးှင့် 

ေရာဂါလက ဏာရှိသည့် လူနာ ၁၁ ဦးသာရှိသည်။

အိုက်စလန်ိုင်ငံသည် အသွားအလာ ကန်သတ်ချက် 

များ    ုပ်သိမ်းပီးေနာက ်   ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည် ့

ဥေရာပမှ ဒုတိယေြမာက်ိုင်ငံြဖစ်သည်။

ကိုးကား - စီဂျတီီအင်န်၊ ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

ေပကျင်း    ဇွန်   ၂၈
ေွမုတ်သုံေလများ    တိုက်ခတ်ပီး    
မိုးသည်းထန်စွာ  ရာသွန်းမ ေကာင့်  
တုတ်ိုင်ငံရှိ  ြပည်နယ် သုံးပုံှစ်ပုံ 
တွင် ေရကီးေရလ ံမ များ ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ 
လူ   ၈၁  ဦးထက်မနည်း   ေသဆုံး 
သိုမဟတ်ု ေပျာက်ဆုံးေနပီး ၇၄၀၀၀၀ 
ေကျာ်ကို     ေနရာေြပာင်းေရ ေပးခဲ့ 
ေကာင်း    ိုင်ငံပိုင်   ြပည်သူေနစ ်
သတင်းစာက ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

ဇွန်လဆန်းေနာက်ပိုင်း ငါးကိမ ်
ထက်မနည်း မိုးသည်းထန်စွာ ရာသွန်း 
ခဲြ့ခင်းက ြပည်နယ်၊  ြမနစီပီယ်ဧရယိာ 
ှင့် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ၂၆ ခ ု
ေကျာ်ရှိ လူေပါင်း ၁၃  သန်းေကျာ်ကို 
သက်ေရာက်မ ရှိေစခဲ့သည်။ တုတ်  
ိုင်ငံအေနာက်ေတာင်ပိုင်း   မိေတာ ်
ကီးတစ်ခုြဖစ်သည့် ေချာင်ကင်းမိအပါ 
အဝင်  ေဒသအချိမှာ  ဆယ်စှုစ်ှစ်ခ ု
ေကျာ်အတွင်း  အဆိုးရားဆုံး ေရကီး 
ေရလ ံမ များ       ကံေတွခဲ့ရသည်။ 
ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် စီးပွားေရး 

တိုက်ိုက်ဆုံး ံးမ မှာ  ယွမ်  ၂၇ ဘီလီ 
ယံ (အေမရိကန်ေဒ လာ  ၃  ဒသမ ၈ 
ဘီလီယ)ံ ခန်ရှိေကာင်း မီးသတ်ဦးစီး 
ဌာန၏ ခန်မှန်းချက်အရ သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံ၌   လာမည့်သီတင်း 
ပတ်အတွင်း မိုးဆက်လက်ရာသွန်းိင်ု 

ဖွယ်ရှိပီး အလယ်ပိုင်းရှိ ဟူေပြပည ်
နယ်ှင့် အေရှပိင်ုးရိှ ကျင်းဇြီပည်နယ် 
တိုတွင် မကာေသးမီက သဘာဝေဘး 
အ ရာယ်   အေရးေပ အေြခအေန    
တစ်ရပ် ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည်။ တတ်ုိင်ုင ံ
အေနာက်ေတာင်ပိင်ုးရိှ     ေကွကျိးြပည် 

နယ်ှင့် အေရှပိုင်းရှိ အန်ေဟွးြပည ်
နယ်တိုကလည်း     သဘာဝေဘး 
အ ရာယ် တုံြပန်မ အဆင့်များ တိုးြမင့် 
ခဲ့သည်။

ကိုးကား - People’s Daily
ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

တုတ်ိုင်ငံ ြပည်နယ် ၂၆ ခုတွင် ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် ၈၁ ဦးေသ 
၇၄၀၀၀၀ ေကျာ် ေဘးလွတ်ရာေရ ေြပာင်း

ေဆာ်ပိုလို   ဇွန်   ၂၈
ဘရာဇီးိင်ုငသံည် လက်ရိှအချန်ိတွင် ေအာက်စဖိုဒ်တက သိလ်ုှင့ ်ဗတိန်ိေဆးဝါး 
ကုမ ဏီ အက်စထရာဇီနီကာတိုက ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးတစ်မျိးကိ ုေဒသတွင်း၌ ထုတ်လုပ်ိုင်ေရးအတွက ်နည်းပညာ 
အကူအညီရယူရန်  ဗိတိန်ိုင်ငံှင့်  သေဘာတူညီမ ရရှိခဲ့ေကာင်း ဘရာဇီး 
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယမန်ေနက ေကညာခဲ့သည်။

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထတ်ုြပန်သည့ ်သတင်းထတ်ုြပန်ချက် 
တစ်ရပ်အရ အထက်ပါသေဘာတူညီချက ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက ်
ိုင်ပါက ဘရာဇီးြပည်သူများအတွက ်တစ်ခါသုံးေဆးဝါး သန်း ၁၀၀ ရရှိမည ်
ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးိင်ုင၏ံ ေအာ်စဝယ်ဒိခုဇ်ုေဖာင်ေဒးရှင်းသည် ြပည်ပနည်းပညာကိ ု
အသုံးြပလျက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုအများအြပားထတ်ုလပ်ုမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ဘရာဇီးိုင်င ံ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီး ေကာ်ရီယာဒီမီဒီအီေရာ့စ်က 
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင ်ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထတ်ုလပ်ုြခင်း ထေိရာက်မ ရိှပါက  
ဘရာဇီးိုင်ငံအေနြဖင့ ်ှစ်ကိမ်ထုတ်လုပ်မ တွင် တစ်ခါသုံးေဆးဝါး ၃၀ ဒသမ 
၄ သန်း ရရိှမည်ြဖစ်ပီး ဒဇီင်ဘာလတွင် တစ်ခါသံုးေဆးဝါး ၁၅ ဒသမ ၂ သန်းှင့် 
၂၀၂၁ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီတွင် ၁၅ ဒသမ ၂ သန်းအသီးသီးရရိှမည် ြဖစ်ကာ အေမရ ိ
ကန်ေဒ လာ  ၁၂၇   သန်း တန်ဖိုးရှိေကာင်းလည်း  သိရသည်။ ဘရာဇီးိုင်င ံ
ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်အေမရကိန်ေဒ လာ ှစ်ေဒ လာခဲွခန်တန်ဖိုးရိှ 
တစ်ခါသုံးေဆးဝါး ေနာက်ထပ် သန်း ၇၀ ကို ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း 
ယင်းဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဇွန်   ၂၈

အိ ိယိင်ုင ံဂဂူျာရတ်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်ေဟာင်း ရှန်ကာဆင်ဗာဟလီာတွင် 

ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ပုိး စမ်းသပ်ေတွရိှခဲ့ပီး ေရာဂါလက ဏာမြပင်းထန်ဘ ဲလက်ရိှ 

တွင် ေနအိမ်၌ သီးသန်ခွဲေနလျက်ရှိသည်။

ေနရှင်နယ်ကွန်ဂရက် (NCP)ပါတီ အေထွေထွအတွင်းေရးမှးေဟာင်း 

ရှန်ကာဆင်မှာ အဖျားေရာဂါ ခစံားေနရသည်မှာ  သုံးရက်  သိုမဟတ်ု ေလးရက် 

ခန်ရိှပြီဖစ်သည်။ ၎င်းကိ ုေထာက်ခသံမူျားက “ဘာပ”ူ ဟ ုချစ်စိုးေခ ေဝ ခဲ့က 

သည့် ရှန်ကာဆင်သည် ဇွန် ၂၂ ရက်က ရာထူးအြပင ်ပါတီအဖွဲဝင်အြဖစ်မ ှ

ုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့သည်။

အိ ိယအထက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်    ဘီေဂျပီပါတီအတွက် 

မဆဲ ြပရာတွင် ဂဂူျာရတ်ြပည်နယ် ၌ NCP ပါတမှီ အမတ်တစ်ဦးသာရိှမ ေကာင့် 

စိတ်ပျက်မိေကာင်း ၁၉၉၆ ခုှစ်တွင် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်အြဖစ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည် ့ရှန်ကာဆင်က ေြပာကားခဲ့သည်။

ကိုးကား - နယူးစ်အိ ိယ

ဘာသာြပန် - ေကျာ်ထိုက်စိုး

အိုက်စလန်ေရးေကာက်ပွဲတွင ်လက်ရှိသမ တ ြပန်လည်အိုင်ရ

ဂဂူျာရတ်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပေ်ဟာင်း ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်ခရံ

တိုကျိ    ဇွန်   ၂၈
ဂျပန်ိင်ုငတွံင် ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ြဖစ်ပွားမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ ဒတုယိအကမ်ိအေရးေပ  
အေြခအေနေကညာရန် မလိုအပ်ေသးေကာင်း ဂျပန်ိုင်ငံ၏ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်
တုံြပန်ေရးအဖွဲအကီးအက ဲနီရှီမူရာယာဆူတိုရှီက ေြပာကားခဲ့သည်။

ဂျပန်ုိင်ငံ၌ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ထပ်တုိး ၅၇ ဦးရိှေကာင်း အစုိးရ 
က ထတ်ုြပန်ခဲ့ပီးေနာက် ယမန်ေနတွင် နရီှီမရူာယာဆတူိရီှုက သတင်းေထာက် 
များအား အထက်ပါအတုိင်း ေြပာကားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။  အဆုိပါကူးစက်ခံရသူ 
အေရအတွက်သည် ုိင်ငံတစ်ဝန်းအေရးေပ အေြခအေနအားလံုးကုိ ုပ်သိမ်းခ့ဲေသာ 
ပီးခဲသ့ည့လ်ေနာက်ပိင်ုး တစ်ရက်အတွင်း အများဆံုးကူးစက်ခံရြခင်းြဖစ်သည်။

တိကုျိအပါအဝင် တိကုျိှင့န်ီးစပ်မ ရိှသည့ ်ခိင်ုများ၌ ကူးစက်ပျံံှမ များှင့် 
စပ်လျ်း၍လည်း   စိုးရိမ်ပူပန်မိေကာင်း၊   ဂျပန်ိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့်လည်း 
ေဒသတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ် ထပ်မံကူးစက်မ များှင့် ဆက် ယ်မ ရှိသူများကိ ု
ေရာဂါအေြဖရှာရန်  ခုိင်တစ်ခုချင်းစီမှ   အချက်အလက်များကုိ သံုးသပ်လျက် 
ရှိေကာင်း နီရှီမူရာယာဆူတိုရှီက ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုြပင်  ဂျပန်ိင်ုငအံစိုးရအေနြဖင့ ်လက်ရိှအချန်ိတွင် အေရးေပ အေြခအေန 
ေကညာမည့အ်စအီစ်မရိှေသးေကာင်းလည်း နရီှီမရူာယာဆတူိရီှုက မှတ်ချက် 
ြပေြပာကားခဲ့သည်။   ဂျပန်ိုင်ငံ၏  ကျန်းမာေရးအဖွဲအစည်းသည ်  ကိုိုနာ 
ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသအူားလုံးကိ ုလိအုပ်သည်ထက်ပိ၍ု စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များ 
ြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်းလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက
ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ဂျပန်၌ အေရးေပ အေြခအေန ဒတုယိအကိမ် 
ထပ်မံေကညာရန် မလိုအပ်ေသးဟု ဆို

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်တုံြပန်ေရးအဖွဲအကီးအက ဲနီရှီမူရာယာဆူတိုရှီ

ဘရာဇီးိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ရန် 
ဗိတိန်ှင့် သေဘာတူညီမ ရရှိေကာင်း ေကညာ



 ဇွန်    ၂၉၊  ၂၀၂၀

အစ လာမ ာဘတ်     ဇွန်    ၂၈

ပါကစ တန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၄၀၇၂ ဦး  ယေန    စမ်းသပ်ေတွရှိခဲ့ပီး 

ေနာက် ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၂၀၂၉၅၅ ဦးရှိလာေကာင်း ပါကစ တန် ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုအတူ ပါကစ တန်၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်  ၈၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည့်အတွက် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၄၁၁၈ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ေဆးုံများမ ှြပန်ဆင်း

သိုေသာ် ိုင်ငံအတွင်းရှ ိကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက ်

ခံရသူများအနက် ၉၂၆၂၄ ဦးသည် ေရာဂါကင်းစင်ပီး 

ေဆးုံများမ ှ ြပန်ဆင်းခဲ့ကရာ  လက်ရှိအချနိ်တွင် လူနာ 

၁၀၆၂၁၃ ဦးသာ ေဆးဘက်ဆိင်ုရာေစာင့်ကည့မ်  ခယံလူျက် 

ရှိေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထပ်မံေြပာကား 

သည်။ ပါကစ တန်ုိင်ငံအတွင်းရိှ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူဦးေရသည ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအားလုံး၏ ၄၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင် န်း 

ခန်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ပါကစ တန်ိုင်ငံေတာင်ဘက် ဆင်းဒ်ြပည်နယ်တွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၇၈၂၆၇ ဦးရှိပီး 

ပါကစ တန်ိုင်ငံရှိ   ြပည်နယ်ှင့်   ေဒသအားလုံးအနက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     အဆိုးရားဆုံးထိခိုက်ခံစားရသည့ ်

ြပည်နယ်တစ်ခြုဖစ်လာခဲသ့ည်။  ထိုအတ ူ    ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၇၄၂၀၂ ဦး၊  ိုင်ငံ၏ 

အေနာက်ေြမာက်ဘက် ေခဘာပါ့ခ်တွန်ခွာြပည်နယ်တွင် 

၂၅၃၈၀ ှင့် မိေတာ်အစ လာမ ာဘတ်တွင်   ၁၂၃၉၅  ဦး 

စသည်ြဖင့ ်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံခဲ့ရေကာင်း  

သိရသည်။

ထိုြပင ်   ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်တွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ၁၆၇၃ ဦးှင့် ဆင်းဒ်ြပည်နယ်တွင် ၁၂၄၃ ဦး 

ေသဆုံးခဲ့သည်။    ပါကစ တန်အစိုးရသည်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကူးစက်ပျံှံမ ထိန်းချပ်ရန်    ေရာဂါစမ်းသပ ်

စစ်ေဆးမ များကို       အရှိန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပီး  

လက်ရှိအချနိ်အထိ  ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်    ၁၂၃၉၁၅၃ 

ဦးတို၏နမူနာကို     ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ    စမ်းသပ် 

စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ပါကစ တန်ြပည်သူများအေနြဖင့်     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါထိန်းချပ်ရန်     အစိုးရ ချမှတ်ထားသည့်  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းများကိ ုလိက်ုနာမည်ဆိပုါက အဆိပုါကပ်ေရာဂါကိ ု

ေမာင်းထုတ်ိုင်မည်ဟ ု  ေမ ာ်လင့်ေကာင်း   ပါကစ တန် 

ဝန်ကီးချပ် အီမရန်ခန်က ေြပာကားသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ပါရီ     ဇွန်    ၂၈
ကမ ာတစ်ဝန်း၌      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကူးစက်ခံရသ ူ
၁၀ သန်းေကျာ်ရိှလာပီး ၎င်းတိုအနက် ထက်ဝက်ခန်သည် 
ဥေရာပှင့်   အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတိုမှြဖစ်ေကာင်း 
ယေနထုတ်ြပန်သည့ ်     တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ 
သိရသည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ  ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၁၀၁၃၁၇၁၈ ဦးရှိပီး ၎င်းတိုအနက် 
၅၀၂၂၆၉ ဦးသည် အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။

လက်ရိှအချန်ိ၌ ဥေရာပတိက်ုတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသ ူ ၂၆၃၇၅၄၆ ဦးရှိလာပီး     ၎င်းတိုအနက် 
၁၉၅၉၇၅ ဦးသည်   အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးခဲ့သည်။ 
ယခုအခါ   ဥေရာပတိုက်သည ် ကမ ာေပ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ အဆိုးဆုံးထိခိုက်ခံစားရသည့်  တိုက်တစ်တိုက် 

ြဖစ်လာခဲ့သည်။
ထိုအတူ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း၂၅၁၀၃၂၃ ဦး ရိှပီး ၎င်းတိုအနက် 
၁၂၅၅၃၉ ဦးသည် အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။ 

ကမ ာတစ်ဝန်း၌ ေြခာက်ရက်တာအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူတစ်သန်းခန်  ထပ်မံစမ်းသပ်ေတွရှ ိ
ခဲရ့ာ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှမ  န်းသည် ဆက်လက် 
ြမင့်မားလာဖွယ်ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရိှအချန်ိတွင် ုိင်ငံအများအြပား၌ ေရာဂါလက ဏာ 
ြပင်းထန်စွာခံစားရသူများကိုသာ     ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ၊ မရှိ 
စစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်လျက်ရှိပီး ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  
ေဆးစစ်မ များကို လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း မရှိေသးေကာင်း 
စစ်တမ်းများအရ သိရသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၀ သန်းေကျာ် ရှိလာ

ပါကစ တန်၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခံရသူ ၄၀၇၂ ဦးရှိပီး ၈၃ ဦးေသဆုံး

ဂျက်ဖာဆင်စီးတီး(အေမရိကန်) ဇွန်     ၂၈

အေမရကိန်ိင်ုင ံမဇီိရုြီပည်နယ်အေနာက်ေတာင်ပိင်ုး ကက်သားထုပ်ပုိးစက်ံုရိှ 

အလုပ်သမား  ၃၇၁  ဦးတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   စမ်းသပ်ေတွရှိခဲ့ေကာင်း 
အစားအေသာက်ကုမ ဏီ Tyson Foods က ေကညာခဲ့သည်။

ဇွန် ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အတွင်း ိရုယ်လ်မိရိှ အဆိပုါစက်ုမှံ အလပ်ုသမား 

၁၁၄၂ ဦးအား ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ပုိး ရိှ၊ မရိှ စမ်းသပ်ရာ  အလုပ်သမား ၂၉၁ ဦးတွင် 
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေတွရှိခဲ့ေကာင်း      ကုမ ဏီက     ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ခုအတွင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေတွရှိသ ူ၂၉၁ ဦးအနက် ပိုးေတွရှိသ ူ၂၄၉ ဦး 

သိုမဟုတ် ၈၅ ရာခိုင် န်းက ေရာဂါလက ဏာမြပသေကာင်း သိရသည်။ 

အလားတ ူကျန်းမာေရးအာမခလံပ်ုငန်းများ    သိုမဟတ်ု   ြပည်နယ်ကျန်းမာ 

ေရးဌာနက လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် သီးြခားစမ်းသပ်မ များအတွင်း အဆိုပါစက်ုံမှ 
ေနာက်ထပ် အလုပ်သမား   ၈၀   တွင်    ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေတွရှိခဲ့ေကာင်း   Tyson 
Foods က ေြပာသည်။

လွန်ခဲေ့သာရက်သတ ပတ်မှစပီး မက်စ်ဒိနုယ်လ်စရီင်စအုတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်သိသိသာသာြမင့်တက်လာြခင်းသည ်ယခု 

ကက်သားထုပ်ပုိးစက်ံု၏ ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အေရအတွက်ေကာင့် ြဖစ်သည် 
ဟု အဆိုပါထုတ်ြပန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းေရးသားထားေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဟိ စတန်တိုင်းမ်၊  ဘာသာြပန်-ေကျာ်ထိုက်စိုး

အေမရကိန် ကက်သားထပ်ုပိုးစက်ု၌ံ အလုပ်သမား ၃၇၁ ဦး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံ

ဝါရှင်တန်     ဇွန်    ၂၈ 
လူမ ကွန်ရက်    စာမျက်ှာတစ်ခုြဖစ်သည့ ်
ေဖ့စ်ဘွတ်က ၎င်းချမှတ်ထားေသာ စည်းမျ်း 
များကို   ချိးေဖာက်သူများအား   ၎င်းတို၏ 
စာမျက်ှာများေပ တွင်   သတိေပးချက်များ 
ေပးပိုြခင်းကိ ု    စတင်ေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း         
ယမန်ေနက ေြပာကားခ့ဲသည်။ 

ေဖ့စ်ဘွတ်    အမ ေဆာင်အရာရှိချပ် 
မာခ့်ဇကူာဘက်က  ေဖစ့်ဘွတ်စာမျက်ှာများ 
အသုံးြပမ အပါအဝင် ဗီဒီယိုေကာ်ြငာများှင့ ်
ပတ်သက်သည့ ်မဝူါဒအသစ်များကိ ုယမန်ေန  
က ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။ 

လူမျိးေရး       ခွဲြခားဆက်ဆံမ များကို 
အားေပးလ ံေဆာ်ေသာ    စာမျက်ှာများှင့ ်

လူမျိးေရးဆိုင်ရာ အမုန်းစကားများ ေရးသား 
ထားေသာစာမျက်ှာများကိ ု  ပယ်ဖျက်သွား 
မည်ြဖစ်သည်ဟ ုဇူကာဘက်က ဆိုသည်။ 

ထိုြပင် ေဖ့စ်ဘွတ်မှ ချမှတ်ထားေသာ 
မူဝါဒများကို ေဖာက်ဖျက်သ ူမည်သူမဆိုအား 
ခ င်းချက်မရှ ိ   သတိေပးအေကာင်းကားစာ 
ေပးပိုမည်ြဖစ်သည့အ်ြပင် အဓကိဏ်ုးြဖစ်ပွား 
ေစရန် လ ံေဆာ်ေရးသားေသာ စာမျက်ှာများ 
ကိ ုဖယ်ရှားပစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဇကူာဘက်က 
ေြပာကားခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်မ ကိ ုအားေပးအားေြမာက် 
ြဖစ်ေစေသာ  လူမည်းလူငယ်တစ်ဦးေသဆံုးမ  
ှင့်ပတ်သက်ပီး      ဆ ထုတ်ေဖာ်မ များကို   
 တ်ချသည့်      သမ တ ထရမ့်၏ပိုစ်များကိ ု 

တွစ်တာက အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ယင်းသုိ 
တွစ်တာ၏ေဖာ်ြပချက်များကိ ု   ဇကူာဘက်က  
ေဝဖန်ခ့ဲပီး ုိင်ငံေရးကိစ ရပ်များအေပ   ထင်ြမင် 
ချက်ေရးသားမ များကိ ုသတိကီးစွာ ကိင်ုတွယ် 
သင့်သည်ဟ ု မှတ်ချက်ြပေြပာကားခဲ့သည်။ 

မကာေသးမကီ အေမရကိန်ိင်ုငအံတွင်း 
လမူည်းလငူယ်တစ်ဦး ေသဆံုးမ ှင့်ပတ်သက်ပီး 
ဆ ထုတ်ေဖာ်မ များ   ြမင့်တက်လာသည့ ်
အတွက် ေဖ့စ်ဘွတ်၏မူဝါဒကိ ုေြပာင်းလဲရန ်
ဇူကာဘက်အေနြဖင့် ဖိအားအများအြပားှင့်      
ရင်ဆိုင်ေနရဖွယ်ရှိသည်ဟ ု      ေစာင့်ကည့ ်
ေလ့လာသူများက ဆိုသည်။             

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ခ်ျေက
ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ချမှတ်ထားေသာမူဝါဒများကိ ုချိးေဖာက်သည့ ်စာမျက်ှာများအား  
ဖယ်ရှားပစ်မည်ဟ ုေဖ့စ်ဘွတ်ထူေထာင်သ ူဇူကာဘက် ေြပာကား

ေဖ့စ်ဘွတ်အမ ေဆာင်အရာရှိချပ ်မာ့ခ်ဇူကာဘက်

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ

 ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ
၁၀၁၃၁၇၁၈ ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၀၂၂၆၉ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၅၄၉၅၄၉၂ ဦး



ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၀

ဝါရှင်တန်   ဇွန်   ၂၈
အလက်စကာကမ်းလွန်တွင် ဇွန် ၂၇ ရက်က အေမရကိန် ဂျက်တိက်ုေလယာ်များ 
က ရှုားကင်းေထာက်ေလယာ်  ေလးစင်းအား   ကားြဖတ်ဟန်ထားခဲေ့ကာင်း 
ေြမာက်အေမရိက ေလေကာင်းရန် ကာကွယ်ေရးစစ်ဌာနချပ် (အန်အိုကျ 
ေအဒီ)၏ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။

ေရးသားေဖာ်ြပ
အလက်စကာ ေလေကာင်းကာကွယ်ေရးကန်သတ်ဇုန် (ေအဒီအုိင်ဇက်)

အတွင်းသို ဝင်ေရာက်လာသည့ ်တီယူ-၁၂၄ အမျိးအစား ုရှားကင်းေထာက ်
ေလယာ်ေလးစင်းအား အေမရိကန်ေလတပ်မ ှအက်ဖ်-၂၂ အမျိးအစား ဂျက် 
တိက်ုေလယာ်များ၊ ေလာင်စာဆီြဖည့်ေလယာ်ှင့် ကိတင်သတိေပး ထိန်းချပ်မ  
ေလယာ်များက ကားြဖတ်ဟန်တားခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြမာက်အေမရိက 
ေလေကာင်းရန် ကာကွယ်ေရးစစ်ဌာနချပ်၏ တွစ်တာစာမျက်ှာတွင် ေရးသား 
ေဖာ်ြပသည်။

ုရှားစစ်ေလယာ်များသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလေကာင်းပိုင်နက ်
အတွင်းတွင်ရိှေနခဲ့ပီး အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ၏ု ေလေကာင်းပိင်ုနက် နယ်ေြမ 
အတွင်း၌ ရှိမေနခဲ့ေကာင်း  ၎င်းစစ်ဌာနချပ်၏   ေကညာချက်တွင ်  ေဖာ်ြပ            
သည်။

ဇွန်  ၂၄ ရက် ေှာင်းပိုင်းက အလက်စကာ၏ ေလေကာင်းကာကွယ်ေရး 
ကန်သတ်ဇန်ု (ေအအိင်ုဒဇီက်)အတွင်းသို ရှုားစစ်ဘက်မှ ေရေကာင်းကင်းလှည့ ်
ေလယာ်များြဖစ်သည့ ် အိုင်အယ်လ် -၃၈   အမျိးအစား  ေလယာ်ှစ်စင်း 
ဝင်ေရာက်ခဲ့မ အား   အေမရိကန်ဂျက်တိုက်ေလယာ်များက   ဟန်တားခဲ့ပီး 
ေနာက်တွင်   ယခုကားြဖတ်ဟန်တားရမ  ြဖစ်ေပ လာြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - ေဇာ်ဝင်း

ကုလသမဂ    ဇွန်   ၂၈ 
ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆး ထုတ်လုပ်ြဖန်ချိိုင်ေရးကိးပမ်းရာတွင ်အေမရိကန်ေဒ လာ 
၁၈ ဘီလီယံလိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း   ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ သိပ ံပညာရှင်များအကီးအက ဲ
ဆွာမီနသန်က ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ဂျနီီဗာမိ၌ ြပလုပ်ခဲ့ေသာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင ်ကမ ာ့ 
ကျန်းမာေရးအဖဲွ သိပ ံပညာရှင်များအကီးအကဲ ဆွာမီနသန်က ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆး 
ေဖာ်ထတ်ုိင်ုေရးအတွက် ေငေွကးကန်ုကျမ စရတ်ိှင့်ပတ်သက်ပီး အထက်ပါအတိင်ုး ေြပာကား 
ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထွက်ေပ လာေရးအတွက် ကမ ာ့ 
ိင်ုငမံျားက ကိးပမ်းလျက်ရိှသည့် စာရင်းရိှ ေဆးဝါးအေရအတွက်သည် ၂၀၀ ေကျာ်ရိှပီး ယင်းတို 
အနက် ၁၅ ခုမှာ လက်ေတွစမ်းသပ်မ ြပလုပ်ိုင်ေသာ   အဆင့်သို   ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ေကာင်း 
ဆွာမီနသန်က ဆိုသည်။ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆးတစ်ရပ် ထွက်ေပ လာရန် အချနိ်အားြဖင့် ၁၂ လမှ ၁၈ 
လခန် ကာိင်ုမည်ြဖစ်ပီး ကမ ာ့ိင်ုငမံျားမှ သပိ ံပညာရှင်များှင့် ေဆးဝါးကမု ဏမီျား၏ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်မ သည်    ကာကွယ်ေဆးထွက်ေပ လာေရးအတွက် အဓိကကျသည်ဟု ၎င်းက 
ဆက်လက်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ ကာကွယ်ေဆးထွက်ေပ လာရန် ကိးပမ်းရာတွင် လာမည့်ှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ 
ကျန်ကျမည့်စရိတ်ပမာဏသည် ခန်မှန်းေြခအားြဖင့် ၁၈ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ရှိမည်ြဖစ်ပီး 
လာမည့်ေြခာက်လတာကာလအတွင်း ေဆးဝါးေဖာ်စပ်မ အတွက် ေဒ လာ ၁၁ ဒသမ ၃ ဘလီယီကံိ ု
သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်း ၎င်းကဆိုသည်။ 

ထိုြပင် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲက ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများအပါအဝင် ကမ ာ့ိုင်ငံအသီးသီးကို 
ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ှစ်ဘီလီယံခန်  မ ေဝေပးမည်ြဖစ်သည်ဟု ဆွာမီနသန်က ေြပာကား 
ခဲ့သည်။ 

ယခင်က ဗိင်ုးရပ်စ်ပိုးတိုက်ဖျက်ရာတွင် ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွအေနြဖင့ ်ကညူေီထာက်ပံမ့  
များေပးရာ၌ တစ်ိုင်ငံှင့်တစ်ိုင်င ံသာတူညီမ မ မရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအချနိ်တွင် ိုင်ငံအား 
လုံးကိ ုကူညီေထာက်ပ့ံမ များ ညီတူညီမ ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်ဟု ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ အကီးအကဲ 
တီဒုိစ်အက်ွမ် ဂီဘရီယီဆက်စ်က ဧပီလတွင်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက၊ ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဝါရှင်တန်  ဇွန်   ၂၈
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၌ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဦးေရသည် 

ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ် ၄၀၀၀၀ ေကျာ်ခဲ့ပီး ှစ်ရက်ဆက်တိုက် 
စံချနိ်တင်ခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရသည်။

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၌ ဇွန် ၂၆ ရက်က ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး 

ကူးစက်ခံရသူ အတည်ြပလူနာ  ၄၅၂၅၅  ဦးရိှေကာင်း   ဂ န်ေဟာ့ကင်း 
တက သိုလ်မှ သုေတသီများက ြပစုထားသည့ ်စာရင်းအရ သိရှိရပီး 

ယင်းအေရအတွက်မှာ ဇွန် ၂၅ ရက်ထက် ဦးေရ ၅၀၀၀ ြမင့်တက်ခ့ဲြခင်း 
ြဖစ်သည်။

အေမရကိန်ေတာင်ပိင်ုးရိှ ဖေလာ်ရဒီါြပည်နယ်၌ ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ် 
ကူးစက်ခံရသ ူ၉၀၀၀ ခန်ရှိေကာင်း သတင်းများထွက်ေပ ခဲ့သည်။

ဖေလာ်ရဒီါြပည်နယ်အစိုးရက မိင်ုယာမကီမ်းေြခအား အေမရကိန် 

လွတ်လပ်ေရးေနမတိုင်မ ီတစ်ရက်ြဖစ်သည့ ်ဇူလိုင် ၃ ရက်မှ စတင် 

ပိတ်ထားရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။

တစ်ရက်တာအတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်မ အေရအတွက် 

မှာ ိင်ုငေံတာင်ပိင်ုးရိှ တက ဆက်ြပည်နယ်၌ ၅၆၀၀ ှင့ ်အေနာက်ပိင်ုးရိှ 
အရီဇိုးနားြပည်နယ်တွင ်၃၄၀၀ ဦးအထိ ရှိခဲ့သည်။

အဆိုပါ   ြပည်နယ်များ၌   ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  

အေရအတွက်   ြမင့တ်က်လာပီးေနာက်တွင်  ဒတုယိသမ တ မိက်ုခ်ပန်စ် 
က ဖေလာ်ရဒီါှင့ ်အရဇီိုးနားြပည်နယ်များ၌ ြပလပ်ုမည့ ်မဆွဲယ်စည်းုံး 

မ ပွဲများကိ ုရက်ေရ ဆိုင်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။
ယင်းသို ရက်ေရ ဆိင်ုးခဲြ့ခင်းမှာ သတထိားေဆာင်ရက်မ များစွာထမှဲ 

တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ၎င်း၏မဲဆွယ်စည်းံုးေရးအဖဲွက ေြပာကားသည်။
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၌ လာမည့်သီတင်းပတ ်ကုန်ပိုင်းတွင ်

ကျေရာက်မည့ ်လွတ်လပ်ေရးေန  အခမ်းအနားများသို လအူများအြပား 
တက်ေရာက်မည်ဟုခန်မှန်းရြခင်းေကာင့ ်ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက ်

ြဖစ်ပွားမ များ တစ်ဟုန်ထုိး တက်မလာေစရန် ကာကွယ်ေရးမှာ အေရးကီး 

သည့် အေနအထားရှိေနေကာင်း သတင်းတွင် ေဖာ်ြပသည်။

 ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေအ

ဘာသာြပန် -ေဇာ်ဝင်း

ကိုလံဘို   ဇွန်   ၂၈
သီရိလက  ာအစိုးရသည ်ိုင်ငံအတွင်း 
ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ    ကူးစက်ပျံှံမ  
အထွတ်အထိပ်သုိ ေရာက်ရိှေနစ် ပီးခ့ဲ 
သည့လ်က ထိေရာက်ေသာ ညမထွက်ရ 
အမန်ိတစ်ရပ်ကိ ုတစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုး 
အတာြဖင့်   ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပီး 
ယင်းအမိန်ကိ ုယေနမှစ၍ ြပန်လည် 
ေြဖေလ ာ့လိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း သီရိ 
လက  ာသမ တုံးက ေြပာကားသည်။

သီရိလက  ာအစိုးရသည်   ိုင်ငံ 
အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  
ထိန်းချပ်ရန် ေမ ၂၀ ရက်က အသွား 
အလာကန်သတ်မ များကို ချမှတ် 
ခဲ့ပီးေနာက် ယင်းကန်သတ်မ များကိ ု

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ရန် ချမှတ်သည့် ညမထွက်ရအမိန် သီရိလက  ာ ေြဖေလ ာ့
ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်လကတည်းက တြဖည်း 
ြဖည်း ေြဖေလ ာ့လာခ့ဲသည်။ သိုေသာ် 
ညမထွက်ရအမိန်ကိုမ ူ   ဆက်လက် 
အကျံးဝင်ေသးေကာင်း သိရသည်။

ထိုအြပင် သီရိလက  ာအစိုးရသည ်
အစိုးရအဖွဲဝင ်      ဝန်ကီးတစ်ဦး၏ 
ဈာပနအခမ်းအနားှင့်  ဘာသာေရး 
ပဲွေတာ်တစ်ခှုင့ ်ပတ်သက်၍ ကီးမား 
ေသာ  လူစုေဝးမ များကို  ေလ ာ့ချရန် 
ေမလေှာင်းပိုင်းှင့ ်   ဇွန်လအေစာ 
ပိင်ုးက တင်းကျပ်ေသာ အသွားအလာ 
ကန်သတ်မ များကို ြပန်လည်ချမှတ်ခ့ဲ 
ေကာင်း သိရသည်။

အစိုးရသည် ညမထွက်ရအမိန်ကိ ု
ယေနမှ စ၍ လုံးဝေြဖေလ ာလ့ိက်ုပြီဖစ် 

ေကာင်း သရီလိက  ာသမ တုံးေတာ်က 
ထတ်ုြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင် ေဖာ်ြပထား 
သည်။ ဧပီ ၃၀ ရက် ေနာက်ပုိင်း သီရိ 
လက  ာုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 
ခံရသူများသည်  အေရှအလယ်ပိုင်း 
ေဒသတွင် ေသာင်တင်ခဲ့ပီး အထူး                
ေလယာ်များြဖင့် ုိင်ငံအတွငး် ေခ  
ေဆာင်လာကာ  ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်း 
များ၌ သီးြခားထား၍ ေစာင့်ကည့မ် ခယံ ူ
ေနကသူများြဖစ်ေကာင်း  သီရိလက  ာ 
ကျန်းမာေရး အရာရိှများက ေြပာသည်။

သီရိလက  ာ   ေရတပ်စခန်းတစ်ခု၌ 
အစုလိုက်အပံလိုက ်      ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်မ ကိ ု      အသွားအလာ 
ကန်သတ်မ များ ချမှတ်ြခင်းြဖင့် ထိန်း 

ချပ်ိုင်ခဲ့ေကာင်း၊ လက်ရှိအချနိ်၌ 
ေဒသတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကူးစက်မ  
မရှိေတာ့ေကာင်းှင့် ဝယ်လီဆာရာ 
ေရတပ်စခန်းရှိ   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 
ကူးစက်ပျံှံမ ကိုလည်း     ထိန်းချပ် 
ိင်ုခဲေ့ကာင်း ကျန်းမာေရးအရာရိှများ 
က ထပ်မံေြပာကားသည်။

သိုေသာ်သရီလိက  ာအာဏာပိင်ုများ 
သည် ိုင်ငံတကာေလေကာင်းလိုင်း
များအား ိင်ုငအံတွင်း ဝင်ေရာက်ြခင်း 
မှ         တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်းှင့်အတ ူ
ေလေကာင်းှင့ ်   ေရေကာင်းနယ်စပ် 
ဝင်ေပါက်များကုိ        ဆက်လက်ပိတ် 
ထားမည်ြဖစ်ပီး   ဩဂတ်ု ၁  ရက်မှစ၍ 
ြပန်ဖွင့ရ်န်   စစီ်ထားသည်။   သိုေသာ် 
ြပည်ပိင်ုငမံျားမှ       ြပန်ဝင်လာသည့ ်
ိုင်ငံသားများအကား     ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါ ကူးစက်မ များေကာင့် နယ်စပ် 
ဝင်ေပါက်ြပန်ဖွင့်ရမည့်         အချနိ်ကို 
အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် ြပန်လည် 
သုံးသပ်ိုင်ေကာင်း       ကျန်းမာေရး 
အရာရှိတစ်ဦးက ေြပာကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ သီရိလက  ာုိင်ငံ၌ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 
၂၀၀၀ ခန်ရိှပီး အဆိပုါ ေရာဂါေကာင့ ်
ေသဆုံးသ ူ၁၁ ဦး ရိှေကာင်း သီရိလက  ာ 
အစိုးရမှ ထုတ်ြပန်သည့် တရားဝင ်
ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ
ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆး ထုတ်လုပ်ရန် 
ေဒ လာ ၁၈ ဘီလီယံ လိုအပ်ဟု ကမ  ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲေြပာကား

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၌ 
ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ  စံချနိ်တင်ြမင့်တက်

အလက်စကာကမ်းလွန်၌
 ုရှားကင်းေထာက် ေလယာ်များအား 
အေမရိကန် ဂျက်တိုက်ေလယာ်များက 

ကားြဖတ်ဟန်တား



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်    ၂၈
ရခိင်ုြပည်နယ် စစ်ေတွမိနယ်ရိှ  စစ်ေတ ွ- ေရချမ်းြပင်သွား 
ကားလမ်း၌ ယမန်ေနက AA အကမ်းဖက ်ေသာင်းကျန်း 
သူများ   ေထာင်ထားသည့ ်   ေဒသ ရလက်လုပ်ရီမုမိုင်း 
တစ်လုံး ေပါက်ကဲွပီး ေဒသ ရလက်လပ်ုရမီမုိင်ုး ငါးလုံးကိ ု
တပ်မေတာ်အင်ဂျင်နယီာတပ်ဖဲွဝင်များက ေဖာ်ထတ်ုရရိှခဲ ့
ေကာင်း  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး၏ သတင်း 
ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

အဆိုပါ  သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင ် ရခိုင်ြပည်နယ ်
စစ်ေတွ-ေရချမ်းြပင်သွားကားလမ်းေပ ၌ AA အကမ်းဖက် 
ေသာင်းကျန်းသူများက ေဒသ ရလက်လုပ်ရီမုမိုင်းများ 
ေထာင်ထားေကာင်း     သတင်းရရှိသြဖင် ့    တပ်မေတာ် 

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်အတွင်း ဆိင်ုကယ်စီးနင်းလာသ ူ

ှစ်ဦးအား ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသ ူ အမျိးသား တစ်ဦးှင့် ပူးေပါင်း 

ကူညီသူ အမျိးသား သုံးဦးတိုအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ယမန်ေန   ည  ၈   နာရီေကျာ်ခန်တွင ် ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် 

စက်မ (၁) ရပ်ကွက်ေန မိုးဟိန်းကို  ေမာင်းှင်ပီး မ---- လိုက်ပါလာသည့ ်

ဆိုင်ကယ်မှာ(၂၆ x ၈၀) လမ်းေထာင့ ်မီးပွိင့် အေရာက်၌ မီးနီ၍ရပ်တန်ေနစ် 

၎င်းတုိ၏ေနာက်မှ ဆုိင်ကယ်တစ်စီးြဖင့် လုိက်ပါလာသည့်  အမျိးသား ှစ်ဦး 

(စိစစ်ဆဲ)က  ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသွား၍ မိုးဟိန်းကိုတွင ်ဝဲနံေဘး 

ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ တစ်ချက်(မစိုးရမ်ိရ)ရရိှခဲ့ပီး မ ေလးြပည်သူေဆးုံကီး 

သို     တက်ေရာက်ကုသခဲ့ရေကာင်း    မိုးဟိန်းကို၏ဖခင်က   တိုင်တန်းသြဖင့ ်

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ ်အမှတ်(၂)နယ်ေြမ ရဲစခန်းက အမ ဖွင့် စုံစမ်းခဲ့သည်။

အမ ှင့ပ်တ်သက်၍  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ရတဲပ်ဖဲွဝင်များက စစိစ်စုစံမ်း 

ခ့ဲရာ မုိးဟိန်းကုိ၏ ဆုိင်ကယ်ေနာက်တွင် လုိက်ပါလာသူ မ---- ၏ ေြပာြပချက် 

အရ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်သူမှာ ၎င်း၏ရည်းစားေဟာင်း ေဝယံေကျာ(်ခ)ရဲမာန် 

ြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပီး   ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်များအရ   အခင်း 

ြဖစ်ပွားစ် ဆိင်ုကယ်ေမာင်းသ ူ မဟာေအာင်ေြမအေရှ ရပ်ကွက်ေန စိင်ုးသရူဦး 

(ခ) ရှမ်းကီးအား ြပစ်မ ကျးလွန်ရာတွင ်အသုံးြပခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ ်တစ်စီးှင့် 

အတူ ၎င်း၏ေနအိမ်၌လည်းေကာင်း၊   ပူးေပါင်းပါဝင်သူများြဖစ်သည့ ်  မဟာ 

ေအာင်ေြမမိနယ် ချမ်းြမသာစည်ေြမာက်ရပ်ကွက်ေန မင်းသူရိန်ခန်(ခ) သူရိန် 

ခန်ှင့် လမင်းိုင်(ခ) ေမာင်ဝိုင်းတိုအား Webley အမျိးအစား ေြခာက်လုံးြပး 

ေသနတ် တစ်လက်၊ ၎င်းကျည ်၁၀ ေတာင့်တိုှင့်အတူ ၎င်းတို၏ ေနအိမ်များ၌ 

လည်းေကာင်း၊ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်သူ ေဝယံေကျာ(်ခ)ရဲမာန်အား စစ်ကိုင်းမိ 

နယ် ဒီပဲယင်းကွဲေကျးရာ ဘုန်းကီးေကျာင်း၌လည်းေကာင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး 

ေဝယံေကျာ(်ခ)ရဲမာန်၏   ထွက်ဆိုချက်အရ   ၎င်း၏ရည်းစားေဟာင်းြဖစ်သ ူ

မ---- မှာ မိုးဟန်ိးကိုှင့အ်တ ူဆိင်ုကယ်စီးနင်းသည်ကိ ုမေကျနပ်၍ ေသနတ်ြဖင့် 

ပစ်ခတ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်းှင့ ်တရားမဝင် ေသနတ်ရရိှကိင်ုေဆာင်မ အေြခအေန 

အား ဆက်လက်စစိစ်ေဖာ်ထတ်ုလျက်ရိှပီး ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျားအား ဥပေဒှင့် 

အည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွမှ သတင်း 

ရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈
ရှမ်းြပည်နယ် ရာငံမိနယ် ဆင်ဆာြပားေကျးရာ၌ ယမန်ေန  
က ေကျာက်မိင်ုးခဲွရန်အတွက် ယမ်းစမ်ိးများအား သစ်သား 
ဆုအံတွင်းထည့၍် ေထာင်းေနစ် ယမ်းေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားပီး 
ှစ်ဦးေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် အဆိုပါ 
ေကျးရာေန ေဒ တင်ကည်သည်  ေကျးရာဇရပ်ေဆာက်လပ်ု 

ရာတွင်  ေကျာက်များရရှိေရး   ေကျာက်မိုင်းခွဲရန်အတွက ်
ယမ်းစမ်ိးများအား သစ်သားဆုအံတွင်းထည့၍် ေထာင်းေန 
စ် ယမ်းေပါက်ကဲွမ ြဖစ်ပွားပီး  ၎ င်းှင့်အနီးရိှ   ေကျာ်မင်း 
ထက်တိုတွင်   ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သြဖင့ ်  ရာငံမိ  ြပည်သူ  
ေဆးုံသို    ပိုေဆာင်ကုသစ်   ေသဆုံးသွားခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။  ြဖစ်စ်ှင့်ပတ်သက်၍  ရာငံမိမရဲစခန်းက 
အမ ဖွင့် စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။   ရဲြပန်ကား

စစ်ေတွ - ေရချမ်းြပင ်ကားလမ်း၌ AA အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများ ေထာင်ထားသည် ့
ေဒသ ရလက်လုပ်ရီမုမိုင်း တစ်လုံးေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွား

၁။ ကက်ငှက်တပ်ုေကွးေရာဂါသည် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးေကာင့် ြဖစ်ပွားရြခင်းြဖစ်ပီး ရာသမီေရး ကူးစက်ကျေရာက်ြဖစ်ပွား 
တတ်သြဖင့် မိမိတို ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး ခံများတွင ်အဆိုပါေရာဂါ ကူးစက်ကျေရာက်ြခင်း မရှိေစေရးအတွက ်ေမွးြမေရး ခ ံ
များ၏ ဇဝီလုံ ခံမ ကိ ုစနစ်တကျြမင့်တင်ရန် လိအုပ်ပါသည်။ ကက်ငှက်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိင်ုရန်အတွက် 
ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-
 (က) ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး ေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလုံ ခံမ ကို အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ရန်၊
 (ခ)  ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး ေမွးြမေရး ခံများှင့် ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး အရှင်ေဈးများတွင ်စနစ်တကျ ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း 

ပုံမှန်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊
 (ဂ)  အြခား ခံများမ ှ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ  ငှားရမ်းသုံးစွဲြခင်းမြပရန်ှင် ့ လူှင့် ယာ်အဝင်/အထွက် 

ထိန်းချပ်ရန်၊
 (ဃ)  ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး  ေမွးြမေရး ခံများအတွင်းအပူချနိ်၊   စိုထိုင်းဆ၊  ေလဝင်/ေလထွက်  ေကာင်းမွန်ေစေရး 

ေဆာင်ရက်ရန်၊
 (င)   ေမွးြမေရး ခံအတွင်းသို ဝင်ေရာက်ပါက ှာေခါင်းစည်း၊ လက်အိတ် စသည့် အကာအကွယ်ပစ ည်းများ 

စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရန်၊
 (စ)  ကက်၊ ငှက်များကိ ုကိုင်တွယ်ပီးတိုင်းှင် ့ ကက်၊ ဘဲ၊  ငုံး  ေမွးြမေရး ခံများမ ှ  ထွက်သည့်အခါတိုင်း 

ဆပ်ြပာြဖင် ့လက်ေဆးြခင်းှင် ့တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းေရး ြပလုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 
 (ဆ) အသားှင့် ဥတိုကို ေသချာစွာကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီးမ ှစားသုံးရန်၊ 
 (ဇ)  ကက်၊ ငှက်များ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ုတ်တရက်ေသဆုံးပါက   နီးစပ်ရာအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊  ေမွးြမေရးှင် ့

ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖွဲထံသို ချက်ချင်းသတင်းပိုရန်၊
 (ဈ)  ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့် ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖြွခင်းလပ်ုငန်းများတွင် သက်ဆိင်ုရာဌာန၊ အဖဲွအစည်း 

များှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။
ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

အင်ဂျင်နယီာတပ်ဖဲွဝင်များက လိက်ုလရှံင်းလင်း ေဖာ်ထတ်ု 
စ်  ေဒသ ရလက်လုပ်ရီမုမိုင်း  တစ်လုံး  ေပါက်ကွဲခဲ့ပီး 
ေဒသ ရလက်လပ်ုရမီမုိင်ုး ငါးလုံး ေဖာ်ထတ်ုရရိှခဲေ့ကာင်း။

  စစ်ေတွ - ေရချမ်းြပင်သွား   ကားလမ်းတွင ်  AA 
အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများက   မိုင်းေထာင်ထား 
ေကာင်း တာဝန်သိြပည်သူများက သတင်းေပးပိုခဲ့သြဖင် ့
ယမန်ေန    မွန်းလွဲပိုင်းတွင်  တပ်မေတာ်အင်ဂျင်နီယာ 
တပ်ဖွဲဝင်များြဖင် ့လိုက်လံရှင်းလင်းေဖာ်ထုတ်ခဲ့ေကာင်း၊ 
ထိုသိုရှင်းလင်းေဖာ်ထုတ်စ ်   စစ်ေတွမိ     နည်းပညာ 
ေကာလပ်ိ(GTC)ေရှရိှ စစ်ေတ-ွေရချမ်းြပင်သွား ကားလမ်း 
၏   ဝဲ၊ ယာဘက်ြခမ်းများ၌   ေဒသ ရလက်လုပ်ရီမုမိုင်း 
ှစ်လံုး ေတွရိှခ့ဲသြဖင့် ရှင်းလင်းေဆာင်ရက်စ် ကားလမ်း၏ 

ယာဘက်ြခမ်းရှ ိ   ေဒသ ရလက်လုပ်ရီမုမိုင်း   တစ်လုံး 
ေပါက်ကွဲခဲ့ေကာင်း၊  မိုင်းေပါက်ကွဲမ ေကာင် ့   ထိခိုက်မ  
မရိှေကာင်းှင့် အများြပညသူ်များ အ ရာယမ်ြဖစ်ေစေရး 
စစ်ေြမြပင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲဝင်များက    ဆက်လက် 
စစ်ေဆးေဆာင်ရက်စ် ေဒသ ရလက်လပ်ုရမီမုိင်ုး သုံးလုံး 
ထပ်မံေတွရှိပီး  သက်မဲ့ြပလုပ်၍ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း 
ခဲ့ေကာင်း။

AA    အကမ်းဖက ်  ေသာင်းကျန်းသူများအေနြဖင် ့
ေကျးရာများအနီးှင် ့အများြပည်သူများ အသုံးြပလျက်ရှ ိ
သည့် ကားလမ်းများတွင ် မိုင်းေထာင်၊ မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက် 
ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိြခင်းေကာင် ့  ၂ဝ၁၇  ခုှစ် 
ိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်မှ ယေနအထိ အြပစ်မဲ့ြပည်သ ူ၁၆ ဦး 

ေသဆုံးခဲ့ကာ ၅၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပ 
ပါရှိသည်။ 

ယမန်ေန   မွန်းလွဲ  ၂ နာရီ   ၁၅  မိနစ်ခန်ကလည်း 
ရခုိင်ြပည်နယ်   ေြမပံုမိနယ်   စံညင်းေကျးရာေန  မနန်းစု 
သည်  ေကျးရာအနီး ကဏန်းေထာင်ရန် သွားေရာက်စ ်
ေကျးရာ၏ အေနာက်ဘက် တစ်မိင်ုခန်အကွာသိုအေရာက်၌ 
AA  အကမ်းဖက်ေသာင်းကျန်းသူများ  ေထာင်ထားသည့ ်
ေဒသ ရလက်လုပ်မိုင်း   တစ်လုံး   နင်းမိေပါက်ကွဲသြဖင့ ်
၎င်းတွင ်  မိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာ  အနည်းငယ်ရရှိခဲ့ေကာင်း 
တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုးက  သတင်းထတ်ုြပန် 
ထားသည်။ 

သတင်းစ် 

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၌ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသူ တစ်ဦးှင့် 
ပူးေပါင်းကူညီသူ သုံးဦးအား ေဖာ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၌ ေသနတ်ြဖင့်  ပစ်ခတ်ထွက်ေြပးသူ  တရားခ ံေဝယံေကျာ(်ခ)ရဲမာန်၊ ပူးေပါင်းပါဝင်သူ တရားခ ံသံုးဦးှင့် အခင်းြဖစ်စ်အသံုးြပသည့် 
ေြခာက်လုံးြပးေသနတ်တိုကိ ုေတွရစ်။

ရာငံမိနယ်၌ ယမ်းေပါက်ကွဲ၍ ှစ်ဦးေသ

ကက်ငှက်တပ်ုေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ချက်



ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၀
ကိုဗစ်-၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၈-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 - အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၆၂)ခု၊
 - ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၃) ခု၊
 - ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (မ ေလး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၈၀) ခုှင့်
 - ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၇) ခု၊ 
  စုစုေပါင်း (၁,၁၈၂)ခုအား ယေန၊ ညေနတွင် စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ -
 • COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် (၃) ဦး ေတွရှိရပါသည်။ 
၂။ (၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊  ည (၈:၀၀)နာရီအထိ   ြမန်မာိုင်ငံတွင ် COVID-19 ေရာဂါ    ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 
(၂၉၉) ဦးရှိပါသည်။ 
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေဟာင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကိမ်ဆက်တိုက် 
ပိုးမေတွရှိသ ူအသစ် (၂) ဦး (Case- 245, 247) ေတွရှိရသြဖင့ ်စုစုေပါင်း  ပိုးကင်းစင်သ ူ၂၁၈ ဦးရှိပီး ၎င်းတိုအနက် 
၂၀၆   ဦးအား    ေဆးုံမှဆင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ကာ   သတ်မှတ်ေနရာများတွင ်  အသွားအလာဆက်လက်ကန်သတ်၍ 
ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပါသည်။   

၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများအနက ်ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည်။ 
၅။ (၂၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀)နာရီမှ(၂၈-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ ေနလယ်(၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း ေတွရှိ 
ရေသာ ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ ်(၁၉) ဦး ရှိပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း
(၂၈-၆-၂၀၂၀)  ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

 

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ

၁။   (၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနအတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးရာတွင ်-
 • အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL)မှ   ထပ်မံစစ်ေဆးပီးခဲ့ေသာ   ဓာတ်ခွဲနမူနာ 

(၅၆၃)ခု
 • ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၂)ခု၊
 • ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခုတင် - ၁၀၀၀)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၅)ခု၊
  စုစုေပါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၃၀)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ-
 • COVID-19 ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ ်(၃)ဦးေတွရှိခဲ့ပါသည်။ 
၂။  (၂၈-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 ေရာဂါ  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ 
(၂၉၆) ဦးရှိပါသည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ (၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင်- 
 • အမျိးသားကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန  (ရန်ကုန်)(NHL)မှ   (ပထမအသုတ်ှင့်   ဒုတိယအသုတ်) 

ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၁၁၂၈)ခု၊
 • ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၂)ခု၊
 • ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(မ ေလး)(PHL-Mdy)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၂၇၈) ခု၊
 • ြပည်သူကျန်းမာေရးဓာတ်ခွဲမ ဆိုင်ရာဌာန(ေမာ်လမိင)် မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၂)ခု၊ 
 • ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁) တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး(ခုတင် - ၁၀၀၀)မှ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၅)ခု၊ 
  စုစုေပါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၉၆၅)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ပါသည်။

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

(၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန  ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များတွင် COVID-19 လူနာေတွရှိမ 
ည (၈:၀၀) နာရီ 

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့မ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်
(၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ 

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေနထုတ်ြပန်ချက်

(၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ

COVID-19 ေရာဂါအတွက ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ အေြခအေန
(၂၈-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ



   ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်- ၁၉ သတင်း

ကမေမာင်း   ဇွန်   ၂၈
ကရင်ြပည်နယ ်ကမေမာင်းမိအတွင်းရှ ိ     ေထာက်ပံ့ရန် 
ကျန်ရှိသည့် ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအား 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှ ေထာက်ပံ့ေသာ အေြခခံစားေသာက ်
ကုန်(၅)မျိးအတွက်    ေထာက်ပံ့ေငွများ   ဆက်လက် 
ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ြခငး်ကုိ ယေန  နံနက် ၁၀   နာရီက    
ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်    ဦးေစာဝင်းထိန်၊ 
မိအုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်မျိးသန်ှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချပ် 
ေရးမှးများက  အမ်ိတိင်ုရာေရာက် သွားေရာက်၍ ေထာက်ပံ ့
ေပးအပ်ခဲ့သည်။

အေြခခံစားေသာက်ကုန်ပစ ည်း    (၅)မျိးအတွက် 
ေထာက်ပံ့ရန်ကျန်ရှိေသာ        အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၌ 
အိမ်ေထာင်စု ၃၀၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၌ အိမ်ေထာင်စု ၃၀၊ 
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၌   အိမ်ေထာင်စု   ၅၃  စု  စုစုေပါင်း 
အိမ်ေထာင်စု ၁၁၃ စုတိုအတွက် အိမ်ေထာင်စုတစ်စုလ င် 
ေငွကျပ် ၁၅၀၀၀  န်းြဖင့် စုစုေပါင်းေငွကျပ ်၁၆၉၅၀၀၀ 
ကို ကူညီေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                

လင်းသန်(ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီ   ဇွန်   ၂၈
ထိုင်းိုင်ငံမှ ြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သား ၃၆၆ ဦး ယေန  
တွင် ြမဝတီ ချစ်ကည်ေရး အမှတ်(၂)တံတားမှတစ်ဆင့ ်
ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများသည ် ထိုင်းိုင်င ံ
ဆိုင်ရာ ြမန်မာသံုံး၏ ခွင့်ြပချက်များရယူကာ ထိုင်းိုင်င ံ
ေဒသအသီးသီးမ ှ   ၎င်းတို၏   အစီအစ်ြဖင့်  ြပန်လည် 
ဝင်ေရာက်သူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသမူျားအား ကျန်းမာေရးစစ်ေဆး 
မ ှင့် အြခားေသာ လိုအပ်ချက်များကိ ုေဆာင်ရက်ိုင်ရန် 
အတွက်   ကရင်ြပည်နယ ်    လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်
ဦးသန်ဇင်ေအာင်၊ ြမဝတီခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေတဇာ 
ေအာင်၊ ဒုတိယခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်း၊ 
မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးဖိးေဇာ်ကုိကုိ၊ လူဝင်မ ကီးကပ် 
ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဆိုင်ရာ ြမဝတီခိုင်ဦးစီးမှးုံးမ ှ
ခိုင်ဦးစီးမှး ဦးေအာင်ခိုင်ေဆွှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ 
သမူျားက ကီးကပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအေနြဖင့ ်ေမ ၁ ရက်မှ 
၃၁ ရက်အထိ ၁၁၆၈၀၊ ဇွန် ၁ ရက်တွင် ၁၀၄၃ ဦး၊ ဇွန် ၂ 
ရက်တွင် ၁၅၁၇ ဦး၊ ဇွန် ၃ ရက်တွင် ၁၅၄၇ ဦး၊ ဇွန် ၄ 
ရက်တွင် ၁၂၀၄ ဦး၊ ဇွန် ၅ ရက်တွင် ၁၁၉၀၊ ဇွန် ၆ ရက်တွင် 
၁၇၈၄ ဦး၊ ဇွန် ၇ ရက်တွင် ၁၆၃၅ ဦး၊ ဇွန် ၈ ရက်တွင် ၉၄၆ 
ဦး၊ ဇွန် ၉ ရက်တွင် ၁၀၉၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် ၉၉၄ ဦး၊ 

မိတ်   ဇွန်   ၂၈
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး မိတ်မိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေရးလုပ်ငနး်များတွင ်ကူညီေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 
သည့်  အေရးေပ လူနာတင်ယာ်အသင်းများအတွက ်
တစ်ကိုယ်ေရသုံး ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများကို ယေနနံနက် 
၁၀  နာရီက     ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
က န်းရတနာခန်းမ၌ ေထာက်ပံ့ခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးှင့ ် ကန်သတ် 
ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းများရှ ိ   ေနရပ်ြပန်များ၊ ကန်သတ် 
ေစာင့်ကည့်လူနာများအား   အေရးေပ လူနာတင်ယာ ်
များြဖင့်    ေဘးအ ရာယ်ကင်း၍    ကျန်းမာေရးှင့်  
ညီွတ်စွာ ပိုေဆာင်ိုင်ေရးအတွက် တစ်ကိုယ်ေရသုံး 
ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု ၁၀၀ ကိ ုမိတ်ခုိင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ထိန်းချပ်ေရးှင့်   အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီက 
ေထာက်ပံ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တစ်ကုိယ်ေရသံုး ကာကွယ်ေရးဝတ်စုမံျား ေထာက်ပံ ့
ရာ၌ အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် ဦးဥက ာမင်းှင့် 
ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး   ဦးေအာင်ေကျာ်ဦးတို  ကိုဗစ်-၁၉  

ကမေမာင်းမိ၌ ပုံမှန်ဝင်ေငွမရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအား 
အေြခခံစားေသာက်ကုန(်၅)မျိးအတွက် ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်

ထိုင်းိုင်ငံမ ှြမန်မာေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ
ြမဝတီချစ်ကည်ေရးအမှတ(် ၂ )တံတားမှ ၃၆၆ ဦး ြပန်လည်ဝင်ေရာက်

ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် ၆၇၀၊ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ၈၂၃ ဦး၊ ဇွန် ၁၃ 
ရက်တွင် ၇၇၅ ဦး၊ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ၆၀၀၊ ဇွန် ၁၅ ရက် 
တွင် ၅၀၆ ဦး၊ ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ၆၄၄ ဦး၊ ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် 
၈၇၇ ဦး၊ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ၆၉၈ ဦး၊ ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် ၄၉၄ 
ဦး၊ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် ၆၅၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ၆၄၂ ဦး၊ 
ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ၈၄၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ၅၂၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၄ 
ရက်တွင် ၅၉၇ ဦး၊ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ၃၉၈ ဦး၊ ဇွန် ၂၆ ရက် 

တွင် ၅၅၅ ဦး၊ ဇွန် ၂၇ ရက်တွင် ၆၃၄ ဦးှင့် ယေနတွင် 
၃၆၆ ဦး စုစုေပါင်း ၃၅၉၄၅ ဦး ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး 
ြဖစ်သည်။

ယေန  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သူများအေနြဖင့် တုိင်းေဒသ 
ကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးမ ှအမျိးသား ၂၀၈ ဦး၊ အမျိးသမီး 
၁၅၈ ဦး စုစုေပါင်း ၃၆၆ ဦးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

မိတ်ခိုင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ
အေရးေပ  လူနာတင်ယာ်အသင်းများအတွက ်တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ ေထာက်ပံ့

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက ်
ရိှသည့ ်မတ်ိမိရိှ  အေရးေပ လနူာတင်ယာ်အသင်းများအား 
ဂုဏ်ြပအမှာစကား ေြပာကားကသည်။ ထိုေနာက် ခိုင် 
ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး   ေဒ လွင်လွင်မွန်က 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ 
တွင် လိအုပ်ပါက တစ်ကိယ်ုေရသုံး ကာကွယ်ေရးဝတ်စုမံျား 
စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ေဆာင်ရက်ကရန် ေဆွးေွးေြပာကား 
သည်။

ဆက်လက်၍ အေရးေပ လနူာတင်ယာ်အသင်းများ 
အတွက် တစ်ကိုယ်ေရသုံး ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများကို 
အမျိးသားလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်၊ ခိင်ုအပ်ုချပ်ေရးမှး 
ှင့်    ခိုင်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးမှးတိုက  ေပးအပ်ခဲ့ 
ကပီး   မိတ်ခိုင်   လူနာတင်ယာ်အသင်းချပ်ဥက    
ဦးေဇာ်မျိးဦးက အသင်းများမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာလတွင် 
ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနမ များ 
ှင့်    ေကျးဇူးတင်စကား   ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

မိတ်(ြပန်/ဆက်)

  ကျန်းမာြခင်းှင့် အသက်ရှည်
  ေလာကကမ  ာေြမ၊
  ေရာဂါဆန်းေတွ ေမာင်းထုတ်ပစ်
  သွားစမ်းပါ ကိုဗစ်။
  စနစ်တကျကာကွယ်မှာ
  စည်းကမ်းကိုလိုက်နာ၊
  သွားလာရာတွင် ှာေခါင်းစည်းတပ်
  နည်းဥပေဒချမှတ်။
  အနီးမကပ်နဲ “ေြခာက်ေပ”ကွာ
  ကူးစက်ရန်မလွယ်ပါ၊
  ကိုိုနာဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
  ေကာက်ရံေရှမတိုး။
  တိတ်တခိုးနဲ ဝင်ဖို ကံ
  လုံးဝလက်မခံ၊
  ထိန်းချပ်တုံ ြပန်ကာကွယ်ြပ
  ညီေစတိုလူထု။
  ေစာင့်ကည့်မ ေလးတစ်လမကာ
  စိတ်ေြဖသည်းခံပါ၊
  ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာေရာဂါမရှိ
  လုံးစုံချမ်းသာအတိ။
  အသိတရားနဲ သတိထားပါ
  လူတိုင်းတိုဝန်တာ၊
  ေလာကကမ  ာေြမ ငိမ်းချမ်းဖို
  “  းေဆာ်ပါတယ်ဗျိ”။    ။

ေအာင်ြမင့်စိုး(ေရစကိ)

ဗျိ



ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ထုတ်ြပန်ချက်ှင့် သတင်း

ဇွန် ၂၈  ရက်တွင် ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါပိုးရှိသူ ေြခာက်ဦးထပ်မံေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးရှိသူ စုစုေပါင်း ၂၉၉ ဦး ရှိပီြဖစ်
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်   ၂၈
ယေနတွင်  ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါပုိးရိှသူ ေြခာက်ဦးထပ်မံေတွရိှသြဖင့် ယေနအထိ ေရာဂါပုိးရိှသူ စုစုေပါင်း ၂၉၉  ဦးရိှသွားပီ 
ြဖစ်ေကာင်း၊ ထပ်တုိးလူနာ  ေြခာက်ဦးမှာ တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး သရက်ေချာင်းမိနယ်မှ တစ်ဦးှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 
ကီး လ  င်မိနယ်မှ ငါးဦးြဖစ်ေကာင်း၊  တစ်ဦးမှာ ထိင်ုးိင်ုငမှံ   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသြူဖစ်ပီး ငါးဦးမှာ အိ ိယိင်ုငမှံ 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။
          ေရာဂါပိုးေတွရှိသ ူ ၂၉၉ ဦးအနက် ေသဆုံးသူ ေြခာက်ဦး၊  ပိုးမေတွရှိေတာ့သ ူ၂၁၈ ဦး၊ ေဆးုံမှ ဆင်းခွင့်ြပခဲ့သ ူ
၂၀၆ ဦးှင့် ဇွန် ၂၇ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမှ ဇွန် ၂၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအတွင်း ေစာင့်ကည့်လူနာအသစ် ၁၉ ဦးရိှ 
ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်များအရ သတင်းရရှိသည်။              သတင်းစ်

 ဘူိုင်း ၁၄၁ ၁၃၈ ၃

 ကေမ ာဒီးယား ၁၄၁ ၁၂၉ ၀

 လာအို ၁၉ ၁၉ ၀

 မေလးရှား ၈၆၃၄ ၈၃၁၈ ၁၂၁

 ြမန်မာ ၂၉၉ ၂၁၈ ၆

 ဖိလစ်ပိုင ် ၃၅၄၅၅ ၉၆၈၆ ၁၂၄၄

 စင်ကာပ ူ ၄၃၄၅၉ ၃၇၁၆၃ ၂၆

 ထိုင်း ၃၁၆၂ ၃၀၅၃ ၅၈

 ဗီယက်နမ် ၃၅၅ ၃၃၀ ၀

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

ကမ  ာ့ိင်ုငမံျားမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိင်ုငံ
 ိုင်ငံအမည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေရာဂါပိုး ပိုးေတွ
  ပိုးေတွရှိသ ူ ကင်းစင်သွားသ ူ ေသဆုံးလူနာ

 အေမရိကန် ၂၅၉၇၇၄၂ ၁၀၈၁၅၃၁ ၁၂၈၁၆၃

 ဘရာဇီး ၁၃၁၉၂၇၄ ၇၁၅၉၀၅ ၅၇၁၄၉

 စပိန် ၂၉၅၅၄၉ စိစစ်ဆဲ ၂၈၃၄၁

 ပီူး ၂၇၅၉၈၉ ၁၆၄၀၂၄ ၉၁၃၅

 ဗိတိန် ၃၁၀၂၅၀ စိစစ်ဆဲ ၄၃၅၁၄

 ုရှား ၆၃၄၄၃၇ ၃၉၉၀၈၇ ၉၀၇၃

 အိ ိယ ၅၃၈၆၈၉ ၃၁၆၈၂၃ ၁၆၂၆၂

 အီတလီ ၂၄၀၁၃၆ ၁၈၈၅၈၄ ၃၄၇၁၆

 အီရန် ၂၂၂၆၆၉ ၁၈၃၃၁၀ ၁၀၅၀၈

 အင်ဒိုနီးရှား ၅၄၀၁၀ ၂၂၉၃၆ ၂၇၅၄

 ချလီီ ၂၆၇၇၆၆ ၂၂၈၀၅၅ ၅၃၄၇

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈
အိ ိယိုင်ငံ၌ သင်တန်းတက်ေရာက်ပီး ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့ ် အရာရှိစစ်သည်များ 
အနက်မှ  စစ်သည်သံုးဦးတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိး ထပ်မံေတွရိှရေကာင်း တပ်မေတာ်သတင်းမှန် 
ြပန်ကားေရးအဖွဲ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

အဆိပုါ     သတင်းထတ်ုြပန်ချက်တွင်           အိ ိယိင်ုင၌ံ   သင်တန်းတက်ေရာက်ပီးဆုံး၍ 
ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့် အိ ိယိုင်ငံမှ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ေလဆိပ်သုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာပီး ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် နယ်ေြမအတွင်း အသွားအလာ 
ကန်သတ်သီးြခားေစာင့်ကည့်ထားသည့ ်အရာရှိစစ်သည် ၄၈ ဦးအနက် စစ်သည် ှစ်ဦး 
ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ သတင်းအား ယမန်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း။ 

အဆိုပါ ေလယာ်တစ်စင်းတည်း လိုက်ပါစီးနင်းလာခဲ့သည့် ကျန်ရှိသူ ၄၆ ဦးအား 
ယမန်ေန  ညပုိင်းတွင် ၎င်းတို၏ ှာေခါင်းတုိဖတ်၊ အာေခါင်တိုဖတ်တိုအား ရယူ၍ မဂ  လာဒုံ 
မိနယ်ရှိ  တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး (ခုတင-်၁၀၀၀)၌  Polymerase Chain Reaction (PCR)
နည်းြဖင့ ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးခဲ့ရာ စစ်သည်သုံးဦး၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးထပ်မံေတွရှ ိ(ေတွရှိ)
ရေကာင်း၊ ေရာဂါပိုးေတွရိှရေသာ စစ်သည်များအား တပ်မေတာ်က ကိတင်စစီ်ထားသည့ ်
တပ်မေတာ်အသည်းေရာဂါ အထူးကေုဆးုံကီး(မဂ  လာဒု)ံသို ပိုေဆာင်၍ ေဆးဝါးကသုမ ခယံ ူ
ေစလျက်ရှိေကာင်းှင့် ၎င်းတို၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနမှာ တည်ငိမ်ေကာင်းမွန်လျက်ရှိ 
ေကာင်း။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိခဲ့သည့်  စစ်သည်များှင့်  ဆက်စပ်ထိေတွမ ရှိခဲ့သူများ၊ 
ေလယာ်တစ်စင်းတည်း လိက်ုပါစီးနင်းခဲသ့မူျားကိလုည်း လိအုပ်သည့ေ်ရာဂါရှာေဖေွဖာ်ထတ်ု 
ြခင်း၊ အသွားအလာကန်သတ်ေစာင့်ကပ်ကည့် ြခင်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ
ေကာင်း  ေဖာ်ြပထားသည်။                                                                   သတင်းစ်

ချင်းေရ ေဟာ်  ဇွန်   ၂၈

ချင်းေရ ေဟာ်   ြမန်မာ-တုတ်  ှစ်ိုင်ငံ 

နယ်စပ်ဂိတ်မှ   ဝင်ေရာက်လာေသာ  တုတ် 

ိုင်ငံမှြပန်လာသည့်  ြမန်မာိုင်ငံသား  ေနရပ် 

ြပန်ြပည်သူများကုိ  ကုိးကန်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ် 

ခွင့်ရေဒသ ေလာက်ကုိင်မိနယ် ချင်းေရ ေဟာ် 

မိ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီက      ၎င်းတို၏  

သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များသုိ 

ြပန်လည်ေရာက်ရိှိင်ုေရးအတွက်  စနစ်တကျ 

စစီ်လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးလျက်ရိှရာ  ယမန် 

ေန  ညေန ၆ နာရီက ၁၁ ဦးှင့် ယေန  မွန်းလွဲ 

၂ နာရီခွဲက  ၄၇  ဦး  စုစုေပါင်းေနရပ်ြပန် 

ြပည်သူ ၅၈ ဦးတိုအား လား  းမိသို ထပ်မံ 

လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည်။

လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်

အဆိုပါ   လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ့သည် ့

ေနရပ်ြပန်ြပည်သ ူ၅၈ ဦးတွင်  အမျိးသား ၁၆ 

ဦး၊  အမျိးသမီး ၄၂ ဦးတုိြဖစ်ပီး မ ေလးတိုင်း 

ေဒသကီးမှ ှစ်ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမ ှ

၁၃ ဦး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးမှ သုံးဦး၊ မေကွးတိင်ုး 

ေဒသကီးမှ ၂၉ ဦးှင့် ရှမ်းြပည်နယ်မ ှ၁၁ ဦး 

တိုြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ချင်းေရ ေဟာ်မိ      ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်၊    ကုသေရးလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီက    သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး၊ 

ချင်းေရ ေဟာ်မိမှ ေနရပ်ြပန်ြပည်သူ ၅၈ ဦးအား
သက်ဆိုင်ရာေဒသများသို ထပ်မံလ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်

ြပည်နယ်များသို    လ ဲေြပာင်းပိုေဆာင်ေပးခဲ ့

သည့်   ေနရပ်ြပန်ြပည်သမူျားမှာ  ဧပ ီ၃၀ ရက် 

မှ   ယေနအထ ိအမျိးသား ၆၇၉၅ ဦးှင့် အမျိး 

သမီး ၅၄၄၉ ဦးတိုြဖစ်ပီး စုစုေပါင်းေနရပ်ြပန ်

ြပည်သ ူ၁၂၂၄၄ ဦးတိုကိ ုစနစ်တကျလ ဲေြပာင်း 

ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

အိ ိယိုင်ငံ၌ သင်တန်းတက်ေရာက်ပီး ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့်   
အရာရိှစစ်သည်များအနက်မှ စစ်သည် သုံးဦးတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ထပ်မံေတွရှိ



   ဇွန်   ၂၉၊  ၂၀၂၀

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ပုံြမင်ကွင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အင်းေတာ်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။ ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ရခိုင်ြပည်နယ ်ေြမာက်ဦးခိုင ်မင်းြပားမိ၌ ေြပးဆွဲေနေသာ ေရ ြပည်တန်အြမန်ေရယာ်အား  ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သန်လျင်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ချမ်းြမသာစည ်ေတာင်ရပ်ကွက်၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။ ရန်ကုန်မိ စမ်းေချာင်းမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇွန်   ၂၈
သက်ဆိုင်ရာတိုငး်စစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တပ်မေတာ်သားများ၊ မီးသတ ်
တပ်ဖွဲဝင်များ၊  ဌာန၊  အဖွဲအစည်းများ   ပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ုိင်ေရးအတွက်  ဇွန်  ၂၅  ရက်က ပုိးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း 
လုပ်ငန်းများကို ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များမှ မိနယ် ၂၇ 
မိနယ်ရှ ိ ေနရာ ၅၀  တိုတွင်  မီးသတ်ယာ်များ၊  မီးသတ်ပစ ည်းကိရိယာ 
များြဖင့ ်  ေဆာင်ရက်ခဲရ့ာ   ပိုးသတ်ေဆးရည်  ၄၈  ဂါလန်ှင့် ပိုးသတ်ေဆးမ န်  
၁၁ ကီလိုဂရမ်သုံးစွဲခဲ့ပီး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုတာဝန်ရှိ 
သူများက လိုက်လံကည့် အားေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်သားများှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး ပိုးသတ်ေဆးဖျန်း



ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၂၀

၁၉၂ဝ ြပည့်ှစ် ပထမေကျာင်းသားသပိတ်ကီး  စတင် 

ေပ ေပါက်လာခဲ့ပီးေနာက ် အမျိးသားေကျာင်း၊  အမျိး

သားေကာလပ်ိနဲအမျိးသားပညာေရးေတာင်းဆိမု ေတနွဲ

အတူ အထက်ဗမာြပည ်  မ ေလးမိမှာလည်း     ဥပ

စာေကာလိပ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ေပးဖို    မ ေလးမှာရှိကတဲ ့

ဗဟိစုည်ဦးဘဦး၊ ေကျာက်စာဝန်ေတာ်စန်ိခိှုင့ ်ရေသ့ကီး 

ဦးခ ီတို ဦးေဆာင်ပီး မ ေလးမိလူထုက ေတာင်းဆို 

ကပါတယ်။ 

ကိုယ့်မိမှာ ကိုယ့်ေကာလိပ် ကိုယ့်မိမှာ ကိုယ့်ေကာလိပ ်

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကမယ်

အကယ်၍      အဂ  လိပ်အစိုးရက     မလိုက်ေလျာရင ်

မ ေလးမိလူထုအေနနဲ  ကိုယ့်အလှေငွနဲကိုယ်၊ ကိုယ့် 

မိမှာ  ကိုယ့်ေကာလိပ်  ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကမယ်လို 

တင်ြပလာကတယ်။ ိုင်ငံေရးမျက်ှာစာမှာလည်း ဂျစီီ 

ဘီေအ ဦးချစ်လ  င်က   ဦးေဆာင်ပီး  ေတာင်းဆိုတယ်။ 

တစ်ဆက်တည်း    ဝံသာုေခါင်းေဆာင်    ဦးဘေဘက 

ဥပေဒြပေကာင်စီမှာ   ၁၉၂၀   ြပည့်ှစ်    တက သိုလ် 

အက်ဥပေဒကို  ြပင်ဆင်ဖို  ဥပေဒအကမ်းတင်ခဲ့တယ်။ 

ပထမအဆင့အ်ေနနဲ ၁၉၂၄ ခ ုဧပလီမှာ အစိုးရကဥပေဒကိ ု

ြပင်ဆင်ဖို အတည်ြပေပးခဲ့ရတယ်။ ဒါ့အြပင် ၁၉၂၄ခု 

ြပင်ဆင်ချက် ဥပေဒအရ အထက်ဗမာြပည်မှာ ဥပစာ 

ေကာလပ်ိကိ ုစတင်ဖွင့လှ်စ်ဖို ေကာ်မတဖဲွီစည်းိင်ုခဲတ့ယ်။ 

ဒါေကာင့ ်အထက်ဗမာြပည်အတွက် ဥပစာေကာလပ်ိကိ ု

မ ေလးမိေတာင်ြပင် ေဗာဓိကုန်းရပ်ကွက်မှာရိှတ့ဲ သိပ ံ 

ေကျာင်းဝင်းထကဲ တစ်ထပ်အတ်ုတိက်ုနကီေလးမှာ ၁၉၂၅ 

ဇူလိုင် ၄ ရက်ေနမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။                 

အခ ုမ ေလးတက သိလ်ုဝင်းထအဲဝင်   မခ်ုဦးအေကျာ် 

လမ်းအေရှဘက်က အုတ်တိုက်နီေလးပါ။  တက သိုလ ်

သက်တမ်းတစ်ေလ ာက်လုံး    အင်ဂျင်နီယာုံးအြဖစ ် 

ဖွင့လှ်စ်ခဲတ့ဲေ့နရာေလးပါပ။ဲ  တန်ဖိုးထားတတ်မယ်ဆိရုင် 

ဒီအေဆာက်အအုံေလးကိ ု   ြပတိုက်အြဖစ ်  ထိန်းသိမ်း 

ထားရမှာပါ။ လက်ရိှြမင်ေနရတဲ ့မ ေလးတက သိလ်ုပင်မ 

အေဆာက်အအံုကီးကေတာ့   ၁၉၂၁ ခုှစ်မှာ   အုတ်ြမစ် 

ချပီး ၁၉၂၄ ခုှစ်မှာ စိုက်ပျိးေရးသိပ ံုံးအြဖစ ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ 

တာပါ။    

မ ေလးဥပစာေကာလိပ်  မ ေလးဥပစာေကာလိပ ် 

မ ေလးဥပစာေကာလိပ်   စဖွင့်ေတာ့  ေကျာင်းသူ 

ှစ်ေယာက်အပါအဝင် ေကျာင်းသား ၃၁ ေယာက်ရိှတယ်။ 

ဖွင့်လိုတစ်ှစ်အကာ ၁၉၂၆ ခု ဩဂုတ်လေရာက်ေတာ့ 

ဥပေဒြပေကာင်စီမှာ  ေရ ေတာင်ကားပါတီက  မ ေလး 

ဥပစာေကာလိပ်က   ေကျာင်းသားနည်းလုိ  ပိတ်ပါဆုိပီး 

အဆိုတင်တယ်။ ဒါေပမယ့် မေအာင်ြမင်ခဲ့ဘူး။ မ ေလး 

ဥပစာေကာလပ်ိ  ပတ်ိပင်ေရး အစီအစ်ကေတာ ့ေဒသစဲွ၊ 

ပုဂ ိလ်စွဲအေနနဲ   ေနာက်မဆုတ်ဘူး။  ၁၉၃ဝ ြပည့်ှစ ်

ေရာက်ေတာ့  မ ေလးဥပစာေကာလိပ်ပိတ်ေရး  အစီ 

အစ်နဲပတ်သက်ပီး  မ ေလးမိ  မိမိမိဖေတကွလည်း 

ကန်ကွက်ကတယ်။  အမ်ိေတာ်ရာ ၁၄ ခန်း ဇရပ်မှာလည်း  

ေကျာင်းသားေတွက ရဟန်းပျိသမဂ ၊ ေဈးချိေတာ်၊ 

မ ေလးမိခံေတွနဲအတူ  ကန်ကွက်သပိတ်ေမှာက်က 

တယ်။  ဒါေကာင့် မ ေလးဥပစာေကာလိပ်ပိတ်ေရးကိစ  

ဟာ ေအာင်ြမင်မသွားခဲ့ပါဘူး။  အဂ  လိပ်အစိုးရအေနနဲ  

ကမ ာ့ိုင်ငံေရးချနိ်ခွင်လ ာ  အေြပာင်းအလဲေကာင့  ် 

အကျပ်အတည်း  ကျေရာက်ေနတာေကာင့်လည်းြဖစ ်

ပါတယ်။  ဒလီိနုဲ   စစ်ကီးြဖစ်ပွားေတာ ့ဖွင့လှ်စ်ဆ ဲမ ေလး 

ဥပစာေကာလိပ်ကို    ဥပစာေကာလိပ်ရဲေကျာင်းသား 

ေဟာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ခဲ့ပီး   လက်ရှိ ဥပစာေကာလိပ ်

ဓာတုေဗဒ  ဆရာြဖစ်သ ူ ဦးကိုေလး  (ေဇယျာေမာင)် က  

ေစာင့်ေရှာက်ရတယ်။  မ ေလးလည်း စစ်ေရာက်ေရာ 

ဥပစာေကာလိပ်လည်း ပိတ်လိုက်ရတယ်။

မ ေလးယူနီဗာစီတီေကာလိပ် (၁၉၄၈ခု ဇွန်လ)မ ေလးယူနီဗာစီတီေကာလိပ ်(၁၉၄၈ခု ဇွန်လ)

စစ်ကီးပီးေတာ့  မ ေလးဥပစာေကာလိပ် ြပန်ဖွင့် 

လှစ်ုိင်ေရးကုိ   ဆရာကီး  ဦးရာဇတ်နဲ   ဆရာဦးကုိေလး 

(ေဇယျာေမာင်)တိုပဲ   ြပန်လည်ဦးေဆာင ်  ေဆာင်ရက် 

ကတယ်။  အဂ  လိပ်အစိုးရအေနနဲကေတာ့  မသိလိုက ်

မသိဘာသာပါပဲ။  စစ်ကီးအပီး  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

ဦးေဆာင်တ့ဲ  ဖဆပလအစုိးရဖဲွေတာ့  ဦးရာဇတ် ဝန်ကီး 

တာဝန်အယ ူ ရန်ကန်ုေရာက်စ်  မ ေလးဥပစာေကာလပ်ိ 

ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးကုိ  ဆရာဦးကုိေလး နဲ  ထပ်မံကိးစားက 

ြပန်တယ်။  ဒါေကာင့် ၁၉၄၇ ခု ေမလ ၂၉ ရက်ေနမှာပ ဲ 

ဆရာဦးကိုေလး  (ေဇယျာေမာင်)ကို  ေကျာင်းအုပ်ကီး 

အြဖစ်ခန်အပ်ပီး  မ ေလးဥပစာေကာလိပ်  ြပန်လည် 

ဖွင့်လှစ်ဖို  တာဝန်ေပးလိုက်ပါတယ်။ 

စစ်ကီးေကာင့်  ပျက်စီးသွားတဲ့   ပရိေဘာဂေတွ၊  

ေကျာင်းေဆာင်ေတ ွ ြပန်လည်ရရိှဖို  အခက်အခအဲမျိးမျိး 

ကို ဆရာဦးကိုေလး(ေဇယျာေမာင်)ဟာ ကိးစားေကျာ ်

ြဖတ်ပီး  ၁၉၄၈ ခု  ဇွန်လေရာက်မှ  မ ေလးယူနီဗာ 

စီတီေကာလိပ်အြဖစ်   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့တာပါ။  

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံုံးအြဖစ်   အသုံးြပဆဲြဖစ်တဲ့     ပင်မ 

အေဆာင်ကီးကိုလည်း  မ ေလးယူနီဗာစီတီေကာလိပ ်

ပင်မစာသင်ေဆာင်ကီးအြဖစ ် ခမ်းနားစွာ  ဖွင့်လှစ်ိုင ်

ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပစာေကာလိပ်ကလည်း    အတိုက်အခံ  

အခက်အခဲအမျိးမျိးကားက   ုန်းကန်ပီး   ဆရာကီး 

ဦးရာဇတ်နဲ  ဆရာဦးကိုေလး(ေဇယျာေမာင)်တို ေကျးဇူး 

ေကာင့်  ၁၉၄၈  ခုှစ် ဇွန်လမှာ မ ေလးယူနီဗာစီတီ 

ေကာလိပ်အြဖစ ် အဆင့်ြမင့်တင ်  ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့တာပါ။ 

မ ေလးယူနီဗာစီတီေကာလိပ်ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးကုိ အစွမ်း 

ကန်ုကိးစားခဲတ့ဲ ့ဆရာကီးဦးရာဇတ်ကေတာ ့ဖွင့ပဲွ်မတိင်ု 

ခင် ၁၉၄၇ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေနကပ ဲမသမာသူတို 

လုပ်ကံမ ေကာင့ ်ကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပီေပါ့။          

မ ေလးတက သိုလ် (၁၉၅၈ ခုှစ် ဇွန်လ)မ ေလးတက သိုလ် (၁၉၅၈ ခုှစ် ဇွန်လ)

မ ေလးယူနီဗာစီတီေကာလိပ်အြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင် 

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီးေနာက် မိမိမိဖေတွ ဆက်လက်အား

ထုတ်ကိးပမ်းခဲ့ကလိုလည်း ၁၉၅၈ ခုှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် 

မှာ မ ေလးတက သိုလ်အြဖစ ်သီးြခားရပ်တည်ခဲ့တယ်။ 

ေြပာင်းလဲလာတဲ့   ပညာေရးစနစ်ေတွေကာင့် ၁၉၆၄ 

ခုှစ်မှာ မ ေလးဝိဇ ာှင့် သိပ ံတက သိုလ်အသွင်ေြပာင်း

ခ့ဲရတယ်။ ၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်မှာေတာ့ မ ေလးတက သုိလ်ဆုိတ့ဲ 

မူလအမည်နဲ  တည်ရှိခဲ့တာပါ။

မ ေလးတက သိုလ်ဟာ ြမန်မာလူမျိးများရဲ ဝံသာု 

စိတ်နဲ  ဇာတိမာန်သက်သက်ကတစ်ဆင့ ် အေြမာ်အြမင ်

ကီးစွာ ေပ ေပါက်ခဲရ့တဲ ့ြမန်မာေတ ွမျိးေစခ့ျ၊ ပျိးေထာင်၊ 

ေပါင်းသင်၊  ရှင်သန်၊  ကီးထွား၊  ပွင့်လန်းခဲ့တဲ့  ြမန်မာ 

အမျိးသားတက သိလ်ုကီးြဖစ်ပါတယ်။ အဂ  လိပ်အစုိးရရဲ  

တက သိလ်ုအက်ဥပေဒကိ ုမေကျနပ်လို  ရန်ကန်ုတက သိလ်ု 

ေကျာင်းသားေတွစတင်ခဲ့တဲ့  သပိတ်တိုက်ပွဲရဲ  အသီး 

အပွင့လ်ည်း ြဖစ်ပါတယ်။ မ ေလးဥပစာေကာလပ်ိမှသည် 

မ ေလးတက သိုလ်ဆိုတဲ့ ြဖတ်သန်းမ  သမိုင်းရှည်ကီး 

အတွင်း ဒီတက သိုလ်ကီးက ဂုဏ်ေရာင်ေြပာင်တဲ ့ိုင်ငံ 

ေရးသမားေတွ၊ ကဗျာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သတင်းစာ 

ဆရာကီးေတွ၊ အရပ်ဘက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ  အမ ထမ်း 

ေတွ၊  ဌာနဆုိင်ရာ  ပညာရှင်ကီးေတွ၊  ပါေမာက ကီးေတွ  

ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ုံမက   အုပညာရှင်ေပါင်းများစွာ၊ 

အားကစားသမားေပါင်း များစွာလည်း ေမွးထုတ်ေပးခဲ့ 

ပါတယ်။

မိုးစက်မုန်တိုင်းများကားက စိန်ပန်းနီမိုးစက်မုန်တိုင်းများကားက စိန်ပန်းနီ

၁၉၂၅ ခှုစ်မှာ ဖွင့လှ်စ်ခဲတ့ဲ ့မ ေလးဥပစာေကာလပ်ိဟာ 

ဒီှစ် ၂၀၂ဝ မှာ ၉၅ ှစ်     တင်းတင်းြပည့်ြခင်းှင့်အတ ူ

၁၉၄၈ ခုှစ်မှာ  အခက်အခဲအမျိးမျိးကားက မ ေလး 

ဥပစာေကာလိပ်ကေန အဆင့်ြမင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ ့မ ေလး 

ယူနီဗာစီတီေကာလိပ်ကလည်း  ဒီှစ် ၂၀၂ဝ ြပည့်ှစ် ဇွန်လမှာ 

၇၂ှစ်ြပည့ပ်ါပ။ီ  တစ်ခါ  ၁၉၅၈ ခှုစ်မှာ မ ေလးယနူဗီာ 

စတီေီကာလပ်ိမှသည် မ ေလးတက သိလ်ုအြဖစ် သီးြခား

ဖွင့လှ်စ်ိင်ုတာေကာင့လ်ည်း  ဒှီစ် ၂၀၂ဝ ြပည့ှ်စ် ဇွန်လ 

၁ ရက်ေနမှာ ၆၂ ှစ်ြပည့်ပါပီ။                    

ဇွန်လရဲ  မိုးစက်မုန်တိုင်းများကားမှာ ရဲရဲပွင့်ခဲ့တဲ့ 

စိန်ပန်းနီနီ (ဝါ)  ဂုဏ်ကျက်သေရရှိေသာ   မ ေလး 

တက သိုလ် အဓွန်ရှည်ပါေစ။     ။

ဇွန်လရဲ မိုးစက်မုန်တိုင်းများကားက စိန်ပန်းနီနီ ဆူးငှက်

မ ေလးတက သိုလ်။မ ေလးတက သိုလ်။

၁၉၆၄ ခုှစ်မှာ မ ေလးဝိဇ ာှင့် 

သိပ ံတက သိုလ် အသွင်ေြပာင်းခ့ဲရတယ် . . .

ဇွန်လရဲ  မိုးစက်မုန်တိုင်းများကားမှာ ရဲရဲပွင့်ခဲ့တဲ့ 

စိန်ပန်းနီနီ (ဝါ) ဂုဏ်ကျက်သေရရှိေသာ  

 မ ေလးတက သိုလ် . . .

ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၈ေနြပည်ေတာ် ဇွန် ၂၈

ေနြပည်ေတာ်   ဆည်ေြမာင်းှင့်   ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲ

ေရးဦးစီးဌာန   (ေရအရင်းအြမစ်)မှ    ေကျးလက်ေန 

ေတာင်သူများ၏    ဘဝဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် စုိက်ပျိးေရး 

က  တွင်    ေရကုိစနစ်ကျစာွ   သံုးစွဲုိင်ေရးအတွက ်

ေတာင်သူများပါဝင်သည့်  ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်း 

ြခင်းကုိ   ဇွန် ၂၆ ရက်  မွန်းလဲွ ၂ နာရီက   တပ်ကုန်းမိနယ် 

ွယ်ရစ်ေကျးရာ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၌ ကျင်းပသည်။

ထုိသုိဖဲွစည်းရာတွင်  ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ စီမံ 

ခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင်းအြမစ်)မှ   န်ကားေရးမှး 

ဦးသရူ၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ဦးဟန်မင်းဦးှင့ ်တာဝန်ရိှ 

သမူျားက ေရအသုံးချသမူျားအဖဲွ ဖဲွစည်းရြခင်းအေကာင်း 

အရင်းများ၊ ရည်ရယ်ချက်၊ လိက်ုနာရမည့ ်လပ်ုငန်းတာဝန် 

များ၊ ရရိှလာမည့ ် အကျိးေကျးဇူးများ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များှင့်  ဖဲွစည်းမ အဆင့်ဆင့်တုိကုိ  ရှင်းလင်းေဆွးေွးပီး 

တက်ေရာက်လာသည့ ် ေတာင်သမူျားက  သလိိသုည်များကိ ု

ေမးြမန်းရာ  ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရး 

ဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်)မှ   န်ကားေရးမှးှင့ ်တာဝန် 

ရိှသူများက ြပန်လည်ေြဖကားသည်။ ဆက်လက်၍ ေတာင်သူ 

များပါဝင်သည့ ်ေရအသုံးချသမူျား အဖဲွငါးဖဲွကိ ုဖဲွစည်းေပး 

သည်။

ေနြပည်ေတာ် ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ စီမံခန်ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ)်မှ တပ်ကုန်းမိနယ ်ွယ်ရစ် 

ေကျးရာတွင ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်အတွင်း    အကျယ် 

၁၀ လက်မရှိ   စိုက်ပျိးေရးစက်ေရတွင်းငါးတွင်း  တူးေဖာ် 

ပီးစီးခဲရ့ာ ေဒသခေံတာင်သမူျားအေနြဖင့ ်စက်ေရတွင်းများ 

(ေရအရင်းအြမစ်)မှ မိုးစပါး(ြဖည့စွ်က်ေရ) ှင့ ်ေဆာင်းသီးံှ၊ 

ေွသီးှံများ   တိုးတက်ေအာင်ြမင်စွာ    စိုက်ပျိးိုင်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

စက်ေရတွင်းများတွင် ေရကိုစနစ်တကျသုံးစွဲိုင်ေရးအတွက် 
ေတာင်သူများပါဝင်သည့် ေရအသံုးချသူများအဖွဲ  ဖွဲစည်း



ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပီလအထိ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့် စပ်လျ်း၍ ြပည်သူသို အစီရင်ခံစာ

(ယမန်ေနမှအဆက်)

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ

ရခိုင်ြပည်နယ်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ



ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၂၀

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈

ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ Land View Company မှ အမျိးသား 

ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်        ပညာေရးကွန်ရက်သိုလှဒါန်းသည့်   

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများအား  ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ    ဖျားနာကုေဆးခန်းများသို   ခွဲေဝ 

လှဒါန်းြခင်းကိ ု  ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် ၅၄ ရပ်ကွက ် 

ေဇယျာမိင်လမ်းရှိ      စုအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း     သိပ ံ  

ေတာင်ဒဂံု ဖျားနာကုေဆးခန်း၌      ယေန  နံနက်ပုိင်းက    ြပလုပ် 

သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ်  ဦးဖိးမင်းသိန်းက 

“ြမန်မာိုင်ငံရဲ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးက  ေတွမှာ 

အသုံးြပိုင်ဖိုအတွက်  ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံက  အခုလိုမျိး 

ေထာက်ပံ့ေရးပစ ည်းေတွကို  လှဒါန်းေပးတဲ့အတွက် အထူး 

ေကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  ြမန်မာ၊ ကိုရီးယား 

ှစ်ိုင်ငံကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမ နဲ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတွကို  

ပိုမိုတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပီး အခုလို ကျန်းမာေရးက   

အြပင် အြခားေသာ လူမ ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ပညာေရး အစရှိတဲ့ 

က  ေတမှွာလည်း ပိမုိပုူးေပါင်းေဆာင်ရက်သွားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုိင်ုငရံဲ ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါကပ်ေဘး ကံေတွေနရတဲ ့

အခုလိုအချနိ်မှာ ကိုရီးယားမိတ်ေဆွေတွရဲ ကူညီမ အေပ မှာ 

အမဲတမ်းသတိတရရှိေနမှာပါ” ဟု ေြပာကားခဲ့သည်။

ထိုေနာက်    ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ     ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ   

သအံမတ်ကီး မစ တာလဆီန်းဟွာက လှဒါန်းရြခင်းအေကာင်းကိ ု

ရှင်းလင်းေြပာကားပီး ဝန်ကီးချပ်  ဦးဖိးမင်းသန်ိးထ ံကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများကိ ုေပးအပ်လှဒါန်းသည်။

ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးချပ်  ဦးဖိးမင်းသန်ိးက ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွင်းရှိ မိနယ်ဖျားနာကုေဆးခန်း တာဝန်ခံတစ်ဦးချင်း 

ထသံို ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများကိ ုခဲွေဝလှဒါန်း 

ခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ    ဖျားနာကု 

ေဆးခန်းများ၏   တာဝန်ခံ    ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း  

ပညာေရးရာအတွင်းေရးမှး   ပါေမာက   ေဒါက်တာ  မာမာကည်က 

ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့သည်။

 ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံ Land View Company မှ ေပးအပ် 

လှဒါန်းသည့်       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      ကာကွယ်ေရးသုံးပစ ည်း 

များမှာ   အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၆၃၁  ေဒ လာ တန်ေကးရှိပီး

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး   မိနယ်  ၂၀   ရိှ      ဖျားနာကေုဆးခန်းများှင့ ်   

မွန်ြပည်နယ်ရှိ       ဖျားနာကုေဆးခန်းတစ်ခုတိုသို     ခွဲေဝ 

လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း   ေတာင်ဒဂုံဖျားနာကုေဆးခန်း    တာဝန်ခံ 

ဆရာဝန် ေဒါက်တာ ေဇာ်လင်းဘိုထံမ ှ  သိရသည်။

ကိုထက်ကိုထက်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈

ြမန်မာိင်ုငြံမားပစ်အဖဲွချပ်တွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ေနသည့် နည်းြပများ Level အဆင့် 

သတ်မှတ်ေရး၊ National  Sports Seminar 

မှ ထွက်ေပ လာသည့် အချက်ခုနစ်ချက်ှင့် 

ပတ်သက်၍ အတည်ြပေရး၊ အား/ကာသိပ ံ 

သင်တန်းသားများအား သင်ကားမည့ ်ြမားပစ် 

သင်ုိး န်းတမ်းအားအတည်ြပုိင်ေရးအတွက် 

ြမားပစ်အဖဲွချပ် အလပ်ုအမ ေဆာင်များအစည်း 

အေဝးကို   ယမန်ေနနံနက် ၈ နာရီခွဲက 

ရန်ကုန်မိ  တာေမွမိနယ်   ကျိက ဆံကွင်း 

ဂတ်ိ(၅) ြမန်မာိင်ုငြံမားပစ်အဖဲွချပ်  အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံြမားပစ ်

အဖဲွချပ် ဒုတိယဥက     အားကစားှင့်ကာယ 

ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးေကျာ်ဦး၊ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ

(ရန်ကုန်) ေကျာင်းအုပ်ကီး  န်ကားေရးမှး 

ဦးေကျာ်စိုးမိုး၊ ြမန်မာိုင်ငံြမားပစ်အဖွဲချပ်မ ှ

အမ ေဆာင်များ၊ နည်းြပများက ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ စည်းမျ်းစည်းကမ်းှင့်အညီ  အစည်း 

အေဝးကို တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ ြမန်မာိုင်ငံြမားပစ်အဖွဲချပ ်

ဒတုယိဥက     အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီး 

ဌာန ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ်ဦး 

က ြမန်မာိုင်ငံြမားပစ်အဖွဲချပ်တွင ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသည့် နည်းြပချပ်၊ နည်းြပ၊ 

အကနူည်းြပ  ၊     ေလက့ျင့ေ်ပးသ ူများ    Level      

အဆင့်သတ်မှတ်ိုင်ေရး၊         National     

Sports    Seminar   မှ ထွက်ေပ လာသည့်      

အချက်ခုနစ်ချက်ှင့်  ပတ်သက်၍  အတည် 

ြပေရး၊ အား/ကာသပိ ံ သင်တန်းသားများအား 

သင်ကားမည့် ြမားပစ ်သင်ိုး န်းတမ်းအား  

အတည်ြပိုင်ေရးအတွက်  လည်းေကာင်း၊   

(၃၁) ကိမ်ေြမာက်    အေရှေတာင်အာရ ှ

အားကစားပိင်ပွဲ   ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်   

ပဏာမေရးချယ်ထားေသာ      ြမန်မာ့လက် 

ေရးစင်       အားကစားသမားများအား   ကိဗုစ်-

၁၉    ေရာဂါအလွန်ကာလ   စခန်းသွင်း  

ေလက့ျင့သ်ည့အ်ခါတွင်     ကံခ့ိင်ုပီး   သက်လု ံ

ေကာင်းရန်     Maintain   လုပ်ထားိုင်ေရး 

အတွက်လည်းေကာင်း၊   ၂၀၁၈ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာ 

လမှ  ၂၀၂၀  ြပည့်ှစ်  ေမလအထိ လစ် 

ေငွစာရင်း   ရှင်းတမ်းများ   အတည်ြပခဲ့ပီး   

ြမန်မာိုင်ငံအိုလံပစ ်   ေကာ်မတီသို   လစ် 

ေပးပိုသွားိုင်ေရး      ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ နည်းြပ မွမ်းမံသင်တန်းကုိ ကုိဗစ်-

၁၉   ေရာဂါ    စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ  

(Social  Distancing) ြပလပ်ု၍ အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာနသို  စီမံချက်တင်ြပပီး 

ေဆာင်ရက်ရန်    ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး   ေြပာကား 

ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ အားကစားှင့် ကာယပညာ 

သိပ ံ(ရန်ကုန်) ေကျာင်းအုပ်ကီး ဦးေကျာ်စုိးမုိး 

က အားကစားှင့် ကာယပညာသိပ ံ သင်ိုး 

 န်းတမ်းှင့ပ်တ်သက်၍ ြမန်မာိင်ုငြံမားပစ် 

အဖွဲချပ်မှ  ေဆာင်ရက်ထားေသာ  သင်ိုး 

 န်းတမ်းများအတုိင်း ြမားပစ်သင်တန်းသား 

များအား သင်ကားပိုချသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် 

လာကသည့် တာဝန်ရိှပုဂ ိလ်များက ဝုိငး်ဝနး် 

ေဆွးေွး   အ ကံြပတင်ြပကပီး   ြမန်မာ 

ုိင်ငံြမားပစ်အဖွဲချပ်    ဥက     (ကိုယ်စား) 

ဒုတိယဥက      ဦးေကျာ်ဦးက   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာလအတွင်း     အသုံးြပိုင်ရန် 

ကိုရီးယားနည်းြပ   Mr.Youn  Byung Sun  

အား အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၀၀၀ ေပးအပ်ခ့ဲပီး 

အုပ်ချပ်သူနည်းြပများကုိလည်း သင့်ေတာ်ေသာ 

လစ်ေထာက်ပံ့ေကးများ    ေပးအပ်လျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြမင့်ေမာင်ြမင့်ေမာင်

ကိုရီးယားသမ တိုင်ငံမှလှဒါန်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးသုံးပစ ည်းများ ဖျားနာကုေဆးခန်းများသို ခွဲေဝလှဒါန်း

ြမားပစ်သင်ိုး န်းတမ်း အတည်ြပိုင်ေရး အစည်းအေဝး ကျင်းပ

တနသ  ာရီ   ဇွန်   ၂၈တနသ  ာရီ   ဇွန်   ၂၈

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး တနသ  ာရီမိနယ်တွင် တနသ  ာရီြမစ်ကုိြဖတ်၍ ေဆာက်လုပ်ခ့ဲသည့် 

တစ်လမ်းေမာင်း တနသ  ာရီတံတားေဟာင်းမှ ေဘလီှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား တံတားဦးစီး 

ဌာန တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၄)က တာဝန်ယူ၍  ယေနနံနက်ပိုင်းမှစတင်ကာ ြဖတ်သိမ်း 

ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနပြီဖစ်ေကာင်း တတံားတည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ(၄) လက်ေထာက် 

 န်ကားေရးမှး ဦးဝင်းေအာင်ထံမ ှသိရသည်။

အဆိုပါ တနသ  ာရီတံတားေဟာင်းကိ ု၁၉၉၉ ခုှစ် ဇွန် ၁ ရက်တွင် စတင်တည်ေဆာက်ပီး 

၂၀၀၀ ြပည့ှ်စ် ိဝုင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဖွင့လှ်စ်ခဲသ့ည့ ်အရှည်ေပ ၁၁၆၀၊ ယာ်သွားလမ်းအကျယ်

၁၁ ေပ၊ တံတားေအာက်ေရလမ်းကင်းလွတ်နယ်ေြမ အကျယ် ၇၈ ေပ၊ ေရအြမင့ ်(အြမင့်ဆုံး 

ေရအမှတ်အထက်-၁၅) ေပရိှကာ တတံားအမျိးအစားမှာ အေပ ထည်ေဘလ၊ီ သကံကွူန်ကရစ်၊ 

အုတ်ြမစ်မှာ သံကူကွန်ကရစ ်လွန်တူးပိုင်ှင့်ေရတွင်းေခွြဖစ်ပီး ယာ်တစ်စီးချင်း ၂၄ တန်သာ

ြဖတ်သန်းခွင့်ြပသည့ ်တစ်လမ်းေမာင်းတံတားြဖစ်သည်။ ယင်းတံတားေဟာင်းသည ်၂၁ ှစ်

ကာြမင့ေ်နပြီဖစ်ရာ သဘာဝရာသဦတဒုဏ်များှင့ ်ေနစ်ြဖတ်သန်းသွားလာေနသည့ ်ကန်ုတင် 

ယာ်များဒဏ်ေကာင့ ်ဘီလူးြပင်များမှာလည်း ေဟာင်းွမ်းေဆွးြမည့်ေနပီြဖစ်သည်။

တနသ  ာရီတံတားသစ်ကီး ပီးစီးေနပီြဖစ်သြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယ်များအား ဇွန် ၁၃ ရက်မှစ၍ 

တံတားေပ မှ ြဖတ်သန်းသွားလာခွင့်ြပခဲ့ပီြဖစ်ရာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမ 

များ အဆင်ေြပေချာေမွေနပီြဖစ်ေသာေကာင့ ်တံတားေဟာင်းမ ှေဘလီှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်း

များအား ြပန်လည်ြဖတ်သိမ်းရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အနည်းဆုံး ၁၅ ရက်ခန် ကာြမင့်မည်ြဖစ်

ေကာင်း၊ ယင်းတတံားေဟာင်းမှ ြပန်လည်ရရိှေသာ ေဘလှီင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများအား မိနယ် 

အတွင်း ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ တည်ေဆာက်မည့ ်ေပ ၁၀၀ ှင့ေ်အာက် ေကျးရာ 

ချင်းဆက်တံတားများတွင ်အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း တံတားတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ(၄)

မှ သိရသည်။                                                                    နန်းသာရီ-ထိန်ဝင်း (ြပန်/ဆက်)နန်းသာရီ-ထိန်ဝင်း (ြပန်/ဆက်)

မယ်စဲ့    ဇွန်   ၂၈မယ်စဲ့    ဇွန်   ၂၈

ကယားြပည်နယ် ေဘာလခခဲိင်ု မယ်စဲ့မိနယ်တွင် မဟာမေဲခါင်ြမစ်ဝှမ်း 

ေဒသ ကျန်းမာေရးေဘးကင်းလုံ ခံမ စီမံချက် ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲကို 

ယေနနနံက်  ၉ နာရကီ မိနယ်ြပည်သူေဆးု ံတိုးချဲလနူာှစ်ထပ်ေဆာင်၌ 

ကျင်းပသည်။

မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ထွန်း 

က မေဲခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ ကျန်းမာေရး၊ လုံ ခံမ ဆိင်ုရာစမီခံျက် ဒတုယိှစ် 

မိနယ်အဆင့ေ်ဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းစ်များှင့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်အတွင်း 

စမီခံျက်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနတိုကိ ုပိဂုျက်တာ 

ြဖင့် အေသးစိတ်ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့သည်။

ယခုစီမံချက်ကိ ု  မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းိုင်ငံများရှ ိ   ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအဆင့ ်ပိမုိေုကာင်းမွန်လာရန်ှင့ ်ေဘးကင်းလုံ ခံေရး 

စနစ် အရည်အေသွးှင့် လ မ်းခံမ ေကာင်းမွန်ေစရန် ရည်ရယ်၍ ေဒသတွင်း 

ုိင်ငံများကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြမင့်တင်ြခင်းအတွက် စီမံချက်ဝင် 

ေနရာများ၌ မယ်စဲ့မိနယ်သည် တစ်ခအုပါအဝင်ြဖစ်ရာ အဆိပုါစမီခံျက် 

ြဖင့် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်သြဖင့ ် မိနယ်အတွင်း ကျန်းမာေရး 

လပ်ုငန်းများ ပိမုိအုားေကာင်းလာေကာင်း မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။                                      မိနယ်(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

မဟာမဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေဒသ ကျန်းမာေရးေဘးကင်းလုံ ခံ မ စီမံချက် ရှင်းလင်းေဆွးေွးပွဲ ကျင်းပ

တနသ  ာရီတံတားေဟာင်း ြပန်လည်ြဖတ်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း စတင်

ေကျာင်းကျန်းမာေရး

အသိပညာေပးေဆွးေွး
ထန်တလန် ဇွန်  ၂၈ထန်တလန် ဇွန်  ၂၈

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်ှစ်အတွက် 

စတုတ တန်းသင်ိုးသစ်  သင်တန်း 

တက်ေရာက်ေနကသည့ ်မလူတန်းြပ 

ဆရာ ဆရာမများ ေကျာင်းဖွင့ ်ချနိ် 

တွင်   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကိတင် 

ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ ပိုမိုသိရှိ 

ိုင်ရန်ရည်ရယ်၍ ကျန်းမာေရးအသိ 

ပညာေပးြခင်းကိ ုယေနနနံက် ၉ နာရ ီ

က   ထန်တလန်မိ   အထက(၁)၌ 

ြပလုပ်သည်။

မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနမှး      ေဒါက်တာထွန်းပွားှင့်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ သိေကာင်းစရာအချက်အလက် 

များကို ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။

အသိပညာေပး     ေဆွးေွးပွဲသို 

ဆရာ ဆရာမ ၃၆၉ ဦး တက်ေရာက်ပီး 

တက်ေရာက်လာသည့် ဆရာ ဆရာမ 

များက   သိရိှလုိသည်များကုိ  ေမးြမန်း 

ေဆွးေွးရာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသ ူ

များက ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၂၀

မ ေလး    ဇွန်    ၂၈မ ေလး    ဇွန်    ၂၈

ဆည်ေရစမီခံန်ခဲွမ လပ်ုငန်းများ တိုးတက်လာေစရန် 

ရည်ရယ်လျက ်  မ ေလးခိုင ် ပုသိမ်ကီးမိနယ ်

ဇီးေတာ   လ ပ်စစ်ဆည်ေရတင်လုပ်ငန်း၊   ကံကီး 

လ ပ်စစ်ဆည်ေရတင်လုပ်ငန်း၊ ထန်းေတာလ ပ်စစ် 

ဆည်ေရတင်လုပ်ငန်းှင့်     ကိးကာဥလ ပ်စစ်

ဆည်ေရတင်လပ်ုငန်းများ၏ ေရေသာက်ဧရယိာများ 

ရှိ ဆည်ေရတင်ေရေသာက်ေတာင်သူလယ်သမား 

များအေနြဖင့်     ေရထုတ်ပ န်တစ်ခုချင်းအလိုက ်

ေရအသံုးချသူများအဖဲွ ဖဲွစည်းြခင်းှင့် ပူးေပါင်းပါဝင် 

ဆည်ေြမာင်းစနစ်      အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုေရး 

အတွက်    ဇွန် ၂၇ ရက်    မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက 

ဇီးေတာလ ပ်စစ်ဆည်ေရတင်လုပ်ငနး် ရှငး်လငး် 

ေဆာင်တွင်   တာဝန်ရှိသူများှင့်   ေရအသုံးချသူ 

အဖွဲဝင်များ ေတွဆုံညိ  င်းကာ ေရအသုံးချသူများ

အဖွဲခုနစ်ဖွဲကိ ုဖွဲစည်းခဲ့သည်။

ပသုမ်ိကီးမိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးွန်လင်းက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး     မ ေလးခိုင ်

ဆည်ေြမာင်းှင့ ်ေရအသုံးချမ   စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန 

(ေရအရင်းအြမစ်)   လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး 

ဦးထွန်းဦးလ  င်က အဖဲွဖဲွစည်းရြခင်းှင့ပ်တ်သက်၍ 

ဆည်ေရတင်ေရေသာက်  ေတာင်သူအချင်းချင်း 

စည်းလုံးညီွတ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ြဖင့် ေရ 

အေလအလွင့မ်ရိှေစဘ ဲတူးေြမာင်းအေဆာက်အအု ံ

များ ေရရှည်တည်တံ့  ခိုင်မဲလာိုင်ေကာင်း၊ ေရ 

အသုံးချသူအဖွဲများကလည်း   စိတ်ပါဝင်စားကာ 

ကိးစားေဆာင်ရက်သွားရန်လိုေကာင်း၊ ေရရှည် 

တွင် ေရေပးေြမာင်းှင့်တူးေြမာင်းအေဆာက်အအုံ

များကိ ု မမိတိိုကိုယ်ပိင်ု ပစ ည်းက့ဲသုိ သေဘာထားပီး 

ထိနး်သိမး်ေစာင့်ေရှာက်သာွးရန်ှင့်  ဆည်ေြမာငး် 

ဥပေဒ၊ ေရခွန်ှင့်  တာတမံခွန်ဥပေဒများကိုလည်း  

ေလးစားလိက်ုနာကရန်လိအုပ်ပါေကာင်းေြပာကား 

ရာေဒသခံေတာင်သူ တစ်ဦးကသိရိှလုိသမ ကုိ ေမးြမန်း 

ပီး ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားခဲသ့ည်။

ဖဲွစည်းြခင်းအခမ်းအနားသုိ မိနယ်စုိက်ပျိးေရး

ညိ  င်းမ အဖဲွဝင်များ၊ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမ  

စမီခံန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန (ေရအရင်းအြမစ်)မှ တာဝန်ရိှ 

သမူျား၊ ေဒသခေံတာင်သမူျား  တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး 

ေရအသုံးချသူများအဖွဲခုနစ်ဖွဲကိ ု    ေအာင်ြမင်စွာ 

ဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

မင်းထက်ေအာင်(မန်းကိုယ်ပွား)မင်းထက်ေအာင(်မန်းကိုယ်ပွား)

ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂၈ရန်ကုန်   ဇွန်  ၂၈

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် ေကာ့မှးမိနယ်၌  ၁၁ မိုင် ၆ ဖာလုံ 

အရှည်ရှိသည့် ပုပ ား-ေရေကျာ ်ေကျးလက်လမ်း၏ ၁ မိုင ်၂ ဖာလုံ 

အား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်တွင် တိုင်းေဒသကီးခွင့်ြပရန်ပုံေငွ

ြဖင့် ေကာ့မှးေကျးလက်လမ်း ဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနအတွက် တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင်ေသာ ေတာကီးကမု ဏကီ ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အဆိပုါေကျးလက်လမ်းအား ၁၉၉၀ ြပည့ှ်စ်က တပ်ရင်း (၇၀)

က ဦးစီး၍ ေကျးရာြပည်သူများှင့ ်ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ေြမသား 

လမ်းေဖာက်လပ်ုခဲ့ပီး  ၂၀၁၁-၂၀၁၂  ဘ  ာှစ်တွင် တိင်ုးေဒသကီး 

ခွင့ြ်ပရန်ပုေံငြွဖင့ ်စည်ပင်သာယာေရးဦးစီးဌာနက ကွန်ကရစ်ခင်း 

ေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါလမ်းသည် ေဒသတွင်းမှ ေကျးရာ ၁၁ ရာ၊ အိမ်ေြခ 

၃၁၀၉ အမ်ိ  လဦူးေရ ၁၃၈၉၇  ဦးတိုအား  အကျိးြပေနေသာလမ်း

ြဖစ်သည်။                                                         ခရမ်းစိုးြမင့်ခရမ်းစိုးြမင့်

ေကာ့မှးမိနယ် ပုပ ား-ေရေကျာ် ေကျးလက်လမ်းအား အဆင့်ြမင့်တင် ကွန်ကရစ်ခင်း

မိတ ီလာ    ဇွန်    ၂၈မိတ ီလာ    ဇွန်    ၂၈

မိတ ီလာမိ၌     ဝှီးချဲြဖင့် အသုံးြပ 

သွားလာေနရသူ  မသန်စွမ်းသူများ 

ကိယ်ုတိင်ုေမာင်းှင်ိင်ုသည့ ်လ ပ်စစ် 

ဆိုင်ကယ်ကို     လူငယ်တွင်ခုံဆရာ 

တစ်ဦးက   စမ်းသပ်ြပလပ်ုခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

"ဒီလ ပ်စစ်ဆုိင်ကယ်ကုိ   စမ်းသပ် 

ြပလုပ်တဲ့    ရည်ရယ်ချက်ကေတာ့ 

ဝှီးချဲကို အသုံးြပသွားလာပီး  ဝှီးချဲ 

ေပ က လုံးဝအတက်အဆင်း အခက် 

အခြဲဖစ်ေနသေူတအွတွက်  ကိယ်ုတိင်ု 

ေမာင်းှင်အသံုးြပုိင်ေအာင် ရည်ရယ် 

ပီး  ြပလုပ်ခဲ့တာပါ။   ဆိုင်ကယ်က    

လ ပ်စစ်ဘက်ထရီ အသံုးြပတ့ဲ အမျိး 

အစားြဖစ်ပီး ဗိုအား ၆ဝ၊ တစ်နာရီကုိ 

၁၈ မုိင် န်း ေမာင်းှင်ုိင်ပီး ဘက်ထရီ 

ကို အားအြပည့်ြဖည့်ထားမယ်ဆိုရင ်

တစ်ကိမ်ကို ၁၅ မိုင်အထိ ေမာင်းှင် 

ိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအားြဖည့်ချနိ ်

ခုနစ်နာရီေလာက် ကာြမင့်ပါတယ်။ 

တပ်ဆင်တဲ့ပစ ည်းေတွေရာ လက်ခ 

ေရာအပီးအစီးဆို ၁၂ သိန်းခန်ကုန် 

ကျပါတယ်" ဟု    လ ပ်စစ်ဆုိင်ကယ် 

စမ်းသပ်ြပလုပ်ခ့ဲသူ  ကုိေဇာ်မျိးဦးက 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ     လ ပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ကို 

အသုံးြပမည့်     မသန်စွမ်းသူများ 

အေနြဖင့်   ဝှီးချဲေပ မှ   ဆင်းရန် 

မလိုအပ်ဘဲ        ဆိုင်ကယ်ေပ အထိ     

တက်ေရာက်   ေမာင်းှင်ိုင်သည်။  

ဆိုင်ကယ်ေပ   တက်ေရာက်ရာတွင ်

လုံ ခံေရးတံခါးအား ေမာင်းတံဆွဲဖွင့ ်

၍    တက်ေရာက်ကာ   အေပ သို 

ေရာက်လ င်    လုံ ခံေရးတံခါးအား  

ြပန်ပိတ်ရမည်    ြဖစ်သည်။  ယင်းေနာက်  

ဆုိင်ကယ်အား    ေသာ့ဖွင့်၍   လီဘာ 

ဆဲွကာ  ေမာင်းှင်ိုင်ပီး   ေရှေနာက်    

ဘရိတ်ှစ်ခုကုိလည်း  လက်ကုိင်တွင်  

အလွယ်တကူ     အသုံးြပိုင်ရန  ်  

တပ်ဆင်ေပးထားကာ   အဆိပုါ  လ ပ် 

စစ်ဆိုင်ကယ်အား        ေရှေနာက် 

ေမာင်းှင်ိင်ုရန်   ေရှေနာက်    ဂယီာ 

စနစ်ပါ    ထည့သွ်င်းေပးထားေကာင်း 

သိရသည်။ 

 ၂ဝ၁၃ ခှုစ်မှ   စတင်၍   ဆိင်ုကယ် 

အင်ဂျင်  110 အား အသုံးြပ၍    မီနီ 

ကားငယ်တစ်စီးကို   စတင်စမ်းသပ ်

ြပလုပ်ခ့ဲပီး       ယေနအချနိ်အထိ 

ဆုိင်ကယ်အင်ဂျင်    အသုံးြပသည့ ်

မီနီကားငယ ်  သုံးစီး၊   မသန်စွမ်းသူ 

များအသုံးြပိုင်သည့် ဆိုင်ကယ် ၂၁ 

စီးှင့်     ယခုပထမဆုံး    လ ပ်စစ် 

ဆိုင်ကယ်အပါအဝင ်      ယာ်  ၂၅  

စီးကို    စမ်းသပ်ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း    

ကိုေဇာ်မျိးဦးထံမ ှ သိရသည်။ 

ချမ်းသာ(မိတ ီလာ)ချမ်းသာ(မိတ ီလာ)

မိတ ီလာ၌ ဝှီးချဲြဖင့်သွားလာသူများ

ကိုယ်တိုင်ေမာင်းှင်ိုင်သည့် လ ပ်စစ်ဆိုင်ကယ် စမ်းသပ်

ေရရှည်တည်တံ့ဖွံဖိးေစရန် ပူးေပါင်းပါဝင်ဆည်ေြမာင်းစနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်၍ ေရအသုံးချသူများအဖွဲ ဖွဲစည်း

မိုင်းယ ု  ဇွန်   ၂၈
ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) တာချလီတ်ိခိင်ု နယ်စပ်ေဒသ မိင်ုးယုမိ စိက်ုပျိးေရး 
ဦးစီးဌာနက ြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့က်ာလအတွင်း 
ေဈးများသို  သွားေရာက်ဝယ်ယူြခင်းကို  ေလ ာ့ချိုင်ရန်ှင့် ကုန်ကျစရိတ် 
သက်သာေစရန်အတွက် ဌာနဆုိင်ရာံုးများှင့် ေဒသခံြပည်သူအချိကုိ  ယေန   
နံနက်ပိုင်းက  သဘာဝအ ေလျာက် စိုက်ပျိးထွက်ရှိသည့် ခရမ်းချ်သီးများ 
အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ကသည်။

ကိဗုစ်ကာလအတွင်း ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အမ်ိခဝံင်းတွင် တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု 
ဟင်းသီးဟင်းရက်များ  စိုက်ပျိးိုင်ရန်၊  ေဈးထွက်ဝယ်စရာမလိုဘ ဲမိမိတို၏ 
အမ်ိခဝံင်း(သိုမဟတ်ု) ဌာနဆုိင်ရာံုးဝင်းအတွင်း  ေြမလွတ်ေြမိင်ုးေနရာများ၌ 
စိုက်ပျိးထားရန်၊   မိသားစုကုန်ကျစရိတ ် သက်သာေစပီး   ကျန်းမာေရးှင့ ်
ညွီတ်ေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက်များကိ ုလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ခူးဆွတ်စားသံုး 
ိင်ုရန်အတွက် မမိိုံးဝင်းအတွင်း သဘာဝအတိင်ုးစိက်ုပျိးထားရိှသည့ ်ခရမ်းချ် 
သီးများကို  ဌာနဆိုင်ရာုံးှင့်  ေဒသခံြပည်သူအချိထံ  တစ်အိမ်လ င် ၅၀ 
ကျပ်သား န်းစီြဖင့ ်အိမ်တိုင်ရာေရာက်အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး မိမိုံးဝင်းတွင်း 
ထပ်မံထွက်ရှိလာမည့် ခရမ်းသီး၊ ငုတ်သီး၊ ချ်ေပါင်၊ ပဲေတာင့်ရှည်ှင့် အြခား 
ဟင်းသီးဟင်းရက်များကိုလည်း ဆက်လက်ြဖန်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း
ှင့် Home Garden  စိုက်ပျိးလိုသူများလည်း  အသီးအရက်ပျိးပင်များ အခမဲ့ 
လာယူိုင်ပါေကာင်း  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာမ ှသိရသည်။                                     

ကိုကိုိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေစတုတ ရာ    ဇွန်    ၂၈
မေကွးတိင်ုးေဒသကီး မင်းဘူးခိင်ု  ေစတတု ရာမိနယ် စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ 
မိနယ်အတွင်း  သဘာဝေဘးအ ရာယ်ေကာင့ ်သီးှံပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ေသာ 
ေတာင်သမူျားအား ေထာက်ပံေ့ငမွျား ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

ေစတုတ ရာမိနယ်အတွင်း ၂၀၁၈ ခုှစ်  ိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုှစ် 
စက်တင်ဘာလအတွင်း ေရတိက်ုစားြခင်းေကာင့ ်သီးံှပျက်စီးမ  ၁၃ ဧကရိှပီး 
မိုးစပါး ေြခာက်ဧကအတွက် တစ်ဧကလ င် ေငကွျပ် ၁၀၀၀၀  န်းြဖင့ ်ေငကွျပ် 
၆၀၀၀၀၊ ေစွပါး ခနုစ်ဧကအတွက် တစ်ဧကလ င် ေငကွျပ် ၂၅၀၀၀၀  န်းြဖင့် 
ေငွကျပ် ၁၇၅၀၀၀၀ ှင့် ေရကီးနစ်ြမပ်ြခင်းေကာင့ ်သီးှံပျက်စီးမ   ဧက 
၁၄၀ ရှိပီး မိုးှမ်းဧက ၁၁၀ အတွက် တစ်ဧကလ င် ေငွကျပ ်၅၀၀၀  န်းြဖင့် 
ေငကွျပ် ၅၅၀၀၀၀၊ ေစွပါး  ၁၆ ဧကအတွက် တစ်ဧကလ င် ေငကွျပ် ၂၅၀၀၀၀ 
 န်းြဖင့် ေငွကျပ်သိန်း ၄၀၊ မိုးေြမပ ဲ၁၃ ဧကအတွက် တစ်ဧကလ င် ေငွကျပ် 
၃၀၀၀၀  န်းြဖင့ ်ေငကွျပ် ၃၉၀၀၀၀၊ ဖူးစားေြပာင်း  တစ်ဧကအတွက် ေငကွျပ် 
၁၀၀၀၀၊ မိနယ်အတွင်း သီးှံပျက်စီးဆုံး ံးမ  စုစုေပါင်း ၁၅၃ ဧကအတွက် 
ေငွကျပ် ၆၇၆၀၀၀၀ ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သီးှံပျက်စီးဆုံး ံးမ အတွက်   ေထာက်ပံ့ေငွေပးအပ်မည့်အစီအစ်တွင ် 
မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးမှး  ဦးေဆာင်ေသာ မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန၊ 
မိနယ်လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရးှင့ ်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မိနယ်ေကျးလက် 
ေဒသ     ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊       ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်၊ 
လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများပါဝင်ေသာအဖွဲြဖင့်  
မိနယ်ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဖွဲစည်း၍  ဇူလိုင်လအတွင်း  ေတာင်သူများ 
လက်ဝယ်အေရာက ်ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

စည်သူလွင်(ြပန်/ဆက်)

ဒိုက်ဦး   ဇွန်   ၂၈
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဒိုက်ဦးမိနယ် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီး 
ဌာနက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ  ာှစ်မှစ၍ ြမစမ်ိးေရာင်ေကျးရာစမီကံန်ိး ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည့် သရက်ေတာေကျးရာအုပ်စု  သရက်ေတာေကျးရာ၌ စီမံကိန်း 
အတိုးရေင၏ွ ၅၀ ရာခိင်ု န်းြဖစ်ေသာ ေငကွျပ် ၉၉ သန်ိးြဖင့ ်ေကျးရာတွင်းလမ်းမ 
(၁)လမ်း ဂဝံခင်းြခင်းလုပ်ငန်း   ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  ဇွန်လေနာက်ဆုံးပတ်တွင် 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးစီးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေစတုတ ရာမိနယ်၌ ပျက်စီးခဲ့ေသာ သီးှံ ၁၅၃ ဧကအတွက် 
ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် ၆၇ သိန်းေကျာ် ေပးအပ်မည်

မိုင်းယုမိ၌ သဘာဝခရမ်းချ်သီးများကို 
ဌာနဆိင်ုရာုံးများှင့ ်ြပည်သအူချိထ ံအခမ့ဲြဖနေ်ဝ

ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရာစီမံကိန်းအတုိးရေငွြဖင့် 
ေကျးရာတွင်းလမ်း ဂဝံခင်း



ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၂၀

 ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၈ ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၈

ရန်ကုန်မိရိှ အဆင့်ြမင့်မဂ  လာေဈးသစ်တည်ေဆာက် 

လျက်ရိှရာ ယခုအခါ ေဈးသစ်တည်ေဆာက်ပီးစီးမ  

၅၃ ရာခိုင် န်းေဆာင်ရက်ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း

အဆင့်ြမင့်မဂ  လာေဈးသစ်တည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်း 

လုပ်ငန်းခွင်မ ှသိရသည်။ 

ေဈးသစ်တည်ေဆာက်သည့်  စီမံကိန်းဧရိယာ

အတွင်း    ေြမေအာက်ထပ ်    ှစ်ထပ်အပါအဝင် 

အထပ်ြမင့်  ၁၅  ထပ်ရှိသည့် ေဈးသစ်အေဆာက ်

အအုကံိ ုေဆာက်လပ်ုမည်ြဖစ်ပီး တည်ေဆာက်ေရး

စီမံကိန်းအတွက် ေငွကျပ် ၆၈ ဘလီယီအံကုန်ကျခံ

တည်ေဆာက်ေနေကာင်း၊    ေြမညီထပ်ေနရာ၌ 

ဘဏ်များ၊ စားေသာက်ဆိုင်များှင့် အဆင့်ြမင့်စူပါ 

မားကက်ကိပုါ ထည့်သွင်းေဆာက်လပ်ုသွားမည်ြဖစ် 

ပီး ေြမေအာက်ထပ် ှစ်ထပ်အပါအဝင် ေြခာက်ထပ် 

မှ   ၁၃    ထပ်အထိကို    ယာ်အစီးေရ   ၇၀၀ 

ေကျာ် ရပ်နားိုင်မည့် ယာ်ရပ်နားရာကားပါကင်

ေနရာပါဝင်မည်ြဖစ်ကာ  ကိုးထပ်ှင် ့၁၀ ထပ်တွင်

ဆိုင်ခန်းများှင့် ကုန်ေလှာင်ုံများပါဝင်မည်ြဖစ်၍ 

၁၁ ထပ်မှ ၁၃ ထပ်အထိကို ုံးခန်းများထည့်သွင်း

ပါဝင်ေဆာက်လပ်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စမီကံန်ိးအတွင်း 

ရှိ ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီမှရရှိမည့် အထပ်ြမင့် 

ငါးထပ်မှ ရှစ်ထပ်အထိကို ဆိုင်ခန်းေပါင်း ၁၀၀၀ 

ေကျာ် ထည့်သွင်းေဆာက်လုပ်မည်ြဖစ်ပီး ေြမညီ 

ထပ်မှ ေလးထပ်အထကိိ ုယခင်မဂ  လာေဈးမီးေလာင် 

မ ေကာင့် ေဈးအတွင်း   ဆိုင်ခန်းများငှားရမ်းကာ 

ေရာင်းချေနကသည့် ေဈးသ၊ူ ေဈးသားများအတွက် 

ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ

စီမံခန်ခွဲကာ ဆိုင်ခန်းေနရာများ ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ယခုအခါ အထပ်ြမင် ့ေြခာက်လ ာအထိေဆာက် 

လုပ်ပီးစီးပီြဖစ်၍ အထပ်ြမင် ့ခုနစ်လ ာရှိ လုပ်ငန်း 

များအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနေသာေကာင့်

လာမည့်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်း၌   အေဆာက်အအုံ

တစ်ခုလုံးရှိ အထပ်များ၏ အကမ်းထည်လုပ်ငန်း

များအား အပီးသတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် အဆင့်ြမင့်မဂ  လာေဈးသစ်အား လာမည့် ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ေမလတွင် ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန်စီစ်ထားေကာင်း

သိရသည်။

 သတင်း-ပွင့်သစ ာ၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင် သတင်း-ပွင့်သစ ာ၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးြမင့်ေအာင်

အဆင့်ြမင့်မဂ  လာေဈးသစ်တည်ေဆာက်မ  ၅၃ ရာခိုင် န်းပီးစီး

ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၈ရန်ကုန်    ဇွန်   ၂၈

ရန်ကုန်မိ လမ်းမေတာ်မိနယ ်ဘုန်းကီးလမ်းမကီးှင့ ် 

ရန်ကန်ုေတာင်ပိင်ုးခိင်ု ဒလမိနယ် ကမာကဆစ်ရပ်ကွက် 

ဗုိလ်မင်းေရာင်လမ်းမကီးတုိသုိ ဆက်သွယ်တည်ေဆာက် 

လျက်ရှိေသာ ကိုရီးယား-ြမန်မာချစ်ကည်ေရး (ဒလ)

ြမစ်ကူးတတံားတည်ေဆာက်မ  ဒလဘက်ြခမ်းှင့ ်ရန်ကန်ု 

ဘက်ြခမ်းတိုရိှ ချ်းကပ်တတံားများအတွက် ဘိုးပိုင်တူးေဖာ် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများ   ရာ န်းြပည့်   ပီးစီးပီြဖစ်ေကာင်း 

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန တတံားဦးစီးဌာနမှ သရိသည်။

တတံားဦးစီးဌာန ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေကျာ် 

ေကာင်းချိက “တံတားက ဒလဘက်ြခမ်းနဲ ရန်ကုန်ဘက်ြခမ်း 

ချ်းကပ်တံတားအတွက်   ဘိုးပိုင်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေတွ    ပီးစီးသေလာက်ြဖစ်ေနပါပီ။  ဒလဘက်ြခမ်းရဲ 

ေရလယ်တိင်ုပင်မတတံား PY1 က အချင်း ၂ ဒသမ ၅ မတီာ၊ 

ေြမအနက် မတီာ ၁၂၀ ရိှတဲ ့ဘိုးပိင်ု ၂၃ လုံးတူးရမယ့အ်နက်  

သံြခင်းချပီးကွန်ကရစ်ေလာင်းတာ    ေလးလုံးနဲ    ရန်ကုန် 

ဘက်ြခမ်း ေရလယ်တုိင် ပင်မတံတား PY2  ေလးလံုး စုစုေပါင်း 

ရှစ်လုံးေဆာင်ရက်ပီးပါပီ။ ပင်မတံတားအတွက ်ကျန်တဲ့ 

ဘုိးပုိင်လပ်ုငန်းေတွကုိလည်း  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနပါ 

တယ်။  လက်ရိှအချန်ိထ ိတတံားတည်ေဆာက်ေရးစမီကံန်ိး 

တစ်ခလုုံးရဲ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်းပီးပါပ”ီ ဟ ု ေြပာကား 

သည်။

ြမန်မာ-ကိုရီးယားချစ်ကည်ေရး ဒလြမစ်ကူးတံတား 

တည်ေဆာက်ရာတွင ်  ဒလဘက်ြခမ်း  ချ်းကပ်တံတား 

တည်ေဆာက်ေရးအတွက ်  ဘိုးပိုင်ေပါင်း   ၁၄၁ လုံးှင့် 

ရန်ကုန်ဘက်ြခမ်းချ်းကပ်တံတားအတွက ်ဘိုးပိုင်ေပါင်း 

၈၂ လုံး၊ ဆင်ေြခေလ ာတံတားအတွက်Ram A ဘိုးပိုင် ၄၈ 

လုံး၊ Ram B ဘိုးပိင်ု ၅၂ လုံးတိုကိ ုတူးေဖာ်ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ပီး  ေရလယ်တိုင ် ပင်မတံတားအေနြဖင့ ်ဒလ 

ဘက်ြခမ်းတွင ်PY 1 ဘိုးပိုင် ၂၃ လုံးှင့်   P 14 ဘိုးပိုင် ၁၂ 

လုံး၊ ရန်ကုန်ဘက်ြခမ်းတွင ်PY 2 ဘိုးပိုင် ၂၃ လုံးှင့် P 19 

ဘိုးပိုင် ၁၈ လုံး တူးေဖာ်ရမည်ြဖစ်ရာ လက်ရှိအချနိ်တွင ်

ချ်းကပ်တံတားအတွက် ဘုိးပုိင်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ပီးစီးေနေသာ ရန်ကုန်ဘက်ြခမ်း၌ Pile Cap ပိုင်ထိပ် 

အုတ်ြခင်းေြခာက်တုိင်ှင့် ဒလဘက်ြခမ်း၌ ငါးတုိင်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရိှပီး Pier Column တိင်ုများ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ဒလတတံားမှာ စစုေုပါင်းအရှည် ၁၈၆၇ မတီာ၊ အကျယ် 

၂၆ ဒသမ ၅ မတီာ၊ ေလးလမ်းသွားတတံား၊ ဘိုးပိုင်အတ်ုြမစ်၊ 

သံကူကွန်ကရစ်ကိုယ်ထည်အေပ တွင် သံမဏိကိးဆိုင်း

တတံားြဖစ်ပီးတတံား၏ခံိင်ုဝန်မှာ ၇၅ တန်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကုိရီးယားသမ တုိင်ငံမှေချးေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၅၇ 

ဒသမ ၈၃ သန်း၊ ြမန်မာအစိုးရမ ှထည့်ဝင်ေင ွအေမရိကန် 

ေဒ လာ ၃၀ ဒသမ ၃၄ သန်းှင့် ထပ်မံေချးေငွသန်း ၂၀ 

ြဖင့်  တည်ေဆာက်ြခင်းြဖစ်ပီး  ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင် 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ပီး  ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ေအာက်တိဘုာလတွင် တည်ေဆာက်ပီးစီးမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန   တံတားဦးစီးဌာနမှ  သိရ

သည်။

ိုင်လင်းေကျာ်(ဒလ)ိုင်လင်းေကျာ(်ဒလ)

ကသာမိ၌  Sunrise Viewpoint  ထပ်မံတည်ေဆာက်ပီးစီး
ကသာ   ဇွန်   ၂၈ကသာ   ဇွန်   ၂၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ကသာမိတွင ် ြပည်သူများ  လာေရာက်အပန်းေြဖ 

အနားယူိုင်ရန်ရည်ရယ်၍    ကသာမိ  ေလးထပ်ေကျာင်းအနီးရှိ Sunrise 

Viewpoint ကိ ုတည်ေဆာက်လျက်ရိှရာ ဇွန်လတွင် လပ်ုငန်းအားလုံး ပီးစီးေနပ ီ

ြဖစ်ပီး ြပည်သူများ လာေရာက်အပန်းေြဖလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 ကသာမိတွင်  ေရ ဂူကီးဘုရားေရှရှိ  Viewpoint တစ်ခု၊   ေတာင်ေပ  

ေကျာင်းေြခရင်းရှိ Sunset Viewpoint တစ်ခုှင့် ေလးထပ်ေကျာင်းအနီးရှိ 

Sunrise Viewpoint ဟူ၍ Viewpoint သုံးခုရှိပီး ေလးထပ်ေကျာင်းအနီးရှိ 

Sunrise Viewpoint သည် သုည ဒသမ ၁၀၃ ဧကရှိရာ ေြမေနရာအတွက် 

ေြမပိုင်ရှင်က  မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီကို လှဒါန်းေပးခဲ့ြခင်း                  

ြဖစ်သည်။

 “ဒီှစ်ဘတ်ဂျက်မှာ  ပျက်စီးေနတဲ့  လက်ရန်းတန်း  ေပ ၃၀၀ ေဆာင်ရက်ဖို 

ေငွကျပ် ၇၅ သိန်း ရရိှခ့ဲတယ်။ အဲဒီလက်ရန်းတန်း ေပ ၃၀၀ အနက်မှာ ေပ ၂၄၀ 

ကို ေလးထပ်ေကျာင်းအနီး Sunrise Viewpoint ေဆာင်ရက်ပီး ကျန်ေပ ၆၀ 

ကိေုတာ ့အြခားပျက်စီးေနတဲ ့လက်ရန်းတန်းေတကွိ ုြပြပင်ဖုိ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ခ့ဲ 

တယ်။ အဲဒီ Viewpoint ရင်ြပင်အတွက် တုိင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

က  ေထာက်ပ့ံေပးတ့ဲ    ဘိလပ်ေြမအိတ် ၂၀၀ ေကျာ်နဲ   ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး မီးတုိင် 

ေတွကိုေတာ ့   အလှရှင်ေတွဆီက    ရရိှခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်” ဟ ု ကသာမိနယ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ှ    မိနယ်အမ ေဆာင်အရာရှိ   ဦးသန်းေဇာ်က 

ေြပာသည်။

 အဆိုပါေနရာသည်  အရှည်  ေပ ၂၄၀၊   ေရာင်စုံမီးလုံးများှင့် အုန်းပင် 

တန်းများရှိသည့်အတွက်  ကသာမိ၏ အပန်းေြဖိုင်မည့်ေနရာေလးတစ်ခု 

တုိးလာေစရန်အတွက် ေဒသခံြပည်သူများှင့် စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီအဖဲွ 

များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းေနရာတွင ်မီးတိုင် ၁၅ တိုင်၊ 

ေရာင်စုံမီးလုံးများ၊ ခုံတန်းရှည်များှင့် ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ိုင်မည့် အားကစား 

ပစ ည်းများပါ ထည့်သွင်းေဆာက်လုပ်ထားေကာင်း သိရသည်။                                                                     

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ြမန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကည်ေရး (ဒလ) ြမစ်ကူးတံတားတည်ေဆာက်မ  ချ်းကပ်တံတားများ ဘိုးပိုင်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ရာ န်းြပည့်ပီးစီး

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈

ယခုဘ  ာှစ် ကုိးလအတွင်း ုိင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ   ၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ 

ဝင်ေရာက်ထားပီး     ေမ ာ်မှန်းချက် 

ြပည့်မီိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း  ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ ှင့်  ကုမ ဏီများ   န်ကားမ  

ဦးစီးဌာနမှ     န်ကားေရးမှးချပ ်

ဦးသန်စင်လွင်က   ေြပာသည်။

"မှစ်ကတစ်ှစ်လုံးမှ ကန်ေဒ လာ 

၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံပဲရတယ်။   အခု 

ကိုးလနဲကိ ု ၄ ဒသမ ၄ ဘလီယီရံေနပ။ီ 

က န်ေတာ်တို     လျာထားချက်က 

၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံဆုိေတာ့ ေနာက်ထပ် 

၁ ဒသမ ၄ ဘလီယီပံကဲျန်ေတာတ့ယ်။ 

က န်ေတာ်တုိရဲ  ဂုိက်လုိင်းထဲမှာရိှေန 

တဲ့အချက်၊    ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားေရး 

ထခိိက်ုမ သက်သာေရး စမီခံျက်ကေန 

မှ တိုက်တွန်းေပးတဲ့အချက်၊ အလုပ် 

အကိုင်ရရှိေရးအတွက် ဦးစားေပးဖို 

တိင်ုးြပည်ရဲ ရည်မှန်းထားတဲအ့ချက်၊ 

ေနာက်တစ်ခါ     ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့်  ြပန်လည်နာလန်ထူေရးအတွက် 

စီးပွားေရးအေပ မှာ       ယခင်ထက် 

ိင်ုငေံတာ်က ပိမုိအုာုစံိက်ုေပးလာတဲ ့

အချက် အဲဒီအချက် ေလးချက်ေပါင်း 

ပီးေတာမှ့ က န်ေတာ်တိုသည် ၁ ဒသမ 

၄ ဘီလီယံဝင်လာမယ်လို  ေမ ာ်မှန်း 

ထားပါတယ်"ဟု ဦးသန်စင်လွင်က 

ေြပာသည်။

ထုိြပင် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ များ 

ပီးခဲ့သည့်  ကာလတူထက်များလာ 

ြခင်းမှာလည်း    လ ပ်စစ်က  တွင် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ များြခင်းေကာင့် ြဖစ် 

ေကာင်း  ဦးသန်စင်လွင်က ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။

လက်ရိှြပည်တွင်း၌ ှာေခါင်းစည်း 

အပါအဝင်    ေဆးုံသုံးပစ ည်းများ 

ထုတ်လုပ်သည့် တုတ်ိုင်ငံသားပိုင် 

စက်ုသံုံးုံှင့်  ေဆးုသံုံးခတုင် ထတ်ု 

လုပ်သည့် ြမန်မာုိင်ငံသားပုိင် စက်ံု 

တစ်ုံ  စုစုေပါင်း   စက်ုံ ေလးုံရှိ 

ေကာင်း     ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့် ကုမ ဏီ

များ န်ကားမ ဦးစီးဌာနထံမှ သိရ 

သည်။                             ငိမ်းငိမ်းငိမ်းငိမ်း

ယခုဘ  ာှစ်ကိုးလအတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ  

၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံဝင်ေရာက်ထားပီး ေမ ာ်မှန်းချက်ြပည့်မီိုင်မည်ဟုဆို



ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၂၀

ကေလာ   ဇွန်   ၂၈ကေလာ   ဇွန်   ၂၈

ရှမး်ြပည်နယ်   (ေတာင်ပုိငး်)   ကေလာမိနယ ်

မိနယ်စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနက ေတာင်သ ူများအား 

ေကာက်စိက်ုစက်ြဖင့် လက်ေတွသပ်ုြပ သြခင်းကိ ု   

ဇွန် ၂၆ ရက်  နံနက်ပိုင်းက   ပုန်းအင်းေကျးရာရှိ      

ေတာင်သူ    ဦးေအာင်သန်းေကျာ်၏လယ်ေြမ၌ 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။

ေရှးဦးစွာ ရှမ်းြပည်နယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဒုတိယြပည်နယ်ဦးစီးမှး ဦးေဇာ်ဝမ်းက ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲလာမ အေြခအေနေပ မူတည်၍ မုတ်သုံ 

အဝင်ေနာက်ကျမ ှင့်အတူ မိုးရာချနိ်နည်းပါးေန 

သည့အ်တွက် မိုးစပါးစိက်ုပျိးရာတွင် ေတာင်သမူျား 

အေနြဖင့်  သမားိုးကျစိုက်နည်းစနစ်မ ှ ေခတ်မီ 

စက်ကရိယိာများြဖစ်သည့ ်ေကာက်စိက်ုစက်များှင့် 

ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိးြခင်းြဖင့ ်မိုးစပါးစိုက်ပျိးရာတွင်

ကံေတွရသည့ ်လယ်ယာလပ်ုသားရှားပါးမ အခက် 

အခအဲား ေြဖရှင်းိင်ုေစရန်၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာလ 

အတွင်း လယ်ယာလပ်ုငန်းခွင်တွင် ေရာဂါကူးစက်မ  

ေလျာ့နည်းေစရန်ှင့် တစ်ဧကစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ  

စရိတ် ေလျာ့ကျုိင်ေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖစ် 

ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ထိုေနာက် ဟဟဲိုးဥယျာ် ဇဝီ ခဦံးစီးမှး ဦးညညီ ီ

ေအာင်က  ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် စိုက်ပျိးြခင်း၏ 

အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တုိကုိ ရှင်းလင်းေြပာကား 

ပီး ေတာင်သူများက သိရိှလုိသည်များကုိ ေဆွးေွး 

ေမးြမန်းရာ တာဝန်ရိှသမူျားက ေြဖကားကသည်။

ယင်းေနာက်   ဂျပန်ိုင်ငံ Minoru ကုမ ဏီက 

ေကာက်စုိက်စက်ြဖင့် စုိက်ပျိးြခင်းကွင်းသုပ်ြပသ 

ရာ   စပါးတစ်ဧကကုိ  တစ်နာရီအတွင်းစုိက်ပျိးုိင် 

ေကာင်း သိရသည်။               မိနယ်(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနာင်မွန်   ဇွန်   ၂၈ေနာင်မွန်   ဇွန်   ၂၈

ကချင်ြပည်နယ် ပတူာအိခုိင်ု ေနာင်မွန်မိနယ် 

၌    မိုးစပါးမျိးေစ့ထုတ်စံြပကွက ်  စိုက်ပျိး 

ြခင်းကိ ု  ဇွန်  ၂၄  ရက်က   ေနာင်မွန်မိနယ် 

 မိမကွင်းအမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၌    ြပလုပ်

သည်။

မိနယ်စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန       ဦးစီးမှး 

ဦးစေကျာ်သက်ေထွးက  ေတာင်သူများကုိယ်တုိင် 

မျိးေစထ့တ်ုလပ်ုသည့န်ည်းပညာများကိ ု သရိှိ 

နားလည်သေဘာေပါက်ပီး     ကိုယ်တိုင် 

ထတ်ုလပ်ုိင်ုမည့ ်   နည်းပညာများကိ ု   အသ ိ

ပညာေပး ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း  ေြပာကား 

သည်။

  အဆိုပါ မျိးသန်မျိးေစ့ထုတ်လုပ်ရာတွင ်

မျိးစပါးဆင်းဧကရီ သံုးဧကကုိ ေြခာက်တန်း  

တစ်တန်းလှပ်၍       စိုက်ပျိးေသာစနစ်ြဖင့ ်

စိုက်ပျိးထားြခင်းြဖစ်ပီး မျိးကွဲုတ်ပယ်ြခင်း 

စနစ် ကိ ုစပါးပင်ပွားချန်ိ၊ ပန်းပွင့ခ်ျန်ိ၊    ရင့မှ်ည့ ်

ချန်ိစသည့် သက်တမ်းတစ်ေလ ာက် သံုးကိမ် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ရာ   ရရှိလာေသာ 

စပါးမျိးေစ့များကို   ေတာင်သူအချင်းချင်း      

မျိးေစ့ဖလှယ်ေသာစနစ်ြဖင့်         ြဖန်ြဖး  

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း      သိရ

သည်။

မျိးေစထ့တ်ုလပ်ုြခင်းလပ်ုငန်းကိ ု ပျိးသက် 

ု ေကာက်ကွက်ကဲ အသုံးြပပီး ပျိးသက် 

ရှစ်ရက် မှ ၁၂ ရက်အတွင်း စိက်ုပျိးိင်ုြခင်းှင့ ်

၁၂ တန်း  တစ်တန်းလှပ်ပုံစံြဖင့် စိုက်ပျိးိုင ်

ေကာင်း တမန်း သုံးကမ်ိ၊ ေလးကမ်ိ တ်ုေပး  

ရေကာင်းှင့် သဘာဝေြမသဇာကိ ု  လယ်တစ် 

ဧကတွင် လှည်းငါးစီးမ ှ၁၀ စီးအထိ အသုံးြပ 

ရေကာင်း၊      သဘာဝပိုးသတ်ေဆးကိုသာ  

အသုံးြပရေကာင်း  သိရသည်။                             

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေရတာရှည်   ဇွန်   ၂၈ ေရတာရှည ်  ဇွန်   ၂၈ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ေရတာရှည်မိနယ်၌ တန်ခူး 

လှင့် ကဆန်ုလဆန်းပိင်ုးများတွင် စတင်စိက်ုပျိးခဲ ့

ေသာ  မိုးှမ်းစိုက်ခင်းများ  ေဒသအှံအြပား၌ 

ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းလျက်ရိှသည်ကုိ သိရပီး ယခင် 

ှစ်က ှမ်းေဈးကွက်ေကာင်းမွန်ခဲ့ကာ ှမ်းစိုက် 

ပျိးသည့်ေတာင်သူများ အဆင်ေြပကသည်ြဖစ်ရာ 

စိုက်ပျိးသည့်ေဒသှင့် ေတာင်သူဦးေရမှာ သိသိ 

သာသာ များြပားလာသည်။ 

“တန်ခူးလမှာ  ေရတင်ပီးစုိက်တ့ဲှမ်းေပါ့။ ကဆုန် 

လဆန်းပိုင်းမှာကျေတာ့  မိုးရာပီးမှ စိုက်ကတာ။ 

မှစ်ကေဈးကွက်ေကာင်းခဲ့ေတာ ့  ဒီှစ်စိုက်တဲ့သူ

ပိုများလာတယ”် ဟု    အင်းပက်လက်ေကျးရာေန 

ေတာင်သူ ဦးညီေလးက ေြပာကားသည်။ 

မုိးဦးရာသီတွင် မိုးရာေသာ်လည်း ေရအရနည်း၍ 

ှမ်းစိက်ုေတာင်သမူျားအတွက် အေကာင်းဆုံးအေန 

အထားရှိေနပီး ဇွန်လကုန်ှင့် ဇူလိုင်လပထမပတ ်

အတွင်း ရိတ်သိမ်းိုင်မည်ဟ ုခန်မှန်းထားကကာ 

အဆိုပါှမ်းများ   ရိတ်သိမ်းပီးမှသာ မိုးစပါးကို 

ဆက်လက်စိုက်ပျိးကမည်ြဖစ်သည်။ 

ေတာင်သူများအေနြဖင့်  သီးှံတစ်ခုတည်းကို 

စိက်ုပျိးမည့်အစား ယခကုဲသ့ို ကားသီးံှများစိက်ုပျိး 

ိုင်ြခင်းေကာင့် စီးပွားေရးအတွက် အခွင့်အလမ်း 

ေကာင်းများ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ကိုလွင်(ဆွာ)ကိုလွင်(ဆွာ)

ေရတာရှည်မိနယ်၌  မိုးှမ်းများ ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း

မိုင်းေယာင်း   ဇွန်   ၂၈မိုင်းေယာင်း   ဇွန်   ၂၈

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)  မိင်ုးေယာင်းမိနယ်၌  က ဲေကာသီးစိက်ုခင်းများတွင် 

ငုတ်ညပ်စုိက်၍ တစ်ကိမ်စုိက် ှစ်သီးစားကာ ဝင်ေငွေကာင်းလျက်ရိှေကာင်း 

က ဲေကာသီးစိုက်ေတာင်သူများထံမ ှသိရသည်။

မိုင်းေယာင်းမိနယ်တွင် ေဒသ၏ရာသီဥတုှင့် ကိုက်ညီပီး အသီးများ၍ 

ေဈးေကာင်းရရိှေသာ မိင်ုးေယာင်းေဒသမျိး မိုးေထာင်ငတ်ု(အစပ်)ကိ ုက ဲေကာ 

သီးစုိက်ခင်းများတွင် ကားညပ်စုိက်ပျိးသည့်ြပင် လယ်ကန်သင်းေဘးများတွင် 

လည်း စိုက်ပျိးကသည်။

မုိးေထာင်ငုတ် တစ်ပင်လ င် အဆုပ်သံုးေလးဆယ်ခန်သီးပီး တစ်ဆုပ်လ င် 

ငုတ်သီးေတာင့် ၁၅ ေတာင့်ခန်သီးေကာင်း၊  တစ်ကီလုိ  ေငွကျပ် ၂၀၀၀ အထိ   

ရရှိကာ တာချလီိတ်၊  ကျိင်းတုံေဈးကွက်တိုသိုလည်း  တင်ပိုေရာင်းချလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း(ြပန်/ဆက်)စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း(ြပန်/ဆက်)

က ဲေကာသီးစိုက်ခင်းများတွင် ငုတ်ညပ်စိုက်၍ 

တစ်ကမ်ိစိက်ု ှစ်သီးစားေတာင်သမူျား ဝင်ေငေွကာင်းေန

ေနာင်မွန်မိနယ်၌ မိုးစပါးမျိးေစ့ထုတ်စံြပကွက် စမ်းသပ်စိုက်ပျိးေနာင်မွန်မိနယ်၌ မိုးစပါးမျိးေစ့ထုတ်စံြပကွက ်စမ်းသပ်စိုက်ပျိး

မုံရာ   ဇွန်   ၂၈မုံရာ   ဇွန်   ၂၈

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး နာဂကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်း  

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘ  ာှစ်မှ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘ  ာှစ်အထိ ေလးှစ် 

တာကာလအတွင်း  ေခတ်မီေတာင်ေစာင်းစိုက်ပျိးေရး စနစ်ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိင်ုရန် ေလကှားထစ်လယ်ေြမ ၂၉၃ ဧကကိ ု

ေဖာ်ထုတ်ေပးိုင်ေရး    စီစ်လျက်ရှိေကာင်း    စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီး   စိုက်ပျိးေရး၊  ေမွးြမေရးှင့်   ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဦးကမ်ဇာမုံထံက သိရသည်။

“နာဂေဒသမှာ အသံုးြပစုိက်ပျိးတ့ဲစနစ်က ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာ

စိက်ုပျိးနည်းစနစ်ြဖစ်တယ်၊ ဒစီိက်ုပျိးနည်းစနစ်က သစ်ေတာေတ ွ

ြပန်းတီးတယ်၊ ေနာက်ဆက်တဲွအေနနဲ  ေြမဆီေြမလ ာေတွ ဆံုး ံး 

တ့ဲအတွက် ေရရှည်မှာ စုိက်ပျိးေြမေနရာအခက်အခဲြဖစ်လာမယ်။ 

ဒါေကာင့် ေရရှည်လည်းအသုံးြပိုင်မယ်။ ေဒသမှာလည်း အမဲ 

စမ်ိးလန်းစိြုပည်ိင်ုေစမယ့ ်စိက်ုပျိးနည်းစနစ်ြဖစ်တဲ ့ေခတ်မေီတာင် 

ေစာင်းစုိက်ပျိးနည်းကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ဖုိ စီစ် 

ေနတာြဖစ်တယ်။  စံြပစုိက်ခင်းေတွအေနနဲ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ  ာ 

ှစ်ကေန ဒေီနအထ ိတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွရန်ပုေံငနွဲ စိက်ုဧက 

၃၆ ဧကကိ ုစြံပစိက်ုခင်းအေနနဲ  လပ်ုေဆာင်ေပးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါတယ်” 

ဟု စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီး ဦးကမ်ဇာမုံက ေြပာကားသည်။

စစက်ိုင်းတုိင်းေဒသကးီ နာဂကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသတွင် 

ေရ ေြပာင်းေတာင်ယာစိက်ုပျိးေရးစနစ်ကိ ုအများဆုံးအသုံးြပလျက် 

ရိှရာ ယင်းစနစ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုထခိိက်ုသည့်အြပင် 

ေြမဆီလ ာများ ပျက်စီးပီး  အပင်အာဟာရဆုံး ံးမ များ ြဖစ်ေပ  

လျက်ရိှရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မ နည်းေစပီး ေရရှည် 

စိမ်းလန်းတည်တ့ံေစမည့် ေခတ်မီေတာင်ေစာင်းစုိက်ပျိးနည်းစနစ်

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်စီစ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဝင်းဦး (ေဇယျာတိုင်း)ဝင်းဦး (ေဇယျာတိုင်း)

ကေလာ၌ မိုးစပါးမျိးေစ့ထုတ်စိုက်ခင်းအား ေကာက်စိုက်စက်ြဖင့် သုပ်ြပစိုက်ပျိး

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်း ေလှကားထစ်လယ်ယာ ၂၉၃ ဧက အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်

COVID-19 ကာလမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းသာမက 
လတူိင်ုးစတ်ိဖစိီးမ များ ခစံားေနကရတယ်ဆိတုဲ ့
အချက်ကိ ုသတြိပမရိင် အြခားသေူတအွေပ မှာ 
လည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ပိုမိုြဖစ်ေပ လာေစပါ 
သည်။ 

ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဟာ လူတစ်ဦးှင့် တစ်ဦး 
ကား၊  အမန်ုးတရားပွားများမ ကိ ု ေလျာန့ည်းေစ 
ပါတယ်။   ြပဿနာရပ်များကိ ု ကိးစားလက်ခ ံ
ေြဖရှင်းိုင်စွမ်းလည်း ြမင့်မားေစပါသည်။

ဒလီိနုည်းနဲ  စတ်ိဖစိီးမ များကိ ုေလ ာခ့ျိင်ုကာ 
ခံိင်ုရည်ရပီး တစ်ဦးချင်းစကီ COVID-19 ကာလ 
၏  ဒုက များကို  ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းိုင်တဲ့အဆင့်သို 
ေရာက်ရိှေအာင် ကိးစားသင့်ေကာင်း အသိေပး 
တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ်ြပန်လည် 
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ြမန်မာိုင်င ံ
ဆရာဝန်အသင်း (စိတ်ကျန်းမာပညာအဖွဲ)

COVID-19 ကာလတွင် စိတ်ဖိစီးမ များကို 
ေကျာ်လ ားိုင်ေရး အသိေပး  းေဆာ်ြခင်း



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ် မူလှစ်လမ်းသွား အမှတ်(၅)အေဝးေြပး 
လမ်းမကီးအား ကွန်ကရစ် ေလးလမ်းသွား ၄၈ ေပအကျယ် 
အထ ိအဆင့ြ်မင့တ်င်ေဖာက်လပ်ုေနေကာင်း ကားသရိ၍ 
က န်ေတာ်သည် သတင်းေဆာင်းပါးေရးရန် အစအီစ်ြဖင့် 
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၏ 
လမ်းဦးစီးဌာနရှိရာ မိေတာ်ပုသိမ်သို  ကားတစ်စီးြဖင့ ်
သွားခဲ့သည်။

စီးေရ ၂၇၀၀ သွားလာေမာင်းှင်
ရန်ကုန်-ပုသိမ်   အေဝးေြပးကားလမ်းမကီးသည ်

ရန်ကုန်မှ ပုသိမ်အထိ တိုက်ိုက(်၁၁၃ မိုင် ၂ ဖာလုံ) ရှည် 
လျားစွာ ေဖာက်လပ်ုထားေသာ်လည်း ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိလမ်း 
မိုင်တိုင်အမှတ် (၄၁ မိုင် ၃ ဖာလုံ)ရှိ ဧရာဝတီြမစ်ကူး 
တတံားကီး ဗိလ်ုြမတ်ထွန်းတတံားမှတစ်ဆင့ ်ဟသ  ာတ၊ 
ေြမာင်းြမ၊ လပွတ ာှင့ ်ဝါးခယ်မသိုလည်းေကာင်း၊ မိင်ုတိင်ု 
အမှတ် ၃၃ မှတစ်ဆင့်   မအူပင်မိသိုလည်းေကာင်း 
သွားလာ၍ရေသာ  လမ်းမကီးြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်မိမ ှ
ဗုိလ်ြမတ်ထွန်းတံတားအထိ တစ်ေန  ြဖတ်သန်းသွားလာ 
ေမာင်းှင်ေနေသာ ယာ်စီးေရ ၃၈၀၀ ှင့ ်ဗိလ်ုြမတ်ထွန်း 
တတံားမှ ပသုမ်ိအထ ိတစ်ေနယာ်စီးေရ ၂၇၀၀ သွားလာ 
ေမာင်းှင်လျက်ရှိသည်ဟ ုသိရသည်။

ရန်ကုန်မှ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းတံတားအထ ိအပိုင်းသည ်
ယာ်သွားလာမ များြပားေသာေကာင့ ်အေရးကီးေသာ
လမ်းပိင်ုးြဖစ်သည့အ်တွက် မလူ ၂၄ ေပအကျယ် ကတ ရာ 
လမ်းမှ ေပ ၃၀ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ် အဆင့ြ်မင့ ်
တင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်-
ပသုမ်ိ အမှတ်(၅)အေဝးေြပးလမ်းမကီး ှစ်လမ်းသွား ၂၄ 
ေပအကျယ်မ ှေလးလမ်းသွား ေပ ၃၀ အကျယ် ၄၈ ေပ 
ကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက်ရာတွင် 
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ်သန်း ၂၉၀၀၀ 
သုံးစွဲ၍  လမ်းဦးစီးဌာန   ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ်
(တည်ေဆာက်ေရး)၊      အင်ဂျင်နီယာချပ်  (မိြပ)

ေလးလမ်းသွားအြဖစ် အဆင့်ြမင့တ်င်ေဖာက်လပ်ုလိက်ုေသာ ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိ အေဝးေြပးလမ်းမကီး

(တည်ေဆာက်ေရး)ှင့်  ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး လမ်းဦးစီး 
ဌာနမှ  န်ကားေရးမှး(မိြပ)တို ဦးေဆာင်ပီး တာဝန်ယ ူ
ေဆာင်ရက်ေနကသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည် ေရှးအခါက မွန်သုံး 
ရပ်ြဖစ်ေသာ မွန်တိ၊ မွန်စ၊ မွန်ညတုိ၌ “မွန်ည”ေဒသတွင် 
ပါဝင်ခဲေ့ကာင်း မှတ်သားရပီး အေလာင်းမင်းတရားကီး၏ 
တတယိြမန်မာိင်ုငေံတာ်တွင်လည်း ရာမညတိင်ုးအတွင်း 
ပါဝင်ခဲသ့ည်ဟ ု သရိသည်။  ဗတိသိ ကိလုိနုေီခတ်၌ “ပခဲူး 
တိုင်း” ဟု သတ်မှတ်ဖွဲစည်းေသာအခါ ဟံသာဝတီခိုင်၊ 
ဟသ  ာတခိုင်ှင့် ပုသိမ်ခိုင်ဟူ၍  ခိုင်သုံးခုရှိခဲ့ရာ 
ဟသ  ာတခိုင်ှင့် ပုသိမ်ခုိင်တုိသည် ယေနဧရာဝတီ 
တုိင်း၏ နယ်ပယ်များြဖစ်ေနကပ ီ ြဖစ်သည်။    ထိုြပင ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည်   ေခတ်တည်သမိုင်းဝင ်
ြမန်မာဘရုင်နန်းစုိက်ြခင်း မရိှခ့ဲေသာ်လည်း ေဂါတမဘုရား 
ရှင် သက်ေတာ်ထင်ရှားရိှစ်က တဖဿုှင့ ်ဘလ ိကကန်ု 
သည် ညီေနာင်ှစ်ဦးတို ဘုရားရှင်၏ဆံေတာ်ြမတ်ကို 
မဇ ိမေဒသမှ     ဒဂုံသိုပင့်ေဆာင်ရာတွင ်    ေမာ်တင်စွန်း 
အရပ်သိုေရာက်ရှိခဲ့ကစ်   ေဇယျေသနနဂါးမင်းက 
ဆေံတာ်ှစ်ဆကူိေုဆာင်ယ၍ူ ေမာ်တင်စွန်းေစတေီတာ်ကိ ု
ဌာပနာြပတည်ထားြခင်း၊ ပုဂံြပည့်ရှင်အေလာင်းစည်သူ
မင်းကီး   ေရေကာင်းခရီးြဖင့ ်    ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသို 

တိင်ုးခန်းလှည့်လည်ရာတွင် ပုသိမ်ဆိပ်ကမ်းကုိ တစ်ေထာက် 
အနားစခန်းြပ၍ သွားလာက ချခီဲ့ြခင်း၊ ရဟ ာအရှင်ြမတ ်
များ၊ သာသနာြပပုဂ ိလ်များ၊ သီဟိုဠ်ှင့် မဇ ိမသို က ချရီာ 
တွင်လည်းေကာငး်၊  ဓာတ်ေတာ်ေမွေတာ်များကုိ ြမန်မာ 
ြပည်တွင်းသုိ ပင့်ေဆာင်လာကရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ပုသိမ် 
မိှင့် ပုသိမ်ဆိပ်ကမ်းေဒသသည် ဝင်၊ ထွက်ြပရာ   တံခါး 
သဖွယ် တစ်ေထာက်နား၊ ထပ်ဆင့်ြဖန် ြဖးခရီးဆက်ရာ 
အချက်အချာြဖစ်ြခင်းများအြပင် ပုဂံေခတ်ထက်ေစာေသာ 
ေရှးေဟာင်းမိြပယ်ေကျးမ ရိုင်သည့်အေြခအေနများ 
ေတွရိှရသြဖင့် သုေတသနြပလုပ်ေနရသည်အထိ ထူးြခား 
ေသာသမိုင်းဝိေသသများ က ယ်ဝလျက်ရှိသည်။ ဤသည် 
ကား ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၏ သမိုင်းေနာက်ခံြဖစ်၏။

ယေနဧရာဝတီ
ြမန်မာိင်ုင ံလွတ်လပ်ေရးရရိှပီးေနာက် ှစ် ၅၀ နီးပါး 

ကာသည့်တိုင်ေအာင် ဧရာဝတီတိုင်းသည် ပုံမှန်အေန 

အထားများြဖင့ ်ရပ်တည်ေနခဲေ့ပသည်။ ြမစ်ေချာင်းအင်းအိင်ု 
ေပါများပီး  လဦူးေရထထူပ်သပ်ိသည်းေသာ  တုိင်းေဒသကီး 
တစ်ခုြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ ေရလမ်းခရီးကုိသာ အဓိက 
ထား၍ သွားလာကူးသန်းေနကရသည်။ မိုိးဖလာစီးပွားေရး
လုပ်ငနး်ြဖစ်ေသာ စုိက်ပျိးေရးှင့်   ေရလုပ်ငန်းများကို  
လပ်ုကိင်ုကလျက် ဆန်စပါး၊ လယ်ယာထွက်ကန်ု၊ သစ်ေတာ 
ထွက်ကုန်ှင့် ေရထွက်ကုန်ပစ ည်းများကို   ေရာင်းဝယ ်
ေဖာက်ကားေနကသည်။ ထို ေကာင့ ်ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 
သည် ုိင်ငံေတာ်၏စပါးကျဟီ ု   တင်စားရေလာက်သည်။  
ြပည်တွင်းသာမက  ြပည်ပသုိပါ   တင်ပုိုိင်ေသာ ဆန်စပါး၊ 
က န်းသစ်ှင့်သား၊ ငါး၊ ပုစွန်တိုကလည်း လ  င်လ  င်ထွက်ရှ ိ
ကေပသည်။ ဤသည်တိုမှာ  ိင်ုငေံတာ်တွင်    ကီးမားေသာ 
စီးပွား အင်အားတစ်ခုြဖစ်၍ေနေပသည်။ 

တိင်ုးဧရာတွင် သသိာထူးကေဲသာ ေြပာင်းလတဲိုးတက် 
မ အချိ ယခင်ကေပ ေပါက်ခဲဖ့ူးေပသည်။ သာဓကအားြဖင့ ်
ပုသိမ်-မုံရာ-ေရဦးလမ်းမကီး စတင်ေဖာက်လုပ်ြခင်းှင့ ်
ေရနေံြမသစ်များ ရှာေဖွေတွရိှြခင်းတုိြဖစ်သည်။ ဤစီမံကိန်း 
ကီးများသည် ေဒသအတွင်း ေနထိင်ုသမူျားအဖို အထူးအား 
တက်ဖွယ်ြဖစ်ခ့ဲရသည်။ ၁၉၆၄ ခုှစ်ဝန်းကျင်က ဧရာဝတီ 
ြမစ်ဝက န်းေပ ေဒသတွင် “ေရ မည်းကိ ုေြမထဲက တူးေဖာ် 
ုိင်ပီ” ဟူေသာအသိြဖင့် ြမန်ေအာင်ေရနံေြမ၊ ေရ ြပည်သာ 

ေရနံေြမများကိ ုေဖာ်ထုတ်ိုင်ခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဤတိုး 
တက်မ အေြပာင်းအလဲများထက်သာလွန်၍ တုိင်းခွင်တစ်လ ား 
သမိုင်းတွင်သွားေအာင် ထူးြခားထက်ြမက်သည့် ဆင့်ကဲ
ဆင့်ကဲအကျိးဆက်ြဖစ်စ်များ တိုးတက်သစ်လွင်လာခဲ့ 
ေပသည်။ ယင်းမှာ ရန်ကုန်မိမှ အေနာက်သုိတုိးထွက်လာ 
ေသာ အမှတ်(၅) အေဝးေြပးလမ်းမကီးေခ သည့ ်ရန်ကန်ု-
ပုသိမ်ကားလမ်း၊ ယင်းလမ်းမကီးှင့် ဆက်စပ်ေပ ထွန်း 
လာေသာ စမီကံန်ိးဝင်တတံားကီးများ၊ ြမစ်ေချာင်းအင်းအိင်ု 
များ၊ သဘာဝေကွေကာက်မ များအေပ  လ မ်းမိုး၍ ဧရာဝတ ီ
တိင်ုးေဒသကီး၏ ေြမေကာေရေကာကိ ုချံေစလုိက်ေသာ 
အလျားလိက်ုှင့ ်ကန်လန်ြဖတ်လမ်းကွန်ရက်များ၊ ဤလမ်း 
ကွန်ရက်များေကာင့် ယခုအခါ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 
ကို ကားှင့်ပတ်၍ ရေနပီြဖစ်သည်။

ယခထုပ်၍ ထိရုန်ကန်ု-ပသုမ်ိအေဝးေြပးလမ်းမကီးကိ ု
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလမ်းဦးစီးက ေလးလမ်းသွား ၄၈ 

ေရာက်ေလ့လာခ့ဲပီးေနာက် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၏ 
မိေတာ ်ပုသိမ်သိုေရာက်ရှိခဲ့သည်။ 

ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန   ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသ 
ကီး၏   လမ်းဦးစီးဌာနမှ    န်ကားေရးမှး(မိြပ) 
ဦးရန်ိင်ုေဇာ်က လမ်းမကီးေဖာက်လပ်ုရာတွင်   လပ်ုငန်း 
ခွင်ှင့်မလွတ်ကင်းေသာ  ဓာတ်တိုင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ 
ကျးေကျာ်လူေနအိမ်များ ဖယ်ရှားေသာလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ရာတွင ်အဆင်ေြပ ေချာေမွေစရန်အတွက ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲက  မအူပင်ခိုင ်  
အပ်ုချပ်ေရးမှးဦးေဆာင်ေသာ လပ်ုငန်းအေထာက်အက ူ
ြပအဖွဲ ဖွဲစည်း၍လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း။

လမ်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ဒုတိယ န်ကားေရးမှး
ချပ်(တည်ေဆာက်ေရး) ှင့် အင်ဂျင်နီယာချပ် (မိြပ)
(တည်ေဆာက်ေရး)တိုဦးေဆာင်၍  န်ကားေရးမှး 
(မိြပ)(တည်ေဆာက်ေရး)တစ်ဦး၊ အရည်အေသွးထိန်း 
သိမ်းေရးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးတစ်ဦး၊ စက်မ ဌာနမှ 
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှးတစ်ဦးတိုအား လုပ်ငန်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ် အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် တာဝန် 
ေပး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း။ 

ယခု ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းလုပ်ငန်း အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနချန်ိတွင် လုပ်ငန်းခွင်အ ရာယ်ကင်း 
ရှင်းေရးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများအား 
လိက်ုနာပီး တစ်ေနတာလပ်ုငန်းများ မစတင်မအီချန်ိတွင် 
ေနစ် Tool  Box  Meeting လပ်ု၍ အေလးထားေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိေကာင်း၊ ယာ်သွားလာမ များြပားေသာလမ်း 
တွင် ေဆာင်ရက်ရသည့အ်တွက် ယာ်ေကာပတ်ိဆိုမ မရိှ 
ေစရန်ှင့ ်လပ်ုငန်းခွင်လုပ်သားများ ယာ်သွားလာမ ေကာင့ ်
ထခိိက်ုမ မရိှေစရန် စနစ်တကျေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း။

လိုက်နာေဆာင်ရက်
မတ ်၁၁ ရက်တွင ် ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO)

က ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါအား ကမ ာက့ပ်ေရာဂါ (Pandemic)
အြဖစ်ေကညာပီးေနာက် လုပ်ငန်းခွင်၌ ကိုဗစ် -၁၉  
ေရာဂါကူးစက်မ မရှိေစေရးအတွက ်ကမ ာ့ ကျန်းမာေရး 
အဖွဲှင့်  ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား ဝန်ကီးဌာနတိုမှ  
ထုတ်ြပန်ထားေသာ    စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း    
လိုက်နာေဆာင်ရက်ခဲ့ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မတ် 
၂၃ ရက်တွင် ကိဗုစ် -၁၉ ေရာဂါ ပထမဆုံးလနူာေတွရိှပီး 
ေနာက်ပိင်ုးတွင် ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး၌     ကိဗုစ် -၁၉ 
ေရာဂါကူးစက် ြပန်ပွားမ ထန်ိးချပ်ရန်အတွက် လစူလုေူဝး 
ြပလုပ်ြခင်း များအား တားြမစ်ြခင်း၊ ညမထွက်ရအမိန်  
များထုတ်ြပန်ြခင်းှင့်   မဟာသ  ကန်ုံးပိတ်ရက်များ 
ေကာင့ ်လည်းေကာင်း၊ လုပ်သားများအကားတွင်  ကိဗုစ်- 
၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ အား ေကာက်ရံ၍လည်းေကာင်း 
လုပ်ငန်းခွင်စွန်ခွာမ မရှိေစေရးအတွက ်      စည်းုံး၍ 
လုပ်ငန်းအား အရှိန်အဟုန်မြပတ် အချနိ်မီပီးစီးေအာင ်
ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။

ထာဝရအကျိးြပမည့်လမ်းမကီး
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ပီးစီးသည့်   အချနိ်တွင် 

လမ်းတာေပါင်ေရှင့်ထိစပ်ေသာအပိုင်းများ၌  Steel 
Sheet Pile, PVC Sheet Pile များုိက်ြခင်း၊ လမ်းအ ရာယ် 
ကင်းရှင်းေရးအတွက် အသိေပးဆုိင်းဘုတ်များတပ်ဆင် 
ြခင်းလပ်ုငန်းများ၊ အသစ်တည်ေဆာက်ထားေသာ လမ်း 
တာေပါင်အား ြမက်များစိုက်ပျိး၍ တာေပါင်ထိန်းသိမ်း 
ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိလည်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 
သိရသည်။  ယေနဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးသည် မိိုး 
ဖလာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရက်ေနရာမှ အရိှန် 
အဟုန်ြမင့်တင် ေပးလုိက်ေသာ ေရေလှာင်တမံကီးများ၊ 
ေရထန်ိးတခံါးများှင့် ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ၊ ယင်းတုိ၏ 
အကျိးဆက်ြဖစ်ေသာ မိုးစပါး၊ ေစွပါးအထွက် န်းများ၏ 
ေကျနပ်အားရဖွယ် ကန်ိးဂဏန်းများ၊ သီးြခားတက သိလ်ု 
ကီးများ၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၊ အဏ ဝါသိပ ံသုေတသန 
ဓာတ်ခဲွခန်းများ၊ ပ်ုြမင်သံကား ထပ်ဆင့လ် င့စ်က်ုမံျား၊ 
မိက်ုခိေုဝဖ့်စခန်းများ၊ ြပည်တွင်းဂိဟ်တု ဆက်သွယ်ေရး 
စခန်းှင့်      ြပည်ပေရေအာက်ေကဘယ်လ်စခန်းများ၊ 
ဝမ်းေြမာက်ဖွယ်ေပ ထွက်လာေသာ     အပန်းေြဖရာ 
ေငွေဆာင်၊  ေချာင်းသာစသည့ ်သဘာဝကမ်းေြခ အလှ 
များှင့်  ိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဟိုတယ်ကီးများ စသည့် 
တိုးတက်မ တိုှင့အ်တ ူယခအုဆင့ြ်မင့တ်င်ေပးလိက်ုေသာ 
အမှတ်(၅)   ေလးလမ်းသွား  ရန်ကုန်-ပုသိမ်အေဝးေြပး 
လမ်းမကီးသည်   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတစ်ခုလုံး 
အတွက် ထာဝရအကျိးြပမည့်လမ်းမကီးအြဖစ် ရပ်တည် 
လျက်ရှိေပေတာ့မည်။

ေပအဆင့်ြမင့်တင်ေပးလိုက်ြပန်သြဖင့ ်  ယင်းအေဝးေြပး 
လမ်းမကီးကို အသုံးြပ၍လည်းေကာင်း၊ ယင်းလမ်းမကီး
ှင့်ဆက်စပ်ေပ ထွန်းလာေသာ  စီမံကိန်းဝင်တံတားကီး 
များေပ မှြဖတ်၍     ဧရာဝတီကိုေကျာ်ပီး   ရခိုင်အထိ           
လည်းေကာင်း ခရီးေပါက်ကေတာ့မည်ြဖစ်သည်။ 

ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိလမ်း၏အစြဖစ်ေသာ မိင်ု(၀/၀) မှ (၅/၄)
အထအိား ရန်ကန်ုမိေတာ်စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတကီ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး မိင်ု(၅/၄) မှ (၇/၄)အထ ိအပိင်ုးအား 
Oriental Highways Co., Ltd. က ၄၈ ေပအကျယ ်
ကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ်ှင့ ် မိင်ု(၇/၄)မှ (၁၇/၄)အထ ိ အပိင်ုး 
အား  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး   လမ်းဦးစီးဌာနမ ှေပ ၃၀ 
အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းအြဖစ် အဆင့ြ်မင့တ်င်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည်။ 

က န်ေတာ်သည် ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိအေဝးေြပးလမ်းမကီး 
အဆင့်ြမင့်တင်၍ ေလးလမ်းသွား   ေဖာက်လုပ်ေနမ ကို 
ရန်ကုန်မှ ပုသိမ်အထိ     ကားတစ်စီးြဖင့ ်  ြဖတ်သန်းသွား 

 ခရမ်းစိုးြမင့်

ရန်ကုန်- ပုသိမ်လမ်း မိုင်(၁၇/၄-၂၄/၄)အတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနမ ကို ေတွရစ်။ 

ရန်ကုန်- ပုသိမ်လမ်း မိုင်(၃၈/၄-၄၁/၃)အတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ပီးစီးမ ကို ေတွရစ်။

ရန်ကန်ု-ပသုမ်ိအေဝးေြပးကားလမ်းမကီး 
သည် ရန်ကုန်မှပုသိမ်အထိ  တိုက်ိုက် 
(၁၁၃ မိုင် ၂ ဖာလုံ)      ရှည်လျားစွာ 
ေဖာက်လုပ်ထားေသာ်လည်း ရန်ကုန်-
ပုသိမ်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၄၁ မိုင် ၃ 
ဖာလုံ)ရှိ ဧရာ၀တီြမစ်ကူးတံတားကီး 
ဗိုလ်ြမတ်ထွန်း      တံတားမှတစ်ဆင့် 
ဟသ  ာတ၊ ေြမာင်းြမ၊ လပွတ ာှင့် ဝါးခယ်မ 
သိုလည်းေကာင်း၊  မိုင်တိုင်အမှတ်   ၃၃ 
မှတစ်ဆင့် မအူပင်မိသိုလည်းေကာင်း 
သွားလာ၍ရေသာ လမ်းမကီးြဖစ်



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ဈ-၃၄၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၅၀)ေန အဖ 
ဦးဝင်းြမင့ ် [၁၂/အစန(ိုင်)၁၂၀၉၇၂]၊ အမိ 
ေဒ စန်းေအး [၃/ကကရ(ိုင်)၁၂၁၀၈၇]
တို၏သမီးလတ် မအိြဖြဖြမင့် [၃/ကကရ 
(ိင်ု)၁၂၈၃၁၇]  ကိင်ုေဆာင်သသူည် မဘိ၏ 
ဆိုဆုံးမမ ကိ ုမနာခံသည့်အြပင ်မိမိ၏ဆ  
အေလျာက် ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့ ်
ယေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှ အေမွြပတ  ်
စွန်လ တ်လုိက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင်၎င်းှင့် 
ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝကို လံုးဝတာဝန် 
ယူေြဖရှင်းေပးမည ်     မဟုတ်ပါေကာင်း 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။
ေဒ စန်းေအး [၃/ကကရ(ိုင်)၁၂၁၀၈၇]ေဒ စန်းေအး [၃/ကကရ(ိုင်)၁၂၁၀၈၇]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၁)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ ်(၄၁)၊ 

ပေဒသရာဇာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် (၃၈၃)၊ အကျယ်အဝန်း (၀.၀၅၆) ဧက၊ (၂၄၃၀) စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀) 
ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို ေြမကွက်အမည်ေပါက် ေဒ ေဌးေဌးြမင့ ်
မှတ်ပုတံင်အမှတ် [၁၂/ကတတ(ိင်ု)၀၁၇၆၆၄]၏ မှတ်ပုတံင်အထူးကိယ်ုစားလှယ် လ ဲစာရရိှသ ူဦးလင်းေမာင်ေမာင် 
[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၁၈၇၅]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟ ုဝန်ခံေြပာဆို၍ အဆိုပါေြမကွက်ကိ ုေရာင်းချ 
ရန် ကမ်းလှမ်းသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေြမှင့ ်
အိမ်အေရာင်းအဝယ်ကုိ ကန်ကွက်လုိပါက  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာ စာချပ် 
စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်သည့တ်ိင်ု ကန်ကွက်မ မရိှပါက ေြမှင့အ်မ်ိအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ကည်ငိမ်းချမ်း (LL.B,D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၂၈၅)ေဒ ကည်ငိမ်းချမ်း (LL.B,D.B.L) အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၉၂၈၅)

အမှတ် (၃၉/အခန်း-၃၀၁)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ် (၃၉/အခန်း-၃၀၁)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၁၈၇၀၃ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၁၈၇၀၃

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာနဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ေခ ယူြခင်း

၁။ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်း
ေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖဲွတွင် အသုံးြပရန်လိအုပ်သာ ေြမတူးစက်(၂၀)
တန်(၁)စီး၊ ေြမတူးစက်(၃.၅)တန် (၉)စီး၊ စုစုေပါင်း(၁၀)စီးကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀  
ဘ  ာေရးှစ်တွင် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူလိုပါသြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်- ၃၀-၆-၂၀၂၀၊ အဂ   ါေန
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာပိတ်မည့်ရက/်အချနိ် - ၂၉-၇-၂၀၂၀ (ဗုဒ ဟူးေန ) 
   (၁၆:၀၀)နာရီ
 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက ် -  ၃၀-၇-၂၀၂၀၊   
   ကာသပေတးေန၊ 
   နံနက် (၁၀)နာရီ
 တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
   စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွုံး၊ 
   ပုသိမ်မိ။
၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းများှင့် တင်ဒါေခ ယူသည့် အချက်အလက်များအား 
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ဖုန်း-၀၄၂-၂၃၆၄၅၊ ၀၄၂-၂၂၆၅၅  ဖုန်းနံပါတ်များသို 
ုံးချနိ်အတွင်းစုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

 အတွင်းေရးမှးအတွင်းေရးမှး
 တင်ဒါေကာ်မတီ တင်ဒါေကာ်မတီ
 တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး တိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ပုသိမ်မိ

ဗလငါးတန်ဗလငါးတန်

ဖွံဖိးဖိုဖွံဖိးဖို

စာအုပ်စာအုပ်

စာေပစာေပ

ေလ့လာစိုေလ့လာစို

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈
Elite Tour 8 Ball ပိင်ပွဲ၏ ပထမဆုံးဇုန်အလိုက်ပိင်ပွဲကိ ုဇွန် ၂၇ 
ရက်က တုတ်ိုင်ငံ၌ စတင်ကျင်းပရာ ြမန်မာ Pool ကစားသမား 
ဘုန်းြမင့်ေကျာ ်(ခ) အားတီ (ခ) ေမာင်ေမာင်သည ်ပထမအဆင့်၌ 
 ံးပွဲ ကံေတွခဲ့ပီး ပိင်ပွဲမ ှထွက်ခဲ့ရသည်။

ဘုန်းြမင့်ေကျာ်သည ်၃၂ ဦး ပထမအဆင့်တွင် တုတ်ကစား 
သမား ရန်ဖန်ှင့ ်ယှ်ပိင်ကစားရာ ၁၅ ပဲွ-၁၃ ပဲွြဖင့ ်အေရးနမိ့ခ်ဲြ့ခင်း 
ြဖစ်သည်။ ဘုန်းြမင့်ေကျာ်သည် ရန်ဖန်ှင့် ေမလက ေတွဆံုခ့ဲသည့် 
Chinese 8 Ball ပိင်ပဲွတွင် အိင်ုရခဲေ့သာ်လည်း ယခြုပန်လည်ေတွဆု ံ

ရာတွင် အေရးနိမ့်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ယင်းပိင်ပွဲကိ ု  ဇုန်အလိုက်ပိင်ပွဲေလးခ ု  စတင်ကျင်းပကာ 

ေနာက်ဆုံးအဆင့်ပိင်ပဲွကိ ု  ိဝုင်ဘာလတွင်  ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 
ဇုန်အလိုက်ပိင်ပွဲေလးခုမ ှ  ရရှိသည့်ရမှတ်များကိ ု  တွက်ချက်ပီး 
အြမင့်ဆုံးရရှိသူ ၃၂ ဦးကို ေနာက်ဆုံးအဆင့်တွင် ယှ်ပိင်ခွင့်ြပ 
မည်ြဖစ်သည်။ ဘန်ုးြမင့ေ်ကျာ်သည် ပထမဆုံးဇန်ုအလိက်ုပိင်ပဲွတွင် 
ပထမအဆင့မှ် ေစာစီးစွာထွက်ခဲရ့ေသာေကာင့ ်ဒတုယိ ဇန်ုအလိက်ု 
ပိင်ပွဲယှ်ပိင်ရန ် လက်ရည်စစ်ပွ ဲထပ်မံကစားရမည်ြဖစ်သည်။                                                              

  င်းထက်ေဇာ်

ရန်ကုန်   ဇွန်   ၂၈
ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှ  ကမ ာခ့ျန်ပယီံပိင်ပဲွကိ ု
လာမည့် သဂုတ် ၉ ရက်တွင် ကျင်းပုိင်ရန်   
စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ြမန်မာ 
ိုင်ငံ ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်မ ှသိရသည်။

“ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန 
ကေတာ ့ လာမယ့ ် ဇလူိင်ုလပထမအပတ်မှာ 
အားကစားေတကွိ ု  ြပန်စ်းစားေပးမယ်ဆိ ု
ေတာ့ သဂုတ် ၉ ရက်ေနမှာ က န်ေတာ်တို 
လုပ်ေနကျ   ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှ  ကမ ာ့ 
ချန်ပယီံပိင်ပဲွကိ ုကျင်းပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒီက ချန်ပီယံေတွက တစ်ြခမ်း၊ ုိင်ငံတကာ 
အဆင့် ကိုယ်ခံပညာအသီးသီးမှ ချန်ပီယံ 
ေတကွ  တစ်ြခမ်းေပါ။့ တကယ်လို    ကျန်းမာ 
ေရးအေြခအေနအရ   ကိဗုစ်ေကာင့ ်Social 
Distancing      လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း     
က န်ေတာ်တိုအေနနဲ   လက်ေဝှုကံိပုတ်ိပီး     
ပဲွကျင်းပမှာြဖစ်ပါတယ်။    တစ်ိုင်ငံလုံးက 
ြပည်သူေတွ ကည့်လုိရေအာင် ုပ်သံကေန 
ထတ်ုလ င့်ြပသသွားမှာြဖစ်ပါတယ် ”ဟု ြမန်မာ 
ိုင်ငံ ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲချပ်မ ှအလုပ်အမ  
ေဆာင် ဦးဝဏ က ေြပာသည်။ 

ြမန်မာ့ိုးရာ     လက်ေဝှအားကစားမှာ 
ယေနအချနိ်တွင် ိုင်ငံတကာ၌ လူသိများ 

လာခဲေ့သာ်လည်း ြမန်မာိင်ုင၌ံ ပထမတန်း 
ကစားသမားများ    ရှားပါးလာေကာင်း၊ 
လက်ေဝှအားကစားသည်  မျိးဆက်သစ်မရိှ 
ပါက ရှင်သန်ရန် မလွယ်ကူေကာင်း၊ ပထမ 
တန်းတွင် ရာမန်၊ တူးတူး၊ ထွန်းထွန်းမင်းှင့ ်
စုိးလင်းဦးတုိ  ေလးဦးသာရိှပီး ဒတုယိတန်း 
တွင်လည်း ကစားသမား ၁၀ ဦးဝန်းကျင်သာ 
ရှိေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ ိုးရာလက်ေဝှအဖွဲ 
ချပ်မှ သိရသည်။

“အခုလက်ရှိမှာ      လက်ေဝှကလပ ်
ေတာ်ေတာ်များများကေတာ ့ေလက့ျင့်ကပါ 
တယ်။   လက်ေဝှရဲသေဘာ  သဘာဝက 
မိုးေလကင်းစင်တဲ့    ေဆာင်းရာသီမှာပဲ 
ကစားသမားေတကွ  လက်ေဝှပဲွေတ ွ ထိုးက 
တယ်။    အဲဒီမှာရတဲ့ေငွနဲ     မိုးတွင်းမှာ 
စားစရိတ်လုပ်တယ်။   ေလ့ကျင့်စရိတ်လုပ ်
တယ်။  ဒါေပမယ့်  ဒီှစ်မှာ  သိတ့ဲအတိုင်းပဲ 
ဒီေွရာသီတစ်ခုလုံးမှာ     ကိုဗစ်ေကာင့ ်
လက်ေဝှမထိုးကရဘူးဆိုေတာ့ ဒီကေလး 
ေတ ွလက်ေဝှေလာကကေန ေပျာက်သွားမှာ 
ကိလုည်း စုိးရိမ်ရတယ်။  တချိက လယ်ြပန် 
ထွန်မယ်။     တချိက   ကုန်သွားထမ်းမယ်။ 
တချိက       စက်ံုအလုပ်ံုသွားမယ်ဆုိရင် 
လက်ေဝှသမားေတွ        မရှိေတာ့မှာ 

စိုးရတယ်”ဟ ု  ဦးဝဏ က   ဆက်လက်ေြပာ
သည်။ 

ြမန်မာိင်ုင၌ံ  လက်ေဝှကလပ် ၇၃ ခရိှုပီး 
ိုင်ငံတစ်ဝန်း     လက်ေဝှကစားသမား 
ေလးေသာင်းေကျာ်ရှိေသာ်လည်း ကလပ် 
ှင့်အဖဲွချပ်တွင် တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထား 
သည့် Professional လက်ေဝှကစားသမား 
၆၁၇ ဦးသာ  ရှိေကာင်းလည်း သိရသည်။ 
ြမန်မာ့ိုးရာ      လက်ေဝှမျိးဆက်သစ ်
အားကစားသမားများ   ရရိှေစရန်အတွက်  
ြမန်မာိင်ုင ံုိးရာလက်ေဝှအဖဲွချပ်ှင့်အတူ 
ြမန်မာိုင်ငံ    ိုးရာလက်ေဝှအစည်းအုံး 
မှလည်း ပညာေရးဝန်ကီးဌာနှင့ ်ပူးေပါင်း၍ 
အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းများ၌ 
လက်ေဝှ ကစားနည်းပညာေဟာေြပာြခင်း၊ 
လက်ေဝှကစားနည်း      သုပ်ြပြခင်း၊ 
ေကျာင်းသားငယ်များ     စင်ေပ တွင်     
လက်ခေမာင်းခတ်ြခင်းှင့်      လက်ေဝှ
ဟန်ေရးြပြခင်းတိုအား   ေလးှစ်တိုင်တိုင် 
ေဆာင်ရက်ခဲ့ကရာ    လက်ရှိအချနိ်အထိ 
ေကျာင်းေပါင်း ၇၀ ခန်   ရိှေနပီြဖစ်ေကာင်း 
လည်း ြမန်မာိင်ုင ံိုးရာလက်ေဝှအဖဲွချပ်မှ 
သိရသည်။                   

စိုးြမင့်ေအာင်

ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လဂီါကလပ် ေဒါမွ့န်အသင်းဟာ ဘာမင်ဂမ် 
စီးတီးအသင်း ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘယ်လင်ဂမ်ကို 
စာချပ်ချပ်ဆိေုခ ယဖူို နီးစပ်ေနပြီဖစ်တယ်လို သရိပါတယ်။

အသက် ၁၆ ှစ်အရယ်ရိှ ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ ဘာမင်ဂမ် 
စီးတီးအသင်းရဲ   အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအြဖစ ်
အဂ  လန်တုိက်စစ်မှးေဟာင်း ထရီဗာဖရန်ဆစ်ရဲ စံချနိ်ကို 
ေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့တဲ ့  ကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်ပီး  ထရီဗာ 

ဖရန်ဆစ်ကေတာ ့အသက် ၁၆ ှစ်နဲ  ၃၈ ရက်မှာ ဘာမင်ဂမ် 
စီးတီးအသင်းနဲအတူ   စတင်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာ 
လည်းြဖစ်ပါတယ်။   ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ  ဇွန်  ၂၉  ရက်မှာ 
အသက် ၁၆ ှစ်ြပည့်မှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ လက်ရိှမှာ ဘာမင်ဂမ်စီးတီးအသင်း 
နဲအတူ ပွဲေပါင်း ၃၆ ပွဲပါဝင်ကစားေပးထားပီလည်းြဖစ်ပါ 
တယ်။

ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်းနဲ  မန်ယအူသင်းတိုဟာ အက်ဖ်ေအဖလား 

ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစ်အြဖစ ်  ဇွန်  ၂၈  ရက်  နံနက်ပိုင်းက 

ယှ်ပိင်ကစားခဲရ့ာ မန်ယအူသင်းက ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်းကိ ု
ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ    အိုင်ရရှိပီး  အက်ဖ်ေအဖလား  ဆီမီး 

ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်လှမ်းိုင်ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။

ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းနဲ  မန်ယူအသင်းတုိပဲွစ်မှာ မန်ယူ 
အသင်းက အုိင်ဟာလုိရဲ ပဲွကစားချန်ိ ၅၁ မိနစ်မှာ သွင်းယူ 

ခဲ့တဲ့ သွင်းဂုိးနဲ  ဦးေဆာင်ဂုိးစတင်ရရိှခ့ဲပီး ပဲွကစားချန်ိ ၇၅ 
မနိစ်မှာ ကန်ဝဲလ်ရဲ သွင်းဂုိးကုိ  ြပန်လည်ခွင့်ြပေပးလုိက်ရတာ 
ေကာင့ ်တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစ ီသေရရလဒ်ထွက်ေပ ခဲလ့ို အချန်ိ 

ပိ ုမနိစ် ၃၀ ကစားရာမှာေတာ့ မာကီွယာရဲ ပဲွကစားချန်ိ ၁၁၈ 

မိနစ်မှာ သွင်းယူခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးထပ်မံရရှိခဲ့လို မန်ယူ 

အသင်းက ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အိုင်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အဲဒီပွဲစ်မှာ ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းဟာ ပွဲကစားချနိ် ၈၉ 
မနိစ်မှာ ကလိေုဆး တိက်ုိက်ုအနကီတ်ြပ ထတ်ုပယ်ခခံဲရ့ပီး 
ေနာက်ပိုင်း ကစားသမားတစ်ေယာက်ေလျာ့နဲ  ကစားခဲ့ 

ရတာြဖစ်ပီး မန်ယအူသင်းကိ ု ံးနမိ့ခ်ဲလ့ို ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်း 

အတွက် ေနာက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းခွင့ ်ေမ ာ်လင့်ချက်နဲ  

ေဝးခဲ့ရတာြဖစ်ပါတယ်။
အက်ဖ်ေအဖလားကိ ု၁၂ ကမ်ိအထ ိချန်ပယီြံဖစ်ထား 

တဲ ့မန်ယူအသင်းအတွက်ေတာ ့ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်းကိ ုအိင်ု 
ရရိှခဲတ့ာေကာင့ ်အက်ဖ်ေအဖလားဆမီီးဖိင်ုနယ်ကိ ုအကမ်ိ 
(၃၀)  ေြမာက်အြဖစ်    တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့တာြဖစ်ပီး 

အက်ဖ်ေအဖလားကိ ု(၁၃) ကိမ်ေြမာက ်ဆွတ်ခူးိုင်မယ့် 

လမ်းေကာင်းေပ လည်း ေရာက်ရှိလာခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ရှက်ဖီးလ်ယူိက်ုတက်အသင်းနဲ အာဆင်နယ်အသင်း 
တို ယှ်ပိင်ကစားခဲတ့ဲ ့အက်ဖ်ေအဖလားကွာတားဖိင်ုနယ် 
အဆင့ပဲွ်စ်မှာေတာ ့အာဆင်နယ်အသင်းက ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုး 

နဲ   အိုင်ရပီး   အက်ဖ်ေအဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိ ု

တက်လှမ်းခွင့်ရရိှခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီပဲွစ်မှာ အာဆင်နယ် 

အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးှစ်ဂိုးကိ ုပပီနီဲ ဆဘီယ်ေလာစ့်တိုက 
သွင်းယူေပးခဲ့ပီး ရှက်ဖီးလ်ယူိုက်တက်အသင်းအတွက ်

သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးကိေုတာ ့မက်ဂိလ်ုဒရစ်က သွင်းယေူပးခဲတ့ာ 
ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ ်ေရးသားသည်

အသက် ၃၆ ှစ်အရယ်ရှိ ချယ်လ်ဆီး 
အသင်း၊ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ  
ဘုိင်ယန်ြမးနစ်အသင်းတုိရဲ ေတာင်ပ ံ
ကစားသမားေဟာင်း  အာဂျန်ေရာ်ဘင် 
ဟာ    ကေလးဘဝက   ကစားခဲ့တဲ့ 
ဂိနုင်ဂျန်အသင်းနဲအတ ူကစားသမား 
ဘဝ ြပန်လည်စတင်ရန် စစီ်ေနတယ် 
လို သိရပါတယ်။

အာဂျန်ေရာ်ဘင်ဟာ  ကစားသမား 
ဘဝမှာ  ဆုဖလား  အလုံး  ၃၀  ရယူ 
ဆွတ်ခူးေပးိုင်ခဲ့ပီးေနာက ်    ၂၀၁၉ 
ခုှစ်  ဇူလိုင်လမှာ  ကစားသမားဘဝ 
ကေန    အနားယူခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါေပမယ့်    အာဂျန်ေရာ်ဘင်အေနနဲ  
ဂိနုင်ဂျန်အသင်းကိ ုအကအူညေီပးဖို 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဘာလုံးရာသမှီာ ကစား 
သမားဘဝ  ြပန်လည်စတင်ဖုိ  ေမ ာ်လင့် 
ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အာဂျန်ေရာ်ဘင်ဟာ အသက် ၁၆ 
ှစ်အရယ်မှာ ဂိနုင်ဂျန်အသင်းနဲအတ ူ
ကစားသမားဘဝ  စတင်ခ့ဲတာြဖစ်ပီး 
နယ်သာလန်ိင်ုင ံ လက်ေရးစင်အသင်း 
အတွက်လည်း ၉၆ ပဲွအထ ိပါဝင်ကစား 

ေပးခဲတ့ာြဖစ်ပါတယ်။  ေတာင်ပကံစား 
သမား    အာဂျန်ေရာ်ဘင်ဟာ   ၂၀၀၄ 
ခုှစ်က     ပီအက်စ်ဗွီအသင်းကေန 
ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၁၂ ဒသမ ၁ သန်း 
နဲ   ချယ်လ်ဆီးအသင်းဆ ီေြပာင်းေရ  
လာခဲတ့ာြဖစ်ပီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ  
အတ ူေဘာလုံးရာသသီုံးရာသမှီာ ၁၀၄ 
ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့ကာ သွင်းဂိုး  ၁၉  
ဂိုးသွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တဲ့အြပင ်     ပရီ 
မယီာလဂ်ိဖလားှစ်ကမ်ိ ဆွတ်ခူးေပး 

ိုင်ခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါတယ်။
အာဂျန်ေရာ်ဘင်အေနနဲ     ၂၀၀၇ 

ခုှစ်ကေန ၂၀၀၉ ခုှစ်အထိ ရီးယဲလ် 
မက်ဒရစ်အသင်းမှာ     ကစားခဲ့ကာ 
ပဲွေပါင်း ၅၀ မှာ ၁၁ ဂိုးသွင်းယေူပးိင်ုခဲ ့
တာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုှစ် 
ကေန ၂၀၁၉ ခုှစ်အထိ ဘုိင်ယန်ြမးနစ် 
အသင်းမှာ   ကစားခဲ့ပီး  ၂၀၁   ပွဲမှာ 
သွင်းဂိုး ၉၉ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးိုင်
ခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါတယ်။    

ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းကို အုိင်ရပီး မန်ယူအသင်း အက်ဖ်ေအဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်လှမ်း

ဂိုနင်ဂျန်အသင်းနဲအတူ ကစားသမားဘဝြပန်လည်စတင်ရန်
ေတာင်ပံကစားသမား အာဂျန်ေရာ်ဘင် စီစ်ေန

ေဒါ့မွန်အသင်းက ဘယ်လင်ဂမ်ကို ေခ ယူရန် နီးစပ်ေန

ြမန်မာ့ိုးရာလက်ေဝှ ကမ ာ့ချန်ပီယံပိင်ပွဲကျင်းပရန် စီစ်ေဆာင်ရက်ေန

ြမန်မာ Pool ကစားသမား ဘုန်းြမင့်ေကျာ် Elite Tour 8 Ball ပိင်ပွဲ၏ 
ပထမဆုံးဇုန်အလုိက်ပိင်ပွဲတွင်  ံးပွဲ ကံ ေတွ



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

အူးအွတ် ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းအူးအွတ် ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်း
၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ[်၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၁၀၇၅၉]ဘ-ဦးေအာင်ခင်၊ ၂။ ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင်၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ 

ဘ-ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ်၊ ၃။ မေမစီတာဗိုလ်၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊  ဘ-ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၊ အမှတ်-၁၂၆(၅-လ ာ)၊ ၃၈လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေနသူများက ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

က န်ေတာ်ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်သည ် (၂၉-၅-၂၀၂၀)ေနစွဲြဖင့ ် ြမန်မာ့အေရှတိုင်းဘဏ်ှင့်စပ်လျ်း၍ မမှန်ကန် 
ေသာ စွပ်စဲွချက်များေရးသားလျက် ဥက   ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ ရန်ကုန်မိသုိလိပ်မူ၍ တုိင်ကားစာ ေပးပုိခ့ဲပါသည်။ 

က န်ေတာ် ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင်ှင့ ်က န်မ မေမစီတာဗိုလ်တိုသည ်လူမ ကွန်ရက် Facebook တွင် David Aung 

Benjamin (1), David Aung Benjamin (2), Thet Su Aung ှင့် Alinn Thit Media account များြဖင့ ်
ြမန်မာ့အေရှတိုင်းဘဏ်ှင့ ်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား အသေရပျက်ေစရန ်မမှန်မကန်စွပ်စွဲေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိ ုOnline Media Page များတွင် ြဖန်ေဝြခင်းများလည်း ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
က န်ေတာ်ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ်၏ ေငွစုစာရင်းမှေငွကျပ်သိန်း ၁၁၀၀ ထုတ်ယူြခင်းှင့ ် စပ်လျ်း၍ 

ြမန်မာ့အေရှတိုင်းဘဏ်အေပ  အထင်ြမင်လွဲမှားမ ေကာင့ ် မမှန်မကန် တိုင်ကားြခင်း၊ စွပ်စွဲေရးသားြခင်းများ 

ြပလုပ်ခဲ့မိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့အေရှတိုင်းဘဏ်ှင့ ် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား အသေရပျက်ေစရန ် မမှန်မကန် 
တိုင်ကားြခင်း၊ လူမ ကွန်ရက် Facebook တွင် မမှန်မကန်စွပ်စွဲေရးသား ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းအတွက ်ြမန်မာ့အေရှတိုင်းဘဏ်ှင့ ်

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက က န်ေတာ်/က န်မတိုအား ခွင့်လ တ်ပါရန် အူးအွတ်ဝန်ချေတာင်းပန်ပါသည်။ ေနာင်တွင်လည်း 
ြမန်မာ့အေရှတုိင်းဘဏ်ှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၏ အသ ေရပျက်ေစရန် မမှန်မကန်တုိင်ကားြခင်း၊ လူမ ကွန်ရက် Facebook 

တွင် မမှန်မကန် စွပ်စွဲေရးသားေဖာ်ြပြခင်းများ ြပလုပ်မည်မဟုတ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။

၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် ၂။ ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင် ၃။ မေမစီတာဗိုလ်၁။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ ် ၂။ ေမာင်ဗိုလ်မင်းေအာင ် ၃။ မေမစီတာဗိုလ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမတိုင်းလမ်း၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၁၆၄)၊ ဧရိယာေပ(၄၀x၆၀)ဂရန်ေြမှင့် ယင်းေြမေပ ရှိ ေနအိမ် 
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အာလုံးကိ ုပိုင်ဆိုင်၍ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ 

ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူေဒ ခင်သီတာြမင့ ်[၇/ပမန(ိုင်)၀၀၄၃၄၄]က အပီးအပိုင ်
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုစရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါသည်။
အထက်ပါအေရာင်းအဝယ်ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့ ်

ရှိသူ မည်သူမဆိုခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ

စ၍(၁၄)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ် ကန်ကွက်မ မရှိပါက အေရာင်း 
အဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး(ဥပေဒဘွဲ)ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး(ဥပေဒဘွဲ)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၆၁၈/၀၇)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၂၆၆၁၈/၀၇)

(ုံး)တက်ေနဝန်းအိမ် ခံေြမ ကုမ ဏီလီမိတက်၊ ေကျာင်းလမ်းမှတ်တိုင်၊ (ုံး)တက်ေနဝန်းအိမ် ခံေြမ ကုမ ဏီလီမိတက်၊ ေကျာင်းလမ်းမှတ်တိုင်၊ 

ပင်လုံလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၀၉၀၁၇၂ပင်လုံလမ်းမကီး၊ ေြမာက်ဒဂုံ။ ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၀၉၀၁၇၂

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ (ထုတ်လုပ်ေရး)ုံး၊ မိတ်မိဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ (ထုတ်လုပ်ေရး)ုံး၊ မိတ်မိ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့ ်ေရာင်းဝယ်ေရး 
လပ်ုငန်းတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက် 
လိုပါသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
 (က) မုတ်ခွံ (ခွဲသတ်/ေရေသ)(ေရာရာ)များ ေရာင်းချြခင်း
၂။ (က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံ - (၂၉-၆-၂၀၂၀)ရက်မှ 
  စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  စတင်၍ ုံးချနိ်အတွင်း
 (ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပတိ်မည့်ရက်ှင့ ် - (၂၇-၇-၂၀၂၀)ရက် (၁၆:၃၀) နာရီထိ
  အချနိ်
 (ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့ ် - ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့ ်
  ေနရာ  ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယ
    အေထေွထမွန်ေနဂျာ(ထတ်ုလပ်ုေရး) 
    ုံး၊ အမှတ် (၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 
    မိတ်မိ။ ဖုန်း - ၀၅၉-၄၁၀၄၉
 (ဃ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့ ်- (၂၈-၇-၂၀၂၀) ရက်၊ (၉:၀၀) နာရီ
  ေနရက်ှင့် အချနိ်
 (င) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်မည့ ်- ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့်
  ေနရာ  ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယ 
    အေထွေထွမန်ေနဂျာ (ထုတ်လုပ်ေရး) 
    ုံး၊ အမှတ်(၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 
    မိတ်မိ။
၃။ မုတ်ခွံများကည့် ရန်ှင့် တင်ဒါများှင့်ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ် အချက် 
အလက်များအား ြမန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ေရးှင့် ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယအေထွ
ေထွမန်ေနဂျာ(ထုတ်လုပ်ေရး)ုံး၊ အမှတ်(၁၀)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မိတ်မိ၊ ဖုန်း (၀၅၉-
၄၁၀၄၉)၊(၀၅၉-၄၂၈၀၆)တွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၃၅၊ 

ေြမကွက်အမှတ-်၁၁၀၄၊ ဧရိယာ (၀.၀၆၂)ဧက၊ ေပ(၄၅x၆၀) အကျယ်အဝန်းရှိေသာ 
ှစ်(၆၀) ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ  ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ် ၃၅ 
ရပ်ကွက်၊ ကန်သာယာ(၂)လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၁၁၀၄) ဟု ေခ တွင်ေသာ  အေဆာက်အအုံ 
အပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုအမည်ေပါက်သူ ဦးြမင့်ေအာင(်CG-၀၃၉၁၂၉)
(ကွယ်လွန်)၏ဇနီး ေဒ လှလှြမင့်ထံမ ှ ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး၏ 
အေရာင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချပ ်အမှတ်-၆၈၉၆/၂၀၁၂ ြဖင့် ဝယ်ယူထားသ ူေဒ ေမ ပံး 
ြမင့်[၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၅၄၀၈၅]ထံမှ က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန ်
အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤအေရာင်းအဝယ်ကိ ု ကန်ကွက်လိုပါက 
မည်သူမဆို ယေနမှ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထားြဖင့ ် က ်ုပ်ထံသို ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။  သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးဆုံးေအာင ် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

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

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၅၈၈)
အခန်း-၅၊ အမှတ်-၅၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ အခန်း-၅၊ အမှတ်-၅၅၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၉၆၃၆

မီးသတိြပမီးသတိြပ

ြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်ြဖည့်စွက်ဖတ် ပါရန်
၂၈-၆-၂၀၂၀ ရက်ေနထုတ် ေကးမု ံ

သတင်းစာ စာမျက်ှာ(၂၅)ပါ ကန်ကွက ်
ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း 
အထက်တန်းေရှေန ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း 
ေကာ်ြငာတွင ်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါကဟ ု ြဖည့်စွက ်
ဖက် ပါရန်။

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာြငင်းချက်ထုတ်ရန်သမ န်စာ

(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)(တရားမကျင့်ထုံးကိုဓဥပေဒအမိန်-၅၊ နည်းဥပေဒ-၂၀)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၉၉၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမကီးမ အမှတ်-၉၉
ေဒ ိုးေမေဖာ ှင့်  ဦးတင်ေမာင်ေရ 

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

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေယ ရှင်လင်ရပ်ကွက်၊ ေဘာဂဗလလမ်း၊ 

အမှတ်(၆၅၆)ေန တရားပိင ်ဦးတင်ေမာင်ေရ  (ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

သင့်အေပ ၌ တရားလုိက"ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ အမဲခဲွခွာေနထုိင်ေစလုိမ " "ခင်ပွန်းအြဖစ်မှ အမဲခဲွခွာေနထုိင်ေစလုိမ " ေလ ာက်ထား 

စဲွဆိခုျက်ရိှသည်ြဖစ်၍ သင်ကိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ သိုမဟတ်ု ၎င်းအမ ှင့စ်ပ်လျ်း၍ အေရးကီး 

သည့စ်ကားအရပ်ရပ်တိုကိ ုေချပေြပာဆိုိင်ုသ ူသင့က်ိယ်ုစားလှယ်၊ ုံးအခွင့အ်မန်ိရေရှေန 

ြဖစ်ေစ သိုတည်းမဟုတ် ၎င်းအမ ှင့်စပ်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေချပေြပာဆိုိုင်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ ၎င်းေရှေနှင့်ပါ၍ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်  (၁၃၈၂ 

ခှုစ်၊ ဒတုယိဝါဆိလုဆန်း ၃ ရက်) မွန်းမတည့မ် ီ၁၀ နာရတွီင် အထက်ကအမည်ေရးသား 

ပါရှိသူ တရားလိုစွဲဆိုချက်ကို ထုေချရှင်းလင်းရန် ုံးသိုလာေရာက်ရမည်။ ၎င်းအြပင ်

သင်သိေစရမည်မှာ အထက်ကဆုိခ့ဲသည့်ေနရက်တွင် သင်မလာမေရာက် ပျက်ကွက်ခ့ဲလ င် 

သင့ကွ်ယ်ရာ၌ ြငင်းချက်များကုိ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်။ ၎င်းအြပင် တရားလုိကကည့် လုိသည့် 

စာချပ်စာတမ်းများှင့် သင်ကထုေချတင်ြပအမီှြပလုိသည့် စာချပ်စာတမ်းအစရိှသည်တုိကိ ု

သင်ှင့အ်တ ူယေူဆာင်လာရမည်။ သိုတည်းမဟတ်ု သင့က်ိယ်ုစားလှယ် ေရှေနလက်တွင် 

ထည့်အပ်ပိုလိုက်ရမည်။ သင်က ထုေချလ ာတင်သွင်းလိုလ င် အမ မဆိုင်မီ (၄)ရက်က 

တင်သွင်းရမည်။ 

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် ဤုံးေတာ်တံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ်လက်မှတ် 

ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။

    (ယ်ွယ်ဝင်း)    (ယ်ွယ်ဝင်း)

ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)ဒုတိယခိုင်တရားသူကီး(၂)

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး
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ေြမညီထပ်(ငှား/ေရာင်း)ေြမညီထပ(်ငှား/ေရာင်း)
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ 

Junction Mawtin Center ေရှတည့်တည့်၊ 
အကျယ် ေပ(၁၂၁၂ x၅၀)၊ ေြမညီ HK၂လ ာ၊ 
ငှားမည်။တစ်လ(၁၅)သိန်း။ ြပင်ဆင်ပီး။ 
အေရာင်း သိန်း(၄၆၀၀)

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၀၈၀၀ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၀၈၀၀

အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ 

ဖွံဖိးေရးဘဏ်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းဖွံဖိးေရးဘဏ်မ ှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။ ဘဏ်မှ အသုံးမြပေတာသ့ည့ ်ုံးသုံးပစ ည်းအေဟာင်းများအား 

မျက်ြမင်အေြခအေနအတိုင်း ေရာင်းချသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ေရာင်းချမည့်ပစ ည်းများအား ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ၃-၇-

၂၀၂၀ ရက်အထိ  လာေရာက်ကည့် ိုင်ပီး ေပးုိင်မည့် ေဈး

 န်းတင်သွင်းုိင်ပါေကာင်းှင့် ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်တွင် ေဈး န်း 

အများဆုံးတင်သွင်းသအူား ေရာင်းချသွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ပစ ည်းတည်ရိှရာ - (၃၄/စီ)၊ ေအးသာယာလမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ ပစ ည်းတည်ရိှရာ - (၃၄/စီ)၊ ေအးသာယာလမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ 

  ေဘာက်ေထာ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေဘာက်ေထာ်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါကစုစံမ်းရန် - ၀၁-၂၃၀၂၄၁၈၊ ၀၉-၅၁၆၁၈၇၃အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါကစုစံမ်းရန် - ၀၁-၂၃၀၂၄၁၈၊ ၀၉-၅၁၆၁၈၇၃

လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနလ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းမ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိမ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မ ေလးမိ
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း)

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာေရးှစ် မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိေုရးရှင်းမှ ေဆာင်ရက်မည့ ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းအား တင်ဒါေခ ယူလိုပါသည်။

စ်စ် တင်ဒါအမှတ်တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမည်လုပ်ငန်းအမည်

(က) 1-29(T)/MESC/2019-2020
မိနယ်အသီးသီးတွင ်အသုံးြပရန် ကွန်ကရစ်တိုင်များ 
ဝယ်ယူြခင်း

(ခ) 1-30(T)/MESC/2019-2020
မိနယ်အသီးသီးတွင် အသုံးြပရန် ၁၁/၀.၄ေကဗီွ၂၀၀ ေကဗီွ 
ေအှင့်  ၃၁၅ေကဗွီေအ ထရန်စေဖာ်မာများ ဝယ်ယူြခင်း

(ဂ) 1-31(T)/MESC/2019-2020
မိနယ်အသီးသီးတွင် အသုံးြပရန် ၄၀၀ဗိုဓာတ်အားလိင်ုးှင့် 
၁၁ ေကဗီွဓာတ်အားလုိင်း ဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

(ဃ) 1-32(T)/MESC/2019-2020
မိနယ်အသီးသီးတွင်အသုံးြပရန် ထရန်စေဖာ်မာှစ်တိင်ုစင် 
ဆက်စပ်ပစ ည်းများဝယ်ယူြခင်း

(င) 2-97(T)/MESC/2019-2020
ငါန်းဇွန်မိနယ်၊ ငါန်းြမားကီးဓာတ်အားခဲွံုတွင် 66kV Switch 
Bay(1in+1out)ှင့် 66kV ဓာတ်အားလိုင်း(၀.၇၄)မိုင် 
တည်ေဆာက်ြခင်း

၂။ အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါပုစံှံင့စ်ည်းကမ်းချက်များကိ ု၂၆-၆-၂၀၂၀ရက်တွင် စတင်၍ ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပီး 
၂၇-၇-၂၀၂၀ရက်၊ (၁၄:၀၀) နာရတွီင် တင်ဒါပတ်ိမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်အချက်အလက်များကိ ု
Web Portal (www.moee.gov.mm) ၌ အေသးစိတ်ကည့် ိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါစစိစ်ေရးချယ်မည့ရ်က်အား ထပ်မအံေကာင်းကားပါမည်။ တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက် 
အလက်များကိ ုုံးချနိ်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)မ ေလးလ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ုံးချပ်)
၂၇လမ်း၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၂၇လမ်း၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၉၁၂၁ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၉၁၂၁

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်
အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ
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ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ေြပာင်းလဲြခင်းအား ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်ေြပာင်းလဲြခင်းအား 

အသိေပးြခင်းအသိေပးြခင်း
AEON Microfinance (Myanmar)Co.,Ltdမှ Board of Director 

အဖဲွဝင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူMR.Shigeto NASU(Non-Executive Director)
သည် ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင်  ကျင်းပေသာ ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွ 
အစည်းအေဝးတွင် အဖဲွဝင်တစ်ဦးအြဖစ်မှ ုတ်ထွက်ပီး MR.Ryuma 
TAZUME(Non-Executive Director)ှင့် MR.Kazumasa OSHIMA 
(Non-Executive Director)တိုအား  Board of Director အဖဲွဝင်များ 
အြဖစ် အတည်ြပခန်အပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 
သည်။

AEON Microfinance (Myanmar)Co.,LtdAEON Microfinance (Myanmar)Co.,Ltd

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊  ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊  ရန်ေြပ-၁၂လမ်း၊  အမှတ်(၆၀၁)ဟုေခ တွင်ေသာ 

(၂)ခန်းတဲွ (၆)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အအုမှံ ေြမညထီပ်(ေြခရင်းခန်း)၊ အကျယ်အဝန်း (၁၇ေပx၅၄ေပ)ရိှ တိက်ုခန်း(၁)
ခန်းှင့် ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်
ခွင့်ရှိသူဟ ုဝန်ခံကတိြပသ ူေဒ မိမိခိုင်[၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၃၉၉၅]ထံမ ှက ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သ ူဦးeာဏ်ထွန်းဦး 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၀၁၄၅၅]က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် ေရာင်းဖိုးေင၏ွတစ်စတ်ိတစ်ေဒသ 
ကိ ုစရန်ေငအွြဖစ် ေပးအပ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုအပီးသတ်ေငေွချပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ရာ 
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ပုိင်ဆုိင်မ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများယူေဆာင်၍ ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားများြဖင့် 
ဤေကာ်ြငာစာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထလံကူိယ်ုတိင်ုလာ ေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။       ဦးeာဏ်ထွန်းဦး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရဦးeာဏ်ထွန်းဦး၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ နီလာဝင်း(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)ေဒ နီလာဝင်း(LL.B) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၉၂၃)
အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်-၃/က၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆ဖုန်း-၀၉-၇၇၈၄၃၄၅၀၇၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၆၇၁၆
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အမည်ေြပာင်းအမည်ေြပာင်း
မွန်ြပည်နယ်၊ သိမ်ဇရပ်မိေန အဖ 

ဦးထွန်းြမင့ ်၏သား ဦးတင်မုိးထုိက် [၁၀/
ကထန(ိုင)်၀၀၁၅၈၅] အား ဦးိုင်မိုးဟု
ေြပာင်းလဲေခ ဆိုပါရန်။

ဦးိုင်မိုးဦးိုင်မိုး

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းေတာေလးေကျးရာ၊ ေရတွင်းကုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ 

က န်းပင်ဆိပ်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၁၆၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၂/စ)၊ စလစ်ေြမ (၂.၀၁) ဧကမှ 
အကျယ်အဝန်းမျက်ှာစာ(ေပ ၁၄၀)၊ အေနာက်အရှည် (ေပအရှိအတိုင်း)၊ ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ပိုင်ဆိုင်အကျိးခံစားခွင့်အားလုံးတိုကိ ုပိုင်ရှင်ြဖစ်သ ူဦးေကျာ်စိုးဦး 
[၉/မထလ(ိုင်)၂၄၂၇၈၄]ထံမှ က ်ုပ် ေဒ နီလာလ  င် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၃၂၉၀]က 
ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုပါ၍ ကန်ကွက်လိသု ူ
များရှိပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ  (၇)ရက်အတွင်း  စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့ ် 
က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ထုိရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ် 
ကိစ ကို  ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် 
ေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ နီလာလ  င်ေဒ နီလာလ  င်
[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၃၂၉၀][၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၃၂၉၀]
ဖုန်း-၀၉- ၇၇၅၀၂၀၈၂၁ဖုန်း-၀၉- ၇၇၅၀၂၀၈၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်(၁)၊ လေူနရပ်ကွက်အမှတ်(ဗမာေအး)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၃၆၁)၊ အကျယ်အဝန်း 

ေပ(၂၅ x ၅၀) ေြမကွက်အနက်မှ ေပ(၁၂ ၁၂ x၅၀)၊ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမဟုေခ တွင်သည့် ေဒါပံုမိနယ်၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်ချပ်(၁)လမ်း၊ 
အမ်ိအမှတ်(၃၆၁/ခ)(ေခါင်းရင်းဘက်)ရိှ အမ်ိအပါအဝင် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုစာချပ်အဆက်စပ်ြဖင့ ်လက်ဝယ်ပိင်ုဆိင်ုသည့ ်
၁။ ဦးတင်ြမင့[်၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၆၉၇၀၇]၊ ၂။ ေဒ မိုးမိုး[၁၂/ဒပန(ြပ)၀၀၀၃၂၄]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွေဒ သဇင်ဦး [၁၂/ဒပန(ိင်ု)၀၄၇၇၈၄]
က အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိပုါက ခိင်ုလုေံသာ စာချပ်စာတမ်းအေထာက်အထား 
များြဖင့ ်(၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ထိုရက်မှေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L)   ေဒ သဲစုေထွး(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L) ဦးြမတ်ထွန်း(B.Sc,R.L)   ေဒ သဲစုေထွး(LL.B, D.B.L, D.M.L, D.I.L)
 (စ်-၃၆၉၀)     (စ်-၁၂၁၇၃) (စ်-၃၆၉၀)     (စ်-၁၂၁၇၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ အမှတ်-၅၅၊ ၁၄-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၄၄၀၅၅ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၂၂၂၁၊ ၀၉-၇၃၁၄၄၀၅၅

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဦးေကျာ်ေအး-ေဒ တင်တင်ဝင်း[၁၀/မဒန(ိင်ု)၀၀၈၆၆၇] တို၏သား ေမာင်သန်  

စင်ထက်[၃/ဘအန(ိုင်)၉၈၈၂၄၆]သည် မိဘစိတ်ဆင်းရဲေအာင်၊ စိတ်ပင်ပန်းေအာင် 
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါ 
ေကာင်းှင့ ်ေနာက်ေနာင်တွင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့ ်ကိစ အဝဝကို (လုံးဝ)တာဝန်ယူ 
ေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)
ဖခင် ဦးေကျာ်ေအး[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၀၇၀၅၄]ဖခင် ဦးေကျာ်ေအး[၁၀/မဒန(ိုင်)၀၀၇၀၅၄]

"Maxwell Myanmar Company LTD"တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင ်

ရန်အတွက်"For Female and Male"ပညာအရည်အချင်း-

၁၀တန်းကေန ဘဲွရအထိ၊ အေတွအကံမရိှလည်း ေလ ာက်ထား 

ိုင်ပါသည်။

လစာ-150000/300000/500000/900000, အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါ 

က      Ph: 09-787182736   ကိ ု    ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်းမေပ 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၅၃၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၇၈၀၊ ေြမကွက်တည်ရိှရာအမှတ်-၇၈၀၊ ှင်းဆီမိင်လမ်း၊ ၅၃ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင် 
ပိုင်း)မိနယ်ရှ ိအလျား ၄၅ေပ၊ အနံ ၆၀ေပ ေြမကွက်ေပ ရှိ ှစ်ထပ်တိုက်ှင့် အိမ် ခံေြမအကျိး
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ဦးေမာင်ေခွး (ဘ) ဦးသာမ င်[၁၂/လမတ(ုိင်)၀၁၄၆၁၈]အမည် 
ေပါက်ပုိင်ဆုိင်သူထံမှ ဦးအံုးမိင် [၁၀/မလမ(ုိင်)၀၀၉၇၇၃]  ကုိင်ေဆာင်သူက ဆက်စပ်စာချပ် 
စာတမ်းများြဖင့ ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိခဲ့ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိပါ 
ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့်အတွက် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်(စရန်ေငွ) 
ေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိမ် ခံေြမှင့်စပ်လျ်း၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို 
ဤကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကညာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ စာရက် 
စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ  ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ေနရက ်
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည် 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခိုင်ြမတ်ေဝ LL.B,DBL,DIL,BDS(MOFA)  ဦးညီညီထွန်း LL.B,DBL,DILေဒ ခိုင်ြမတ်ေဝ LL.B,DBL,DIL,BDS(MOFA)  ဦးညီညီထွန်း LL.B,DBL,DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၀၁)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၉၇၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၀၁)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၉၇၈)
အမှတ်- ၁၃၄၁၊ ဗိလ်ုမှးဗထူးလမ်း၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)မိနယ်၊ ရန်ကန်ုမိ။အမှတ်- ၁၃၄၁၊ ဗုိလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၅၇၇၀၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၈၅၆၀၀ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၅၇၇၀၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၈၅၆၀၀
(Email- tharaphurealestate@gmail.com)(Email- tharaphurealestate@gmail.com)

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-်၄၃၊ ေြမကွက ်

အမှတ်-၁၂၇၈၊ ေြမကွက်တည်ရှိရာအမှတ-်၁၂၇၈၊ ေအးရိပ်သာလမ်း၊ ၄၃ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်
(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်ရိှ အလျား ေပ၄၀၊ အနံ ေပ၆၀ ေြမကွက်ေပ ရိှ တစ်ထပ်တုိက်ှင့် အိမ် ခံေြမ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးတုိကုိ ေဒ သန်းသန်းွယ်(ဘ)ဦးဘစိန်(စီဂျ-ီ၀၅၉၀၇၄) အမည် 
ေပါက် ပိင်ုဆိင်ုသထူမှံ ဦးထွန်းထွန်း (ဘ) ဦးဘက ယ်[၅/ ဝလန(ိင်ု)၀၉၂၇၅၁]  ကိင်ုေဆာင်သကူ 
ဆက်စပ်စာချပ်စာတမ်းများြဖင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ဝယ်ထားရှိခဲ့ပီး တရားဝင်လ ဲေြပာင်း 
ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ပါေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသည့အ်တွက် က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန် 
(စရန်ေငွ) တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိမ် ခံေြမှင့်စပ်လျ်း၍ 
ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမ ှ (၇)ရက်အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ 
စာရက်စာတမ်းမူရင်းအေထာက်အထားများှင့်တကွ က ်ုပ်တိုထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ေနရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီပီးဆုံးသည်အထ ိဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။        

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ခိုင်ြမတ်ေဝ LL.B,DBL,DIL,BDS(MOFA)  ဦးညီညီထွန်း LL.B,DBL,DILေဒ ခိုင်ြမတ်ေဝ LL.B,DBL,DIL,BDS(MOFA)  ဦးညီညီထွန်း LL.B,DBL,DIL
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၀၁)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၉၇၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၆၀၀၁)   အထက်တန်းေရှေန (စ်-၄၆၉၇၈)
ုံး- ၁၃၄၁၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံး- ၁၃၄၁၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၅၇၇၀၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၈၅၆၀၀ (Email- tharaphurealestate@gmail.com)ဖုန်း ၀၉-၄၃၀၅၇၇၀၈၊ ၀၉-၇၈၀၉၈၅၆၀၀ (Email- tharaphurealestate@gmail.com)

ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားအား ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားအား 
သတိေပးေကညာြခင်းသတိေပးေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်းှင် ့ရာမေကျာင်းလမ်းေထာင့်၊ (၁)ရပ် 
ကွက်၊ အမှတ်(၄)ေန ဦးေအာင်ကိဦုး[၁၂/ကမရ(ိင်ု)၀၀၄၁၃၆]၊ ေကအမ်ဝိင်ုတ ီ(၀၀၇၀၁၈)
ကိင်ုေဆာင်သကူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုရန်ကန်ုမိ 
စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ုံးတွင် မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ်(၄/၄၁၆/၂၀၀၆)ြဖင့်(၁၈-
၁-၂၀၀၆)ရက်ေနတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား "ဧကရာဇ်""ဧကရာဇ်"ြဖင့် 
မမိတုိိ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ှင့် စပ်လျ်းပတ်သက်သည့် ကိစ များေပ တွင် ၎င်းကုန်အမှတ် 
တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားကိ ုအရယ်အစားအမျိးမျိး၊ ဒီဇုိင်းအမျိးမျိးတုိြဖင့် ြပလပ်ုပီး 
ရန်ကုန်မိှင့် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးသုိ ထုတ်လုပ်၊ ြဖန်ချ၊ိ ေရာင်းချ 
ေနသည်မှာ ေကာင်းသတင်းြဖင့ ်ေကျာ်ကားလျက်ရှိပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားကို မိမိမူပိုင်အြဖစ ်
အသုံးြပလျက်ရှိရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 
ြဖစ်ေစ၊ တံဆိပ်တစ်ခုလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ ပုံတူပုံမှား 
ထင်ေယာင်ထင်မှား၊ ဆင်တူယုိးမှား တပုြပလပ်ု၍ မမိတိိုမှတစ်ပါး အြခားမည်သတူစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မ  တရားမဝင် တုပသံုးစဲွြခင်း မြပလုပ်ကပါရန်ှင့် အကယ်၍ တုပြပလုပ် 
သံုးစဲွေနသည်များကိ ုေတွြမင်ကားသရိပါက ဥပေဒှင့အ်ည ီထထိေိရာက်ေရာက် အေရး
ယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  ကိတင်အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ ၎င်းအမှတ် 
တဆံပ်ိအမည်အမှတ်အသားှင့ ်ပတ်သက်၍ (အမည်တ)ူ၊ ကန်ကွက်လိပုါက သတင်းစာ 
ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ိင်ုပါေကာင်း အသေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ စိမ့်ဇာဦးေဒ စိမ့်ဇာဦး

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၇၈၂)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၄၇၈၂)
အမှတ်(၁၁၈၂)၊ သရဖီ(၇)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အမှတ်(၁၁၈၂)၊ သရဖီ(၇)လမ်း၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်
(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၁၀၄၈(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၁၀၄၈

မူးယစ်မူးယစ်
ကင်းစင်ကင်းစင်
အလှဆင်အလှဆင်

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 
ဒုတိယဦးစီးမှး/စာရင်းကိုင်(၂) ရာထူးေနရာများအတွက် ဒုတိယဦးစီးမှး/စာရင်းကိုင(်၂) ရာထူးေနရာများအတွက ်

ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ြပန်မည့် ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ြပန်မည့် 
အစီအစ်ေကညာြခင်းအစီအစ်ေကညာြခင်း

၁။ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်ထုတ် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ေလ ာက်လ ာ 
ေခ ယူခ့ဲသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 
များတွင်  လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ (လစာ န်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 
ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး(၅၀)ေနရာှင့် စာရင်းကုိင်(၂)ရာထူး (၇)ေနရာတုိ အတွက် 
ေြဖဆိုရန်ေလ ာက်ထားသူများအား ေနြပည်ေတာ်တွင် ေရးေြဖစာေမးပွဲ 
ကျင်းပရန် စီစ်ထားေသာ်လည်း COVID 19 ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်၊ 
ထန်ိးချပ်၊ ကန်သတ်သည့ ်ကာလြဖစ်ေနသြဖင့ ်ေြဖဆိရုန်ေလ ာက်ထားလာ 
သည့ ်ပဂု ိလ်များ၏ ေလ ာက်လ ာတွင် ေဖာ်ြပေရးသွင်းထားေသာ ဆက်သွယ် 
ရန် လပ်ိစာပါ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များအရ ေနြပည်ေတာ်ှင့ ်သက်ဆိင်ု 
ရာ တိုင်းေဒသကီး /ြပည်နယ်များ၌ ၁၂-၇-၂၀၂၀ ရက် (တနဂ  ေွေန )တွင် 
အရည်အချင်းစစ ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကျင်းပသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။
၂။ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းကုိက်ညီသူများှင့် စာရက် 
စာတမ်းအေထာက်အထားများ ြပည့်စုံသူများကို အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖ 
စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ြပမည်ြဖစ်ရာ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏  အမည်စာရင်း၊ 
ခုံအမှတ်ှင့်အတူ   ေြဖဆိုကရမည် ့   တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ုံးများ၏ 
လိပ်စာှင့ ် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီး
ဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.ecd.gov.mm ှင့်  ုံးချပ် အင်တာနက် 
လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာEnvironmental Conservation Department -ECD၊ 
တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ၏ အင်တာနက်  လူမ ကွန်ရက် စာမျက်ှာတုိ 
တွင် ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်၌ ေကညာသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏  စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများှင့ ်ေြဖဆိုရ 
မည့်ေနရာများအား သက်ဆိုင်ရာ  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 
တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်ံုးများတွင် ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်ေနမှစ၍ ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းထတ်ုယူိင်ုပါေကာင်းှင့ ် အခက်အခ ဲတစ်စုတံစ်ရာရိှပါက ဦးစီးုံး 
ချပ်၊ ေနြပည်ေတာ် တယ်လဖီန်ုးအမှတ် ၀၆၇-၃၄၃၁၃၁၆ သို ဆက်သွယ်စုစံမ်း 
ိုင်ပါသည်။               ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန



ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀ဇွန်  ၂၉၊  ၂၀၂၀

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေကျာ်မျိးဝင်းဦးေကျာ်မျိးဝင်း
အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်

Assistant General ManagerAssistant General Manager
Asia Power Quality Electric Co.,Ltd.Asia Power Quality Electric Co.,Ltd.

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ်(၇၇/၇၉)၊ 
ငါးလ ာ၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီးေန ေဒ ေအးေအးချစ်၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မခင်ြမတ်ုိးချစ်၊ ေမာင်ေကာင်းဇာနည်ချစ် 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည ်၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) မွန်းလွဲ 
၂:၂၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Asia Power Quality Electric Co., Ltd. မိသားစုAsia Power Quality Electric Co., Ltd. မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဝင်းြမင့်ေမာင် (စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)ဦးဝင်းြမင့်ေမာင ်(စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ အမှတ်(၁၆၆)၊ က န်းေရ မိင်လမ်း၊ 

သုဝဏ ေန ဦးဝင်းြမင့်ေမာင(်စာေရးဆရာ ွမ်ဂျာသိုင်း)သည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ 
(စေနေန ) မွန်းလဲွ ၁၂:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် 
မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

တာချလီိတ်မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းတာချလီိတ်မိနယ်စာေရးဆရာအသင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ နတ်လမ်း၊ လမ်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ နတ်လမ်း၊ လမ်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် 

ဒါယကာကီးဒါယကာကီး

ဦးတင်ြမင့် (တင်ြမင့်ပရိေဘာဂ) ကမာမတ်ဦးတင်ြမင့ ်(တင်ြမင့်ပရိေဘာဂ) ကမာမတ်
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 

အမှတ်(၁)ေန (ဦးအုန်းေမာင်-ေဒ အုံးရှင်)တို၏ သား၊ (ေဒ စန်းြမင့်)၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ သန်းသန်းေဆွ၊ ဦးခင်ေမာင်ေဆွ-ေဒ ဝင်း 

ဝင်းေဌး၊ ဦးဝင်းြမင့-်ေဒ ဝင်းဝင်းြမင့၊် ဦးသန်ိးေငတွို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် 

ေြမးငါးေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘုိး ဦးတင်ြမင့သ်ည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ 

(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ (SSC)အထူးကုေဆးုံ၌ 

ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလာပ်အား 

၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန )တွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မှ ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအိမ်မှ ကားများ မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် 

ထွက်ပါမည်။)                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ် ဒါယကာကီး

ဦးဝင်းကည်ဦးဝင်းကည်
အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၉)၊ ငါးလ ာ၊ 
အခန်း(A)ေန ေဒ ြမင့်ကည်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မခိုင် 
သီရိဝင်း၊ မခိုင်ဇာသွယ်တို၏ ဖခင် ဦးဝင်းကည ်(ြမန်မာ့နဝရတ် 
မျက်မှန်ဆိုင်၏ မျက်မှန်က မ်းကျင်ှင့ ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ)သည် 
၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက် ည ၁၀:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်ေဆးုံကီး၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူ
ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာ့နဝရတ်မျက်မှန်ဆိုင်မိသားစုြမန်မာ့နဝရတ်မျက်မှန်ဆိုင်မိသားစု

ဦးေအာင်သိန်း(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက)ဦးေအာင်သိန်း(ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက)
အဏ ဝါ(ရန်ကုန်)နာေရးကူညီမ အသင်းအဏ ဝါ(ရန်ကုန်)နာေရးကူညီမ အသင်း

အသင်းဝင်အမှတ်(ရာ/၁)အသင်းဝင်အမှတ(်ရာ/၁)
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်ေန (ေဒ ြမဝင်း)၏ခင်ပွန်း ဦးေအာင် 

သန်ိး(ဂဏ်ုထူးေဆာင်နာယက)သည် ၂၆-၆-၂၀၂၀(ေသာကာေန)တွင် ဘဝတစ်ပါး 
သို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

အဏ ဝါ(ရန်ကုန်)နာေရးကူညီမ အသင်းအဏ ဝါ(ရန်ကုန်)နာေရးကူညီမ အသင်း

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးေမာင်ေမာင်စုဦးေမာင်ေမာင်စု
လ-ဝ-က ဦးစီးမှး(ငိမ်း)လ-ဝ-က ဦးစီးမှး(ငိမ်း)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
သက်ကီးကန်ေတာ့ခံသက်ကီးကန်ေတာ့ခံ

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပုိင်း)၊ 

(၁)ရပ်ကွက်၊ ထိပ်တင်မှတ် (၃)လမ်း၊ 

အမှတ်(၅၃/ခ)ေန  ဦးေမာင်ေမာင်စု 
သည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၂၉-၆-၂၀၂၀ (တနလ  ာ 
ေန ) မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန် 

သို   ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်  ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။                   အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ကည်ကည်ြမ (Pansy Ohn)ေဒ ကည်ကည်ြမ (Pansy Ohn)
အသက် (၈၈) ှစ်အသက် (၈၈) ှစ်

(ဦးဘအုန်း-ေဒ အုန်းလ  င်)တို၏သမီး၊ (ဗိုလ်မှးကီးကည်ေမာင်-ငိမ်း)၏ 
ဇနီး၊ (၄၀၃)၊ (၁၄)လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန ဒဗုိလ်ုမှးကီး 
ေဒ သန်းဦးလွင်(ငိမ်း)-ဗိုလ်မှးကီးခင်ေဇာ် (ငိမ်း)၊ ေဒ ခိုင်ကည်လွင် (USA)၊ 
ဦးေအာင်ေအာင်(ဆသရ-ငိမ်း)-ေဒ ွယ်နီစိုး၊ ဦးကည်ေမာ်၊ ေဒ ေမမိုးကည်-
(ဦးေအာင်မျိးတင့)်တို၏မခိင်၊ ေြမး ၁၄ ေယာက်တို၏အဘွား၊ ြမစ်ေြခာက်ေယာက် 
တို၏ဘွားဘွားကီး ေဒ ကည်ကည်ြမသည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) မွန်းလွဲ 
၁:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူ ဆ အရ ယင်းေနတွင်ပင် 

ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများကိ ုအသိေပးအပ်ပါသည်။                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ေအးွန်ေဒ ေအးွန်
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

တိုက်ကီးအသင်း (အပူေဇာ်ခံ)တိုက်ကီးအသင်း (အပူေဇာ်ခံ)
ရန်ကုန်မိ၊ (၆၄/ေဈးလမ်း)၊ ေြမနီကုန်း(ေြမာက)်၊ စမ်းေချာင်း 

မိနယ်ေန (ဦးပွင့်ကီး-ေဒ ချစ်စု)တို၏ သမီး၊ (ဦးဝင်း-ေဒ တုတ်)၊ 
(ေဒ ကည်ေအာင်)၊ (ဦးထွန်းရိှန်)၊ (ဦးထွန်းေအာင်-ေဒ တင်လ  င်)တို၏ 
ညီမ၊ တူ/တူမ ၁၁ ေယာက်တို၏အေဒ  ေဒ ေအးွန်သည် ၂၈-၆-
၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန) မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွား ပါသြဖင့ ်
၃၀-၆-၂၀၂၀ (အဂ   ါေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
အေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်ေအာင် (သုံးဆယ်မိ)ဦးတင်ေအာင် (သုံးဆယ်မိ)
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
သုံးဆယ်မိေန ဦးထွန်းလင်း ၏ ေြမး၊ ဦးအုန်းေမာင်-ေဒ ြမု 

တို၏သား၊ အမှတ်(၁၈၈)၊ အန သုခလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက/်
ဒဂုံေန ေဒ ေအးေအးသန်း (အေကာက်ခွန်-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ Captain လူဝင်းေမာင-်ေဒ ေဆွေဆွတင်၊ ဦးေအာင်ခိုင်ြမင့-်
ေဒ ေဆေွဆသွန်း၊ (ဦးသန်းထွဋ်)-ေဒ ခင်မိုးခိုင်တို၏ ဖခင်၊  ေဒ လဲလ့ဲဦ့း 
(လ/ထ ကထကိ-ငမ်ိး၊ နည်းပညာတက သိလ်ု၊ ေမှာ်ဘ)ီ၊ ဦးခင်ေမာင်စိုး၊ 
ဦးညညီစီိုး(တရားသူကီး၊ မွန်ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်)-ေဒ ကူးမာ 
သွင်တို၏ ဘကီး ဦးတင်ေအာင်သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) 
နနံက် ၂:၄၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 
အား အသေိပးအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သ၏ူ ဆ အရ၊ ခ ာကိယ်ုအား 
ေဆးတက သိုလ်(၁)သို လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါသည်။]  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်ေအာင် (သုံးဆယ်မိ)ဦးတင်ေအာင် (သုံးဆယ်မိ)
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
အမှတ်(၁၈၈)၊ အန သုခလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

ေြမာက်ပိင်ုးေန ေဒ ေအးေအးသန်း (အေကာက်ခွန်-ငမ်ိး)၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာခင်ပွန်း၊ မဇာြဖဝင်း(CSI)၊ ကိုဖိးထက်ေအာင်-မရည်လဲ့ဝင်း၊ 
ကိသုဟီဝင်းေမာင် (JTI)၊ မသသူေူအာင် (Lotte Hotel)၊ အမိ့ေ်ကးမုထွံဋ် 
တို၏အဘိုး၊ ေဇယျေန၊ ဆုလာဘ်ေန၊ သက်တန်အိမ်၊ ဣေ ေမ၊ 
ဘုန်းခန်တည်၊  စွမ်းရည်ေထွး၊  ဘုန်းြမတ်ထည်တို၏  ဘိုးဘိုးကီး 
ဦးတင်ေအာင်သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၂:၄၅ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအပ် 
ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သ၏ူ ဆ အရ၊ ခ ာကိယ်ုအား ေဆးတက သိလ်ု(၁)
သို လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါသည်။]                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းကည် (ြမန်မာ့နဝရတ်မျက်မှန်ဆိုင်)ဦးဝင်းကည ်(ြမန်မာ့နဝရတ်မျက်မှန်ဆိုင)်
အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄၉)၊ ငါးလ ာ(A)၊ 

အိမ်ကီးလမ်းေန (ဦးေကျာ်ြမင့ ်-ေဒ ေစာကည်)တို၏ သား၊ 

(ဦးဘသန်ိး)-ေဒ ဖွားခိင်ုတို၏ သားသမက်၊ ေဒ ြမင့်ကည် (လ/ထ-

ငိမ်း၊ M.F.T.B)၏ ခင်ပွန်း၊ မခိုင်သီရိဝင်း(Dubai)၊ မခိုင်ဇာသွယ် 

(KMD-Finance Dept;)တို၏ ဖခင်သည် ၂၆-၆-၂၀၂၀ (ေသာကာ 

ေန ) ည ၁၀:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၇-၆-၂၀၂၀ 

(စေနေန )  ညေန  ၃ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်သို  ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူား 

ရည်စူး၍ ၂-၇-၂၀၂၀ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀နာရီ 

အထိ ေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက် 

ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးွန်လွင် (အထက-၁၊ ဒဂုံ-ငိမ်း)ဦးွန်လွင် (အထက-၁၊ ဒဂုံ-ငိမ်း)
အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ ကန်ေတာ်ကေလးအေရှပိင်ုးရပ်ကွက်၊ (၉၂)လမ်း၊ အမှတ် 
(၈၂)၊ ေြခာက်လ ာေန (ဦးေမာင်ရှင်-ေဒ ြမသန်း)တို၏ သား၊ (ဦးဘရင်-
ေဒ ခင်ေမ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ခင်ခင်ဝင်း(ဒဂု-ံ၁၊ ငမ်ိး)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒ သက်မွန်ရည်၊ ဦးမျိးေဇာ်ထက်-ေဒ စိုးစိုးဦး၊ ဦးေအးမင်းထိုက ်
တို၏ဖခင် ဦးွန်လွင်သည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၃ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီး 
ြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၄-၇-၂၀၂၀ ရက် နနံက် ၈နာရမှီ 
၁၁ နာရအီထ ိရက်လည်ဆွမ်းကပ် တရားနာယမူည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိး၊ 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။] 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တင်ေအးေဒ တင်ေအး
အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်

ဒုရဲမှးတင်ဟန်ဝင်း(ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဗိုလ်မှးကီး 
တင်ထွန်းဦး(ငိမ်း)-ေဒ မိုးမိုးသန်၊ ဦးေအာင်ထွန်းဝင်း-ေဒ တင်တင်ွယ်၊ 
(ဦးေအာင်ထွန်းလင်း)-ေဒ တင်တင်ု၊ အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ ေလာ့အိန်ဂျလိ 
မိေန ဦးဝင်းေမတန်-ေဒ ဇင်မာဝင်း၊ ဦးတင်ေဇာ် - Ms. Tang Thien 
Thuong၊ ဦးေအာင်မျိးမင်း-ေဒ လွင်လွင်မိုး(မိကီး)၊ ဦးေနာင်နီ-ေဒ လွင် 
လွင်စိုး(မိငယ)်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်ကီး၊ ေြမး ၁၆ ေယာက်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘွား သည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ (စေနေန ) ည ၁၀:၃၀ နာရတွီင် 
မဂ  လာဒုံတပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၉-၆-၂၀၂၀ 
(တနလ  ာေန) မွန်းလဲွ ၁:၃၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ် 
ပါမည်။                                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ လှေမေဒ လှေမ

အသက်(၁၀၀)ှစ်အသက်(၁၀၀)ှစ်
ပါေမာက ဦးေဖသက်ခင် (ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး-ငိမ်း၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒါက်တာမွန်မွန်ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာမိခင်ကီး ေဒ လှေမ အသက်(၁၀၀)ှစ်သည် ၂၅-၆-၂၀၂၀ 
ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ပါေမာက ှင့် ကေလးှလုံးေဆးကုသေဆာင် မိသားစုပါေမာက ှင့် ကေလးှလုံးေဆးကုသေဆာင ်မိသားစု
ရန်ကင်းကေလးေဆးုံကီးရန်ကင်းကေလးေဆးုံကီး

ဦးတင်ဝင်းဦးတင်ဝင်း
အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်

(ဝင်းေမတ ာအထူးကုေဆးခန်း၊ အင်းစိန်)(ဝင်းေမတ ာအထူးကုေဆးခန်း၊ အင်းစိန်)

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဈးကုန်းအေနာက်ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်းေန ဦးြမင့်-
ေဒ စန်းတင်တို၏သား၊ ထားဝယ်မိေန (ဦးေမာင်တင်)-ေဒ ခင်ပိ ုတို၏ သားသမက်၊ ဦးေကျာ်ဝင်း 
(AE-ငိမ်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရး)-ေဒ ခင်ဝင်းကည်၊  (ဦးသန်းဝင်း-ေဒ ခင်ဝင်းရီ)၊  ဦးေဇာ်ဝင်း 
(ဒု- န်ချပ်-ငိမ်း၊ ေထွ-အုပ်)-ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်တို၏ ညီ/ေမာင်၊ ဗိုလ်မှးကီးထွန်းထွန်း(ငိမ်း)
[အေထွေထွ-မန်ေနဂျာ  AIPT (1)] - ေဒ တင်သီတာဝင်းတို၏ အစ်ကို၊   ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ 
(၃)ရပ်ကွက်၊ အာဇာနည်မိပတ်လမ်းေန ေဒ မူမူေအး (ခိုင်ေထွအုပ်ုံး၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင)်၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မဆုစ ီဝင်း [SHRM Business, DU (His-Dis)]၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင ်
ဦးတင်ဝင်းသည် ၂၈-၆-၂၀၂၀ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၁၁:၄၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား ၂၉-၆-၂၀၂၀ 
(တနလ  ာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ကျေချာင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် သင့်ေသွးြဖင့ ်
အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

ေသွးသည်အသက်ေသွးသည်အသက်



ဇွန်  ၂၉၊   ၂၀၂၀

ယေန  ဖတ်စရာ

စာမျက်ှာ »  ၁၂

စာမျက်ှာ »  ၁၃

စာမျက်ှာ »  ၁၅

စာမျက်ှာ »  ၂၅

ချမှတ်ထားေသာမဝူါဒများကိ ုချိးေဖာက်သည့ ်စာမျက်ှာများအား  

ဖယ်ရှားပစ်မည်ဟ ုေဖစ့်ဘွတ်ခ်ထေူထာင်သ ူဇကူာဘတ် ေြပာကား

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ 

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆး ထုတ်လုပ်ရန် 

ေဒ လာ ၁၈ ဘလီယီ ံလိအုပ်ဟ ုကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖွဲေြပာကား

ေလးလမ်းသွားအြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်ေဖာက်လုပ်လိုက်ေသာ 

ရန်ကုန်-ပုသိမ် အေဝးေြပးလမ်းမကီး

ရန်ကုန်  ဇွန်  ၂၈
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းသည ်   ေအာက်တိုဘာလှင့် 
ုိဝင်ဘာလတုိတွင်ကစားမည့်  ၂၀၂၂ ကမ ာဖ့လား အာရှဇန်ု 
ဒုတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲ အုပ်စုလက်ကျန်ပွဲများမတိုင်မီ 
ုိင်ငံတကာေြခစမ်းပဲွတစ်ပဲွ ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာုိင်ငံေဘာလံုးအဖဲွချပ်သည် ြမန်မာ့လက်ေရးစင် 
အသင်း ေြခစမ်းပဲွကစားခွင့ရ်ရန် အသင်းများစတင်ဖတ်ိကား 
ေနပီြဖစ်ပီး အာရှှင့် အေရှေတာင်အာရှအသင်းများကို 
ဖိတ်ကားေနြခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
အေြခအေနအေပ  မူတည်၍ အသင်းများဖိတ်ကားေနပီး 
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်းအေနြဖင့်   ေြခစမ်းပွဲများစွာ 
ကစားိုင်ရန် မြဖစ်ိုင်ေသာေကာင့ ်တစ်ပွဲသာကစားရန ်
စီစ်ထားြခင်းြဖစ်ကာ  ဖိတ်ကားထားသည့်အသင်းများ 
အေပ  မူတည်၍ ကစားမည့်ကွင်းှင့ ်ရက်သတ်မှတ်မည ်
ြဖစ်သည်။  

အာရှေဘာလုံးအဖဲွချပ်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ အခက်အခဲကံ ေတွေနရသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ေခ ေဆာင်ခဲ့
ေနြပည်ေတာ်  ဇွန်  ၂၈
ြပည်ပုိင်ငံများတွင် အခက်အခဲကံေတွေနရ 
သည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား  ြပန်လည် 
ေခ ေဆာင်ရန် Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး 
အမျိးသားအဆင့်ဗဟုိေကာ်မတီ၏ လမ်း န် 
ချက်ှင့်အညီ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနအေန
ြဖင့ ်သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများ၊ သက်ဆိင်ုရာ 
ိုင်ငံများရှ ိ    ြမန်မာသံုံးများှင့ ်   ပူးေပါင်း 
ညိ  င်း၍ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ စင်ကာပူ 
ုိင်ငံတွင် ေရာက်ရိှေနပီး ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်ရန် 
အခက်အခ ဲကံေတွေနရသည့ ်ြမန်မာိင်ုငသံား 
၁၅၄ ဦးတိုအား    စင်ကာပူိုင်င ံ     ချန်ဂီ 
အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိမှတစ်ဆင့ ်ြမန်မာ 
အမျိးသားေလေကာင်းလိုင ်း    (MNA) 
ကယ်ဆယ်ေရးေလယာ်ြဖင့်  ြပန်လည်ေခ  
ေဆာင်ခဲ့ရာ ယေန  ညေန ၅ နာရီတွင် ရန်ကုန် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို   အဆင်ေြပ 
ေချာေမွစွာ ြပန်လည်ေရာက်ကသည်။

အဆိုပါ  ြမန်မာိုင်ငံသားများ  ရန်ကုန် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို  ေရာက်ရှိချနိ် 
တွင်  လူဝင်မ ကီးကပ်ေရး၊    ကျန်းမာေရး 
စစ်ေဆးေရးှင့်    ၂၁  ရက်တာ  အသွားအလာ 
ကန်သတ်ေနထိုင်ေရးတိုကိ ု   အလုပ်သမား၊  
လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်    ြပည်သူအင်အား 
ဝန်ကီးဌာန၊  စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

စင်ကာပူိုင်ငံမ ှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ ြမန်မာအလုပ်သမားများအား ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ေတွရစ်။

 ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း 
ကမ ာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲမတိုင်မီ ေြခစမ်းပွဲတစ်ပွဲကစားမည်

ေရ ဆိုင်းထားသည့် ကမ ာ့ဖလားေြခစစ်ပွဲ လက်ကျန်ပွဲ 
များကို  ေအာက်တိုဘာလှင့်   ိုဝင်ဘာလတိုတွင် 
ြပန်လည်ကျငး်ပမည်ြဖစ်ပီး  ြမန်မာအသငး်အေနြဖင့် 
ေအာက်တုိဘာလ သုိမဟုတ် ုိဝင်ဘာလတွင် ေြခစမ်းပဲွ 
တစ်ပဲွကစားရမည်ြဖစ် သည်။   ြမန်မာလ့က်ေရးစင်အသင်း 
သည်  ကမ ာ့ဖလားေြခစစ်ပွ ဲ   လက်ကျန်ပွဲများအြဖစ ်
ေအာက်တုိဘာ ၈ ရက် တွင် ဂျပန်အသင်းှင့် အေဝးကွင်း၊ 
ေအာက်တုိဘာ  ၁၃ ရက်တွင် ကာဂျစ တန်အသင်းှင့် 
အိမ်ကွင်း၊ ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် တာဂျစ်ကစ တန် 
အသင်းှင့်  အေဝးကွင်းပွဲများ   ယှ်ပိင်ကစားရမည ်
ြဖစ်သည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အေြခအေနမှာ အလံုးစံု        
ထိန်းချပ်ုိင်ြခင်းမရိှေသးေသာေကာင့် ြမန်မာ့လက်ေရးစင် 
အသင်းသည်  ေအာက်တိဘုာလတွင် ကစားရမည့ ် ဂျပန် 
အသင်းှင့်    အေဝးကွင်းမတိုင်မ ီ   မကစားြဖစ်ပါက 
ိုဝင်ဘာလမှသာ ကစားြဖစ်ဖွယ်ရှိေနသည်။ 

               သတင်း-  င်းထက်ေဇာ်၊ ဓာတ်ပုံ-စိုးွန်

ြမန်မာှင့် နီေပါအသင်း 
၂၀၁၉ ခုှစ်က 
ေြခစမ်းပွဲကစားခဲ့စ်။

ိုင်ငံတကာပုံမှန်ခရီးသည်တင်ေလေကာင်းခရီးစ်များ 

ြမန်မာိင်ုငသံို ပျသံန်းဆင်းသက်ြခင်းကိ ုယာယကီနသ်တ်ြခင်းဆိင်ုရာ 

 န်ကားချက်၏ သက်ေရာက်မ ကာလ တိုးြမင့်သတ်မှတ်ြခင်း
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက (၂၉-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ ုိင်ငံတကာ ပံုမှန်ခရီးသည်တင်ေလေကာင်းခရီးစ ်

(International Commerical Passenger Flight)များ ြမန်မာုိင်ငံသို ပျသံန်းဆင်းသက်ြခင်းကိ ုယာယကီန်သတ်ြခင်းဆိင်ုရာ  န်ကားချက် 

(Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel)၏  သက်ေရာက်မ ကာလကို 

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးအမျိးသားအဆင့်ဗဟုိေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် (၃၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနအထိ တုိးြမင့် 

သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ြပည်ပေရာက် ြမန်မာိင်ုငသံားများ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရးှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ှင့ ်ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ အဖဲွအစည်းများ၏ အမှန်တကယ် 

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ိုင်ငံြခားသားများ ြမန်မာိုင်ငံသို လာေရာက်ေရးကိ ုိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၏ညိ  င်းမ ြဖင့် ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီလက်ရိှေဆာင်ရက်ေနသည့ ်လပ်ုငန်းစ်များအတိင်ုး စနစ်တကျ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ိင်ုေရးအတွက် COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး အမျိးသားအဆင့ဗ်ဟိေုကာ်မတ၏ီ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်အထက်ပါ Temporary 

Measures ဆုိင်ရာ  န်ကားချက်၏ သက်ေရာက်မ ကာလကုိ (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှ (၃၁-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနအထိ ထပ်မံတုိးြမင့်သတ်မှတ် 

လိုက်ေကာင်း အသိေပးထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

 ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန
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