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တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

နနပြည်နတာ်     ဇူင်္ိုင်      ၂၅

နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတောင်၍ ဇူလိုင် ၂၂ ရြ်ေွင်ြျင်းပပပုလုပ်သည့်  ပပည်တောင်စုသမ္မေ ပမန်မာ 

နိငုင်တံော၊် စီးပွားတရးရာတြာမ်ေအီစည်းအတဝး (၆/၂၀၂၂)၏ အစည်းအတဝးေုံးပြေခ်ျြအ်ရ နိငုင်ံဝ့နေ်မ်း 

(အမမဲေမ်း) များအား အိမ်ငှားစရိေ်တောြ်ပံ့မည်ပြစ်တြြာင်း သေင်းေုေ်ပပန်ခဲ့မပီး ပြစ်ပါသည်။

ယခအုခါ နိငုင်ံဝ့နေ်မ်း(အမမေဲမ်း)များသို ့အမိင်ှားစရေိ ်လစဉတ်ောြပ်ံမ့ှုနငှ့ ်ပေသ်ြ၍် ခစံားခငွ့န်ငှ့ ်

နှုန်းေားများြိ ုစမီြံနိ်းနငှ့ ်ဘဏ္ဍာတရးဝနက်ြီးဌာန အမနိ့်တြြာပ်ငာစာအမေှ၊်  ၆၆/ ၂၀၂၂ ပြင့ ်ယတန့ေငွ ်

ေုေ်ပပန်လိုြ်သည်။

အေိုပါတြြာ်ပငာစာ အပပည့်အစုံမှာ တြာ်ပပပါအေိုင်း ပြစ်ပါသည်-

၃။ တောင်းခသံနူငှ့ ်ပေ်သြ်သည့ ်အတြြာင်းအရာ အတသးစေိတ်ြာပ်ပချြ ်“ (တအာြပ်ါ အတြြာင်းအရာ 

များအနြ် မသြ်ေိုင်သည့် အတြြာင်းအရာများြို ပယ်ြျြ်၍ လြ်မှေ်ေို တရးေိုးပါ)”

 (ြ) ြျွန်တော်/ြျွန်မသည် စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတရးဝန်ကြီးဌာန၏ ----------------အမိန့်၏ 

တနာြေ်ြေ်ွ ဲ(ြ) ပါ အမျ ိုးအစား ၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇/၈ နငှ့ ်အြျုံးဝငပ်ါ သပြင့ ်အမိင်ှားစရေ်ိ 

မူရင်းလစာ၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်း/ ၄ ရာခိုင်နှုန်းြို ရခွင့်ရှိပါသည်။

  မှေ်ချြ်။     ။ ဤတနရာေွင် အြျုံးဝင်သည့် အမျ ိုးအစားြို အတသးစိေ် တြာ်ပပရမည်။ 

   ဥပမာ အမျ ိုးအစား (၁) နငှ့ ်အြျုံးဝငလ်ျှင ်တအာြပ်ါအေိငု်း တြာပ်ပရမည။် 

  “ြျွနတ်ော/် ြျွနမ်သည ်အစိုးရ၏ ဝနေ်မ်းအမိရ်ာေွင ်အခမဲတ့နေိငုခ်ငွ့မ်ရသည့ ်အမိတ်ောင ်

သည ်နိငုင်ံဝ့နေ်မ်း (အမမေဲမ်း) ပြစပ်ါသည။်” (အမိတ်ောငဘ်ြ်မှာ နိငုင်ံဝ့နေ်မ်း မဟေ်ုသ ူ

ပြစ်ပါသည်)

                 ၂

၄။ အေြပ်ါ တောင်းခခံျြအ်ေိငု်း မနှြ်နတ်ြြာင်း လြမ်ေှတ်ရးေိုးပါသည။် လမိည်ာ တောင်းခပံါြ 

ေုေ်ယူတငွ၏ ၃ ေ တပးတလျာ်ရမည်ြို သိရှိပါတြြာင်း ဝန်ခံြေိပပုပါသည်။

              ----------------

တောင်းခံသူ၏ ေိုးမမဲလြ်မှေ်

ေည်ရာဌာန ---------------------------------

ရြ်စွဲ ---------------------------------

ြျွန်ပုယ်ုြံြညသ်ရိှသိမျှေငွ ်အေြပ်ါတောင်းခခံျြမ်ှာ မနှြ်နမ်ပီး တောင်းခသံသူည ်သေမ်ေှခ်ျြ ်
နှင့်အညီ အိမ်ငှားစရိေ်ခံစားခွင့်ရှိသူပြစ်တြြာင်း လြ်မှေ်တရးေိုးပါသည်။

                  ------------

စီမံတရးရာဌာနညွှန်ြြားတရးမှူး

              (ောဝန်ခံအရာရှိ)

ေည်ရာဌာန ---------------------------------

ရြ်စွဲ ---------------------------------

နိငုင်တံောစ်မီအံပုခ်ျုပတ်ရးတြာငစ်အီစိုးရအတနပြင့ ်အစိုးရဝနေ်မ်းများအား တခေန်ငှ့အ်ည ီချးီပမငှ့တ်င၊ွ 

တောြ်ပံ့တငွများ  တပးအပ်လျြ်ရှိရာ  ယခုအိမ်ငှားစရိေ် တောြ်ပံ့ပခင်းအပါအဝင် ချးီပမှင့်တောြ်ပံ့မှု 

(၂၇) ခု ပပုလုပ်မပီးပြစ်တြြာင်း သေင်းရရှိသည်။

သတင်းစဉ်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာနေးဝန်ကကီးဌာနက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမမဲတမ်း)များသို့ အိမ်ငှားစေိတ် 
င်္စဉ်နထာက်ြံ့မှုနှင့်ြတ်သက်၍ ခံစားခွင့်နှင့် နှုန်းထားများ ထုတ်ပြန်နြကညာ

ပြည်နထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံနတာ်အစိုးေ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာနေး၀န်ကကီးဌာန

အမိန့်နြကာ်ပငာစာအမှတ်၊  ၆၆/ ၂၀၂၂
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုင်္ပြည့်နကျာ်  ၁၃  ေက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူင်္ိုင်င်္   ၂၅   ေက်)

အနြကာင်းအော။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း (အမမဲတမ်း) များသို့ အိမ်ငှားစေိတ် င်္စဉ်နထာက်ြံ့ပခင်း

၁။ ပပည်တောင်စုအေင့်ဌာန၊   အြွဲ့အစည်းများနှင့်  ေိုင်းတေသကြီး  သို့မဟုေ်  ပပည်နယ်အေင့်ဌာန၊ 

အြွဲ့အစည်းများရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း (အမမဲေမ်း) များအနြ် အစိုးရ၏ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာ၌ အခမဲ့ တနေိုင်တသာ  

ဝနေ်မ်းများမအှပ ြျနန်ိငုင်ံဝ့နေ်မ်း (အမမေဲမ်း) များအေြွ ်အမိင်ှားစရေိခ်စံားခငွ့ ်အား တနာြေ်ြေ်ွ ဲ
(ြ) ပါ နှုန်းေားများအေိုင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုေ်လမှစေင်၍ ခံစားခွင့် ပပုလိုြ်သည်။
၂။ အိမ်ငှားစရေိတ်ောြပ်ံ့တြြးရရှမိည် ့ဝနေ်မ်းများအတနပြင် ့အိမင်ှားစရေိ် ေုေ်ယနူိငု်ရန်အေြွ ်
တနာြေ်ြေ်ွ ဲ(ခ) ပါ တငတွောင်းခလံွှာေငွ ်ပြည့သ်ငွ်း၍ သြေ်ိငုရ်ာဌာန၊ အြွဲ့အစည်းသို ့ေငပ်ပတောင်းခ ံ
ရနပ်ြစမ်ပီး အမိင်ှားစရေိ ်တောြပ်ံတ့ြြးအား လမိလ်ည ်ေေုယ်ပူခင်းမပပုရနန်ငှ် ့လမိလ်ညေ်ေုယ်တူြြာင်း 
စစ်တေးတေွ့ရှိရပါြ  အိမ်ငှားစရိေ်ေုေ်ယူသူနှင့် ေုေ်တပးသူ ောဝန်ခံအရာရှိေို့သည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း 

နည်းဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချြမ်ျားနငှ့အ်ည ီ အတရးယပူခင်းခရံမညပ်ြစသ်ည့အ်ပပင ်ေေုယ်သူသူည ်ေေုယ်တူင၏ွ 

သုံးေြိုလည်း ပပန်လည် တပးတလျာ်ရမည် ပြစ်ပါသည်။

၃။ ပပညပ်ေွင ်နစှရ်ညှပ်ညာသငြ်ြားတနသည့ ်လပူျ ို/အပျ ို နိငုင်ံဝ့နေ်မ်း (အမမေဲမ်း) များနငှ့ ်ပပညပ်ေငွ ်

နှစ်ရှည်ောဝန်ေမ်းတောင်တနသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း (အမမဲေမ်း) များအား  ပပည်ေွင်း၌ အိမ်ငှားစရိေ် 

ခံစားခွင့် မပပုတြြာင်း တြာ်ပပအပ်ပါသည်။

           ( ဝင်းရှိန် )

ပပည်တောင်စုဝန်ကြီး

တနာြ်ေြ်ေွဲ(ြ)

အိမ်ငှားစေိတ်ခံစားခွင့်နှင့်နှုန်းထား

အမျ ိုး

အစား
အနသးစိတ်နော်ပြချက်

နှုန်းထား 

(မူေင်းင်္စာ၏)

င်္င်မယား ၂ ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမမဲတမ်း)

၁။ အခမဲ့ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို မရလျှင် ၈%

င်္င်မယား ၂ ဦးင်္ုံး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမမဲတမ်း)

၂။

နုိင်င့ံဝန်ေမ်း (၂) ဦးလံုး  တနရာဌာနေစ်ခုေည်းေွင် ောဝန်ြျမပီး  အေူေူ 
တနေိုင်လျြ်ရှိတသာ်လည်း  မည်သူမှ  အခမဲ့  ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို  မရလျှင် 
သို့မဟုေ်  တနရာဌာနမေူတသာ်လည်း  အေူေူတနေိုင်မပီး  မည်သူမှ  အခမဲ့ 
ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို မရလျှင်

ေစ်ဦးအေွြ် 

သာ ၈%  

(လစာများ

သူ၏ မူရင်းလစာ 

အတပါ်ေွင် 

ေွြ်ချြ်ရန်)

၃။
မလွှဲမတရှာင်သာတသာ ောဝန်ဝေ္တရားများတြြာင့် ေစ်ဦးနှင့် ေစ်ဦးခွဲတန 
ရမပီး မည်သူမှ အခမဲ့ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို မရလျှင်

ေစ်ဦးလျှင် ၈%

၄။
မလွှဲမတရှာင်သာတသာ ောဝန်ဝေ္တရားများတြြာင့် ေစ်ဦးနှင့်ေစ်ဦးခွဲတနရမပီး 
ေစ်ဦးသာ အခမဲ့ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို ရလျှင်

အခမဲ့ဝန်ေမ်း
အိမ်ရာ မရသူ 
အေွြ် ၈%

မုဆိုးမ/မုဆိုးေို သို့မဟုတ် င်္င်မယား ကွာေှင်းမြီးသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမမဲတမ်း)

၅။
မုေုိးမ/မုေုိးြုိ သ့ုိမဟုေ် လင်မယားြွာရှင်းမပီးသူ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းေစ်ဦးသည် 
ေရားဥပတေအရ ြတလးများြို အုပ်ေိန်းခွင့်ရှိသူပြစ်လျြ် ြတလးများြို 
တငွတြြးတောြ်ပံ့တနသူပြစ်မပီး အခမဲ့ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို မရလျှင်

၈%

၆။
မုေိုးမ/မုေိုးြို   သို့မဟုေ်   လင်မယား  ြွာရှင်းမပီး  ြတလးမရှိသည့်  နိုင်ငံ့
ဝန်ေမ်းေစ်ဦးသည် အခမဲ့ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို မရလျှင်

၄%

င်္ူြျ ို/အြျ ို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမမဲတမ်း)

၇။ အခမဲ့ ဝန်ေမ်းအိမ်ရာြို မရလျှင် ၄%

ပြည်ြတွင် နှစ်ေှည်ြညာသင်ြကားနနသည့် အိမ်နထာင်သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမမဲတမ်း)

၈။
ဝန်ေမ်း၏အေူတနမိသားစုအား ပပည်ေွင်း၌ ေားရှိခဲ့မပီး အခမဲ့ ဝန်ေမ်း 
အိမ်ရာြို မရလျှင်

၄%

နနာက်ဆက်တွဲ(ခ)
အိမ်ငှားစေိတ်အတွက် နငွနတာင်းခံင်္ွှာ

၁။ (ြ) မူရင်းလစာ---------------------------- ရရှိတသာ (ခ) --------------------- ဌာန၊ 
အြွဲ့အစည်း (ဂ) ရာေူး -------------------------- (ဃ) အမည် ---------------- ၏  ----------
------ ခုနှစ်၊ ---------------- လအေွြ် တောင်းခံလွှာ
၂။ စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတရးဝန်ကြီးဌာန၏ ------------------ ရြ်စွဲပါ အမိန့်တြြာ်ပငာ စာအမှေ်၊ 
------------------------------- 

အတသးစိေ်
အတြြာင်းအရာ

တောင်းခံသည့် 
ြာလအပိုင်းအပခား

တငွတပါင်း



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

နနပြည်နတာ်   ဇူင်္ိုင်     ၂၅

နိငုင်တံောဝ်နက်ြီးချုပ ်ဦးတောင၍် ဇလူိငု ်၂၂ ရြေ်ငွြ်ျင်းပပပုလပုသ်ည့ ်ပပညတ်ောငစ်သုမ္မေ ပမနမ်ာ 
နိငုင်တံော၊် စီးပွားတရးရာတြာမ်ေအီစည်းအတဝး (၆/၂၀၂၂)၏ အစည်းအတဝးေုံးပြေခ်ျြအ်ရ ပမနမ်ာ 
နိငုင်ရံေဲပြ်ွဲ့ဝငမ်ျားအေွြ ် ပငပ်န်းကြမ်းေမ်းမှုနငှ် ့ သြစ်နွ့်ောဝနစ်ရေိ ် (Hardship  and  Risk 
Allowance) လစဉ် တောြ်ပံ့ပခင်းအား အေည်ပပုခဲ့သည်။

ယခုအခါ ပမန်မာနိုင်ငံရဲေပ်ြွဲ့ဝင်များအေွြ် ပင်ပန်းကြမ်းေမ်းမှုနှင့် သြ်စွန့် ောဝန်စရိေ် 
(Hardship and Risk Allowance)  လစဉ်တောြ်ပံ့ပခင်းြို  စီမံြိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတရး၀န်ကြီးဌာန 
အမိန့်တကြာ်ပငာစာအမှေ်၊  ၆၇/ ၂၀၂၂ ပြင့် ယတန့ေွင် ေုေ်ပပန်လိုြ်သည်။

အေိုပါတကြာ်ပငာစာ အပပည့်အစုံမှာ တြာ်ပပပါအေိုင်း ပြစ်ပါသည်-

ပြည်နောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံနတာ်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာနရး၀န်ကကီးဌာန

အမိန့်နြကာ်ပငာစာအမှတ်၊ ၆၇ / ၂၀၂၂
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုင်္ပြည့်နကော်  ၁၃ ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူင်္ိုင်င်္  ၂၅  ရက်)

အနြကာင်းအရာ။ ပမန်မာနိုင်ငံရဲတြ်ဖွဲ့ဝင်မေားအတွက် ြင်ြန်းြကမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန် 
စရိတ် (Hardship and Risk Allowance) င်္စဉ်နောက်ြံ့ပခင်း 

ပပည်သူေို့၏လုံခခုံတရးနှင့်အသြ်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ြို သြ်စွန့်ကြိုးပမ်းြာြွယ်တစာင့်တရှာြ် 
တနတသာ ပမနမ်ာနိငုင်ရံေဲပြ်ွဲ့ဝငမ်ျားအား   လြရ်ှလိစာအပပင ် ပငပ်န်းကြမ်းေမ်းမှုနငှ် ့  သြစ်နွ့်ောဝန ်
စရိေ် (Hardship and Risk Allowance) အား ေစ်ဦးလျှင် ေစ်လြျပ် ၁၀,၀၀၀/- နှုန်းပြင့် ၂၀၂၂ 
ခုနှစ်၊ ဩဂုေ်လမှ စေင်၍ ခံစားခွင့်ပပုလိုြ်သည်။

                   ( ဝင်းရှိန် )
ပပည်တောင်စုဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာနက 
မမန်မာနိုင်ငေံဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအတွက် ပင်ပန်းကကမ်းတမ်းမှုနှင့် 

သက်စွန့်တာဝန်စေိတ် (Hardship and Risk Allowance) 

လစဉ်ရောက်ပံ့မြင်း ရကကာ်မငာြျက်ေုတ်မပန်ရကကညာ

နနပြည်နတာ်    ဇူင်္ိုင်     ၂၄

စြမ်ှုဝနက်ြီးဌာန ပပညတ်ောငစ်ဝုနက်ြီး တေါြေ်ာ 
ချာလသီန်းသည ်ေေုယိဝနက်ြီး ဦးရငတ်မာငည်နွ့်နငှ့ ်
အေ ူယတန့ နနံြပ်ိငု်းေငွ ်မန္တတလးေိငု်းတေသကြီး  
ရမည်းသင်းမမို့ရှိ       အမှေ်  (၈)  အေည်စြ်ရုံခွဲ 
(ရမည်းသင်း) သို ့တရာြရ်ှမိပီး အစည်းအတဝးခန်းမ၌  
အတေတွေမွန်တနဂျာများနငှ့ ်စြရ်ုမံှူးေိုြ့ စြရ်ု ံ
လညပ်ေအ်တြာငအ်ေညတ်ြာမ်ှု၊ ေြစ်ပဝ်နက်ြီး  
ဌာနများမှ   အမှာစာတပးပို့ေားမှုအရ   တောင်ရွြ် 
တပးတနမှုနှင့်    ဘဏ္ဍာတရးေိုင်ရာ   ြိစ္စရပ်များြို 
ရှင်းလင်းေငပ်ပရာ    ေေုိယဝန်ကြီးြ     ပြည့်စြွ် 
ရှင်းလင်းေင်ပပသည်။

ေင်ပပချြ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍    ပပည်တောင်စု 
ဝန်ကြီးြ ေုေ်ြုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အတသွး 
ေိုးေြတ်ြာင်းမနွတ်စတရးအေြွ ်ြနုေ်ေုလ်ပုမ်ှု 
အေင့ေ်ိငု်း၌ အရညအ်တသွး ေနိ်းသမိ်းတရးလပုင်န်း 
များြိ ုအတလးေားကြပမ်ေတ်ောငရ်ြွရ်န၊် စြရ်ု ံ
အတနပြင့ ်    သငွ်းြနုအ်စားေိုး     ြနုေ်ေုလ်ပုမ်ှု 
လပုင်န်း တောငရ်ြွတ်နပခင်းပြစ၍် တအာငပ်မငတ်အာင ် 
ကြိုးစားတောင်ရွြ်ရန်၊       ဝန်ေမ်းများအတနပြင့် 
ြျွမ်းြျငေ်ေတ်ပမာြေ်ားသည့ ်     ပညာရပမ်ျား 
ေိုးေြပ်မင့မ်ားလာတစတရးအေွြ ်      အစဉအ်မမ ဲ
ကြိုးစားတောင်ရွြ်ကြရန် မှာကြားသည်။

ေိုတ့နာြ ်   ပပညတ်ောငစ်ဝုနက်ြီးနငှ့ ်    ေေုယိ 
ဝန်ကြီးေို့သည်     အမှေ် (၈)     အေည်စြ်ရုံ  
(တပျာ်ဘွယ်) သို့ တရာြ်ရှိမပီး အစည်းအတဝးခန်းမ၌  
စြ်ရုံမှူးနှင့် ောဝန်ရှိသူေို့ြ လုပ်ငန်းအတြာင် 
အေညတ်ြာတ်ောငရ်ြွတ်နမှုေိုြ့ိ ုရငှ်းလင်းေငပ်ပ 
ရာ   ပပည်တောင်စုဝန်ကြီးြ   စြ်ရုံများအတနပြင့် 
စြ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားတရးလုပ်ငန်းြုိ တပါင်းစပ်  
တောင်ရွြ်တနရပခင်းပြစ်၍ စနစ်ေြျတလ့လာမပီး 
တပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း    တောင်ရွြ်ရန်၊     ေစ်ယူနစ် 
ေေုလ်ပုမ်ှုြနုြ်ျစရေိ ်တလျာန့ည်းသြသ်ာတရး 
နှင့်   အရည်အတသွးမီ    ေုေ်ြုန်များ    ေိုးေြ် 
ေုေ်လုပ်နိုင်တရး စီမံတောင်ရွြ်ရန်၊ စြ်ရုံများ 
အတနပြင့ ်လပုင်န်းလညပ်ေ ်အတြာငအ်ေညတ်ြာ ်
ရာေငွ ်Business Plan များ တရးေွတဲောငရ်ွြ်ရန၊် 
နိုင်ငံအေွင်း၌ ြုန်ေုေ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ြွံ့မြိုး 
ေိုးေြ်လျှင် သွင်းြုန်အစားေိုးနိုင်မပီး နိုင်ငံပခား 
တငွသုံးစွဲရမှု    သြ်သာသပြင့်    တအာင်ပမင်တအာင် 
ကြိုးစားတောင်ရွြ်ရန်၊      စြ်ရုံတရရှည်ရပ်ေည် 
လည်ပေ်နိုင်တရးအေွြ်        ဝန်ေမ်းအားလုံးြ  
ဝိငု်းဝန်းပူးတပါင်း    တောငရ်ြွက်ြရန ်    မှာကြားမပီး 
ချညမ်ျားေေုလ်ပုတ်နမှု လပုင်န်းစဉအ်ေင့ေ်င့န်ငှ့ ်
ချညမ်ျှငဓ်ာေခ်ွခဲန်းေိုြ့ိ ုကြည့ရ်ှုစစတ်ေးခဲတ့ကြာင်း 
သိရသည်။                                          သတင်းစဉ်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ထေါြ်တာချာလီသန်း 

မန္တထလးတိုင်းထေသကြီးအတွင်းရှိ စြ်ရုံများ ကြည့်ရှုစစ်ထေး

ရန်ကုန်    ဇူင်္ိုင်     ၂၄

ရနြ်နုေ်ိငု်းတေသကြီး    စညပ်င ်
သာယာတရးဝန်ကြီး       ရန်ြုန် 
မမို့တော်     စည်ပင်သာယာတရး 
တြာ်မေီ  ဥြ္ကဋ္ဌ (မမို့တော်ဝန်) 
ဦးဗိုလ်တဌးနှင့်    ောဝန်ရှိသူများ 
သည်      ယတန့နံနြ်ပိုင်းေွင် 
မဂဂလာေုံမမို့နယ်       ပျဉ်းမပင် 
တြျးရွာရှ ိတလှာြ်ားတရတဝတရလ ဲ
တေသသို့တရာြ်ရှိမပီး သစ်ပင်များ 
စိြုပ်ျ ိုးေားရှမိှုနငှ့ ်ေပမ်စံိြုပ်ျ ိုး 
ရနတ်နရာများ ပပငေ်ငတ်ောငရ်ြွ ်
တနမှုေို့ြို      လိုြ်လံကြည့်ရှု 
စစ်တေးသည်။

ေို့တနာြ်     မမို့တော်ဝန်နှင့် 
အြွဲ့သည်        မဂဂလာေုံမမို့နယ် 
တလှာြ်ားတရတလှာငြ်နသ်ို ့သွား  
တရာြ်၍       တရေွန်းစြ်များ၊ 
တရတလှာငြ်နန်ငှ့ ်တရစစြ်နမ်ျား 
ြိ ုကြည့ရ်ှုစစတ်ေးမပီး တလှာြ်ား  
တရတလှာင်ြန်      အစည်းအတဝး 
ခန်းမ၌ အငဂ်ျငန်ယီာဌာန(တရနငှ့ ်
သန့်ရှင်းမှု)  ဌာနမှ  ောဝန်ရှိသူ 
များနငှ့ ်တေွ့ေုြံာ လိအုပသ်ည ်

ရန်ကုန်မမို့နတာ်ဝန် နရနြးနဝနရး၊ စိမ်းင်္န်းစိုပြည်နရးနှင့် င်္မ်းမေား နကာင်းမွန်နရး ြကည့်ရှုစစ်နဆး

များ မှာကြားပြည့်ေည်း တောင် 
ရွြ်တပးမပီး      ဝန်ေမ်းမိသားစု 
များ   ြူေယ်တဘာလုံး   ယှဉ်မပိုင် 
ြစားတနမှုြိ ု    ကြည့ရ်ှုအားတပး 
သည်။

တလှာ်ြား   တရတလှာင်ြန် 
သည ် တပမသားေမ ံ အမျ ိုးအစား 
ပြစမ်ပီး ၁၉၀၀ ပပည့န်စှေ်ငွ ်စေင ်
ေည်တောြ်ခဲ့ရာ ၁၉၀၄ ခုနှစ် 

ေငွ ်မပီးစီး၍ ရနြ်နုမ်မို့သို ့တရတပး 
တဝတရး     တောင်ရွြ်ခဲ့တကြာင်း၊ 
တလှာြ်ားတရတလှာငြ်နအ်ေငွ်း 
တရဂါလနသ်န်း ၁၂,၀၀၀ သိတုလှာင ်
နိငုတ်ကြာင်း၊ တလှာြ်ားတရတလှာင ်
ြနအ်ေငွ်းသို ့၁၉၈၉ ခနုစှမ်စှ၍ 
ြူးကြီးြနမ်လှည်းတြာင်း၊ ၂၀၁၀ 
ပပည့်နှစ်မှစ၍       တအာင်ေံခွန် 
တရေွန်းစြ်မှ    လည်းတြာင်း 

တရအားပြည့ေ်င်းခဲရ့ာ    ယခအုခါ 
တလှာ်ြား         သဘာဝဥယျာဉ် 
အေွင်းရှိ            ဇုြ္ကနုေ်ြန်မှ 
တလှာ်ြားြန်အေွင်းသို့ လည်း 
တြာင်း၊           တမှာ်ဘီမမို့နယ် 
ြန်ြတလးလှိုင်ပမစ် ပမစ်တရေင် 
စီမံြိန်းမှ     ြူးကြီးပိုြ်လိုင်းသို့ 
လည်းတြာင်း           တရအားေပမ် ံ
ပြည့ေ်င်း          နိငုခ်ဲပ့ခင်းတကြာင့ ်

ေစ်တန့လျှင် တရဂါလန် သန်း ၉၀  
တရတပးတဝလျြ်ရှိတကြာင်း သိရ 
သည်။

ေြ်လြ်၍  မမို့တော်ဝန် 
နှင့်အြွဲ့သည်    မဂဂလာေုံမမို့နယ် 
အမေှ(်၁) ေပမ်တောတ်ေးရုကံြီး 
နှင့် ေပ်မတော်တေးေြ္ကသိုလ် 
အကြားရှ ိ  မဂဂလာြနသ်ို ့   သွား 
တရာြ်၍    မဂဂလာြန်ပန်းခခံ 
အေွင်း    စိမ်းလန်းစိုပပည်တရး 
တောင်ရွြ်တနမှုများြို ကြည့်ရှု 
စစ်တေးမပီး      ရာသီပန်းများနှင့် 
တရာငစ်ုပံန်းများ ေပမ်ပံြည့သ်ငွ်း၍ 
တပမယာရှုခင်းပပုပပင်ရန်နှင့်     တရ 
သိတုလှာငေ်ားနိငုသ်ည့ ်   ပမာဏ 
အေိ ြန်တရြို ေိန်းသိမ်းေား 
နိငုတ်ရး   တရေခံါး   အြငွ့/်အပေိ ်
လိအုပသ်လိ ုတောငရ်ြွသ်ွားရန ်
မှာကြားသည်။

ယင်းတနာြ်  မမို့တော်ဝန်    
နှင့်     အြွဲ့သည်     လှိုင်မမို့နယ် 
(၁၂)    ရပ်ြွြ်     ပါရမီလမ်း 
တောင်ဘြ်အပခမ်း       မင်းဓမ္မ 
လမ်းေုံသို့တရာြ်ရှိမပီး    မင်းဓမ္မ 

လမ်းနငှ့ ်    သမိငု်းတြာလပိလ်မ်း 
အကြား        အုေ်တရတပမာင်းြို 
တပမာင်းြုံး  Slab  ခင်းမပီး ရှစ်တပ 
အြျယ ်စြဘ်ီးလမ်း ပပုလပုတ်န 
မှု၊ စြ်ဘီးလမ်းနှင့် လူသွားစကြြံ 
အကြား ၁၂ တပ အြျယ ်တပမတနရာ 
ြိ ု တပမယာရှုခင်း တောငရ်ြွရ်န ် 
တပမညှပိပုပပငတ်နမှု၊ မင်းဓမ္မလမ်းမ ှ
အင်းစနိလ်မ်းအေိ တပမယာရှုခင်း 
ပါဝင်သည့်     စြ်ဘီးလမ်းနှင့် 
လူသွားစကြြံများ    ခင်းြျင်းရန် 
တပမပပုပပငတ်နမှု၊ သမိငု်းတြာလပိ ်
လမ်းနငှ့ ်    အသုံးချဘမူတိဗေဌာန 
အကြား တပမယာရှုခင်း ပါဝငသ်ည့ ်
လသူွားစကြြံစြဘ်ီးလမ်း ပပုလပု ်
တနမှု၊ အသုံးချဘူမိတဗေဌာနနှင့်  
ပါရမလီမ်းေုအံကြား    တပမာင်းြုံး 
Slab    တပါ်ေွင်      လူသွားစကြြံ 
စြ်ဘီးလမ်း ေြ်လြ်တောင် 
ရွြ်ရန်    ပပင်ေင်ေားရှိမှုေို့ြို 
ကြည့်ရှုစစ်တေးမပီး လိုအပ်သည် 
များ ပြည့်ေည်းတောင်ရွြ်တပး 
ခဲ့တကြာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစဉ်

f  နရှ့ဖုံးမှ

အေိုပါ   ရေားလမ်း   တပမမပိုပျြ်စီးမှုပြစ်တပါ် 

ခဲ့သည့်    တနရာများြို     ယတန့နံနြ်ပိုင်းေွင် 

တောင်ပိုင်းေိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊      အင်းမေပ်နယ်မှ 

နယ်တပမခံေပ်မတော်သားများ၊     ပမန်မာ့မီးရေား 

ဝန်ေမ်းများ၊   ပမန်မာနိုင်ငံ   မီးသေ်ေပ်ြွဲ့ဝင်များ၊ 

မမို့ပပအင်ဂျင်နီယာအြွဲ့များနှင့်       တေသခံပပည်သူ 

များြ   ပပန်လည်ပပုပပင်ပခင်းလုပ်ငန်းများ   တောင်  

ရွြ်ကြရာ ောဝန်ရှိသူများြ လိုြ်လံကြည့်ရှုမပီး 

လိုအပ်သည်များ တပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း တောင်ရွြ်ခဲ့ကြ 

တကြာင်း သေင်းရရှိသည်။

  သတင်းစဉ်



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမောင်ချက် ေမကာင်းဆုံး ဒုတိယ၊ တိုင်းမဒသကကီးေတွင်း 

မောငခ်ျကေ်မကာင်းဆုံးရရှသိည့ ်ခရိငု၊် မေို့နယတ်ိုေ့ ှမကျာင်းေျားနငှ့ ်ထူးချွနစ်ွာမောငမ်ေငခ်ဲက့ကမသာ မကျာင်းသား မကျာင်းသေူျားေား ဂဏုမ်ပုချးီမေငှ့်
နနပြည်နတာ် ဇူင်္ိုင်  ၂၄
၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ခုနှစ်  ပညာသင်နှစ်   တက္ကသိုလ်ဝင် 
စာမေးပွတဲငွ ်တစန်ိငုင်လံုံး မောငခ်ျကေ်မကာင်းဆုံး 
ဒုတိယ၊   တိုင်းမဒသကကီးေတွင်း   မောင်ချက် 
ေမကာင်းဆုံးရရှိသည့် ခရိုင်၊ မေို့နယ်တို့ေှ မကျာင်း 
ေျားနငှ့ထ်ူးချွနစ်ွာမောငမ်ေငခ်ဲက့ကမသာ မကျာင်းသား 
မကျာင်းသူေျား    ဂုဏ်မပုချးီမေှင့်ပွဲကို     ယမန့ 
ေွန်းလွဲပိုင်းတွင်   ပုသိေ်မေို့ရှိ    မေို့မတာ်ခန်းေ၌ 
မပုလုပ်ရာ    ဧရာဝတီတိုင်းမဒသကကီး   ဝန်ကကီးချုပ် 
ဦးတငမ်ောငဝ်င်း၊ ေမနာကမ်တာငတ်ိငု်းစစဌ်ာနချုပ ်
တိုင်းေှူး  ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်နှင့်   ဌာနဆိုင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူေျား၊  မကျာင်းသား မကျာင်းသူေျားနှင့် 
ဖိတ်ကကားထားသူေျား တက်မရာက်ကကသည်။

ဦးစွာ  ပုသိေ်မေို့ရှိ  ေေှတ်(၇)  ေမမခခံပညာ 
ေထက်တန်းမကျာင်းေှ မကျာင်းသား  မကျာင်းသူ 

ေျားက  မေန်ော့မကျာင်းသား  သီးချင်းမဖင့်  သီဆို 
မဖျာမ်မဖကကသည။် ထိုမ့နာက ်တိငု်းမဒသကကီး ဝနက်ကီး 
ချုပ်က ေေှာစကားမမပာကကားသည်။  ယင်းမနာက် 
၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ခုနှစ်  ပညာသင်နှစ်  တက္ကသိုလ်ဝင် 
စာမေးပွဲတွင်      တစ်နိုင်ငံလုံး၌     မောင်ချက် 
ေမကာင်းဆုံး ဒတုယိေဆင့ဆ်နုငှ့ ်တိငု်းမဒသကကီး 
ေတငွ်း မောငခ်ျက ်ေမကာင်းဆုံး(ပထေ၊ ဒတုယိ၊ 
တတယိ)ရရှခိဲသ့ည့ ်ခရိငု၊် မေို့နယတ်ိုရ့ှ ိမကျာင်းေျား 
နှင့်  ထူးချွန်စွာ မောင်မေင်ခဲ့ကကမသာ ၆ ဘာသာ 
ဂဏုထ်ူးရငှ ်၃၁ ဦး၊ ၅ ဘာသာဂဏုထ်ူးရငှ ်၇၇ ဦးနငှ့ ်
၄ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၄၀  တို့ကို   တိုင်းမဒသကကီး 
ဝန်ကကီးချုပ်၊ တိုင်းေှူးနှင့်  ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ 
ေျားက ဆုေျား မပးေပ်ချးီမေှင့်ကကသည်။(ယာြုံ)

ထို့မနာက်   ထူးချွန်စွာမောင်မေင်ခဲ့ကကမသာ 
မကျာင်းသား မကျာင်းသူေျားကိုယ်စား ၆ ဘာသာ 

ဂဏုထ်ူးရငှ ်မောငမ်ကာင်းစညသ်ဟူနိ်းက  မကျးဇူး 
တင ်စကားမပနလ်ညမ်မပာကကားသည။် ယင်းမနာက ်
မကျာင်းသား မကျာင်းသူေျားက ဇာတိောန်သီချင်း 

မဖင့်    သီဆိုမဖျာ်မမဖကကမပီး   ေေှတ်တရစုမပါင်း 
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကကမကကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစဉ်

ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးညွန့်အောင် ြုန်သွယ်မှုနှင့် ြုန်စည်စီးဆင်းမှုများ မှနြ်န်မမန်ဆနအ်စအေး လုပ်ငန်းများအဆာင်ေွြ်အနမှု ကြည့်ရှုစစ်အဆး
နနပြည်နတာ်  ဇူင်္ိုင်   ၂၄
စီးပွားမရးနှင့်  ကူးသန်းမရာင်း 
ဝယ်မရးဝန်ကကီးဌာန    ဒုတိယ 
ဝနက်ကီး ဦးညနွ့်မောငန်ငှ် ့တာဝန ်
ရှသိေူျားသည ်ယမန့နနံက ်၉ နာရ ီ
တငွ ်၁၆ ေိငု ်မကျာကမ်ချာစစမ်ဆး 
မရးစခန်းသို ့ သွားမရာကက်ကည်ရ့ှု 
စစ်မဆးမပီး         စီးပွားမရးနှင့် 
ကူးသန်း မရာင်းဝယ်မရးဝန်ကကီး 
ဌာန        ကုန်သွယ်မရးဦးစီးဌာန၊ 
စားသုံးသမူရးရာဦးစီးဌာန၊ မေနေ်ာ
ကနုသ်ယွေ်ှုမေငှ်တ့ငမ်ရးေဖွဲ့ေတှို့
ေ ှ ဝနထ်ေ်းေျားနငှ့ ်ေန္တမလးတိငု်း 
မဒသကကီး  ေစည်းေမဝးခန်းေ၌ 
မတွ့ဆုံသည်။(ယာြုံ)

မတွ့ဆုစံဉ ် ဒတုယိဝနက်ကီးက 
ဝန်ကကီးဌာန၏  ေူလတာဝန်ေျား 
ေမပင ်  ကနုသ်ယွေ်ှုနငှ် ့ ကနုစ်ည ်
စီးဆင်းေှု ေနှက်နမ်ေနဆ်နမ်စမရး 

မဆာင်ရွက်မနေှုေျားကို  ေမလး 
ထား မဆာင်ရွက်ရန်နှင့် စက်သုံး 
ဆ၊ီ စားေနု်းဆကီစိ္စေျားကိလုည်း 
ကွင်းဆင်းကကပ်ေတ် မဆာင်ရွက် 
ကကရန ်မမပာကကားမပီး  ဝနထ်ေ်းေျား 

၏   ရှင်းလင်းတင်မပချက်ေျားကို 
မပန်လည်ရှင်းလင်း၍  မပါင်းစပ် 
ညှိနှိုင်းမပးသည်။

ထို့မနာက်   ဒုတိယဝန်ကကီး 
သည်   ကုန်သွယ်ေှုနှင့်  ကုန်စည် 

စီးဆင်းေှုေျား  ေှန်ကန်မေန်ဆန် 
မစမရး           လုပ်ငန်းမကာ်ေတီ 
(ေန္တမလးရုံးခွဲ)သို့ သွားမရာက်မပီး 
OSS တာဝနခ်ေံျား၏ တငမ်ပချက ်
ေျားေမပါ်            မပါင်းစပည်ှနိှိုင်း 

မဆာင်ရွက်မပးသည်။ 
ကနုသ်ယွေ်ှုနငှ် ့        ကနုစ်ည ်

စီးဆင်းေှုေျား ေနှက်နမ်ေနဆ်နမ်စ 
မရးနှင့်  စက်သုံးဆီ၊  စားသုံးဆီ 
တငသ်ငွ်းမဖန့်မဖူး    မရာင်းချမခင်း 
ဆိုင်ရာ  ညှိနှိုင်းေစည်းေမဝးကို 
ယေန်မန့   ေွန်းလွဲ  ၂  နာရီက  
ေန္တမလးတိုင်းမဒသကကီး ေစိုးရ 
ေဖွဲ့         ေစည်းေမဝးခန်းေ၌ 
ကျင်းပရာ     ဒုတိယဝန်ကကီးက 
လက်မတွ့စက်သုံးဆီ   တင်သွင်း 
သိုမလှာင်   မဖန့်မဖူးမရးလုပ်ငန်း 
ေျား  မဆာင်ရွက်မနေှု၊  စက်သုံး 
ဆဆီိငုေ်ျားတငွ ်စကသ်ုံးဆ ီမန့စဉ ်
ပုံေှန်မရာင်းချမပးနိုင်ေှု    ေမခား 
လုပ်ငန်းသုံး၊   စီေံကိန်းလုပ်ငန်း၊ 
ေစိုးရဌာနဆိုင်ရာ   သုံးစွဲေှုေျား 
ေတွက် ပုံေှန်မရာင်းချမပးမနေှု၊ 
စကသ်ုံးဆ ီ       လကလ်လီကက်ား 

မေးနှုန်းေျား  မန့စဉ်ထုတ်မပန်၍ 
သတ်ေှတ်မေးနှုန်းမဖင့် မရာင်းချ 
မပးေှု၊ သတေ်တှရ်ညည်နွ်းမေးနှုန်း 
ထက ်ပိေုိမုရာင်းချမနေှုေျားေမပါ် 
ဥပမဒေရ  ေမရးယူမဆာင်ရွက် 
ေှုကုိ  ရှင်းလင်းမဆွးမနွးမပီး တရား 
ေဝင်ကုန်သွယ်ေှုေျား   တားဆီး 
ထိန်းချုပ်ေှုေျားနှင့် ပတ်သက်၍ 
တရားေဝင ် မေှာငခ်ိသုယမ်ဆာင ်
မနေှုေျားေမပါ်   ထိထိမရာက် 
မရာက ်တားဆီးေမရးယနူိငုမ်ရး၊   
စားသုံးဆေီျား    သတေ်တှရ်ညည်ွှန်း 
မေးနှုန်းမဖင့်      မရာင်းချမရး၊  
မေးကွက်ေတွင်း  မဆးဝါးေျား 
မပတလ်ကေ်ှုေရှမိစမရး  မေးေဆ 
ေတန ်  မေငှ်တ့ငမ်ရာင်းချမနေှုေျ ိုး 
ေရှိမစမရး   တာဝန်ရှိသူေျားက 
ကကပေ်တမ်ဆာငရ်ကွရ်န ်ေှာကကား 
သည်။                      သတင်းစဉ်

စဉ့်ကူးမြို့နယ်အတွင်း နကေးရွာငါးရွာ၌ 

နကေးင်္က်နရနြးနရးင်္ုြ်ငန်း နောင်ရွက်

စဉ့်ကူး   ဇူင်္ိုင် ၂၄ 

ေန္တမလးတိငု်းမဒသကကီး စဉ့က်ူးမေို့နယ ်မကျးလကမ်ဒသဖွံ့မဖိုးတိုးတက ်

မရးဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခ ုဘဏ္ဍာမရးနစှတ်ငွ်း မပညမ်ထာငစ် ု(ေလူ)

ရန်ပုံမငွမဖင့် မဆာင်ရွက်မသာ မရှေမပည်မကျးရွာ၊ မနပူကုန်းမကျးရွာ၊ 

မညာင်ဝန်းမကျးရွာ၊   စိုက်ကွင်းမကျးရွာ၊   ကျွန်းဦးမကျးရွာတို့တွင်  

စက်မရတွင်းတူးမဖာ်မခင်းလုပ်ငန်း    မဆာင်ရွက်မနေှုကို     မေို့နယ် 

မကျးလက ်မဒသဖွံ့မဖိုးတိုးတကမ်ရးဦးစီးဌာန ဦးစီးေှူး ဦးနိငုမ်ောငစ်ိုး 

နှင့် ေင်ဂျင်နီယာေဖွဲ့တို့သည် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က ကွင်းဆင်းစစ်မဆး 

ခဲ့မကကာင်း သိရသည်။ 

ထိုသိုက့ွင်းဆင်းစစမ်ဆးရာတွင် စဉ့က်ူးမေို့နယ် မကျးလကမ်ဒသ

ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးေှူးနှင့်  ဝန်ထေ်းေျားက  ေဆိုပါ 

မကျးရွာေျား၌ မကျးလကမ်ရ မပးမရးလပုင်န်းေျား မဆာငရ်ကွမ်နေှုကိ ု

ကကည်ရ့ှုစစမ်ဆးမပီး  လပုင်န်းေျား  သတေ်တှစ်ခံျနိစ်ညံွှန်း ကိကုည်မီရး

နှင့်ေချနိ်ေီမပီးစီးမစမရး  မဆွးမနွးမမပာကကားသည်။    စဉ့်ကူးမေို့နယ် 

ေတငွ်းရှ ိ  မရှေမပညမ်ကျးရွာ၊   မနပကူနု်းမကျးရွာ၊   မညာငဝ်န်းမကျးရွာ၊ 

စိုက်ကွင်းမကျးရွာ၊ ကျွန်းဦးမကျးရွာ၌ မသာက်သုံးမရဖူလုံစွာရရှိမစ

မရးေတွက် မဆာင်ရွက်ရာတွင် ဂါလန် ၂၄၀၀ ဆံ့  စင်မေင့် မရစင်၊  

ဂါလန်  ၂၀၀၀  ဆံ့   ေုတ်မရကန်၊   ၄  လက်ေ   စက်မရတွင်းတို့ကို 

မကျးလက်မဒသဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မရးဦးစီးဌာနေှ          တာဝန်ယူ 

တည်မဆာက်မခင်းမဖစ်မကကာင်း သိရသည်။

ကိုပြည့်(နကေးင်္က်)

ထိုင်းနိုင်ငံေှ မေန်ောနိုင်ငံသား ၃၁၈ ဦး မေဝတီ ေေှတ်(၂)ချစ်ကကည်မရးတံတားေှတစ်ဆင့် ဆက်လက်ဝင်မရာက်
ပြဝတီ ဇူင်္ိုင် ၂၄

ထိုင်းနိုင်ငံတွင်   မရာက်ရှိမနမပီး 

မနရပ်မပန်လိုသည့်  မေန်ောနိုင်ငံ 

သားေျားေား မေဝတမီေို့၊ မေနေ်ာ-

ထိုင်း  ေေှတ်(၂)  ချစ်ကကည်မရး 

တံတားေှတစ်ဆင့်    မပန်လည် 

ကကိုဆိ ုလကခ်မံခင်းကိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ ်

ကသဂတု ်၁ ရကေှ်စတင ်မဆာငရ်ကွ ်

လျကရ်ှရိာ ယေနမ်န့တငွ ်၃၁၈ ဦး  

ဆကလ်က ် ဝငမ်ရာကခ်ဲမ့ကကာင်း 

သိရသည်။

ေဆိပုါ ထိငု်းနိငုင်ေံ ှမပနလ်ည ်

ဝင်မရာက်လာသည့် မေန်ောနိုင်ငံ 

သားေျားေား တာဝနရ်ှသိေူျားက 

ကကိုဆိုေားမပးကကမပီး  သက်ဆိုင် 

ရာ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထေ်းေျားနှင့်  

တာဝန်ရှိသူေျားက  ကိုဗစ်-၁၉ 

မရာဂါဆိငုရ်ာေျားကိ ု ေသပိညာ 

မပးမခင်း၊  မပနလ်ညဝ်ငမ်ရာကလ်ာ 

သူေျား၏       ေချက်ေလက် 

ေျား         မကာက်ယူမခင်းေျား 

မဆာင်ရွက်မပးသည်။

ထိသုို ့ထိငု်းနိငုင်ေံ ှမပနလ်ာသ ူ

ေျားတွင်    ပဲခူးတိုင်းမဒသကကီး၊ 

ေွန်မပည်နယ်နှင့်  တနသသာရီတိုင်း 

မဒသကကီးေှ  မနရပ်မပန်ေျားေား 

မော်လမေိုင်မေို့ရှိ        ၁၀  မေို့နယ် 

ေသွားေလာ  ကန့်သတ်မစာင့် 

ကကည့်မရးစခန်းသို့  ပို့မဆာင်မပး 

မပီး   ေမခားတိုင်းမဒသကကီးနှင့် 

မပညန်ယေ်ျားေ ှမနရပမ်ပနေ်ျားကိ ု

မေဝတမီေို့ရှ ိ ကနုသ်ယွမ်ရးဇနုန်ငှ့ ်

ေကဲနယ ်ေသွားေလာ ကန့်သတ ်

မစာင့်ကကည့်မရး   စခန်းေျားတွင်   

၁၀ ရက်ကကာ          ေသွားေလာ 

ရကက်န့်သတထ်ားရှကိာ    ကိဗုစ ်

မရာဂါပိုးရှိ   ေရှိ    စစ်မဆးမပီးေှ 

သက်ဆိုင်ရာ        မေို့နယ်ေျားသို့ 

ပို့မဆာင်မပးမခင်း မဖစ်သည်။

ယမန့  မပန်လည်ဝင်မရာက် 

လာသူေျားေမနမဖင့်  တိုင်းမဒသ 

ကကီး၊            မပည်နယ်ေသီးသီးေှ  

ေေျ ိုးသား ၂၀၉ ဦး၊   ေေျ ိုးသေီး 

၁၀၉ ဦး စုစုမပါင်း ၃၁၈ ဦးရိှမကကာင်း 

သိရသည်။ 

ထနိင််္င်းနအာင(်ပြန/်ေက)်



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

တတာင်ကြီး   ဇူင်္ိုင်   ၂၄

ရွှေရောင်-ထီွီး(ရွေးမွူရွးဇုန်)-လင်ကေင်း-ေိုွီး-ရလးွိုင်ရကေ့လွ်း တေ်ရောက်ရနွှုကို ဇူလိုင် ၂၃ 

ွက် နံနက်က ွှွ်းမြေ်နယ်ဝန်ကကီးချုြ် ရေါက်တာရကျာ်ထေန်း၊   မြေ်နယ်ဝန်ကကီးွျား၊  ြအိုဝ်း ကိုယ်ြိုင် 

အုြ်ချုြ်ခေင့်ွရေသဥက္ကဋ္ဌ၊   မြေ်နယ်အစိုးွအဖေဲ့အတေင်းရွးွှူး၊  မြေ်နယ်အေင့်ဌာနေိုင်ွာွျားနှင့် 

တာဝန်ွှိသူတို့က ကေင်းေင်းကကေ့်ရှုစစ်ရေးကကရကကာင်း သိွသေ်။

ဖြည့်စွြ်မှာကြား

     အေိုြါ ရတာင်ကကီးမွို့ရွှာင်လွ်း တေ်ရောက်ရနွှုကို ွှင်းလင်းရောင်ခန်းွ၌ လွ်းဦးစီးဌာန 

အွတှ(်၂) လွ်းဌာနခေ ဲညွှနက်ကားရွးွှူး ဦးရအာငထ်ေန်းက ွ ခုဦ်းအဝငေ်ိငု်းဘတု၊် အဝိငု်းြတတ်ေရ်ောက ်

ထားွှုနငှ့ဘ်ဏ္ဍာရွးနစှအ်လိကု ်လြုင်န်းတေရ်ောကရ်နွှုကိ ုွ ငှ်းလင်းွာ မြေန်ယဝ်နက်ကီးချုြ ်ရေါကတ်ာ 

ရကျာ်ထေန်းက လိုအြ်သေ်ွျား မဖေ့်စေက်ွှာကကားခဲ့ရကကာင်း  သိွသေ်။(ဝဲပုံ)

တမာင်တမာင်သန်း (တတာင်ကြီး)

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုြ် ရရှေရညာင်-ထီရီး(ရမေးပမူရရးဇုန်)-လင်ြေင်း-ညိုမီး-ရလးမိုင်ရြေ့လမ်း တည်ရောြ်ရနမှုြို ကြည့်ရှုစစရ်ေး

 အဂတိင်္ိုြ်စားမှုတိုြ်ြျြ်တေးတြာ်မေှင် 

 ရုံးအမတှ ်(၅၆)၊  တဇယျဌာနငီ်္မ်း၊  ဥတ္တေသေိီမမို့နယ၊်  တနဖပညတ်တာ၊်  စာတိြ်ု တသတ္တာအမတှ(်၁၄၄)၊ 

ြုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ 

 ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

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

၁။  မည်သူမဆို အဂတိင်္ိုြ်စားမှုနှင့်   စပ်င်္ျဉ်း၍တသာ်င်္ည်းတြာင်း၊  အဂတိင်္ိုြ်စားမှုဖြင့် ကြယ်ဝ 

ချမ်းသာင်္ာဖခင်းနငှ့ ်   စပင််္ျဉ်း၍တသာင််္ည်းတြာင်း၊   သတမ်တှခ်ျြမ်ျားနငှ့အ်ည ီ တြာမ်ေငှသ်ိုဖ့ြစတ်စ၊  

တြာ်မေှင်ရုံးသို့ ဖြစ်တစ၊  ဤဥပတေအေ  ြွဲ့စည်းတသာ င်္ုပ်ငန်းတြာ်မတီ၊   င်္ုပ်ငန်းအြွဲ့၊ ပဏာမ 

စိစစ်တေးအြွဲ့နှင့် စုံစမ်းစစ်တဆးတေးအြွဲ့တစ်ခုခုသို့ဖြစ်တစ၊ သြ်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအြွဲ့ 

အစည်းတစ်ခုခုသို့ဖြစ်တစ သတင်းတပးပို့ချြ်နှင့် တိုင်တန်းချြ်များြို တပးပို့နိုင်သည်။

၂။ တိုင်ကြားစာတပးပို့ောတွင် တြာ်မေှင်ထံ မိတ္တူတပးပို့ဖခင်းမဖပုဘဲ တိုြ်ရိုြ်င်္ိပ်မူတပးပို့ေမည်။ 

၃။  တိငုက်ြားသ၏ူ  အမည၊် င်္ြမ်တှ၊်  နိငုင်သံားစစိစတ်ေးြတဖ်ပားမတိ္တူ၊ ဆြသ်ယွေ်န ်င်္ပိစ်ာ အဖပည့ ်

အစုံ၊ ြုန်းနံပါတ် ပါဝင်ေမည်။ 

၄။  အတေးကြီးတသာ သြ်တသခံချြ်ဖြစ်သည့် မျြ်ဖမင်သြ်တသ၊ စာေွြ်စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံြိုင်၊ 

ဗီေီယိုြိုင် စသည်တို့ေိှတကြာင်း တြာ်ဖပနိုင်ေမည်။ 

၅။  ပဂု္ဂိုင်္တ်စဦ်းတစတ်ယာြအ်ား နစန်ာတစေန ်သိုမ့ဟတု ် ဂဏုသ်တေပျြတ်စေန ်တမငဖ်ပုင်္ပု ်တိငုက်ြား 

ပါြ ဤဥပတေပုေ်မ ၅၉ အေ အတေးယူခံေနိုင်သည်ြိုင်္ည်း သတိဖပုေမည်။

လိြ်မူတိုင်ကြားရန် လိြ်စာ

အဂတိလိြု်စားမှုတိြု်ဖျြ်ရရးရြာ်မရှင်သို့ 

တိုင်ကြားရာတေင်

သတိပြုရမည့်အချြ်များ 

“အဂတိပယ်ခွာ ဖပည်သာယာ” 
Remove Corruption, Promote Prosperity

မချမ်းဘော့မမို့နယ်၌ စပါးစိုက်ခင်းအတွင်း ဘြမသြဇာအချ ို းကျကကဲပက်
ပူတာအို  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
ကချငမ်ြေန်ယ် ွ ချွ်းရဘာ့မွို့နယ်တေင ်ရတာင်သူ 
ွျား  ရမွကသဇာကုန်ကျစွိတ်သက်သာ  ရစွန်နှင့် 
စိကုြ်ျ ိုးမြီး စိကုြ်င်ွ ျား ၁၆ ွ ကသ်ားတေင ်ရမွကသဇာ 
ရကွေးရြးမခင်းအားမဖင့ ် အြငြ်ေားွျားွျားထေက်ွ ှလိာ 
မြီး အထေကန်ှုန်းတိုးတကလ်ာရစွနအ်တေက ်ွ ိုးစြါး 
ေင်းဧက ီွ-၃ အထေကတ်ိုးစိကုခ်င်းအတေင်း ဓာတရ်မွ 
ကသဇာနငှ့ ် သဘာဝရမွကသဇာ (၁ အချ ိုး ၃) အချ ိုးကျ 
ရွာစြထ်ားရသာ ရမွကသဇာွျား ရတာငသ်ြူောရြး 
အရနမဖင့ ်ကကြဲကမ်ခင်းကိ ုယွနရ်န့ နနံကက် နွခ်ွ် 
ရကျးွွာ  ရတာငသ် ူဦးရခါငလ်နရ်ွာဘတ်ေန်းနငှ့ ် 
ဦးရခါငလ်နေ်ဂဏုတ်ို၏့  လယရ်မွငါးဧက၌  ကျင်းြ 
သေ်။(တအာြ်ပုံ)

ရွှးဦးစော   ခရိငုစ်ိကုြ်ျ ိုးရွးဦးစီးဌာန   ဦးစီးွှူး 
ဦးမွင့်ရထေးက  ရေသဝွ်းစာဖူလုံရွးနှင့်  ြူတာအို 
လေငမ်ြင ်ဖေံ့မဖိုးတိုးတကရ်ွးအတေက ် ေင်းဧကွ-ီ၃ 
ွျ ိုးရမြာင်းလစဲိကုြ်ျ ိုးမခင်း၊ စိကုန်ေ်းစနစရ်မြာင်းလ ဲ
မခင်းနငှ့ ်ဓာတရ်မွကသဇာနငှ့ ်သဘာဝရမွကသဇာအချ ိုး 
ကျ ရွာစြသ်ုံးစေမဲခင်းအားမဖင့ ် တစဧ်ကအထေကန်ှုန်း 
တိုးတက်လာမြီး ရတာင်သူဝင်ရငေြိုွိုတိုးတက်လာ
ွေ်မဖစ်ရကကာင်း ရေေးရနေးရမြာကကားသေ်။

ေက်လက်၍    ခရိုင်စိုက်ြျ ိုးရွးဦးစီးဌာန 
ရမွအသုံးချရွးတာဝနခ် ံဦးစီးအွာွှ ိဦးရအာင်ွ ိုးနငှ့ ်
ွချွ်းရဘာမ့ွို့နယ ်  စိကုြ်ျ ိုးရွးဦးစီးဌာန    ဦးစီးွှူး  
ဦးရကျာလ်ေငတ်ိုက့   သဘာဝရမွကသဇာမြု လြုန်ေ်း၊   
သဘာဝရမွကသဇာနှင့်   ဓာတ်ရမွကသဇာ အချ ိုးကျ
ရြါင်းစြ်သုံးစေဲနေ်းတို့ကို   ရတာင်သူွျားအား     
လက်ရတေ့ွှင်းလင်းမြသမြီး  ခရိုင်စိုက်ြျ ိုးရွး 
ဦးစီးဌာန ဦးစီးွှူး   ဦးမွင့ရ်ထေး၊ မွို့နယစ်ီွ အံြုခ်ျုြရ်ွး 
အဖေဲ့   ဥက္ကဋ္ဌ   ဦးရအာင်ကိုဝင်းနှင့်အဖေဲ့ဝင်ွျား၊   
ဌာနေိငု်ွ ာွျား၊   ရကျးွွာအြုစ် ုအြုခ်ျုြရ်ွးွှူးွျား 
နှင့်  ရတာင်သူွျားက   စိုက်ခင်းအတေင်း  ရမွကသဇာ 
ွျား စနစတ်ကျကကြဲကရ်နွှွု ျားကိ ု ကကေ့ရ်ှုအားရြး 
ကကသေ်။

ွချွ်းရဘာမ့ွို့နယအ်ရနမဖင့ ်ရေသဝွ်းစာဖလူု ံ
ရွးအတေက်   အထေက်တိုး  ေင်းဧကွီ-၃ ွျ ိုးစြါး 
ရမြာင်းလစဲိကုြ်ျ ိုးမခင်းနငှ့ ်စိကုန်ေ်းစနစရ်မြာင်းလဲ
မခင်းတို့ကို  မွို့ရြါ်ွြ်ကေက်နှစ်ွြ်ကေက်၊   ရကျးွွာ 
အြုစ်ငုါးအြုစ်နုငှ့ ်ရတာငသ်ရူြါင်း ၁၈၀ တိုက့ စိကု ်
ဧက ၂၀၀ ကိ ုယခနုစှအ်တေင်း  အရကာငအ်ထေ်ရဖာ ်
ရောင်ွွက်လျက်ွှိရကကာင်း  သိွသေ်။

ြုန်ြန်(ပူတာအို)

o  တေှ့ြုံးမှ

ေန့်ကျင်သူွျားအနက်ွှ   ဥြရေရဘာင်အတေင်း 
မြန်လေ်ဝင်ရွာက်လာသူွျားအား    မြန်လေ် 
ဖိတ်ရခါ်ွာတေင် ၂၃၁ ဦး မြန်လေ်ဝင်ရွာက်လာ 
မြီးမဖစသ်ေ။် အေိြုါ မြနလ်ေဝ်ငရ်ွာကလ်ာသ ူ
ွျားအား စနစတ်ကျ လကခ်ရံြးမခင်း၊ ွ ဘိွြထ် ံ 
မြနလ်ေအ်ြန်ှမံခင်းွျား      ရောင်ွ ကွရ်ြးလျက ်
ွှိမခင်းတို့ရကကာင့်    ယခုအခါတေင်      မြန်လေ် 
ဝင်ရွာက်လာသူွျားနှင့် မြန်လေ်ဝင်ရွာက်လို 
သူွျား ွျားမြားလျက်ွှိသေ်ကို ရတေ့ွှိွသေ်။ 
သို့မဖစ်ြါ၍     နိုင်ငံရတာ်အစိုးွအရနမဖင့်လေ်း 
ဥြရေရဘာင်အတေင်းသို့ မြန်လေ်ဝင်ရွာက်လို 
သူွျားအား    ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့်    ြိုွိုလက်ခံ 
ေကသ်ေယရ်ောင်ွ ကွန်ိငုရ်ွး လြုရ်ောငလ်ျက ်
ွှိသေ်။

ထိသုို ့ကျယက်ျယမ်ြန့်မြန့် ြိုွ ိလုကခ်နံိငုရ်ွး 
လြုရ်ောငရ်ြးလျက်ွ ှိွ ာ နိငုင်ရံတာအ်စိုးွအရန 

မဖင့ ်ဥြရေရဘာငအ်တေင်း မြနလ်ေဝ်ငရ်ွာကလ်ိသု ူ
ွျားအား    နယ်စြ်ရေသအသီးသီးတေင်     ကကိုေို 
လက်ခံရွးစခန်းွျား      ဖေင့်လှစ်လက်ခံသကဲ့သို့ 
နီးစြ်ွ ာ မွို့နယ်ွ ျားွှ ိမွို့နယက်ကကရ်မခနအီသင်း၊ 
မွို ့နယ်ွ ခိငန်ငှ့က်ရလးရစာင့ရ်ွှာကရ်ွး အသင်း၊ 
မွို့နယ်အွျ ိုးသွီးရွးွာအဖေဲ့၊       မွို့နယ်လူွှု 
ဝနထ်ွ်းရုံးနငှ့ ်  လူွ ှုဝနထ်ွ်း၊  ကယေ်ယရ်ွးနငှ့ ်
မြနလ်ေရ်နွာချထားရွးဝနက်ကီးဌာနွ ှတွားဝင ်
အသိအွှတ်မြုထားသေ့်    လူွှုကယ်ေယ်ရွး 
အသင်းအဖေဲ့ အသီးသီးတိုသ့ို ့ ေကသ်ေယရ်ောင်ွ ကွ ် 
နိုင်ရကကာင်းနှင့် ယင်းသို့သတင်းြို့ေက်သေယ်သူ 
ွျားကို သတ်ွှတ်စေ်းကွ်းွျားနှင့်အေီ ရန့စဉ် 
မြေသ်ူ့ဘဝတေင်   ရအးချွ်းစော     ရနထိငုန်ိငုရ်ွး 
အာွခံချက်ရြးသေားွေ်မဖစ်ရကကာင်း အသိရြး 
ထုတ်မြန်အြ်ြါသေ်။

သတင်းထုတ်ဖပန်တေးအြွဲ့
နိုင်ငံတတာ်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတြာင်စီ

တနဖပည်တတာ်    ဇူင်္ိုင်      ၂၄

ဇလူိငု ်၂၄ ွ က ် မွန်ွ ာစရံတာခ်ျနိ ် 
၁၉ နာွီ၊  ၄၁ ွိနစ်၊  ၁၄ စက္ကန့် 
အချနိ်တေင်  ကျ ိုင်းတုရံမွငလျင် 
စခန်းွှ အရွှ့-အရွှ့ရတာင် 
ဘက် ၁၈ ွိုင်ခန့်ကောရဝးရသာ 
မွန်ွာနိုင်ငံ       မြေ်တေင်း       
(ကျ ိုင်းတုံမွို့၏ အရွှ့-အရွှ့ 
ရတာငဘ်က ်၁၇ ွ ိငုခ်န့်အကော)၊ 
ရမွာက်လတ္တီ တေေ်     ၂၁ ေသွ 
၂၅  ေီဂွီ၊  အရွှ့ရလာင်ဂျတီေေ် 
၉၉ ေသွ ၈၇ ေီဂွီ၊ အနက် ၁၁ 
ကီလိုွီတာကို     ဗဟိုမြု၍   
အင်အားွစ်(ချ်)တာစရကး ၄ 

ေသွ ၇ အေင့်ွှိ    အင်အား 
အနေ်းငယ် ွှိရသာ  ရမွငလျင်  

လှုြ်သေားရကကာင်း     တိုင်းထော 
ွွှိသေ်။                     မိုး/ဇင်္

ြျ ိုင်းတုံမမို့အနီး  အင်အားအနည်းငယ်ရှိ ရပမငလျင်လှုြ်



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀ ပညာသငန်စှန်ငှ် ့၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ပညာသငန်စှ ်တက္ကသိလုဝ်င ်စာမေးပွ၌ဲ ထူးချွနစ်ွာမောငမ်ေင်ခဲမ့သာ 

မကောင်းသား မကောင်းသူေေား မနမပည်မတာ်ရှိ ေထင်ကရမနရာေေားကို မလ့လာ
နနပြည်နတာ်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀    ပညာသင ်နစှ ်နငှ် ့
၂၀၂၁- ၂၀၂၂  ပညာသင်နှစ် တွင် 
တက္ကသိလုဝ်ငစ်ာမေးပွ၌ဲ  ထူးချွန ်
စွာ   မောငမ်ေငခ်ဲမ့သာ တပေ်မတာ ်
(ကကည်း၊မေ၊ မလ)ေ ှစစသ်ညေ်ျား၊ 
စစ်ေှုထေ်းဆဲ၊ စစ်ေှုထေ်းမောင်း 
ေိသားစုဝင်     သား   သေီးေျား၊ 
စစ်သည်   ေစားခန့်ေေပ်သား 

ဝနထ်ေ်းေျား၏သား၊ သေီးေျားနငှ် ့
ဘက်စုံပညာထူးချွန် လူငယ်ေျား 
သည်   ေိဘေုပ်ထိန်းသူေျားနှင့် 
ေတူ  တာဝန်ေှိသူေျားလိုက်ပါ၍ 
ယမန့နံနက်ပုိင်းတွင် မနမပည်မတာ် 
ေှိ  သတ္တသတ္တာေမစတီမတာ်သို့ 
သွားမောက ်ဖူးမမောက်ကညည်ိုကက 
သည်။

ဆက်လက်၍   ေဆိုပါေဖွဲ့ 

သည ်ေနွ်းလွပဲိငု်းတငွ ်တပေ်မတာ ်
စစသ်ေိငု်းမပတိကုသ်ို ့ သွားမောက ်
၍ တပေ်မတာ(်ကကည်း)မပခန်းေျား 
နှင့်   မပင်ပမပကွက်ေျားမဖစ်မသာ 
တပ်ေမတာ်(ကကည်း၊ မေ၊ မလ)ေှ 
တိုက်ခိုက်မေးယာဉ်ေျား၊ စစ်မေ 
ယာဉ်ေျားနှင့်   မလယာဉ်ေျားကို 
သွားမောက်  လှည့်လည်ကကည့်ရှု 
မလလ့ာကကော တာဝန ်ေှသိေူျားက 

ရန်ကုန်  ဇူင်္ိုင် ၂၄
ကိုေီးယားနိုင်ငံ မေဂျွန်းမေို့တွင်  ၂၀၂၂ ခုနှစ် 
ဇူလိုင် ၂၄ ေက်ေှ  ၃၀ ေက်ေထိ ကျင်းပမပု 
လပုေ်ည် ့(၁၄) ကကေိမ်မောက ်ောေသှပိ္ပစံခန်းချ 
မနထိငုမ်ခင်း ေစေီစဉ(်Asian Science Camp 
2022) သို့  တက်မောက်ေန်   မေန်ောနိုင်ငံေှ 
မောင်မကာင်းထက်ကို  (ေုတိယနှစ်၊  မေို့မပ 
ေငဂ်ျငန်ယီာ)၊ မောငေ်ေဲင့မ်ောင ်(ေတုယိနစှ၊် 
ကနွမ်ပူတာနည်းပညာ)၊ မောငစ်ေွ်းထကခ်ိငုဝ်င်း  
(ေမမခခပံညာ ေထကတ်န်းမောင၊်  ေမမခခ ံ
ပညာမလ့ကျင့်မေး   ေထက်တန်းမကျာင်း 
(TTC)) တို့သည်     ေုပ်ချုပ်သူ   မေါ်စုစုမဝ  
(ေါရိုက်တာ၊ ေန္တမလး နည်းပညာကုေ္ပဏီ)နှင့် 
ေတူ ဇူလိုင် ၂၂ ေက် နံနက်တွင် ေမပည်မပည် 
ဆိငုေ်ာ မေနေ်ာမ့လမကကာင်းမဖင့ ်ကိေုီးယားနိငုင် ံ
သို့ ထွက်ခွာသွားကကသည်။

ောေှသိပ္ပံ   စခန်းချမနထိုင်မခင်း  (Asian 
Science Camp) ေစီေစဉ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ေှ 
စတင်ခဲ့မပီး   ထိုင်ဝေ်၊  ဘာလီ၊ ဂျပန်၊ ေိန္ဒိယ၊ 
ကိုေီးယား၊  ေစ္စမေး၊  စင်ကာပူ၊   ထိုင်း၊ 
ေမလးေှား၊ ေငေ်ိနုီးေှား၊ တရတု ်စမသာ ောေ ှ
တိုက်တွင်း  နိုင်ငံေျားတွင်  နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ 
သည်။

ောေတှိကုေ် ှနိဘုယဆ်ေု သပိ္ပပံညာေငှေ်ျား 
လာမောက်ကကမပီး မကျာင်းသား မကျာင်းသူ 
လူငယ်ေျားနှင့်ေတူ   စခန်းချမနထိုင်ကကကာ 

ောရှသိပ္ပံ စခန်းခေ မနထိုင်မခင်း ေစီေစဉ်(Asian Science Camp 2022) သို့ 

တက်မရာက်ရန် မေန်ောနိုင်ငံေှ မကောင်းသား သုံးဦး ထွက်ခွာ

လိုက်လံေှင်းလင်း      မပသကက 
သည်။(ဝဲြုံ)

ထို့မနာက် နိုင်ငံေတွက် ေိေိ 
တို၏့ ေသကက်ိပုင ်ပဓာနေထား 
ဘ ဲစနွ့်လွှတစ်နွ့်စား မပးဆပခ်ဲက့က 

သည့် ေေွန်မေတ်ဆုံး တုနှိုင်းဖွယ် 
ောေေှမိသာ           ဂဏုမ်ေပေ်ျားကိ ု
ပိုင်ဆိုင်ကကသည့်   သူေဲမကာင်း 
တစဦ်းစကီိ ုမောက်နွ်းတငက်ေ္ပည်း 
မေးထိုးထားေှမိသာ          ေထေိ်း 

ေေှတ်ဗိောန်      တစ်ခုမဖစ်သည့် 
သေူမဲကာင်းဗေိာန(်မနမပညမ်တာ)်
သို့    သွားမောက်ဂါေဝမပုခဲ့ကက 
မကကာင်း သတင်းေေှိသည်။

သတင်းစဉ်

နနပြည်နတာ်ရှိ  သတ္တသတ္တာဟနစတီနတာ်သို့ သွားနရာက်ဖူးနပော်ကကည်ညိုကကစဉ်။

သိပ္ပံပညာေပ်ဆိုင်ော       မောမမပာပွဲေျား၊ 
မလ့လာမေးခေီးေျား၊  သိပ္ပံပညာေပ်ဆိုင်ော 
မပိုငပ်ွေဲျားပါဝငမ်ပီး နစှစ်ဉ ်ောေတှိကုေ် ှလငူယ ်
၃၀၀ ခန့်ပါဝင်ဆင်နွှဲကကသည်။

ယခနှုစ်တွင် ကေ္ဘာတစ်ဝန်း မဖစ်ပွားမနမသာ 
ကိုဗစ် ကပ်မောဂါ ေမမခေမနေေ လူငယ် 
၁၄၀ ခန့်သာ ကိုေီးယားနိုင်ငံသို့ သွားမောက် 
ဆင်နွှဲကကေည်မဖစ်မပီး လူငယ် ၁၅၀ ခန့်ေှာ ေိေိ 
တို့ နိုင်ငံတွင်းေှမန၍ ေွန်လိုင်းေှ ပါဝင် ဆင်နွှဲ 
ကကေည် မဖစ်သည်။

မေနေ်ာနိငုင်ေံလှည်း ေနက်နု ်နငှ် ့ထားဝယတ်ိုေ့ ှ
မကျာင်းသား  မကျာင်းသ ူ  မလးဦး ေနွလ်ိငု်းေ ှ
တစ်ဆင့်   ပါဝင်တက်မောက်   ဆင်နွှဲကကေည် 
မဖစ်သည်။

National   Coordinator   ေမနမဖင့် 
မပါင်းစပည်ှနိှိုင်း          မဆာငေ်ကွမ်ပးခဲသ့မဖင် ့  
ယခုကဲ့သို့  မေန်ောမကျာင်းသား  မကျာင်းသူ 
ေျားကိ ုောေသှပိ္ပ ံစခန်းချမနထိငုမ်ခင်း (Asian 
Science Camp) ေစေီစဉသ်ို ့နစှစ်ဉ ်ပိုလ့ွှတ ်
မပးနိုင်မခင်းမဖစ်သည်။                 ေျ ိုးေင်းသူရ

နညာင်နင်္းြင် ဇူင်္ိုင် ၂၄
ပဲခူးတိုင်းမေသကကီး    မညာင်မလးပင်ခရိုင်  မညာင်မလးပင်မေို့နယ်  
မပနက်ကားမေးနငှ့ ်မပညသ်ူ့ဆကဆ်မံေးဦးစီးဌာန လထူေုမမခမပုဗေိဌုာန 
ခန်းေ၌ ယမန့ေွန်းလွဲပိုင်းက မေို့နယ်စာမေးဆောေသင်းေှ  ေစည်း 
ေမဝးမပုလုပ်မကကာင်း  သိေသည်။

ေဆိုပါ   ေစည်းေမဝးတွင်  ဦးမခောစာေ (သုတမသွး -စံဖဲ) က 
ေုေိတာစကားမမပာကကားမပီး မေန်ောနိုင်ငံ စာမေးဆောေသင်း (ဗေို) 
ေေှုမဆာင်နှင့်   မေို့နယ်စာမေးဆောေသင်း (နာယက)  မေါက်တာ 
မေင့်သန်း   (မညာင်မလးပင်)က   မေန်ောနိုင်ငံစာမေးဆောေသင်း 
(တတယိေကကေိ)် ညလီာခေံမတွ့ေကကုံေျား ေငှ်းလင်းမမပာကကားကာ 
မေို့နယ်စာမေးဆောေသင်း   ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးဝင်း   (မောင်စုမေင်- 
မညာင်မလးပင်)က  မေန်ောနိုင်ငံ  စာမေးဆောေသင်း   (ဗေို)၏ 
ညွှန်ကကားချက်ေျားနှင့် မေှ့လုပ်ငန်းစဉ်ေျားကို မမပာကကားသည်။

ထို့မနာက်တက်မောက်လာကကမသာ  စာမေးဆောေသင်းေဖွဲ့ 
ဝင်ေျားနှင့်  စာမပဝါသနာေှင်ေျားက  မပန်လည်ညှိနှိုင်းမဆွးမနွးခဲ့ကက 
မကကာင်း သိေသည်။

မေို့နယ်(ပြန်/ဆက်)

မညာင်မလးပင်မေို့နယ် စာမရးဆရာေသင်း

ေစည်းေမဝးမပုလုပ်

င်္ျှြ်စစ်ဓာတ်အားကို နျွေတာနိုင်သည့် နည်းင်္ေ်းေျား
á င်္ူရှိသည်ပဖစ်နစ၊ ေရှိသည်ပဖစ်နစ၊ ြန်ကာေျားကို ဆက်တိုက်ဖွင့်ထားပျင်းက ေီတာျ ြိုကျနစြါ၍ အသုံးင်္ိုေှ ဖွင့်ြါ။ ေလိုေပ်မသာ ေီးေေားကို 

ပိတ်ထားမခင်းမြင့် 
လျှပ်စစ်ကို မချွတာပါ



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၌ ြိုဗစ်- ၁၉ ဒောဂါ ြာြွယ်ဒေးများ ေြ်င်္ြ်ထိုးနှံ
ဒနပြည်ဒတာ်   ဇူင်္ိုင်    ၂၄
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်           ပြည်နယ်အသီးသီး၌ 
သံဃာဒတာ်များ၊   သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ 
ဘာသာဒရးဒေါင်းဒောငမ်ျားအြါအဝင ်လမူျ ိုးမဒရေး 
ဘာသာမဒရေး အသြ ်၄၀ အထြ်  ဒေသေပံြညသ် ူ
များ၊ အြျဉ်းသား၊ အြျဉ်းသမူျား၊ မသနစ်မွ်းသမူျား၊  
တိငု်းရင်းသားလြန်ြြ်ိငုအ်ဖွဲ့များ၊   နာတာရညှ ်
ဒရာဂါအေံရှိသူများ၊     ြယ်ေယ်ဒရးစေန်းများ၊ 
ယာယတီိြုြ်ွဒဲရှာငစ်ေန်းများအတငွ်းရှ ိပြညသ်မူျား၊ 
အသြ်(၅)နှစ်မှ  (၁၂)နှစ်အထြ်   အဒပေေံြညာ 
မူလတန်း၊  အလယ်တန်းနှင့်  အထြ်တန်းအေင့် 
ဒြျာင်းသား ဒြျာင်းသမူျား  စသည့ဦ်းတညအ်ြုစ် ု
များသတ်မှတ်၍   တြ်မဒတာ်မှ  ဒေးအဖွဲ့များ၊ 
ပြည်သူ့ဒေးရုံများမှ ေရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ 
ြျန်းမာဒရးဝနထ်မ်းများနငှ့ ်ဒစတနာဝ့နထ်မ်းများြ 
ြာြယွဒ်ေးထိုးပေင်း  လြုင်န်းများြိ ုဒောငရ်ေြ ်
ဒြးလျြ်ရှိသည်။

ထိုသို့    ဒောင်ရေြ်လျြ်ရှိရာ   ယဒန့တွင် 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ   မမို့နယ်  ၂၆ 
မမို့နယ်တို့၌ ဒေသေံပြည်သူ ၅၉၆၀၊ ရေိုင်ပြည်နယ် 
အတငွ်းရှ ိမမို့နယ ်ေနုစမ်မို့နယတ်ို၌့  ဒေသေပံြညသ် ူ

၂၀၃၃ ဦး၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ေရိုင် 
ေုနစ်ေုတို့၌  ဒေသေံပြည်သူ ၁၉၁၀၉ ဦး၊ ြဲေူးတိုင်း 
ဒေသကြီး ြဲေူးမမို့နယ်၌ ဒေသေံပြည်သူ ၃၄၅ ဦးတို့ 

ြိုဗစ်-၁၉ ဒောဂါြာြွယ်၊ ထိန်းချုြ်၊ ြုသဒေးေိုင်ောြစ္စည်းများ ပြည်ြမှ

အေင်ဒပြဒချာဒမွ့စွာ တင်သွင်းနိုင်ဒေး ဒောင်ေွြ်ဒြးင်္ျြ်ေှိ
ဒနပြည်ဒတာ်   ဇူင်္ိုင်   ၂၄
စီးြွားဒရးနငှ့ ်ြူးသန်းဒရာင်းဝယ ်
ဒရးဝနက်ြီးဌာနအဒနပဖင့ ် ြိဗုစ-်

၁၉ ဒရာဂါ  ြာြွယ်၊  ထိန်းေျုြ်၊ 
ြုသဒရးေိုင်ရာ  ြစ္စည်းများြို 
ဒလဒြြာင်း၊ ြငလ်ယဒ်ရဒြြာင်း 

ကော့ကောင်းတွင် အေေ် ၅ နှစ်မှ ၁၅နှစ် အရွယ်  
ကေောင်းမကေေည့် ေကေးငယ်မေားအား 

ေိုဗစ်-၁၉ ကရာဂါောေွယ်ကေးထိုးနှံကေးေေေ်ရှိ
ဒြာ့ဒသာင်း  ဇူင်္ိုင်  ၂၄  
တနသသာရတီိငု်းဒေသကြီး  ဒြာဒ့သာင်းမမို့တငွ ် ရြြ်ြွမ်ျားအတငွ်း 
အသြ ်၅နစှမ် ှ၁၅ နစှအ်ရေယ ်ဒြျာင်းမဒနသည့ ်ြဒလးငယမ်ျားအား 
ြိဗုစ-်၁၉ ဒရာဂါြာြယွဒ်ေးထိုးနှဒံြးလျြရ်ှရိာ  ယဒန့ နနံြြ်ိငု်း 
ြ  ဒြာ့ဒသာင်းမမို့ ဒရှေပြည်သာရြ်ြွြ်မှ  ြဒလးငယ်  ၅၀ အား  
ထိုးနှံဒြးသည်။

ြာြွယ်ဒေးထိုးနှံရာတွင်   ဒြာ့ဒသာင်းေရိုင်နှင့်    မမို့နယ်စီမံ 
အုြ်ေျုြ်ဒရးအဖွဲ့၏   စီစဉ်ကြီးြြြ်မှုပဖင့်   အသြ်(၁၈)  နှစ်ဒအာြ် 
၅ နစှမ် ှ၁၅ နစှအ်ရေယ ်ဒြျာင်းမဒနသည့ ်ရြြ်ြွအ်တငွ်း ြဒလးငယ ်
များအား ထိုးနှဒံြးပေင်းပဖစရ်ာ မမို့ဒြါ်ရြြ်ြွန်ငှ့ ်ဒြျးရောများအတငွ်းရှ ိ
ဒြျာင်းမဒနသည့်ြဒလးငယ်များြို     သတ်မှတ်ရြ်များအလိုြ် 
မမို့နယ်ပြည်သူ့ြျန်းမာဒရးဌာန     ဝန်ထမ်းဒေးထိုးအဖွဲ့များပဖင့်  
ေြ်လြ်ထိုးနှံဒြးလျြ်ရှိဒြြာင်းလည်း  သိရသည်။

ဒြျာ်စိုး (ဒြာ့ဒသာင်း)

နမ္မတမူမို ့နယ ်(IDP)စခန်း သုံးခရုှ ိယာယတီိကုပ်ွရဲရှာင် ပပညသ် ူ၇၇ ဦးအား တတယိအကကမ်ိ 

ကိုဗစ်-၁၉ရရာဂါ အပိုရောင်းကာကွယ်ရေးများ ထိုးနှံရပး
နမ္မတူ  ဇူင်္ိုင် ၂၄
ရမှ်းပြညန်ယ ်(ဒပမာြြ်ိငု်း)နမ္မတ ူ
မမို့နယ်   ြိုဗစ်- ၁၉    ဒရာဂါ  
ြာြယွထ်နိ်းေျုြဒ်ရးဒြာမ်တီ
အဒနပဖင့်   ြိုဗစ်-၁၉ဒရာဂါ 
ြာြွယ် ထိန်းေျုြ်နိုင်ဒရးနှင့် 
ြူးစြ်ပြန့်ြွားမှု      မရှိဒစဒရး 
အတွြ်   ဦးတည်အုြ်စုများ 
အလိုြ်  ြိုဗစ်-၁၉   ဒရာဂါ 
ြာြွယ်ဒေးများ ထုိးနံှဒြးလျြ် 
ရှိရာ ယဒန့နံနြ်ြိုင်းမှစတင်၍ 
ြြူဒော့ (IDP) စေန်း  ေန်းမ၌ 

(IDP)စေန်း  သုံးေုရှ ိအသြ ်(၁၈)
နှစ်နှင့်အထြ် ယာယီတုိြ်ြဲွဒရှာင် 
ပြည်သူ   ၇၇  ဦးအား   တတိယ 
အကြိမ်  ြိုဗစ်-၁၉ ဒရာဂါ အြို 
ဒောင်းြာြယွဒ်ေးများ ထိုးနှ ံ
ဒြးေဲ့ဒြြာင်း သိရသည်။

ထိသုို ့ အြိဒုောင်းြာြယွ ်
ဒေးများ       ထိုးနှံဒြးရာတွင် 
ြြူဒော့ (IDP)  စေန်း၊   ြေျင် 
(IDP)စေန်းနငှ့ ်လေီ ူ(IDP)စေန်း 
တိုရ့ှ ိအသြ ်(၁၈)နစှန်ငှ့အ်ထြ် 
ယာယတီိြုြ်ွဒဲရှာငပ်ြညသ် ူ၇၇ဦး 

အား  အြိုဒောင်းထိုးနှံမှုအပဖစ် 
လည်းဒြာင်း၊    ယာယီတုိြ်ြဲွ 
ဒရှာင်ပြည်သူ နှစ်ဦးအား ေုတိယ 
အကြိမ်အပဖစ်  လည်းဒြာင်း၊ 
ယာယီတိုြ်ြွဲဒရှာင်ပြည်သူ  ရှစ် 
ဦးအားြထမ     အကြိမ်အပဖစ် 
လည်းဒြာင်း      ြျန်းမာဒရး 
လမ်းညွှနေ်ျြမ်ျားနငှ့အ်ည ီထိုးနှ ံ
ဒြးေဲ့ဒြြာင်း       နမ္မတူမမို့နယ် 
ပြည်သူ့ဒေးရုံမှ    တာဝန်ရှိသူ 
တစ်ဦးထံြ သိရသည်။ 

အေိုြါ ြာြွယ်ဒေးထိုးနှံ 

ရာဒနရာသို ့မမို့နယယ်ာယတီိြုြ်ွ ဲ
ဒရှာင်   စီမံေန့်ေွဲမှုဒြာ်မတီ  
အတွင်းဒရးမှူး    ဦးဒအာင်ေန်းပမင့်၊  
မမို့နယ်  ဒဘးအန္တရာယ်ေိုင်ရာ 
စီမံေန့် ေွဲမှုဦးစီးဌာနမှ   အကြီး 
တန်းစာဒရး ဒေါ်ပမတသ်နူငှ်းတိုြ့ 
အနီးြြက်ြီးြြြလ်ျြ ်  မမို့နယ ်
ြသုဒရးနငှ့ ်ပြညသ်ူ့ြျန်းမာဒရး 
ဦးစီးဌာနမ ှ   ြျန်းမာဒရးဝနထ်မ်း 
များ၊ မမို့နယအ်တငွ်းရှ ိဌာနေိငုရ်ာ 
များမှ  တာဝန်ရှိသူများနှင့် လူမှု 
ြူညီဒရး     အသင်းအဖွဲ့များမှ   
ဒစတနာ့           ဝန်ထမ်းများြ     
ဒေးထိုးရန်   လာဒရာြ်သည့်   
ယာယီတိုြြ်ွဲဒရှာင် ပြည်သူများ 
အား ြိယုအ်ြူေျနိ ်တိငု်းတာဒြး 
ပေင်း၊ ဒအာြေ်ဂီျင ်တိငု်းတာဒြး 
ပေင်း၊  ြျန်းမာဒရးစစ်ဒေးဒြး 
ပေင်း၊   စာရင်းအေျြအ်လြမ်ျား  
ဒြာြ်ယူဒြးပေင်းနှင့်   လိုအြ် 
သည်များြို        ြူးဒြါင်းြူညီ  
ဒောငရ်ေြဒ်ြးေဲဒ့ြြာင်း အတွင်း 
ဒရးမှူး   ဦးဒအာင်ေန်းပမင့်ထံြ 
သိရသည်။

င်္ူဒမာ် (ပြန်/ေြ်)

နှင့်   နယ်စြ်ြုန်သွယ်ဒရးစေန်း 
များမှ  ဒနှာင့်ဒနှးြြန့်ြြာမှုမရှိ
တင်သွင်းနိုင်ဒရးအတွြ် အေျနိ် 
နှင့်တစ်ဒပြးညီ  စီစဉ်ဒောင်ရေြ်ဒြး 
လျြ်ရိှရာယဒန့တွင် ေျင်းဒရှေဒော် 
ြနုသ်ယွဒ်ရးစေန်းမ ှ ြမု္ပဏနီစှ ်
ေု၊ ယာဉ်စီးဒရ ၁၁ စီးပဖင့်  Mask  
၇၅  တန်   တင်သွင်းေဲ့ဒြြာင်း 
သိရသည်။

ဦးစားဒြးတင်သွင်းခွင့်ပြု
ြိုဗစ်-၁၉ ဒရာဂါြာြွယ်၊ 

ထနိ်းေျုြ၊် ြသုဒရးေိငုရ်ာြစ္စည်း 
များြိ ု သြေ်ိငုရ်ာဌာနများနငှ် ့

ညှိနှိုင်းထားသည့် SOP များနှင့် 
အညီ ဦးစားဒြးတင်သွင်းေွင့်ပြု 
ဒြးလျြ်ရှိဒြြာင်းနှင့်  ဒေးဝါး 
နငှ့ ်ေြစ်ြြ်စ္စည်းများ တငသ်ငွ်း 
ပေင်းနှင့်ေြ်စြ်သည့်  အသိဒြး 
ဒြြညာေျြ်များြုိလည်း အများ 
ပြည်သူသိရှိဒစရန်   ဝန်ကြီးဌာန 
Website ပဖစ်သည့် commerce.
gov.mm တငွ ်ဝငဒ်ရာြြ်ြည်ရ့ှု 
နိငုဒ်ရး  စစီဉဒ်ောငရ်ေြဒ်ြးထား 
ဒြြာင်း သိရသည်။

သတင်းစဉ်

ငါးသယဇံာတထနိ်းသမိ်းြာြယွဒ်ေးအတြွ ်ငါးေစင်ါးသနတ်ားပမစ ်
ြာင်္ပြစ်ဒသာ ဒမ၊ ဇွန်၊ ဇူင်္ိုင်င်္အတွင်း ငါးြမ်းေီးမှုများ မေှိဒစ 
ဒေးအတြွ ်   ပမစမ်ခပမစအ်တငွ်း ဇငုိူ်္င ်၂၃ ေြြ် သာယာဝတခီရိငု ်
ငါးင်္ုြ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ  ဝန်ထမ်း ခုနစ်ဦးနှင့်   င်္ုံခခုံဒေးေဲတြ်ြွဲ့ဝင် 
ငါးဦး   ြါဝင်ဒသာအြွဲ့သည်   သာယာဝတီမမို့နယ်   ပမစ်မခပမစ် 
တစ်ဒင်္ှောြ်     ြိုးဒခါင်ဒြျးေွာမှ     ဇင်ပြန်းြုန်းဒြျးေွာအထိ  
ြွင်းေင်းစစ်ဒေးစဉ်။                                                  သတင်းစဉ်

ြိ ုတြမ်ဒတာမ် ှဒေးအဖွဲ့များြ ပြညသ်ူ့ဒေးရုမံျား 
မ ှေရာဝနမ်ျား၊  သြေ်ိငုရ်ာ  ြျန်းမာဒရးဝနထ်မ်း 
များ၊ ဒစတနာဝ့နထ်မ်းများနငှ် ့ြူးဒြါင်း၍ ြိဗုစ-်၁၉ 
ဒရာဂါ ြာြွယ်ဒေးထိုးနှံဒြးြြသည်။

ထိုအ့တ ူဒြျာင်းသား ဒြျာင်းသမူျားြိလုည်း 
ြိဗုစ-်၁၉ ဒရာဂါြာြယွ ်ဒေးများထိုးနှဒံြးလျြ ်
ရှိရာ   ယဒန့တွင်   ရေိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ် 
ဒလးမမို့နယတ်ို၌့ ဒြျာင်းသား ဒြျာင်းသ ူ၃၇၅ ဦး 
တိုြ့ိ ုတြမ်ဒတာမ် ှဒေးအဖွဲ့များြ ပြညသ်ူ့ဒေးရု ံ
များမှ   ေရာဝန်များ၊  သြ်ေိုင်ရာ  ြျန်းမာဒရး 
ဝန်ထမ်းများ၊ ဒစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်  ြူးဒြါင်း၍ 
ြိုဗစ်-၁၉ ဒရာဂါြာြွယ်ဒေး ထိုးနှံဒြးသည်။

ယင်းသို ့ဒောငရ်ေြဒ်ြးဒနမှုများြိ ုသြေ်ိငု ်
ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ တာဝန်ရှိသူ 
များြ သွားဒရာြြ်ြည့ရ်ှုအားဒြးမြီး လိအုြသ်ည ်
များ ညှနိှိုင်းဒောငရ်ေြဒ်ြးေဲြ့ြဒြြာင်း သတင်းရရှ ိ
သည်။                                       

      သတင်းစဉ်



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

ရက်ကမော်လမေိုင်မေို့  ပြည်နယ်ေိုးလုံမလလုံ

အားကစားခန်းေ၌ကျင်းြရာေနွပ်ြညန်ယဝ်နက်ကီး

ချုြ်ဦးမော်လင်းထွန်းတက်မရာက်သည်။

အခေ်းအနားတွင်ေွန်ပြည်နယ်၁၀မေို့နယ်ေှ

တစဦ်းချင်းစနီငှ့်အသင်းအလိကု်မြိုငြ်ွတဲငွ်အေျ ိုး

သား/အေျ ိုးသေီး  တစ်ဦးချင်းစီ တတိယဆုရ

အားကစားသေားအား    ပြည်နယ်ဝန်ကကီးေျားက

လည်းမကာင်း၊ဒတုယိဆရုသည့်မြိုငြ်ွဝဲငအ်သင်း

အား   ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်  ဦးညီညီစိုးက

လည်းမကာင်း၊ြထေဆရုရှသိည့်မြိုငြ်ွဝဲငအ်သင်း

အားပြညန်ယဝ်နက်ကီးချုြ်ဦးမောလ်င်းထနွ်းကလည်း

မကာင်းဆုတံဆိြ်ေျားနှင့်မငွသားဆုေျားချးီပေှင့်

ခဲ့ကကသည်။

အားကစားသမားကကာင်း များစွာကေါ်ထွက်င်္ာကစရန် 

အဆိုြါစစ်တုရင်မြိုင်ြွဲကိုေူလိုင်၂၀ရက်ေှ၂၂

ရက်အထိကျင်းြခဲမ့ြီးေွနပ်ြညန်ယအ်တငွ်းရှိလငူယ်

လူရွယ်ေျား၊ကျန်းောကကံ့ခိုင်မစမရးနှင့် စိတ်ဓာတ်

မရးရာပေင့်ေားမစမရး   ပြည်နယ်အစိုးရအမနပြင့်

အားကစားနည်းေျားအလိုက်မြိုင်ြွဲေျားကျင်းြ

မြးပခင်းအပြင်ထူးချွနထ်ကပ်ေကမ်သာအားကစား

သေားမကာင်းေျားစွာမြါ်ထွက်လာမစရန်လိုအြ်

သညေ်ျားကိုအဘကဘ်ကေ်ှကညူြီံြ့ိုးပြည်ဆ့ည်း

မဆာင်ရွက်မြးလျက်ရှိမကကာင်းသိရသည်။

ခရိုင်(ပေန်/ဆက်)

မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုြ် ဖလား ၁၀ မမို့နယ် အသြ် (၁၈) နှစ်အအာြ် အမျ ို းသား/အမျ ို းသမီး စစ်တုရင်မြိုင်ြွဲ ဆုချးီပမှင့်ြွဲအခမ်းအနားြျင်းြ

ကနပေည်ကတာ်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
မနပြညမ်တာတ်ိငု်းစစဌ်ာနချုြ၏်
၂၀၂၂ခနုစှ်တိငု်းေှူးဒိငု်းလကမ်ဝှ့
မြိုင်ြွဲ ြွင့်ြွဲကို ေူလိုင် ၂၃ ရက်
ညမနြိုင်းတွင်ြုဗ္ဗသီရိတြ်နယ်
အားကစားခန်းေ၌   ပြုလုြ်ရာ
တိုင်းေှူး ဗိုလ်ချုြ် မော်ဟိန်းနှင့်
အရာရှိ၊စစ်သည်၊ေိသားစုဝင်
ေျား၊ဒိငုအ်ြွဲ့ဝငေ်ျား၊မြိုငြ်ွဝဲင်
အားကစားသေားေျားနှင့်
အားကစားဝါသနာရငှေ်ျားတက်
မရာက်ကကသည်။

ဦးစွာတိငု်းေှူးကအြငွ့အ်ေှာ
စကားမပြာကကားမြီး(ယာေု)ံ တိငု်း
ေှူးနှင့် တက်မရာက်လာကကသူ

u ကကျာဖုံးမှ
မော်မတာ်ဆိုင်ကယ်ေျားပြင့် မရာက်ရှိလာမြီး ဆဲဆိုကကိေ်းမောင်း၍

မကျာင်းအတွင်းမနထိုင်ကကသည့်ဆရာ၊ဆရာေေျားအား“ြညာ

သငက်ကားပခင်းေျားအားဆကလ်ကေ်ပြုလြုရ်နန်ငှ့်ဆကလ်ကပ်ြုလြု်

ြါကသတ်ြစ်ေည်”ဟု မခိေ်းမပခာက်မပြာဆိုကာဆရာ၊ဆရာေေျား

ြိငုဆ်ိငုသ်ည့်မောမ်တာဆ်ိငုက်ယ်ငါးစီးတိုက့ိုလယုကယ်မူဆာငသ်ွား

မကကာင်းသိရသည်။

ပြစစ်ဉတ်ငွ်ြါဝငြ်တသ်ကသ်ေူျားကိုမြာထ်တုြ်ေ်းဆီး၍ဥြမဒ

နှင့်အညီထိမရာက်စွာအမရးယူနိုင်မရးလုံခခုံမရးတြ်ြွဲ့ဝင်ေျားက

စုံစေ်းမြာ်ထုတ်လျက်ရှိမကကာင်းသတင်းရရှိသည်။

သတင်းစဉ်

m ကကျာဖုံးမှ
မဒါ်သကသ်ကဝ်င်းက“ဒမီြိုငြ်ွအဲတကွ်နစှလ်
မကျာအ်ချနိယ်မူြီးစနစတ်ကျပြငဆ်ငမ်လက့ျင့်
ခဲြ့ါတယ။်မပခစေ်းြွမဲတွကစားခငွ့ေ်ရခဲမ့ြေယ့်
အမကာင်းဆုံးပြငဆ်ငထ်ားမြီးအသင်းအမြါ်
အားရမကျနြ်ေှုရှိြါတယ်။ြွဲစဉ်တိုင်းကို
အာရုစံိကုမ်ြီးအမကာင်းဆုံးကစားသွားေှာြါ။
မြို ငဘ်က်ေမလးရှားအသင်းကိုမလးစားေှု
အပြည့န်ဲ့ယဉှမ်ြိုငသ်ွားေှာြါ။အြငွ့ြ်ွစဲဉပ်ြစတ်ဲ့
အတွက်အနိုင်သုံးေှတ်ရရှိမအာင်  ကကိုးစား
သွားေှာြါ”ဟုမပြကကားခဲ့သည်။အုြ်စု(ခ)
ြထေမန့အပြစ် ယမန့  ပေန်ောစံမတာ်ချနိ်

ေွန်းလွဲ၃နာရီတွင်ကသစမကတးလျအသင်းနှင့်
ြိလစ်ြိုင်အသင်း၊ ပေန်ောစံမတာ်ချနိ်ည၇
နာရတီငွ်ပေနေ်ာအသင်းနငှ့်ေမလးရှားအသင်း
တို့  ယှဉ်မြိုင်ကစားေည်ပြစ်သည်။   ၂၀၂၂
အာဆယီံယ-ူ၁၈အေျ ိုးသေီးမဘာလုံးမြိုငြ်ွဲ
တွင်အသင်းကိုးသင်းယှဉ်မြိုင်မနမြီးအုြ်စု
(က)တွင်ထိုင်း၊ဗီယက်နေ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊
စင်ကာြူ၊ကမေောဒီးယား၊အုြ်စု(ခ)တွင်
ကသစမကတးလျ၊ပေန်ော၊ြိလစ်ြိုင်နှင့်ေမလး
ရှားအသင်းတို့ြါဝင်မနသည်။

ပေန်ောအသင်းသည်အုြ်စုအမနအထား
အရဆီေီးြိုင်နယ်တက်မရာက်ရန် ြွဲတိုင်း

အမရးြါမနမြီးယခြုွတဲငွလ်ည်းအေတှပ်ြည့်
ရယူထားနိုင်ရန် လိုအြ်မနသည်။   ပေန်ော
အေျ ိုးသေီးအသင်းသည်ယခုမြိုင်ြွဲအတွက်
ဧမြီမနာက်ဆုံးြတ်ကတည်းက   စခန်းဝင်
မလ့ကျင့်ခဲ့မသာ်လည်းမြိုင်ြွဲေတိုင်ေီနိုင်ငံ
တကာ  မပခစေ်းြွဲကစားခဲ့ရပခင်း  ေရှိမြ။
ထို့မကကာင့်နိုင်ငံတကာအမတွ့အကကုံ
ေရှိသူအေျားစုြါဝင်သည့်ပေန်ောအသင်း
အမနပြင့်အြုစ်အုြငွ့ြ်ွတဲငွ်ရနု်းကနရ်နိငုမ်ြီး
အခွင့်အမရးေျားအသုံးချနိုင်ရန်လိုအြ်မန
သည်။

ရဲရင့်င်္ွင်

ကပမာင်းပမ  ဇူင်္ိုင်  ၂၄

ဧရာဝတီတိုင်းမဒသကကီးမပောင်းပေမေို့နယ်ြညာမရးမကာ်ေတီဥက္ကဋ္ဌ

ြလား အသက်(၁၆)နှစ်မအာက်အေျ ိုးသားမဘာလုံးမြိုင်ြွဲအုြ်စု

ြတ်လည်မြိုင်ြွဲေျားကိုကျင်းြလျက်ရိှရာယမန့ေွန်းလွဲြိုင်းကအုြ်စု

ြတ်လည်မနာက်ဆုံးြွဲစဉ်နှစ်ြွဲကိုမပောင်းပေမေို့ေအားကစားကွင်း၌

ကျင်းြသည်။(ကအာက်ေုံ)

မြိုင်ြွဲြထေြွဲစဉ်၌အ.လ.က(၁)ေှအ.ထ.က(၅)အားနှစ်ဂိုး

ဂိုးေရှပိြင့်အနိငုရ်ရှခိဲမ့ြီးဒတုယိြွစဲဉတ်ငွ်အ.ထ.က(၃)နငှ့်အ.ထ.က

(သိလ္လာ)တို့ကဆက်လက်ယှဉ်မြိုင်ကစားရာအ.ထ.က (သိလ္လာ)က

နှစ်ဂိုးဂိုးေရှိပြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့မကကာင်းသိရသည်။

ဒတုယိအကကိုဗိလုလ်ြုွစဲဉက်ိုေလူိငု်၂၆ရကေှ်ေလူိငု်၂၉ရကအ်ထိ

တစ်မန့ြွဲစဉ် တစ်ြွဲပြင့်လည်းမကာင်း ကျင်းြေည်ပြစ်မြီး အကကို

ဗိုလ်လုြွဲကိုေူလိုင်၃၁ရက်နှင့်ဩဂုတ်၁ရက်တို့တွင်လည်းမကာင်း၊

ဗိုလ်လြုွဲစဉ်ြွဲနှင့်ဆမုြးြွဲအခေ်းအနားကိုကသဂုတ်၄ရက်တွင်လည်း

မကာင်းကျင်းြသွားေညပ်ြစမ်ကကာင်းသရိသည။်ခရိငု(်ပေန/်ဆက)်

နေပြည်နော်ေိုင်းစစ်ဌာေချုြ် ေိုင်းမှူးဒိုင်း လက်နှှ့ပြိုင်ြွဲ ဖွင့်ြွဲပြုလုြ်

ေျားက မြိုင်ြွဲဝင်အသင်းေျား၏
ြထေမန့ြွစဲဉ်ယဉှမ်ြိုငမ်နေှုေျား
ကိုကကည့်ရှုအားမြးကကသည်။

အဆိုြါ  လက်မဝှ့မြိုင်ြွဲကို
တုိင်းစစ်ဌာနချုြ်ကွြ်ကဲေှုမအာက်
တြ်နယ်ေျားေှမြိုင်ြွဲဝင်အသင်း

ငါးသင်းပြင့်ေလူိငု်၃၀ရကအ်ထိ
ပြုလုြ်သွားေည်ပြစ်မကကာင်း
သတင်းရရှိသည်။သတင်းစဉ်

အပမာင်းပမမမို့နယ် ြညာအရးအြာ်မတီ ဥြ္ကဋ္ဌဖလား 
အြျာင်းအြါင်းစု ံအသြ် (၁၆)နစှအ်အာြ ်အမျ ို းသား 
အောလုံးမြိုင်ြွဲအုြ်စု ြတ်လည်မြိုင်ြွဲများ ယအန့မြီးစီး

ကနပေည်ကတာ်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
၂၀၂၁-၂၀၂၂ခနုစှ်ြညာသငန်စှ်တက္ကသိလုဝ်င်
စာမေးြွဲတွင် ထူးချွန်စွာမအာင်ပေင်ခဲ့သည့်
မနပြည်မတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချုြ်  ကွြ်ကဲေှု
မအာက်တြရ်င်း/တြြ်ွဲ့ေျားရှိမကျာင်းသား

မကျာင်းသေူျားနငှ့်စစသ်ညေ်ျားအားဂဏုပ်ြု
ဆုချးီပေှင့်ပခင်းကို  ယမန့   နံနက်ြိုင်းက
မနပြည်မတာ်စစ်မကကာမရးနှင့်တည်းခိုမရး
စခန်းရှိဆငပ်ြူရငှခ်န်းေ၌ပြုလြုရ်ာတိငု်းေှူး
ဗိုလ်ချုြ်  မော်ဟိန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူေျား၊

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် ြညာသင်နှစ် တြ္ကသိုလ်ဝင်စာအမးြွဲတွင် ထူးချွန်စွာအအာင်ပမင်ခဲ့သည့် အနပြည်အတာ်
တိုင်းစစ်ဌာနချုြ်ြွြ်ြဲမှုအအာြ် တြ်ရင်း/တြ်ဖွဲ့ များရှိ အြျာင်းသား အြျာင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုဆုချးီပမှင့်

ဆရုစစသ်ညေ်ျား၊ဆရုမကျာင်းသားမကျာင်း
သူေျား၊ မကျာင်းသားေိဘေျားနှင့် ြိတ်ကကား
ထားသူေျားတက်မရာက်ကကသည်။

ဦးစွာတိုင်းေှူးက  ဂုဏ်ပြုအေှာစကား
မပြာကကားသည။်ထိုမ့နာက်၂၀၂၁-၂၀၂၂ခနုစှ်
ြညာသင်နှစ်  တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးြွဲကို
ထူးချွနစ်ွာမအာငပ်ေငခ်ဲက့ကသည့်မပခာက်
ဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိသူနှစ်ဦး၊ငါးဘာသာ
ဂဏုထ်ူးရရှသိူခနုစဦ်း၊မလးဘာသာဂဏုထ်ူး
ရရှိသူကိုးဦး၊သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိသူ ၂၅
ဦး၊ နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိသူ ၃၂ ဦး၊တစ်
ဘာသာဂဏုထ်ူးရရှသိူ၁၁၁ဦးနငှ့်တစဘ်ာသာ
ဂဏုထ်ူးရငှ်စစသ်ည်မလးဦးတိုက့ိုတိငု်းေှူးနငှ့်
တာဝန်ရှိသူေျားကဂုဏ်ပြုဆုေျားအသီးသီး
မြးအြ်ရာမကျာင်းသားမကျာင်းသူေျားနှင့်
စစ်သည်ေျားက   လက်ခံရယူကကမကကာင်း
သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစဉ်

ကမာ်င်္မမိုင်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄ 
ေနွပ်ြညန်ယ်ဝနက်ကီးချုြ်ြလား၁၀မေို့နယ်အသက်

(၁၈) နှစ်မအာက်အေျ ိုးသား/အေျ ိုးသေီး  စစ်
တုရင်မြိုင်ြွဲဆုချးီပေှင့်ြွဲအခေ်းအနားကိုေူလိုင်၂၂

အိမ်ပြင်ြ၌ထွေ်းနော 

မီးများကို နေ့အလင်းနောင်ေှိချေိ်ေွင် 

ြိေ်ထားပခင်းပဖင့် လျှြ်စစ်ကို နခွေောြါ



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

ရန်ကုန်မြို့နှင့် ြန္တလေးမြို့အတွက် ရည်ညွှန်းေက်ကားလ ေးနှုန်းြျားနှင့် ပြည်လောင်စုနယ်လပြ လနပြည်လတာ်၊ 
တိုင်းလေသကကီး/ပြည်နယ် မြို့လတာ်ြျားအတွက် ရည်ညွှန်းေကေ်ီလ ေးနှုန်းြျား

မှတ်ချက်။ (၁) MOPS ဈေးနှုန်းဈေါ်တွင် အဈြခခံတွက်ချက်ထားြခင်းြြစ်ေါသည်။

 (၂) သုံးစွသဲ ူမဘိြေညသ်မူျားအဈနြြင့ ်စကသ်ုံးဆမီျားဝယယ်သူုံးစွရဲာတငွ ်ဈကျနေမ်ှု 

မရှိေါက   ဈကာမ်တ၏ီ  ဈအာကဈ်ြာြ်ေေါ  ြနု်းနေံါတမ်ျားသို ့င်္ုခံခုံစတိခ်ျစွာြြင့ ်

သတင်းဈေးတိုင်ကကားနိုင်ေါဈကကာင်း အသိဈေးအေ်ေါသည်-

                                               ၀၆၇- ၄၀၉၈၈၁၊ ၀၉-၆၉၉၆၁၁၁၁၆

                                               ၀၆၇-  ၄၁၁၁၂၉၊ ၀၉-၄၄၀၄၃၃၅၃၃

စက်သုံးဆီတင်သွင်းသိုဈင်္ှာင်ြြန့် ြြူးြခင်းင်္ုေ်ငန်းကကီးကကေ်ဈရးဈကာ်မတီ

၂၅-၇-၂၀၂၂                    ကျေ်/င်္ီတာ

Fuel
(င်္က်င်္ီ ဈေးနှုန်း)

ရန်ကုန် မန္တဈင်္း ဈနြေညဈ်တာ် ေဲခူး မဈကွး ထားဝယ် မုံရွာ ေုသိမ် ြမစက်ကီးနား စစ်ဈတွ ဘားအံ ဈမာင််္မမိုင်  င်္ားရှိုး ဈတာငက်ကီး င်္ွိုငဈ်ကာ် ဟားခါး ကျ ိုင်းတုံ

92 Ron ၁၆၆၅ ၁၇၁၀ ၁၇၀၅ ၁၆၇၀ ၁၇၁၀ ၁၇၃၀ ၁၇၁၅ ၁၆၉၅ ၁၇၉၀ ၁၈၀၅ ၁၇၀၀ ၁၇၁၀ ၁၇၄၅ ၁၇၄၅ ၁၇၅၀ ၁၉၆၅ ၂၅၁၀

95 Ron ၁၇၁၅ ၁၇၆၅ ၁၇၆၀ ၁၇၂၅ ၁၇၆၀ ၁၇၈၅ ၁၇၇၀ ၁၇၄၅ ၁၈၄၀ ၁၈၅၅ ၁၇၅၅ ၁၇၇၀ ၁၇၉၅ ၁၇၉၅ ၁၈၀၀ ၂၀၂၀ ၂၅၆၅

HSD
(500 ppm)

၂၀၅၀ ၂၁၀၀ ၂၀၉၅ ၂၀၆၀ ၂၀၉၅ ၂၁၂၀ ၂၁၁၅ ၂၀၈၅ ၂၁၉၅ ၂၁၉၀ ၂၀၉၀ ၂၁၀၀ ၂၁၃၅ ၂၁၃၅ ၂၁၃၅ ၂၃၅၅ ၂၇၉၀

HSD
(50 ppm)

၂၁၁၀ ၂၁၅၅ ၂၁၅၀ ၂၁၁၅ ၂၁၅၅ ၂၁၇၅ ၂၁၇၀ ၂၁၄၀ ၂၂၅၅ ၂၂၅၀ ၂၁၄၅ ၂၁၅၅ ၂၁၉၀ ၂၁၉၀ ၂၁၉၅ ၂၄၁၀ ၂၈၂၀

HSD
(10 ppm)

၂၁၁၀ ၂၁၅၅ ၂၁၅၀ ၂၁၁၅ ၂၁၅၅ ၂၁၇၅ ၂၁၇၀ ၂၁၄၀ ၂၂၅၅ ၂၂၅၀ ၂၁၄၅ ၂၁၅၅ ၂၁၉၀ ၂၁၉၀ ၂၁၉၅ ၂၄၁၀ ၂၈၂၀

Fuel
(င်္က်ကားဈေးနှုန်း) ရန်ကုန် မန္တဈင်္း

92 Ron ၁၅၇၅ ၁၆၄၀

95 Ron ၁၆၂၅ ၁၆၉၁

HSD
(500 ppm)

၁၉၅၂ ၂၀၂၀

HSD
(50 ppm)

၂၀၀၇ ၂၀၇၇

HSD
(10 ppm)

၂၀၀၇ ၂၀၇၇

 ကျေ်/င်္ီတာ

င်္ယ်ဈဝး  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
နေပြညန်ောန်ောငစ်အီဖွဲ့ဝင ်ဦးပြင်စ့ိုးနငှ့ ်ောဝေရ်ှ ိ
သူြျားသည်   ယြေ်နေ့ေ   လယ်နဝးမြို့ေယ် 
ေသူြေိန်ေျးရွာေငွ ် နပြနအာေန်ရပဖင် ့စိေုြ်ျ ိုး 
နရနြးနဝပြင်း     နောငရ်ေွန်ေြှုအား   ေငွ်းေင်း 
ကေည့်ရှုစစ်နေးသည်။

နရှးဦးစွာ    နေပြည်နော်နောင်စီအဖွဲ့ဝင် 
ဦးပြင်စ့ိုးေ  ေသူြေိန်ေျးရွာေငွ ်ေညန်ပြာင်းနငှ် ့
နရအသုံးြျြှုစီြံြေ့်ြွဲနရးဦးစီးဌာေြှ   နောင်ရွေ် 
လျေရ်ှသိည် ့နပြနအာေန်ရပဖင် ့စိေုြ်ျ ိုးနရနြးနဝ 
နိငုရ်ေ ်ေူးနဖာထ်ားသည် ့စေန်ရေငွ်း ငါးေငွ်းအား 
သွားနရာေ်ကေည့်ရှုစစ်နေးရာ    ေည်နပြာင်းနှင့် 
နရအသုံးြျြှုစြီြံေ့်ြွနဲရးဦးစီးဌာေ (နရအရင်းအပြစ)် 
ြ ှဦးစီးအရာရှ ိဦးနသာင်းရငဦ်းေ စေန်ရေငွ်းြျားြ ှ
နပြနအာေန်ရထေုယ်သူုံးစွနဲေြှုြျား၊ ေငွ်းအြေှ ်
(၁)နှင့်(၃) ေို့အား ေိုလာစွြ်းအင်ပဖင့်  နပြာင်းလဲ 

သုံးစွဲနေြှုြျားအားလည်းနောင်း၊     နပြနအာေ် 
နရေွင်း ငါးေွင်းပဖင့် အေျ ိုး ပြုဧေ ၅၀၊ သီးထြ် 
စြွ်းအားပဖင် ့ဧေ ၁၅၀ စိေ်ုြျ ိုးနိငုသ်ည် ့အနပြအနေ 
ြျားေိုလည်းနောင်း ရှင်းလင်းေင်ပြသည်။ (ဝဲေုံ)

ထို့နောေ်   နေပြည်နော်နောင်စီအဖွဲ့ဝင်ေ 
နပြနအာေ်နရြျားအား နြးနဝရာေွင် နရသုံးစွဲသူ 
ြျားအဖွဲ့( WUG )နှင့် ညှိနှိုင်းနောင်ရွေ်ော စေစ် 
ေေျရယသူုံးစွရဲေ၊်  နရြျား အနလအလငွ်ြ့ရှနိစနရး 
အေွေ် သုံးသီးအပြည့် သီးထြ်စိုေ်ြျ ိုးနိုင်ရေ်နှင့်
အထေွန်ှုေ်းနောင်းြေွသ်ည် ့  ေေဖ်ိုးပြင်သ့ီးနှြံျားေိ ု
နရွးြျယစ်ိေုြ်ျ ိုးရေ ်  စသညေ်ိုအ့ား    ြှာကေားသည။် 
ေေ်လေ်၍   ေူသြိေ်နေျးရွာ   ေွင်းအြှေ် 
(၁၈၀၅ )နောငသ် ူဦးဘိဝုင်းေ နရေိုးထေုန်ပြာင်း 
နဖာေလ်ြုန်ြးရေ ်ေငပ်ြြျေအ်ား သေေ်ိငုရ်ာဌာေ 
ြျားနငှ် ့ညှနိှိုင်းနောငရ်ေွန်ြးြဲန့ကောင်း သရိသည။်

         မမို့နယ်(ြေန်/ဆက်)

ေယ်လေးမြို့နယ်တွင် လပြလအာက်လရပြင့် သီးနှံြျား စိုက်ြျ ိုးလရလြးလေပြင်းေုြ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်လဆး

ဈနြေည်ဈတာ်  ဇူငုိ်္င်  ၂၄

ြန္တနလးေုိင်းနေသကေီး ငါးလုြ်ငေ်း 

ဦးစီးဌာေြကှေီးကေြ၍်   နအာငန်ပြ 

သာစံမြို့ေယ်    သရေ်ေုေ်း   ငါး 

လြုင်ေ်းစြေ်းေငွ ်   စိေုြ်ျ ိုးနရး 

သိြ္ပံနေျာင်း    (ြုသိြ်ကေီး)   ြှ 

နေျာင်းသား နေျာင်းသြူျားနှင့် 

ငါးလုြ်ငေ်းဦးစီးဌာေြှ   အလုြ် 

သင် (နေ့စား) ဝေ်ထြ်းြျားအား 

အနပြြငံါးနြွးပြူနရးနငှ့ ်နရြျ ိုငါး 
ြျား    နေးထိုးသားနဖာေ်ပြင်း 
ေည်းြညာနြးသငေ်ေ်းေိ ုဇလူိငု ်
၂၂  ရေ်ေ သရေ်ေုေ်း  ငါးလုြ်ငေ်း 
စြေ်း  သင်ေေ်းြေ်းြေွင်  ေျင်းြ 
သည်။

သင်ေေ်းဖွင့်ြဲွေွင်     ေုိင်း 
နေသကေီး     ငါးလြုင်ေ်းဦးစီးဌာေ 
ြှူး   ဦးသံနြျာင်းေ  သင်ေေ်း 
ဖငွ့လ်စှရ်ပြင်း၏ ရညရ်ယွြ်ျေ်နငှ့ ်

ငါးလုြ်ငေ်းဦးစီးဌာေြှ နောင်ရွေ် 
နေသည့်  ငါးသယံဇာေ ထိေ်းသိြ်း 
နရးလုြ်ငေ်းြျား၊       ငါးလုြ်ငေ်း 
ေဏ္ဍ ဖွံ့မဖိုးေိုးေေန်ရးအေေွ ်
နောင်ရွေ်နေြှုြျားအား ရှင်းလင်း 
နပြာကေားမြီး       စြေ်းောဝေ်ြံ 
ဦးထေွ်းနောငဝ်င်းေ နရြျ ိုငါးြျား 
နေးထိုး     သားနဖာေ်ပြင်းနှင့် 
ြေသ်ေသ်ည့ ်    ြျ ိုးငါးြျားပြုစ ု
နြွးပြူပြင်း၊       ငါးနေးထိုးသား 

နဖာေ်ပြင်း၊      ပြုစုေေ်ြျား 
ကေိုေင်ပြင်ေင်ပြင်း၊     ငါးရစ် 
ငါးသေြ်ျားပြုစပုြင်း     စသညေ်ို ့
အား စာနေွ့သငက်ေားြို ့ြျနြးြဲ ့
သည။် ထိုန့ောေ ် သငေ်ေ်းသား 
ြျားအား    သားနဖာေ်ရုံေွင်    
ငါးနေးထိုး      သားနဖာေ်ပြင်း 
ေို     လေ်နေွ့သင်ကေားနြးြဲ့ 
နကောင်း သိရသည်။   

သတင်းစဉ်

အခြေေံငါးခွေးြွူခေးနှင့် ခေေျ ိုငါးွျား ခေးထိုးသားခောက်ြေင်း နည်းပညာခပး သင်တန်းေေင့်

ကကီးြမန်သစ်ေင် စိုက်ေျ ိုးင်္ျှင်၊ စွမ်းအင်းင်္ည်းရ ြေည်င်္ည်းင်္ှ



ပျောရ်ွှငပ်ေေ့ာ အင်္ဂေျ်ိစာဖတျ်ရသိတအ်ပျါင်း မင်္ဂောအပျါင်းနဲ့ပျည့စ်ုျံါပစ။ ဒတီစျ်တရ်ဲ့ ဗဟသုတုပဖစဖ်ယွ ်အင်္ဂေိျ်စာကဏ္ဍရဲ့ Grammar အျိငု်းမှာပတာ ့Regular Verbs (ျုမံနှက်ကယိာ) တိုရ့ဲ့အသုံးမေားတဲ ့

Verbs (ကကိယာ) ျုံစံပတွ နဲ့ Past Tense (အတိတ်ကာေ) နဲ့ Past Participle (အတိတ်ပျီးပပမာက်ကာေ) တို့ရဲ့ပပျာင်းေဲပြင်းမရှိတဲ့ျုံစံပတွကို ဇယားနဲ့တကွ  ဆက်ေက်ပဖာ်ပျပျးေိုက်ျါတယ်။ ဇယားမှာ 

ပဖာပ်ျထားတဲက့ကယိာပတဟွာ ဝါကေဖွဲ့တဲအ့ြါမှာ သကဆ်ိငုရ်ာ အြေနိက်ာေအမေ ိုးမေ ိုးအတကွ ်အသုံးဝငမ်ှာပဖစတ်ဲအ့တကွ ်အြကုတည်းက အပသအြောပေေ့ာထားပစြေငျ်ါတယ။် ဒါအ့ပျင ်စကားပပျာျိငု်းမှာေည်း 

“Shortest way to talk about your daily routine in English-3” ကို နမူနာဝါကေမေား၊ စကားပပျာြန်းမေား၊ ရှင်းေင်းြေက်မေားနဲ့ပဝပဝဆာဆာ ပဖာ်ပျပျးထားျါတယ်။ Vocabulary ျိုင်းမှာပတာ့ 

ပန့စဉဘ်ဝမှာအသုံးမေားတဲ ့အဓျိ္ပာယတ် ူစကားေုံးပတကွိ ုပမနမ်ာေိအုဓျိ္ပာယရ်ငှ်းေင်းြေကမ်ေားနဲ့ ပဖာပ်ျပျးေိကုျ်ါတယ။် ဖတမ်တှပ်ေေ့ာပြင်းအားပဖင့ ်အင်္ဂေျိစ်ာ ဗဟသုတုမေား တိုးျွားောမယေ်ို ့ယုကံကည ်

မိျါတယ်။ စဉ်ဆက်မပျတ်ပေ့ောဖတ်ရှုကကဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပဖာကေန်းမာ၊ ြေမ်းသာပျီး ပဘးဘယာပတွ ပဝးကွာကကျါပစ။

GRAMMAR 

Basic to Intermediate

(ဒီတစ်ျတ်ပတာ့ ဒီပောက်ျါျဲ။  ပနာက်တစ်ျတ် တနေဂာပန့မှာ 

ပျန်ေည်ဆုံပတွ့ကကျါစို့)

တနေဂာ၊  ဇူေိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

Conversation

ပျော်ရွှင်ပေ့ော အင်္ဂေိျ်စာကဏ္ဍနှင့်ျတ်သက်ပျီး အကကံပျုပဆွးပနွးေိုျါက ဆရာဦးတင်ေင်းပအာင် ဖုန်း-၀၉-၄၄၄၆၆၂၇၆၄ သို့ ဆက်သွယ်အကကံပျုပဆွးပနွးနိုင်ျါသည်။

Shortest way to talk about your daily routine in English-3

 

   

Vocabulary (SynonymS) 

My meal habits are all over the place 

၁။ အစားအသောက်စားချနိ်ပုံမှန်မရှိေည့်အသေ့

အထကိ ုသြပာဆိရုာတငွ ်my meal habits are all 

over the place ဆိုပပီးသြပာပါတယ်။ ဥပမာ - 

- Yeah … my meal habits are all over 

the place; it depends what I’m doing. 

I skip meals 

၂။ အစားအစာမစားဘ ဲသနြခင်း၊ နပသ်ကျာေ်ွားြခင်း 

ကို skip meals ဆိုပပီးသြပာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- 

- Sometimes I skip meals, or I eat at 

weird times. 

get a takeaway

၃။ ဆိငုမ်မှှာယပူပီး တစသ်နရာရာမှာစားတာကိ ုget 

a takeaway ဆိုပပီးသြပာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- 

- We generally get a takeaway on Friday 

evening if we’re at home.

eating out

ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ဗဟုေုတြြစ်ြွယ် Grammar အပိုင်းမှာသတာ့ Regular 

Verbs (ပုံမှန်ကကိယာ) တို့ရဲ့ အေုံးများတဲ့ Verbs (ကကိယာ) ပုံစံသတွနဲ့ 

Past Tense (အတတိက်ာေ) နဲ့ Past Participle (အတတိပ်ပီးသြမာက ်

ကာေ) တိုရ့ဲ့ သြပာင်းေြဲခင်းမရှတိဲပ့ုစံသံတကွိ ုဇယားနဲ့တက ွဆကေ်က ်

သြာ်ြပသပးေိုက်ပါတယ်။ ဇယားမှာသြာ်ြပထားတဲ့ ကကိယာပုံစံသတွကို 

သေ့ောထားြို့ေိုပါတယ်။ အဲဒီေိုသေ့ောထားမှော သနာင် Tenses 

သတအွသြကာင်း ဆကေ်ကရ်ငှ်းြပတဲသ့နရာမှာ ေယွေ်ယွက်ကူနူားေည ်

မှာြြစ်ေေို သကာင်းသကာင်းအေုံးြပုတတ်မှာ ြြစ်ပါတယ်။  

Regular Verbs (ျုမံနှက်ကယိာ) မေား၏ အသုံးမေားသည့ ်Verbs (ကကယိာ) 

ျုံစံမေား

cry cried cried crying

dance danced danced dancing

die died died dying

divide divided divided dividing

drop dropped dropped dropping

escape escaped escaped escaping

fit fitted fitted fitting

hand handed handed handing

hang (person) hanged hanged hanging

hope hoped hoped hoping

Past Tense (အတတိက်ာေ) နဲ့  Past Participle  (အတတိပ်ျီးပပမာက ်
ကာေ) တို့၏ တူညီပသာျုံစံမေား

Present Tense Past Tense Past Participle PresentParticiple

burst burst burst bursting
cost cost cost costing
cut cut cut cutting
hit hit hit hitting
hurt hurt hurt hurting
let let let letting
put put put putting
read read read reading
set set set setting
shut shut shut shutting
split split split splitting
spread spread spread spreading

hurry hurried hurried hurrying
join joined joined joining
jump jumped jumped jumping
laugh laughed laughed laughing
live lived lived living
marry married married marrying
reply replied replied replying
show showed showed showing
stop stopped stopped stopping
study studied studied studying
talk talked talked talking
tie tied tied tying
try tried tried trying
use used used using
wait waited waited waiting

၄။ အြပင်မှာစားတာကို eating out ဆိုပပီးသြပာနိုင် 

ပါတယ။် ကျွနသ်တာအ်ြပငမ်ှာ စားရတာကိ ုေသဘာ 

ကျတယ်ဆိုရင် - 

- I love eating out ဆိုပပီး သြပာပါတယ်။ 

Conversation

My meal habits are all over the place! 

Anna:  So, do you cook? I mean, you’re at 

home all day, so you must have time. 

Jay:  Yeah … My meal habits are all over the 

place, though. 

Anna:  What do you mean?

Jay:  Sometimes I skip meals, or I eat at 

weird times. I might eat dinner at seven-thirty, 

or I might not eat until eleven. It depends 

what I’m doing, and how hungry I am. 

Anna:  That’s the exact opposite of my situa-

tion. I have to eat at the same time every day, 

because that’s the only time I have free. 

Jay:  What do you do for lunch? 

Anna:  If I’m organized, I’ll cook at the 

weekends so I can take food with me to work. 

Otherwise, I’ll buy a sandwich or something 

from the bakery. 

Jay:  What about in the evenings? 

Anna:  Me and my boyfriend take turns cook-

ing. Then, we generally get a takeaway on 

Friday evening if we’re at home. 

Jay:  That’s a good system. It’s hard to moti-

vate yourself to cook when you live alone. I 

try though, because I don’t want to waste 

money on takeaways and eating out. So I’ll 

cook a big batch of something, then freeze it 

and eat if for several days. 

Talking about eating habits (အစားအပသာက ်

အပေ့အထမေားအပကကာင်းပပျာပြင်း) 

- Do you cook? 

- What do you do for lunch? 

- Do you eat at the same time every day? 

Explanation  (စကားပပျာထမဲ ှရငှ်းေင်းြေကမ်ေား) 

- My meal habits are all over the places. 

(there’s no pattern; you don’t eat regular 

meals at regular times every day. အစားအစာ 

စားသောက်ေည့်အချနိ်၊ ဓသေ့ပုံမှန်မရှိြခင်း)

- Sometimes I skip meals. (don’t eat it. - 

အစားအသောက်မစားဘဲ နပ်သကျာ်ေွားြခင်း) 

- I’ll cook a big batch of something, then 

freeze it. (you cook a lot at one time - တစခ်ခု ု

ကို တစ်ခါတည်းအများကကီးချက်ြခင်း)

Asking questions about eating habits 

(အစားအပသာက်နှင့်ဆိုင်ပသာ   ပမးြွန်းမေား 

ပမးပမန်းပြင်း) 

- Do you sometimes skip meals? 

- Do you buy lunch, or cook at home and 

take food to work? 

- Do you ever get takeaways in the evening? 

ဒတီစျ်တမ်ှာပတာ ့talking about eating habits (အစားအပသာကအ်ပေအ့ထ) အပကကာင်း ပပျာတဲအ့ြါ  

ဘယ်ျုံဘယ်နည်း ပပျာဆိုသုံးနှုန်းရမေဲဆိုတာပတွကို “Shortest way to talk about your daily 

routine in English-3” ဆိုပျီးပဖာ်ပျေိုက်ျါတယ်။

1. infuriated = angry (ပဒါသထွက်သည်၊ 

    ပဒါသထွက်ပစသည်) 

2. inquire = ask  (စုံစမ်းပမးပမန်းသည်) 

3. insolent = rude  (ပစာ်ကားပသာ၊ ပမာက်မာပသာ) 

4. intention = purpose (ရည်ရွယ်ြေက်၊ ရည်မှန်းြေက်) 

5. interior = inside (အတွင်းျိုင်း) 

6. intoxicated = drunk (ယစ်မူးပသာ၊ အရက်မူးပသာ)

7. invaluable = priceless (တန်ဖိုးမပဖတ်နိုင်ပသာ၊ 

     အဖိုးတန်ပသာ) 
အခသုြာြ်ပေွားမယ့ ်Verbs (ကကယိာ)သတရွဲ့ Past Tense (အတတိ ်

ကာေ) နဲ့ Past Participle (အတတိပ်ပီးသြမာကက်ာေ) တိုရ့ဲ့ ပုစံသံတ ွ
ကသတာ့ သြပာင်းေဲြခင်းမရှိပါဘူး။ 



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

ကဘူးင်္်    ဇူင်္ိုင်    ၂၄

အာဖဂနန်စ္စတနန်ိငုင်သံည ်ဇလူိငု ်

၂၃  ရက်တွင်     နှစ်နိုင်ငံကကား 

လကမ်တှရ်ရးထိုးခဲရ့သာ သရော 

တညူခီျကအ်ရ အမိန်ီးချင်း အရီန ်

နိုင်ငံမှ     ရလာင်စာဆီ    တန် 

၃၅၀၀၀၀ အထ ိ    တငသ်ငွ်းမညဖ်ဖစ ်

ရကကာင်း     ဇူလိုင်   ၂၄  ရက်တွင် 

ေဏ္ဍာရရး         ဝန်ကကီးဌာနက 

နယူးဒေင်္ီ   ဇူင်္ိုင်   ၂၄

ဇလူိငု ်၂၃ ရကတ်ငွ ်ကမ္ဘာက့ျန်းမာရရးအဖွဲ့က monkeypox 
ရရာဂါဖဖစပ်ွားမှုကိ ုကမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာ ကျန်းမာရရးအရရးရပါ် 
အရဖခအရနတစရ်ပအ်ဖဖစ ်ရကကညာလိကုပ်ပီးရနာက ်အနိ္ဒယိ 
နိုင်ငံ၏       ပမို့ရတာ်နယူးရေလီတွင်     ပထမဆုံးအကကိမ် 
monkeypox ရရာဂါကူးစက်ခံရသူ ရတွ့ရှိရကကာင်း ဇူလိုင် 
၂၄ ရက်တွင် ရဖပာသည်။ 

အဆိပုါကူးစကမ်ှုသည ်   အနိ္ဒယိနိငုင်၌ံ    ရလးဦးရဖမာက ်
ကူးစကမ်ှုဖဖစရ်ကကာင်း၊       ပထမကူးစကခ်ရံသ ူ  သုံးဦးသည ်
နိငုင်ရံတာငပ်ိငု်း ကရီာလာဖပညန်ယမ်ဖှဖစပ်ပီး ဇလူိငု ်၁၄ရက၊် 
၁၈ ရက်နှင့် ၂၂ ရက်တို့တွင်   ကူးစက်ခံရဖခင်းဖဖစ်ရကကာင်း 
သိရသည်။ 

အဆိုပါရရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူကို   ပမို့ရတာ်ရှိ  အစိုးရ 
ရဆးရုသံို ့ ပိုရ့ဆာငထ်ားပပီးဖဖစရ်ကကာင်း၊ လနူာမှာ နိငုင်ဖံခား 
ခရီးသွားမတှတ်မ်းမရှရိကကာင်း   သရိသည။်   အနိ္ဒယိနိငုင်၌ံ 
ပထမဆုံး   monkeypox  ရရာဂါ   ကူးစကခ်ရံသ ူသုံးဦးသည ်
နိုင်ငံဖခားခရီးသွားမှတ်တမ်းရှိရကကာင်း သိရသည်။  အိန္ဒိယ 
နိုင်ငံတွင်  monkeypox  ရရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူများအဖပင် 

ကိဗုစ-်၁၉  ရရာဂါကူးစကမ်ှုများလည်း   ရန့စဉဖ်ဖစပ်ွားလျက ်

ကွာင်္ာင်္မ်ပူ   ဇူင်္ိုင်  ၂၄

မရလးရှားနိုင်ငံတွင်  ဇူလိုင် ၂၃ 

ရက် သန်းရခါင်ယံအထိ ကိုဗစ်-

၁၉ ရရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၈၁၆ 

ဦး   ထပ်မံစစ်ရဆးရတွ့ရှိသည့် 

အတကွ ်နိငုင်တံစဝ်န်း ကိဗုစ-်၁၉ 

ရရာဂါကူးစက်ခံရသူ   စုစုရပါင်း 

၄၆၄၈၉၃၁ ဦးအထိ ရှိလာပပီဖဖစ် 

ရကကာင်း ကျန်းမာရရးဝနက်ကီးဌာန 

၏ ထတုဖ်ပနခ်ျကအ်ရ သရိသည။် 

အဆိုပါ  ကူးစက်ခံရသူများ 

အနက်   နှစ်ဦးသည်  ဖပည်ပဖပန် 

ကူးစက်မှုဖဖစ်ပပီး ၄၈၁၄ ဦးသည် 

ဖပညတ်ငွ်း ကူးစကမ်ှုဖဖစရ်ကကာင်း 

ကျန်းမာရရး      ဝန်ကကီးဌာန၏ 

ဝက်ေ်ဆိုက်တွင်  ရဖာ်ဖပထား 

ရသာ ရနာက်ဆုံးအချက်အလက် 

အရ     သိရသည်။     ထို့အဖပင် 

မရလးရှားနိုင်ငံ၌      ကိုဗစ်-၁၉ 

ရရာဂါရကကာင့် ရသဆုံးသူ ကိုးဦး 

ရှသိည့အ်တကွ ်စစုရုပါင်း ရသဆုံး 

သူ   ၃၅၉၁၁  ဦးအထိ   ရှိလာပပီ 

ဖဖစ်သည်။ 

မရလးရှားနိုင်ငံတွင်  ရရာဂါ 

ကင်းစင၍် ရဆးရုမံထှပမ်ဆံင်းခငွ့ ်

ရရှိသူ ၃၉၂၈ ဦးရှိသည့်အတွက် 

နိုင်ငံတစ်ဝန်း   ရရာဂါကင်းစင်၍ 

ရဆးရုမံ ှဆင်းခငွ့ရ်ရှသိ ူစစုရုပါင်း 

၄၅၆၃၄၇၃  ဦးအထိ     ရှိလာပပီ 

ဖဖစ်သည်။      မရလးရှားနိုင်ငံ၌ 

ပိုးရတွ့ဆဲလူနာ ၄၉၅၄၇ ဦးရှိရာ 

အထူးကကပမ်တက်သုရဆာငတ်ငွ ်

ရဆးကုသမှုခံယူရနရသူ ၄၉ ဦး 

ရှိပပီး အသက်ရှူ အရထာက်အကူ 

ဖပု ကရိယိာတပဆ်ငရ်န ်လိအုပသ် ူ

၂၈ ဦး ရှိရကကာင်း သိရသည်။                                      

ဆင်ဟွာ 

ဟနွိုင်း   ဇူင်္ိုင်    ၂၄

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၌  ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ရရာဂါ ထပ်မံစစ်ရဆးရတွ့ရှိသူ ၇၄၈ ဦးရှိပပီး ဇူလိုင် 

၂၃ ရက်ကထက်   ၃၂၄  ဦး   ကျဆင်းလာရကကာင်း 

ကျန်းမာရရးဝနက်ကီးဌာန၏ ထတုဖ်ပနခ်ျကအ်ရ သရိ 

သည်။ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများရကကာင့် ဗီယက်နမ် 

နိုင်ငံတစ်ဝန်း    ကိုဗစ်-၁၉   ရရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

စုစုရပါင်း ၁၀၇၆၇၉၄၈ ဦးအထိ ရှိလာပပီဖဖစ်သည်။ 

ဗယီကန်မန်ိငုင်တံငွ ်ကိဗုစ-်၁၉ ရရာဂါရကကာင့ ်ထပမ် ံ

ရသဆုံးသူ မရှိရကကာင်း၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် အထိ စိုးရိမ် 

ရရသာအရဖခအရနတွင်ရှိပပီး   အသက်ရှူကိရိယာ 

တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သူ ၂၉ ဦးသာရှိရကကာင်း သိရ 

သည။် ဗယီကန်မန်ိငုင်တံငွ ်မျ ိုးရိုးဗဇီရဖပာင်းဗိငု်းရပစ် ်

အိုမီခရွန်မျ ိုးကွဲ BA.4, BA.5 နှင့် BA.2.12.1 ကူးစက် 

လျကရ်ှရိသာရကကာင့ ်စတတု္ထရဖမာက ်ကာကယွရ်ဆး 

ထိုးနှရံန ် အရှနိဖ်မငှ့လ်ပုရ်ဆာငလ်ျကရ်ှရိကကာင်း  သရိ 

သည်။                                                   ဆင်ဟွာ 

ဂျနီီဗာ   ဇူလိုင်    ၂၄

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာဒေးအဖွဲ့ (ေဗင်္ျူအိတ်ချ်အို) သည်  monkeypox ဒောဂါဖဖစ်ပွားမှုကို  ကမ္ဘာင်္ုံးဆိုင်ော 
ကျန်းမာဒေး အဒေးဒပါ်အဒဖခအဒနတစေ်ပအ်ဖဖစ ်ဒြကညာင်္ိကုသ်ည။် ဇငူ်္ိငု ်၂၃ ေကတ်ငွ ်ဖပုင်္ပုဒ်သာ 
သတင်းစာေှင်းင်္င်းပွဲတစ်ခု၌ ေဗင်္ျူအိတ်ချ်အို ညွှန်ြကားဒေးမှူးချုပ် တက်ေရို့စ် အက်ဟာနွန် ဂျဘီေီ 
ယက်ဆုစ် က ထိုကဲ့သို့ ဒြကညာင်္ိုက်ဖခင်း ဖဖစ်သည်။ 

Monkeypox ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုငေ်ာ ကျန်းမာရေး အရေးရပါ်အရဖေအရနတစ်ေပ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအြွဲ့  ရြကညာ

ရကကာင်း     သရိသည။်     ဥရရာပသည ်  လကရ်ှတိငွ ်

ကမ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာ ရရာဂါကူးစကမ်ှု၏ ဗဟိခုျကအ်ဖဖစ ်

ရှိရနပပီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအတည်ဖပု 

ထားရသာ  ကူးစက်ခံရသူ၏  ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရကျာ် 

ရှိရကကာင်း သိရသည်။ 

အင်န်အိတ်ချ်ဒက၊ ဆင်ဟွာ

အဆိုပါ ရကကညာချက်သည် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်က 

ကျင်းပရသာ  အရရးရပါ်ရကာ်မတီအစည်းအရဝး 

တစခ်မု ှရဆွးရနွးချကမ်ျားအရပါ်အရဖခခ၍ံ ဆုံးဖဖတ ်

ခဲဖ့ခင်းဖဖစရ်ကကာင်း၊ အဆိပုါ အစည်းအရဝးသို ့ကမ္ဘာ 

တစ်ဝန်းမှ     ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်    ကျန်းမာရရး 

တာဝန်ရှိသူများ  တက်ရရာက်ကကရကကာင်း  သိရ 

သည်။ 

၎င်းသည ်ရရာဂါ၏ အရဖခအရနကိ ုရစာင့က်ကပ ်

ကကည့်ရှုစစ်ရဆးရန်နှင့် ရရာဂါကူးစက်မှုဖပန့်ပွား 

ဖခင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရရးအတွက် အဖခားအစီအမံ 

များကို လုပ်ရဆာင်ကကရန် monkeypox ရရာဂါ 

ဖဖစ်ပွားဖခင်း    မရှိရသးသည့်    နိုင်ငံများအပါအဝင် 

အတည်ဖပုကူးစက်ခံထားရရသာ       နိုင်ငံများကို 

ရတာင်းဆိထုားသည။်    ကမ္ဘာက့ျန်းမာရရးအဖွဲ့သို ့

အစီရင်ခံတင်ဖပထားရသာ   အချက်အလက်အရ 

ယခုနှစ်တွင်    အာဖရိက၌   အဆိုပါရရာဂါရကကာင့် 

ရသဆုံးသူ   ငါးဦးရှိရကကာင်း၊  လက်ရှိအချနိ်အထိ 

အာဖရိကဖပင်ပနိုင်ငံများတွင် ရသဆုံးသူ မရှိရသး 

ရကကာင်း၊     နိုင်ငံနှင့်     နယ်ရဖမရပါင်း ၇၅ ခုမှ 

monkeypox ရရာဂါကူးစကမ်ှုသည ်၁၆၀၀၀ ရကျာ ်

ရတွ့ရှိရသည့်အတွက် ရရာဂါဖဖစ်ပွားမှုဆက်လက် 

ဖမင့်တက်လာရကကာင်း သိရသည်။ 

အရမရကိန ်ရရာဂါထနိ်းချုပရ်ရးနငှ့ ်ကာကယွ ်

ရရးစငတ်ာ၏ အဆိအုရ လအူများစသုည ်monkey-

pox ရရာဂါကူးစကခ်ရံပပီးရနာက ်ရကသ်တ္တနစှပ်တမ် ှ

ရလးပတ်အတွင်း       ဖပန်လည်ရကာင်းမွန်လာကက 

အိမ်နီးချင်း အီရန်နိုင်ငံမှ လောင်စာဆီ တန် ၃၅၀၀၀၀ အထိ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တင်သွင်းမည်
ရဖပာသည်။ 

အီေန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်      

စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့

အရီနန်ိငုင်သံို ့အလညအ်ပတ ်

ရရာက်ရှိရနသည့်      အာဖဂန် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့သည် 

ရလာင်စာဆီ တန် ၃၅၀၀၀၀ ကို 

ဝယယ်ရူနအ်တကွ ်ဇလူိငု ်၂၃ ရက ်

က အရီနက်မု္ပဏတီစခ်နုငှ့ ်စာချုပ ်

ချုပ်ဆိုခဲ့ရကကာင်း    သိရသည်။ 

အဆိပုါ   ကိယုစ်ားလယှအ်ဖွဲ့တငွ ်

ေဏ္ဍာရရးဝနက်ကီးဌာန၊ နိငုင်ဖံခား 

ရရး   ဝန်ကကီးဌာန၊     ဗဟိုေဏ်၊ 

အာဖဂနန်စ္စတန ် ရရနနံငှ့ ် ဂကစ် ်

ရကာ်ပုိရရးရှင်းနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန် 

အမျ ိုးသား စံချနိ်စံညွှန်းအာဏာ 

မရလးေှားနိုင်ငံ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ

ကူးစက်ေံေသူ ၄၈၁၆ ဦး 

ထပ်မံစစ်ရဆးရတွ့ေှိ

စုစုဒပါင်း Monkeypox ဒောဂါကူးစက်ခံေသူ ဒင်္းဦးအထိ ေှိင်္ာပပီဖဖစ်

အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးရေလီ၌ ပထမဆုံး Monkeypox ရောဂါကူးစက်ေံေသူ ရတွ့ေှိဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ 

ကူးစက်မှု ယေင်ေက်ကထက် 

၃၂၄ ဦး ကျဆင်းလာ

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာဒေးအဖွဲ့ ညွှန်ြကားဒေးမှူးချုပ် တက်ေရို့စ် အက်ဟာနွန် ဂျဘီေီယက်ဆုစ်။

ရှပိပီး    ဇလူိငု ် ၂၄  ရကတ်ငွ ်  အဆိပုါ   ရရာဂါကူးစကခ်ရံသ ူ

၂၀၂၇၉ ဦး   စစ်ရဆးရတွ့ရှိရကကာင်း  တာဝန်ရှိသူများက 

ရဖပာသည်။ 

အဆိုပါ စစ်ရဆးရတွ့ရှိမှု ပမာဏသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ 

သုံးရကဆ်က ်၂၁၀၀၀ ရကျာ ်ကူးစကမ်ှုဖဖစပ်ွားရာမ ှရလျာက့ျ 

လာဖခင်းဖဖစရ်ကကာင်း သရိသည။် ထိုအ့ဖပင ်အနိ္ဒယိနိငုင်တံငွ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ရကကာင့် ထပ်မံရသဆုံးသူ ၃၆ ဦးရှိပပီး စုစုရပါင်း 

ရသဆုံးသ ူ၅၂၆၀၃၃ ဦးအထ ိရှလိာပပဖီဖစသ်ည။်    ဆငဟ်ွာ

ပိငုအ်ဖွဲ့ တိုမ့ ှ    အဆင့ဖ်မင့အ်ရာရှ ိ
များ ပါဝင်ရကကာင်း သိရသည်။

 ပူးတွဲဒကာ်မတီတစ်ေပ်    
ဖွဲ့စည်းေန် သဒဘာတူညီခဲ့

ရလာငစ်ာဆနီငှ့ပ်တသ်ကပ်ပီး 
စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုအဖပင် အာဖဂန် 
နစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့ 
ကကား ရရနထံကွပ်စ္စည်း ကနုသ်ယွ ်
မှု လယွက်ရူချာရမွ့ရစရရးအတကွ ်
ပူးတွရဲကာမ်တတီစရ်ပ ်   ဖွဲ့စည်း 
ရန်    သရောတူညီခဲ့ကကသည်။ 
ထို့အဖပင် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် 
စမွ်းအငတ်ငသ်ငွ်းမှုနငှ့ ်သန့်စငမ်ှု 
တိုအ့တကွ ်    ဓာတရ်ငွ့ပိကုလ်ိငု်း 
တစခ် ုထရူထာငရ်နအ်တကွလ်ည်း 
သရောတူညီခဲ့ကကရကကာင်း သိရ 
သည်။                          ဆင်ဟွာ  



အင်္ဂပူ   ဇူလိုင်  ၂၄
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး   အင်္ဂပူမြို့နယ်    ဆုံြုန်း 
ဒြေးရွာအုပ်စုရိှ    မြို့ြွင်းငဝန်မြစ်ြူး  ြီးရထား 
တံတားတွင်  ဒအာြ်ခံဆင့်တုံးြေား၊     တံတား 
ကြြ်းခင်းြေား  မပုမပင်မခင်း၊ လဲလှယ်မခင်းလုပ်ငန်း  
၉၀   ရာခိုင်နှုန်းမပီးစီး၍ ဇူလိုင် ၂၁ ရြ်ြှစတင်မပီး 
ဒြာဒ်တာယ်ာဉြ်ေား၊ ဆိငုြ်ယြ်ေား စတငမ်ြတသ်န်း 
သွားလာခွင့်မပုခဲ့ဒကြာင်း သိရသည်။

အဆုိပါမြို့ြွင်းငဝန်မြစ်ြူး  ြီးရထားတံတား 
(အဒောင်း)ြို ၁၉၀၅ ခုနှစ်ြှ စတင်ဒဆာြ်လုပ် 
ခဲဒ့ကြာင်း၊ တတံားအရညှ ်၁၀၅၃ ဒပ၊  အြေယ ် ၁၁ 
ဒပ၊ သံဒပါင်ြွန်ြရစ်တံတားမြစ်မပီး    ဒအာြ်ခံ 
ဆင့်တုံးြေား၊   တံတားကြြ်းခင်းြေား   မပုမပင်မခင်း၊ 
လဲလှယ်မခင်းြို  မြန်ြာ့ြီးရထား တိုင်းအြှတ်(၉) 
ေသဂာတြ ဒဆာင်ရွြ်စဉ်ြာလအတွင်း အခြ် 

အခဲြရိှ  မြန်ဆန်စွာမပီးစီးနုိင်ဒရးအတွြ်  ဇွန် ၂၀ ရြ်ြ ှ
ဇူလိုင် ၂၀ ရြ်အထိ မြို့ြွင်း ငဝန်မြစ်ြူးတံတား 
(အဒောင်း)ဒပါ်တွင် ဒြာ်ဒတာ်ယာဉ်မြတ်သန်းခွင့် 
ပိတ်ထားမပီး ြီးရထားဒမပးဆွဲြှုအား  ပုံြှန်အတိုင်း 
ဒမပးဆွခဲဲဒ့ကြာင်းနငှ့ ်ဒြာဒ်တာယ်ာဉြ်ေားြိ ုလြ်းလွှ ဲ
အမြစ် အင်္ဂပူ - ြွင်းဒြာြ် - ဒမခာြ်ရွာ ြားလြ်းြှ 
ဒြာင်းနငှအ်သုံးမပုသွားလာဒစခဲဒ့ကြာင်း သရိသည။်

ယခအုခါ မြို့ြငွ်းငဝနမ်ြစြ်ူးြီးရထားတတံား
မပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်းြို   ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း   မပုမပင်မပီး 
မြစ်သမြင့် ဇူလိုင် ၂၁ ရြ်ြှ ဩင်္ုတ် ၂၀ ရြ်အထိ 
ယာဉ်ြေားြို ယာယီမြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပုြည် 
မြစ်မပီး ဩင်္ုတ်၂၁ ရြ်ြှ စြ်တင်ဘာ၉ ရြ်အထိ 
အဒခောသတ်မပုမပင်မခင်းလုပ်ငန်းြေား မပီးစီးပါြ 
အမပီးသတြ်ငွ့ ်လစှသ်ွားြညမ်ြစဒ်ကြာင်း သရိသည။်   

မန်းကျော်(ပပန်/ဆျ်)

အင်္ဂပူမြို့နယ် မြို့ကွင်းငဝန်မြစ်ကူး ြီးရထားတံတားမပုမပင်ြှု ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမပီးစီး၍ ယာဉ်ြျား မြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပု

စလင်း   ဇူလိုင်   ၂၄

စလင်းမြို့နယအ်တငွ်းြ ှလယယ်ာဧြ ၁၂၈၀ ြိ ုအြေ ိုးမပုြည် ့စလင်း 

ဒမြာင်းြကြီး လြတ်-ံ၂ ြနုထ်တုလ်ြ်း ဒြာြလ်ပုြ်ှုြှာ လြရ်ှအိခေနိ ်

တငွ ်၉၀ ရာခိငုန်ှုန်း မပီးစီးဒနမပမီြစြ်ာ လြ်းဒြာြလ်ပုဒ်နြှုြိ ုတာဝန ်

ရှိသူြေားြ ဇူလိုင် ၂၃ ရြ်ြ ြွင်းဆင်းစစ်ဒဆးခဲ့သည်။

အဆိပုါြနုထ်တုလ်ြ်းသည ်အရညှ ်နစှြ်ိငု၊်  အြေယ ်၁၀ ဒပရှမိပီး 

ဒမြနဒီြောြစ်ရစခ်င်းမခင်းလပုင်န်းြိ ုဒြေးလြဒ်ေသြွံ့မြိုးတိုးတြ ်

ဒရးဦးစီးဌာန၏ မပည်ဒထာင်စုရန်ပုံဒငွြေပ် ၄၁ ေသြ ၇၁ သန်းမြင့် 

တင်ေါဒအာင်မြင်သည့်ြုြ္ပဏီြ ဇွန် ၁၆ ရြ်ြ  စတင်ဒဆာင်ရွြ် 

ခဲ့မခင်းမြစ်သည်။ လြ်းဒြာြ်လုပ်ဒနြှုြို   ြင်းဘူးခရိုင် ဒြေးလြ်

ဒေသြွံ့မြိုးတိုးတြ်ဒရးဦးစီးဌာနြှူး   ဦးဝင်းမြတ်သိန်း၊   မြို့နယ် 

ဦးစီးြှူး ဦးစိုးခိုင်နှင့်   အင်င်္ေင်နီယာြေားြ   စလင်းဒမြာင်းြကြီး 

လြတ်-ံ၂  ြနုထ်တုလ်ြ်းမြစဒ်မြာြဒ်ရး ဒြာြ်တဝီငြ်ေားနငှ်အ့တ ူ

ကြည်ရ့ှုစစဒ်ဆးမပီး ခရိငုဦ်းစီးြှူးြ  ြြု္ပဏြီ ှတာဝနခ်အံငင််္ေငန်ယီာအား 

လုပ်ငန်းြေားအားလုံးြို ဌာနြှသတ်ြှတ်ထားဒသာ  စံခေနိ်စံညွှန်းြေား 

အတိငု်း သတြ်တှြ်ာလအတငွ်းမပီးစီးဒရး  ဒဆာငရ်ြွရ်န ်ြှာကြားခဲ ့

သည်။

ြုန်ထုတ်လြ်း ရာနှုန်းမပည့်ခင်းမပီးပါြ   ြူတို(တ)၊   ြူတို(ြ) 

ဒြေးရွာ၊ ဝြ်သိြု်နှင့် တြဲုန်းဒြေးရွာတို့ရှိ  အြိဒ်မခ ၇၃၀၊ လူဦး ဒရ 

၃၀၄၀ အား အြေ ိုးမပုြည့အ်မပင ်လယယ်ာဧြ ၁၂၈၀ ြ ှထြွရ်ှဒိသာ 

စပါး၊ နှြ်း၊ ပဲြေ ိုးစုံနှင့် အမခားစိုြ်ပေ ိုးသီးနှံြေားြို  ရာသီြဒရွး  တင်ပို့

ဒရာင်းခေနိုင်ြည်မြစ်ဒကြာင်း မြို့နယ်ဦးစီးြှူးြ ဒမပာသည်။                                                     

အကွေး

လယ်ယာဧက ၁၂၈၀ အကျ ို းပြုသည့် 
ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုြ်မှုပြီးစီးဖတာ့မည် ရန်ျုန်    ဇူလိုင်   ၂၄

မြန်ြာနိုင်ငံ  ငါးလုပ်ငန်းအြွဲ့ခေုပ်ြ ရန်ြုန်မြို့  တွံဒတးမြို့နယ်ရှိ 
သဘာဝအစာဒြွေးဒသာ သဒုတသနြနအ်တငွ်း    ငါးရဉှ်သ့ားဒြာြ ်
လပုင်န်းြိ ုစြ်းသပဒ်ဆာငရ်ြွလ်ေြရ်ှရိာ  ဇလူိငုလ်ပထြပတတ်ငွ ်
ငါးရဉှ်ြ့ေ ိုးဥြ ှအဒြာငြ်ေား   စတငဒ်ပါြခ်ဲ၍့    စြ်းသပသ်ားဒြာြြ်ှု 
ဒအာင်မြင် ခဲ့ဒကြာင်း သိရသည်။

ငါးရှဉ့်အြဒြာင်ဒရတစ်ရာြို သားဒပါြ်ဒဆး(HCG) ထိုး၍ 
ဇွန်လြ ြန်အတွင်း လွှတ်မပီးဒနာြ်  ဇူလိုင်လ   ပထြပတ်တွင် 
ဒရဒပါ်အမြှုပြ်ေားတငွ ်ငါးဥြဲသ့ိုဥ့ြေား ြပခ်ဲရ့ာ ဇလူိငုေ်တုယိပတြ် ှ
စ၍ ငါးရဉှ်တ့စဒ်ြာငလ်ျှင ်သားဒပါြဒ်ြာငဒ်ရ ၁၅၀ြ ှ၂၀၀ အထ ိ
ဒပါြခ်ဲသ့ည။် အဒြာငဒ်ပါြြ် ှတစပ်တ၊် တစလ်ကြာလျှင ်အရယွ ်
ြညြ်ျှကြီးထွားြှုနငှ့ ်သဒုတသနမပုလပုင်န်းြေားြိ ုယခနုစှအ်တငွ်း 
ဆြ်လြ်လုပ်ဒဆာင်လေြ်ရှိသည်။ 

မပည်တွင်းစားသုံးြှုနှင့် မပည်ပပို့ြုန်ရှိဒနဒသာငါးရှဉ့်ြို မြန်ြာ 
နိုင်ငံတွင် သဘာဝဒြွးမြူြှုစနစ်မြင့်   ြြ်းဆီး၍   တရုတ်နိုင်ငံသို့ 
အြေားဆုံးတင်ပို့ဒရာင်းခေလေြ်ရှိရာ သဘာဝဒနရာတို့ြှ ဆယ်စုနှစ် 
ြေားစွာ ထုတ်ယူသုံးစွဲလာြှုဒကြာင့်  တစ်ခေနိ်တွင်   ြေ ိုးဆြ်မပတ်ြှု 
ြရိှဒစရန်နှင့် ဒေသြေ ိုးရင်းြေားြုိ   ဆြ်လြ်   ထိန်းသြိ်းနိုင်ရန်     
သားဒြာြ်လုပ်ငန်းြေားြို  မြန်ြာနိုင်ငံ    ငါးလုပ်ငန်းအြွဲ့ခေုပ်ြ   
သုဒတသနမပုဒဆာင်ရွြ်မခင်းမြစ်သည်။

“ငါးရှဉ့်အြြို ဒဆးထိုးမပီး ြန်ြှာလွှတ်ထားမပီးဒတာ့ ဒရြှုန့်  
ဒရြွှားအစာနဲ့ ခရုအသားြို စင်းမပီး ဒြွေးတယ်။ လွှတ်တဲ့အထဲြှာ 
အထီးအခေ ို့လည်း ပါတယ။် ြတိလ်ိြုမ်ပီးခေနိြ်ှာ ြေင်းခတမ်ပီး အမြှုပ ်
ဒတဒွရဒပါ်ြိ ုထတုတ်ယ။် အေဲအီမြှုပြ်ှာ ဥဒတြွ သွားြပတ်ယ။် 
အခအုဒြာငဒ်ပါြလ်ာမပမီြစတ်ဲအ့တြွ ်ဘယရ်ြြ်ှာ အရယွဘ်ယ ်
အထိ ကြီးထွားလာတယ်။  တစ်ဒြာင်ြို   သားဒပါြ်ဒြာင်ဒရ 
ပေြ်းြျှဘယ်ဒလာြ် ဒြွးတယ်။ ဒရာင်းတန်းဝင်တ့ဲ အထိ ဘယ်ဒလာြ် 

ကြာလဆဲိတုာြိ ုြတှတ်ြ်းလပုဒ်နတယ။် အဒြာငဒ်ပါြတ်ဲအ့တြွ ်
သဒုတသနဒအာငမ်ြငတ်ယလ်ို ့ဒမပာရြယ။် သဒုတသနလပုင်န်းဒတ ွ
ဆြမ်ပီး လပုသ်ွားြှာပါ။ ဒနရာြဒရွး ဒြွးမြူနိငုတ်ာဒကြာင့ ်ဒတာငသ် ူ
ဒတွ ဝင်ဒငွပုိရသလုိ တစ်ပုိင်တစ်နုိင် ဒြွးတ့ဲသူဒတွြုိလည်း နည်းပညာ 
ဒတွ   မြန့်ဒဝသွားြှာပါ”  ေု   မြန်ြာနိုင်ငံ   ငါးလုပ်ငန်းအြွဲ့ခေုပ်ြှ   
အကြီးတန်းေုတိယဥြ္ကဋ္ဌ ဒေါြ်တာတိုးနန္ဒာတင်ြ ဒမပာသည်။   

လယ်ြွင်းြေားနှင့် ငါးြန်ြေားအနီးတွင် ငါးရှဉ့်ြို   စီးပွားမြစ် 
ဒြွးမြူနိငုဒ်သာဒကြာင့ ်ဗယီြန်ြန်ိငုင်၌ံ စိြုပ်ေ ိုးဒရးနငှ့အ်တ ူ ငါးရဉှ် ့
ဒြွးမြူဒရး လုပ်ငန်းဒအာင်မြင်ဒနမခင်းမြစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 
လည်း ငါးရဉှ်သ့ားဒပါြ ်ထတုလ်ပုန်ိငုမ်ပမီြစ၍် ဒတာငသ်ြူေားြိယုတ်ိငု ်  
သားဒြာြဒ်ြွးမြူ ထတုလ်ပုန်ိငုရ်န ်  နည်းပညာနငှ့ ်  သားဒပါြြ်ေား 
မြန့်ဒဝနိုင်ရန်   ရည်ရွယ်ဒဆာင်ရွြ်လေြ်ရှိသည်။  တရုတ်နိုင်ငံနှင့် 
အာဆီယံနိုင်ငံအခေ ို့တွင် ငါး၊ ပုစွန်နှင့် ငါးရှဉ့်ြို ြေ ိုးထိန်းထားနိုင်မပီ 
မြစ်၍ ဒရရှည်ထုတ်ယူစားသုံးရန်နှင့် မပည်ပသို့တင်ပို့ရန် ထိန်းခေုပ် 
နိငုလ်ေြရ်ှရိာ  မြနြ်ာနိငုင်အံဒနမြင့ ်  ငါးနငှ့ ်ပစုနွ ်သားဒြာြန်ည်းမခင်း 
ြိ ု  ငါးလပုင်န်းဦးစီးဌာနြ ဒအာငမ်ြငြ်ှုြေားရရှထိားမပီး ဒြွးမြူဒရး 
ဒတာင်သူြေားြုိယ်တုိင် သားဒြာြ်ထုတ်လုပ်ဒြွးမြူနုိင်ရန် နည်းပညာ 
ြေား မြန့်ဒဝဒပးလေြရ်ှ၍ိ ဒြေးလြဒ်ြွးမြူဒရးြဏ္ဍ ြံွ မ့ြိုးတုိးတြ် 
ြှုြုိ အဒထာြ်အပ့ံမြစ်ဒစလေြ်ရှိသည်။

ဒရထွြ်ြုန် ဒရရှည်ထုတ်ယူစားသုံးနိုင်ရန် ြေ ိုးထိန်းသိြ်းနိုင် 
ဒသာ နည်းစနစ်လုိအပ်လေြ်ရိှမပီး သားဒြာြ်လုပ်ငန်းြေား  ဒအာင်မြင်ြှု 
တွင် ဒတာင်သူြေားတစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဒြွးမြူထုတ်လုပ်ြှုြှ မပည်တွင်း 
စားသုံးြှုနငှ့ ်မပညပ်ပိုြ့နုအ်တြွ ်ြငွ်းဆြြ်မပတဒ်သာ  ဒရထြွ ်
ြနုတ်ငပ်ိုြ့ှုြိ ုဒြာဒ်ဆာငန်ိငုြ်ညမ်ြစရ်ာ ဒေးြြွရ်ှ၍ိ ဒေးဒြာင်း 
ရဒနဒသာ ငါးရဉှ့်ြိ ု ဇူလိငု်လတငွ ်တရတုန်ိငု်ငသံို ့အြေားဆုံးတင်ပို့ 
လေြ်ရှိဒကြာင်း သိရသည်။

ညိမ်းသူ (သတင်းစဉ်) 

ငါးရှဉ့်သားကောျ်သုကတသနလုပ်ငန်းတေင် သားကောျ်မှုကအာင်ပမင်

ကမာ်လမမိုင်   ဇူလိုင်  ၂၄                                                   

တရားြြှုြေားတွင် တရားရံုးြ ဦးဒဆာင်သည့် ဒစ့စပ် 

ဒမြရငှ်းဒရးစနစ ်အဒြာငအ်ထညဒ်ြာဒ်ဆာငရ်ြွ ်

သည့် ြိတ်ဆြ်အခြ်းအနားြို  ဇူလိုင် ၂၂ ရြ်ြ 

ဒြာ်လမြိုင်မြို့ရှိ      ြွန်မပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ် 

အစည်းအဒဝးခန်းြ၌ ြေင်းပသည်။

အခြ်းအနားတွင် မပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ် 

တရားသူကြီးခေုပ်ြ   တိုင်းဒေသကြီး/ မပည်နယ် 

တရားလွှတဒ်တာြ်ေားတငွ ်  ဒစစ့ပဒ်မြရငှ်းဒရးဌာန 

ြို   ၁-၈-၂၀၂၂   ရြ်ြှစတင်မပီး   တစ်မပိုင်တည်း 

အဒြာငအ်ထညဒ်ြာ ် ဒဆာငရ်ြွြ်ညမ်ြစဒ်ကြာင်း၊ 

တရားရုံးြ  ဦးဒဆာင်သည့်     ဒစ့စပ်ဒမြရှင်းဒရး 

ဆိုသည်ြှာ တရားရုံး၌ စွဲဆိုမပီးမြစ်ဒသာ တရားြြှု 

ြို အြှုသည်တို့၏ ဆန္ဒအရမြစ်ဒစ၊ သတ်ြှတ်ခေြ် 

အရမြစ်ဒစ  တရားရုံးရှိ  ဒစ့စပ်ဒမြရှင်းဒရးဌာန၌ 

တရားရုံးျ ဦးကဆာင်သည့် ကစ့စပ်ကပေရှင်းကရးစနစ် အကျာင်အွည်ကော်ပြင်း မိတ်ဆျ်ရှင်းလင်း

အြှုသည်ြေားြိုယ်တိုင် ပါဝင်မပီး ဒစ့စပ်ဒမြရှင်းရာ 

တငွ ်တရားရုံးြ တာဝနဒ်ပးအပသ်ည့ ်ဒစစ့ပဒ်မြရငှ်း 

ဒရး အရာရှတိစဦ်းြ အြှုသညြ်ေားအကြား ကြားဝင ်

ြူညီဒဆာင်ရွြ်ဒပးမခင်းမြင့် အမငင်းပွားြှုြုိ ဒမြရှင်း 

မခင်းမြစဒ်ကြာင်း၊ တရားရုံးသို ့စတငစ်ွဆဲိတုငပ်ိုလ့ာ 

ဒသာ တရားြြှုြေားအနြ ်ြသိားစဆုိငုရ်ာ အမငင်း 

ပွားြှုြေား၊   ဒငွဒကြးဆိုင်ရာ   အမငင်းပွားြှုြေားနှင့် 

ြူးသန်းဒရာင်းဝယဒ်ရးဆိငုရ်ာ   အမငင်းပွားြှုြေားနငှ့ ်

စပ်လေဉ်း၍      ဒစ့စပ်ဒမြရှင်းဒပးြည်မြစ်ဒကြာင်း၊ 

တရားရုံးြေားြ ှ    တရားသကူြီးြေားအဒနမြင့လ်ည်း 

ဒစ့စပ်ဒမြရှင်းဒရးအစီအစဉ်   ဒအာင်မြင်ဒစဒရး 

အတြွ ်ြြိတိိုြ့ေရာဒနရာဌာနြ ှ  ဝိငု်းဝန်းြညူပီံပ့ိုး 

ဒဆာင်ရွြ်ဒပးကြရန်       တိုြ်တွန်းြှာကြား 

လိုဒကြာင်း ဒမပာကြားသည်၊၊

ထိုဒ့နာြ် မပည်နယ်တရားဒရးဦးစီးြှူး ဒေါ်ခင် 

နှင်းထွဋ်နှင့်   ဒစ့စပ်ဒမြရှင်းဒရးအရာရှိ   ေုတိယ 

ညွှန်ကြားဒရးြှူး  ဒေါ်ဒြသီလှိုင်တို့ြ  တရားြြှု 

ြေားတငွ ်တရားရုံးြ ဦးဒဆာငသ်ည့ ်ဒစစ့ပဒ်မြရငှ်း 

ဒရးစနစ်နှင့်ပတ်သြ်၍   ရှင်းလင်းဒဆွးဒနွးခဲ့ကြ 

သည်။

ြရိုင်(ပပန်/ဆျ်)

တနလဂာ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂



ကျန်းမာရေးဝနက်ကီးဌာနအရနဖြင့်နိငုင်အံတငွ်းကူးစကဖ်ြစပ်ွားရနရောကိဗုစ-်၁၉ရောဂါကာကယွ၊်

ကေု၊ထနိ်းချုပရ်ေးလပုင်န်းများကိုအေှနိအ်ဟနုမ်ဖပတ်ရောငေ်ကွလ်ျကေ်ှေိာရောဂါထနိ်းချုပရ်ေး

လပုင်န်းများရအာငဖ်မငန်ိငုရ်ေးအတကွ်ဖပညေ်လူထူအုရနဖြင့်ကျန်းမာရေးဝနက်ကီးဌာနမှထတုဖ်ပန်

ထားရောကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးေိုင်ောစည်းကမ်းများကိုစနစ်တကျလိုက်နာ

ရောငေ်ကွေ်နလ်ိအုပပ်ပီးကိဗုစ-်၁၉ကာကယွရ်ေးထိုးနှမံှုခယံဖူခင်းအားအထူးဂရဖုပုပူးရပါင်းရောငေ်ကွ်

ကကေန်လိုအပ်ပါေည်။

ကိဗုစ-်၁၉ေေံယလနူာများ၊ဓာတခ်ွအဲတညဖ်ပုလနူာနငှ့်အနီးကပထ်ရိတွ့ခဲေ့မူျားနငှ့်အေွားအလာ

ကန့်ေတထ်ားေှေိမူျားအားကိဗုစ-်၁၉ရောဂါေှ၊ိမေှိဓာတခ်ွစဲစရ်ေးဖခင်းပုမံနှရ်ောငေ်ကွလ်ျကေ်ှပိပီး

(၂၃-၇-၂၀၂၂)ေကရ်န့၊ည(၈:၀၀)နာေမီှ(၂၄-၇-၂၀၂၂)ေကရ်န့၊ည(၈:၀၀)နာေအီတငွ်းဓာတခ်ွနဲမနူာ

စုစုရပါင်း(၃,၉၀၇)ခုအားစစ်ရေးပပီးစီးခဲ့ောကိုဗစ်-၁၉ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ဖပုလူနာေစ်(၁၁)ဦး

ရတွ့ေှေိပါေည။်ထိုရ့ကကာင့်ယရန့အတကွ်ရောဂါပိုးရတွ့ေှမိှုောခိငုန်ှုန်းမှာ(၀.၂၈)ောခိငုန်ှုန်းေှပိါေည။်

ေိုဖ့ြစပ်ါ၍ယရန့အထိဓာတခ်ွနဲမနူာစစုရုပါင်း(၈,၄၉၄,၂၄၂)ခအုားစစရ်ေးခဲပ့ပီးကိဗုစ-်၁၉ဓာတခ်ွဲ

အတည်ဖပုလူနာစုစုရပါင်း(၆၁၃,၉၅၁)ဦးေှိပပီဖြစ်ပါေည်။

ဓာတခ်ွအဲတညဖ်ပုလနူာများအားရနအမိတ်ငွ်ေီးဖခားထားေှဖိခင်းနငှ့်ရေးရုမံျားတငွ်ေီးဖခားထားေှိ

ကေုမှုရပးဖခင်းများရောငေ်ကွခ်ဲေ့ာယရန့တငွ်ဖပနလ်ညရ်ကာင်းမနွလ်ာေူ(၂၀)ဦးေှေိဖြင့်ယရန့အထိ

ဖပန်လည်ရကာင်းမွန်လာေူစုစုရပါင်း(၅၉၂,၈၀၉)ဦးေှိပပီဖြစ်ပါေည်။ယရန့တွင်လည်းကိုဗစ်-၁၉

ရောဂါဖြင့်ရေေုံးေူမေှိေဖြင့်ယရန့အထိရေေုံးေူစုစုရပါင်း(၁၉,၄၃၄)ဦးေှိပါေည်။

ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တိုင်းရေေကကီး/ဖပည်နယ်များတွင်ကိုဗစ်-၁၉

ရောဂါကာကယွရ်ေးကိုဦးတညအ်ပုစ်မုျားေတမ်တှ၍်ထိုးနှရံပးလျကေ်ှေိာ(၂၃-၇-၂၀၂၂)ေကရ်န့အထိ

အေက်(၁၈)နှစ်နှင့်အထက်လူဦးရေစုစုရပါင်း(၃၀,၀၄၈,၈၂၇)ဦးနှင့်အေက်(၁၈)နှစ်ရအာက်

လူဦးရေစုစုရပါင်း(၅,၉၃၂,၇၆၈)ဦးတို့အားထိုးနှံထားေှိပပီးဖြစ်ပါေည်။

ဇူလိုင် ၂၄ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၁၁ ဦး ရတွ့ရှိ

(၂၄-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) ောရီ

ယနေ့အတွက် နရာဂါပိုးနတွ့ရှိမှု ရာခိုင်နှုေ်းမှာ ၀ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင်နှုေ်းရှိ

၂၄- ၇-၂၀၂၂ ရက်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး ၁၀ နိုင်ငံ၏ အရဖေအရေ

စဉ် နိုင်ငံ
ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု
လူနာ စုစုရြါင်း

ရရာဂါြိုး
ကင်းစင်သွားသူ

ရသဆုံးသူဦးရရ
စုစုရြါင်း

၁။ အနမရိကေ် ၉၂၁၇၂၃၃၆ ၈၇၃၂၈၃၂၂ ၁၀၅၁၉၇၉

၂။ အိန္ဒိယ ၄၃၈၈၈၇၅၅ ၄၃၂၁၀၅၂၂ ၅၂၆၀၃၃

၃။ ဘရာဇီး ၃၃၅၈၁၅၃၃ ၃၁၈၇၇၅၃၁ ၆၇၆၉၇၉

၄။ ပပင်သစ် ၃၃၄၈၂၂၃၀ ၃၁၂၇၆၄၀၅ ၁၅၁၃၅၀

၅။ ဂျာမေီ ၃၀၃၃၁၁၃၁ ၂၈၂၅၅၈၀၀ ၁၄၃၁၇၇

၆။ ဗြိတိေ် ၂၃၂၁၂၅၆၅ ၂၂၄၉၁၉၀၈ ၁၈၂၇၂၇

၇။ အီတလီ ၂၀၆၀၈၁၉၀ ၁၉၀၀၅၅၃၂ ၁၇၀၇၉၈

၈။ နတာင်ကိုရီးယား ၁၉၂၁၁၆၁၃ ၁၈၄၀၈၅၀၄ ၂၄၈၇၃

၉။ ရုရှား ၁၈၅၃၂၂၅၅ ၁၇၉၃၈၆၇၄ ၃၈၂၁၅၅

၁၀။ တူကီယဲ ၁၅၅၂၄၀၇၁ ၁၅၂၂၁၅၀၆ ၉၉၁၈၄

၂၄-၇-၂၀၂၂ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ  ကိုဗစ်-၁၉  ရရာဂါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

နိုင်ငံနိုင်ငံ
ကိုြစ်-၁၉ နရာဂါကိုြစ်-၁၉ နရာဂါ

ဓာတခ်ွအဲတညပ်ပုလူဓာတခ်ွအဲတညပ်ပုလေူာော

နရာဂါပိုးနရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ  ကင်းစင်သွားသူ  

ပိုးနတွ့နသဆုံးပိုးနတွ့နသဆုံး

 လူော လူော

ြီယက်ေမ် ၁၀၇၆၇၉၄၈ ၉၈၆၁၂၇၆ ၄၃၀၉၂

အင်ဒိုေီးရှား ၆၁၆၈၃၄၂ ၅၉၇၀၉၈၈ ၁၅၆၉၀၂

မနလးရှား ၄၆၄၈၉၃၁ ၄၅၆၃၄၇၃ ၃၅၉၁၁

ထိုင်း ၄၅၇၅၈၅၃ ၄၅၁၉၉၉၄ ၃၁၁၆၀

ဖိလစ်ပိုင် ၃၇၅၂၅၃၄ ၃၆၆၄၇၃၅ ၆၀၆၈၃

စင်ကာပူ ၁၆၅၂၉၈၁ ၁၅၅၂၁၁၈ ၁၄၇၂

ပမေ်မာ ၆၁၃၉၅၁ ၅၉၂၈၀၉ ၁၉၄၃၄

လာအို ၂၁၀၇၈၉ ၂၀၈၃၄၄ ၇၅၇

ဘရူနိုင်း ၁၉၅၁၁၃ ၁၆၄၁၁၆ ၂၂၅

ကနမောဒီးယား ၁၃၆၅၈၈ ၁၃၃၃၉၈ ၃၀၅၆

ဓာတ်ခွဲခေ်းများနှင့် တိုင်းနဒသကကီး/ ပပည်ေယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစစ်နဆးမှုအနပခအနေ
(၂၄-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) ောရီ

ဓာတ်ခွဲဌာေအမည်
စစ်နဆးခဲ့သည့် 
ဓာတ်ခွဲေမူော 

စုစုနပါင်း

ပိုးနတွ့ 
လူောသစ်

တပ်မရတာ်ရေးရုံကကီးများ၏ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်
ဓာတ်ခွဲစစ်ရေးမှုအရဖခအရန

(၁၃၈)ခု -

ပုဂ္ဂလိကရေးရုံနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများ (၃၁၀)ခု (၄)ဦး

ကိုြစ်-၁၉ နရာဂါကာကွယ်နဆးထိုးနှံဗပီးစီးမှု
(၂၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ)

အေက်(၁၈)နှစ်နှင့်အထက်ထိုးနှံထားေည့်လူဦးရေစုစုရပါင်း     ၃၀,၀၄၈,၈၂၇

အေက်(၁၈)နှစ်ရအာက်ထိုးနှံထားေည့်လူဦးရေစုစုရပါင်း ၅,၉၃၂,၇၆၈

	 l		 ကာကယွန်ဆးအကကမိပ်ပည့ထ်ိုးနှမံှု ခယံထူားပခင်းပဖင့ ်ကိြုစ-်၁၉ နရာဂါနြကာင့ ်နသဆုံးရမှုကိ ု

၇ ဆခေ့်အထ ိနလှောခ့ျနိငုသ်ညက်ိ ုနတွ့ရှရိပါသည။် လတူိငု်းနစ ့ကိြုစ-်၁၉ နရာဂါကာကယွန်ဆး 

ကိ ုအကကမိပ်ပည့ ်ထိုးနှထံားရှရိေ ်လိအုပသ်ကဲသ့ို ့ကိယုဝ်ေန်ဆာငန်ငှ့ ်နိုတ့ိကုမ်ခိငမ်ျား၊ နသွးတိုး၊ 

နှလုံး၊ ဆီးချ ို အစရှိသည့် ောတာရှည်နရာဂါရှိသူများသည်လည်း ကာကွယ်နဆးအကကိမ်ပပည့် 

ထိုးနှံြကရေ် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

	 l		 နိငုင်တံကာခရီးသွားကဏ္ဍတငွ ်ကိြုစ-်၁၉ နရာဂါကာကယွန်ဆး အကကမိပ်ပည့ထ်ိုးနှမံှု ခယံထူားသ ူ

များအား ကိြုစ-်၁၉ နရာဂါဆိငုရ်ာ ကေ့်သတခ်ျကမ်ျားနငှ့ပ်တသ်က၍် နပဖနလှောန့ပးပခင်းများစွာ 

နဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

	 l		 ကျေ်းမာနရးဝေ်ကကီးဌာေသည် အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက် ပပည်သူများအားလုံးနှင့် အသက် 

၅ နစှမ် ှအသက ်၁၈ နစှအ်ထ ိအနပခခပံညာ နကျာင်းသ/ူနကျာင်းသားများကိ ုကိြုစ-်၁၉ နရာဂါ 

ကာကွယ်နဆး  အခမဲ့ထိုးနှံနပးလျက်ရှိပခင်းနှင့်  အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက် ကာကွယ်နဆး 

အကကိမ်ပပည့် ထိုးနှံဗပီးစီးမှုကာလ နပခာက်လနှင့်အထက်ရှနိသာ ပပညသ်ူများအား ထပ်နဆာင်း 

ကိုြစ်-၁၉ နရာဂါ ကာကွယ်နဆး အခမဲ့ထိုးနှံနပးလျက်ရှိပါ၍ ပပည်သူများအနေပဖင့် ေီးစပ်ရာ 

ကျေ်းမာနရးဌာေများ၊ နကျးရွာ/ ရပက်ကွအ်ပုခ်ျုပန်ရးမှူးရုံးများနငှ့ဆ်ကသ်ယွ၍် ကာကယွန်ဆး 

ထိုးနှံမှုကို မပျက်မကွက်ခံယူြကပါရေ် တိုက်တွေ်းနှိုးနဆာ်အပ်ပါသည်။

	 l		 ကိြုစ-်၁၉ နရာဂါဆိငုရ်ာ သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကိ ုကျေ်းမာနရးဝေက်ကီးဌာေ၏ အငတ်ာေက ်

စာမျက်နှာ moh.gov.mm တွင် ဝင်နရာက်ြကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျေ်းမာနရးဝေ်ကကီးဌာေ

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များေှိ
ရေးရုံများတွင်COVID-19RapidAntigenDiagnosticTest

စစ်ရေးမှုအရဖခအရန
(၃၇၈)ခု -

ရနဖပည်ရတာ်ရကာင်စီ၊တိုင်းရေေကကီးနှင့်ဖပည်နယ်ဖပည်ေူ့
ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများတွင်COVID-19RapidAntigen

DiagnosticTestစစ်ရေးမှုအရဖခအရန
(၃,၀၈၁)ခု (၇)ဦး

စုစုနပါင်း (၃,၉၀၇) ခု (၁၁) ဦး



တနင်္လာ၊ ဇူင်္ိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

မြေဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းမေးဆိုသည်ေှာ

မြေဆလီွှာထနိ်းသေိ်းမေးဆိသုညေ်ှာ မြေဆလီွှာ၏ ထတုလ်ပုန်ိငုစ်ေွ်း 

(productive capacity) ကို ထိန်းသိေ်းေန်၊ ေွာသွန်းသည့်ေိုးမေကို 

အကျ ိုးေှိေှိအသုံးချေန်နှင့် ယင်းေွာချသည့်ေိုးမေနှင့်အတူ မြေဆီလွှာ 

ေျား တိကုစ်ားမေျာပါေသွားမစေနအ်တကွ ်မေမြေမေသနငှ့ ်ကိကုည် ီ

သည့် မြေဆီလွှာထိန်းသိေ်းမေးမဆာင်ေွက်ချက်လုပ်ငန်းေျား  ြြစ် 

သည်။

မြေဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းမေး၏ သေိုင်းမြောင်းအစ

မြေဆလီွှာထနိ်းသေိ်းမေး၏  သေိငု်းမြကာင်းကိ ု  မဆွးမနွးေေည ်

ဆိလုျှင ်မြေဆလီွှာထနိ်းသေ်ိးမေး၏ ြခငက်ကီးြြစမ်သာ Hugh Ham-

mond Bennett ေှ စတင်ေေည် ြြစ်ပါသည်။ H.H. Bennett သည် 

မေနှင့်မလတို့၏  တိုက်စားေှုမြကာင့်  စိုက်ပျ ိုးမြေေျား၏   မေေှည် 

ထုတ်လုပ်နိုင်စွေ်းအားကျဆင်းြခင်း၊   မြေဆီလွှာ၏ လက္ခဏာေျား 

မလျာန့ည်းလာြခင်းကိ ုမတွ့ေှပိပီးမနာက ်၁၉၂၈ ခနုစှတ်ငွ ်“မြေဆငီ်္ွှာ 

တိုေ်စားြြင်း-အေျ ိုးသားမေးအန္တောယ်(Soil Erosion:A National 

Menace)” ဟသူည့ ်မဆာင်းပါးကိ ုမေးသားခဲပ့ပီး မြေဆလီွှာတိကုစ်ား 

ြခင်း၏ အကျ ိုးဆက်ေျားကို စတင်ေိတ်ဆက်မပးခဲ့သူြြစ်ပါသည်။ 

ထိုမ့ြကာင့ ်၁၉၃၂ ခနုစှ ်ဝန်းကျငေ်ျားတငွ ်မေနငှ့မ်ြေဆလီွှာ ထနိ်းသေိ်း 

မေးလုပ်ငန်းေျားသည် အမေေိကန်နိုင်ငံ၏ ပထေအဆင့်ဦးစားမပး 

လုပ်ငန်းေျား ြြစ်လာခဲ့သည်။

မြေဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းမေး၏ ေည်ေွယ်ြျေ်

မြေဆီလွှာထိန်းသိေ်းမေး၏  ေည်ေွယ်ချက်ေျားေှာ  မြေဆီလွှာ 

တိကုစ်ားြခင်းကိ ုကာကယွေ်နန်ငှ့်မလျှာခ့ျေန၊် အမပါ်ယမံြေေျကန်ှာ 

ြပငတ်ငွ ်  မေစီးဆင်းေှုကိထုနိ်းချုပေ်န၊်    မြေကျပြ်ခင်းနငှ့ ်ဆားမပါက ်

သည့ြ်ပဿနာေျား မလျာန့ည်းလာမစေန၊်   မြေဆလီွှာအာဟာေဓာတ ်

ကကယဝ်လာမစေန၊်     မြေမအာကမ်ေတိုးလာမစေနအ်တကွ ်သငွ်းမေ၊ 

ပိုလျှမံနမသာမေေျားနှင့် ေိုးမေေျားကို စုမဆာင်းထိန်းသိေ်းေန်တို့ 

ြြစ်သည်။

မြေဆလီွှာနငှ့ ်မေထနိ်းသေိ်းမေးလပုင်န်းေျား မဆာငေ်ကွေ်ာတငွ ်

နည်းလေ်း(၃)သွယ်ြြစ်သည့် 

 (၁)  ရပုပ်ိငု်းဆိငုေ်ာနည်းြြင့ထ်နိ်းသေိ်းြခင်း(Physical Measure)

 (၂)  အပငေ်ျား၊ သဘာဝမပါကပ်ငေ်ျား စိကုပ်ျ ိုးြခင်းြြင့ ်ထနိ်းသေိ်း 

ြခင်း(Biological Measure)နှင့်

 (၃)  သီးနှံစိုက်နည်းစနစ်ေျား  ပုံစံေျားအသုံးြပု၍    မြေဆီလွှာ 

ထိန်းသိေ်းြခင်း (Agronomic Measure) ြြင့် မဆာင်ေွက် 

နိုင်သည်။

သို့မသာ် တစ်ေျ ိုးချင်းစီမဆာင်ေွက်ြခင်းထက် မေမြေောသီဥတု 

သတိြြုမဆာင်ေွေ်သင့်သည့် မြေဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းမေးနည်းင်္ေ်းေျား

အြင်ေျား၊ သဘာဝမြါေ်ြင်ေျား စိုေ်ြျ ိုးြြင်းနည်းြြင့ ်ေြမဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းြြင်း(အြမါ်ြုံ)

သီးနှံစိုေ်နည်းစနစ်ေျား ြုံစံေျားအသုံးြြု၍ မြေဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းြြင်း(ယာြုံ)

အမြခအမနအမပါ်ေတူည၍် တစန်ည်းထကပ်ိ၍ု မပါင်းစပမ်ဆာငေ်ကွ ်

သင့်ပါသည်။

(၁) ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောနည်းြြင့် ထိန်းသိေ်းြြင်း

 မြေဆလီွှာနငှ့ ်မေထနိ်းေနအ်တကွ ်မြေသား/မကျာကသ်ားေျားြြင့ ်

ရပုပ်ိငု်းဆိငုေ်ာ ကနွတ်ိကုနသ်င်းေျား၊  ဆညေ်ျား  တညမ်ဆာကြ်ခင်း 

ြြစ်ပါသည်။   နုန်းတားကန်သင်း/ မကျာက်စီကန်သင်းေျား တည် 

မဆာကြ်ခင်းအားြြင့ ်မြေကကီးထသဲို ့မေစေိ့ဝ်ငေ်ှုတိုးလာမစပပီး မေထနိ်း 

နိငုစ်ေွ်းအား မကာင်းလာမစသည။် တိကုစ်ားစီးဆင်းမေ၏ ပောဏနငှ့ ်

မေစီးအေှနိက်ိ ုမလျှာခ့ျနိငုပ်ပီး အပငေ်ျားေစှပုယ်နူိငုမ်သာ မေပောဏ 

ကိုလည်း တိုးလာမစနိုင်ပါသည်။ ထို့မြကာင့်   သီးနှံစိုက်ပျ ိုးောသီ 

တစမ်လျှာက ်အပငေ် ှအစိဓုာတေ်ေှနိိငုသ်ြြင့ ်သီးနှစံိကုပ်ျ ိုးနိငုသ်ည့ ်

စိုက်ဧက တိုးလာပပီး သီးနှံအထွက်ကိုပါ တိုးလာနိုင်မစပါသည်။

ရပု်ပိုင်းဆိုငေ်ာနည်းြြင့် ထိန်းသေိ်းြခင်းနည်းြြင့် အပူပိုင်းမေသ 

တွင် မဆာင်ေွက်နိုင်သည့် မြေဆီလွှာထိန်းသိေ်းမေးလုပ်ငန်းေျား 

ေှာ-

 (၁) နုန်းတားဆည် (Sediment Storage Dam)

 (၂)  နုန်းတားကန်သင်း (Sediment Storage bund)

 (၃)  ကွန်တိုကန်သင်း  (Stone/Soil contour bund)

 (၄)  မေမကျာ်မကျာက်တန်း (Check dam)

 (၅) အပင်စိုက်ကျင်းေျား (Planting Pits) ြြစ်သည်။

(၂) အြငေ်ျား၊ သဘာဝမြါေြ်ငေ်ျား စိေုြ်ျ ိုးြြင်းြြင့ ်ထနိ်းသေိ်းြြင်း  

ေိုးမေမပါက်ေျား မြေဆီလွှာကို   တိုက်ရိုက်ထိေှန်ြခင်း  ေေှိမစ 

ေန်နှင့် မြေဆီလွှာတိုက်စားြခင်းကို ကာကွယ်ေန်အတွက်   အပင်/

သဘာဝမပါက်ပင်နှင့်   ြေက်ပင်ေျား  စိုက်ပျ ိုးြခင်းြြင့် မြေဆီလွှာကို 

ကာကယွသ်ည့န်ည်းစနစ ်ြြစပ်ါသည။် ဤစနစက်ိအုသုံးြပုြခင်းအား 

ြြင့ ်မြေဆလီွှာမေတိကုစ်ားေှုကိ ုကာကယွန်ိငုြ်ခင်း၊ တိကုစ်ားစီးဆင်း 

မေ၏အေှိန်ကိုမလျှာ့ချနိုင်ပပီး နုန်းအနည်ေျားနှင့်  မြေေှုန်ေျား   စုပုံ 

လာမစြခင်း၊   အပင်ေျားစိုက်ပျ ိုးြခင်းအားြြင့်     သစ်မဆွးဓာတ်ေျား   

ကကယ်ဝလာ၍    မြေဆီလွှာ၏ဂုဏ်သတ္တိေျား       မကာင်းလာြခင်း၊    

စာေျေ်နှာ ၁၈ သို့

ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောနည်းြြင့ ်ေြမဆီင်္ွှာထိန်းသိေ်းြြင်း။

 မာရီးထွေး (စိုက်ပျ ိုးထရးဦးစီးဌာန)



တနင်္လာ၊ ဇူင်္ိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

သိုသ့သာ ်သေဒနာသညအ်များစကု ထိအုသကရ်ှူ 

ကိရိယာဘူးသေးကို နည်းမှန်ေမ်းမှန် အသုံးမပြု 

တတက်ကပြင်း၊ ရှူသငွ်းသသာအြါ သကဆ်ိငုရ်ာသနရာ 

တွင် တစ်ဆယ်စက္ကန့်ကကာသအာင် မထားရှိပြင်း၊ 

အကဒ်ရနီယေ်ငက်ိ ုထိုးသငွ်းရနေုိ်အြ်သသာ ေနူာ 

များမှာေည်း ၁၆ ရာြိုင်နှုန်းသောက်သာ မှန်မှန် 

ကန်ကန် ထိုးသွင်းနိုင်ပြင်းစသည့်   သက်ဆိုင်ရာ 

သဆးြစ္စည်းကရိယိာများကိ ုမနှမ်နှက်နက်န ်မသုံးစွ ဲ

တတက်ကသပြင့ ်   အြျနိမ်အီသကက်ယဆ်ယသ်ရးကိ ု

ေက်ေွတ်ဆုံးရှုံးသနကကရသကကာင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ 

ြန်းနာရငက်ျြသ်ရာဂါဆိငုရ်ာအြွဲ့အစည်းက သတ ိ

သြး နှိုးသဆာ်ေျက်ရှိသည်။ 

အထူးသတိပြုရန်မှာ   ြန်းနာရင်ကျြ်သရာဂါ 

ရှိသသာ အမျ ိုးသမီးများသည်   မျ ိုးသအာင်နိုင်မှု 

ပြဿနာကကုံသတွ့နိငုဗ်ြီး ထိသုရာဂါသေဒနာြစံားသန 

ရသသာ အမျ ိုးသမီးများသည ်ကိယုေ်နသ်ဆာငန်ိငုရ်န ်

ြျမ်းမျှ အြျနိ ်၅၅ ေနငှ့အ်ထက ်ကကာပမင့န်ိငုသ်ည။် 

ထို့သကကာင့် ြန်းနာရင်ကျြ်ရှိသသာ အမျ ိုးသမီးများ 

အသနပြင့ ်ကိယုေ်နမ်သဆာငြ်င ်၎င်းသရာဂါသေဒနာ 

ကို အရှိန်ပမှင့် ကုသမှုြံယူသင့်သည်။

ရောဂါင်္က္ခဏာများ

ြန်းနာရငက်ျြ်သရာဂါပြစသ်သာအြါ ထိသုေဒနာ 

၏  သစ့သဆာ်မှုသကကာင့်   အသက်ရှူေမ်းသကကာင်း 

ကျဉ်းသွားသေရ့ှသိည။် သေြျွနသ်ကံဲသ့ို ့တရွှရီွှပီမည ်

ပြင်း၊ ပြတ်သတာင်းပြတ်သတာင်း   အသက်ရှူပြင်း 

သို့မဟုတ်  အသက်ရှူရြက်ြဲပြင်း၊     ရင်ဘတ် 

တင်းကျြပ်ြင်း၊ သြျာင်းဆိုးပြင်း၊ ြျွသဲြံါပြင်း စသည ်

တိုက့ေည်း ြန်းနာရငက်ျြသ်ရာဂါ၏ ေက္ခဏာများ 

ပြစ်သည်။     ြန်းနာသေဒနာသည်     အများစုက 

သြိမ်ပြင်းထနေ်သှသာေ်ည်း အြျ ို့မှာ သသသောက ်

သညအ်ထ ိအသကရ်ှူမနွ်းကျြ်စွာ ြစံားကကရသည။် 

နာတာရှည် ြန်းနာပြစ်ပြင်းသကကာင့်     အသက်ရှူ 

ေမ်းသကကာင်းနှင့် သေပြန်နံရံများ ြို၍ထူောကာ 

ြတိဆ်ိုမ့နွ်းကျြမ်ှုကိ ုပြစသ်စသည။် ထိအုသပြအသန 

မျ ိုးတွင် ြန်းနာသြျာက် ရှူသဆးကိရိယာကို မပြစ် 

မသန သုံးစွဲရြါမည်။

သေဒနာပြင်းထန်သသာ်ေည်း     ကျန်းမာသရး 

အတွက် ညီညွတ်မျှတစွာသနထိုင်ဗြီး   နည်းစနစ် 

တကျ စားသသာက်သြးပြင်းပြင့် ြန်းနာရင်ကျြ် 

သရာဂါကိ ုတပြည်းပြည်း သေျှာြ့ျနိငုသ်ည။် ြန်းနာ 

ရငက်ျြသ်ရာဂါသည ်သရရညှက်သုရန ်ေိအုြသ်ပြင့ ်

မသိားစဆုရာေနန်ငှ့ ်မပြတစ်စသ်ဆးပြသရန ်ေိအုြ ်

သည်။

သတိပြုရေောင်ကကဉ်ေန်

ြန်းနာရင်ကျြ်သေဒနာသည်များ   အသနပြင့် 

သအာကြ်ါ အပြုအမ၊ူ အသနအထိငုမ်ျားကိ ုသတပိြု 

သရှာင်ရှားသင့်သည်။ 

ြုန်အမှုန်များ၊     တိရ စ္ဆာန်အသမွးအမှင်များ၊ 

ြန်းေတမ်ှုန်များ၊   ရနံ့စူးရသှသာ အစားအသသာက၊် 

သရသမှေး၊   ြန်းရနံ့တို့က    ဓာတ်မတည့်မှုပြစ်ကာ 

ြန်းနာရင်ကျြ် ထောသစနိုင်၍ သတိနှင့် ဆင်ပြင် 

သနထိုင်ြါ။

သအးပမသသာသေ သို့မဟုတ် စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်း 

သသာ သေများကို ရှူရှိုက်ရသသာအြါ သရာဂါြိုကက 

သစနိုင်၍ သအးသသာရာသီမှာ နှာသြါင်းနှင့်  ြါးစြ် 

တို့ကို သြါင်းစည်းြေါနှင့် စည်းြတ်ထားြါ။ 

အြအူသအးေနွက်ပဲြင်း၊ နှာသစးပြင်း၊ အသအးမ ိ

ပြင်း၊ တုြ်သကွးြျားနာပြင်းကေည်း   သရာဂါကို 

ကကသစတတ်သည်။

အမှိုကမ်ျား မီးရှို့သည့သ်နရာ သိုမ့ဟတု ်ထင်းနငှ့ ်

ြျကပ်ြုတသ်သာ မီးြိသုဘးမှာ မသနြါနငှ့။် စီးကရက ်

အသငွ့က   အသက်ရှူေမ်းသကကာင်းကို  ေှုံ့သဆာ် 

နှိုးဆသွပြင့ ်  သဆးေြိမ်သသာကြ်ါနငှ့။်  သဆးေြိ ်

သသာက်သူများနှင့် သေးသေးသနြါ။

ထမင်းကို   ြမာဏနည်းနည်းနှင့်     အကကိမ် 

များများ ြွစဲားြါ။ အစာအမိအ်ကစ်စမ်ျားအသြါ်သို ့

ဆနတ်ကေ်ာပြင်းက ရငြ်နူာပြစသ်စကာ   ြန်းနာ 

ရငက်ျြထ်ပြင်းကိ ုအစြျ ိုးသြးနိငု၍် အြိရ်ာမေငြ်င ်

ထမင်းမစားြါနှင့်။ 

ြန်းနာရင်ကျြ်ရှိသူ၏    ငါးရာြိုင်နှုန်းြန့်မှာ 

အကိုက်အြဲသြျာက်သဆး(NSAIDS)များနှင့် ဓာတ် 

မတည့တ်တက်ကသြ။ ထိသုမူျားအတကွ ်အကစ်ြ်ရင ်

မြါသသာ အကိုက်အြဲသြျာက်သဆးတစ်မျ ိုးပြစ် 

သည့ ်Acetaminophen(Tyneno) ကိသုာ သုံးစွြဲါ။

အိမ်တွင်းကုထုံးများ

ြျားရညက် ြျွမဲျားကိ ုသြျာက်ျသစဗြီး အသကရ်ှူ 

ေမ်းသကကာင်းကုိြွင့်သစသပြင့် ြျားရည်ရနံ့ကုိ ရှူရှိုက် 

သြးြါ။ သရသနွးြြူတူစြ်ကွထ်မဲှာ ြျားရည ်ေကြ်က ်

ရညဇ်နွ်းတစဇ်နွ်း သရာသြျာ၍်   တစသ်န့နစှက်ကမိက်ျ 

စုစုသြါင်း နှစ်ြွက်သသာက်ြါ။ 

သြန်းသီးအသပြာက်များကို     သရသနွးစိမ်၍ 

တစ်ညသိြ်ထားြါ။ နံနက်အိြ်ရာထ ထိုစိမ်ထား 

သသာသရကို သသာက်သြးပြင်းပြင့်    ြျွဲသေိြ်များ 

သြျာဆ်င်းသွားသစနိငုသ်ည။် (ထိနုည်းအတိငု်း နစှေ် 

တိတိ ဆက်သသာက်ြါ)

ြန်းနာရငက်ျြထ်သနြျနိ ်သံြရာရညသ်သာက ်

သြးပြင်းကေည်း ထူးပြားသက်သာသစနိုင်သည်။ 

ြျင်းနှင့ ်ြနဲံ့သာြင်ပြုတရ်ညထ်ကဲိ ု   ြျားရည ်

ြတ၍် နနံက ်တစက်ကမိ၊် ညသန တစက်ကမိ ်သသာကြ်ါ။

ကကက်သွန်ပြူက     ြန်းနာရင်ကျြ်အတွက် 

အသကာင်းဆုံး      မီးြိုသြျာင်သဆးေါးပြစ်သည်။ 

ကကက်သွန်ပြူ ၁၀ မှောကို နွားနို့ ၃၀ မီေီေီတာပြင့် 

ပြုတ်၍ တစ်သန့တစ်ကကိမ်သသာက်ြါ   သို့မဟုတ် 

သရသနွးဆဆူမူှာ ကကကသ်နွပ်ြူ သေးမှောြတ၍် အြျနိ ်

ငါးမိနစ်ြန့် အသအးြံြါ။ နံနက်တစ်ကကိမ်၊ ညသန 

တစက်ကမိ ်သသာကသ်ြးပြင်းပြင့ ်ြန်းနာသရာဂါ သသိ ိ

သာသာ သေျာ့ကျသစသည်။ 

ြန်းနာသရာဂါထသနြျနိ်တွင်   မုန်ညင်းဆီကို 

ြရုတ်ဆီနှင့်သရာ၍ သကျာနှင့်ရင်ဘတ်အနှံ့ စိမ့်ေင် 

သွားသအာင် ြွတ်နယ်ေိမ်းသြးြါ။    အသက်ရှူ 

ေမ်းသကကာင်း ြုံမှန်အတိုင်း ြွင့်ောြါေိမ့်မည်။ 

အသစ့ထုတ်ထားသသာ ဆီးပြူသီး  ငါးဂရမ်ကို 

ြျားရည် ေက်ြက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းပြင့် သရာသနှာ 

စားသြးြါ။ ထိသုိုစ့ားပြင်းပြင့ ်သရာဂါသကသ်ာသည့ ်

အပြင ်အငအ်ားများ ပြနေ်ညပ်ြည့ေ်ာသစနိငုသ်ည။် 

ဒန့်သေွန်ရွက်    ေက်တစဆ်ုြ်စာြမာဏကို 

သရ ၁၈၀ မေီေီတီာပြင့ ်အြျနိ ် ငါးမနိစမ်ျှပြုတက်ာ 

ြြ်သနွးသနွးသသာက်ဗြီး အရွက်များ ေါးစားြါ။ 

အုိမီဂါ-၃ ြက်တီးအက်စစ်ြါရိှသသာ ဆယ်ေ်မွန် 

ငါးများက ြန်းနာရငက်ျြက်ိ ုသသိသိာသာ သေျာက့ျ 

သစနိုင်သည်။ 

တိုင်းေင်းကုထုံးများ

ြင်စိမ်းရွက်အသပြာက်ကို မီးဗမိုက်၍  ရှူရှိုက် 

သြးြါ။ ထိုရနံ့က  ေူကို   ေန်းဆန်းသြါ့ြါးသစကာ 

အာရုံစူးစိုက်မှု အားသကာင်းောသစသည်။ 

ြစဲင်းငုကံိ ုတစသ်န့ နိုဆ့ဘီူးတစဘ်ူး ဆားြတ၍် 

ပြုတစ်ားြါ။ သသိသိာသာ ြန်းနာရငက်ျြ် သကသ်ာ 

သစသည်။ ထိုြမာဏအတိုင်း   အြျနိ်သေးေကကာ 

စားသြးြါက သရာဂါ ေုံးေသြျာကက်င်းသစနိငုသ်ည။်

အမှုန့်ကကတိသ်ထာင်းထားသသာ နတသ်ဆးဂမနု်း 

နှစ်ကျြ်သားကို ြျားရည်တစ်ြုေင်းတွင် သရာစြ် 

သမှေ၍ အြျနိ်သုံးရက်ကကာ  သနေှန်းြါ။  သထာြတ် 

၂၀ ကျြသ်ားသရာထည့ဗ်ြီး နာနာသမှေကာ သနာကထ်ြ ်

သေးရက်ဆက်၍ သနေှန်းသြးြါ။ စုစုသြါင်း ြုနစ် 

ရကတ်တိ ိသနေနှ်းဗြီးြါက ေကြ်ကရ်ညဇ်နွ်းပြင့ ်

နနံက၊်   ည  တစဇ်နွ်းကျစ ီ  တစသ်န့နစှက်ကမိစ်ားဗြီး 

သရသနွးအြန်ရည်သသာက်သြးြါ။

သရှာက်သီးတစ်ေုံးနှင့်အတူ     ေင်းသနပမစ်၊ 

ဒန့်သေနွပ်မစ၊် သသဘောြုိပမစ၊် (ထိအုပမစ ်သုံးမျ ိုးနငှ့ ်

အသေးြျနိတ် ူသရှာကသ်ီးတစေ်ုံး)တိုက့ိ ုသပမအိုးထ ဲ

ထည့ ်ေုသံအာငြ်တိဗ်ြီး ကျွမ်းသအာငြ်တု၍် အမှုန့် 

ကကိတ်ြါ။ ထိုသဆးမှုန့်ကို   တစ်သန့    အနည်းဆုံး 

နှစ်ကကိမ် ေျက်စားြါ။ 

ဟင်းြတ်မဆောနှင့် ြျားရည်  ဆတူသရာဗြီး 

ေျက်သြးြါ။

သစ်သီးဝင်္ံနေင့် ဟင်းသီးဟင်းေွက် များများစား

သေ့ောမှုမှတ်တမ်းများအရ   ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ 

၂၀၁၈ ြုနှစ်မှစ၍ ေူ ၅ ဒသမ ၄ သိန်းအထိ    (ေူ  

၁၂ ဦးတွင် တစ်ဦးနှုန်း)   ြန်းနာရင်ကျြ်သရာဂါ 

ြံစားသနရဗြီး သစ်သီးနှင့်  ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ 

ြုံမှန်စားသသာသူများတွင်    ြန်းနာရင်ကျြ်သရာဂါ 

ပြစ်နိုင်သည့်အန္တရာယ် ၃၀  ရာြိုင်နှုန်း  နည်းြါး 

သကကာင်း ြါရတီက္ကသိေုမ် ှသသုတသမီျားက သေေ့ာ 

သတွ့ရှိြဲ့ကကသည်။ အဆုတ်သရာင်ပြင်း သို့မဟုတ် 

အဆတုြ်ပွြင်းသကကာင့ ်ပြစသ်ြါ်သသာ ြန်းနာရငက်ျြ ်

သရာဂါအတကွ ်ဟင်းသီးဟင်းရကွ ်သစသ်ီးေေမံျား 

တွင် ြါရှိသသာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ြစ္စည်းများနှင့် 

နာတာရညှသ်ရာငရ်မ်းမှုကိ ုတိကုြ်ျကသ်ြးနိငုသ်ည့ ်

ဂုဏ်သတ္တိများက   ေွန်စွာအသထာက်အကူပြုနိုင် 

သည်။ 

စာမျက်နော ၁၈ သို့

ြန်းနာေင်ကျြ်ရောဂါအရကကာင်း သိမေတ်ဖွယ်ောအပဖာပဖာ ရြါက်ရြါက်
ြန်းနာေငက်ျြရ်ောဂါကိ ုရေးသြိ္ပနံည်းအေ Asthma ဟရုေါ်သည။် Asthma ေိရုသာ ရဝါဟာေမော ရေေးကျရသာ ဂေဘိာသာစကားပဖစသ်ည။် တိရုတာင်းင်္ျငပ်မနစ်ွာ 

အသကရ်ေူပေင်း(Panting or Short drawn breath)ဟ ုအဓြိ္ပာယေ်သည။် ြန်းနာေငက်ျြ်ရောဂါသည ်ဓာတမ်တည့ရ်ောဂါတစမ်ျ ိုးပဖစပ်ြီး ေန္ဓာကိယု၏် တုံပ့ြနမ်ှု 

က အသကရ်ေူင်္မ်းရကကာင်းတငွ ်ကကီးစွာရသာပြဿနာကိ ုပဖစရ်စသည။် ကျား၊ မ အေယွသ်ုံးြါးမရေွး ပဖစရ်ြါ်ေစံားေတတသ်ည။် အများအားပဖင့ ်မဘိမျ ိုးရိုးဗဇီ 

ရကကာင့် ပဖစ်ရင့်္ေေိသည်။ ညသန်းရေါင် သို့မဟုတ် နံနက်င်္င်းအားကကီးအေျနိ်များတွင် ရောဂါထရဖာက်ရင့်္ေေိပြီး ရေွေးရစးများထွက်င်္ာကာ တေွှီေွှပီမည်၍ 

အသက်ရေူကျြ်ပေင်းရကကာင့် အင်္ွန်ြင်ြန်းင်္ေသင်္ို ရောဂါေံစားရနေသူကို ရဘးမေ ပမင်ေ၊ ကကားေသူအဖို့မောင်္ည်း စိတ်မသက်သာင်္ေရြ။ ထိုသို့ ေျနိ်ေါမရေွး 

ြန်းနာေင်ကျြ်ရောဂါေေိသူများသည် အသက်ရေူသွင်းေရသာ အကူကိေိယာရင်္းကို အပမဲ ရောင်ထားကကေသည်။

‘‘လေ့ောမှုမှတ်တမ်းများအရ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ေူ ၅ ဒသမ ၄ 

သိန်းအထိ (ေူ ၁၂ ဦးတွင် တစ်ဦးနှုန်း)  ပန်းနာရင်ကျပ်လရာဂါခံစားလနရဗပီး 

သစသ်ီးနငှ့ ်ဟင်းသီးဟင်းရကွမ်ျား ပုမံနှစ်ားလသာသမူျားတငွ ်ပန်းနာရငက်ျပလ်ရာဂါ  

ဖြစ်နိုင်သည့်အန္တရာယ် ၃၀  ရာခိုင်နှုန်း   နည်းပါးလြကာင်း   ပါရီတက္ကသိုေ်မှ 

သလုတသမီျားက လေေ့ာလတွ့ရှခိဲြ့ကသည။် အဆတုလ်ရာငဖ်ခင်း သိုမ့ဟတု ်အဆတု ်

ပွဖခင်းလြကာင့်  ဖြစ်လပါ်လသာ ပန်းနာရင်ကျပ်လရာဂါအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် 

သစ်သီးဝေံများတွင်ပါရှိလသာ  ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနှင့်    နာတာရှည် 

လရာငရ်မ်းမှုကိ ုတိကုြ်ျကလ်ပးနိငုသ်ည့ ်ဂဏုသ်တ္တမိျားက ေနွစ်ွာအလထာကအ်က ူ

ဖပုနိုင်သည်’’



တနင်္လာ၊ ဇူင်္ိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

စာမျက်နှာ ၁၇ မှ
ထိုပ့ြင ်ကျန်းမာရေးနငှ့အ်ည ီဟင်းသီးဟင်းေကွ ်

သစသ်ီးဝလစံားသုံးမှုများသတူိုသ့ည ်ြန်းနာေငက်ျြ ်

ရောဂါပြစြ်ွားနိငုရ်ပေ ြိနုည်းပြီး ၎င်းရောဂါေှနိငှ့ပ်ြီး

သမူျားတငွလ်ည်း ရဝဒနာေစံားေနိငုသ်ည့အ်န္တောယ ်

နည်းြါးရြကာင်း ပြငသ်စသ်ရုတသမီျားက အကကပံြု 

ထားြကသည်။   အသားများနှင့်   ဆားငန်ရသာ 

သိုမ့ဟတု ်သြကားြါရသာ အစားအစာများ စားပေင်း 

ရြကာင့် ြန်းနာရောဂါထိန်းေျုြ်ေန်  ြိုေက်ေဲရစ 

နိုင်ရြကာင်းကိုလည်း    ပြင်သစ်သုရတသီများက 

သတိရြးထားသည်။

ကကာင်းကျ ိုးပြုကော ေစ်ေီးများ

မနုလ်ာဥနကီ အသကရ်ှူလမ်းရြကာင်းေှ ိအကျ ိ

အေျွဲများကို ေှင်းထုတ်ရြးနိုင်ရသာ အရကာင်းဆုံး 

အစားအစာပြစသ်ည။် ြန်းနာရောဂါေိှသမူျားအရန 

ပြင့် ရဝဒနာအရပေအရန   မပြင်းထန်ရစြို့အတွက် 

မနုလ်ာဥနကီိ ုမပြစမ်ရနစားရြးသင့သ်ည။် မနုလ်ာ 

ဥနီကုိ ကကိတ်ရေျ၍ ရြျာ်ေည်အပြစ်လည်း ရသာက်သံုး 

နိငုသ်ည။် ၎င်းမနုလ်ာဥနရီြျာေ်ညထ်သဲို ့တရတုန်နံ ံ

ြင်ထည့်၍ ရြျာ်ရသာက်ပေင်းက    ြန်းနာရောဂါ 

အတွက် ြိုမို ရဆးစွမ်းထက်ပမက်ရစသည်။ 

မုန်လာဥနီအေသာကို လုံးဝမနှစ်သက်သူများ 

အတကွ ်အပေားရသာ နည်းလမ်းရကာင်းများ    ေှြိါ 

သည်။ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာကယ်ရိုတင်းနှင့် ြရလဗို 

နွိုက်တို့ ပမင့်မားစွာြါေှိရသာ  သစ်သီးဝလံများကို 

စားရြးြါ။ ၎င်းဓာတသ်ုံးမျ ိုးတို၏့ အာဟာေဓာတပ်ြု 

မှုက    အသက်ရှူလမ်းရြကာင်း    ပြဿနာတို့ကို 

ရလျာ့ြါးသက်သာရစသည့်အပြင်     အဆုတ်၏ 

စွမ်းရဆာင်ေည်ကိုြါ တိုးပမင့်လာရစသည်။ ထို့ပြင် 

၎င်းအာဟာေဓာတ်များက  အသက်ရှူကျြ်သည့် 

အဆုတ်ရောဂါ၊ ရလပြန်ရြာင်းြွသည့်ရောဂါများ

ကိုြါ သက်သာရစသည်။ အဆိုြါဓာတ်သုံးမျ ိုးကို 

စမနုစ်ြါး၊ သေွားသီး၊  ဟင်းနနုယေွ်က၊် ေေမ်းေျဉသ်ီး၊ 

Beetroot ရေါ် အစမိ်းေင့ရ်ောင ်အေကွက်ကီးများပြင့ ်

ရသွးနီရောင်ကဲ့သို့ အေည်ေွှမ်းရသာ    မုန်လာဥနီ 

အလုံး၊ ရေွှြရုသံီး၊ စရတာဘ်ယေ်သီီး၊ တလည်းသီး 

နှင့် နာနတ်သီးစသည့်   သစ်သီးဝလံများထဲတွင် 

ေေှိနိုင်ြါသည်။

အကကာင်းဆုံးကော ေစ်ေီးကျျာ်ရည်များ

ြန်းနာရောဂါနှင့် အပေားရသာ     အသက်ရှူ 

လမ်းရြကာင်းဆုိင်ောပြဿနာများအတွက် အရကာင်း 

မွန်ဆုံး ရြျာ်ေည်နှစ်မျ ိုးေှိြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- 

 (က) ကနစ်နွ်းေကွ ်     လကတ်စဆ်ြ်ုေန့်၊ ေျင်း 

လကမ်ဝကေ်န့်၊  မနုလ်ာဥန ီသုံးဥ လိအုြ ်

သည။်    ၎င်းြစ္စည်းသုံးမျ ိုးကိ ုကကတိရ်ေျ၍ 

ေလာရသာ သစ်သီးရြျာ်ေည်ကို ရန့စဉ် 

ရသာက်ြါ။ 

 ( ေ )  အစမိ်းရောငြ်န်းသီး နစှလ်ုံး၊  သြံောသီး 

တစ်ပေမ်း၊   တရုတ်နံနံ    ရပောက်ြင်၊ 

ဟင်းနုနယ်ေွက်လက်တစ်ဆုြ်ေန့်  လုိအြ် 

သည။် ၎င်းြစ္စည်းရလးမျ ိုးကိ ုကကတိရ်ေျ၍ 

ေလာရသာ သစ်သီးရြျာ်ေည်ကို ရန့စဉ် 

ရသာက်ြါ။

အေျုြ်အားပြင့်ဆိုရသာ်       သစ်သီးဝလံနှင့် 

ဟင်းသီးဟင်းေွက်ရြျာ်ေည်များသည်    ြန်းနာ 

ေင်ကျြ်ရောဂါအတွက်သာမက   အသက်ရှူလမ်း 

ရြကာင်းဆိငုေ်ာ ပြဿနာအမျ ိုးမျ ိုးအတကွ ်သဘာဝ 

ရဆးြက်ဝင်များ ပြစ်ြကသည်။   သတိပြုေန်မှာ 

သန့်ေငှ်းလတဆ်တရ်သာ ရအာဂ်နဲစြ်စ္စည်းများကိ ု

ရေွးေျယ်ရြးေမည်ပြစ်သလို ရေပြင့် သန့်ေှင်းစွာ 

ရဆးရြကာပြီးမှသာ    ရြျာ်ေည်ရဆးဝါးအပြစ် 

ရသာက်သုံးသင့်ြါသည်။  မည်သည့်   အသက်ရှူ 

လမ်းရြကာင်းဆိငုေ်ာ ရောဂါများအတကွမ်ဆိ ုအေျ ို 

ေည်၊ အရအးများနှင့် ဆား(အငန်)တ့ုိကုိ ရလှော့နုိင်သမှေ 

ရလှောေ့ျ၍ ြကကဥ်နငှ့ ်နွားနိုတ့ိုက့ိလုည်း သင့တ်င့ရ်ု ံ

သာ စားြါ။ ဟင်းလျာများ ေျကပ်ြုတစ်ားရသာကေ်ာ 

တငွ ်ဟင်းေကွဆ်ကီိသုာ ဦးစားရြးရေွးေျယသ်င့ြ်ါ 

ရြကာင်း အကကံပြုလိုက်ေြါသည်။            ။ 

စာမျက်နှာ ၁၆ မှ
အြင ်အပမစမ်ျား ထိုးဆင်းမှုရြကာင့ ်ရပမမှုနြ်ွဲ့စည်းမှုရကာင်းလာပြီး 

ရေစမိ့ဝ်ငန်ိငုမ်ှုရကာင်းလာပေင်း စသည့အ်ကျ ိုးရကျးဇူးများကိ ုေေှရိစ 

နိုင်ြါသည်။ 

အြငမ်ျား၊ သဘာဝရြါကြ်ငမ်ျား စိကုြ်ျ ိုးပေင်းပြင့ ် မတရ်စာက ်

ရသာ ကနု်းပမင့ရ်နောများမ ှစီးဆင်းလာသည့ ်နနု်းအနညအ်နစှမ်ျား၊ 

ရပမမှုန်များ၊ အာဟာေဓာတ်များနှင့်     ဓာတုြိုးသတ်ရဆးများကို 

စရုဆာင်းြမ်းယနူိငုပ်ြီး ရြါင်းပမကရ်ြါကရ်ောကမ်ှုကိလုည်း နှမိန်င်း 

နိငုြ်ါသည။် အြငမ်ျား၊ သဘာဝရြါကြ်ငမ်ျား စိကုြ်ျ ိုးပေင်းနည်းပြင့ ်

ရပမဆီလွှာနှင့်ရေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရသာ နည်းလမ်းများမှာ-

 (၁)  ရလကာြငမ်ျား (သိုမ့ဟတု)်အကာအကယွ ်ေျုြံတုြ်ငမ်ျား 

စိုက်ြျ ိုးပေင်း

 (၂)  သဘာဝရေသငွ်း/ရေထတုရ်ပမာင်းများတငွ ်ပမကမ်ျား စိကုြ်ျ ိုး 

ပေင်း

 (၃) သစ်ရတာများပြန်လည်စိုက်ြျ ိုးပေင်း

 (၄) သဘာဝအြင်စိုက်တန်းများ စိုက်ြျ ိုးပေင်း  

 (၅)  ဗက်တီဗာနှင့် ရနဗီယာပမက်များ စိုက်ြျ ိုးပေင်း

 (၆)  စည်းရိုးတန်းများစိုက်ြျ ိုးပေင်းတို့ ပြစ်ြါသည်။

(၃)  ေီးနှံစိုက်နည်းစနစ်များ   ြုံစံများအေုံးပြု၍ ထိန်းေိမ်းပြင်း  

သီးနှစံိကုန်ည်းစနစမ်ျားနငှ့ ်သီးနှြံုစံမံျား၊ ရပမယာအသုံးေျမှုြုစံနံငှ့ ်

ရပမယာပြုပြငစ်မီသံည့ ်နည်းစနစမ်ျား (Soil management) စသည ်

တိုက့ိ ုရဆာငေ်ကွပ်ေင်းအားပြင့ ်ရပမဆလီွှာတိကုစ်ားပေင်းကိ ုကာကယွ ်

ရသာနည်းလမ်း ပြစ်ြါသည်။

သီးနှစံိကုန်ည်းစနစမ်ျား ြုစံမံျားအသုံးပြု၍ ရပမဆလီွှာ ထနိ်းသမိ်း 

ပေင်းအားပြင့ ်ရပမဆလီွှာကိ ုအကာအကယွရ်ြးပေင်း၊ ြုံးထားရြးပေင်း 

ပြင့ ်ရပမဆလီွှာတိကုစ်ားမှုကိ ုရလျာန့ည်းသကသ်ာရစပြီး အစိဓုာတက်ိ ု

ထိန်းထားနိုင်ပေင်း၊ သစ်ရဆွးဓာတ်နှင့် အာဟာေဓာတ်များ ရပမကကီး 

ထဲသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရြးနိုင်ပေင်း၊ လွှတ်ရကျာင်းစနစ်များစီမံ 

ပေင်းပြင့ ်ရပမဆလီွှာတိကုစ်ားမှု  ရလျာန့ည်းရစပေင်း၊     သီးနှသံစရ်တာ 

ရောရနှာစိုက်ြျ ိုးပေင်းအားပြင့် ရဂဟစနစ်ကို ြိုမိုရကာင်းမွန်လာရစ 

ပေင်း စသည့်အကျ ိုးရကျးဇူးများကို ေေှိရစနိုင်ြါသည်။ 

စိုက်နည်းစနစ်များပြင့် ရပမဆီလွှာထိန်းသိမ်းပေင်းတွင် အကန့် 

လိုက်စိုက်ြျ ိုးပေင်း (Strip cropping)၊ သီးရောစိုက်ြျ ိုးပေင်း(Mixed 

cropping)၊ သီးလှည့်စိုက်ြျ ိုးပေင်း (Crop   rotation)၊   ရပမလှြ်ပေင်း 

(Intercropping)၊ သဘာဝဝန်းကျငမ်ြျက ်စိကုြ်ျ ိုးရေး (Conservation 

tillage)၊ ထယ်ရေးမဲ့စိုက်ြျ ိုးပေင်း (Zero tillage) နှင့်   အနည်းဆုံး 

ထွန်ယက်စိုက်ြျ ိုးပေင်း(Minimum tillage)တို့ ြါဝင်သည်။

ရပမဆီလွှာစီမံေန့််ေွဲမှုနှင့်    ရပမဆီလွှာထိန်းသိမ်းပေင်းတို့တွင် 

စားကျက်ရပမများကို စနစ်တကျစီမံပေင်း၊ ကွန်တိုအလိုက် ထယ်ထိုး 

ထနွရ်မွှပေင်း၊ သီးနှြံင ်အကကင်းအကျနမ်ျားပြင့ ်ရပမြုံးပေင်း၊ ရပမြုံးြင ်

စိုက်ြျ ိုးပေင်း၊ သစ်စိမ်းရပမဩဇာ စိုက်ြျ ိုးထည့်သွင်းပေင်း၊ ရပမရဆွး 

ပြုလြု၍် သဘာဝရပမဩဇာထည့သ်ငွ်းပေင်းနငှ့ ်ရပမဆဩီဇာ ထကသ်န ်

ရစေန ်ဓာတရုပမဩဇာများကိ ုစနစတ်ကျအသုံးပြုပေင်းတို ့ပြစြ်ါသည။်

ရပမဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုြ်ငန်းများ        ရဆာင်ေွက်ောတွင် 

ရဆာငေွ်ကမ်ည့ရ်ဒသ၏ ရပမယာြုသံဏ္ဌာန(်ရတာငယ်ာ/ကိငု်း/လယ)်၊ 

ရပမယာအသုံးေျမှု   (စိုက်ြျ ိုးရပမ၊  စားကျက်ရပမ၊  သစ်ရတာရပမ၊ 

လှေ ိုရပမာင)်၊ ရပမအမျ ိုးအစား၊ ရလျာရစာကေ်ာေိငုန်ှုန်း၊ ရပမသားအနက၊် 

မိုးေွာသနွ်းမှု(မိုးရေေျနိ)်၊ စိကုြ်ျ ိုးသည့သ်ီးနှ၊ံ ရကျာကတ်ုံး ရကျာကေ်၊ဲ 

ေိငု်းကျွ/ဲနွား  ေေှနိိငုမ်ှု၊ အလြုသ်မားေေှနိိငုမ်ှုနငှ့ ်  ရငရွြကးကနုက်ျစေတိ ်

အရြါ်မူတည်ပြီး ရဆာင်ေွက်ေြါသည်။

ကပမဆီင်္ွှာထိန်းေိမ်းကရး င်္က်ကတေ့ကဆာင်ရွက်ရာတေင် 

အကရးကကီးေည့် အြျက်များ

ထို့ရြကာင့် ရပမဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုြ်ငန်းများ   ရဆာင်ေွက် 

ောတွင် ရတာင်သူများ၏ ရပမဆီလွှာတိုက်စားဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆိုင်သည့် 

ဗဟသုတု၊  သဘာဝအေင်းအပမစရ်ေနငှ့ ် ရပမဆလီွှာတိကုစ်ားပေင်းကိ ု

ကာကယွေ်ျငသ်ည့ ်ဆန္ဒသရဘာထား၊ စတိအ်ားထကသ်နမ်ှုနငှ့ ်လကေံ် 

မှုတိုသ့ည ်အငမ်တန ်အရေးကကီးြါသည။် ထိုပ့ြင ်ပမနမ်ာနိငုင်အံလယ ်

ြိုင်းကဲ့သို့ ရဒသများတွင် ရဆာင်ေွက်ေသည့် ရပမဆီလွှာထိန်းသိမ်း

ရေးလုြ်ငန်းများသည် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောနည်းပြင့်   ရဆာင်ေွက်ေပေင်း 

ပြစသ်ပြင့ ်နနု်းတားဆည/်ကနွတ်ိကုနသ်င်းများ တညရ်ဆာကေ်ာတငွ ်

ရပမရနောယူပေင်း၊ စိုက်ေင်းဧေိယာြုြ်ပေင်း၊ ထွန်/ထယ်ဝင်ောတွင် 

လည်း ကန်သင်းြတ်လည်တွင်   နွားလှည့်ေေက်ေဲပေင်းတို့ရြကာင့် 

ရတာငသ်မူျား၏လကေ်မံှုနငှ့ ်အနီးအနားေှရိတာငသ်မူျား၏ ြူးရြါင်း 

ရဆာငေ်ကွမ်ှု၊ ရငရွြကးအရထာကအ်ြံရ့ြးနိငုမ်ှုနငှ့ ်တညရ်ဆာကပ်ြီး 

သည့အ်ေါတငွလ်ည်း ဆကလ်ကထ်နိ်းသမိ်းေနလ်ိအုြမ်ှု ဆန္ဒသရဘာ 

ထားများသည ်ရပမဆလီွှာထနိ်းသမိ်းရေးလြုင်န်းများ ရြာရ်ဆာငေ်ာ 

တွင် ကကုံရတွ့နိုင်သည့် စိန်ရေါ်မှုများပြစ်ြါသည်။

သိုေ့ာတငွ ်ရပမဆလီွှာသည ်စာရေးသတူိုလ့သူားမျ ိုးနယွအ်ားလုံး

၏ စား၊ ဝတ်၊ ရနရေး အရပေေံလိုအြ်ေျက်ကို ပြည့်ဆည်းေန်အတွက် 

အဓကိကျပြီး ပြနလ်ညအ်စားထိုး၍မေနိငုသ်ည့ ်သဘာဝအေင်းအပမစ ်

ပြစ်သည့်အပြင် ရပမဆီလွှာပြစ်ရြါ်မှုသည် အေျနိ်ြကာသည့်အတွက် 

ရပမဆီလွှာကို တိုက်စားြျက်စီးပေင်းမပြစ်မီ ကကိုတင်ကာကွယ်ပေင်း 

နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလုြ်ငန်းများသည် အရေးကကီးြါသည်။ 

ထို့ပြင် ောသီဥတုရပြာင်းလဲမှုနှင့် ကမ္ဘာကကီးြူရနွးလာမှုပြစ်စဉ်၊ 

ြတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊ ြတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ေှိများ၊   သဘာဝ 

ရြါကြ်ငမ်ျားနငှ့ ်သဘာဝသယဇံာတများကိ ုအလနွအ်ကျွသံုံးစွလဲာမှု၊ 

လူတို့၏ပြုပြင်ြန်တီးမှု၊  ရနထိုင်မှုြုံစံတို့ရြကာင့်   ရဂဟစနစ်များ 

ယိုယွင်းလာပြီး Biodiversity  ဆုံးရှုံးမှုများလာပေင်း၊   ရပမဆီလွှာ 

တိုက်စားပေင်း၊ မိုးရေါင်ရေေှား ပြဿနာများသည် ယရန့ ၂၁ ောစု၏ 

စနိရ်ေါ်မှုများြငပ်ြစေ်ာ စိကုြ်ျ ိုးရေးကဏ္ဍ တိုးတကေ်နန်ငှ့ ်ရကျးလက ်

ရနပြည်သူများ၏    လူမှုစီးြွားဘဝြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရစေန်အတွက် 

သဘာဝသယဇံာတအေင်းအပမစ ်ရပမဆလီွှာကိ ုအမျ ိုးသားရေးတာဝန ်

တစ်ေြ်အပြစ်   ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းြကေန်   လိုအြ်လာြါရြကာင်း 

တိုက်တွန်းအြ်ြါသည်။  ။

 r မြနြ်ာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကဲ့သို့ ဒေသြျားတွင် ဒောင်ရွက်ရသည့် ဒမြေီလွှာထိန်းသိြ်းဒရးလုပ်ငန်းြျားသည် 

ရပုပ်ိငု်းေိငုရ်ာနည်းမြင့ ်  ဒောငရ်ကွရ်မြင်းမြစသ်မြင့ ်နနု်းတားေည/်ကနွတ်ိကုနသ်င်းြျား တညဒ်ောကရ်ာ 

တွင် ဒမြဒနရာယူမြင်း၊ စိုကြ်င်းဧရိယာပုပ်မြင်း၊ ထွန်/ထယ်ဝင်ရာတွင်လည်း   ကန်သင်းပတ်လည်တွင်   

နွားလှည့်ရြက်ြဲမြင်းတို့ဒြကာင့် ဒတာင်သူြျား၏လက်ြံြှုနှင့် အနီးအနားရှိဒတာင်သူြျား၏ ပူးဒပါင်း 

ဒောငရ်ကွြ်ှု၊ ဒငဒွြကးအဒထာကအ်ပံဒ့ပးနိငုြ်ှုနငှ့ ်တညဒ်ောကပ်ပီးသည့အ်ြါတငွလ်ည်း ေကလ်ကထ်နိ်းသြိ်း 

ရန်လိုအပြ်ှု ေန္ဒသဒောထားြျားသည် ဒမြေီလွှာထိန်းသိြ်းဒရးလုပ်ငန်းြျား ဒြာ်ဒောင်ရာတွင် ကကုံ ဒတွ့  

နိုင်သည့် စိနဒ်ြါ်ြှုြျားမြစ်ပါသည်

ကန့်ဘင်္ူ   ဇူင်္ိုင်   ၂၄

စစက်ိငု်းတိငု်းရဒသကကီး ကန့်ဘလပူမို့နယ ်စိကုြ်ျ ိုးရေးဦးစီးဌာန ကန့်ဘလမူျ ိုးသန့်ခေ၌ံ 

ြစဲင်းငု(ံမုေံွာရေွှဒဂဂ ါး) မျ ိုးရစအ့ဆင်(့RS) မျ ိုးသန့်မျ ိုးြွားအဆင် ့ဧက ၃၀ နငှ် ့ဆစီားသုံး 

မှု ြူလုံရစရေးအတွက် ရနြကာ(ဆင်းရေွှြကာ- ၂)  ဧက ၁၁၀ တို့ကို စိုက်ြျ ိုးထားော 

ရအာင်ပမင်ပြစ်ထွန်းလျက်ေှိရြကာင်းနှင့်    ယင်းစိုက်ေင်းများမှ   ထွက်ေှိလာသည့် 

မျ ိုးရကာင်းမျ ိုးသန့်မျ ိုးရစမ့ျားကိ ုတိငု်းရဒသကကီးအတငွ်း ရတာငသ်မူျားထ ံ  ပြနလ်ည ်

ပြန့်ပြူးရောင်းေျရြးသွားမည်ပြစ်ရြကာင်း သိေသည်။

“ကျွနရ်တာတ်ို ့ကန့်ဘလမူျ ိုးသန့်ခေကံ ဧက ၃၀၀ ေန့်ေှပိြီး စိကုြ်ျ ိုးနိငုတ်ာကရတာ ့

၂၄၃ ဧကေှိြါတယ်။ မျ ိုးရစ့ထုတ်စိုက်ကွင်းကထွက်လာတဲ့ မျ ိုးသန့်မျ ိုးရစ့ရတွကို 

ရဒသတွင်းရတာင်သူရတွကို သင့်တင့်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ ပြန့်ပြူးရောင်းေျရြးသွားမှာ 

ပြစြ်ါတယ”်ဟ ုကန့်ဘလမူျ ိုးသန့်ခေတံာဝနေံ် ဦးစီးအောေှ ိဦးေငရ်မာငလ်င်းက ရပြာ 

သည်။ ကန့်ဘလူမျ ိုးသန့်ခေံအရနပြင့် ယာသီးနှံများကို အဓိကထား၍ မျ ိုးရစ့ထုတ် 

လြုင်န်း လြုရ်ဆာငရ်ြကာင်း၊  စိကုြ်ျ ိုးထားသည် ့မျ ိုးရစမ့ျားသည ်ရဒသရေရပမောသ ီ

ဥတနုငှ်က့ိကုည်ရီသာ မျ ိုးသန့်မျ ိုးြွားမျ ိုးရစမ့ျားပြစရ်ြကာင်း၊ ကန့်ဘလပူမို့နယတ်ငွ ်

မျ ိုးရကာင်းမျ ိုးသန့်မျ ိုးရစ့များထုတ်လုြ်သည့် မျ ိုးသန့်ခေံနှစ်ေုေိှော ယင်းတ့ုိမှာ ကန့်ဘလူ 

မျ ိုးသန့်ခေနံငှ် ့ရပမမနွမ်ျ ိုးသန့်ခေတံိုပ့ြစရ်ြကာင်း သေိသည။် ကအာငဝ်င်းငငမိ်း(ကန့်ဘင်္)ူ

ကန့်ေလူပြို့နယ်ရှိ 

ြျ ို းဒစ့ထုတ်စိုက်ြင်းြျား 

ဒအာင်မြငမ်ြစ်ထွန်းလျက်ရှိ



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင် ၂၅၊  ၂၀၂၂

စာတည်းမှူးချုပ် -	 အောင်နိုင်ဦး

ခခတ္တစာတည်းမှူး	 -	 မြင့်စိုး

သတင်းခောက်မှူး -	 ခင်ရတနာ

စာတည်းများ -	 ကြည်ဝင်း၊	ဝင်းအြော်၊	သိြ့်သိြ့်ြိုး	

ဘာသာပပန် - မခူးစန္ဒီအနေး၊	တင်လင်းအောင်
စာတည်း

အကကီးတန်း -	 အြော်သူဝင်း၊	ဇင်ဦး၊	တင်အြာင်လေင်၊
သတင်းခောက်များ  ဟိန်းထြ်အဇာ်	 	

အငယ်တန်း -	 အနဝင်းထေန်း(၂)၊	အဝသနူေယ၊်	ြြီဖီြိုး၊	အဇာဝ်ိငု်းအောင၊်
သတင်းခောက်များ  ခင်မြူအထေး  

ဓာတ်ပုံ - တင်စိုး	
သတင်းခောက်
သုခတသန - ေိေိခင်နှင့်	ေြေဲ့

ခနပပည်ခတာ်-စာတည်းမှူး	 ၀၆၇-၃၆၁၄၂၊	စာတည်းအဖွဲ့	 ၀၆၇-၃၆၁၄၅၊	ဖက်စ်	 ၀၆၇-၃၆၁၄၃၊	

ရနက်နုရ်ုံးခွ-ဲ အမတှ(်၅၃)၊ နတခ်မာကင််္မ်းသယွ(်၁)၊ ဗိငု်္ခ်ျ ို(၂) ရပက်ကွ၊် ဗဟန်းမမို့နယ၊် ရနက်နုမ်မို့၊ 

စာတိုက်ခသတ္တာအမှတ-်၄၀၊		စာတည်းအဖွဲ့  ၀၁-၅၄၄၃၀၉၊		မန်ခနဂျာ		၀၁-၅၄၄၃၁၄၊		စီမံ ၀၁-

၅၄၄၃၁၅၊	ခငွစာရင်း ၀၁-၅၄၄၃၁၆၊	ခြကာ်ပငာ	၀၁-၅၄၅၈၃၄၊		၀၁-	၅၅၉၁၁၈၊		Fax		၀၁-၅၄၆၂၂၁၊	

၀၆၇-၃၆၁၄၈၊	မြန့်ခေအိရး	၀၁-၅၄၄၃၁၇၊		Fax	၀၁-၈၆၀၄၅၄၆။

mmalin.npt@ gmail.com
www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

စာပပင် - အေးအေးြိုးလှိုင်နှင့်	ေြေဲ့

စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းမှုနှင့် - သန်းထေန်းအောင်နှင့်	ေြေဲ့
ဒီဇိုင်း

အီးခမးနှင့် အွန်င်္ိုင်း - သြ်လေင်ဦးနှင့်	ေြေဲ့

ေုတ်ခေပခင်းအမှတ် - (၀၁၀၉၃)	

ပုံနှိပ်ပခင်းအမှတ် 	 -	 (၀၀၈၇၇)

နိုင်ငံတကာ ခငွခြကးများ

ယခန့ခေးကွက်ခပါက်ခေးများ ၂၄- ၇ - ၂၀၂၂

အခမရိကန် တစ်ခဒါ်င်္ာ ကျပ်    ၁၈၅၀  . ၀

ဥခရာပ တစ်ယူရို  ကျပ်    ၁၈၈၂ . ၆ 

စင်ကာပူ တစ်ခဒါ်င်္ာ ကျပ်    ၁၃၂၅ . ၅ 

ေိုင်း တစ်ဘတ်                      ကျပ်       ၅၀   . ၀၇၄ 

ဂျပန်          ယန်း ၁၀၀ ကျပ်  ၁၃၃၂ . ၉ 

မခင်္းရှား တစ်ရင်းဂစ်  ကျပ် ၄၁၅ . ၀၈ 

တရုတ် တစ်ယွမ်        ကျပ်    ၂၇၃ . ၃၇

အိန္ဒိယ တစ်ရူပီး        ကျပ်    ၂၃ . ၁၃၄

ညီညီ - စုစည်းသည်

ရန်ကုန်စခတာ့အိတ်ချနိ်းခေးကွက်

ကုမ္ပဏီအမည် အဖွင့်ခေး (ကျပ်) အပိတ်ခေး (ကျပ်) ရှယ်ယာခစာင ် ခရ ရှယ်ယာတန်ဖိုး (ကျပ်)

FMI ၇၃၀၀ ၇၃၀၀ ၄၁၉ ၃၀၅၈၇၀၀

MTSH ၂၆၀၀ ၂၆၀၀ ၁၄၇၉ ၃၈၄၅၄၀၀

MCB ၀ ၀ ၀ ၀
FPB ၀ ၀ ၀ ၀

TMH ၀ ၀ ၀ ၀

EFR ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ ၉၀ ၂၂၅၀၀၀
AHP ၄၉၀၀ ၄၈၀၀ ၁၀၅ ၅၁၀၀၀၀

(SBP စက်သုံးဆီအခရာင်းဆိုင်မှ ရယူပါသည်)

စက်သုံးဆီ

စက်သုံးဆီ င်္က်င်္ီခေး(ရန်ကုန်)  င်္က်င်္ီခေး(မန္တခင်္း)

ဒီဇယ်(တစ်င်္ီတာ)  ၂၁၂၅ ကျပ်   ၂၁၇၅ ကျပ်

ပရီမီယံဒီဇယ်(တစ်င်္ီတာ) ၂၁၈၅ ကျပ်     ၂၂၃၀ ကျပ်

ခအာက်တိန်း ၉၂    ၁၇၉၅ ကျပ်   ၁၈၄၅ ကျပ်

ခအာက်တိန်း ၉၅  ၁၈၆၀ ကျပ်   ၁၉၀၅ ကျပ်

(ခအာင်သမာဓိမှ ရယူပါသည်)

ခရှေ

ခရာင်းခေး

ခရာင်းခေး

၁၆ ပဲရည်  တစ်ကျပ်သား ကျပ်   ၂၀၆၈၀၀၀

၁၅ ပဲရည်  တစ်ကျပ်သား ကျပ်  ၁၉၄၆၄၀၀

၂၄-၇-၂၀၂၂ ခေးနှုန်း

ရွှေကူမြို့နယ် တူးရျောင်းရကေးွွာ အြကရကောင်းသို့ ရြောင်းရွှေ့ေညာသင်ကကားရနရသာ ရြြာက်ွွာအြကြှ
ရကောင်းသားရကောင်းသူြေားထံသို့ ဗလာစာအုေ်နှင့် စာ ရွးကိွိယာြေား သွားရွာက်လှူဒါန်း
ခရှေကူ   ဇူင်္ိုင်   ၂၄

ြခေငမ်ြညန်ယ	်	ဗန်းအြာခ်ရိငု	်	အရှေြဖူြို့နယ	်
စီြံေုြ်ခေုြ်အရးေြေဲ့နှင့်							ေလှူရှင်ြေားြ
တူးအခောင်းအြေးရွာ	ေြြအြောင်းသို	့	အမြာင်း	
အရှေ့	 	 	ြညာသင်ကြားအနအသာ		 	အမြာြ်ရွာ	
ေြြအြောင်းြ	ှ	အြောင်းသားအြောင်းသြူေား	
ထံသို့	 	 	ဇေန်	 	 ၂၃	 	ရြ်ြ	 	ဗလာစာေုြ်နှင့်				
စာအရးြရိယိာြေား				သေားအရာြလ်ှူဒါန်းကြ	
သည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃	 	 	 	 	 ြညာသင်နှစ်ေတေြ်	
အမြာြ်ရွာ		ေြြအြောင်း၌			ဇေန်	၂	ရြ်ြှ	
စတင်ြေင့်လှစ်သင်ကြားအြးခဲ့ဖြီး	 	 	ေြေ ိုးြေ ိုး	
အသာ	 	 	ေခြ်ေခဲြေားအကြာင့်	 	 	 ဇူလိုင်လ	
လဆန်းြုိင်းတေင်	ေဆုိြါအြောင်း၌	အြောင်းသား	
အြောင်းသူြေား	 	ြညာအရးသင်ကြားနိုင်မခင်း	
ြရှိဘဲ	 	 	 	 	ယာယီြိတ်ထားခဲ့ရသည့်ေတေြ်	
အြောင်းသားအြောင်းသြူေား		နစန်ာြှုြေားစော	
မြင့	်	ြညာသငက်ြားြှုြေား		အနှာင့အ်နှးခဲရ့သည။်	
သို့အသာ်				အြောင်းေုြ်ဆရာြကြီးနှင့်တြေ	
ဆရာ၊			ဆရာြြေား၏			ကြိုးစားေားထုတ်ြှု၊	
ြိဘဆရာေသင်း၏				ကြိုးစားအဆာင်ရြွြ်ှု၊	
ြဘိမြညသ်ြူေား၏		စအုြါင်းြါဝငြ်ှုြေားအကြာင့	်
ဇူလိုင်လ			တတိယြတ်ြှစတင်၍		အတာြုန်း	

အြေးရွာေြုစ်	ု	တူးအခောင်းအြေးရွာ		ြလူတန်း	
အြောင်းသို	့ယာယအီမြာင်းအရှေ့	ြညာသငက်ြား	
အြးနိုင်သည်။

ေဆိုြါ	 	 	အမြာြ်ရွာ	 	ေြြအြောင်းြှ	
အြောင်းသားအြောင်းသြူေား		ြညာသငက်ြား	
အြးနိငုအ်ရးေတေြ	်	အနရာေခြေ်ခြဲေားြိ	ု
အမြရှင်းနိုင်ရန်	 	 	ြိဘဆရာေသင်းနှင့်	 	ြိဘ	
မြည်သူြေား၏							ြူးအြါင်းြါဝင်ကြိုးြြ်းြှု	
မြင့်				ယာယီအြောင်းအဆာင်အဆာြ်လုြ်၍	
သငက်ြားသငယ်ြူှုြေား			အဆာငရ်ြွလ်ေြရ်ှဖိြီး	

လိေုြလ်ေြရ်ှအိသာ		သငက်ြားအရးြစ္စည်းြေား	
အထာြ်ြံ့အြးေြ်နိုင်အရးေတေြ်					ဖြို့နယ်	
စီြံေုြ်ခေုြ်အရးေြေဲ့		ဥြ္ကဋ္ဌ		ဦးမြင့်ထေန်းနှင့်	
တာဝန်ရှိသူြေား၊	 	 	 	 	ေလှူရှင်ဦးအေးတို့ြ	
သေားအရာြ်ကြည့်ရှုေားအြးဖြီး	 	 (အခပါ်ပုံ)   
ဗလာစာေြု	်	၃၃	ဒါဇင၊်					အဘာြငေ်အခောင်း			
၁၈၀၊				စာအရး	ြရိယိာေစုြံါ				အြောြိုးေတိ	်	
၇၀တိုြ့ိ	ု	စအုြါင်းအြးေြ	်လှူဒါန်းကြအကြာင်း		
သိရှိရသည်။	

ခင်ပပသိန်း(ပပန်/ဆက်)



တနင်္လာ၊ ဇူင်္ိုင် ၂၅၊  ၂၀၂၂

အဆိပုါ စပုပါင်းသန့်ရငှ်းပရး လပုင်န်းများပဆာင ်

ရွက်ပနမှုကို   တိုင်းပေသကကီး ဝန်ကကီးချုပ်  ဦးမမတ် 

ပကျာ်၊ တုိင်းပေသကကီး အစုိးရအဖဲွ့ဝင်များ၊ တာဝန်ရိှသ ူ

များက လိကုလ်ကံကည့ရ်ှုအားပပးပပီး စပုပါင်းသန့်ရငှ်း 

ပရးလုပ်ငန်းများ      ပဆာင်ရွက်ပနကကသူများကို 

စားပသာက်ဖွယ်ရာများမဖင့်     ပကွေးပမွးဧည့်ခံခဲ့ပပီး 

ကန်သာယာကန်     ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ် 

ပနမှုကို ကကည့်ရှုစစ်ပဆးခဲ့ကကသည်။

ဆက်လက်ပပီး တိုင်းပေသကကီး  ဝန်ကကီးချုပ်နှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည်   မုံရွာပမို့    လယ်တီရပ်ကွက် 

မပည်ပောင်စုလမ်းမကကီးပေးရှိ မပည်ပောင်စုပေး 

တည်ပဆာက်ပရး ရှင်းလင်းပဆာင်သို့ပရာက်ရှိရာ 

တိငု်းပေသကကီး စညပ်ငသ်ာယာပရးအဖွဲ့  ညွှနက်ကား 

ပရးမှူး  ဦးသစ်ေူးမမင့်က   မုံရွာပမို့နယ်   စည်ပင် 

သာယာပရးအဖွဲ့ပိငု ်၁၇ ေသမ ၂၅ ဧကပမမပပါ်တငွ ်

အလျားပပ ၆၀၊ အနံပပ ၄၀ ရှိ ပေးဆိုင်ခန်း ၁၃၆၀၊ 

ကကီးကကပပ်ရးရုံး၊ သန့်စငခ်န်းများနငှ့ ်ကနွက်ရစလ်မ်း 

များ ပဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်မပသည်။

ယင်းပနာက်  တိုင်းပေသကကီး  ဝန်ကကီးချုပ်က 

တညပ်ဆာကပ်ရးလပုင်န်းများ စခံျနိစ်ညံွှန်းမအီရည ်

အပသွးပကာင်းမွန်စွာ     တည်ပဆာက်ပပီးစီးပရး၊ 

လပုင်န်းခငွအ်န္တရာယက်င်းရငှ်းပရး၊ သတမ်တှက်ာလ 

တွင် အချနိ်မီပပီးစီးပရးတို့ကို မှာကကားကာ  တင်မပ 

ချက်များအပပါ်   တာဝန်ရှိသူများနှင့်     ပပါင်းစပ် 

ပဆာငရ်ကွပ်ပးပပီး မပညပ်ောငစ်ပုေး ပဆာကလ်ပု ်

မည့်ပမမပနရာ မပင်ဆင်ပဆာင်ရွက်ပနမှုကို ကကည့်ရှု 

စစ်ပဆးခဲ့သည်။

စစက်ိငု်းတိငု်းဒေသကကီးဝနက်ကီးချုပ ်ကနသ်ာယာကန ်သန့ရ်ငှ်းသာယာလပှဒရးနငှ့ ်မြို့ဖွံ့ မဖိုးဒရးလပုင်န်းြျား ဒောငရ်ကွဒ်နြှု ကကည့ရ်ှုစစဒ်ေး
မုံရွာ   ဇူလိုင်   ၂၄

စစက်ိငု်းတိငု်းဒေသကကီး မုရံွာမမို့ ဒကေ့ကကီးရပက်ေက ်ဗိငု်္ခ်ျုပင််္မ်းမကကီးဒပါ်ရှ ိကနသ်ာယာကနဝ်န်းကျငန်ငှ့ ်

မမို့ရာပပည့်ဒစတီဒတာ်တို့အား သန့်ရှင်းသာယာသပ်ရပ်ဒစဒရး၊ မမို့ဒနပပည်သူများ အားင်္ပ်ရက်များ၌ 

င်္ာဒရာကအ်ပန်းဒပေရာတေင ်စတိဒ်အးချမ်းသာစောပေင့ ်အပန်းဒပေနိငုဒ်ရးအတေက ်ဇငူ်္ိငု ်၂၃ ရက ်နနံကပ်ိငု်း 

တေင ်တိငု်းဒေသကကီး/ ခရိငု/် မမို့နယ ်အဆင့ ်ဌာနဆိငုရ်ာများ၊ တပမ်ဒတာသ်ားများ၊ ပမနမ်ာနိငုင်ရံတဲပေ်ေဲ့ဝငမ်ျား၊ 

မီးသတတ်ပေ်ေဲ့ဝငမ်ျား၊ င်္မူှုဒရးအသင်းအေေဲ့ဝငမ်ျား၊ ပပညသ်မူျားပူးဒပါင်း၍  စဒုပါင်းသန့်ရငှ်းဒရးင်္ပုင်န်း 

များ ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ကကသည်။

ဆကလ်က၍်  တိငု်းပေသကကီး   ဝနက်ကီးချုပန်ငှ့ ်

တာဝန်ရှိသူများသည် မုံရွာပမို့ ကန်သာယာညပေး 

တန်းတညပ်ဆာကမ်ည့ပ်မမပနရာ ကနွက်ရစခ်င်းမခင်း 

လုပ်ငန်းခွင်သို့ပရာက်ရှိရာ တိုင်းပေသကကီး စည်ပင် 

သာယာပရးအဖွဲ့ ညွှန်ကကားပရးမှူးက ကန်သာယာ 

ညပေးတန်း ပေးဆိငုခ်န်း အလျား ရစှ ်ပပ၊ အန ံ၁၀ 

ပပ၊ ပေးဆိငုခ်န်း ၃၀၈ ခန်းနငှ့ ်ပေးအတငွ်း ပလှောက ်

လမ်း  ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းမခင်း၊   သန့်စင်ခန်းများ 

ပဆာက်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်    ပတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းတင်မပသည်။ 

ေို့ပနာက်   တိုင်းပေသကကီး   ဝန်ကကီးချုပ်က  

တည်ပဆာက်ပရးလုပ်ငန်းများနှင့်   ပတ်သက်၍ 

ရငှ်းလင်းတငမ်ပချကမ်ျားအပပါ် လိအုပသ်ညမ်ျားကိ ု

တာဝန်ရှိသူများနှင့်   ပပါင်းစပ်ပဆာင်ရွက်ပပးပပီး    

ကွန်ကရစ်ခင်းကျင်းပနမှုကို       ကကည့်ရှုစစ်ပဆး 

ခဲ့ပကကာင်း သိရသည်။   တိုင်းဒေသကကီး(ပပန/်ဆက်)

ဒမာ်င်္မမိုင်    ဇူင်္ိုင်    ၂၄

မနွမ်ပညန်ယ ်ဟိတုယန်ငှ့ ်ခရီးသွားညွှနက်ကားမှု 

ဦးစီးဌာန၏ ဦးပဆာင်မှုမဖင့် ဟုိတယ်လုပ်ငန်းရှင ်

များ၏   ပူးပပါင်းပါဝင ်  လပုပ်ဆာငမ်ှုပကကာင့ ်

အမျ ိုးသားအဆင့်  ( Enchanting Myanmar 

Health  &  Safety  Protocol)   အသအိမတှမ်ပု 

တံဆိပ်ရရှိသည့်  ဟိုတယ်များအား   တံဆိပ် 

ချးီမမှင့်ပပးအပ်မခင်း အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် 

၂၃ ရက် က Golden River Hotel ၌ ကျင်းပ 

မပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ်     ဦးပဇာ်လင်းေွန်း 

တက်ပရာက်ပပးအပ်ခဲ့သည်။

ပရှးဦးစွာ       မပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ် 

ဦးပဇာလ်င်းေနွ်းက အမှာစကား ပမပာကကားရာ 

တငွ ်မမနမ်ာနိငုင်အံပါအ၀င ်တစက်မ္ဘာလုံးမှာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပရာဂါ မပန့်ပွားမှုပကကာင့် 

ကမ္ဘာခ့ရီးသွားလပုင်န်းများ ကျဆင်းခဲပ့ပီး ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းနှင့်  ဆက်စပ်သည့်   စီးပွားပရး 

လုပ်ငန်းများ ကျဆင်းသွားသည်မှာ  အားလုံး 

အသပိ ဲ မဖစပ်ါပကကာင်း၊   ကိဗုစ ်အလနွက်ာလ 

တွင်  မမန်မာနိုင်ငံ၏   ခရီးသွားလုပ်ငန်းပုံရိပ် 

မမငှ့တ်ငပ်ပးနိငုပ်ရးတိုအ့တကွ ်(Enchanting 

Myanmar Health  & Safety   Protocol)  

အစီအစဉ်ကို    ဆက်စပ်ဝန်ကကီးဌာနများ၊ 

အသင်းအဖွဲ့များနှင့်   ပပါင်းစပ်၍   ပရးဆွဲ 

ပဆာင်ရွက်ေားရှိပပီး ပေသအဆင့်နှင့် နိုင်ငံ 

အဆင့်   အသိအမှတ်မပု    လက်မှတ်ရရှိပရး 

ကို   တစိုက်မတ်မတ်   ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ 

ပကကာင်း၊ အဆိပုါလပုင်န်းများ ပဆာငရ်ကွရ်ာ 

တွင်လည်း လွယ်ကူပချာပမွ့ပစရန်အတွက် 

ဟိတုယန်ငှ့ ်တည်းခိရုပိသ်ာများမ ှဝနေ်မ်းများ 

အား သငတ်န်းများ ဖငွ့လ်စှသ်ငက်ကားပပးမခင်း၊ 

အသအိမတှမ်ပု လကမ်တှပ်လှောကေ်ားမခင်းကိ ု

မွန်ပြည်နယ်၀န်ကြီးချုြ် ြျန်းမာရေးနှင့် ရေးအန္တောယ်ြင်းေှင်းသည့် ၀နရ်ောင်မှုရြးနိုင်ရသာ ဟိုတယ်များြို တေံိြ်ချးီပမှင့်ရြးအြ်

Digital စနစမ်ဖင့ ်ပဆာငရ်ကွေ်ားရှပိါပကကာင်း၊ 

အသိအမှတ်မပု     လက်မှတ်ရရှိေားမှသာ 

လာပရာကတ်ည်းခိသုည့ ် ခရီးသွားဧည့သ်ည ်

များ၏  ယုံကကည်စိတ်ချမှုကိုလည်း    ရရှိမည် 

မဖစပ်ါပကကာင်း၊ အသအိမတှမ်ပုဟိတုယမ်ျား၏ 

အမည်စာရင်းကိုလည်း      မပည်နယ်အစိုးရ 

Website   များမှာ    လွှင့တ်ငပ်ဆာငရ်ကွမ်ည ်

မဖစပ်ကကာင်း၊ ကျန်းမာပရးနငှ့ ်ပေးအန္တရာယ ်

ကင်းရှင်းသည့် ဝန်ပဆာင်မှုများပပးနိုင်ပရး 

အတွက် (Health & Safety Protocol) နှင့် 

အညီ  ပဆာင်ရွက်ပပးရန်  လိုအပ်ပကကာင်း၊    

ခရီးသွားဧည့်သည်များအား   နိုင်ငံသားစိစစ် 

ပရးကတမ်ပားမဖင့ ်တည်းခိပုနေိငုခ်ငွ့ပ်ပးမခင်း 

အမပင်  နိုင်ငံပတာ်မှ   ေုတ်မပန်ေားရှိသည့် 

တညဆ်ဥဲပပေ၊ အမနိ့်နငှ့ ် ညွှနက်ကားချကမ်ျား 

ကိလုည်း လိကုန်ာပဆာငရ်ကွသ်ွားရနလ်ိအုပ ်

ပါပကကာင်း တုိက်တွန်းပမပာကကားသည်။

ေို့ပနာက်  အမျ ိုးသားအဆင့်    အသိ 

အမှတ်မပုလက်မှတ်ရရှိနိုင်ပရး  ပဆာင်ရွက် 

ေားရှမိှုအပမခအပနများကိ ုမပညန်ယဟ်ိတုယ ်

နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကကား 

ပရးမှူး ဦးပဇယျာေနွ်း က ရငှ်းလင်းတငမ်ပခဲပ့ပီး 

သလံငွဟ်ိတုယ၊်   ပငမွိုးဟိတုယန်ငှ့ ်  Golden 

River Hotel တိုအ့ား မပညန်ယဝ်နက်ကီးချုပက် 

အသိအမှတ်မပုတံဆိပ်များ    ပပးအပ်ချးီမမှင့် 

ခဲ့သည်။   

  ခရိုင် (ပပန်/ဆက်)

ဇီးကုန်း ဇူင်္ိုင် ၂၄

ပဲခူးတိုင်းပေသကကီး ဇီးကုန်းပမို့နယ် ပကျးလက်ပေသဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်

ပရးဦးစီးဌာနမ၂ှ၀၂၂-၂၀၂၃ ေဏ္ဍာနစှတ်ငွ ်ပရှေကကို့ပင(်ရွာမ)ပကျးရွာရှ ိ

ပကျးလကပ်နပတာငသ်မူျား၏ လယယ်ာေကွက်နုသ်ီးနှမံျား ရာသဦတ ု

ေဏပ်ကကာင့ ်ပျကစ်ီးဆုံးရှုံးမှုမရှေိ ဲပေးကကွသ်ို ့ကနုက်ျစရတိသ်ကသ်ာ 

စွာမဖင့်   အချနိ်မီသယ်ယူပို့ပဆာင်နိုင်ပစရန်   ရည်ရွယ်ချက်များမဖင့် 

ပကျးလကက်နုေ်တုလ်မ်း ပဆာငရ်ကွပ်နမှုအပမခအပနများကိ ုဇလူိငု ်

၂၄ ရကတ်ငွ ်တာဝနရ်ှသိမူျားက ကငွ်းဆင်းစစပ်ဆးပကကာင်း သရိသည။်

ေိုသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ပဆးရာတွင် ပမို့နယ်ပကျးလက်ပေသ ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်ပရးဦးစီးဌာန  ဦးစီးမှူး   ပေါ်လဲ့လဲ့မွန်နှင့်  ဝန်ေမ်းများက 

ပရှေကကို့ပင်(ရွာမ) ပကျးရွာ၌ အရှည် ၉၁၀၁ ပပရှိပသာ လမ်းပပါ်တွင် 

အကျယ် ၁၂ ပပ၊ ေု တစ်ပပရှိပသာ ပမမသားတင်မခင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

အကျယ် ၁၀ ပပ၊ ေု ကိုးလက်မရှိပသာ ပမမနီပကျာက်စရစ်ခင်းမခင်း 

လုပ်ငန်းပဆာင်ရွက်ပနမှုအပမခအပနများကုိ ကကည့်ရှုစစ်ပဆးပပီး ပကျးရွာ 

ကုန်ေုတ်လမ်းမဖစ်ပမမာက်ပရး  ပကာ်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကုမ္ပဏီမှ 

တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပတွ့ဆုံ၍  လိုအပ်သည်များကို ပပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း 

ပဆာင်ရွက်ပပးသည်။

 ပရှေကကို့ပင်ပကျးရွာ ပကျးလက်ကုန်ေုတ်လမ်းကို မပည်ပောင်စု 

ေဏ္ဍာရနပ်ုပံငကွျပ ်၉၂ ေသမ ၆၂၅ သန်းမဖင့ ် တငေ်ါပအာငက်မု္ပဏကီ 

တာဝန်ယူပဆာင်ရွက်မည်မဖစ်ပကကာင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းများမှာ ၅၀ 

ရာခိငုန်ှုန်းပကျာ ်ပဆာငရ်ကွပ်ပီးစီးပနပပမီဖစပ်ကကာင်း၊ လပုင်န်းအားလုံး 

ပဆာင်ရွက်ပပီးစီးပါက စိုက်ပျ ိုးပမမဧက ၁၄၉ ဧက အကျ ိုးမပုမည်မဖစ် 

ပကကာင်း ပမို့နယပ်ကျးလကပ်ေသ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတကပ်ရးဦးစီးဌာနမ ှသရိ 

သည်။                                                        

  ကိုညို(ဒကျးင်္က်)

 ဒရှေကကို့ပင်(ရွာြ) ဒကျးရွာ၌ ဒကျးလက်ကုန်ထုတ်လြ်း

ဒောင်ရွက်ဒနြှု ကွင်းေင်းစစ်ဒေး

ဘူးသီးဒတာင်   ဇူင်္ိုင် ၂၄

ပမာင်ပတာခရိုင်  ေူးသီးပတာင်ပမို့နယ်   ပကျးလက်ပေသဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတကပ်ရးဦးစီးဌာနအပနမဖင့ ်ပကျးလကပ်နမပညသ်မူျား လမူှုစီးပွား 

ေဝဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာပစရန် ရည်ရွယ်၍ ပဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 

မမစမိ်းပရာငစ်မီကံနိ်း အရင်းမပပျာကလ်ညပ်တရ်နပ်ုပံငမွျား မပနလ်ည ်

ေတုပ်ချးပပးမခင်းကိ ုဇလူိငု ်၂၂ ရကက် ပဆာငရ်ကွပ်ကကာင်း သရိသည။်

ေိုသို့ပဆာင်ရွက်ရာတွင် ေူးသီးပတာင်ပမို့နယ် ငကျဉ်ပတာက် 

ပကျးရွာ၌  မမစိမ်းပရာင်စီမံကိန်းပချးပငွ   (သတ္တမအကကိမ်) အမဖစ် 

ေတုပ်ချးမခင်းကိ ုပမို့နယပ်ကျးလကပ်ေသဖွံ့ပဖိုးတိုးတကပ်ရး ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှူး  ဦးဦးေွန်းလှိုင်နှင့်  တာဝန်ခံဝန်ေမ်းများက   ကွင်းဆင်းပပီး 

အိမ်တိုင်ရာပရာက်ေုတ်ပချးပပးခဲ့ကကသည်။ 

ငကျဉ်ပတာက်ပကျးရွာတွင် စိုက်ပျ ိုးပရးလုပ်ငန်း   လုပ်ကိုင်သူ  

၂၃ ဦးအား ပချးပငကွျပသ်န်း ၁၃ ေသမ ၅၀၊ ပမွးမမူပရးလပုင်န်းလပုက်ိငု ်

သူ ၁၉ ဦးအား ပချးပငွကျပ်သန်း ၇ ေသမ ၂၀ နှင့်  အပရာင်းအဝယ် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၃၃ ဦး အား ပချးပငွကျပ်သန်း ၁၇ ေသမ ၅၀ 

စုစုပပါင်းအသင်းဝင် ၇၅ ဦးကို လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားအလိုက် ပချးပငွ 

ကျပ်သန်း ၃၈ ေသမ ၂၀ ကို ေုတ်ပချးပပးခဲ့သည်။  

ကိုထေန်း

ဘူးသီးဒတာင်မမို့နယ်၌ ပမစိမ်းဒရာင်ဒကျးရွာစီမံကိန်း ဒချးဒငေများ ထုတ်ဒချး



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင် ၂၅၊  ၂၀၂၂

မော်မော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူသည်    မောက်ပါမေရာေျား၊   ေချေိ်ေခါနှင့်    ေမြခေမေေျားေွင် 
ေိေိမရှ့က  မော်မော်ယာဉ်ကို လုံးဝမကျာ်ေက်ြခင်း ေြပုရ-

 (က) မြခကျင်မလှောက်သူေျားြြေ်ကူးရေ် ခွင့်ြပုထားမသာမေရာ၊

 ( ခ) လေ်းဆုံလေ်းခွ၊

 ( ဂ) လေ်းမထာင့်နှင့်လေ်းမကွ့၊

 (ဃ) ကုေ်းေေက်နှင့် ကုေ်းထိပ်၊

 ( င) ေံေားေဝင်ဝနှင့် ေံေားေမပါ်၊

 ( စ) လေ်းကျဉ်းေေွင်း၊

 (ဆ) ဥေင်လိုဏ်မခါင်းေေွင်း၊

 ( ဇ) လေ်းေလယ်ေွင် ေျဉ်းြြူ၊ ေျဉ်းဝါနှစ်မြကာင်းရှိမသာ လေ်းေစ်မလှောက်၊

 ( စျ) ေစ်ဆက်ေည်းေျဉ်းမြကာင်းသေ်ေှေ်ထားမသာ ယာဉ်မြကာေေွင်း၊

 (ည) ေံခါးရှိနှင့် ေံခါးေဲ့ရထားလေ်းကူးမေရာ၊

 ( ဋ) ြေင်ကွင်းေရှင်းလင်း၍ ေန္တရာယ်ကင်းစွာ မကျာ်ေက်ရေ် စိေ်ေချရမသာ ေချေိ်ေခါ၊ 

 ( ဌ) "လေ်းေပိေ်ရ" ေဝါမရာင်ေျဉ်းကွက်(Yellow Box)မေရာ၊

 ( ဍ) မကျာ်ေက်လှေင်မရှ့ သို့ေဟုေ် ေျက်နှာချင်းဆိုင်ေှ မောင်းနှင်မေရသည့် မော်မော်ယာဉ် 
ေျားက မရှာင်ေိေ်းမပးရြခင်း၊ ေြေေ်နှုေ်းမလှော့မပးရြခင်းြြင့် ေမနှာင့်ေယှက်ြြစ်မစ 
နိုင်သည့် ေမြခေမေ။

ကုန်းင်္မ်းပို့ဆောင်ဆေးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန

မောမ်ော်ယာဉ်မောင်းနှင်ရာေွင် ေိေိမရှ့ကယာဉ်ကို လုံးဝမကော်ေက်ခြင်း 
ေခြုရသည့်မေရာေေား(ေည်းဥြမေ ၂၉၁)

ဆေနံဆျောင်း  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
ေမကွးေုိင်းမေသကကီး မရေံမချာင်း 
မေို့ေယေ်ေငွ်းရှ ိ     ေေိမ်ထာငစ် ု
လဦူးမရစာရင်း (ပုစံ ံ-၆၆ /၆) ေျား 
ေား Software Program ြြင့် 
ထည့သ်ငွ်းမေေှုကိ ု မရေမံချာင်းမေို့  
မရေံမြေလုပ်သား       ခေ်းေ၌ 
ယေေ်မေ့က    ေမကွးေိုင်းမေသ 
ကကီး လူေှုမရးရာဝေ်ကကီး၊    ေိုင်း 
မေသကကီး    လဝူငေ်ှုကကီးြကပမ်ရး 

နှင့်ြပည်သူ့ေင်ေားဝေ်ကကီးဌာေ 
ေိငု်းမေသကကီးဦးစီးေှူး၊ ညွှေြ်ကား 
မရးေှူး ဦးစိုးပိုင်ြေင့်နှင့်   ောဝေ် 
ရှသိေူျားက    လာမရာကြ်ကည့ရ်ှု 
စစ်မဆးခဲ့သည်။

ထိုသို့     စစ်မဆးရာေွင် 
ေိေ်မထာင်စု     လူဦးမရစာရင်း 
(ပုံစံ-၆၆/၆)ေျားေိကျ ေှေ်ကေ်ေှု 
ရှမိစမရးေေကွ ်မေို့ေယေ်ေငွ်း 
ရှိ  နိုင်ငံသားကိုယ်မရးေှေ်ေေ်း 

ေချကေ်လကေ်ျားကိ ုe-ID စေစ ်
ြြင့် Software Program ေသုံး 
ြပုကာ ထည့သ်ငွ်းသည့ ်လပုင်ေ်း 
ေျားကို ရက်မပါင်း ၆၀    ေေွင်း 
မပီးစီးမောင်မဆာင်ရွက်နိုင်မရး 
သွားမရာကြ်ကည့ရ်ှုစစမ်ဆးခဲမ့ပီး 
လိုေပ်သည်ေျားကို  ြြည့်ဆည်း 
မဆာငရ်ကွမ်ပးခဲက့ာ          ေဆိပုါ 
လပုင်ေ်းေျားမဆာငရ်ကွမ်ေသည့ ်
ဝေ်ထေ်းေျားေေွက် ေစ်ခါသုံး 

ရေနံရျောင်းမြို့နယ်အတွင်းေှိ အိြ်ရောင်စုလူဦးရေစာေင်း (ပုံစံ- ၆၆/၆) ြေားအား
Software Program ဖြင့် ေည့်သွင်းရနြှုကို ကကည့်ရှုစစ်ရေး

နှာမခါင်းစည်းနှင့်      လက်သေ့်  
မဆးရည်ေျား မပးေပ်ခဲ့မြကာင်း 
သိရသည်။

မရေမံချာင်းမေို့ေယေ်ေငွ်းရှ ိ
ေိေ်မထာင်စုလူဦးမရစာရင်း စုစု 
မပါင်း ၄၀၉၄၀ ၏     (ပုံစံ-၆၆/၆) 
ေချကေ်လကေ်ျားကိ ုe-ID စေစ ်
ြြင် ့    ကေွပ်ျူောထသဲိုရ့ိကုသ်ငွ်း 
ြခင်းနှင့်    သေ်ေှေ်ချေိ်ေေွင်း 
မရးသွင်း       မဆာင်ရွက်ြခင်းကို 
မေို့ေယ်လူဝင်ေှုကကီးြကပ်မရးနှင့် 
ြပညသ်ူ့ေငေ်ားဦးစီးဌာေ     ဦးစီး 
ေှူး       ဦးေင်မောင်မကျာ်၏ 
ကကီးြကပ်ေှုြြင့်     မေို့ေယ်လူဝင်ေှု 
ကကီးြကပမ်ရးနငှ်ြ့ပညသ်ူ့ေငေ်ား
ဦးစီးဌာေရုံးေှ   ဝေ်ထေ်းငါးဦးနှင့် 
ေြခားဌာေဆိုင်ရာဝေ်ထေ်း    ၂၀  
ေိုက့     သေေ်ေှက်ာလေေငွ်း 
မောငြ်ေငစ်ွာ    မရးသငွ်းမပီးနိငုရ်ေ ်
မေ့စဉ်ေံေက် ၉ ောရီေှ    ညမေ ၅ 
ောရီေထိ      မဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိမြကာင်း   သိရသည်။                   

ငငိမ်းငငိမ်းအိ

ဥတ္တေသီေိ    ဇူင်္ိုင်   ၂၄

ြပည်မထာင်စုေယ်မြေ   မေြပည်မော်   ဥေ္တရသီရိ 

မေို့ေယ ်မောင်းရေ်းမကျးရွာေပုစ် ု  ဝကစ်မုကျးရွာေငွ ်

သဘာဝမြေဩဇာ  ြပုလုပ်သုံးစွဲေည်းသင်ေေ်းကို 

ယေေ် မေ့က မဝယံေိုးဆေ်စက်၌ ကျင်းပသည်။

ေဆိပုါသငေ်ေ်းေငွ ်   မေြပညမ်ောမ်ကာငစ် ီ

ေြွဲ့ဝင ်ဦးမဇယျာလင်း ၊ ဦးြေင့စ်ိုးေိုက့ ေေှာစကား 

မြပာြကားြကမပီး        မေြပညမ်ောစ်ိကုပ်ျ ိုးမရးဦးစီး 

ဌာေေှူးရုံးေှ     လက်မထာက်ညွှေ်ြကားမရးေှူး 

မေါ်ေင်ောမေးက သဘာဝမြေဩဇာ ြပုလပုသ်ုံးစွ ဲ

ေည်းနငှ့ ်ေကျ ိုးမကျးဇူးေျားကိ ုရငှ်းလင်းမြပာြကား 

သည်။

ထို့မောက်     စပါးခွံေစ်စ၊    နွားမချးေစ်စ၊ 

ြွဲနုေစ်စ မရာစပ်၍     စူပါဘိုကာရှီ    ဇီဝမြေဩဇာ 

လက်မေွ့ြပုလုပ်မေေှုေျားကို   ောဝေ်ရှိသူေျားက 

လိုက်လံြကည့်ရှုခဲ့ြကမြကာင်း သိရသည်။ 

ဆကော်စွာဟိန်း

(ပပန်/ေက်)

ဥေ္တရသီရိမေို့ေယ်၌ သဘာဝမခေဩဇာ ခြုလုြ်သုံးစွဲေည်းသငေ်ေ်းဖွင့်လှစ်

ကွန်ဟိန်း   ဇူင်္ိုင်   ၂၄
ရေှ်းြပညေ်ယမ်ောငပ်ိငု်း ကေွဟ်ေိ်းမေို့ေယေ်ေငွ်းရှ ိမကျးရွာငါးရွာကိ ု
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ေေွင်း မကျးရွာြွံ့မြိုးေိုးေက်မရးလုပ်ငေ်း 
စေီကံေိ်းမထာကပ်ံရ့ေပ်ုမံငကွျပသ်ေိ်း ၅၀၀ ြြင် ့မေသြွံ့မြိုးမရးလပုင်ေ်း 
ေျား ေမကာင်ေထည်မြာ်မဆာင်ရွက်ေည်ြြစ်မြကာင်း မေို့ေယ်မကျးလက် 
မေသြွံ့မြိုးေိုးေက်မရးဦးစီးဌာေေှ သိရသည်။

ကွေ်ဟိေ်းမေို့ေယ်ေေွင်း    မကျးရွာြွံ့မြိုးေိုးေက်မရးလုပ်ငေ်း 
စေီကံေိ်းကိ ုဝေိ်းလု၊ံ ေားမခါက၊် ဆိငု်းမခါင၊် ေားဟိကု၊် ေေ်ဟ့ူးလျငမ်ကျးရွာ 
ငါးရွာ၌ မကျးရွာေစ်ရွာလှေင် စီေံကိေ်းမထာက်ပံ့ရေ်ပုံမငွကျပ်သိေ်း 
၁၀၀ စြီြင် ့စစုမုပါင်းစေီကံေိ်းမထာကပ်ံရ့ေပ်ုမံငကွျပသ်ေိ်း ၅၀၀ ေြပင ်
မကျးရွာြပညသ်ေူျား၏     ထည့ဝ်ငမ်ငေွျားြြင့ ်    မသာကသ်ုံးမရရရှမိရး 
လပုင်ေ်း၊ မကျာကစ်မီြေကာေရံြံပုလပုြ်ခင်းလပုင်ေ်း၊ မကျးရွာလေ်းခင်း 
ြခင်းလပုင်ေ်း၊    ေေံားေညမ်ဆာကြ်ခင်းေစရှသိည် ့  မေသြွံ့မြိုးမရး 
လပုင်ေ်းေျားကိ ုမကျးလကမ်ေသြွံ့မြိုးေိုးေကမ်ရးဦးစီးဌာေ ေငဂ်ျင ်
ေယီာေျားက ေည်းပညာေျားပံပ့ိုးကာ မကျးရွာြပညသ်လူထူကုိယုေ်ိငု ်
ေမကာင်ေထည်မြာ်မဆာင်ရွက်ေည်ြြစ်မြကာင်း သိရသည်။

ေဆိုပါစီေံချက်ေျားကို   မေို့ေယ်စီေံကိေ်းမရးဆွဲမရးလုပ်ငေ်းစဉ် 
ေျားေငွ ်ထည့သ်ငွ်းမရးဆွနဲိငုမ်ရးေေကွ ်မကျးရွာြွံ့မြိုးေိုးေကမ်ရး
လုပ်ငေ်းစီေံကိေ်းကို     ေမကာင်ေထည်မြာ်မဆာင်ရွက်ြခင်းြြစ်မပီး 
မကျးရွာေျားသို့ ကွင်းဆင်းကာ  စီေံကိေ်းေိေ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်း၊  
မကာ်ေေီြွဲ့စည်းြခင်းလုပ်ငေ်းေျားကို မဆာင်ရွက်မပီးစီးမေမပီြြစ်မပီး 
မေသြွံ့မြိုးမရးလပုင်ေ်းေျားကိ ုယခလုေေငွ်း   စေင ်ေမကာငေ်ထည ်
မြာေ်ညြ်ြစမ်ြကာင်း မေို့ေယမ်ကျးလကမ်ေသြွံ့မြိုးေိုးေကမ်ရး ဦးစီး 
ဌာေဦးစီးေှူး ဦးမဇယျာေင်းက မြပာသည်။                     စိုးမိုးဆကော်

ရေသြွံ့ မြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းြေား 
ရကေးေွာငါးေွာ၌ အရကာင်အေည်ရြာ်ြည်

 မောမ်ောယ်ာဉမ်ောင်းနငှသ်သူည ်    ေီးြငွ့မ်ောင်းရာေငွ ်   မောကပ်ါေချကေ်ျားကိ ု   လိကုေ်ာရ 

ပါေည်-

 (က) ေည်သည့်မော်မော်ယာဉ်ေဆို     မေဝင်မပီးေချေိ်ေှ       မေေထွက်ေီေချေိ်ေထိေွင် 

လည်းမကာင်း၊   ရာသီဥေုမြကာင့်   ေလင်းမရာင်ေည်းမေသည့်    မေ့ေချေိ်ေွင် 

လည်းမကာင်း ေလင်းမရာင်ရရှိမစရေ်ေေွက် ေီးြွင့်၍ မောင်းနှင်ရေည်။

 ( ခ) မော်မော်ယာဉ် မရှ့ေီးကကီးေျားကို  ေျက်နှာချင်းဆိုင်လာသူေျား  ေျက်စိေစူးမစရေ် 

မောက်စိုက်၍ ေသုံးြပုရေည်။ ေကယ်၍ ေျက်နှာချင်းဆိုင်မော်မော်ယာဉ်ေီးမြကာင့် 

ေျက်စိစူးပါက  ေိေိမော်မော်ယာဉ်၏ ေြေေ်နှုေ်းကို  မလှော့မောင်းရေည်  သိုေဟုေ် 

မခေ္တရပ်မပးရေည်။      ေြခားမော်မော်ယာဉ်မောက်ေှလိုက်၍   မောင်းနှင်မေပါက 

ေိေိမော်မော်ယာဉ်၏ မရှ့ေီးကကီးေျားကို မောက်စိုက်၍ မောင်းနှင်ရေည်။

ကုန်းင်္မ်းပို့ဆောင်ဆေးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန

ရြာ်ရတာ်ယာဉ်ရြာင်းနှင်သူသည် 

ြီးြွင့်ရြာင်းောတွင် 

လိုက်နာေြည့်အျေက်ြေား (နည်းဥပရေ ၃၀၅)



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

ပရမီယီာလဂိက်လပ ်ဝကစ်ဟ်မ်းအသင်းသည ်ဆကဆ်အူိလုိအုသင်းမ ှ
စကမ်မက်ကာကို ပပါင် ၃၀ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် ပေါ်ယူရန် သပော 
တညူမီှုရရှပိပဖီြစပ်ြကာင်း သရိသည။် အသက ်၂၃ နစှအ်ရယွ ်အတီလ ီ
တိကုစ်စက်စားသမားသည ်အဆိပုါ အပဖပာင်းအပရှေ့ပပီးပဖမာကပ်ါက 
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း၏  ယေုနှစ်ရာသီ  ပေါ်ယူသည့်  စတုတ္ထပဖမာက် 
ကစားသမားဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ 

အတီလကီလပ ်ဆကဆ်အူိလုိအုသင်းသည ်အဆိပုါ ကစားသမား 
အတွက် ကနဦးတွင် ပဖပာင်းပရှေ့ပြကး ပပါင် ၄၃ သန်းထက်မနည်း 
ရရှိရန် ပမှော်လင့်ထားပသာ်လည်း ပနာက်ဆုံးတွင် ပပါင် ၃၀ ဒသမ 
၅ သန်းဖြင့ ်ပေါ်ယရူန ်သပောတလူိကုဖ်ေင်းဖြစသ်ည။် စကမမ်ကက်ာ 
သည ်ဆကဆ်အူိလုိအုသင်းသို ့၂၀၁၇ ေနုစှတ်ငွ ်ပဖပာင်းပရှေ့ပရာကရ်ှ ိ
လာပသာလ်ည်း အငှား ပလးကကမိထ်ကွက်စားေဲရ့ပြကာင်း သရိသည။် 
၎င်းသည ်ပပီးေဲသ့ည့ရ်ာသကီ ဆကဆ်အူိလုိအုသင်းအတကွ ်ပဖေစမွ်းဖပ 
ကစားနိုင်ေဲ့ပပီး  ပပိုင်ပွဲစုံ ၃၈ ပွဲအထိ  ပါဝင်ကစားေွင့်ရရှိေဲ့ပပီး ၁၆ ဂိုး 
သွင်းယူပပးထားနိုင်သည်။ 

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းသည် ပနာက်ဆုံးကစားေဲ့သည့် ရာသီအကကို 
ပဖေစမ်းပွသဲုံးပွတဲငွ ်နိငုပ်ွရဲရှထိားဖေင်း မရှေိ ဲနစှပ်ွသဲပရကျပပီး တစပ်ွ ဲ
ရှုံးနိမ့်ထားသည်။    ထို့အဖပင်  မိုယက်စ်၏ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းသည် 
ပရမီယီာလဂိအ်ြငွ့ပ်ွစဲဉအ်ဖြစ ်ဩဂတု ်၇ ရကတ်ငွ ်ေျနပ်ယီ ံမနစ်ီးတီး 
အသင်းနှင့် ယှဉ်ပပိုင်ကစားရမည် ဖြစ်သည်။                   အောင်အဇာ်  

မန်စီးတီးကစားသမား ဇင်ချန်ကို အာဆင်နယ်သို့ အပြီးသတ်ပြြာင်းပွှေ့

ကူကူရယ်င်္ာေတွက် မန်စီးတီး၏ ကမ်းငှ်္မ်းမှုကို ဘရိုက်တန် ပယ်ချ

အာဆင်နယ်အသင်းသည် ပပိုင်ေက်မန်စီးတီးအသင်းမှ စွယ်စုံရ 
ယကူရနိ်းကစားသမား ဇငေ်ျနက်ိုကိ ုအပပီးသတပ်ေါ်ယလူိကုပ်ပ ီဖြစ ်
သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းသည် အဆိုပါ ကစားသမားကို အပိုဆု 

ေရိုက်တန်အသင်းသည်  အသင်းမှ  ေယ်ေံစစ်ကစားသမား  ကူကူ 
ရယ်လာအတွက် မန်စီးတီးအသင်းမှ ပပါင်သန်း ၃၀ ဖြင့် ကမ်းလှမ်း 
မှုတစရ်ပက်ိ ုပယေ်ျလိကုပ်ြကာင်း သရိသည။် အသက ်၂၄ နစှအ်ရယွ ် 
စပိန်ကစားသမားသည်        ပပီးေဲ့သည့်ပနွရာသီတွင်     စပိန်ကလပ် 
ဂတီာပြးအသင်းမ ှေရိကုတ်နအ်သင်းသို ့ပဖပာင်းပရှေ့လာေဲသ့ဖူြစပ်ပီး 
အသင်းနှင့် ငါးနှစ်ရှိစာေျုပ်တစ်ရပ်ကို ေျုပ်ဆိုထားသူ ဖြစ်သည်။ 

ေရိုက်တန်အသင်းသည် ပပီးေဲ့သည့်လတွင် ကွင်းလယ်ကစား 
သမား ေစ်ဆိုမာကို ပပါင်သန်း ၃၀ ဖြင့် ပရာင်းထုတ်ေဲ့ပြကာင်း သိရ 
သည်။   ပရီမီယာလိဂ်ြလားကို   သုံးကကိမ်ဆက်ဆွတ်ေူးနိုင်ရန် 
ရည်ရွယ်ပနသည့် မန်စီးတီးအသင်းသည် ယေုနှစ်ရာသီ အပဖပာင်း 
အပရှေ့ကာလတငွ ်ကယဗ်ငြ်ီးလစန်ငှ့ ်ဟာလန်းတိုက့ိ ုပေါ်ယစူာေျုပ ်

ပြကးပပါင ်နစှသ်န်းအပါအဝင ်ပပါငသ်န်း ၃၀ ဖြင့ ်ပေါ်ယရူန ်သပော 
တူညီမှုရရှိေဲ့ဖေင်းဖြစ်သည်။ 

အသက ်၂၅ နစှအ်ရယွ ်အဆိပုါ ကစားသမားသည ်အာဆငန်ယ ်
အသင်းနငှ့ ်ကာလရညှစ်ာေျုပက်ိ ုေျုပဆ်ိေုဲဖ့ေင်းဖြစပ်ပီး အာဆငန်ယ ်
၏ ယေနုစှရ်ာသပီေါ်ယသူည့ ် ငါးဦးပဖမာက ်ကစားသမားဖြစလ်ာေဲ ့
သည်။ ထို့အဖပင် ဇင်ေျန်ကိုသည် ယေုလအပစာပိုင်းတွင် ပပါင် ၄၅ 
သန်းဖြင့် ေရာဇီးတိုက်စစ်ကစားသမား ဂါေရီရယ် ဂျးီဆပ်ပပီး 
ပနာက် အီတီဟက်မှ အမ်းမရိတ်သို့ ပဖပာင်းပရှေ့လာသည့် ဒုတိယ 
ပဖမာက် ကစားသမားလည်း ဖြစ်လာေဲ့သည်။ 

ဇန်ေျန်ကိုသည် မန်စီးတီးအသင်းသို့ ၂၀၁၆ ေုနှစ်တွင် ပရာက်ရှိ 
ေဲ့ပပီး အသင်းအတွက် ပပိုင်ပွဲအရပ်ရပ် ၁၂၈ ပွဲ ပါဝင်ကစားထားပပီး 
နစှဂ်ိုးသငွ်းယပူပးထားသည။် ထိုအ့ဖပင ်၎င်းသည ်မနစ်ီးတီးအသင်း 
နှင့်အတူ ပရီမီယာလိဂ်ြလား၊ အက်ြ်ပအြလားနှင့် လိဂ်ြလား 
တို့ကို ဆွတ်ေူးရရှိထားသည်။ 

ယေုနှစ်ရာသီ မန်စီးတီးမှ အာဆင်နယ်သို့ ပဖပာင်းပရှေ့သည့် ဒုတိယပဖမာက် ကစားသမားဖြစ်လာ

ဆက်ဆူအိုလိုမှ စကမ်မက်ကာကို ပခါ်ယူွန် 
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း သပောတူညီမှုွွှိ

စပိန်နာမည်ကကီး ောစီလုိနာအသင်းသည် အသင်းမှ တုိက်စစ် 

ကစားသမား ဒီပပး ပရီမီယာလိဂ်အသင်း နယူးကာဆယ်သ့ုိ 

ပဖပာင်းပရှ့ေ ေွင့်ကုိ ပယ်ေျြွယ်ရိှပနသည်။ 

ပနာက်ဆုံးွအားကစားသတင်းတို

အောင်အဇာ် - စုစည်းသည်

ထားပပီးဖြစပ်သာလ်ည်း ကစားသမားသစမ်ျား ထပမ်ပံေါ်ယြူယွရ်ှပိန 
ဖေင်းဖြစသ်ည။် ကကူရူယလ်ာသည ်ေရိကုတ်နအ်သင်းသို ့ပဖပာင်းပရှေ့ 
ပရာကရ်ှလိာပပီးပနာက ်အသင်းအတကွ ်၃၈ ပွ ဲပါဝငက်စားထားသည။်

မဟာယူနိုက်တက်ကို ွန်ကုန်အသင်း ငါးဂိုးြြတ်သွင်း
ရန်ကုန်    ဇူင်္ိုင်   ၂၄

၂၀၂၂ ရာသ ီMNL အမတှပ်ပးပပိုငပ်ွ ဲပွစဲဉ ်(၅) ဒတုယိ 
ပန့အဖြစ် ရန်ကုန်အသင်းနှင့် မဟာယူနိုက်တက် 
အသင်းတို့  ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က ယှဉ်ပပိုင်ကစားရာ 
ရန်ကုန်အသင်းက ငါးဂိုးဖပတ် အနိုင်ရေဲ့သည်။

မဟာယနူိကုတ်ကအ်သင်းသည ်ယေရုာသတီငွ ်
ရလဒ်များဆိုးရွားပနပပီး ဂိုးဖပတ်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲ ထပ်မံ 
ရင်ဆိုင်ေဲ့ရသည်။  ရန်ကုန်အသင်းသည် နိုင်ပွဲဖပန် 
ရှာပတွ့ေဲ့ပပီး ပပးဂိုးမရှိေဲ ဂိုးဖပတ်အနိုင်ရေဲ့သဖြင့် 
ပကျနပ်စရာဖြစ်ေဲ့ရသည်။

ရနက်နုအ်သင်းသည ် ပဒးဗစထ်န၊် ပကျာမ်င်းဦး၊ 
ရန်နိုင်ဦး၊      ထက်ပြိုးပဝ၊    သီဟထက်ပအာင်၊ 
လမင်းပထွး၊ ဆန်းဆကန်ိငု ်(ဂိုး) တိုဖ့ြင့ ်ပွထဲကွေ်ဲပ့ပီး 
မဟာယနူိကုတ်ကအ်သင်းမှာမ ူအမာေကံစားသမား 
အစုံအလင်ဖြင့်   ယှဉ်ပပိုင်ကစားေဲ့သည်။  ရန်ကုန် 
အသင်းသည ် ပွစဲကတည်းက တိကုစ်စြွ်င့က်စားေဲပ့ပီး 

ပထမပိငု်းတငွ ်နစှဂ်ိုး၊ ဒတုယိပိငု်းတငွ ်သုံးဂိုး သငွ်းယ ူ
နိငုေ်ဲသ့ည။် မဟာယနူိကုတ်ကအ်သင်းသည ်နစှပ်ိငု်း 
စလုံး ပွဲပပီးေါနီး မိနစ် ၂၀ ဝန်းကျင်မှသာ ဂိုးများ 
ပပးေဲရ့ဖေင်းဖြစပ်ပီး ငါးဂိုးအထ ိပပးေဲရ့သဖြင့ ်နစန်ာ 
ေဲ့ရသည်။    ရန်ကုန်အသင်းအတွက်    အြွင့်ဂိုးကို 
၃၃ မနိစတ်ငွ ်ကငွ်းလယက်စားသမား ပဇာဝ်င်းသနိ်း 
က    သွင်းယူေဲ့ပပီး   ပထမပိုင်းပပီးေါနီးတွင်   လူငယ် 
တိကုစ်စမ်ှူး လမင်းပထွးက ဒတုယိဂိုး ထပမ်သံငွ်းယ ူ
ေဲ့သည်။ ပထမပိုင်းတွင် နှစ်ဂိုးဖပတ်အနိုင်ရပနသည့် 
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဒုတိယပိုင်းတွင် 
ပိြုကိစားနိငုေ်ဲသ့လိ ု  မဟာယနူိကုတ်က ်   ေစံစမ်ှာ 
လည်း  မိနစ် ၇၀ ပနာက်ပိုင်း  ပပိုဆင်းသွားေဲ့သဖြင့် 
သုံးဂိုး      ထပမ်သံငွ်းယနူိငုေ်ဲဖ့ေင်းဖြစသ်ည။်    ရနက်နု ်
ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်      အနိုင်ဂိုးများကို 
၇၀၊ ၈၉၊ ၉၀+၂ မိနစ်တွင် လမင်းပထွးက သွင်းယူေဲ့ 

သည။်   ငါးပွစဲကီစားအပပီးတငွ ်  ရနက်နုအ်သင်းက  

ပလးပွနဲိငု၊်  တစပ်ွရဲှုံး၊   ၁၂ မတှ၊်   မဟာယနူိကုတ်က ်

အသင်းက  တစ်ပွဲနိုင်၊  ပလးပွဲရှုံး၊  သုံးမှတ်  ရရှိထား 

သည်။

 ပွစဲဉ ်(၅) တတယိပန့ကိ ုဇလူိငု ်၂၅ ရက ်(ယအန့) 

တငွ ်ဆကလ်ကက်ျင်းပမညဖ်ြစပ်ပီး ဧရာဝတအီသင်း 

နှင့်   အား/ကာသိပ္ပံအသင်းတို့  ယှဉ်ပပိုင်ကစားမည် 

ဖြစ်သည်။                       

 ရဲရင့်င်္ွင်၊ ဓာတ်ပုံ- MNL

ဖမစ်ကကီးနား    ဇူလိုင်   ၂၄

ကချင်ပပည်နယ် ပမစ်ကကီးနားတက္ကသိုင်္်၌ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ်အပါင်းစုံ ေမျ ိုးသား/ 
ေမျ ိုးသမီးအဘာင်္ုံးပပိုငပ်ွ ဲဖငွ့ပ်ွကဲိ ုဇငူ်္ိငု ်၂၂ ရက ်ညအန ၃ နာရခီွကဲ တက္ကသိငု်္အ်ဘာင်္ုံးကငွ်း၌ ကျင်းပရာ 
ပပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ် ဦးခက်ထိန်နန် တက်အရာက်ဖွင့်င်္ှစ်ေားအပးသည်။

ပမစ်ကကီးနားတက္ကသိုင်္် ဘာသာရပ်အပါင်းစုံ ေမျ ိုးသား/ ေမျ ိုးသမီး အဘာင်္ုံးပပိုင်ပွဲ ကျင်းပ

ပရှးဦးစွာ  ဖပည်နယ်ဝန်ကကီး 

ေျုပ်က     အမှာစကားပဖပာြကား 

ပပီး   ပောလုံးပပိုင်ပွဲအသင်းများ 

အတွက် ပထာက်ပံ့ပငွကျပ် သိန်း 

၂၀  နငှ့ ် ပဖမာကပ်ိငု်းတိငု်း  စစဌ်ာန 

ေျုပ ် ဒတုယိတိငု်းမှူး ဗိလုမ်ှူးေျုပ ်   

ပအာင်မျ ိုးဦးက        ဖပည်နယ် 

အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီး 

ဌာနမ ှပထာကပ်ံသ့ည့ ်အားကစား   

အပထာကအ်ကဖူပုပစ္စည်းများကိ ု   

ပါပမာက္ခေျုပ်ပဒါက်တာပအာင်ဝင်း 

ထံ ပပးအပ်သည်။

ထို့ပနာက် ဖပည်နယ်ဝန်ကကီး 

ေျုပန်ငှ့ ်တာဝနရ်ှသိမူျားက အြငွ့ ်

ပွဲစဉ်အဖြစ်    ယှဉ်ပပိုင်ကစားြက 

မည့် သေချာအသင်းနှင့် ဒဿနိက 

ပဗဒအသင်းတ့ုိမှ အားကစားသမား 

များအား    ရင်းရင်းနှီးနှီး လိကုလ် ံ

နှုတ်ဆက်       အားပပးြကပပီး  

ဖမစက်ကီးနားတက္ကသိလု ်ပါပမာက္ခ 

ေျုပက်  ပောလုံးကန ်ြငွ့လ်စှပ်ပး 

ကာ အသင်းနစှသ်င်း၏  ယဉှပ်ပိုင ်

ကစားမှုကိ ု(ဝပဲု)ံ  ြကည့ရ်ှုအားပပး 

သည်။       ပပည်နယ်(ပပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်ေသင်းနှင့် မဟာယူနိုက်တက် 
ေသင်း ယှဉ်ပပိုင်အနစဉ်။



ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၂၄

မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ၌ ဇူလိုင် ၁၇  ရက်ေှ ၂၁ ရက်အထိ 

ကျင်းပသည့ ်(၅၄)ကကေိမ်ြောက ် အာရကှာယဗလနငှ် ့  

ကာယကကံခ့ိငုေ်ှု    ချနပ်ယီရံစှပ်ပိုငပ်ွတဲငွ ်ြေနေ်ာနိငုင် ံ

ကိုယ်စားြပု  မရှေတစ်ခု၊ မငွတစ်ခုနှင့် အဆင့် မလး၊ 

အဆင်င့ါး ဆတွခ်ူးရရှ ိခဲ ့မသာ အားကစားအဖွဲ့သည ်

ယ မန့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ရန်ကုန်ပေို့သို့ ြပန်လည်  

မရာက်ရှိလာသည်။   

အဆိုပါပပိုင်ပွဲ၌ အေျ ိုးသား ၇၀ ကီလိုတန်းတွင် 

ရဲထွန်းမနာင်က  ဒုတိယ(မငွ)၊  ၅၅ ကီလိုတန်းတွင် 

မကျာေ်င်းသန်းကပဉ္စေ၊ ၈၀ ကလီိတုန်းတငွ ်ခင ်မောင ်

မကျာ်ကစတုတ္ထ၊ အေျ ိုးသေီးAthletic Physique 

ေေီမီကျာန်ိငုက် စတတု္ထ၊  မအးသန္တာခိငုက် ၁၆၅ စငတ် ီ

ေီတာတွင် ပဉ္စေနှင့်  Over 40 yrs တွင် ပထေ(မရှေ)၊ 

Athletic  Physique   ပပိုင်ပွဲတွင်     ဝတ်ရည်ပဖိုးက 

စတုတ္ထရရှိခဲ့သည်။

ရရှေတံဆိပ်ဆုရရှိ

“ဒီပပိုင်ပွဲေှာ နိုင်ငံမပါင်း ၂၂ နိုင်ငံထဲေှာေှ အေျ ိုး 

သေီး  အားကစားသေား ၁၀၀ မကျာ်  ဝင်မရာက် 

ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ရတာပါ။ တစ်တန်းကို အားကစားသေား 

၁၅  ဦးခန့်      ဝင်ပပိုင်ကကရတာပါ။    အဲဒီထဲေှာေှ 

အမကာင်းဆုံးမရှေတံဆိပ်ဆုကို    ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် 

အတိုင်းေသိ   ဝေ်းသာေိပါတယ်။   အဓိကကမတာ့ 

အာရှကာယဗလနှင့် ကာယကကံ့ခိုင်မှုချန်ပီယံရှစ်ပပိုင်ပွဲသို့ ၀င် ရရာက်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ကက ရသာ မမန်မာအားကစားအဖွဲ့အား ကကိုဆို

ေနွဂ်ိလုီးယားနဲ့ဟနမ်ဂရမီပါ။့ အဒဲနီစှန်ိငုင်ကံိ ုအြပတ ်

သတယ်ဉှပ်ပိုငခ်ဲရ့တာပါ။ သတူိုက့ိ ုယဉှပ်ပိုငပ်ပီးမတာေ့ ှ

အမကာင်းဆုံးမရှေတံဆိပ်ဆုကို ရရှိခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံ့ 

ဂုဏ်မဆာင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်     အတိုင်းေသိပါပဲ။    

၁၆၅  စင်တီေီတာေှာမတာ့ နံပါတ်(၅)အမနနဲ့ ဝင်ခဲ့ 

ပါတယ်။   အိုဗာ ၄၀  ေှာမတာ့    မရှေတံဆိပ်   ရရှိခဲ့ 

ပါတယ်။ အာရှေှာ မရှေတံဆိပ်ရတာ အခုအကကိေ်က 

ဒုတိယအကကိေ်ပါ။၂၀၁၉ ေှာ တစ်ကကိေ် နဲ့ အခု ၂၀၂၂ 

ေှာ    တစ်ကကိေ်ြဖစ်ပါတယ်”ဟု    မအးသန္တာခိုင်က 

မြပာသည်။

“ကျွန်မတာ်တို့    အတန်းေှာပဲ      ပပိုင်ဘက်က 

၁၀    ဦး    မကျာတ်ယမ်ပါ။့        နိငုင်မံပါင်းကလည်း  

၂၄ နိုင်ငံ၊    အေျ ိုးသား  ၁၀၀  မကျာ်    လာပပိုင်ကက 

တာပါ။     မနာက်အိေ်ရှင်ကမတာ့    အင်အား 

အမကာင်းဆုံးနိုင်ငံမပါ့။    အင်အားမကာင်းတာက 

မတာ့ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နေ်ပါ။သူတို့မတွက  

ဆုကကီးမတွပဲ    ယူကကတာပါ။   ပပိုင်ဘက်ကမတာ့ 

အိန္ဒိယမပါ့။   အိန္ဒိယဆိုရင်  အရင်နှစ်ထက်မတာ့ 

ေတူဘူး။    သူတို့ကပွဲကို   မသချာလုပ်ထားတာ။ 
ကျွန်မတာ်တို့ကကျမတာ့  ပထေပွဲလုပ်ပပီး  ဒီပွဲကို 
ထပ်လုပ်မတာ့   မတာ်မတာ်လည်း   ပင်ပန်းမနကက 
တယ်။   ကကက်သားပိုင်းဆိုင်ရာ  လိုက်ေေီဘူးမပါ့။   
သတူိုက့မတာ ့   ဒပီွအဲတကွပ် ဲအာရုစံိကုလ်ပုပ်ပီးမတာ ့
မကာင်းမကာင်း   ြပင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်   ဆုက 
နည်းနည်းမလျာ့သွားပါတယ်”ဟု ရဲထွန်းမနာင်က  
မြပာသည်။

ကကိုဆို

ယင်းပပိုင်ပွဲသို့  အဖွဲ့ မခါင်းမဆာင်  ြေန်ောနိုင်ငံ 
ကာယဗလနငှ် ့ကာယကကံခ့ိငုေ်ှု အားကစားအဖွဲ့ချုပ ်
ဥက္ကဋ္ဌ ရန်ကုန်ပေို့ မတာ်စည်ပင်သာယာ မရးမကာ်ေတီ 
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ      ဒုတိယပေို့ မတာ်ဝန်    ဦးညီညီနှင့် 
နည်းြပေျား၊  ဒိုင်ေျား၊   အားကစားသေားေျားအား 
ရန်ကုန်တိုင်း မဒသကကီး       စည်ပင်သာယာမရး 
ဝန်ကကီး  ရန်ကုန်ပေို့ မတာ်ဝန် ဦးဗိုလ် မေး၊ ရန်ကုန် 
တိုင်းမဒသကကီး       အားကစားနှင့်   ကာယပညာ 
မကာေ်တီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းမဒသကကီး ဥပမဒချုပ် ဦးမေး 
မအာင်၊ ရန်ကုန်ပေို့ မတာ်စည်ပင်သာယာ မရး မကာ် 
ေတ ီအတငွ်း မရးေှူး ဦးညနွ့် မဖနငှ် ့ မကာေ်တဝီငေ်ျား၊ 
ောနေှူးေျား၊ အားကစားနငှ် ့အာယပညာဦးစီးောနေ ှ
ညွှန်ကကား မရးေှူးေျား၊ အဖွဲ့ချုပ်ေှ တာဝန်ရှိသူေျား၊ 
အားကစားသေားေျားက         ကကိုဆိုကက မကကာင်း 

သိရသည်။ (အရပါ်ဝဲပုံ)                               အာကာစိုး

ရနပပည်ရတာ်  ဇူလိုင်   ၂၄

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်းနိုင်ပေို့၌ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်ေှ  ဩဂုတ် 

၁၀ ရက်အထိ  စည်ကားသိုက်ပေိုက်စွာ   ကျင်းပ 

ြပုလုပ်ေည့်     (၄၄) ကကိေ်မြောက်   ကေ္ဘာ့စစ်တုရင် 

အိလုပံစပ်ပိုငပ်ွကဲကီးသို ့   ြေန်ောအေျ ိုးသေီးစစတ်ရုင ်

အသင်းေ ှေလဇှေ္ဗူက ြေနေ်ာနိငုင်ကံိယုစ်ားြပုအြဖစ ်  

သွားမရာက်ယှဉ်ပပိုင်ေည်ြဖစ်မကကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ     ကေ္ဘာ့အိုလံပစ်    စစ်တုရင်ပပိုင်ပွဲသို့  

ြေနေ်ာအေျ ိုးသေီးစစတ်ရုငအ်သင်းအမနြဖင့ ်ပထေ 

ဆုံးအကကိေ်အြဖစ်  သွားမရာက်ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ေည် 

ြဖစ်သည်။  ေလှဇေ္ဗူနှင့်အတူ    အသင်းအုပ်ချုပ်သူ 

အပါအဝင်    အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦး     လိုက်ပါေည်ြဖစ်ကာ 

အိန္ဒိယနိုင်ငံ    ချင်းနိုင်ပေို့သို့    ဇူလိုင်  ၂၆  ရက်တွင် 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  မလဆိပ်ေှ     ထွက်ခွာ 

ေည်ြဖစ်မကကာင်း သိရသည်။

ေလှဇေ္ဗူသည်    International   School   of 

Myanmar ၌ လကရ်ှ ိGrade 6 တငွ ် ပညာဆကလ်က ်

သငက်ကားလျကရ်ှပိပီး စစတ်ရုငအ်ားကစား စနစတ်ကျ 

စတင်သင်ယူေှုကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာလတွင် Online 

ြဖင့်       မကျာင်းသင်ခန်းစာေျားကို      သင်ယူရင်း 

စစတ်ရုငက်ိ ုM July Chess Class တငွ ်တစပ်ါတည်း 

သင်ယူခဲ့မကကာင်း၊  ထိုအချနိ်ေှစ၍  စစ်တုရင်ပပိုင်ပွဲ 

ကို    ဝင်မရာက်နိုင်ရန်   စတင်မလ့ကျင့်ခဲ့မကကာင်း၊  

ကိဗုစ ်- ၁၉  ကာလ  စစတ်ရုင ် ြပညတ်ငွ်းပပိုငပ်ွကဲကီးေျား 

နားရမသာ်လည်း    ဆက်လက်မလ့လာခဲ့မကကာင်း 

သိရသည်။

ကိဗုစ ်-၁၉ မရာဂါအမြခအမနေျား   မလျာက့ျပပီး   

နိုင်ငံတကာပပိုင်ပွဲမတွ      စတင်ဖိတ်မခါ်ချနိ်တွင် 

Myanmar  Online Chess Academy ေ ှOnline နငှ့ ်

Offline ကပါ သငတ်န်းေျားတကမ်ရာကခ်ဲပ့ပီး ပပိုငပ်ွ ဲ

ဝငန်ိငုရ်န ်Myo Naing Chess Club ေ ှ ဆရာဦးေျ ိုးနိငု ်

(International  Master,  5 times  Myanmar 

National Chess Olympiad) တို့က အနီးကပ်ြပုစု 

ပျ ိုးမထာင် မလ့ကျင့်မပးခဲ့မကကာင်း အသက် ၁၂ နှစ် 

အရွယ်ရှိ  ေလှဇေ္ဗူ က မြပာသည် ။

ေလှဇေ္ဗူသည်   အဂဂလိပ်နှင့်  တရုတ်ဘာသာ 

စကားေျားကို  ကျွေ်းကျင်စွာ    မြပာဆိုနိုင်သည့် 

အြပင်   စပိန်၊   ကိုရီးယားဘာသာစကားေျားကို 

လည်း    မလ့လာသင်ယူမနမကကာင်း၊   ထို့အြပင် 

အားကစားနည်းေျားတငွလ်ည်း စစတ်ရုင၊်  လကမ်ဝှ၊့   

အနိ္ဒယိနိငုင် ံချင်းနိငုမ်ြို့၌ ကျင်းပပပုလပုြ်ည့ ်(၄၄) ကကိြမ်ပြာက ်ကြ ္ဘာစ့စတ်ရုင်

အိလုပံစမ်ပိုငပ်ွသဲို ့ပြနြ်ာနိငုင် ံကိယုစ်ားပပု  ြလဇှြ္ဗူ  သွားမရာကယ်ဉှမ်ပိုငြ်ည်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၂၄

ဇူလိုင် ၂၁ ရက်ေှ ၂၄ ရက်အထိ ဗီယက်နေ်နိုင်ငံ၌ 

ကျင်းပသည့် 17th Vietnam Amateur Open 2022 

မဂါက်သီးရိုက်ပပိုင်ပွဲတွင်   ြေန်ောမဂါက်သီးရိုက် 

အားကစားသေား လှိုငေ်င်းထက ်ဝငမ်ရာကယ်ဉှပ်ပိုင ်

ရာ တတိယဆု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။

လှိုင်ေင်းထက်သည်  ပပိုင်ပွဲပထေမန့တွင် ၇၅ 

ချက၊်     ဒတုယိမန့တငွ ်၇၃ ချက၊်    တတယိမန့တငွ ်

၇၃ ချက်၊ စတုတ္ထမန့တွင် ၇၁ ချက် မလးရက်မပါင်း 

စုစုမပါင်းရိုက်ချက်   ၂၉၂  ချက်ြဖင့်    တတိယဆု 

ရရှခိဲသ့ည။်   ပပိုငပ်ွအဲပပီးတငွ ် Tunyapat Sukkoed 

(ထိငု်း) က ပထေ၊ Nguyen Anh Minh (ဗယီကန်ေ)် 

က      ဒုတိယဆုရရှိကကသည်။     ယင်းပပိုင်ပွဲတွင် 

ကစားသေား ၉၀ မကျာ် ဝင်မရာက်ယှဉ်ပပိုင်သည်။ 

လှိုင်ေင်းထက်သည်    ယခုပပိုင်ပွဲ၏    ပပိုင်ပွဲအကကို 

မလ့ကျင့်ရက်တွင်   ကျင်းအေှတ်  ၁၃ ၌  တစ်ချက် 

တည်း ကျင်းဝင်ခဲ့သည်။

ကိုညီရလး၊ ဓာတ်ပုံ-MGF

17th Vietnam Amateur Open 

2022 မေါက်သီးရိုကမ်ပိုင်ပွဲတွင် 

ပြန်ြာမေါက်သီးရိုက်အားကစားသြား 

လှိုင်ြင်းထက် တတိယဆုဆွတ်ခူး

မရကူး၊ ဘတစ်ကကမ်ဘာ၊    စားပွတဲင ်တင်းနစန်ငှ့ ် 

မယာဂ  စသည့်တို့ ဝါသနာပါမကကာင်း သိရသည်။ 

(၄၄) ကကေိမ်ြောက ်    ကေ္ဘာစ့စတ်ရုင ်   အိလုပံစ ်

ပပိုင်ပွဲကကီးသည်   အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်   ကျင်းပသည့် 

ဒတုယိအကကေိမ်ြောက ်ကေ္ဘာလုံးဆိငုရ်ာ အားကစား 

ပွဲကကီးတစ်ခုြဖစ်မကကာင်း သိရသည်။ 

ရောင်ရေှေး

ေချေ်းရော့    ဇူလိုင်    ၂၄

ကချင်ြပည်နယ် ေချေ်းမဘာ့ပေို့တွင်  ပေို့နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီး 

ောနနငှ် ့  အ.လ.ကပေို့ေ (ေချေ်းမဘာ)့ မကျာင်းတိုပ့ူးမပါင်း၍  ယေနမ်န့  နနံက ်

၁၁ နာရကီ အဆိပုါမကျာင်းခန်းေ၌  အားကစားအသပိညာမပးမဟာမြပာပွနဲငှ် ့

အားကစားပစ္စည်း မထာက်ပံ့မပးအပ်ပွဲ ြပုလုပ်သည်။

ရောရပပာ

မရှးဦးစွာ အ.လ.ကပေို့ေ(ေချေ်းမဘာ့) မကျာင်းအုပ်ဆရာကကီး ဦးဖုန်ဆန်း 

ထင်ဆန်းက   အေှာစကားမြပာကကားပပီး   ေချေ်းမဘာ့ပေို့နယ်   အားကစားနှင့် 

ကာယပညာဦးစီးောနေ ှမဒါ်ခငလ်င်းစနိ ်(နည်းြပနည်းစနစေ်ှူး)က အားကစားနငှ့ ်

မကျာင်းသားလငူယတ်ို၏့ အခငွ်အ့ မရးမခါင်းစဉြ်ဖင့ ်မဟာမြပာကာ အားကစား 

ပစ္စည်းေျား မထာကပ်ံမ့ပးအပရ်ာ မကျာင်းအပုဆ်ရာကကီး ဦးဖနုဆ်န်းထငဆ်န်းက 

လက်ခံသည်။

အားကစားပစ္စည်းရောက်ပံ့

ဆကလ်က၍် ေနွ်းလွ ဲ၂ နာရတီငွ ်ေချေ်းမဘာပ့ေို့အမြခခပံညာ အထကတ်န်း 

မကျာင်းခန်းေ၌ အားကစားနငှ့ ်မကျာင်းသားလငူယတ်ို၏့ အခငွ့အ်မရး မခါင်းစဉ ်

ြဖင့်  မဟာမြပာပပီး   အားကစားပစ္စည်းေျား   မထာက်ပံ့မပးအပ်ရာ  အ.ထ.က 

(ေချေ်းမဘာ့)   မကျာင်းအုပ်ဆရာကကီး    ဦးညီညီစိုးက  လက်ခံရယူခဲ့သည်။

အဆိပုါအခေ်းအနားသို ့  အလယတ်န်း၊   အထကတ်န်းအဆင့ ်မကျာင်းသား 

မကျာင်းသူ  ၂၁၀  ခန့်   တက်မရာက်ခဲ့မကကာင်းနှင့်   ဆက်လက်၍    အမြခခံ 

ပညာအထက် တန်း မကျာင်းခွဲ     နေ်ခေ်းမကျာင်းနှင့်    အ.ထ.က(ထရန်ဒေ်း)

မကျာင်းသို့လည်း အသိပညာမပး     မဟာမြပာသွားေည်မကကာင်း   သိရသည်။                                                                        

မေို့နယ်(ပပန်/ဆက်)

မချမ်းရော့ပမို့၌ အားကစားအသိပညာရပးရောရမပာပွဲနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ရောက်ပံ့ရပးအပ်

တနလလာ၊  ဇူလိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင် ၂၅၊  ၂၀၂၂

ရေနံရျောင်း     ဇူင်္ိုင်     ၂၄

မကွေးတိုင်းကေသကွီး  ကေနံကျောင်းတွ္ကသိုလ်နှင့် 

မမို ့နယ်ကွွ်ကြျနီအသင်းျေဲတို့ ပူးကပါင်းဖေင့်လှစ် 

သည့် ကေှးဦးြပုစုြျင်း(အကြျျံ)သင်တန်း ၂/၂၀၂၂ 

သင်တန်းဆင်းပေဲွို ဇူလိုင် ၂၂ ေွ်ွ ကေနံကျောင်း 

တွ္ကသိုလ် ပတ္တြမားျန်းမ၌ ွေင်းပသည်။

ကေှးဦးစော  ကေနကံျောင်းတွ္ကသိလု ်  ကွ ်ွကြျန ီ

အသင်းျေဲနာယွ     ပါကမာွ္ချေုပ်ဆောမကွီး 

ကေါွ်တာျေ ိုျေ ိုြမင့်ွ    ကေှးဦးြပုစုြျင်း(အကြျျံ)

သင်တန်းမေားဖေင့်လှစ်ေြျင်းနှင့်ပတ်သွ်၍   အမှာ 

စွားကြပာကွားမပီး   တိုင်းကေသကွီး ကွွ်ကြျနီ 

ကွီးကွပ်မှုကွာ်မတီဥွ္ကဋ္ဌ ကေါွ်တာကျောျင်ွ 

ကွ ်ွကြျနသီငတ်န်း တွ်ကောွ်ေြျင်း၏  အွေ ိုး 

ကွေးဇူးမေား၊ လို ်ွနာေမည့် ွေင့်ဝတ်၊ စည်းွမ်း 

ျေွမ်ေားနငှ့ ်ပတသ်ွ်၍ သငတ်န်းဆင်း အမှာစွား 

ကြပာကွားွာ ကေှးဦးြပုစုြျင်း (အကြျျံ)သင်တန်း 

၂/၂၀၂၂   သင်တန်ကေးကြဖစာကမးပေဲတေင်     ပထမ၊ 

ေတုယိ၊ တတယိ ဆေုေှသိမူေားွိ ုတာဝနေ်ှသိမူေားွ 

ဆုမေားကပးအပ်ျေးီြမှင့ျ်ဲ့ကွသည်။

ဆွ်လွ်၍        ကေနံကျောင်းတွ္ကသိုလ် 

ကွွ်ကြျနီအသင်းျေဲဥွ္ကဋ္ဌ ပါကမာွ္ခဆောမကွီး 

ကေါွတ်ာျငက်မဦးွ သငတ်န်းဆင်းလွမ်တှမ်ေား 

နှင့်      ေုတိယဥ ္ွကဋ္ဌ  တေဲဖွ်ပါကမာ ္ွခဆောမကွီး 

ကေါွ်တာ   ကအးကအးကမာ်ွ   သင်တန်းတေင် 

လာကောွပ်ိုျ့ေကပးကသာ မမို့နယက်ွွက်ြျနသီနူာြပု 

တပ်ဖေဲ့မှ သင်တန်းနည်းြပဆောမေားအား   ဂုဏ်ြပု 

လွ်ကဆာင်မေား ကပးအပ်ျေးီြမှင့်သည်။

ယင်းကနာွ်    တိုင်းကေသကွီး     ကွွ်ကြျနီ 

ကွီးကွပမ်ှုကွာမ်တဦွ္ကဋ္ဌွ မကွေးတိငု်းကေသကွီး 

ကွွ်ကြျနီကွီးကွပ်မှုကွာ်မတီမှ    ကပးအပ်သည့် 

ကွွ်ကြျနီကဆးအိတ်၊ တီေှပ်နှင့်    ထမ်းစဉ်တို့ွို 

ကေနကံျောင်းတွ္ကသိလု ်ကွ ်ွကြျနအီသင်းျေနဲာယွ 

ရေနံရျောင်းတက္ကသိုင်္်၌ ရေေးဦးပြုစုပျင်း(အရပျျံ)သင်တန်း ၂/၂၀၂၂ သင်တန်းဆင်း

ပါကမာွ္ချေုပ်   ဆောမကွီးနှင့်   တာဝန်ေှိသူတို့ထံ 

ကပးအပ်ျဲ့ကကွာင်းနှင့်  အဆိုပါ    ကေှးဦးြပုစုြျင်း 

(အကြျျံ)သင်တန်း ၂/၂၀၂၂ သင်တန်းသို့ သင်တန်း 

သား သင်တန်းသူ ၁၉၄ ဦး  တွ်ကောွ်ျဲ့ကကွာင်း 

သိေသည်။                                   

 ရောင်ညီညာ

ကေ ိုက်င်္တ်  ဇငူ်္ိုင်  ၂၄

ဧောဝတီတိုင်း        ကေသကွီး 

ွေ ိုွလ်တမ်မို့နယတ်ေင ် မမို့နယ ်

စမီအံပုျ်ေုပက်ေးအဖေဲ့၏  ညွှနက်ွား 

မှုြဖင့်     ကေကေးအန္တောယ်နှင့် 

ပတသ်ွ၍်    ကေြပငအ်သွ်ွ ယ ်

ေှာကဖေွယ်ဆယ်ကေး   သရုပ်ြပ 

ကလ့ွေင့်ြျင်းနှင့်  တပ်ဖေဲ့မေား၏ 

ေှာကဖေွယ်ဆယ်ကေး   စေမ်းေည် 

သရုပ်ြပကလ့ွေင့်ြျင်းွို ယမန် 

ကန့ွ   အမှတ်(၃)  ေပ်ွေွ်ေှိ 

မမို့နယ်   မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး၌ 

ြပုလုပ်ျဲ့ကကွာင်း သိေသည်။

ကေှးဦးစော   မမို့နယ်မီးသတ် 

ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦးကဇယောမင်း 

ကျ ိုကလ်တမ်ြို့နယ၌် ရေရေးအန္တောယ်နငှ့ပ်တသ်က၍် ရေပပငေ်ှာရ ေွကယဆ်ယရ်ေး 

သရုပ်ပပရလ့ကျင့်ပြင်းြျား ရဆာင်ေွက်
ဦးကဆာင၍် ေှာကဖေွ ယဆ်ယက်ေး 

တပ်ဖေဲ့ဝင်မေား၊     အေန်မီးသတ် 

တပ်ဖေဲ့ဝင်မေား၊   လူမှုကေးအသင်း 

အဖေဲ့မေားနှင့်    ကွွ်ကြျနီတပ်ဖေဲ့ 

ဝင်မေားွ ကေနစ်သူွို (Speed 

Board)   ယာဉ်ြဖင့်    ေှာကဖေ 

ွယ်ဆယ်ြျင်း၊     အကဝးထိန်း 

အသွ်ွယ်ယာဉ်ြဖင့်ွယ်ဆယ် 

ြျင်းနငှ့ ်ကေနစသ်အူား ကေှးဦးသနူာ 

ြပုနည်းြဖင့်    အသွ်ွယ်ြပုစု 

ြျင်းတို့ွ ို     လွ်ကတေ့ကလ့ွ ေင့ ်

သရုပ်ြပသျဲ့သြဖင့်    မမို့နယ်စီမံ 

အုပ်ျေုပ်ကေးအဖေဲ့ ဥွ္ကဋ္ဌ    ဦးမင်း 

ကအာငန်ငှ် ့အဖေဲ့ဝငမ်ေားွ ကွည်ရ့ှု 

စစ်ကဆးျဲ့ကကွာင်း သိေသည်။

ကေ ိုက်င်္တ် 

(ပြန်/ဆက်)

သဲကုန်း   ဇူင်္ိုင်    ၂၄

ပဲျူးတိုင်းကေသကွီး     သဲွုန်း 

မမို့နယတ်ေင ်ကတာငက်ပါ်ကေသမေား 

ြဖစ်ကသာ      ေါးကသေးကွောွ် 

ကွေးေွာအပုစ်တုေင ်ဇလူိငု ်၂၃ ေွ ်

ည ၉ နာေျီန့်မစှ၍ မိုးသည်းထန ်

စောေွာသေန်းမှုကကွာင့ ်ဇီးွနု်းအပုစ် ု

ဇီးွုန်းကွေးေွာ၊     သာကပါင်း 

ကွေးေွာနှင့်   သစ်နီကတာအုပ်စု 

မဉ္ဇူွုန်း       ကွေးေွာတို့တေင် 

ကတာင်ွေကေမေား      စီးဆင်းမှု 

ကကွာင့်     သိုွ်ကတာမကျောင်း 

အတေင်း  ကေကွီးကေလျှမံှုမေားြဖစ်

ကပါ်ျဲ့သည်။

အဆိုပါ    ကေလျှမံှုကကွာင့် 

ဇီးွုန်းအုပ်စု     ကွေးေွာတေင် 

အိမ်ကြျ ၅၀  ျန့်မှာ    အိမ်ထဲသို့ 

ကေကလးကပျန့်       လည်းကွာင်း၊ 

သာကပါင်းကွေးေွာတေင် အိမ်ကြျ 

တောင်ကျတေများစီးဆင်းမှုတြကာင့် တကျးေွာအချ ို ့၌ တေကကီးတေလျှမံှုများဖြစတ်ေါ်လျကေိှ်
၄၀ ျန့်မှာ အမိထ်သဲို ့  ကေကလးကပ 

ျန့်ဝင်ကောွ်လေွ်ေှိမပီး     မဉ္ဇူ 

ွုန်းကွေးေွာထိပ်ေှိ အေှည်ကပ 

၆၀၊ အွေယ်    ၁၀ ကပျန့်ေှိ 

မဉ္ဇူွုန်း-ွန်လန့်ွုန်းေွာျေင်း 

ဆွ်     သစ်သားတံတားမှာ 

သိုွ်ကတာမကျောင်း      ကေကွီး 

ကေလျှမံှုကကွာင့ ်ကမောပါသေားျဲမ့ပီး 

အမိက်ြျ ၃၀ ျန့်တေင ် ကေကလးကပ 

ျန့်     ဝင်ကောွလ်ေ ်ွေှိကကွာင်း 

သိေသည်။    ဇီးွုန်းအုပ်စုေှိ 

ေထားလမ်း     မိုင်တိုင်အမှတ် 

၁၄၁/၁၅ မိငုတ်ေင ်ကေကွီးကနသြဖင့ ်

အမှတ် (၇၂) အစုန်အြမန်ေထား 

သည်  ဆင်မမီးဆေဲမမို့ေူတာတေင် 

ညအိပ်ေပ်နားျဲ့ကကွာင်း      သိေ 

သည်။       

    မေို့နယ်(ပြန်/ဆက်)

ရင်္ာင်းင်္ုံး ဇူင်္ိုင် ၂၄

တနသသာေီတိုင်းကေသကွီး   ကလာင်းလုံးမမို့နယ်   စမ်းလှမ်းကွေးေွာ 

အ.လ.ွ စာသင်ကွောင်း၌ ယကန့နံနွ်ပိုင်းွ  မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှူး ဦးမေ ိုးကဇာ်ဦးနှင့်   အဖေဲ့ဝင်မေားွ     မီးကေးအန္တောယ် 

ကွိုတင်ွ ာွေယက်ေး   အသပိညာကပးသရပုြ်ပြျင်းနငှ့ ်  သန့်ေငှ်းကေး 

ြပုလုပ်ကပးလေွ်ေှိကကွာင်း သိေသည်။

အဆိုပါ     ကဆာင်ေွွ်မှုသည် အ.လ.ွ  စမ်းလှမ်းကွောင်းေှိ 

ကွောင်းပတဝ်န်းွေင ်သန့်ေငှ်းသာယာလပှကေးနငှ့ ်ြျင၊် ယင ်အန္တောယ ်

ကကွာင့် ကောဂါြဖစ်ပေားမှုမေှိကစေန်အတေွ် ကွောင်းအုပ်ဆောကွီးမှ 

အွူအညီကတာင်းျံကသာကကွာင့် မမို့နယ်မီးသတ်စျန်းမှ   မီးသတ် 

ဦးစီးအောေှနိငှ့ ်သကနေမီးသတတ်ပဖ်ေဲ့ဝငမ်ေား၊ စမ်းလမှ်းကွေးေွာမအှေန ်

မီးသတတ်ပဖ်ေဲ့ဝငသ်ုံးဦးတိုြ့ဖင် ့သေားကောွ၍် မီးကေးနငှ် ့သောဝကေး 

ဆိငုေ်ာ အသပိညာကပး ကောကြပာြျင်း၊ လွက်တေ့သရပုြ်ပ မီးြငှမိ်းသတ ်

ြျင်း၊ သန့်ေှင်းကေးြပုလုပ်ကပးြျင်းတို့ွို      ကဆာင်ေွွ်ကပးျဲ့ကကွာင်း 

သိေသည်။                                             သိန်းသိန်း (ရင်္ာင်းင်္ုံး)

စမ်းလှမ်းတကျးေွာ အ.လ.က စာသင်တကျာင်း၌ 
မီးတေးအန္တောယ်ကကိုေင်ကာကွယ်တေး အသိေညာတေး

နေ္မတူ   ဇူင်္ိုင်  ၂၄

လမူှုဝနထ်မ်း၊ ွ ယဆ်ယက်ေးနငှ့ ်ြပနလ်ညက်နောျေထားကေးဝနက်ွီးဌာန 

နမ္မတူမမို့နယ် ကေးအန္တောယ်ဆိုင်ောစီမံျန့်ျေဲမှုဦးစီးဌာနရုံးမှ  ဇူလိုင်  

၁၃ ေွ်နှင့် ၁၄ ေွ်တို့တေင် ကလြပင်းတိုွ်ျတ်မပီး မိုးသည်းထန်စော 

ေွာသေန်းမှုကကွာင့ ်အမိုးလနပ်ေ ်ွစီးျဲက့သာ  လကူနအမိ ်ေစှလ်ုံးအတေွ  ် 

အိမ်ကဆာွ်ပစ္စည်းေန်ပုံကငေနှင့်   ဆန်ေိွ္ခာဖိုးကငေမေား ကထာွ်ပံ့ 

ကပးအပြ်ျင်းွိ ု  ေမှ်းြပညန်ယက်ြမာွပ်ိငု်း    နမ္မတမူမို့နယ ်အကထေကထေ 

အုပ်ျေုပ်ကေးဦးစီးဌာနရုံး  အစည်းအကဝးျန်းမ၌ ယကန့နံနွ်ပိုင်းွ 

ကဆာင်ေွွ်ျဲ့ကကွာင်း သိေသည်။

ထိုသို့ကထာွ်ပံ့ကပးအပ်ောတေင် နမ္မတူမမို့နယ် စီမံအုပ်ျေုပ်ကေး 

အဖေဲ့ဥွ္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမင်းထေန်းနငှ့ ်မမို့နယက်ေးအန္တောယဆ်ိငုေ်ာ စမီျံန့်ျေမဲှု 

ဦးစီးဌာနဦးစီးမှူး  ဦးသိန်းေန်တို့ွ ကလြပင်းတိုွ်ျတ်မပီး မိုးသည်း 

ထနစ်ောေွာသေန်းမှု၊ သစပ်ငမ်ေား  ွ ေ ိုးွေမှုကကွာင့ ်အမိုးလန ်  ပေ ်ွစီးျဲ ့

သည့ ်မိငု်းတွက်ွေးေွာအပုစ် ုမိငု်းဆငက်ွေးေွာေှ ိလကူနအမိ ်ကလးလုံး၊ 

ေင်ေုတ်ကွေးေွာအုပ်စု ွုန်းွယားကွေးေွာနှင့် ဆင်လီကွေးေွာ 

တို့တေင် လူကနအိမ်ကလးလုံး    လူကနအိမ်တစ်လုံးလျှင် အိမ်ကဆာွ် 

ပစ္စည်းေန်ပုံကငေွေပ် ၅၀၀၀၀ နှုန်းြဖင့် စုစုကပါင်း လူကနအိမ် ေှစ်လုံး 

အတေွ် အိမ်ကဆာွ်ပစ္စည်းေန်ပုံကငေွေပ် ၄၀၀၀၀၀ နှင့် လူဦးကေ  ၄၉ 

ဦးတို့အတေွ် တစ်ပတ်စာ ဆန်ဖိုးေိ ္ွခာကငေွေပ် ၁၀၂၉၀၀ စုစုကပါင်း 

ကထာွ်ပံ့ကငေွေပ် ၅၀၂၉၀၀ တို့ွို  မိုင်းတွ်ကွေးေွာအုပ်စု အုပ်ျေုပ် 

ကေးမှူး ဦးကွာလိယနှင့်    ေင်ေုတ်ကွေးေွာအုပ်စု   စာကေးတို့အား 

ကပးအပျ်ဲက့ကွာင်း မမို့နယက်ေးအန္တောယဆ်ိငုေ်ာ စမီျံန့်ျေမဲှုဦးစီးဌာန 

ဦးစီးမှူးထံမှ  သိေသည်။                                 င်္ူရော် (ပြန်/ဆက်)

တလဖေင်းေိုက်ခေ်မှုတြကာင့် ေျက်စီးခဲ့တသာ
လူတေအိမ်များအား တောက်ေံ့ေစ္စည်းများတေးအေ်



တနင်္လာ၊ ဇူင်္ိုင် ၂၅၊  ၂၀၂၂

နနပြည်နတာ်   ဇူင်္ိုင်   ၂၄
အကြမ်းဖြ်အုပ်စုအဖဖစ်ကကြညာထားကော  CRPH၊  NUG  နှင့် 
ယင်းတို၏့ လြက်အာြခ်အံဖွဲ့အစည်းများ၊ ယင်းတိုန့ငှ့ ်ဆြန်ွှယက်ေ 
ကော   အဖွဲ့အစည်းများ၊  လူပုဂ္ဂိုလ်များေည်   နိုင်ငံကတာ်တည်ငငိမ် 
ကအးချမ်းကေးြိုပျြ်ဖပားကစေေ်နှင့်  ဖပည်ေူလူထုြို  အကကြာြ် 
တေားများဖဖစ်ကပါ်ကစငပီး    အစိုးေယန္တေားများ    ပျြ်ဖပားကစေေ် 
ေည်ေွယ်လျြ်လှုံ့ကဆာ်ဖခင်း၊ ဝါဒဖဖေ့် ဖခင်း၊ ငခိမ်းကဖခာြ်ဖခင်းများြို 
လူမှုြွေ်ေြ်များမှတစ်ဆင့် ေည်းမျ ိုးစုံဖဖင့် ဖပုလုပ်လျြ်ေှိေည်။

ဖပညေ်မူျားအကေဖဖင့ ်ယင်းတို၏့ လှုံ့ကဆာမ်ှု၊ ဝါဒဖဖေ့်မှုများအကပါ် 
မေေိားမလည၍်ဖဖစက်စ၊ ကကြာြေ်ွံ့၍ဖဖစက်စ လိြုပ်ါလပုက်ဆာငဖ်ခင်း၊ 
အေံဖဖင့်ဖဖစ်ကစ၊    ဖပုလုပ်မှုဖဖင့်ဖဖစ်ကစ၊   တစ်ေည်းေည်းဖဖင့်ဖဖစ်ကစ 
အများဖပညေ်အူကနှာင့အ်ယြှဖ်ဖစက်စမည့ ်ဖပုလပုမ်ှုများဖပုလပုဖ်ခင်း၊ 
လှုံ့ကဆာဝ်ါဒဖဖေ့်မှုများြိ ုထပဆ်င့မ်ျှကဝဖခင်း၊ အားကပးြညူဖီခင်းများ 
ဖပုလုပ်ခဲ့လျှင်  အကြမ်းဖြ်မှုတိုြ်ဖျြ်ကေး  ဥပကဒပုဒ်မ  ၅၂ (ြ)၊ 
ောဇေတက်ြီးပဒုမ်  ၁၂၄-ြ  နငှ့ ်ပဒုမ် ၅၀၅-ြ၊ အလီြ်ထကောေစ ်
ဆြ်ေွယ်ကဆာင်ေွြ်ကေးဥပကဒပုဒ်မ ၃၃ (ြ)နှင့် တည်ဆဲဥပကဒ 

များအေ  အကေးယခူေံမည့အ်ဖပင ်ဖပစမ်ှုနငှ့ေ်ြဆ်ိငုေ်ည့ ်ကေှေ့ကဖပာင်း 
နိငုက်ောပစ္စည်း၊ မကေှေ့ကဖပာင်းနိငုက်ောပစ္စည်းများြိ ုအကြမ်းဖြမ်ှု 
တိုြ်ဖျြ်ကေးဥပကဒအေ ေိမ်းဆည်းခံေနိုင်ငပီး ဖပစ်မှုထင်ေှားစီေင် 
ဖခင်းခံေပါြ  နိုင်ငံကတာ်ဘဏ္ဍာအဖဖစ် ေိမ်းဆည်းခံေနိုင်ကကြာင်း 
၂၀၂၂  ခုနှစ်၊  ဇေ်ေဝါေီ  ၂၅  ေြ်တွင် နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် 
အေိကပးေတင်းထုတ်ဖပေ်ခဲ့ငပီးဖဖစ်ေည်။

ထိုြဲ့ေို့    အေိကပးေတင်း    ထုတ်ဖပေ်ခဲ့ငပီးဖဖစ်ကော်လည်း 
ကေဖပည်ကတာ်ဖပည်ကထာင်စုေယ်ကဖမ  ဇမ္ဗူေီေိငမို့ေယ်  ေကဖပြုေ်း 
ေပ်ြွြ်ကေ   ဇာဏီလင်းေည်  ၎င်းအေုံးဖပုေည့်  “Zar Nielinn” 
Facebook    အကြာင့်၊   မကြွးတိုင်းကဒေကြီး    မကြွးငမို့ 
ကအာင်ကမတ္တာ(ြ)ေပ်ြွြ်ကေ ခင်မိုးဖမင့်ေည် ၎င်းအေုံးဖပုေည့် 
“Khin Moe Myint” Facebookအကြာင့်၊ စစ်ြိုင်းတိုင်းကဒေကြီး
ကေဦးငမို့  ကအာင်ဆေ်းေပ်ြွြ်ကေ ကေလင်းကအာင်ေည် ၎င်းအေုံး 
ဖပုေည့် “Nay Linn Aung” Facebook အကြာင့်၊ တေေသာေီတိုင်း 
ကဒေကြီး ထားဝယင်မို့  ဝြဲျွေ်းငမို့ေစေ်ပြ်ြွက်ေ ဖဖူဖပာကအာငန်ငှ့ ်
ပိန္နဲကတာေပ်ြွြ်ကေ ေီေီကေးတို့ေည် ၎င်းတို့အေုံးဖပုေည့် “Phyu 

Pyar Aung” Facebookအကြာင့်နှင့် “Ye Ye Htay” Facebook 
အကြာင့်၊ ပဲခူးတိုင်းကဒေကြီး ပဲခူးငမို့ ကြျာြ်ကြီးစုေပ်ြွြ်ကေ 
ခငေ်ေ်းဖမင့ေ်ည ်၎င်းအေုံးဖပုေည့ ်“Khin Than Myint” Facebook 
အကြာင့တ်ိုေ့ည ်အေကိပးေတင်းထတုဖ်ပေခ်ျြအ်ကပါ် မျြြ်ယွ ်
ဖပု၍ နိငုင်ကံတာတ်ညင်ငမိက်အးချမ်းကေးြိ ုပျြဖ်ပားကစေေ ်ေညေ်ယွ ်
လျြ ်လှုံ့ကဆာဖ်ခင်း၊ ဝါဒဖဖေ့်ဖခင်းများ ဖပုမလူပုက်ဆာငခ်ဲေ့ည့အ်တြွ ်
တေားဥပကဒနငှ့အ်ည ီ ဖမ်းဆီးထေိ်းေမိ်း အမှုဖငွ့လ်စှအ်ကေးယဖူခင်းများ 
ကဆာင်ေွြ်ခဲ့ေေည်။

ထိုြဲ့ေို့   CRPH၊  NUG  နှင့်  ယင်းတို့၏ လြ်ကအာြ်ခံအဖွဲ့ 
အစည်းများ၊    ယင်းတို့နှင့်ဆြ်နွှယ်ကေကော    အဖွဲ့အစည်းများ၊ 
လပူဂု္ဂိုလမ်ျားေည ်နိငုင်ကံတာတ်ညင်ငမိက်အးချမ်းကေးြိ ုပျြဖ်ပားကစ 
ေေ်နှင့်  အစိုးေယန္တေားများပျြ်ဖပားကစေေ်ေည်ေွယ်လျြ် လှုံ့ကဆာ် 
ဖခင်း၊ ဝါဒဖဖေ့်ဖခင်းများဖပုလပုခ်ဲမ့ှုအကပါ် အားကပးြညူဖီခင်း ဖပုလပုခ်ဲ ့
ေမူျားအား   ဥပကဒနငှ့အ်ည ီ   ထကိောြစ်ွာ  အကေးယေူွားမညဖ်ဖစ ်
ကကြာင်းနှင့်   ထိုေို့လှုံ့ကဆာ်ေူ၊   ဝါဒဖဖေ့်ေူများအား    ဆြ်လြ် 
ကဖာ်ထုတ်အကေးယူေွားမည်ဖဖစ်ကကြာင်း ေိေေည်။     သတင်းစဉ်

အကြမ်းဖြ်အုပ်စုအဖဖစ်ကကြညာထားကော CRPH၊ NUG နှင့် ယင်းတို့၏ လြ်ကေခံများ၏ လှုံ့ကော်၊ 
ေါဒဖဖန့်ဖခင်းများ လိုြ်ပါလုပ်ကောငဖ်ခင်း၊ အားကပးြူညီဖခင်းများ ဖပုလုပ်ခဲ့ေူများြုိ ကဖာ်ထုတ်အကေးယူ

နနပြည်နတာ်   ဇူင်္ိုင်   ၂၄

တေားမဝငြ်ေုေ်ယွမ်ှုတိြုဖ်ျြက်ေး         ဦးကဆာင ်

ကြာ်မတီ၏    ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲမှုဖဖင့် တေားမဝင် 

ြေု်ေွယ်မှုများြို    ဥပကဒနှင့်အညီ   ထကိောြ်စွာ 

တားဆီးအကေးယနူိငုက်ေး        ကဆာငေ်ြွလ်ျြေ်ှေိာ 

ဇငူ်္ိငု ်၂၁  ရကတ်ငွ ် အကြာြ်ခေွဦ်းစီးောေ၏ စမီ ံ

ခေ့်ခွဲမှုဖဖင့်    မွေ်ဖပည်ေယ်    မေမ်းကချာင်အငမဲတမ်း 

စစ်ကဆးကေးစခေ်း၌     တာဝေ်ြျပူးကပါင်းအဖွဲ့ြ 

ြေုတ်ငယ်ာဉတ်စစ်ီးြိ ု   တေားဝငစ်ာေြွစ်ာတမ်း 

အကထာြ်အထား တစ်စုံတစ်ောတင်ဖပနိုင်ဖခင်းမေှိ 

ေည့အ်တြွ ် မတှပ်ုတံငထ်ားဖခင်း  ေှ/ိမေှ ိစစက်ဆးမှု 

များကဆာငေ်ြွခ်ဲေ့ာ လိငုစ်ငမ်ဲဖ့ဖစက်ကြာင်း စစိစက်တွ့ 

ေှိေဖဖင့် အဆိုပါ Dong Feng Tractor Head အမျ ိုး 

အစားြေုတ်ငယ်ာဉ ်  (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနငွကျြ်  ၄၀ 

၀၀၀၀၀၀) ြို အကြာြ်ခွေ်လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းနှင့် 

အညီ အကေးယူကဆာင်ေွြ်လျြ်ေှိေည်။

အလားတူ  ဇူင်္ိုင်  ၂၂  ရက်တွင ်စစ်ြိုင်းတိုင်း 

ကဒေကြီး   တေားမဝင်ြုေ်ေွယ်မှု  တိုြ်ဖျြ်ကေး 

အထူးအဖွဲ့၏  စီမံခေ့်ခွဲမှုဖဖင့်    ဖမေ်မာနိုင်ငံေဲတပ်ဖွဲ့ 

ဦးကဆာင်ကော စစ်ကဆးကေးအဖွဲ့ြ စစ်ကဆးမှုများ 

ကဆာငေ်ြွခ်ဲေ့ာ  ကြျာြတ်ေ်း - ဝေ်းေိ ု- ပငလ်ည ်

ဘူးလမ်း ြျ ိုကြာဝေ်းေပ်တွင် တေားမဝင်ေယ်ကဆာင် 

လာကော ဒဇီယဆ် ီဂါလေ ် ၁၁၁၀၀ (ခန့်မနှ်းတနဖ်ိုး 

နငွကျြ် ၁၁၁၀၀၀၀၀၀) ြုိ ဖမ်းဆီးေမိခ့ဲငပီး ကေေံနှင့် 

တရားမဝင် ကျွန်းသစ်၊ လူသုံးကုန်၊ စားသသာက်ကုန်၊ စက်သုံးဆီ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် သမာ်သတာ်ယာဉ်များ ဖမ်းဆီးရမိ

ကေေထံြ်ွပစ္စည်းဆိငုေ်ာ   ဥပကဒနငှ့အ်ည ီ အကေးယ ူ

ကဆာင်ေွြ်လျြ်ေှိေည်။

ထို့အတူ    ပဲခူးတိုင်းကဒေကြီး    တေားမဝင် 

ြေုေ်ယွမ်ှုတိြုဖ်ျြက်ေး အထူးအဖွဲ့၏ စမီခံေ့်ခွမဲှု 

ဖဖင့ ်  တိငု်းကဒေကြီး   ေစက်တာဦးစီးောေဦးကဆာင ်

ကော ပူးကပါင်းအဖွဲ့ြ စစက်ဆးမှုများ ကဆာငေ်ြွခ်ဲေ့ာ 

ပခဲူးခရိငု ် ကြျာြတ်ခံါးငမို့ေယအ်တငွ်း ြျွေ်းခွေဲား 

၀ ဒေမ ၇၁၇၄ တေ် (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနငွကျြ် ၄၇၃ 

၄၈၄) ြို ဖမ်းဆီးေမိခဲ့ငပီး ေစ်ကတာဥပကဒနှင့်အညီ 

အကေးယူကဆာင်ေွြ်လျြ်ေှိေည်။

ထ့ုိအဖပင် ြချင်ဖပည်ေယ် တေားမဝင်ြုေ်ေွယ်မှု 

မှုများကဆာင်ေွြ်ခဲ့ော      ဘုေားေုံးဆူမှ    မုဒုံေို့ 

ကမာင်းနငှလ်ာကော          ြေုတ်ငယ်ာဉတ်စစ်ီးကပါ်မ ှ

စာေြွစ်ာတမ်း      အကထာြအ်ထားတစစ်ုတံစေ်ာ 

တငဖ်ပနိငုဖ်ခင်းမေှေိည့ ်    ဓာတက်ဖမဩဇာအတိမ်ျား 

(ခေ့်မှေ်းတေ်ဖိုးကငွြျပ် ၅၅၀၀၀၀၀) နှင့် အဆိုပါ 

ပစ္စည်းများ တငက်ဆာငလ်ာကော NISSAN CONDOR 

MK  25A အမျ ိုးအစားြေုတ်ငယ်ာဉတ်စစ်ီး (ခေ့်မေှ်း 

တေ်ဖိုးကငွြျပ်  ၄၀၀၀၀၀၀၀)  ြို လည်းကြာင်း၊ 

ကမာလ်ငမိုငင်မို့ အတ္တေတံတံားအေီး ကညာငပ်ငဆ်ပိေ်ွာ 

၌  ဖမဝတီငမို့မှ   ကမာ်လငမိုင်ေို့ကမာင်းနှင်လာကော 

ကမာ်ကတာ်ယာဉ်နှစ်စီးကပါ်မှ စာေွြ်စာတမ်း အကထာြ် 

အထားတစစ်ုတံစေ်ာ တငဖ်ပနိငုဖ်ခင်းမေှေိည့ ်လေူုံး 

ြုေ်ပစ္စည်းများနှင့်  မီးဖုိကချာင်ေံုးပစ္စည်းများ (ခေ့် မှေ်း 

တေဖ်ိုးကငြွျပ ်၈၉၉၉၀၀၀) နငှ့ ်အဆိပုါပစ္စည်းများ 

တငက်ဆာငလ်ာကော ကမာက်တာယ်ာဉန်စှစ်ီး (ခေ့်မေှ်း 

တေ်ဖုိးကငွြျပ်  ၅၀၀၀၀၀၀၀) ြုိလည်းကြာင်း (ဝဲပံု) 

စုစုနြါင်း (ခန့်မှန်းတန်ဖိုး နငွကျြ် ၁၀၄၄၉၉၀၀၀)

ြိ ုဖမ်းဆီးေမခိဲင့ပီး အကြာြခ်ေွလ်ပုထ်ုံးလပုေ်ည်း 

နှင့်အညီ အကေးယူကဆာင်ေွြ်လျြ်ေှိေည်။

ေ့ုိဖဖစ်ပါ၍  ဇူလုိင် ၂၁ ေြ်၊ ၂၂ ေြ် နှင့် ၂၃  ေြ် 

များတွင် ဖမ်းဆီးေမိမှု စုစုနြါင်းမှာ အမှုတွဲ ၁၄ မှု၊ 

(ခန့်မနှ်းတနဖ်ိုးနငကွျြ ်၂၆၇၅၇၂၄၈၄) ဖဖစက်ကြာင်း 

တေားမဝငြ်ေုေ်ယွမ်ှု        တိြုဖ်ျြက်ေးဦးကဆာင ်

ကြာ်မတီမှ ေိေေည်။                      သတင်းစဉ်

နနပြည်နတာ်  ဇူင်္ိုင်    ၂၄  
မစံငီမို့ေယ၊် ဖမဝတငီမို့၊ စစက်တငွမို့၊  ြတွခ်ိငုင်မို့နငှ့ ်ကောငခ်ျ ိုငမို့တိုတ့ငွ ်
မူးယစက်ဆးဝါးများ   ေမိ်းဆည်းေမခိဲက့ကြာင်း    ဖမေမ်ာနိငုင်ေံတဲပဖ်ွဲ့မ ှ
ေိေေည်။

ဖဖစစ်ဉမ်ှာ မူးယစက်ဆးဝါးတားဆီးနှမိေ်င်းကေး ေတဲပဖ်ွဲ့မတှပဖ်ွဲ့ဝင ်
များပါဝင်ကော ပူးကပါင်းအဖွဲ့ေည် ဇူလိုင် ၂၃ ေြ် မွေ်းလွဲ ၂ ောေီ ၁၅ 
မိေစ်တွင် မံစီငမို့ေယ် မံောကြျးေွာအုပ်စု မံေကြျးေွာအေီး ဟေ်ထြ်- 
မံောေွားြားလမ်းတွင်   မခင်ညွေ့်ြို     မေြသာဖွယ်ကတွ့ေှိေဖဖင့် 
စစက်ဆး ေှာကဖေွာ စတိက်ြရူးေပွက်ဆးဖပား ၄၇၅၀ နငှ့ ်ဘေိ်းစမိ်း ေညု 
ဒေမ ၅၅ ြီလိုြိုလည်းကြာင်း၊   ယင်းကေ့ ညကေ ၅ ောေီ မိေစ် ၂၀ 
တွင်    မူးယစ်ကဆးဝါးတားဆီးနှိမ်ေင်းကေး  ေဲတပ်ဖွဲ့မှ   တပ်ဖွဲ့ဝင်များ 

မူးယစ်နေးဝါးများ ဖမ်းေီးရမိ ပါဝင်ကော ပူးကပါင်းအဖဲွ့ေည် ဖမဝတီငမို့ အမှတ်(၅) ေပ်ြွြ် ကေပူလမ်း 
တွင် ေပ်တေ့်ထားေည့် HONDA STEP WGN အမျ ိုးအစား ကမာ်ကတာ်ယာဉ် 
ြိ ုစစက်ဆးေှာကဖေွာ ယာဉက်ပါ်မ ှဆန္ဒကြျာ ်(ခ) ေားကြီး (ခ) ဝတတု၊် 
မကောက်ဖာဘေွ်း (ခ) အကောနငှ့ ်မေတီာထေွ်းတိုြ့ိကုတွ့ေှေိငပီး ၎င်းတိုထ့ ံ
မှ စိတ်ကြရူးေွပ်ကဆးဖပား ၉၇၅၀ ြိုလည်းကြာင်း။

အလားတ ူယင်းကေ့ ညကေ  ၅  ောေီ  ၁၅  မေိစတ်ငွ ်မူးယစက်ဆးဝါး 
တားဆီးနှမိေ်င်းကေး ေတဲပဖ်ွဲ့မ ှတပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျားပါဝငက်ော ပူးကပါင်းအဖွဲ့ 
ေည ်စစက်တငွမို့ ြေေဲပြွ်ြ ်မဏပိေူလမ်းေိှ မချ ိုမာခိငု(်ခ) ယာယ ီ
၏ကေအိမ်ြို   ဝင်ကောြ်ေှာကဖွော  စိတ်ကြရူးေွပ်ကဆးဖပား  ၆၉၇၀ 
ေမိ်းဆည်းေမခိဲင့ပီး  ြငွ်းဆြအ်ေ ညကေ ၅ ောေခီွတဲငွ ်စတိက်ြရူးေပွ ်
ကဆးဖပားများကောင်းချခုိင်းေူ ဦးခင်ကမာင်ြုိ စစ်ကတွငမို့ ကဘာလံုးြွင်း 
ေပြ်ြွ ် ကောဓလိမ်း အမတှ ်B/17 ေှ ိ၎င်း၏ကေအမိ၌် လည်းကြာင်း၊ 
ယင်းကေ့ ေေံြ ်၉ ောေ ီမေိစ ်၂၀ တငွ ်မူးယစက်ဆးဝါးတားဆီးနှမိေ်င်းကေး 

ေဲတပ်ဖွဲ့မှ   တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ကော ပူးကပါင်းအဖွဲ့ေည် ြွတ်ခိုင်ငမို့ 
အမတှ(်၂)ေပြ်ြွေ်ှ ိတည်းခိခုေ်းကေှ့တငွ ် ညခီမ်း (ခ) ညလီာ ကမာင်းနငှ ်
လာေည့်   ဆိငုြ်ယ်ြိ ု ေပတ်ေ့်စစ်ကဆးေှာကဖေွာ  ဘေိ်းဖဖူ ၁ ဒေမ 
၁ ြီလိုြို လည်းကြာင်း။

ထို့အတူ ယင်းကေ့  ေံေြ်  ၉  ောေီခွဲတွင်  မူးယစ်ကဆးဝါးတားဆီး 
နှိမ်ေင်းကေးေဲတပ်ဖွဲ့မှ  တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ကော ပူးကပါင်းအဖွဲ့ေည် 
ကောင်ချ ိုငမို့ ပါဟတ်ေပ်ြွြ် အိုေီယမ်တယ်တိုးဂိတ်အေီး မန္တကလး-
လားရှိုးေွားြားလမ်းတငွ ်ဆိငု်းဒ ူ(ခ) မာကောင်း  ကမာင်းနငှလ်ာေည့ ်
ဆိုင်ြယ်ြို     ေပ်တေ့်စစ်ကဆးေှာကဖွော    စိတ်ကြရူးေွပ်ကဆးဖပား 
၅၉၈၀၀   ြိလုည်းကြာင်း ေမိ်းဆည်းေမခိဲေ့ဖဖင့ ်၎င်းတိုအ့ား မူးယစ ်
ကဆးဝါးနငှ့ ် စတိြ်ိကုဖပာင်းလကဲစကော ကဆးဝါးများဆိငုေ်ာ ဥပကဒအေ 
အကေးယူထားကကြာင်း ေိေေည်။

သတင်းစဉ်

တိုြ်ဖျြ်ကေးအထူးအဖွဲ့၏            စီမံခေ့်ခွဲမှုဖဖင့် 

ဖမစက်ြီးေားငမို့ေယ ် ေတ္တုတငွ်းဦးစီးောေ ဦးကဆာင ်

ကော  ပူးကပါင်းအဖွဲ့ြ  ေတင်းအေ စစ်ကဆးမှုများ 

ကဆာင်ေွြ်ခဲ့ော  ဇူင်္ိုင် ၂၂ ရက်တွင ်ဧောဝတီဖမစ် 

အကေှ့ဘြ်ြမ်း၊  မကခါဒီကြျးေွာအေီး၌ ဝါးကဖာင် 

များဖဖင့်   တေားမဝင်ကေှေတူးကဖာ်လျြ်ေှိကကြာင်း 

စစ်ကဆးကတွ့ေှိေဖဖင့်  ကေှေတူးကဖာ်ောတွင် အေုံးဖပု 

ေည့် ေှေ်ရှိုင်းအင်ဂျင်၊ ဂျင်ကဒါင်းအင်ဂျင်ပါဝင်ကော 

ဖေုေ်းစုပ်စြ်တပ်ဆင်ထားေည့်  ဝါးကဖာင် ၁၂ ခု 

(ခေ့်မှေ်းတေ်ဖုိးကငွြျပ် ၆၀၀၀၀၀၀) ြုိ လည်းကြာင်း၊ 

ဇူငုိ်္င် ၂၃ ရက်တွင် ဖမစ်ကြီးေားငမို့ေယ် လဘေ်ရုိဇာော 

ကြျးေွာအေီး  ဧောဝတဖီမစအ်တငွ်း ဝါးကဖာငမ်ျားဖဖင့ ်

တေားမဝင ်  ကေှေတူးကဖာလ်ျြေ်ှကိကြာင်း    စစက်ဆး 

ကတွ့ေှိေဖဖင့်   ကေှေတူးကဖာ်ောတွင်    အေုံးဖပုကော 

အင်ဂျင်တစ်လုံးစီပါ    ဝါးကဖာင်နှင့်    ေံကဖာင်ငါးခု 

(ခေ့်မှေ်းတေ်ဖုိးကငွြျပ် ၅၆၀၀၀၀၀) ြုိ လည်းကြာင်း၊ 

စုစုနြါင်း  (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနငွကျြ်  ၁၁၆၀၀၀၀၀)

ြိ ုဖမ်းဆီးေမခိဲင့ပီး ဖမေမ်ာေ့တ္တုတငွ်းဥပကဒနငှ့အ်ည ီ

အကေးယူကဆာင်ေွြ်လျြ်ေှိေည်။

ယင်းအဖပင် ဇူင်္ိုင် ၂၃ ရက်တွင် မွေ်ဖပည်ေယ် 

တေားမဝငြ်ေုေ်ယွမ်ှု တိြုဖ်ျြက်ေးအထူးအဖွဲ့၏ 

စီမံခေ့်ခွဲမှုဖဖင့်       ကမာ်လငမိုင်ငမို့ေယ်မှူးဦးစီးကော 

အကြာြ်ခွေ်လှုပ်ေှားြင်းအဖွဲ့ြ      မုဒုံငမို့ေယ်

ြျွေ်းေွာကြျးေွာအေီး ကေှာင်တခင်ြင်းလှည့်စစ်ကဆး 



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင် ၂၅၊  ၂၀၂၂

သီပေါမြို့နယ် ပေါ် ကြိုပြေးရွာ ြိုးပနကြာ စံပေစိုြ်ခင်း၌ 
ပောင်သူေညာပေး ြွင်းသရုေ်ပေေွဲ လြ်ပေွ့ပောင်ရွြ်

သီပေါ ဇူင်္ိုင်  ၂၄
ရမှ်းပြညန်ယမ်ပမာကြ်ိငု်း    သမီြါ 
မမို့နယ်  စိုက်ြျ ိုးမရးဦးစီးဌာနက 
ဦးစီး၍ မြါ်ကကိုမကျးရွာ မိုးမန 
ကကာ (ဆင်းမရှေကကာ-၂)မျ ိုးမစထ့တု ်
စံပြစိုက်ခင်း၌   ယမန့နံနက်ြိုင်း 
က ပမစမိ်းမရာငမ်ကျးရွာ စမီကံနိ်းမ ှ
မတာငသ်မူျားအား ကငွ်းသရြုပ်ြြွ ဲ
နငှ့ ် မတာငသ်ြူညာမြးသငတ်န်း 
ကျင်းြသည်။(ပောက်ေုံ)

အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ် 
စိုက်ြျ ိုးမရးဦးစီးဌာန   ဒုတိယ 
ပြည်နယ်  ဦးစီးမှူး ဦးမမာင်မမာင်မအး 

က ဆီထွက်သီးနှံမနကကာစိုက်ြျ ိုး
ပခင်းပြင့ ် မဒသအတငွ်း စားသုံးဆ ီ
ြလူုလံာမညပ်ြစမ်ကကာင်း၊  စိကုြ်ျ ိုး 
မရးဆိငုရ်ာ အမလအ့ကျင့မ်ကာင်း 
များ ရရှိမရးအတွက် စိုက်ြျ ိုးမရး 
ဌာနမလှည်း သငတ်န်းများ ြငွ့လ်စှ ်
မြးလျကရ်ှမိကကာင်း    မပြာကကား 
သည်။

ဆကလ်က၍် မကျာကမ်ခဲရိငု ်
စုိက်ြျ ိုးမရးဦးစီးဌာနမှူး ဦးဝင်းတင်စုိး 
နှင့် မမို့နယ်စိုက်ြျ ိုးမရးဦးစီးဌာန 
မှူး       ဦးထွန်းမင်းဦးတို့က 
မနကကာစိကုြ်ျ ိုးပခင်းပြင့ ်မတာငသ် ူ

များ လကမ်တွ့အကျ ိုးခစံားရြုမံျား 
ကိ ုလည်းမကာင်း၊  ခရိငုမ်ပမအသုံး 
ချမရးတာဝန်ခံ  မဒါ်ခင်ပမင့်နွယ် 
နှင့ ် သီးနှကံာကယွမ်ရး တာဝနခ် ံ 
မဒါ်မချာစမုထွးတိုက့ မတာငသ်မူျား 
အား စိကုြ်ျ ိုးနည်းြညာရြမ်ျားကိ ု
လည်းမကာင်း လကမ်တွ့ပြသမြီး 
မဒသခမံတာငသ်မူျား မမးပမန်းမဆွး 
မနွးမှုကိ ုမပြကကားကာ စိကုြ်ျ ိုးမရး 
ဆိုင်ရာ       ြညာမြးလက်ကမ်း 
စာမစာငမ်ျား ပြန့်မဝမြးမကကာင်း 
သိရသည်။

စိုင်း(သီပေါ)

ေဝါပောင်ေဆင့်
 အဝါမရာငအ်ဆင့သ်ည ်  ဘင်္ဂလားြငလ်ယမ်အာ၊်    ကြ္ပလြီငလ်ယမ်အာတ်ငွ ်  မနုတ်ိငု်း 

ပြစ်မြါ်မနမြီး  မုန်တိုင်း၏အမပခအမနကို သတိထားနိုင်ရန်။

င်္ိပ္မော်ပောင်ေဆင့်

 လမိမောမ်ရာငအ်ဆင့သ်ည ်ကမ်းရိုးတန်းသိုဦ့းတညမ်နမြီး  မနုတ်ိငု်းသည ်မမိမိနထိငုရ်ာ 
မဒသသို့  ဦးတည်မရွ့လျားသည်ဟု  သတင်းရရှိြါက  မုန်တိုင်း၏  မပြာင်းလဲမှုကို  အထူး 
သတိထား မစာင့်ကကည့်နိုင်ရန်။

ေနီပောင်ေဆင့်
 အနမီရာငအ်ဆင့သ်ည ်ကမ်းရိုးတန်းသို ့၁၂ နာရမီနာကြ်ိငု်း  မနုတ်ိငု်းမရာကရ်ှလိာမည ်

ပြစ်မြီး အန္တရာယ်ရှိနိုင်သပြင့် လုံခခုံစိတ်ချရသည့်မနရာများသို့ မပြာင်းမရှေ့မနရာယူရန်။

ေညိုပောင်ေဆင့်
 အညိုမရာငအ်ဆင့သ်ည ်မနုတ်ိငု်းအန္တရာယ ်ကျမရာကမ်နချနိပ်ြစမ်ြီး လုခံခုံစတိခ်ျရသည့ ်

မနရာတွင် ခိုလှုံမြီးစီးရန်။

ေစိ္မ်းပောင်ေဆင့်
 အစမိ်းမရာငအ်ဆင့သ်ည ် မနုတ်ိငု်းအား မြျာြ့ျကပ်ြယသ်ွားမြပီြစမ်ြီး  မမိတိို၏့ မနအမိ ်

များသို့ ပြန်နိုင်မသာအမပခအမနပြစ်မကကာင်း သတ်မှတ်ထားြါသည်။

ြုန်ေိုင်းနှင့ေ်ေ်သြ်ပသာ အပရာင်အေင့် သေ်ြှေ်ခေြ်ြေား

ပနပေည်ပတာ်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
မနပြည်မတာ်နှင့်  မန္တမလးမမို့
တို့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်   ယမန့ 
မနရာကကွက်ျား   မိုးထစခ်ျုန်း 
ရွာမည်။  ရန်ကုန်မမို့နှင့်အနီး 
တစ်ဝုိက်တွင် ယမန့မုိးတစ်ကကိမ်၊   
နှစ်ကကိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။

မနကပ်ြနအ်တကွ ်  ခန့်မနှ်း 
ချက်မှာ  မုတ်သုံမလအားနည်း 
မနမည်။  

မတှသ်ားြယွရ်ာ   မိုးမရချနိ ်
များမှာ  ကျ ိုက္ခမီမမို့တွင်  ၅ 
ဒသမ ၅၅ လက်မ၊ ဗန်းမမာ်မမို့ 
တွင်  ၄  ဒသမ ၃၃ လက်မ၊  
ကျ ိုက်မမရာမမို့တွင်   ၄ ဒသမ 
၀၂ လကမ်၊  မမာလ်မမိုငမ်မို့တငွ ်
၂  ဒသမ ၉၅ လကမ်၊   တမကာင်း 
မမို့တွင် ၂ ဒသမ ၈၃ လက်မ၊  
မြါကမ်တာမမို့တငွ ်၂ ဒသမ ၇၆ 
လကမ်၊ မဒုုမံမို့တငွ ်၂ ဒသမ ၅၆  
လက်မ၊  စစ်မတွမမို့တွင်  ၂ 
ဒသမ  ၀၅  လကမ်၊  မတာငက်ကီး 
မမို့တွင်  ၁ ဒသမ ၉၇ လက်မ၊  
ြုဏ္ဏားကျွန်းမမို့တွင် ၁ ဒသမ 
၉၆    လကမ်တို ့  ပြစက်ကသည။်                     

္မိုး/ဇင်္

စိုက်ပျ ိုးရေးသိပ္ပံ(ဟဲဟိုး၊ ဒရီော့ဆို) ရကျာင်းသား ရကျာင်းသူေျား ရောင်ရေှေငါးလုပ်ငန်းစခန်းသို့ လာရောက်ရလ့လာ
ေန်ကုန်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄

ရမှ်းပြညန်ယ ်ငါးလြုင်န်းဦးစီးဌာနက ကကီးကကြ၍် ပြညန်ယင်ါးလြုင်န်း 

ဦးစီးဌာနနငှ့ ်စိကုြ်ျ ိုးမရးသြိ္ပ(ံဟဟဲိုး၊ ဒမီမာဆ့ိ)ုမကျာင်းတို ့ ြူးမြါင်း၍ 

တတိယနှစ်မကျာင်းသား  မကျာင်းသူများက မညာင်မရှေငါးလုြ်ငန်း 

စခန်းတွင် ငါးသားမြာက်လုြ်ငန်း မဆာင်ရွက်မနမှုများကို ဇူလိုင် ၂၃ 

ရက်က ကွင်းဆင်း မလ့လာသည်။

ကွင်းဆင်းမလ့လာရာတွင်   ပြည်နယ်ငါးလုြ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး 

ဦးမသာ်ထွန်းဦးက  ပြည်နယ်ငါးလုြ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ  ငါးမမွးပမူမရး 

ကဏ္ဍြွံ့မြိုးတိုးတကမ်ရး၊  ငါးသယဇံာတများ မရရညှတ်ညတ်ံမ့စမရး၊ 

မဘးအန္တရာယ်ကင်းစင်မသာ ငါးရိက္ခာများရရှိမရးတို့နှင့် ြတ်သက်၍ 

ရှင်းလင်းမပြာကကားသည်။  

ထို့မနာက်  မညာင်မရှေငါးလုြ်ငန်းစခန်း တာဝန်ခံမဒါ်မိမိခိုင်က  

ငါးလုြ်ငန်းစခန်းတွင် ငါးသားမြာက်ထုတ်လုြ်  ပြုစုမျ ိုးစိုက်ထည့် 

ခဲမ့ှုများနငှ့ြ်တသ်က၍်   လကမ်တွ့မဆာငရ်ကွမ်နမှုကိ ု ရငှ်းလင်းမပြာ 

ကကားသည။်  အြုခ်ျုြသ် ူ  ဆရာ  ဆရာမ ၁၀ ဦး အြါအဝင ်တတယိနစှ ်

မကျာင်းသား မကျာင်းသ ူ ၁၃၁ ဦး စစုမုြါင်း ၁၄၁ ဦး လာမရာကမ်လလ့ာ 

မကကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစဉ်

္မုတ်သုံပင်္

ေားနည်းပန္မည်

ပနပေည်ပတာ်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄
၂၀၂၁  ခနုစှ၊် မတလ် ၁၄ ရကမ်စှ၍ 
နိုင်ငံမတာ်အတွင်း အကကမ်းြက်  
လြုက်ကသံတပ်ြတမ်ှုများ ပြစြ်ွားခဲရ့ာ  
ယင်းလြုရ်ြမ်ျားတငွ ် မြိုးမဇယျာ 
မသာ် (ခ)မမာင်မကျာ်(ခ)မရခဲ၊ 
မကျာ်မင်းယု (ခ)      င်္ျင်မီ၊ 
လှမျ ိုးမအာင် (ခ) ကိုမျ ိုး (ခ) 
ဝက်ကကီးနှင့်  မအာင်သူရမဇာ်(ခ) 
ကတုံး(ခ) သရူ တိုသ့ည ်ရကစ်ကမ်ြီး  
လမူဆနသ်ည့ ်အကကမ်းြကလ်ြုရ်ြ ်
များပြစ်မသာ        အကကမ်းြက် 
သတပ်ြတမ်ှုများကိ ုကျူးလနွရ်ာတငွ ် 
စစီဉည်ွှနက်ကားပခင်း၊ စမီမံဆာငရ်ကွ ်
ပခင်း၊        ြူးမြါင်းကကံစည်ပခင်း၊ 
ကိုယ်တိုင်ြါဝင်ကျူးလွန်ပခင်းတို့ 

ပသဒဏ်ကျခံေ္မည့် ေကျဉ်းသား(၄)ဦးေား
ဥေပဒင်္ုေ်ထုံးင်္ုေ်နည်း္များနှင့်ေညီ 

ပေစ်ဒဏ်စီေင်ပဆာင်ေွက်ပေီးစီး

မကကာင့်  အပြစ်မဲ့ပြည်သူ အများ  
အပြား     မသဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် 
သကဆ်ိငုရ်ာစစခ်ုရံုံး အသီးသီးက 
ကျူးလွန်သည့်      ပြစ်မှုအလိုက် 
အကကမ်းြကမ်ှု တိကုြ်ျကမ်ရးဥြမဒ 
၏    သက်ဆိုင်ရာ    ပြဋ္ဌာန်းချက် 
ြုဒ်မများ၊      ရာဇသတ်ကကီး၏ 
သက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်   ြုဒ်မ 
များပြင့ ်စွခဲျကတ်ငမ်ြီး ပြစမ်ှုထငရ်ှား 
သပြင့်    တရားခံမလးဦးအမြါ် 
မသဒဏခ်ျမတှရ်ာ  အဆိြုါတရားခ ံ
မလးဦးအမြါ်   အကျဉ်းမထာင် 
လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ   အတိုင်း 
ပြစ်ဒဏ်စီရင်  မဆာင်ရွကမ်ြီးပြစ် 
မကကာင်း  သကဆ်ိငုရ်ာမ ှ သတင်း 
ရရှိသည်။                   သတင်းစဉ်

   မနပြညမ်တာတ်ငွ ်မမာမ်တာဆ်ိငုက်ယစ်ီးနင်းသမူျားသည ်ဆိငုက်ယ ်
စီးဦးထုြ်ကို မမးသိုင်းကကိုးတြ်၍ စီးနင်းကကရန်နှင့် နှစ်ဦးထက်ြိုမို 
စီးနင်းပခင်း မပြုကကရန၊် ထိုအ့ပြင ်လိငုစ်ငမ်ဲဆ့ိငုက်ယမ်ျား စီးနင်းပခင်း 
မပြုကကရန ်နှိုးမဆာအ်ြြ်ါသည။် လိကုန်ာပခင်းမရှြိါက တညဆ်ဥဲြမဒ 
အရ    ထိမရာက်စွာအမရးယူ    မဆာင်ရွက်သွားမည်ပြစ်မကကာင်း 
သတိမြးနှိုးမဆာ်အြ်ြါသည်။

ပနပေည်ပတာ်ယာဉ်စည်းက္မ်းထိန်းသိ္မ်းပေး 
ကကီးကကေ်္မှုပကာ်္မတီ

သတိပေး နှိုးပဆာ်ချက်



မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
ေခိုင်မပည်နယ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါရခါ်ယူမခင်း
၁။	 ပြည်ထောင်စုရန်ြုံထငေပြင့်	 ရခိုင်ပြည်နယ်၊	 စစ်ထွေမြို့၊	 ပြည်နယ်ြန်ထနဂျာရုံး	
အကြီးစားပြုပြင်ပခင်း	 လုြ်ငန်းထောင်ရွြ်လိုြါသပြင့်	 အိွ်ြေင့်ွင်ဒါြျားထြးသေင်း	
နိုင်ြါရန်	ြိွ်ထခါ်အြ်ြါသည်။
၂။	 တင်ဒါရလှောက်လွှာရောင်းချြည့်ေက်	 -	 ၂၅-၇-၂၀၂၂	ရြ်
၃။	 တင်ဒါရလှောက်လွှာပိတ်ြည့်	 -	 ၁၀-၈-၂၀၂၂	ရြ်၊	ညထန	၄	နာရီ
	 ေက်နှင့်အချနိ်
၄။	 တင်ဒါရနာက်ဆုံးထားတင်သွင်း	 -	 ၁၅-၈-	၂၀၂၂	ရြ်၊	ညထန	(၄)နာရီ
	 ေြည့်ေက်နှင့် အချနိ်
၅။	 တင်ဒါတင်သွင်းေြည့်ရနော	 -	 ပြည်နယ်ြန်ထနဂျာရံုး၊	ရခုိင်ပြည်နယ်၊		
	 	 	 စစ်ထ ေွမြို့။
၆။	 ွင်ဒါြုံစံ	 နှင့်အထသးစိွ ်အချြ်အလြ်ြျားအား	 ထအာြ်ြါလိြ်စာွေင်	
ရုံးချနိ်အွေင်း	စုံစြ်းဝယ်ယူနိုင်ြါသည်-

မြန်ြာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
မပည်နယ်ြန်ရနဂျာရုံး၊ ရောဓိလြ်း၊ ရကျာင်းကကီးလြ်းေပ်ကွက်၊ စစ်ရတွမြို့

ဖုန်း-၀၄၃-၂၂၂၁၁၂၀

ကန့်ကွက်နိုင်ပါရြကာင်း
	 ရန်ြုန်ွိုင်းထဒသကြီး၊	 ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	 ထပြ ိွုင်းရြ်ြေြ်	
အြှွ်၄၂၊	ထပြြေြ်အြှွ်	(၃၇၉)	ဟုထခါ် ေွင်ထသာ	အြျယ်အ၀န်း	၀	ဒသြ	၀၅၅	ဧြ	
အနြ်ြှ	 (ထပြြေြ်အြှွ်	 ၁၅၃၉	 နှင့်ြြ်လျြ်ပြစ်ထသာ)	 ြခေဲြစိွ်ရထသးသည့်	
အြျယ်အ၀န်း		၂၀ထြx၆၀ထြ	ရှိ	ထဒါ်ွင်ပြင့်	အြည်ထြါြ်	နှစ်(၆၀)ထပြငှားဂရန်ထပြ	
နှင့်	ယင်းထပြထြါ်ရှိ	အြျ ိုးခံစားခေင့်	အရြ်ရြ်အားလုံးွို့ြို	ထရာင်းချြိုင်ခေင့်ရှိထြြာင်း	
ဝန်ခံသူေံြှ	ြျွနု်ြ်ွ့ုိ၏	ြိွ်ထေေပြစ်သူြ	၀ယ်ယူရန်အ ေွြ်	ထရာင်းြုိးထငေ၏	ွစ်စိွ်	
ွစ်ထဒသြို	စရန်အပြစ်ထြးထချမြီးပြစ်ြါသည်	 ။	အေိုြါထပြနှင့်ြွ်သြ်မြီး	ြိုင်ထရး	
ေိုင်ခေင့်ရှိြါထြြာင်း	 	ြန့်ြေြ်လိုသူြျားရှိြါြ	ယထန့ထြြာ်ပငာစာြါသည့်ရြ်ြှစ၍	
၁၄ရြ်အွေင်း	 ြိုင်ေိုင်ြှု	 အထောြ်အေားစာရွြ်စာွြ်းြူရင်းြျားပြင့်	 ြျွန်ုြ်ွို့	
ေံသ့ုိ	 ြုိယ်ွုိင်ြုိယ်ြျ	 လာထရာြ်ြန့်ြေြ်နုိင်ြါသည်။	 သွ်ြှွ်ရြ်ပြည့်ထပြာြ်	
သည်အေိ	 လာထရာြ်ြန့်ြေြ်ြှုွစ်စုံွစ်ရာ	 ထြါ်ထြါြ်ပခင်းြရှိြါြ	 အထရာင်း	
အ၀ယ်	 အလွှဲအထပြာင်းြို	 မြီးေုံးသည်အေိ	 	 ေြ်လြ်ထောင်ရွြ်သေားြည်	
ပြစ်ြါထြြာင်း	အြျားသိထစရန်	ထြြညာအြ်ြါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
ဦးြျ ိုးမြင့်ရအာင် စဉ်-၂၅၁၆၅   ဦးရအးြင်းသူ စဉ်-၂၆၁၉၉  ရဒါ်လင်းလင်းြကည် စဉ်- ၄၆၃၂၈
  အထက်တန်းရေှ့ရနြျား

အြှတ် ၅၈/၆၀၊ (ပထြထပ်)၊ ြဟာေန္ဓုလပန်းခခံလြ်း ၊ ရကျာက်တံတားမြို့နယ်၊ 
ေန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း-၀၉-၅၁၄၅၇၆၇၊ ၀၉-၄၂၀၀၂၈၃၆၆၊ ၀၉-၄၂၅၂၈၈၆၅၁

ကန့်ကွက်နိုင်ပါရြကာင်း
	 ရန်ြုန်ွိုင်းထဒသကြီး၊	 ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	 ၄၂ရြ်ြေြ်၊	 ဦးြင်း	
လြ်း၊	 ထပြြေြ်အြှွ်(၁၆၂၀)၊	 ဧရိယာထြ	 (၄၀x၆၀)ရှိြါြစ်ထပြအွေင်းြှ	ွရားဝင်	
ြခေဲစိွ်ရထသးထသာ	 ထခါင်းရင်းပခြ်း	 ဧရိယာထြ	 (၂၀x၆၀)ထပြနှင့်	 ထနအိြ်အြါအဝင်	
အြျ ိုးခံစားခေင့်အားလုံးြို	 ဝယ်ယူြိုင်ေိုင်၍	ထရာင်းချခေင့်ရှိထြြာင်း	ဝန်ခံြွိပြုသူ	
ထဒါ်ယဉ်ထေေးရီ	 ၁၀/ြလြ(နိုင်)၀၀၇၁၂၇ေံြှ	ြျွန်ုြ်၏ြိွ်ထေေပြစ်သူ	 ဦးပြင့်ထအာင်	
၁၂/ရြန(နုိင်)၀၅၅၅၄၇ြ	အမြီးအြုိင်ဝယ်ယူရန်	ထရာင်းြုိးထငေ၏	ွစ်စိွ်ွစ်ထဒသြုိ		
စရန်ထငေအပြစ်	ထြးထချေားမြီးပြစ်ြါသည်။
	 ြန့်ြေြ်လိုသူြျားရှိြါြ				ဤထြြာ်ပငာြါသည့်ရြ်ြှစ၍	ခုနစ်ရြ်အွေင်း	
ခိုင်ြာထသာအထောြ်အေားြူရင်းြျားနှင့်ွြေ	 ြျွန်ုြ်ေံ	 လာထရာြ်ြန့်ြေြ်	
နိုင်ြါသည်။	 သွ်ြှွ်ရြ်အွေင်း	 ြန့်ြေြ်ပခင်းြရှိြါြ	 အထရာင်းအဝယ်ြို	
ဥြထဒနှင့်အညီ	ေြ်လြ်ထောင်ရွြ်သေားြည်ပြစ်ထြြာင်း	အြျားသိထစရန်ထြြညာ	
အြ်ြါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
ဦးရကျာ်ရကျာ်ြိုး(LL.B)

အထက်တန်းရေှ့ရန(စဉ်-၂၆၆၁၈/၀၇)
ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၀၉၀၁၇၂

ကန့်ကွက်နိုင်ပါရြကာင်း
	 ရန်ြုန်ွိုင်းထဒသကြီး၊	 ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	 ၄၃ရြ်ြေြ်၊	 ဒူးယား	
လြ်း၊	 ထပြြေြ်အြှွ်(၁၀၂၀)၊	 ဧရိယာထြ	 (၄၁x၆၀)ရှိဂရန်	 ထပြအွေင်းြှ	 ွရားဝင်	
ြခေဲစိွ်ရထသးထသာ	 ထခါင်းရင်းပခြ်း	 ဧရိယာထြ	 (၂၁x၆၀)ထပြနှင့်	 ယင်းထပြထြါ်ရှိ	
အထောြ်အအုံအြါအဝင်	အြျ ိုးခံစားခေင့်အားလုံးြို	 ဝယ်ယူြိုင်ေိုင်၍	 ထရာင်းချခေင့်	
ရှိထြြာင်း	 ဝန်ခံြွိပြုသူ	 ဦးမြိုးထြာင်ထြာင်	 ၁၂/ဒဂြ(နိုင်)၀၀၆၄၆၉နှင့်	 ထဒါ်ေား	
ထရှေစင်	 ၁၂/ြဇွ(နုိင်)၀၂၃၂၆၂	 ေံြှ	 ြျွနု်ြ်၏ြိွ်ထေေပြစ်သူ	 ထဒါ်လေင်ြာသန်း	 ၁၂/ဒဂြ	
(နိုင်)၀၁၀၉၉၃ြ	အမြီးအြိုင်ဝယ်ယူရန်	 ထရာင်းြိုးထငေ၏	ွစ်စိွ်ွစ်ထဒသြို	 စရန်	
ထငေအပြစ်	ထြးထချေားမြီးပြစ်ြါသည်။
	 ြန့်ြေြ်လိုသူြျားရှိြါြ	 ဤထြြာ်ပငာြါသည့်ရြ်ြှစ၍	 (၁၄)ရြ်အွေင်း	
ခိုင်ြာထသာ	 အထောြ်အေားြူရင်းြျားနှင့်ွြေ	 ြျွန်ုြ်ေံ	 လာထရာြ်ြန့်ြေြ်	
နိုင်ြါသည်။	သွ်ြှွ်ရြ်အွေင်း	ြန့်ြေြ်ပခင်းြရှိြါြ	အထရာင်းအဝယ်ြို	ဥြထဒ	
နှင့်အညီ	 ေြ်လြ်ထောင်ရွြ်သေားြည်ပြစ်ထြြာင်း	 အြျားသိထစရန်	 ထြြညာအြ်	
ြါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
ဦးရကျာ်ရကျာ်ြိုး(LL.B)

အထက်တန်းရေှ့ရန(စဉ်-၂၆၆၁၈/၀၇)
ဖုန်း-၀၉-၈၉၂၀၉၀၁၇၂

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်
	 ရန်ြုန်ွိုင်းထဒသကြီး၊	ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)၊	ထပြွိုင်းရြ်ြေြ်အြှွ်	၁၅၊	
ထပြြေြ်အြှွ်၄၂၀၊	ဦးပြင့်ဝင်း(SLI-050354)အြည်ထြါြ်၊	အြျယ်အဝန်း	(၄၀x၆၀)	
ထြရှိ	 ြါြစ်ထပြအြျ ိုးအစားထပြြေြ်၊	 အြှွ်	 ၄၂၀၊	 ြိထွာြ်လြ်း၊	 (၁၅)ရြ်ြေြ်၊	
ဒဂုံမြို့သစ်(အထရှ့ြိုင်း)မြို့နယ်	 ရန်ြုန်မြို့ဟုထခါ်ွေင်ထသာ	 ထပြြေြ်အား	 ေြ်စြ်	
စာချုြ်ြျားပြင့်	 ဝယ်ယူြိုင်ေိုင်ေားမြီး	 ပြန်လည်ထရာင်းချြိုင်ခေင့်ရှိသည်ဟု	 ဝန်ခံ	
ြွိပြုသူ	 ဦးအလိြ္မာ	 ၅/ဘွလ(နုိင်)၁၁၃၂၃၃	 ေံြှ	ြျွနု်ြ်၏ြိွ်ထေေြ	အမြီးအြုိင်	
ဝယ်ယူရန်အွေြ်	 ထရာင်းြိုးထငေ၏ွစ်စိွ်ွစ်ထဒသြို	 ထြးထချေားမြီးပြစ်ြါသည်။	
ြန့်ြေြ်လိုြါြ	 ြိုင်ေိုင်ြှုအထောြ်အေား(ြူရင်းြျား)ပြင့်	 ယထန့ြှစ၍	
ခုနစ်ရြ်အွေင်း	 ြျွန်ုြ်ေံလာထရာြ်ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	 သွ်ြှွ်ရြ်ေြ်	
ထြျာ်လေန်ြါြ	အထရာင်းအဝယ်ြို	ဥြထဒနှင့်အညီ	မြီးစီးထအာင်ေြ်လြ်ထောင်ရွြ်	
သေားြည်ပြစ်ထြြာင်း	ထြြညာအြ်ြါသည်။
လွှဲအပ်ညွှန်ြကားသူ- လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
ရဒါ်ခင်မြင့်  ရဒါ်ယဉ်ယဉ်သူ(LL.B)
၁၂/လေန(နိုင်)၀၆၈၀၅၉ အထက်တန်းရေှ့ရန(စဉ်-၂၅၈၃၂)
  ရဒါ်တင်ဇာရအးကို(LL.B)
  တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန(စဉ်-၁၇၅၆၄)
  ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၈၅၂၈၇၉၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၅၆၁

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်
	 ရန်ြုန်ွိုင်းထဒသကြီး၊	 ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	 ထပြွိုင်းရြ်ြေြ်	
အြှွ်	(၄၈/U9)၊	ထပြြေြ်အြှွ်(၁၂၄)၊	အြျယ်အဝန်း(၅၂၄၀)စွုရန်းထြ၊	၀	ဒသြ	
၁၂၀	ဧြရိှ	ဦးစုိးထအာင်	(J/MDN-117839)	၁၂/ြဇွ(နုိင်)၀၀၈၈၇၆	အြည်ထြါြ်	နှစ်(၆၀)	
ဂရန်ထပြအြျ ိုးအစားထပြြေြ်၊	 အြှွ်(၁၂၄)၊	 ထအးချြ်းသာယာလြ်း၊	 (၄၈/U9)	
ရြ်ြေြ်၊	ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	ရန်ြုန်မြို့ဟုထခါ်ွေင်ထသာ	ထပြြေြ်အား	
ေြ်စြ်စာချုြ်ြျားပြင့်	 ဝယ်ယူြိုင်ေိုင်ေားမြီး	 ပြန်လည်ထရာင်းချြိုင်ခေင့်ရှိသည်ဟု	
ဝန်ခံြွိပြုသူ	 ထဒါ်နေဲ့ယဉ်ဝင်း	 ၆/ြသန(နိုင်)၀၀၄၁၉၀	 ေံြှ	 ြျွန်ုြ်၏ြိွ်ထေေြ	
ဝယ်ယူရန်	 စရန်ထငေွစ်စိွ်ွစ်ထဒသ	 ထြးထချမြီးပြစ်ြါသပြင့်	ယထန့ြှစ၍	 ၁၄	 ရြ်	
အွေင်း	 ြျွန်ုြ်ေံလာထရာြ်ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	 သွ်ြှွ်ရြ်ထြျာ်လေန်ြါြ	
အထရာင်းအဝယ်ြို	 ဥြထဒနှင့်အညီ	 မြီးစီးထအာင်ေြ်လြ်ထောင်ရွြ်သေားြည်ပြစ်	
ထြြာင်း	ထြြညာအြ်ြါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
ရဒါ်ယဉ်ယဉ်သူ(LL.B)

အထက်တန်းရေှ့ရန(စဉ်-၂၅၈၃၂)
ရဒါ်တင်ဇာရအးကို(LL.B)

တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန(စဉ်-၁၇၅၆၄)
ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၈၅၂၈၇၉၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၅၆၁

တနလလာ၊    ဇူလိုင်  ၂၅၊    ၂၀၂၂

ယာဉ်ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်ြိတ္တူရလှောက်ထားမခင်း
ယာဉ်အြှွ်	 1G/5453,	 TOYOTA	 CROWN	 UZS	 186	 SALOON	 (4x2)R	

ယာဉလ်ြဝ်ယရ်ှသိ	ူဦးပြင့သ်န်း	၇/ညလြ(နိငု)်ဝ၁၅၁၃၇	ြ(ြြ-၃)ထြျာြေ်ုံး၍ြိွ ္တူ	
ေုွ်ထြးရန်	ထလှောြ်ေားလာြါသည်။	ြန့်ြေြ်လိုြါြ	ခိုင်လုံထသာ	အထောြ်	
အေားြျားပြင့	်ထြြာပ်ငာသည့ရ်ြြ်	ှ	ရြ	်၃၀အွေင်း	ထအာြထ်ြာပ်ြြါရုံးသို	့လြူိယု	်
ွိုင်လာထရာြ်ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	

				ကညန၊ခရိုင်ရုံး(ေန်ကုန်အရေှ့ပိုင်း)ေန်ကုန်မြို့

အရြဆွကခ်ေံန ်သကရ်သခလံကြ်တှရ်လှောကထ်ားရြကာင်း
အရြကာင်းြကားစာ

(အရြွဆက်ခံမခင်းအက်ဥပရဒပုဒ်ြ-၃၇၃)
ေန်ကုန်ရတာင်ပိုင်းခရိုင်တေားရုံးရတာ်

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ တေားြအရထွရထွြှုအြှတ်-၄၇

ထဒါ်ွင်လှိုင်	 	 	 ထလှောြ်ေားသူ
(၎င်း၏အခေင့်ရြိုယ်စားလှယ်	ဦးပြင့်လှိုင်)
အြှွ (်၆၀)၊	ြင်းရထဲြျာစ်ောလြ်း၊	ဗိလုရ်နထ်ပြရြြ်ေြ၊်	ဒလမြို့ထန	ထဒါ်ွင	်

လှိုငြ်	ြေယလ်ေနသ်	ူဦးွင့ထ်ေေ၏ဇနီး	ပြစသ်ညဟ်၍ူ	အြှွ (်၆၀)၊	ြင်းရထဲြျာစ်ော	
လြ်း၊	ဗိလုရ်နထ်ပြရြြ်ေြ၊်	ဒလမြို့ထန	၎င်းြေယလ်ေနသ်	ူဦးွင့ထ်ေေ	ြျနရ်စထ်သာ	
ြစ္စည်းြျားေဲြှ	ရရန်ရှိထသာ	ထြြးမြီြျားြို	ထြာြ်ခံရန်	အထြေေြ်ခံပခင်း	
အြ်ဥြထဒအရ	လြ်ြှွ်ရလိုထြြာင်း	ဤရုံး၌	 ထလှောြ်ေားသည်ပြစ်၍	
၎င်းြေယလ်ေနသ်	ူဦးွင့ထ်ေေ	ြျနရ်စထ်သာြစ္စည်းြျားအထြါ်၌	ရရနရ်ှသိဟူသူြှေ	
ွို့သည်	ဤရုံးသို့	 ၂၀၂၂ခုနှစ်	ဩဂုွ်လ	၉ရြ်	 (၁၃၈၄ခုနှစ်	ဝါထခါင်လေန်း	
၁၃	ရြ)်ွေငလ်ာထရာြြ်ြရြည။်	၎င်းထန့ရြ်ွ ေင	်ထလှောြေ်ားသ	ူထဒါ်ွငလ်ှိုင	်
၏	ထလှောြေ်ားချြြ်ိ	ုြြားနာ၍	လြြ်ှွ ရ်သင့	်ြသင့သ်ညြ်ိ	ုစရီငေ်ုံးပြွ	်
လိြ့်ြည်။

၂၀၂၂ခနုစှ	်ဇလူိငု	်၂၂ရြ်ွ ေငဤ်ရုံးထွာ်ွ ေံြိရ်ိြုန်ှြိ၍်	ြျွန်ြုလ်ြြ်ှွ 	်
ထရးေိုးေုွ်ထြးလိုြ်သည်။

(သန်းရဇာ်ဦး)
တွဲဖက်ခရိုင်တေားသူကကီး(၂)

ေန်ကုန်ရတာင်ပိုင်းခရိုင်တေားရုံး

“ကန့်ကွက်နိုင်ပါရြကာင်း အြျားသိရစေန်ရြကညာမခင်း”
ရနြ်နု်ွ ိငု်းထဒသကြီး၊	ဒဂုမံြို့သစ	်(အထရှ့ြိငု်း)	မြို့နယ၊်	ထပြ ိွငု်းရြြ်ေြ်အြှွ 	်

-	၅၂၊	ထပြြေြ်အြှွ်	-	၃၆၀၊	အြျယ်အဝန်း	(	အလျား	၅၀	ထြ	x	အနံ	၆၀	ထြ)	ြါြစ်	
ထပြြေြ်၏	အြညထ်ြါြ	်ဦးြျ ိုးသန့်	၁၂/ဒဂြ	(နိုင်)	၀၀၄၅၁၄	ေြံ	ှအရြြ်ွိစာချုြ	်
အေင့ေ်င့ပ်ြင့	်ဝယယ်ြူိငုေ်ိငုလ်ြထ်ရာြရ်ရှေိားသ	ူဦးမြိုးထအာငဝ်င်း	၁၂/ဒဂန	(နိငု)်	
၀၀၂၁၅၆	ြိငု်ထောငသ်ူြ	ှ၁၇.၂.၂၀၂၂ရြထ်န့ွေင်	အေိြုါ	ြါြစ်ထပြြေြအ်ား	ရနြ်နု	်
မြို့ထွာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရးထြာြ်ွ၊ီ	မြို့ပြထပြယာဌာနွေင	်ဂရနသ်စအ်ြှွု ေ	ဲထလှောြ	်
ေားခဲြ့ါသည။်	ယခအုခါ	ဦးမြိုးထအာငဝ်င်းြ	ှ၄င်းြေင့လ်စှ	်ေားထသာ	ဂရနသ်စအ်ြှွု ေအဲား	
၁၄.၇.၂၀၂၂ရြ်ထန့ွေင်	စာဝင်အြှွ်	-	၆၄၉၅	ပြင့်	ြိွ်သိြ်းခဲ့မြီး	ပြစ်ြါသည်။

အေိုြါ	ြါြစ်ထပြြေြ်အား	လြ်ရှိလြ်ဝယ်ြိုင်ေိုင်သူ	ဦးမြိုးထအာင်ဝင်းေံြှ	
ြျွန်ြု၏်ြိွ ထ်ေေြ	အမြီးအြိငုဝ်ယယ်ရူန	်စရနထ်ငေွ စိွ ်ွ စထ်ဒသ	ထြးထချေားမြီးပြစ	်
ြါသည်။	 ၎င်းထပြြေြ်နှင့်	 ြ ်ွသြ်သည့်	အြျ ိုးခံစားခေင့်အရြ်ရြ်ရှိသူ	 ြည်သူြေို	
ဤထြြာပ်ငာြါသည့ထ်န့ြစှ၍	(၇)	ရြအ်ွေင်း	ခိငုလ်ုထံသာ	စာရြွစ်ာွြ်း	(ြရူင်းြျား)	
ပြင့	်ြျွန်ြုေ်	ံလာထရာြြ်န့်ြေြန်ိငုြ်ါသည။်	သွြ်ှွ ရ်ြအ်ွေင်း	ြန့်ြေြ်ြှွု စစ်ု	ံ
ွစရ်ာြရှြိါြ	အထရာင်းအဝယြ်စိ္စြိ	ုဥြထဒနငှ့အ်ည	ီေြလ်ြထ်ောငရ်ြွသ်ေားြည	်
ပြစ်ထြြာင်း	အြျားသိထစရန်	ထြြညာအြ်ြါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ -
ရစာလယ်ကလဲ (LL.B)

အထက်တန်းရေှ့ရန (စဉ် - ၅၃၉၂၄/၂၀၂၀)
အြှတ် (၁၃၀) ယုဇနလြ်း၊ (၅) ေပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရေှ့ပိုင်း) မြို့နယ်

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၀၃၀၉၁၇၇

ကန့်ကွက်နိုင်ပါရြကာင်း
			ြုသိြ်မြို့နယ်၊	ြြ်းနီထြျးရွာအုြ်စု၊	
ြေင်း/အြေြ်အြှွ်	 (၄-ြ)၊	ြြ်းနီ	
အထရှ့ြေင်း၊	 ဦးြိုင်အြှွ်	 (၅၂-ြ/၁)၊	
ဧရိယာ	 (၀.၁၅)ဧြရှိထပြြို	 နန့်သန်း	
သန်းထြအြညပ်ြင့	်ထပြငှားဂရန	်(အသစ)်	
ထလှောြ်ေားချြ်နှင့်ြွ်သြ်၍	ြန့်	
ြေြ်လိုသူြျားရှိြါြ	သွင်းစာွေင်	
ထြြာပ်ငာသည့	်ထန့ရြ်ြှစ၍	(၁၅)	ရြ	်
အွေင်း	အထောြအ်ေားပြည့စ်ုစံောပြင့	်
ရုံးသို	့ြာယြရံငှြ်ိယု်ွ ိငုလ်ာထရာြ	်
ေြ်သေယ်	 	ြန့်ြေြ်နိုင်ြါထြြာင်း	
ထြြညာအြ်ြါသည်။
မြို့နယအ်ရထရွထအွပုခ်ျုပရ်ေးဦးစီးဌာန

ပုသိြ်မြို့နယ်

ကန့်ကွက်နိုင်ရြကာင်း ရြကာ်မငာ
ြျွန်ြု၏်ြိွ ထ်ေေ	ရနြု်န်ွ ိငု်းထဒသကြီး၊	ထွာငဥ်ြ္ကလာြမြို့နယ၊်		(၃)ရြြ်ေြ၊်	ြြာြဒြု္ပာလြ်း၊	အြှွ (်၂၈)ဘဟီ	ု

ထခါ်ွေင်ထသာ	ထပြွိုင်းရြ်ြေြ်အြှွ်(၃)၊	 ထပြြေြ်အြှွ်(၂၈ဘီ)၊	 ထပြဧရိယာ(၀ဒသြ၁၆၈)ဧြ၊	 (၇၃၂၀)စွုရန်းထြ	
အြျယအ်ဝန်းရှ	ိနစှ(်၆၀)ဂရနထ်ပြအြျ ိုးအစားထပြြေြ်နငှ့	်ယင်းထပြြေြ်ထြါ်ရှ	ိအထောြအ်အုအံြါအဝင	်အြျ ိုးခစံားခေင့	်
အရြ်ရြ်အားလုံးွို့အား	ရန်ြုန်မြို့ထွာ်စည်ြင်သာယာထရးထြာ်ြွီ၊	မြို့ပြထပြယာစီြံြိန်းနှင့်	ထပြစီြံခန့်ခေဲြှုဌာနွေင်	
အြညထ်ြါြြိ်ငုေိ်ငုသ်ထူဒါ်	ခငလ်ဲလ့ဲန့ိငု	်(ဘ)ဦးစိုးနိငု	်၁၂/ွြန(နိငု)်၀၀၉၆၃၄၏	အေူးြိယုစ်ားလယှလ်ွှစဲာအြှွ	်၄၈၂၈/	
၂၀၂၁(၃၀-၆-၂၀၂၁)(ရန်ြုန်)အရ	အေူးြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရရှိသူ	ဦးအိုြ်ွီ(ဘ)ဦးရှီထရှာ်ယင်	၁၃/လရန(နိုင်)	၀၉၈၂၈၃	
အြှွ်(၁/၂၄)၊	ယုဇနလြ်းနှင့်စံြယ်လြ်းထောင့်၊	ွ ာထြေမြို့နယ်၊	ရန်ြုန်မြို့ထနသူေံြှ	ဝယ်ယူရန်	စရန်ထငေထြးထချေားမြီး	
ပြစြ်ါသည။်	သိုပ့ြစြ်ါ၍	အေိြုါ	ထပြြေြအ်ထရာင်းအဝယပ်ြုလြုသ်ည့ြ်စိ္စနငှ့စ်ြလ်ျဉ်း၍	ြန့်ြေြရ်နရ်ှြိါြ	ဤထြြာပ်ငာ	
ြါသည့်ရြ်ြှစ၍	 	 ခုနစ်ရြ်အွေင်း	 ခိုင်လုံထသာအထောြ်အေားြျားနှင့်ွြေ	လာထရာြ်ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	
သွြ်ှွ ရ်ြအ်ွေင်း	ြန့်ြေြသ်ြူရှြိါြ	ထပြြေြအ်ထရာင်းအဝယြ်စိ္စြိ	ုေြလ်ြထ်ောငရ်ြွသ်ေားြည	်ပြစထ်ြြာင်း	
အြျားသိထစရန်	ထြြညာအြ်ြါသည်။

လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
 ရဒါ်ခင်ဝင်းမြင့်(B.Sc,PGDL) ရဒါ်ခင်မြတ်သူ(H.G.P,LL.B,D.M.L)
 တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန(စဉ်-၁၆၁၉၅) တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန(စဉ်-၇၅၁၅)
 အြှတ်(၁၂၂)၊ ၂လြ်း(ရတာင်)၊ အရေှ့ကကို့ကုန်း၊ အြှတ်(၁၂၂)၊ ၂လြ်း(ရတာင်)၊ အရေှ့ကကို့ကုန်း၊ 
 အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ေန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ေန်ကုန်မြို့၊
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၁၄၃၃ ဖုန်း-၀၉-၈၆၃၅၁၂၂၊ ၀၉-၂၅၄၄၈၈၃၃၀

ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်
				ရန်ြုန်ွိုင်းထဒသကြီး၊	ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	ထပြွိုင်း	ရြ်ြေြ်အြှွ်-
၁၆(ဘီ)၊	 ထပြြေြ်အြှွ်-၁၀၊	 အြျယ်အဝန်း(၄၀x၆၀)ထြရှိ	 ဦးစိုင်းလူ	 ၁၃/ွွန	
(နိုင်)၃၀၈၁၁၃	အြည်ထြါြ်ြါြစ်ထပြအြျ ိုးအစား	ထပြြေြ်အြှွ်-၁၀၊	ြုန်းထဘာင်	
လြ်း၊	၁၆(ဘီ)ရြ်ြေြ်၊	ဒဂုံမြို့သစ်(ထပြာြ်ြိုင်း)မြို့နယ်၊	ရန်ြုန်မြို့ဟု	ထခါ်ွေင်ထသာ	
ထပြြေြ်အား	 ေြ်စြ်စာချုြ်ြျားပြင့်	 ဝယ်ယူြိုင်ေိုင်ေားမြီး	 ပြန်လည်ထရာင်းချ	
ြိုင်ခေင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံြွိပြုသူ	 ဦးြျ ိုးထဇာ်	 ၅/ခဥန(နိုင်)၀၉၂၄၄၆	 ေံြှ	 ြျွန်ုြ်၏	
ြိွ်ထေေြ	 အမြီးအြိုင်ဝယ်ယူရန်အွေြ်	 ထရာင်းြိုးထငေ၏ွစ်စိွ်ွစ်ထဒသြို	
ထြးထချေားမြီးပြစ်ြါသည်။	 ြန့်ြေြ်လိုြါြ	 ြိုင်ေိုင်ြှုအထောြ်အေား(ြူရင်း)
ြျားပြင့်	 ယထန့ြှစ၍	 (၁၄)ရြ်အွေင်း	 ြျွန်ုြ်ေံလာထရာြ်ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	
သွ်ြှွ်ရြ်ေြ်ထြျာ်လေန်ြါြ	အထရာင်းအဝယ်ြို	 ဥြထဒနှင့်အညီ	 မြီးစီးထအာင်	
ေြ်လြ်ထောင်ရွြ်သေားြည်ပြစ်ထြြာင်း	ထြြညာအြ်ြါသည်။
လွှဲအပ်ညွှန်ြကားသူ-                   လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ-
ဦးဟိန်းသူ                    ရဒါ်ယဉ်ယဉ်သူ(LL.B)
၁၂/ြေက(နိုင်)၁၄၈၄၇၆                   အထက်တန်းရေှ့ရန(စဉ်-၂၅၈၃၂)
                    ရဒါ်တင်ဇာရအးကို(LL.B)
                    တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန(စဉ်-၁၇၅၆၄)

ဖုန်း-၀၉-၇၆၄၈၅၂၈၇၉၊ ၀၉-၇၇၀၀၇၃၅၆၁

သြီးအမဖစ်ြှ အရြွမပတ်စွန့်လွှတ်မခင်း
ဧရာဝွီွိုင်းထဒသကြီး၊	ြန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊	 ပြဝွီရြ်ြေြ်၊	 ဒါးြ	

ထြျးရွာထန	အြ	ဦးထြျာရ်ှေင	်(ြေယလ်ေန)်၊	အြ	ိထဒါ်ခငဝ်င်း၊	၁၄/ြြေ(နိငု)်၀၀	
၆၅၃၀	ွ ို၏့သြီးပြစသ်	ူြခငသ်ြဦ်း၊	၁၄/	ြသရ(နိငု)်	ဝ၈၂၆၆၄	သည	်ြခိငအ်ထြါ်	
အကြိြ်ကြိြ်စိွ်ေင်းရဲ၊	ြိုယ်ေင်းရဲပြစ်ထအာင်	 ပြုလုြ်သည့်အပြင်	 ြိခင်၏	
ေိေုုံးြပခင်းအထြါ်	နာခပံခင်းြရှဘိ	ဲြခိငန်ငှ့	်ြသိားစြုျားအထြါ်	ဂဏုသ်ြိ္ခာြျေင်း	
ထအာငပ်ြုြ၍ူ	၂၃-၇-၂၀၂၂ရြထ်န့ွေင	်ထနအြိြ်	ှေေြသ်ေားြါသပြင့	်ဤထြြာပ်ငာ	
ြါသည့်ထန့ရြ်ြှစ၍	 ၄င်းအား	သြီးအပြစ်ြှ	အထြေပြွ်စေန့်လွှွ်ြါထြြာင်း	
အြျားသထိစရန	်ထြြညာအြြ်ါသည။်	၄င်းနငှ့ြ်ွသ်ြထ်သာ	ြညသ်ည့ြ်စိ္စရြြ်ိြုှေ	
ွာဝန်ယူထပြရှင်းထြးြည်	ြဟုွ်ြါ။	(စုံစြ်းထြးပြန်းပခင်းသည်းခံြါ။)

ရဒါ်ယဉ်လဲ့လဲ့ခပုံး(LL.B, CBL)
တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန၊ စဉ်- ၉၈၅၄

အြှတ်-၁/၂ ၊ ရကျာက်ငူလြ်း၊ ပုသိြ်မြို့။
ဖုန်း-၀၉ ၇၇၃၇၇၇၈၀၆

အြည်ရမပာင်း
ပြည်မြို့၊	 	 	 	 	 	 	 ထခွ္တရာမြို့သစ်	

အဝင်လြ်းထန	 ဦးလှိုင်ြင်းေြ်ထအာင်	
၇/ြြန(နိုင်)	၁၄၃၄၃၃၏သား	အေြ	
(ထအာင်ေန်း)	 Grade-2ြှ	 ထြာင်ဟိန်း	
ေေန်းထဇယျာအား	ယထန့ြှစ၍	ထြာင်ထြာင်း	
ြင်းခန့်ဟု	ထပြာင်းလဲထခါ်ြါရန်။	

ယာဉ်ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်

ြိတ္တူရလှောက်ထားမခင်း
	 ယာဉ်အြှွ်4L/6258	 Mazda	
Titan	SYE6I	Light	Truck		(4x2)	ယာဉ်	
လြ်ဝယ်ရှိသူ	 ထဒါ်စန်းပြင့်	 ၅/စြန	
(နုိင်)၀၆၆၉၃၄ြ(ြြ-၃)ထြျာြ်ေံုး၍	
ြိွ္တူေုွ်ထြးရန်	 ထလှောြ်ေားလာြါ	
သည်။	 ြန့်ြေြ်လိုြါြ	 ခိုင်လုံထသာ	
အထောြ်အေားြျားပြင့်	 ထြြာ်ပငာ	
သည့်ရြ်ြှ	 	 ၃၀ရြ်အွေင်း	 ထအာြ်	
ထြာ်ပြြါရုံးသို့	 လူြိုယ်ွိုင်လာထရာြ်
ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	

ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ြန္တရလးရမြာက်ပိုင်း)
ြန္တရလးမြို့

ယာဉ်ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်

ြိတ္တူရလှောက်ထားမခင်း
	 ယာဉ်အြှွ်	 57W/87521	 Adixin	

125	 ယာဉ်လြ်ဝယ်ရှိသူNine	 Nine	

Eight	Co.,Ltd	(18x19)86st	ြ(ြြ-၃)

ထြျာြ်ေုံး၍	 ြိွ္တူေုွ်ထြးရန်	

ထလှောြ်ေားလာြါသည်။	 ြန့်ြေြ်	

လိုြါြ	 ခိုင်လုံထသာအထောြ်အေား	

ြျားပြင့်	ထြြာ်ပငာသည့်ရြ်ြှ	 	၃၀ရြ်	

အွေင်း	ထအာြ်ထြာ်ပြြါရုံးသို့	လူြိုယ်	

ွိုင်	လာထရာြ်ြန့်ြေြ်နိုင်ြါသည်။	

ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ြန္တရလးရမြာက်ပိုင်း)

ြန္တရလးမြို့

တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသား အများသိစေရန် စြေညာခြင်း
	 ြန္တထလးမြို့၊	 ချြ်းထအးသာစံမြို့နယ်၊	 ပြည်ကြီးထြျာ်ဘေယ်အထရှ့ရြ်၊	
အြေြ်(၂၅၈)ထန	ဦးထြျာ်လင်း	(ဘ)ဦးထပြထအး	၉/ြနွ(နုိင်)၀၉၇၇၃၆	၏	
လွှဲအြ်	ညွှန်ြြားချြ်အရ	 ထအာြ်ြါအွိုင်း	အြျားသိထစရန်	 ထြြညာ	
အြ်ြါသည်။	

RD(၂၀၉၃/၂၀၁၄)
	 အေြ်ထြာ်ပြြါ	 ရေှေထက် အြည်ွံေိြ်အြှွ်အသားပြင့်	
စားထသာြ်ြုန်လုြ်ငန်းွ့ုိြုိ	 ြန္တထလးမြို့နှင့်ွြေ	 ပြည်ထောင်စုသြ္ွမ 	
ပြန်ြာနိုင်ငံွစ်ဝန်းလုံး၌					ပြန့် ပြူးထရာင်းချရန်အွေြ်	ဥြထဒနှင့်အညီ	
ြှွ်ြံုွင်သေင်းထြြညာခ့ဲမြီး	 ြျွနု်ြ်ြိွ်ထေေြှ	 ပြန့် ပြူးထရာင်းချလျြ်ရိှြါ	
သည်။	 အေိုြါွံေိြ်အြည်အြှွ်အသားြို	 ဘာသာစြားအြျ ိုးြျ ိုး	
ွ့ုိပြင့်အသံုးပြုြာ	Internet,	Facebook,	Website	ြျား ေွင်	လည်းထြာင်း၊	
ွိုြ်ရိုြ်ထသာ်လည်းထြာင်း၊	 သေယ်ဝိုြ်၍ထသာ်လည်းထြာင်း၊	 ေင်ွူ	
ယိုးြှား၊	ေင်ထယာင်ေင်ြှား	ွုြသုံးစေဲပခင်းြျား	ြပြုြြြါရန်နှင့်	အေိုြါ	
ွံေိြ်အြည်အြှွ်အသားြို	ွစ်နည်းနည်းွုြပခင်းြျား	ြပြုလုြ်ြြ	
ြါရန်	 ထြြညာအြ်ြါသည်။	 အြယ်၍	 ြည်သူြေို	 ြျွန်ုြ်ြိွ်ထေေ၏	
အြျ ိုးစီးြေားေိခုိြ်နစ်နာထစရန်	 ရည်ရွယ်ထောင်ရွြ်ခ့ဲြါြ	 ပြည်ထောင်စု	
သြ္ွမ ပြန်ြာနုိင်ငံထွာ်၏	ွည်ေဲဥြထဒြျားနှင့်အညီ	ွရားစေေုိဲအထရးယူ	
ထောင်ရွြ်သေားြည်ပြစ်ြါထြြာင်း	 အြျားသိထစရန်	 အသိထြးထြြညာ	
အြ်ြါသည်။
လွှဲအပ်သူ- လွှဲအပ်ညွှန်ြကားချက်အေ -
ဦးရကျာ်လင်း(ဘ)ဦးရမပရအး ဦးတင်ြျ ိုးရအာင် (LL.B)
၉/ြနတ(နိုင်)၀၉၇၇၃၆ တေားလွှတ်ရတာ်ရေှ့ရန
 (စဉ်-၁၀၂၆၅)
 ၃၂x၃၃လြ်းြကား၊ ၇၅x၇၆လြ်းြကား၊ 
 ရြာေဂီဝါေပ်ကွက်၊
 ချြ်းရအးသာစံမြို့နယ်၊ြန္တရလးမြို့၊ 
 ဖုန်း-၀၉-၂၅၉၉၉၆၇၇၂၊ 
 ၀၉-၂၆၆၄၉၅၇၇၃

သစ်ပင်နည်းလာ 

တို့ကြ္ဘာ 

လွန်စွာပူရအး 

ဥတုရဘး



တနင်္လာ၊    ဇငိူ်္ငု ် ၂၅၊   ၂၀၂၂

အင်္ှူငငေငေးအေ်င်္ှူဒါန်းခြင်း

အများသိငေရန်ငြေညာခြင်း
မုရံွာမမို့၊ အလယရ်ပက်ကွ၊် အကကွအ်မတှ ်၁၈(မုရံွာအလယ)်၊ ဦးပိငုအ်မတှ(်၃၄-စ)၊ 

ဧရယိာ(၀ဒသမ၀၃၉)ဧကကိ ုဘိုး ဘပိငု ်အမညပ်ြပာင်းရန ်မုရံွာမမို့၊ အလယရ်ပက်ကွပ်န 
ပဒါ်ယဉ်ယဉ်နွဲ့၊ ပမာင်ပကာင်းဆက်သန်း၊ မြမင့်ြမတ်မှူး၊ မပအးြမတ်မှူးတို့မှ ပလှောက ်
ထားလာသည့်အတွက် ယင်းတို့၏ အမည်ကို ပြပာင်းလဲပပးမည်ြြစ်၍ ပြပာင်းလဲမပပး 
ထိုက်ပြကာင်း ကန့်ကွက်သူရှိပါက ဩဂုတ်လ ၂၃ရက် မတိုင်မီ ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း 
များနငှ့တ်က ွပအာကတ်ငွ ်လကမ်တှပ်ရးထိုးသထူ ံကန့်ကကွန်ိငုပ်ြကာင်း ပြကညာလိကု ်
သည်။                မမို့နယ်င်္ယ်ယာငခမေီမံြန့်ြေဲငရးနှင့်ောရင်းအင်းဦးေီးဌာန၊ မုံရွာမမို့

မိြင်အမည်မှန်
ဟိပုနမ်မို့၊ အထက Grade-7မ ှ

စိုင်းပအာင်ထွန်းလင်း၏ မိခင် 
အမညမ်နှမ်ှာ  အမိပ်ထာငစ်စုာရင်း 
အရ  ပဒါ်ြမအိမ် ၁၃/ဟပတ(နိုင်) 
၀၁၀၀၄၇ြြစ်ပါပြကာင်း။

ငမေးသေ္ကရာဇ်အမှန်
လားရှိုးမမို့နယ်၊      မယ်ဟန် 

ပကျးရွာပန ဦးဆူရာဇ်(ခ)တင်နိုင်၏ 
သား     ပမာင်ယူကရပ်(ခ)လွင်ဦး၏ 
ပမွးသက္ကရာဇ်အမှန်မှာ ၂၀-၅-၂၀၀၂ 
ရက် ြြစ်ပါပြကာင်း။ 

ငောင်းကေငေျာေ် 
ငင်္ှောေ်ထားခြင်း
ယာဉ်အမှတ်6I/6391 ၏ပြာင်း 

ကကနပံါတြ်ပားပပျာကဆ်ုံး၍ ထတုပ်ပးရန ်

ပလှောက်ထားလာပါသြြင့် ယခင်ပြာင်း 

ကကနံပါတ်ြပားပျက်ြပယ်ပြကာင်း အများ 

သိပစရန်ပြကညာအပ်ပါသည်။

ေညန၊ 

ြရိုင်ရုံး(ရန်ေုန်အငနာေ်ေိုင်း)

ယာဉ်မှတ်ေုံတင်ောအုေ်မိတ္တူ
ငင်္ှောေ်ထားခြင်း

ယာဉ်အမှတ် 72W/74326 ယာဉ် 

လက်ဝယ်ရှိသူ ဦးချမ်းမငိမ်း ၁၄/ကလန 

(နိငု)်၁၉၆၉၉၆ က(ကမ-၃)ပပျာကဆ်ုံး၍ 

မိတ္တူထုတ်ပပးရန် ပလှောက်ထားလာပါ 

သည်။ ကန့်ကွက်လိုပါက  ခိုင်လုံပသာ 

အပထာက်အထားများြြင့်    ပြကာ်ြငာ 

သည့ရ်ကမ် ှ ရက၃်၀အတငွ်း ပအာကပ်ြာ ်

ြပပါရုံးသို့  လူကိုယ်တိုင်လာပရာက်ကန့် 

ကွက်နိုင်ပါသည်။ 

ေညန၊ြရိုင်ရုံး(မအူေင်)မအူေင်

ေန့်ေေေ်နိုင်ေါငြောင်းငြေညာခြင်း
ရနက်နုတ်ိငု်းပဒသကကီး၊ ပြမာကပ်ိငု်းခရိငု၊် ပမှာဘ်မီမို့နယ၊် အင်းလျကပ်ကျးရွာအပုစ်၊ု 

ကွင်းအမှတ်(၅၇၇)၊ ကွင်းအမည် -ပကျာက်ပုန်းကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၇၂/၂၊ ဧရိယာ 
(၀ဒသမ၄၃)ဧကရှိ လယ်ပြမကွက်ကို လယ်ယာပြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပုလုပ်လက်မှတ် ပုံစံ 
(၇) ရရှိထားပသာ ဦးပဇာ်ဝင်းထွန်း ၁၂/တမန(နိုင်) ၁၁၀၇၈၉ထံမှ ကျွန်ုပ်၏မိတပ်ဆွက 
ဝယ်ယူရန်အတွက်အပရာင်းတန်ြိုး၏တစ်စိတ်တစ် ပဒသကို စရန်ပငွအြြစ်ပပးပချ
ထားမပီးြြစပ်ါသည။် အထကပ်ါလယပ်ြမပရာင်းဝယြ်ခင်းနငှ့ပ်တသ်က၍် ပိငုပ်ရးဆိငုခ်ငွ့ ်
ရှိပြကာင်း ကန့်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုပံသာစာချုပ်စာတမ်း အပထာက်အထားမူရင်းများ 
ကိယုပူဆာင၍် ယခပုြကာြ်ငာပါသည့ရ်ကမ်စှ၍ ခနုစရ်က ်အတငွ်း ကျွန်ပုထ်သံို ့လကူိယု ်
တိုင်လာပရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ပကျာ်လွန်ပါက ပရာင်းဝယ်ြခင်း 
ကစိ္စများကိ ုဥပပဒ နငှ့အ်ည ီဆကလ်ကပ်ဆာငရ်ကွသ်ွားမညြ်ြစပ်ြကာင်း အများသပိစရန ်
ပြကညာအပ်ပါသည်။ 

င်္ွှဲအေ်ညွှန်ြေားြျေ်အရ-
ငဒါ်ြင်အိအိငအာင်(LL.B,D.I.L)

တရားင်္ွှတ်ငတာ်ငရှ့ငန(ေဉ်-၇၆၆၄)
အမှတ်(၅၆၁)၊ ေထမထေ်၊ ငေျာေ်တံတားမမို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမို့၊ 

ေုန်း-၀၉-၄၄၃၁၃၆၀၁၉၊ ၀၉-၇၉၅၆၅၉၂၈၁

ေန့်ေေေ်နိုင်ေါငြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်းပဒသကကီး၊  စမ်းပချာင်းမမို့နယ်၊  စမ်း(ပြမာက်)ရပ်ကွက်၊ 

မဂဂလာလမ်း၊ အမတှ(်၁၃/A)၊ (၆)လွှာ၊ ပခါင်းရင်း ြခမ်းဟပုခါ်တငွပ်သာ တိကုခ်န်း 

ကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပသာ ဦးြပည့်စိုးပအာင် ၁၂/သဃက(နိုင်) ၀၆၁၇၃၇ထံမ ှ

ကျွန်ုပ်၏မိတ်ပဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် တိုက်ခန်းတန်ြိုး၏တစ်စိတ်တစ်ပဒသ 

ကို စရနပ်ငွအြြစ်ပပးပချထားမပီးြြစ်ပါသည်။ အထက်ပါတိုက်ခန်းနှင့်ပတ်သက ်

၍ ပိငုပ်ရးဆိငုခ်ငွ့ရ်ှပိြကာင်း ကန့်ကကွလ်ိပုါက ခိငုလ်ုပံသာ စာချုပစ်ာတမ်းမရူင်း 

များကို ယူပဆာင်၍ ယခုပြကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်ထံသို ့

လာပရာကက်န့်ကကွန်ိငုပ်ါသည။် သတမ်တှရ်ကပ်ကျာလ်နွပ်ါက ပရာင်းဝယြ်ခင်းကိ ု

ဥပပဒနငှ့အ်ည ီဆကလ်ကပ်ဆာငရ်ကွသ်ွားမညြ်ြစပ်ြကာင်း ပြကညာအပပ်ါသည။် 

င်္ွှဲအေ်ညွှန်ြေားြျေ်အရ- ငဒါ်ြင်အိအိငအာင်(LL.B,D.I.L)

  တရားင်္ွှတ်ငတာ်ငရှ့ငန(ေဉ်-၇၆၆၄)

အမှတ်(၅၆၁)၊ ေထမထေ်၊ ငေျာေ်တံတားမမို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမို့၊ 

ေုန်း-၀၉-၄၄၃၁၃၆၀၁၉၊ ၀၉-၇၉၅၆၅၉၂၈၁

ေြင်အမည်မှန်
မန္တပလးတိုင်းပဒသကကီး၊ သာစည ်

မမို့နယ်၊     နှမ်းကန်ပကျးရွာအုပ်စု 
နှမ်းကန်ပကျးရွာပန မနှင်းအိလှိုင်၏ 
ြခငအ်မညမ်နှ ်မှာ ဦးထနိလ်င်း ၉/သစန 
(နိုင်) ၀၅၂၃၄၂ ြြစ်ပါပြကာင်း။ 

ဦးထိန်င်္င်း

ငောင်းကေငေျာေ် 

ငင်္ှောေ်ထားခြင်း
ယာဉအ်မတှ ်2M/6181 ၏ပြာင်း 

ကကနပံါတြ်ပားပပျာကဆ်ုံး၍ ထတုပ်ပး 

ရန် ပလှောက်ထားလာပါသြြင့် ယခင ်

ပြာင်းကကနံပါတ်ြပား ပျက်ြပယ်ပြကာင်း 

အများသပိစရန ်ပြကညာအပပ်ါ သည။်

ေညန၊ ြရိုင်ရုံး(ခေည်)ခေည်မမို့

ေန့်ေေေ်နိုင်ေါငြောင်းအများသိငေရန်ငြေညာြျေ်
ရန်ကုန်တိုင်းပဒသကကီး၊ တာပမွမမို့နယ်၊ နတ်ပချာင်းရပ်ကွက်၊ နတ် 

ပချာင်း(၃)လမ်း၊ အမတှ(်၉)ဟပုခါ်တငွပ်သာ ပြမကကွပ်ပါ်တငွ ်ပဆာကလ်ပု ်
ထားသည့(်၇)ထပတ်ိကု ်အပဆာကအ်အု၏ံ ပဉ္စမထပ(်၆)လွှာ ပြခရင်းဘက ်
ြခမ်း အခန်းအာ တရားဝငပ်ိငု ်ဆိငု၍် ပရာင်းချပိငုခ်ငွ့ရ်ှသိ ူပဒါ်သနိ်းသနိ်းပဆ ွ
၁၂/တမန(နိငု)်၀၄၁၂၁၈ထမံ ှကျွနမ်ပဒါ်ဝင်းဝင်းသန်း ၁၂/ပဇတ(နိငု)်၀၂၃၃၃၁ 
က အမပီးအပိငု ်လွှပဲြပာင်းဝယယ်ရူနအ်တကွ ်ပိငုရ်ငှြ်ြစသ် ူပဒါ်သနိ်းသနိ်းပဆ ွ
၁၂/တမန(နိုင်) ၀၄၁၂၁၈အား စရန်ပငွ တစ်ချ ို ့အားပပးပချ ထားမပီးြြစ်ပါ 
သည။် အထကပ်ြာြ်ပပါလပိစ်ာပါ တိကုခ်န်းနငှ့ပ်တသ်က၍် ပိငုပ်ရးဆိငုခ်ငွ့ရ်ှ ိ
သ ူမညသ်မူဆိ ုဤပြကညာချကပ်ါသည့ရ်ကမ်စှ၍ ငါးရကအ်တငွ်းအပထာက ်
အထားခိုင်လုံစွာြြင့် တင်ြပကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကန့်ကကွမ်ည့သ် ူတစစ်ု ံတစဦ်းမှေမရှပိါက အပရာင်းအဝယမ်ပီးဆုံးသညအ်ထ ိ
ဥပပဒနငှ့အ်ည ီဆကလ်ကပ်ဆာငရ်ကွသ်ွားမညြ်ြစပ်ါပြကာင်း အများသပိစ 
ရန် ပြကညာအပ်ပါသည်။ 

ငဒါ်ဝင်းဝင်းသန်း ၁၂/ေဇတ(နိုင်) ၀၂၃၃၃၁(ေုန်း-၀၉-၂၅၀၀၇၂၆၆၇)

ေြင်အမည်မှန်

တန့်ယန်းမမို့၊ မိုင်းပတ်ပကျးရွာ 

အုပ်စု၊ မန်လွယ်ရွာပန နန်းပရှေယုံ ၁၃/

တယန(နိုင်) ၀၇၈၃၅၄၏ ြခင်အမည် 

မှန်မှာ ဦးသန်းပမာင် ြြစ်ပါပြကာင်း။

ငရာင်းရန်ရှိသည်
၁။ လားရှိုးမမို့၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ ပါရမီလမ်းသွယ်(၁)၊ ဦးပိုင ်

အမတှ(်၁/ဃ)၊ ဧရယိာ(၀ဒသမ၃၂၀)ဧက (၂၀၃၀)ခနုစှအ်ထ ိ

ရှိ ပြမဂရန်နှင့် ၎င်းပြမပပါ်ရှိ အုတ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး 

(၂)ထပ် အပဆာက်အအုံ

၂။ လားရှိုးမမို့၊ ရပက်ကွ(်၈)၊ ပမာဝပ်ရှေလလီမ်း၊ ပမာဝပ်ရှေ 

လီဧည့်ရိပ်သာဝင်းအတွင်း အပနာက်ဘက်ရှိ (၂)ဧက ခန့် 

ပြမကွက်လပ်

၃။ ရန်ကုန်တိုင်းပဒသကကီး၊ ပကျာက်တံတားမမို့နယ်၊ 

မဟာဗန္ဓုလပန်းခခံလမ်း(ဘားလမ်း)ရှိ အပဆာက်အအုံ 

အမတှ(်၁၅၈/၁၆၈)၊ အခန်း အမတှ(်၈)၊ ပြမညထီပတ်ိကုခ်န်း 

(အရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းပြကာင်း တာဝန်ယူပါသည်။)

ေုံေမ်းရန်(ေုန်း-၀၉-၈၉၇၀၈၀၂၂၇)

 ကယွလ်နွသ် ူြခငဦ်းကငစ်င်း-မခိင ်ပဒါ်စနိလ်ှိုင၊် သား ဦးသနိ်းလငွတ်ိုအ့ား 
ရည်စူး၍ ဒဂုံ မမို့သစ်(ပတာင်ပိုင်း) မမို့နယ် ၊  စက်မှုဇုန်(၁) ၊ မဂဂလာသီရိလမ်း ၊ 
အမှတ်(၅၂၉/၆၇)၊ ထာဝရမိဘပမတ္တာပန ဦးညွန့်ဦး-ပဒါ်ပစာစန္ဒာပအး မိသားစုတို့က 
(၂၄-၇-၂၀၂၂)ရက်တွင် ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ပဆးရုံကကီး(ရန်ကုန်)သို့ ထာဝရပငွပပဒသာပင ်
ကျပသ်နိ်း(၅၀)လှူဒါန်းရာပဆးရုအံပုခ်ျုပပ်ရးအြွဲ့ နာယက ဦးဝင်းလငွမ် ှလကခ်ရံယစူဉ။်



ဖောင်းကြွဖျောြွ်ဖျှောြွ်ထားခြင်း
   ယာဉ်အမှတ် 3D/3157၏ ဖောင်းကြွ 

နံပါတ်ပပားဖပောြွ်ဆုံး၍ ထုတ်ဖပးရန် 

ဖျှောြ်ွထားျာပါသပေင့် ယခင် 

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပပား ပေြွ်ပပယ် 

ဖြြွာင်းအမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ် 

ပါသည်။ 

 ကညန၊ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးလြမာက်ပိုင်း)

ဖခင်အမည်မှန်
မန္တဖျးတိုင်းဖေသကြွီး၊ မတ္တရာမမို့၊ 

ဖတာင်ပပုံးဖြွေးရွာအုပ်ေု၊ ဖတာင်ပပုံး 

ဖြွေးရွာဖန ဖမာင်ရှိုင်းထြွ်ဦး၏ 

ေခင်အမည်မှန်မှာ ဦးညွန့်ဖအး(ခ)

ဦးပမင့်ဖဆွ ပေေ်ပါဖြြွာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတီတိုင်းဖေသကြွီး၊ ဝါးခယ်မမမို့၊ 

ဖျှြွေင်းရပ်ြွွြွ်ဖန ဖမာင်ဖအာင် 

ဖအာင်မေိုး၏ ေခင်အမည်မှာ ဦးဖမာင်ဝင်း 

(ခ)ဦးခင်ဖမာင်ဝင်း ပေေ်ပါဖြြွာင်း။

သင့်သသေးဖြင့်  အသက်ကယ်ပါသင့်သသေးဖြင့်  အသက်ကယ်ပါ

တနေလာ၊  ဇူေိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

သားအခေစ်မှ 

အဖမေချတ်စေန့်ျွှတ်ခြင်း
ပဲခူးတိုင်းဖေသကြွီး၊ ကြွို့ပင် 

ဖြွာြွ်မမို့၊ ြွျွန်းြွုန်းကြွီးဖြွေးရွာ 

အုပ်ေု၊ ြွျွန်းြွုန်းကြွီးဖြွေးရွာဖန 

ဦးေန်းျွင်-ဖေါ်ခင်သန်းျွင်တို့၏သား 

ဖမာင်ဖအာင်မေ ိုးခန့် ၇/ြွပြွ(နိုင်) 

၁၁၉၁၀၃ သည် မိဘမေားအဖပါ်တွင် 

အကြွိမ်ကြွိမ် ေိတ်ဆင်းရဲဖအာင် ပပုျုပ် 

ခဲ့ပါသပေင့် ယဖန့မှေ၍ သားအပေေ်မှ 

အဖမွပပတ်ေွန့်ျွှတ်ျိုြွ်ဖြြွာင်းနှင့်

ဖနာြွ်ဖနာင်၎င်းနှင့် ပတ်သြွ်ဖသာ 

ြွိေ္စအဝဝအား တာဝန်ယူဖပေရှင်းဖပး 

မည်မဟုတ်ဖြြွာင်း အမေားသိဖေရန် 

ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ဦးစန်းေွင် 

၇/ကပက(နိုင်)၀၃၆၃၈၆

သမီးအြဖစ်မှ အလမွြပတ်စွန့်ေွှတ်ြခင်း
ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ဖတာင်ဥြွ္ကျာပမမို့နယ်၊ ၁၄/၃ရပ်ြွွြွ်၊ တတိုင်းဖမွှး 

ျမ်း၊ အမှတ်(၈၀/၂)တွင်ဖနထိုင်သည့် ဦးဖော်မေ ိုးဝင်း (ြွွယ်ျွန်)-ဖေါ်ြြွည်ြြွည်ေိုး 

တို့၏သမီး ဖေါ်ဖော်ျဲ့ျဲ့မေ ိုး(ခ)ေိုးမူ ၁၂/ဥြွတ(နိုင်)၀၀၀၇၈၉ သည် မိခင်ြွို   

ြွိုယ်ေိတ်ဆင်းရဲဖအာင်    အကြွိမ်ကြွိမ်ပပုျုပ်ခဲ့သည့်အပပင်    မိခင်နှင့်ဖမာင်/ညီမမေား 

ခွင့်မျွှတ်နိုင်သည့်ြွိေ္စရပ်မေားြွေူးျွန်ခဲ့သပေင့် သမီးအပေေ်မှ အဖမွပပတ်ေွန့်ျွှတ် 

ျိုြွ်ပါသည်။ ဖနာြွ်ဖနာြွ်၎င်းနှင့်ပတ်သြွ်ဖသာ ြွိေ္စအရပ်ရပ်တို့ြွို ျုံးဝ(ျုံးဝ) 

တာဝန်ယူဖပေရှင်းဖပးမည်မဟုတ်ပါဖြြွာင်း အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

မိခင်-လေါ်ကကည်ကကည်စိုး

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၂၀၃၈၁

ဖောင်းကြွဖျောြွ်ဖျှောြွ်ထားခြင်း
ယာဉ်အမှတ် 6G/7448 ၏ဖောင်းကြွ 

နံပါတ်ပပားဖပောြွ်ဆုံး၍ ထုတ်ဖပးရန် 

ဖျှောြွ်ထားျာပါသပေင့် ယခင် 

ဖောင်းကြွနံပါတ်ပပား ပေြ်ွပပယ်ပါဖြြွာင်း 

အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ကညန၊ ခရိုင်ရုံး

(ရန်ကုန်အလနာက်ပိုင်း)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်
မိတ္တူလေှောက်ထားြခင်း

  ယာဉ်အမှတ် 1K/4614 Toyota Calina AZT 
24 Station Wagon (4x2)R ယာဉ်ျြွ် 
ဝယ်ရှိသူဖေါ်သရေီေံ ၇/ပခန(နိုင်)၂၄၁၆၂၃ ြွ 
(ြွမ-၃)ဖပောြွ်ဆုံး၍ မိတ္တူထုတ်ဖပးရန် 
ဖျှောြွ်ထားျာပါသည်။ ြွန့်ြွွြွ်ျိုပါြွ 
ခိုင်ျုံဖသာ အဖထာြွ်အထားမေားပေင့် 
ဖြြွာ်ပငာသည့်ရြွ်မှရြွ်၃၀အတွင်း ဖအာြွ် 
ဖော်ပပပါရုံးသို့ ျူြွိုယ်တိုင် ျာဖရာြွ် 
ြွန့်ြွွြွ်နိုင်ပါသည်။ 

ကညန၊ ခရိုင်ရုံး(ရန်ကုန်အလရှ့ပိုင်း)

ဖခင်အမည်မှန်
ဖတာင်ငူမမို့၊ အထြွ(၄)၊ Grade-11မှ 

မေုျှိုင်မင်းနှင့် Grade-8မှ မဟန်နီေင် 

တ့ုိ၏ေခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဖအာင်ပပည့်မေိုး 

၇/တငန(နိုင်)၂၀၅၀၈၅ ပေေ်ပါသည်။

ဖခင်အမည်မှန်
မဖြွွးတုိင်းဖေသကြီွး၊ ပွင့်ပေ မူမို့နယ်၊ အထြွ 

(ြွုန်းဖောင်း)ေသမတန်း (ေနေ်ဖဟာင်း)မှ 

မနန်းြွျောထြ်ွ၊ Grade-10  မှ မဖအးနှင်းဖဝ၊ 

အထြွ(ခဲွ)ရွာခုိင်၊ Grade-8မှ ဖမာင်ဟိန်းထြ်ွဖော် 

တ့ုိ၏ေခင်အမည်မှန်မှာ ဦးဖော်ဖော်ထွန်း ၈/ပေန 

(နိုင်)၁၀၁၂၄၉  ပေေ်ပါဖြြွာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်
မဖြွွးတုိင်းဖေသကြီွး၊ ပွင့်ပေူမမို့နယ်၊ 

အထြွ(ဖရှာြ်ွဖတာ) ေသမတန်းမှ 

မခုိင်ေင်မာ၊  အဋ္ဌမတန်း(A)မှ မအိဉ္စာမေိုး 

တ့ုိ၏ေခင် အမည်မှန်မှာ ဦးသန်းမင်းဖေး 

၈/ပေန(နိုင်)၁၀၀၉၅၂ ပေေ်ပါဖြြွာင်း။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါလကကာင်း
    ပပည်မမို့၊ နဝဖေးရပ်ြွွြွ်၊ အြွွြွ်အမှတ်(၄၀၄A)၊ တိုးခေဲ့ေြွ်မှုေုန်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၀၇)မှ ဖပမဧရိယာ 
၀ ေသမ ၂၃၀ ဧြွရှိ ဖပမြွွြွ်သည် မူျတွင် ဦးတိုြွ်ကြွီးဖမာင်အမည်ပေင့် နှေ်(၃၀)ဖပမငှားဂရန် 
ရရှိထားရာမှ ဦးတိုြွ်ကြွီးဖမာင်၏ ြွိုယ်ေားျှယ်ရရှိသူ ဖေါ်ငယ်ငယ်ပမတ်မှ ၄-၈-၂၀၂၀ရြွ်တွင် 
ဦးပမတ်ေိုးအား ောခေုပ်ောတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ောခေုပ်အမှတ်(၇၃/၂၀၂၀)ပေင့် ောခေုပ်ခေုပ်ဆို၍ အမပီး 
အပိုင် ျွှဲဖပပာင်းဖရာင်းခေမပီး၊ ဦးပမတ်ေိုး၏ ြွိုယ်ေားျှယ်ရရှိသူ ဦးသိန်းျွင်မှတေ်ဆင့် ဖေါ်သီရိျွင် 
အား ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရြွ်တွင် ောခေုပ်ောတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ောခေုပ်အမှတ်(၀၁၃/၂၀၂၂)ပေင့် ောခေုပ် 
ခေုပ်ဆို၍ ထပ်မံျွှဲဖပပာင်းဖရာင်းခေမပီးပေေ်ပါဖသာဖြြွာင့် ဖပမြွွြွ်ဝယ်ယူသူ ဖေါ်သီရိျွင်အမည်ပေင့် 
ဖပမငှားဂရန်အမည်ဖပပာင်းရရှိဖရး ဖျှောြွ်ထားမှုနှင့်ပတ်သြွ်၍ ြွန့်ြွွြွ်ျိုသူမေားရှိပါြွ 
ဤဖြြွာ်ပငာပါသည့်ရြွ်မှေ၍ (၁၅)ရြွ်အတွင်း အဖထာြွ်အထားပပည့်ေုံေွာပေင့် ြွန့်ြွွြွ်နိုင်ပါ 
ဖြြွာင်းနှင့် ြွန့်ြွွြွ်ရန်မရှိပါြွ ျုပ်ထုံးျုပ်နည်းနှင့်အညီ ဖပမငှားဂရန်အမည်ဖပပာင်းခွင့်ပပုခေထား
ဖပးသွားမည်ပေေ်ပါဖြြွာင်း အသိဖပးဖြြွညာအပ်ပါသည်။                               လကာ်ေိလတ္တာ်အရာရှိ

ြပည်ခရိုင်အလထွလထွအုပ်ချုပ်လရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်မမို့

ကန့်ကွက်နိုင်ပါလကကာင်း
   ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ေဂုံမမို့သေ်(အဖရှ့ပိုင်း)မမို့နယ်၊ ဖပမတိုင်းရပ်ြွွြွ်/ဖပမြွွြွ်အမှတ် 

(၁၃၁/၄၀၄)၊ အြွေယ်အဝန်း (၄၀ဖပx၆ဝဖပ)ရှိ ဦးခေေ်ဖဆွ DF-008477 ၁၂/အေန(နိုင်)၀၁၂၉၈၀ 

အမည်ပေင့် မှတ်သားတည်ရှိသည့် ပါမေ်ဖပမြွွြွ်၊ ယင်းဖပမြွွြွ်ဖပါ်ရှိ အြွေ ိုးခံေားခွင့်အရပ်ရပ် 

အားျုံးြွို ဦးဖြွော်သူရ ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၁၇၁၀၃ ြွ ဥပဖေနှင့်အညီ ေီမံခန့်ခွဲျွှဲဖပပာင်း ဖရာင်းခေပိုင်ခွင့် 
ရှိဖြြွာင်း ဝန်ခံြွတိပပု ဖရာင်းခေျာသည့်အတွြွ် ြွျွန်ုပ်၏မိတ်ဖဆွ ဦးောနည်ဖအး ၁၂/ဥြွတ 
(နိုင်)၀၅၀၇၁၁ြွ အမပီးအပိုင် ျွှဲဖပပာင်းဝယ်ယူမည်ပေေ်ပါ၍ သြွ်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို ဤဖြြွညာပါ 
သည့်ရြွ်မှ (၅)ရြွ်အတွင်း ခိုင်ျုံဖသာ ောရွြွ်ောတမ်းမူရင်းမေားတင်ပပ၍ ြွျွန်ုပ်ထံျာဖရာြွ် 
ြွန့်ြွွြွ်နိုင်မပီး၊ ြွန့်ြွွြွ်သူမရှိြွ ဥပဖေနှင့်အညီ အဖရာင်းအဝယ် မပီးဖပမာြွ်သည်အထိ ဆြွ်ျြ်ွ 

ဖဆာင်ရွြွ်သွားမည်ပေေ်ဖြြွာင်း အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ဦးဇာနည်လအး၏ ေွှဲအပ်ညွှန်ကကားချက်အရ-
လေါ်ခိုင်လမေှိုင်(စဉ်-၇၉၁၆/၂၁-၁၂-၂၀၁၁)

 LL.B. D.B.L, Dip in English
တရားေွှတ်လတာ်လရှ့လန

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၈၄၇၂

ကန့်ကွက်နိုင်ပါလကကာင်း 
   ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ေဂုံမမို့သေ်(အဖရှ့ပိုင်း)မမို့နယ်၊ ဖပမတိုင်းရပ်ြွွြွ်/ဖပမြွွြွ်အမှတ် 

(၁၃၀/၇၇၇)၊အြွေယ်အဝန်း (၄၀ဖပx၆၀ဖပ)ရှိ ဦးသန်းညွန့် C/RGN-007137 ၁၂/အျန(နိုင်)၀၀၄၅၅၂ 

အမည်ပေင့် မှတ်သားတည်ရိှသည့် ပါမေ်ဖပမြွွြ်ွ၊ ယင်းဖပမြွွြ်ွဖပါ်ရိှ အြွေ ိုးခံေားခွင့် အရပ်ရပ်အားျံုးြုိွ 

ဖေါ်ပေူပေူထွန်း ၁၂/အေန(နုိင်)၁၆၁၄၆၆ ြွ ဥပဖေနှင့်အညီ ေီမံခန့် ခဲွ ျွှဖဲပပာင်းဖရာင်းခေပုိင်ခွင့်ရိှဖြြွာင်း 

ဝန်ခံြွတိပပု ဖရာင်းခေျာသည့်အတွြွ် ြွျွန်ုပ်၏ မိတ်ဖဆွဦးောနည်ဖအး ၁၂/ဥြွတ(နိုင်)၀၅၀၇၁၁ြွ 

အမပီးအပိုင် ျွှဲဖပပာင်းဝယ်ယူမည်ပေေ်ပါ၍ သြွ်ဆိုင်သူမည်သူမဆို ဤဖြြွညာပါသည့်ရြွ်မှ (၅)ရြွ် 

အတွင်း ခိုင်ျုံဖသာောရွြွ်ောတမ်းမူရင်းမေား တင်ပပ၍ ြွျွန်ုပ်ထံျာဖရာြွ်ြွန့်ြွွြွ်နိုင်မပီး၊ 

ြွန့်ြွွြွ်သူမရှိြွ ဥပဖေနှင့်အညီ အဖရာင်းအဝယ်မပီးဖပမာြွ်သည်အထိ ဆြွ်ျြွ်ဖဆာင်ရွြွ် 

သွားမည်ပေေ်ဖြြွာင်း အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။
ဦးဇာနည်လအး၏ေွှဲအပ်ညွှန်ကကားချက်အရ-
လေါ်ခိုင်လမေှိုင်(စဉ်-၇၉၁၆/၂၁-၁၂-၂၀၁၁) 

LL.B, D.B.L, Dip in English
တရားေွှတ်လတာ်လရှ့လန 

ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၃၈၀၅၊ ၀၉-၇၉၉၆၁၈၄၇၂

ြွန့်ြွေြွ်နိုင်ျါဖြြွာင်း အမေားသိဖစရနဖ်ြြွညာခြင်း
  ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ေဂုံမမို့သေ်(အဖရှ့ပိုင်း)မမို့နယ်၊ ဖပမတိုင်းရပ်ြွွြွ်အမှတ်(၁၅၅)၊ 

ဖအာင်မဂဂျာျမ်း၊ ဖပမြွွြွ်အမှတ်(၁၅၁၃/ြွ)ဟဖုခါ်တွင်သည့် ဦးတင်ေိန် အမည်ဖပါြွ်ပါမေ်ဖပမ 

အမေ ိုးအေား၊ အြွေယ်အဝန်းဖပ(၂ဝx၆ဝ)ရှိ ဖပမြွွြွ်နှင့်ယင်းဖပမြွွြွ်ဖပါ်၌ ဖဆာြွ်ျုပ်ထားသည့် 

ဖနအိမ်အပါအဝင် အြွေ ိုးခံေားခွင့်အရပ်ရပ်တို့အား ပိုင်ဆိုင်ျေြွ်ရှိသူ ဦးေိန်ဖမာင်ဝင်း ၉/မခန(နိုင်) 

၁၅၃၅၇၈မှ ဖရာင်းခေပိုင်ခွင့်ရှိဖြြွာင်း၊ အရှုပ်အရှင်းြွင်းရှင်းဖြြွာင်း ဖပပာဆိုဝန်ခံြွတိပပု၍ အဆိုပါ 

ဖပမြွွြွ်အား ဖရာင်းခေရန် ြွမ်းျှမ်းျာဖသာဖြြွာင့် ြွျွန်ုပ်၏မိတ်ဖဆွပေေ်သူမှ အမပီးအပိုင် 

ဝယ်ယူရန်အတွြွ် ေရန်ဖငွတေ်ေိတ်တေ်ဖေသြွို ဖပးဖခေထားမပီးပေေ်ရာ အဆိုပါ အဖရာင်းအဝယ်နှင့် 

ပတ်သြွ်၍ ြွန့်ြွွြွ်ျိုပါြွ ဤဖြြွာ်ပငာပါသည့်ရြွ်မှေ၍ (၇)ရြွ်အတွင်း ြွျွန်ုပ်တို့ထံသို့ 

ခိုင်ျုံဖသာ ောရွြွ်ောတမ်းမူရင်းမေားနှင့်တြွွ ျူြွိုယ်တိုင် ျာဖရာြွ်ြွန့်ြွွြွ်နိုင်ပါဖြြွာင်း၊ 

သတ်မှတ်ရြွ်အတွင်း ြွန့်ြွွြွ်မည့်သူမရှိပါြွ အဖရာင်းအဝယ်ြွို ဥပဖေနှင့်အညီ ဆြွ်ျြွ်ဖဆာင် 

ရွြွ်သွားမည်ပေေ်ဖြြွာင်း အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ေွှဲအပ်ညွှန်ကကားချက်အရ -

ဦးလအာင်လကျာ်ြမင့် (LL.B)   ဦးထက်မဖိုးဝင်း (LL.B)

တရားေွှတ်လတာ်လရှ့လန (စဉ်-၁၅၁၈၃)  အထက်တန်းလရှ့လန (စဉ်-၅၄၆၅၈)

Royal Parents Law Firm

အမှတ်(၄၇၈)၊ ဓမ္မာရုံေမ်း၊ (၄၇)ရပ်ကွက်၊ ေဂုံမမို့သစ်(လြမာက်ပိုင်း)မမို့နယ်

ဖုန်း-ဝ၉ -၄၂၀၀၅၁၇၈၅ ြွန့ြ်ွေြွ်နိုငဖ်ြြွာင်း အမေားသိဖစရနဖ်ြြွညာခြင်း 
   ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ဗဟန်းမမို့နယ်၊ ဆရာေံဖပမာြွ်/အဖရှ့ရပ်ြွွြွ်၊ 

ဘုရင့်ဖနာင်ျမ်း၊ ဖပမြွွြ်ွအမှတ်(၉၂၉/၉၃၀)ဖပါ်တွင် ဖဆာြွ်ျုပ်ထားဖသာ 

၃-ထပ်ခဲွတုိြ်ွ၏ တုိြ်ွအမှတ် (၁၅)၊  ပထမထပ်၊ အခန်းအြွေယ်အဝန်း ( အျေား ၂၂ ဖပx 

အနံ ၃၄ ဖပ )ရှိ  တိုြွ်ခန်းနှင့်   ယင်းတိုြွ်ခန်းအတွင်းရှိ   အြွေ ိုးခေံားခွင့်အရပ်ရပ် 

တို့ြွို ဖပမပိုင်ရှင်ထံမှ ျြွ်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားဖသာ ဦးဖြွော်ခိုင်ဟိန်း၁၂/ဗဟန 

(နိုင်)၀၉၄၃၉၄  မှ ဖရာင်းခေပိုင်ခွင့်ရှိဖြြွာင်း ဝန်ခံြွတိပပုသည့်အတွြွ် အမပီးအပိုင် 

ဝယ်ယူရန် ြွျွန်ုပ်၏မိတ်ဖဆွ ဖေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ ၈/ရခန(နိုင်)ဝဝ၄၈၆၁ မှ ေရန်ဖငွဖပးအပ် 

ထားမပီးပေေ်ပါသည်။ အထြွ်ဖော်ပပပါ တိုြွ်ခန်းအား အဖရာင်းအဝယ်ပပုျုပ်ပခင်းြွို 

ြွန့်ြွွြွ်ျိုပါြွ        ဤဖြြွညာပါသည့်ရြွ်မှ(၁၄-ရြ်ွ)အတွင်း       ခိုင်ျုံဖသာ 

ပိုင်ဆိုင်မှုောရွြွ်ောတမ်းအဖထာြွ်အထားမူရင်းမေား ယူဖဆာင်ျာမပီး ြွျွန်ုပ်ထံသို့ 

ျာဖရာြွ်ြွန့်ြွွြွ်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရြွ်အတွင်း ြွန့်ြွွြွ်ပခင်းမရှိပါြွ 

အဖရာင်းအဝယ်ပပုျုပ်ပခင်းြွို ဥပဖေနှင့်အညီ မပီးဆုံးတိုင်ဖအာင် ဆြွ်ျြွ်ဖဆာင် 

ရွြွ်သွားမည်ပေေ်ဖြြွာင်း အမေားသိရှိဖေရန်ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ေွှဲအပ်ညွှန်ကကားချက်အရ -

လေါ်နန်းယုယုလအာင် (LL.B, D.B.L, D.I.L)

အထက်တန်းလရှ့လန (စဉ်-၄၈၉၆၅)

 NY (Myanmar) Legal Consultant Service Company Limited 

အမှတ် (၃၁-လအ)၊ ၁၆၅ -ေမ်း(ရှည်)၊ တာလမွမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့

 ဖုန်း - ၀၉-၇၇၇၂၂၀ဝ၄ဝ၊ ဝ၉-၂၆၁၄၈ဝဝ၅၉

လောက်ေုပ်လရးဝန်ကကီးဌာန
ေမ်းဦးစီးဌာန၊ ကယားြပည်နယ်

 ေမ်း/တံတားေုပ်ငန်းများအတွက်
ေုပ်ငန်းတင်ေါ (ထပ်မံ)လခါ်ယူြခင်း

တင်ေါအမှတ်စဉ်(၆/၂ဝ၂၂) 
၁။ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ဘဏ္ဍာဖရးနှေ် ပပည်နယ်ရန်ပုံဖငွပေင့် ြွယားပပည်နယ်၊ ျမ်း 
ဦးေီးောန (ျွိုင်ဖြွာ်၊ ဖဘာ်ျခဲ)ခရိုင်မှ တာဝန်ယူဖဆာင်ရွြွ်ရမည့် ြွတ္တရာ 
ြွွန်ြွရေ်ျမ်း(AC)ခင်းပခင်းျုပ်ငန်း၊ အပခား ျမ်း/တံတားျုပ်ငန်းမေားအား 
ျုပ်ငန်းတင်ေါေနေ်ပေင့် ဖဆာင်ရွြွ်မည်ပေေ်၍ ပမန်မာနိုင်ငံသားျုပ်ငန်းရှင်မေားမှ 
တင်ေါတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ထပ်မံေိတ်ဖခါ်အပ်ပါသည်-
 (ြွ) တင်ေါလေှောက်ေွှာ - ၂၇-၇-၂၀၂၂ ရြွ်၊ (ရုံးခေနိ်အတွင်း)
  စတင်လရာင်းချမည့်ရက်
 (ခ) တင်ေါလေှောက်ေွှာပိတ်မည့် - ၁၀-၈-၂၀၂၂ ရြွ်၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
  ရက်/အချနိ်
 (ဂ) တင်ေါဖွင့်လဖာက်စိစစ်မည့် - ၁၂-၈ ၂၀၂၂ ရြွ်၊ (၀၉:၀၀)နာရီ
  ရက်/အချနိ်
 (ဃ) တင်ေါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်လနရာ - ညွှန်ြြွားဖရးမှူး(မမို့ပပ)ရုံး၊ ျမ်းဦးေီး
    ောန၊ အေည်းဖဝးခန်းမ၊ ြွယားပပည်နယ်
၂။ တင်ေါဖျှောြွ်ျွှာပုံေံနှင့် ေည်းြွမ်းခေြွ် အဖသးေိတ်ြွို သိရှိျိုပါြွ 
ဖအာြွ်ဖော်ပပပါ ေုန်းနံပါတ်မေားသို့ ရုံးခေနိ်အတွင်း ဆြွ်သွယ်ဖမးပမန်းနိုင်ပါဖြြွာင်း 
အသိဖပး ဖြြွညာအပ်ပါသည်-
ျွိုင်ဖြွာ်ခရိုင်ေုန်း-ဝ၈၃-၂၂၂၁၀၀၈၊ ၀၉-၇၈ဝ၁၅ဝ၂၂၇၊ ဖဘာ်ျခဲခရိုင် ေုန်း ၀၈၃-
၅၀၁ဝ၂၊ ၀၉-၄၁၀၀၇၈၂၅

တင်ေါလကာ်မတီ

ြွန့ြ်ွေြွ်နိုငျ်ါဖြြွာင်း အမေားသဖိစရနဖ်ြြွညာခြင်း
  ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ဖရှေပပည်သာမမို့နယ်၊ ဏ/၁၄ ရပ်ြွွြွ်၊ ဖအာင်ဖေတနာ 
ျမ်းနှင့် ဖဝသန္တရာျမ်းဖထာင့်ရှိ အမှတ် ဏ/၄၀/၅၃၆(ြွ)ဟုဖခါ်တွင်ဖသာ 
အျေားxအနံ(၂၀x ၆၀)ဖပရှိ ဖေါ်မိတင် အမည်ဖပါြွ် ဖပမခေပါမေ်ဖပမြွွြွ်နှင့် နှေ်ထပ် 
တုိြ်ွ ဖနအိမ်အပါအဝင် အြွေ ိုးခံေားခွင့်အရပ်ရပ်အားျံုးတ့ုိနှင့် ရန်ြုွန်တုိင်းဖေသကြီွး၊ 
ဖရှေပပည်သာမမို့နယ်၊ ဏ/၁၄ ရပ်ြွွြွ်၊ ဖဝသန္တရာျမ်း၊ အမှတ် ဏ/၄၀/၅၃၆(ခ)ဟု 
ဖခါ်တွင်သာ အျေားxအနံ (၁၀x၆၀)ဖပရှိ ဦးပမဖအာင် အမည်ဖပါြွ် ဖပမခေပါမေ်ဖပမ 
ြွွြွ်တို့ြွို ဆြွ်ေပ်ောခေုပ်မေားပေင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်မပီး တရားဝင်ေီမံခန့်ခွဲဖရာင်းခေပိုင် 
ခွင့်ရှိဖြြွာင်း၊ အရှုပ်အရှင်းြွင်းရှင်းဖြြွာင်းဝန်ခံဖပပာဆိုျေြွ် ျြွ်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ 
ဦးေံပပည့် ၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၄၁၅၄၈ ြွ ဖရာင်းခေရန် ြွမ်းျှမ်းရာ ြွျွန်ုပ်မိတ်ဖဆွ 
ဖေါ်သူောဖအာင် ၅/ပျန(နိုင်)၀၆၉၆၈၄ မှ ဝယ်ယူရန်သဖဘာတူညီမပီး ဖရာင်းေိုးဖငွ၏ 
ေရန်ဖငွတေ်ေိတ်တေ်ဖေသြွို ဖပးဖခေထားမပီးပေေ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဖနအိမ်ပခံဖပမြွွြွ် 
အဖရာင်းအဝယ်ြွိေ္စနှင့်ပတ်သြွ်၍ ြွန့်ြွွြွ်ျိုသူမေားရှိပါြွ ောခေုပ်ောတမ်း 
အဖထာြွ်အထား(မူရင်း) ေုံျင်ေွာပေင့် ယခုဖြြွာ်ပငာပါသည့်ရြွ်မှေ၍ ခုနေ်ရြွ် 
အတွင်း ြွျွန်ုပ်ထံသို့ ျာဖရာြွ်ြွန့်ြွွြွ်နိုင်ပါဖြြွာင်းနှင့်အဆိုပါဖန့ရြွ်ဖြွော်ျွန် 
ပါြွ ြွျွန်ုပ်မိတ်ဖဆွဘြွ်မှ အဖရာင်းအဝယ်ြွိေ္စြွို ဥပဖေနှင့်အညီ ဆြွ်ျြွ် 
ဖဆာင်ရွြွ်သွားမည်ပေေ်ပါဖြြွာင်း အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ေွှဲအပ်ညွှန်ကကားချက်အရ -
ဦးလကျာ်လကျာ်ေင်း (LL.B)

တရားေွှတ်လတာ်လရှ့လန (စဉ်-၁၀၈၉၀)
တိုက် (၂၇)၊ အခန်း (၁၀၂)၊ ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ၊ ေှိုင်သာယာ(အလရှ့ပိုင်း)မမို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမို့၊ ဖုန်း-၀၉-၂၅၃၈ဝ၇၄၁၀

ြငင်းချက်ထုတ်ရန်ေင့်စာ
(တရားမကျင့်ထံုးဥပလေအမိန့်  -၅ ၊ နည်းဥပလေ ၁ နှင့် ၅)

ေှိုင်မမို့နယ် တရားရုံးလတာ်
၂၀၂၂ခုနှစ် တရားမကကီးမှုအမှတ် -၁၁

     ဖေါ်ေမ်းေမ်းဝင်း နှင့်  ၁။ ဦးပမင့်ဖအာင် ၂။ ဖေါ်ပမနှေ်

     တရားေို   တရားမပိုင်များ

ရန်ြုွန်တုိင်းဖေသကြီွး၊ တာဖမွမမို့နယ်၊(၁၆)ျမ်း၊ အမှတ်(၅)(၁၆)ျမ်းဖန ဦးပမင့်ဖအာင် 

(ယခုဖနရပ်ျိပ်ောမသိသူ)နှင့်ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ျှိုင်မမို့နယ်၊ ၁၃ရပ်ြွွြွ်၊ 

မဟာဖဆွ(၂)ျမ်း၊ အမှတ်(၇)ဖနဖေါ်ပမနှေ်(ယခုဖနရပ်ျိပ်ောမသိသူ)တို့ သိဖေရမည်။

သင့်အဖပါ်၌ဖေါ်ေမ်းေမ်းဝင်းြွ    အိမ်နှင့်ဖပမြွွြွ်အဖရာင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင် 

ောခေုပ် ခေုပ်ဆိုဖပးဖေျိုမှုရျိုဖြြွာင်းနှင့် ဖျှောြွ်ထားေွဲဆိုသည်ပေေ်၍ 

သင်ြွိုယ်တိုင်ပေေ်ဖေ၊ ၎င်းအမှုနှင့်ေပ်ျေဉ်း၍အဖရးကြွီးသည့်ေြွားအရပ်ရပ်တို့ြွို 

ဖခေပဖပပာဆုိနုိင်သူ ြုိွယ်ေားျှယ်နှင့်ပေေ်ဖေ၊ ဖရှ့ဖနနှင့်ပေေ်ဖေ၂၀၂၂ ခုနှေ် ဩဂုတ် ၂၅ ရြ်ွ 

(၁၃၈၄ခုနှေ် ဝါဖခါင်ျဆန်း ၉ရြွ်) မွန်းမတည့်မီ ၁၁:၀၀နာရီတွင် အထြွ်အမည်ပါသူ 

တရားျို၏အဆိုျွှာြွို ထုဖခေရှင်းျင်းရန် ရုံးဖတာ်သို့ ျာဖရာြွ်ရမည်။ ၎င်းပပင် 

အထြွ်ပါရြွ်တွင် သင်မျာဖရာြွ် ပေြွ်ြွွြွ်ခဲ့ျှေင် သင့်မေြွ်ြွွယ်တွင် ပငင်းခေြွ် 

မေားြွို ထုတ်ဖပးျိမ့်မည်။ ၎င်းပပင်တရားျိုြွ ြြွည့်ရှုျိုသည့်ောရွြွ်ောတမ်း 

မေားနှင့် သင်ြွထုဖခေတင်ပပအမှီပပုျိုသည့် ောခေုပ်ောတမ်းအေရှိသည်တို့ြွို 

သင်နှင့်အတူ  ယူဖဆာင်ျာရမည်။  သို့မဟုတ်  သင့်ြွိုယ်ေားျှယ်ဖရှ့ဖနျြွ်တွင်

ထည့်အပ်ျိုြွ်ရမည်။ သင်ြွထုဖခေျွှာတင်သွင်းျိုျှေင် အမှုမဆိုင်မီဖျးရြွ်ြွ 

တင်သွင်းရမည်။

၂၀၂၂ ခုနှေ် ေူျိုင် ၂၂ရြွ်တွင် ဤရုံးတံဆိပ်ရိုြွ်နှိပ်၍ ြွျွန်ုပ်ျြွ်မှတ်ဖရးထိုး 

ထုတ်ဖပးျိုြွ်သည်။

(ေွင်ေွင်ေှိုင်) 

 မမို့နယ်တရားသူကကီး 

ေှိုင်မမို့နယ်တရားရုံး

ဖမေးသြွ္ကရာဇ်အမှန်
  ဖြွောြွ်ဆည်မမို့နယ်၊ သင်ဖတာင်း 

ဖြွေးရွာမှ ဦးဖြွော်ေံသိန်း-ဖေါ်ျှျှဖေး 

တို့၏သမီး မမီမီဖအး၏ ဖမွးသြွ္ကရာေ် 

အမှန်မှာ ၁၆-၃-၁၉၉၅ ပေေ်ပါဖြြွာင်း။

ကန့်ကွက်နိုင်ပါလကကာင်း
ရန်ြွုန်တိုင်းဖေသကြွီး၊ ဖပမာြွ်ဥြွ္ကျာပမမို့နယ်၊ ပုရွြွ်ဆိပ်ြွုန်း ရပ်ြွွြွ်ဖန 

ဖေါ်ဖအာင်ကြွဦး၏ အဖထွဖထွြွိုယ်ေားျှယ်ျွှဲအပ်ပခင်းခံရသူ ေေ်ဖတွမမို့၊ 

ဖဘာျုံးြွွင်းရပ်ြွွြွ်ဖန ဦးဖအာင်ေိုးမိုးဦး ၁၁/ေတန(နိုင်)၀၆၀၃၂၂ ၏ ညွှန်ြြွား 

ခေြွ်အရ ြွန့်ြွွြွ်ျိုြွ ြွန့်ြွွြွ်နိုင်ဖြြွာင်း ဖအာြွ်ပါအတိုင်း ဖြြွာ်ပငာအပ်ပါ 

သည်-

ေေ်ဖတွမမို့၊ ပပည်ဖတာ်သာရပ်ြွွြွ်(ဖပမာြွ်ေံပပ)၊ အြွွြွ်အမှတ်(၄၂)၊ ဖဘာျုံး 

ပပင်အြွွြွ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(ေ/၃၆)၊ ဖပမခေနိ်ဧရိယာ(၀ ေသမ ၂၂၀)ဧြွရှိ ဂရန် 

အိမ်ရာဖပမြွို  ဖေါ်ဖအာင်ကြွဦး အမည်ပေင့်    ေေ်ဖတွမမို့နယ်    အခွန်ဦးေီးောနမှူးရုံး 

အမှုအမှတ်(၁၉/၈၄-၈၅)အရ ၂၆-၉-၈၆ ရြွ်မှ ၂၅-၉-၂၀၁၆ ရြွ်ထိ နှေ်ဖပါင်း(၃၀)နှေ် 

ဖပမငှားဂရန် ထုတ်ဖပးထားရှိဖသာ ဖပမငှားဂရန်မူရင်းောခေုပ်မှာ ဖပောြွ်ဆုံးဖနပါသည်။ 

ယခုအခါ အဆိုပါ ဂရန်အိမ်ရာဖပမနှင့်ဖနအိမ်အား ဖေါ်ဖအာင်ကြွဦးြွ ဖေါ်ခိုင်ေန္ဒာပါ(၃)

တို့အား မှတ်ပုံတင်ောခေုပ်ပပုျုပ်ြွာ ျွှဲဖပပာင်းဖရာင်းခေမည်ပေေ်ပါ၍ ြွန့်ြွွြွ်ျိုသူ 

မေားရှိြွ ဤဖြြွာ်ပငာပါသည့်ရြွ်မှ တေ်ပတ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်ဖြြွာင်း၊ အဖထာြွ် 

အထား ောရွြ်ွောတမ်းမေားပေင့် ြွျွနု်ပ်ထံသ့ုိပေေ်ဖေ၊ ြွျွနု်ပ်၏မိတ်ဖဆွ ဦးဖအာင်ေုိးမုိးဦး 

ထံသို့ပေေ်ဖေ ျာဖရာြွ်တန့်ြွွြွ်နိုင်ပါဖြြွာင်းနှင့် သတ်မှတ်ရြွ်ဖြွော်ျွန်ပါြွ 

အဖရာင်းအဝယ်ြွိေ္စအား ဆြွ်ျြွ်ဖဆာင်ရွြွ်သွားမည်ပေေ်ပါဖြြွာင်း အမေားသိ 

ဖေရန် ဖြြွာ်ပငာအပ်ပါသည်။

ဦးလအာင်စိုးမိုးဦး ၏ ေွှဲအပ်ညွှန်ကကားချက်အရ-

ဦးလကျာ်ညွန့်လမာင်(LL.B)

တရားေွှတ်လတာ်လရှ့လန (၇၆၂၆)၊

လကျာင်းကကီးေမ်၊ လအာင်မဂလောရပ်ကွက်၊ စစ်လတွမမို့၊

ဖုန်း-၀၉-၉၅၄၄၆၆၂၀၀၊ ၀၉-၂၅၄၄၆၆၂ဝဝ

ဖေါ်ြြွည်ြြွည်မာ(ဘ) ဦးြင်ဖမာင်ညို ၁၂/ရျသ(နိုင်)၀၇၀၆၉၇နှင့်အမေားသိဖစရန်
 ြွျွန်ဖတာ် ဦးဖြွော်ဖြွော်မိုး ၁၂/တတန(နိုင်)၁၃၄၁၁၂နှင့် ဖေါ်ြြွည်ြြွည်မာ 

တို့သည် ျွန်ခဲ့ဖသာ ၂၀၁၂ခုနှေ်မှေ၍ အြြွင်ျင်မယားအပေေ် ဖပါင်းသင်းခဲ့မပီး 

သားသမီးထွန်းြွားခဲ့ပခင်းမရှိပါ။ ြွျွန်ုပ်မှ မိသားေုတာဝန်ဖြွေပွန်ေွာ ဖြွျွးဖမွးပပုေု

ဖောင့်ဖရှာြ်ွဖပးခ့ဲပါသည်။ ြွျွန်ဖတာ်မှ ခင်ပွန်းဝတ္တရားနှင့်အညီ ရှာဖေွျုပ်ြုိွင်ဖြွျွး 

ျေြ်ွရိှဖနပါျေြ်ွ ေနီးပေေ်သူမှ ျင်ဖယာြွော်း၏ဆုိဆံုးမမှုြုိွ နာခံပခင်းမရှိ၊ ေနီးဝတ္တရား 

ဖြွေပွန်ပခင်းမရှိ၊ ခင်ပွန်းရရှိဖသာဖငွမေားြွိုျည်း ၎င်း၏မိသားေု အတွြွ်သာ 

အသုံးခေ၊ ဖန့ေဉ်နှင့်အမှေ ခင်ပွန်းအား ဆဲဆိုကြွိမ်းဖမာင်း၊ ြွိုယ်ထိျြွ်ဖရာြွ် 

ဖော်ြွား၊ ေိတ်ဆင်းရဲ၊ ြွိုယ်ဆင်းရဲဖအာင်ပပုျုပ်ဖန၍  အိမ်ဖထာင်ဖရး အဆင်မဖပပမှု 

ပေေ်၍  ရှာဖေွေုဖဆာင်းရရှိထားဖသာ ဖရှေ၊ ဖငွ၊ အိမ်ဖထာင်မှုအသုံးအဖဆာင်မေားြွို

ထား၍ ၂၄-၆-၂၀၂၂ ရြွ်တွင် ဖနအိမ်မှ ျြွ်ျား ဆင်းခဲ့ပါသည်။

 သို့ပေေ်ပါ၍ ြွျွန်ုပ်သည်ေနီးပေေ်သူ ဖေါ်ြြွည်ြြွည်မာအား ယဖန့မှေ၍ 

ေနီးအပေေ်မှ ေွန့်ျွှတ်ပါဖြြွာင်း၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သြွ်ဖသာျူမှုဖရး၊ ဖငွဖရးဖြြွးဖရး 

မည်သည့် အရှုပ်အရှင်းတေ်ေုံတေ်ရာြွို တာဝန်ယူဖပေရှင်းမည်မဟုတ်ဖြြွာင်း 

သြွ်ဆိုင်သူနှင့် အမေားသိဖေရန် ဖြြွညာအပ်ပါသည်။

ဦးလကျာ်လကျာ်မိုး

၁၂/တတန(နိုင်)၁၃၄၁၁၂



တနင်္လာ၊   ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊   ၂၀၂၂

ပျောက်ဆုံး
ပြကာင်း

	 ကျွန်မ	ဒေါ်မာလာဝင်း	၁၂/သဃက(နုိင်)၀၄၂၅၃၈	ပုိင်ဆုိင်ဒသာ	(4I-8089)	
ဒမာ်ဒော်ယာဉ်အခွန်ပုံစံ(၁)ဒပောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့်	ဒေွ့ရှိပါက	အဒြကာင်း	
ြကားပါရန်။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၄၄၄၇၀၅

ယာဉ်မှတ်ျုံတင်စာအုျ်

မိတ္တူပင်္ှောက်ထားခြင်း
	 ယာဉ်အမှေ်	 45W/27448	 Honda	
Click	 125	 ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ	
ဦးသန်းထွန်းဝင်း	 ၉/အမရ(နိုင်)	
၀၉၉၅၆၃က	 (ကမ-၃)	 ဒပောက်ဆုံး၍	
မိေ္တူထုေ်ဒပးရန်	 ဒလှောက်ထားလာ	
ပါသည်။	ကန့်ကွက်လိုပါက	ခိုင်လုံဒသာ	
အဒထာက်အထားမေားဖြင့်	 ဒြကာ်ဖငာ	
သည့်ရက်မှ	 	 ၃၀ရက်အေွင်း	 ဒအာက်	
ဒြာ်ဖပပါရုံးသို့	 လူကိုယ်ေိုင်လာဒရာက်
ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။	

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(မန္တပင်္းပခမာက်ျိုင်း)
မန္တပင်္းမမို့

ယာဉ်မှတ်ျုံတင်စာအုျ်

မိတ္တူပင်္ှောက်ထားခြင်း
 ယာဉ်အမှေ်	 4M/9876	 Toyota	
Hilux	 Vigo	 Pickup	 (4x4)Open	 cab	
ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ	 	 	 	 	 	 	 	 	 ဒေါ်နန်း	
ဒြာင်ဒကောက်	 ၉/အမဇ(နုိင်)၀၁၇၁၆၀က	
(ကမ-၃)ဒပောက်ဆုံး၍	 မိေ္တူထုေ်	
ဒပးရန်	 ဒလှောက်ထားလာပါသည်။	
ကန့်ကွက်လိုပါက	 ခိုင်လုံဒသာ	
အဒထာက်အထားမေားဖြင့်	 ဒြကာ်ဖငာ	
သည့်ရက်မှ	 	 ၃၀ရက်အေွင်း	 ဒအာက်	
ဒြာ်ဖပပါရုံးသို့	 လူကိုယ်ေိုင်လာဒရာက်
ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။	

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(မန္တပင်္းပခမာက်ျိုင်း)
မန္တပင်္းမမို့

ယာဉ်မှတ်ျုံတင်စာအုျ်

မိတ္တူပင်္ှောက်ထားခြင်း
	 ယာဉ်အမှေ်73W/16905	 Shinbo	
125	 M/C	 	 ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ	
ဒေါ်အိအိဖြိုး	 ၉/အမရ(နိုင်)၁၁၈၂၈၈က	
(ကမ-၃)ဒပောက်ဆုံး၍	 မိေ္တူထုေ်	
ဒပးရန်	 ဒလှောက်ထားလာပါသည်။	
ကန့်ကွက်လုိပါက	 ခုိင်လံုဒသာအဒထာက်	
အထားမေားဖြင့်	 ဒြကာ်ဖငာသည့်ရက်မှ		
၃၀ရက်အေွင်း	 ဒအာက်ဒြာ်ဖပပါရုံးသို့	
လူကိုယ်ေိုင်	 လာဒရာက်ကန့်ကွက်နိုင်	
ပါသည်။	

ကညန၊ ြရိုင်ရုံး(မန္တပင်္းပတာင်ျိုင်း)
မန္တပင်္းမမို့

ကန့်ကွက်နိုင်ျါပြကာင်း
 ရန်ကုန်ေိုင်းဒေသကကီး၊	ေဂုံဖမို့သစ်(ဒောင်ပိုင်း)ဖမို့နယ်၊	ဒဖမေိုင်းရပ်ကွက်အမှေ်	
(၁၅၃)၊	 ဒဖမကွက်အမှေ်(၂၂၆၆)၊	 ဒဖမအကေယ်အဝန်းဒပ(၄ဝx၆၀)ရှိ	 ဖမို့ရွာနှင့်	
အိုးအိမ်ြွံ့ဖြိုးဒရးဦးစီးဌာန	ဖမို့ဒဖမစာရင်းရှိ	ဒဖမခေပါမစ်စာခေုပ်	မှေ်ပုံေင်အမှေ်၂၁၄၉၊	
ဦးဖမင့်	၁၂/အလန(နိုင်)၀၂၀၂၆၈	အမည်ဒပါက်	ပါမစ်ဒဖမကွက်နှင့်	ယင်းဒဖမကွက်ဒပါ်ရှိ	
အကေ ိုးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ေ့ုိကုိ	ဒရာင်းခေပုိင်ခွင့်ရိှသူဟု	အဆုိဖပုသူ	ဦးဒအာင်ဆန်း	၁၂/ရကန	
(နိုင်)၀၀၃၂၇၃ထံမှ	 ကျွန်ုပ်၏မိေ်ဒဆွက	 ဝယ်ယူရန်အေွက်	 စရန်ဒငွဒပးဒခေထားဖပီး	
ဖြစ်ပါသည်။	 အဒရာင်းအဝယ်အား	 ကန့်ကွက်လိုပါက	 ကျွန်ုပ်ထံသို့	 စာရွက်စာေမ်း	
အဒထာက်အထားမူရင်းမေားဖြင့်	ယဒန့မှစ၍	ခုနစ်ရက်အေွင်း	လာဒရာက်ကန့်ကွက်	
နုိင်ပါသည်။	 ထုိရက်ဒကော်လွန်ပါက	အဒရာင်းအဝယ်ကိစ္စကုိ	 ဥပဒေနှင့်အညီ	ဆက်လက်	
ဒဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ဒြကာင်း	အမေားသိဒစရန်	ဒြကညာအပ်ပါသည်။
င်္ွှဲအျ်ညွှန်ြကားသူ- င်္ွှဲအျ်ညွှန်ြကားြေက်အရ
ဦးပဇာ်မင်းထက် ပေါ်ျန်းဝါ(LL.B,D.M.L) တရားင်္ွှတ်ပတာ်ပရှ့ပန
၁၂/ေဂတ(နိုင်)၁၀၉၆၂၁ အမှတ်-၁၁၂၊ ခြံအမှတ်-၈၁၁၊ ကျွန်းပရှေမမိုင်င်္မ်း၊  

ေဂံုမမို့သစ်(ပတာင်ျုိင်း)မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း ပေသကကီး၊
  ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၅၅၇၁

ကန့်ကွက်နိုင်ပြကာင်းပြကာ်ခငာ
 ရန်ကုန်ေိုင်းဒေသကကီး၊	 	 ေဂုံဖမို့သစ်(အဒရှ့ပိုင်း)ဖမို့နယ်၊	 ဒဖမေိုင်း	

ရပ်ကွက်	အမှေ်(၄၆)၊	မိုးမခလမ်းဒဖမကွက်အမှေ်(၁၂၀)ဟုဒခါ်ေွင်ဒသာ	

ဒဖမအလေားxအနံ	 (၄ဝ'x၆ဝ')ရှိ	 နှစ်(၆၀)ဒဖမငှားဂရန်ဒဖမကွက်အပါအဝင်	

အကေ ိုးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား	 ဖမို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ြွံ့ဖြိုးဒရးဦးစီးဌာန၏	

ဖမို့ဒဖမစာရင်းေွင်	အမည်ဒပါက်ပိုင်ဆိုင်သူ	ဦးရထွန်း	(MYA-142527)ထံမှ	

အဒထွဒထွကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရရှိထားသူ	ဦးခင်ဒမာင်ရင်	၁၂/ေဂေ(နိုင်)	

၀၁၇၄၄၅ထံမှ	 ကျွန်ုပ်၏မိေ်ဒဆွဖြစ်သူ	 ဒနာ်ဒစာဖြူစင်သဲမိုး	 ၁၂/အစန	

(နိုင်)၁၉၈၃၁၉က	 အဖပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အေွက်	 စရန်ဒငွေစ်စိေ်ေစ်	

ဒေသကို	 ဒပးဒခေထားဖပီးဖြစ်ပါသည်။	 ဒြာ်ဖပပါကိစ္စနှင့်စပ်လေဉ်း၍	

ကန့်ကွက်လိုသူမေားရှိက	ကျွန်ုပ်ထံသို့	ေိကေခိုင်လုံဒသာ	ေရားဝင်စာခေုပ်	

စာေမ်းမူရင်းမေားနှင့်ေကွ	 ယခုဒြကာ်ဖငာပါသည့်ရက်မှစ၍	 ခုနစ်ရက်	

အေွင်း	 	 လာဒရာက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။	 ယင်းဒန့ဒကော်လွန်က	

အဒရာင်းအဝယ်ကုိ	 ဥပဒေနှင့်အညီ	 အဖပီးဒဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ဒြကာင်း	

ဒြကာ်ဖငာအပ်ပါသည်။

င်္ွှဲအျ်ညွှန်ြကားြေက်အရ-

ဦးဗိုင်္်ဗိုင်္်ပဇာ် (စဉ်-၁၄၆၉၈) LL.B, D.B.L, D.M.L

(တရားင်္ွှတ်ပတာ်ပရှ့ပန) 

အမှတ်(၁၁၃၀)၊ (၁၅)င်္မ်း၊ (၇)ရျ်ကွက်၊ ပတာင်ဥက္ကင်္ာျမမို့နယ်၊

ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၅၀၇ဝ

ကန့်ကွက်နိုင်ပြကာင်းပြကာ်ခငာ
 ရန်ကုန်ေိုင်းဒေသကကီး၊	 ေဂုံဖမို့သစ်(ဒဖမာက်ပိုင်း)ဖမို့နယ်၊	 ဒဖမေိုင်း	
ရပ်ကွက်အမှေ်(၄၀)၊	ဒော်ဝင်လမ်း၊	ဒဖမကွက်အမှေ်(၂၇၆)	ဟု	ဒခါ်ေွင်	
ဒသာ	 ဒဖမအလေား	 အနံ(၄၀'x၆ဝ')ဒပထဲမှ	 ေရားဝင်မခွဲစိေ်ရဒသးဒသာ	
(ဒခါင်းရင်းဖခမ်း)	 ဒဖမအလေားxအနံ(၂၀'x၆၀')ရှိ	 ဒဖမကွက်နှင့်ဒနအိမ်အပါ	
အဝင်	 အကေ ိုးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အား	 ဖမို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ြွံ့ဖြိုးဒရးဦးစီး
ဌာန၏	 ဖမို့ဒဖမစာရင်းေွင်	 နှစ်(၆၀)ဒဖမငှားဂရန်မူရင်း	 အမည်ဒပါက်	
ပုိင်ဆုိင်သူ	 ဦးဒနစုိး(BS-008570)ထံမှ	 အဒရာင်းအဝယ်စာခေုပ်အဆက်ဆက်	
ဖြင့်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ	 ဦးသီဟဒကော်	 ၁၂/ေဂမ(နိုင်)၀၁၇၈၅၉၊	
ဒေါ်သီောဒအး	 ၁၂/ေဂမ(နိုင်)၀၀၅၅၆၄ေို့ထံမှ	 ကျွန်ုပ်၏မိေ်ဒဆွဖြစ်သူ	
ဒေါ်ခင်ဖြူစင်	 ၁၂/လမန(နိုင်)၁၁၉၂၀၈က	 အဖပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အေွက်	
စရန်ဒငွေစ်စိေ်ေစ်ဒေသကို	 ဒပးဒခေထားဖပီးဖြစ်ပါသည်။	 ဒြာ်ဖပပါကိစ္စ	
နှင့်စပ်လေဉ်း၍	 ကန့်ကွက်လိုသူမေားရှိက	 ကျွန်ုပ်ထံသို့	 ေိကေခိုင်လုံဒသာ	
ေရားဝင်စာခေုပ်	 စာခေုပ်စာေမ်းမူရင်းမေားနှင့်ေကွ	 ယခုဒြကာ်ဖငာပါသည့်	
ရက်မှစ၍	ခုနစ်ရက်အေွင်း	လာဒရာက်	ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။	ယင်းဒန့	
ဒကော်လွန်က	 အဒရာင်းအဝယ်ကို	 ဥပဒေနှင့်အညီ	 အဖပီးဒဆာင်ရွက်သွား	
မည်ဖြစ်ဒြကာင်း	ဒြကာ်ဖငာအပ်ပါသည်။

င်္ွှဲအျ်ညွှန်ြကားြေက်အရ-
ဦးဗိုင်္်ဗိုင်္်ပဇာ် (စဉ်-၁၄၆၉၈) LL.B, D.B.L, D.M.L

(တရားင်္ွှတ်ပတာ်ပရှ့ပန)
အမှတ်(၁၁၃၀)၊ (၁၅)င်္မ်း၊  (၇)ရျ်ကွက်၊ ပတာင်ဥက္ကင်္ာျမမို့နယ်၊

ဖုန်း-ဝ၉-၄၅ဝဝ၃၅ဝ၇ဝ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ
ြို့ထောင်ထရးနှင့ေ်က်သွယ်ထရးဝန်ကကီးဌာန

ပမန်မာ့မီးရေား
ထျှောက်ျွှာထေါ်ယူပေင်း

၂၀၂၂ ြုနှစ်၊ ဇူင်္ိုင်င်္ (၂၅) ရက်
၁။	 ပ့ုိဒဆာင်ဒရးနှင့်	 ဆက်သွယ်ဒရးဝန်ကကီးဌာန၊	 ဖမို့ ဖပအင်ဂေင်နီယာဌာနေွင်	 လစ်လပ်	

လေက်ရှိဒသာ	(လစာနှုန်းကေပ်	၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ပုံဆွဲ(၄)ရာထူး	(၁၀)ဒနရာ	

အေွက်	 ဒအာက်ဒြာ်ဖပပါသေ်မှေ်အရည်အခေင်းနှင့်	 ကိုက်ညီသူမေား	 ဒလှောက်ထား	

နိုင်ပါသည်-

	 (က)	 ဖပည်ဒထာင်စုသမ္မေဖမန်မာနိုင်ငံသား	(အမေ ိုးသား)ဖြစ်ရမည်။

	 (ခ)	 ဒလှောက်လွှာပိေ်သည့်	 ၃၁-၈-၂၀၂၂ရက်ေွင်	 အသက်(၂၅)နှစ်	

(ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက	(၃၀)နှစ်ထက်	မဒကော်လွန်သူ)	ဖြစ်ရမည်။

	 (ဂ)	 ETEC	(Civil)/THS	(Civil)/အဒဖခခံပညာ	အထက်ေန်းဒအာင်ရမည်။

	 	 လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကေင်မှုရှိရမည်။	Auto	CAD	ေေ်ရမည်။

၂။	 ကိုယ်ဒရးဒလှောက်လွှာေွင်	 မိဘအမည်၊	 ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊	 ြုန်းနံပါေ်	

မေားကို	 ဖပည့်စုံစွာဒြာ်ဖပဒပးဖခင်းနှင့်အေူ	 ဒအာက်ပါစာရွက်စာေမ်းမေား	ပူးေွဲေင်ဖပ	

ရမည်-

	 (က)	 ေစ်လအေွင်း	ရိုက်ကူးထားဒသာ	(၁"x၁.၂၅")အရွယ်	ကာလာဓာေ်ပုံ	

(၃)ပုံ	 (ဒနာက်ဒကောေွင်	 အမည်နှင့်	 နိုင်ငံသားစိစစ်ဒရးကေ်ဖပား	

အမှေ်ဒရးသားရန်။)

	 (ခ)	 နုိင်ငံသားစိစစ်ဒရးကေ်မိေ္ူတ ၊	အလုပ်သမားမှေ်ပံုေင်ကေ်ဖပားမိေ္ူတ ။

	 (ဂ)	 ေက္ကသုိလ်ဝင်ေန်းဒအာင်လက်မှေ်မိေ္ူတ နှင့်	 အဖခားစက်မှုဘာသာရပ်	

ဆုိင်ရာ	 သင်ယူေေ်ဒဖမာက်ထားဒြကာင်း	 အသိအမှေ်ဖပုလက်မှေ်	

အဒထာက်အထားမိေ္တူမေား။

	 (ဃ)	 နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုေ်သူမေားအေွက်	 ဒလှောက်လွှာမေင်မီ	 ရက်သေ္တ	

နှစ်ပေ်အေွင်း	 ဖပစ်မှုကင်းရှင်းဒြကာင်းနှင့်	 အကေင့်စာရိေ္တဒကာင်းမွန်	

ဒြကာင်း	 သက်ဆိုင်ရာဖမို့နယ်ရဲေပ်ြွဲ့ဒထာက်ခံခေက်မူရင်းနှင့်	

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက	ဌာနအကကီးအကဲ၏	ဒထာက်ခံခေက်မူရင်း။

၃။	 စာရွက်စာေမ်းမဖပည့်စုံဒသာ	 	 	 	 	 ဒလှောက်လွှာမေားနှင့်	 	သေ်မှေ်ရက်ဒကော်	

လွန်ဒသာ	ဒလှောက်လွှာမေားအား	လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုေ်ပါ။

၄။	 ဒလှောက်လွှာေင်ဖပဖခင်းနှင့်	 ဒဖြဆုိခွင့်ကေ်ဖပားထုေ်ယူဖခင်းမေားကုိ	 ၂-၉-၂၀၂၂	 ရက်		

၀၉:၃၀	 နာရီမှ	 ၁၆:၀၀	 နာရီအေွင်း	 ဖမန်မာ့မီးရထား(ရုံးခေုပ်)	 ဒနဖပည်ဒော်၊	 ဖမို့ဖပ	

အင်ဂေင်နီယာဌာနေွင်	 ကာယကံရှင်ကိုယ်ေိုင်	 နိုင်ငံသားစိစစ်ဒရးကေ်ဖပား(မူရင်း)၊	

အလုပ်သမားမှေ်ပုံေင်ကေ်ဖပား	(မူရင်း)၊	ပညာအရည်အခေင်းနှင့်	ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ	

အသိအမှေ်ဖပုလက်မှေ်အဒထာက်အထား(မူရင်းမေား)နှင့်အေူ	 လာဒရာက်၍ဆက်သွယ်	

ြကရန်	ဖြစ်ပါသည်။

၅။	 ဒရးဒဖြစာဒမးပွဲနှင့်	 လူဒေွ့စစ်ဒဆးဖခင်းေို့အား	 ဖမန်မာ့မီးရထား	 (ရုံးခေုပ်)	

ေည်ရှိရာ	 ဒနဖပည်ဒော်ဘူောကကီး၊	 ပုဗ္ဗသီရိဖမို့နယ်၊	 ဒနဖပည်ဒော်၌	 ဒအာက်ပါအစီ	

အစဉ်အေိုင်း	ကေင်းပဖပုလုပ်မည်-

	 (က)	 ၅-၉-၂၀၂၂	ရက်	နံနက်	၁၀:၀၀	နာရီမှ	၁၂:၀၀	နာရီ	အထိ

	 	 လက်ဒေွ့စာဒမးပွဲ	Auto	CAD	အားဒဖြဆိုဖခင်း။

	 (ခ)	 ၅-၉-၂၀၂၂	ရက်(ဒန့လယ်ပိုင်း)ေွင်	လူဒေွ့စစ်ဒဆးဖခင်း။

၆။	 ဒရးဒဖြ	လူဒေွ့စစ်ဒဆးမှုမေား	ဖပုလုပ်ဖပီးပါက	ဒရွးခေယ်ခံရသူမေားအား	ဌာနက	

ေိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်	အဒြကာင်းြကားသွားမည်ဖြစ်ပါဒြကာင်းနှင့်	ဒရွးခေယ်ခံရသူမေား	

သည်	ဌာနမှသေ်မှေ်ခေက်အေိုင်း	ရာထူးေိုးဖမှင့်ခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။	အဒသး	

စိေ်	သိရှိလိုပါက	ဖမန်မာ့မီးရထား(ရုံးခေုပ်)	ဒနဖပည်ဒော်၊	ြုန်း-၀၆၇-၇၇၁၇၄/၇၇၁၀၉	

ေို့သို့	ရုံးခေနိ်အေွင်း	ဆက်သွယ်ဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။

မွန်ချည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

သယံဇာတပရးရာဝန်ကကီးဌာန

မွန်ချည်နယ်စည်ျင်သာယာပရးအဖွဲ့

အိတ်ဖွင့်တင်ေါပြါ်ယူခြင်း
၁။	 မွန်ဖပည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၏	 ၂၀၂၂-၂၀၂၃	 ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်	 ဒငွလုံးဒငွရင်း	
ရန်ပံုဒငွဖြင့်	 ဒမာ်လဖမိုင်ဖမို့	 ရာမညေုိးခေဲ့ကမ်းနားလမ်းရိှ	 သဲဒသာင်ဖပင်ဒနရာအား	
ဖပည်သူမေား	ကေန်းမာကကံ့ခိုင်ရန်နှင့်	စိေ်အပန်းဒဖြနိုင်ဒရးအေွက်	အဆင့်ဖမှင့်ေင်ဒပး
နိုင်ဒရးလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ဖခင်းကို	 စိေ်ပါဝင်စားသူ	 ဖမန်မာနိုင်ငံသား	 လုပ်ငန်းရှင်	
မေားအဒနဖြင့်	ဒအာက်ပါအေိုင်း	ေင်ေါအဆိုဖပုလွှာေင်သွင်းနိုင်ပါဒြကာင်း	ြိေ်ဒခါ်	
အပ်ပါသည်-
	 (က)	 တင်ေါပင်္ှောက်င်္ွှာ	 -	 ၂၇-၇-၂၀၂၂	ရက်မှ	၉-၈-၂၀၂၂	ရက်အထိ
  ပရာင်းြေမည့်ရက်	 	 နံနက်	၉:၃၀	နာရီမှ	ညဒန	၄:၃၀	နာရီအထိ
  အြေနိ်၊ နာရီ
	 (ခ)	 တင်ေါပင်္ှောက်င်္ွှာတန်ဖိုး -	 ၆၀၀၀၀	ကေပ်
	 (ဂ)	 တင်ေါပင်္ှောက်င်္ွှာ -	 ၁၁-၈-၂၀၂၂	ရက်၊	(ြကာသပဒေးဒန့)
  ပနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် 	 ၁၆:၃၀	နာရီ
  ရက် အြေနိ် ၊ နာရီ
	 (ဃ)	 ပနရာ	 -	 မွန်ဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအြွဲ့ရုံး၊	
	 	 	 	 ကေ ိုက္ခမီလမ်း၊	ဒမာင်ငံရပ်၊	ဒမာ်လဖမိုင်ဖမို့
၂။	 ေင်ေါြွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို	 ထပ်မံဒြကညာဒပးမည်ဖြစ်ဖပီး	 အဒသးစိေ်သိရှိလို	
ပါက	 	 မွန်ဖပည်နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအြွဲ့ရုံးသို့	 လူကိုယ်ေိုင်ဖြစဒ်စ၊	 ြုန်း-၀၉-
၅၂၃၂၂၅၂	နှင့်	၀၉-၄၂၀၇၀၁၉၆၀	ေ့ုိသ့ုိ	ဖြစ်ဒစ	ရံုးခေန်ိအေွင်း	ဒမးဖမန်းစံုစမ်းနုိင်ပါသည်။

မွန်ချည်နယ်စည်ျင်သာယာပရးအဖွဲ့

ကေန်းမာပရးဝန်ကကီးဌာန

ချည်သူ့ ကေန်းမာပရးဦးစီးဌာန

ကြေင်ချည်နယ်ချည်သူ့ကေန်းမာပရးဦးစီးဌာန

ခမစ်ကကီးနားမမို့

အိတ်ဖွင့်တင်ေါပြါ်ယူခြင်း
(၁)	 ကခေင်ဖပည်နယ်	 ဖပည်သူ့ကေန်းမာဒရးဦးစီးဌာနလက်ဒအာက်ရှိ	 ဒကေးလက်	

ကေန်းမာဒရးဌာနနှင့်ဌာနခဲွမေား	 မိခင်ကဒလးကေန်းမာဒရးဌာနမေား၊	 ဒကောင်းကေန်းမာဒရး	

ဌာနမေား၊		ဒေသန္တရကေန်းမာဒရးဌာနမေားအေွက်					လုိအပ်ဒသာ	ဒဆးဝါးမေားကုိ	ဖမန်မာ	

ကေပ်ဒငွဖြင့်	ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍	အိေ်ြွင့်ေင်ေါဒပးသွင်းရန်ဒခါ်ယူအပ်ပါသည်။

(၂)	 တင်ေါျုံစံ ပရာင်းြေမည့်ရက် -	 ၂၈-၇-၂၀၂၂	ရက်

 ျိတ်သိမ်းမည့်ရက	် -	 ၁၀-၈-၂၀၂၂	ရက်၊	ညဒန	၄:၀၀	နာရီ

(၃)	 ေင်ေါစည်းမေဉ်းစည်းကမ်းနှင့်	 ဒဆးဝါးစာရင်းအဒသးစိေ်အခေက်အလက်	

မေားကို	 သိရှိလိုပါက	 ကခေင်ဖပည်နယ်	 ဖပည်သူ့ကေန်းမာဒရးဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့	 ရုံးခေနိ	်

အေွင်း	လူကိုယ်ေိုင်လာဒရာက်၍	 ဖြစ်ဒစ၊	 ြုန်း-၀၇၄-၂၅၂၂၃၄၂၊	 ၀၉-၇၇၄၂၂၀၀၄၁	

သို့	ဆက်သွယ်ဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ေါင်္က်ြံပရးနှင့် စိစစ်ပရေးြေယ်ပရးပကာ်မတီ

အိတ်ဖွင့်တင်ေါပြါ်ယူခြင်း
၁။	 စီးပွားဒရးနှင့်ကူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဝန်ကကီးဌာန၊	 စားသုံးသူဒရးရာ	 ဦးစီး	

ဌာနပိုင်	 ရန်ကုန်ေိုင်းဒေသကကီး၊	သာဒကေစက်မှုဇုန်ရှိ	အမှန်ရှိ	 ဒဖမဧရိယာ	စေုရန်း	

ဒပ(၁၃၄၃၇	ေသမ	၅)ခန့်နှင့်	ယင်းဒဖမဒပါ်ရှိ	အဒဆာက်အအုံေို့အား	ငါးနှစ်သက်ေမ်း	

ေစ်နှစ်	ေစ်ကကိမ်	စာခေုပ်ခေုပ်ဆို၍	အိေ်ြွင့်ေင်ေါစနစ်ဖြင့်	ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ဒြကာင်း	

ဒြကာ်ဖငာအပ်ပါသည်-

(က)	တင်ေါျုံစံပရာင်းြေမည့်ရက်	 -	၂၆-၇-၂၀၂၂	ရက်မှ	၈-၈-၂၀၂၂	ရက်အထိ

(ခ)	 တင်ေါျိတ်မည့်ရက်/အြေနိ် -	၈-၈-၂၀၂၂	ရက်၊	ညဒန	၁၆:၀၀နာရီ

(ဂ)	 တင်ေါယှဉ်မျိုင်ရမည့်ရက်/	 -	၁၁-၈-၂၀၂၂	ရက်၊	၁၃:၀၀	နာရီ

 အြေနိ်
(ဃ)	တင်ေါတင်သွင်းရမည့်ပနရာ	 -	စီးပွားဒရးနှင့်ကူးသန်းဒရာင်းဝယ်ဒရးဝန်ကကီး

	 	 	 ဌာန၊	ရုံးအမှေ်(၃)၊	ဒနဖပည်ဒော်။

(င)	 စာရင်းပျးသွင်းရမည့်ပနရာ	 -	ရုံးအမှေ်(၅၂)၊	ဒနဖပည်ဒော်

(စ)	 တင်ေါစည်းကမ်းြေက်မေား -	၁၁-၈-၂၀၂၂	ရက်၊	(၁၀:၃၀)နာရီ

	 ရှင်းလင်းမည့်ရက်/အခေနိ်/ဒနရာ		 ရုံးအမှေ်(၅၂)၊	ဒနဖပည်ဒော်

(ဆ) တင်ေါျုံစံပရာင်းြေမည့်	 -	စားသုံးသူဒရးရာဦးစီးဌာန၊	ေိုင်းဒေသကကီး		

 ပနရာ	 	 ဦးစီးမှူးရံုး၊စီမံဒရးရာဌာနခဲွ၊	အမှေ်(၂၂၈/၂၄၀)	

	 	 	 ေုေိယထပ်၊	ကမ်းနားလမ်းနှင့်ဒရှေဘံုသာလမ်း	

	 	 	 ဒထာင့်၊	ရန်ကုန်ဖမို့

(ဇ)	 Deposit ပျးသွင်းနိုင်သည့်	 -	ေင်ေါစည်းကမ်းသေ်မှေ်ခေက်ပုံစံေွင်

 ဘဏ်	 	 ဒြာ်ဖပထားဖပီးဖြစ်ပါသည်။

၂။	 စားသုံးသူဒရးရာဦးစီးဌာနမှ	 ငှားရမ်းမည့်	 ရန်ကုန်ေိုင်းဒေသကကီး၊	 သာဒကေ	

စက်မှုဇုန်ရှိ	အမှန်ရှိ	 ဒဖမဧရိယာ	စေုရန်းဒပ(၁၃၄၃၇	ေသမ	၅)ခန့်နှင့်	ယင်းဒဖမဒပါ်ရှိ	

အဒဆာက်အအုံေို့၏	 မေက်ဖမင်အဒဖခအဒနအား	 သက်ဆိုင်ရာဖမို့နယ်သို့	 သွား	

ဒရာက်ြကည့်ရှုနိုင်ဖပီး	 	 အဒသးစိေ်အခေက်အလက်မေားကို	 သိရှိလိုပါက	 ေင်ေါပုံစံ	

ဝယ်ယူရမည့်ဒနရာသို့	 လူကိုယ်ေိုင်ဖြစ်ဒစ၊	 ြုန်း-၀၁-၂၅၀၄၃၂	 သို့	 ဆက်သွယ်	

စုံစမ်းဒမးဖမန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ေါစိစစ်ပရးအဖွဲ့

ကေန်းမာပရးဝန်ကကီးဌာန

ပနချည်ပတာ်ချည်သူ့ကေန်းမာပရးဦးစီးဌာန

ချည်ပထာင်စုနယ်ပခမ၊ ပနချည်ပတာ်

အိတ်ဖွင့်တင်ေါပြါ်ယူခြင်း
၁။	 ၂၀၂၂-၂၀၂၃	ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အေွက်	ဖပည်ဒထာင်စုနယ်ဒဖမ၊	ဒနဖပည်ဒော်	ဖပည်သူ့
ကေန်းမာဒရးဦးစီးဌာနလက်ဒအာက်ရှိ	 ဖမို့နယ်ဖပည်သူ့ကေန်းမာဒရးဦးစီးဌာနမေား၊	
ဒကေးလက်ကေန်းမာဒရးဌာနမေားနှင့်	ဒကေးလက်ကေန်းမာဒရးဌာနခွဲမေား၌	ဖပည်သူလူထု	
အား	 ကေန်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုဒပးရန်နှင့်	 ကွင်းဆင်းကုသမှုမေားေွင်	 အသုံးဖပုရန်	
လိုအပ်ဒသာ	 FDA	 အသိအမှေ်ဖပု	 ဒဆးနှင့်ဒဆးပစ္စည်းမေားကို	 ဖမန်မာကေပ်ဒငွဖြင့်	
ဝယ်ယူမည်	ဖြစ်ပါသဖြင့်	အိေ်ြွင့်ေင်ေါေင်သွင်းရန်	ြိေ်ဒခါ်အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ေါျုံစံ စတင်ပရာင်းြေမည့	် -	 ၂၆-၇-၂၀၂၂	ရက်၊	နံနက်	၁၀:၀၀	နာရီ
 ရက်နှင့်အြေနိ်
 တင်ေါျိတ်မည့် ရက်နှင့်အြေနိ် -	၈-၈-၂၀၂၂	ရက်၊	ညဒန	၄:၀၀	နာရီ
၃။	 ေင်ေါစည်းမေဉ်းစည်းကမ်းမေားနှင့်	ပေ်သက်၍	အဒသးစိေ်အခေက်အလက်ကို	
သိရှိလိုပါက	ရုံးခေနိ်အေွင်း	လာဒရာက်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ေါပကာ်မတီ
ပနချည်ပတာ်ချည်သူ့ကေန်းမာပရးဦးစီးဌာန

ချည်ပထာင်စုနယ်ပခမ၊ ပနချည်ပတာ်
ဖုန်း-၀၆၇-၅၅၀၁၈၄

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ပကောင်း ေါယိကာမကကီး

ပေါ်တင်နု
(ပကောင်းဆရာမ-မငိမ်း) အထက(၂) ြကည့်ခမင်တိုင်

အသက်(၈၉)နှစ်
ပဒုလာဖမို့ဒန(ဦးဒြကကီး-ဒေါ်နငှ်းစနိ)်ေို၏့သမီး၊	(ဦးဒသာင်းဒြ-ဒေါ်န)ုေို၏့သမီး	

ဒချွးမ၊	ရနက်နုဖ်မို့၊	ကမာရေွဖ်မို့နယ၊်	သရီမိဂဂလာလမ်း၊	အမေှ(်၄၄-A)ဒန	(ဦးစိုးဖမင့)်	
၏ခေစလ်စှွာဒသာဇနီး၊	(ဦးဒအးစိုး)-ဒေါ်ြကညြ်ကညဟ်န၊်	(ဦးသန်းစိုး)-ဒေါ်ခငဒ်မထနွ်း၊	
ဒေါက်ောအုန်းအုန်းစိုး(ေွဲြက်ပါဒမာက္ခ၊	ဓာေုဒဗေဌာန၊	လွိုင်ဒကာ်ေက္ကသိုလ်၊	
အဒဖခခပံညာအထကေ်န်းအဆင့၊်	ဓာေဒုဗေဘာသာရပ	်သငရ်ိုးဒရးဆွဒဲရးဒကာမ်ေ	ီ
အြွဲ့ဝင်)၊	ဦးဒကော်ဇင်လေ်(Third	Engineer)-ဗိုလ်ကကီးဖြူဖြူစိုး(ဖငိမ်း)	ေို့၏ခေစ်လ	ှ
စွာဒသာမခိင၊်	ဒမာငေ်ငထ်နွ်းနိငု(်MMMC)၊	ဒမာငမ်င်းခိငုဦ်း(Australia)-မရညမ်နွသ်မိ်း၊	
ဒမာင်ပိုင်ခန့်(Engineer,	 Loi	 Hein	 Co.,Ltd)ေို့၏ဘွားဘွားကကီးသည်	 ၂၄-၇-
၂၀၂၂ရက်	(ေနဂဂဒနွဒန့)	ညဒန	၅:၃၀နာရီေွင်	Grand	Hantha	ဒဆးရုံ၌	ကွယ်လွန	်
သွားပါသဖြင့်	၂၆-၇-၂၀၂၂ရက်	(အဂဂ ါဒန့)	နံနက်	၁၁နာရီေွင်	ဒရဒဝးသုသာန်သို	့
ပို့ဒဆာင်မီးသဖဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါဒြကာင်း	ရပ်နီးရပ်ဒဝးမှ	ဒဆွမေ ိုးမိေ်သဂဂဟမေားအား	
အသိဒပးအဒြကာင်းြကားအပ်ပါသည်။	 ဒနအိမ်မှ	ကားမေား	 နံနက်	 ၁၀နာရီေွင်	
စေင်ထွက်ခွာပါမည်။

ကေန်ရစ်သူမိသားစု

ျုပင်္ာမမို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)
ပေါ်တင်နု

သက်ကကီးအျူပဇာ်ြံျုဂ္ဂိုင်္်၊ ဆရာမကကီး(မငိမ်း)

သက်ကကီးဘိုးဘွားမေားပစာင့်ပရှာက်ပရးျပေသာျင်ရန်ျုံပငွအင်္ှူရှင်

အသင်းဝင်အမှတ်(၃၇)

အသက်(၈၉)နှစ်
ပုဒလာဖမို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)	ဂုဏ်ထူးဒဆာင်နာယကကကီး	ဦးစိုးဖမင့်(အင်ဂေင	်

နီယာမှူးကကီး-ဖငိမ်း)၏ဇနီး	ဆရာမကကီး	ဒေါ်ေင်နုသည်	၂၄-၇-၂၀၂၂ရက်(ေနဂဂဒနွဒန့)	
ညဒန	၅:၃၀နာရေီငွ	်ကယွလ်နွသ်ွားပါသဖြင့	်၂၆-၇-၂၀၂၂ရက(်အဂဂ ါဒန့)	နနံက	်၁၁နာရ	ီ
ေငွ	်ဒရဒဝးသသုာနသ်ို	့ပိုဒ့ဆာငသ်ဖဂြိုဟမ်ညဖ်ြစပ်ါ၍	နာယကအမှုဒဆာငမ်ေား	လိကုပ်ါ	
ပို့ဒဆာင်နိုင်ပါရန်	အသိဒပးအပ်ပါသည်။

နာယကအမှုဒဆာင်အြွဲ့
ပုဒလာဖမို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)



တနင်္လာ၊    ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊    ၂၀၂၂

ဖခင်အမည်မှန်
မကွေးတိငု်းကေသကွီး၊မင်းဘူး  

မမို့နယ်၊    ဖြူွုန်းကွေးရွာကန 
ကမာငဇ်ငမ်ြိုးကောင၏် ြခငေ်မည ်
မနှမ်ှာ            ဦးဝင်း(ခ)ဦးဝင်းကေး 
ဖြစ်ပါကြွာင်း။

တစဦ်းတည်းဖဖစပ်ါကြောင်း
မန္တကေးတိုင်း    ကေသကွီး၊ 

မိတ္ထီောမမို့၊ ွ န်နီကွေးရွာေုပ်စု၊ 
ွန်နီေကနာွ်ရွာကန ဦးဘိုဖြူ၏ 
သား    ကမာင်ွိုမေ ိုး(ခ)ကမာင်မေ ိုး 
ဖြစ်ပါကြွာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်
ပခဲူးတိငု်းကေသကွီး၊ ကွောွတ်ခံါး 

မမို့၊ မမို့ကခောင်းကွေးရွာေပုစ်၊ု ကေးတန်း-

၁ ကွေးရွာကန ကမာင်ဇင်မင်းွို ၏ြခင် 

ေမည်မှန်မှာ     ဦးစိန်ေှ(ခ)ဦးေှစိန် 

ဖြစ်ပါကြွာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်
ဧရာဝတတီိငု်းကေသကွီး၊ သာကပါင်း 

မမို့နယ၊် ကေကှွီးတွက်ွေးရွာ/ေပုစ်ကုန 

ကမာငတ်င်ွ ိ၏ု ြခငေ်မညမ်နှမ်ှာ ဦးွ ံ

ကရှေ(ခ)ဦးတင်ကရှေ ဖြစ်ပါကြွာင်း။ 

မိခင်အမည်မှန်
မကွေးတိုင်းကေသကွီး၊   ကတာင် 

တေင်းကွီးမမို့နယ်၊    ခင်တဲကွေးရွာ/

ေုပ်စုကန    ကမာင်ရှိုင်းကမာင်ကမာင်၏ 

မိခင်ေမည်မှန်မှာ    ကေါ်ငို(ခ)မငိုဖြစ်ပါ 

ကြွာင်း။ 

ဖခင်အမည်မှန်
ရမှ်းဖပညန်ယ ်ေကရှ့ပိငု်း၊ မိငု်းဖြတ ်

မမို့၊ ကေးတန်း(ွေွ်သစ်)ရပ်ွေွ်ကန 

ကမာငဖ်ပညမ်ြိုးကွော၏် ြခငေ်မညမ်နှမ်ှာ 

ဦးကသာတ်ာဖပည့စ်ုဦံး(ခ)ဦးြိုးဖပည့ ်ဖြစပ်ါ 

ကြွာင်း။

ဖခင်အမည်မှန်
ရှမ်းဖပည်နယ်ေကရှ့ပိုင်း၊    မိုင်း 

ဖြတမ်မို့၊ ွ ေေယရ်ပ်ွ ေွ က်န ကမာငယ်ား 

ပါေဲ၏ ြခင်ေမည်မှန်မှာ ဦးွေကော 

ကရှာ(ခ)ယားွူ ဖြစ်ပါကြွာင်း။ 

ရန်ေုန်တိုင်းကေသကေီး၊ တာကမေမမို့နယ်၊ ဗျ ိုင်း/ရွာမရပ်ေေေ်၊ 
ဗျ ိုင်းကရအိုးစင်င်္မ်း၊ အမှတ်(၅/၁၁)ဟုကခါ်တေင်ကသာ

(၈)ခန်းတေဲ (၈)ထပ်တိုေ်၏ ၅-င်္ွှာ(စီ)၊ အေျယ်အဝန်း
(၁၆ ကပ x ၅၅ ကပ)ရှိ တိုေ်ခန်းနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ေန့်ေေေ်နိုင်ကြောင်း အသိကပးကြေညာဖခင်း

ေထွ်ပါေိပ်စာဖြစ်သည့်တိုွ်ခန်းွို ွ ေယ်ေေန်သူ(ဦးဆွ်သားရ်) ၁၂/ပဇတ 
(နိငု)် ၀၀၉၈၉၆စာခေုပေ်မညက်ပါွပ်ါ သည။် ယခေုွရ်ှပိိငုဆ်ိငု်ွ ာ ကရာင်းခေပိငုခ်ေင့ရ်ှ ိ
သညဟ် ုေဆိဖုပုသသူား ဦးသနိ်းကမာင ်၁၂/ပဇတ(နိငု)် ၁၀၁၂၄၇ထမံ ှဝယယ်ရူန ်ွ ျွန်ပုတ်ို ့
၏မတိက်ဆေွ  ေမပီးေပိငုဝ်ယယ်ရူန ်စရနက်ငေကပးကခေထားမပီးဖြစပ်ါ၍ ွ န့်ွေွ ေ်ိသုမူေား 
ရှိပါွ ဤကြွာ်ဖငာပါသည့်ရွ် မှစ၍ ခုနစ်ရွ်ေတေင်း ွျွန်ုပ်ထံသို့ ခိုင်ေုံကသာ 
ေကထာွေ်ထား(မရူင်း)မေားဖြင့ ်ောကရာွ်ွ န့်ွေွ န်ိငုပ်ါကြွာင်းနငှ့ ်သတမ်တှရ်ွ ်
ေတေင်း ွန့်ွေွ်မှုကပါ်ကပါွ်ဖခင်းမရှိပါွ ေဆိုပါေကရာင်းေဝယ်ွိုမပီးဆုံးသည့်
တိငု ်ဆွေ်ွက်ဆာငရ်ွွ သ်ေားမညဖ်ြစပ်ါ ကြွာင်း ေမေားသကိစရန ်ကြွညာေပပ်ါသည။် 

င်္ွှဲအပ်ညွှန်ြေားချေ်အရ- 
ဦးဘူကမာင်(LL.B)(စဉ်-၂၂၇၄၇) ကေါ်မဖိုးမဖိုးကအာင်(LL.B)(စဉ်-၄၈၄၃၁)
  အထေ်တန်းကရှ့ကနများ

အမှတ်(၅/၁၁)၊ ဘီ(ကဖမညီ)၊ ဗျ ိုင်းကရအိုးစင်င်္မ်း၊ တာကမေမမို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမို့၊ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၁၅၉၉၀၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉

ရန်ေုန်တိုင်းကေသကေီး၊ တာကမေမမို့နယ်၊ ဗျ ိုင်း/ရွာမရပ်ေေေ်၊ 
ဗျ ိုင်းကရအိုးစင်င်္မ်း၊ အမှတ်(၂၁)ဟုကခါ်တေင်ကသာ (၂)ခန်းတေဲ 

(၈)ထပ်တိုေ်၏ ကဖမညီထပ်(တိုေ်ကရှ့မျေ်နှာမူင်္ျှင်-ဝဲဘေ်)၊ 
အေျယ်အဝန်း (၁၂ကပခေဲ x ၆၀ ကပ)ရှိတိုေ်ခန်းနှင့်ပတ်သေ်၍ 

ေန့်ေေေ်နိုင်ကြောင်း အသိကပးကြေညာဖခင်း
ေထွပ်ါေပိစ်ာဖြစသ်ည့ ်တိုွ ခ်န်းွိ ုေွရ်ှေိွက်ရာွ ်ပိငုဆ်ိငု်ွ ာကနထိငုမ်ပီး 

ကရာင်းခေပိငုခ်ေင့ရ်ှသိညဟ် ုေဆိဖုပုသ ူ ဦးကောငက်ဇာခ်င ်၁၂/ေမတ(နိငု)် ၀၂၃၇၆၀ထမံ ှ 
ွျွန်ပုတ်ို၏့မတိက်ဆေွ  ေမပီးေပိငုဝ်ယယ်ရူန ်စရနက်ငေကပးကခေထားမပီးဖြစပ်ါ၍ ွ န့်ွေွ  ်
ေိုသူမေားရှိပါွ ဤကြွာ်ဖငာပါသည့်ရွ်မှစ၍ ခုနစ်ရွ်ေတေင်း ွ ျွန်ုပ်ထံသို့ ခိုင်ေု ံ
ကသာ ေကထာွ်ေထား(မူရင်း)မေားဖြင့် ောကရာွ်ွန့်ွေွ်နိုင်ပါကြွာင်းနှင့် 
သတမ်တှ ်ရွေ်တေင်း ွ န့်ွေွ မ်ှုကပါ်ကပါွဖ်ခင်းမရှပိါွ ေဆိပုါေကရာင်းေဝယ်ွ ိ ု
မပီးဆုံးသည့တ်ိငု ်ဆွေ်ွက်ဆာငရ်ွွ သ်ေားမညဖ်ြစပ်ါကြွာင်း ေမေားသကိစရန ်ကြွညာ 
ေပ်ပါသည်။ 

င်္ွှဲအပ်ညွှန်ြေားချေ်အရ- 
ဦးဘူကမာင်(LL.B)(စဉ်-၂၂၇၄၇) ကေါ်မဖိုးမဖိုးကအာင(်LL.B)(စဉ-်၄၈၄၃၁)
  အထေ်တန်းကရှ့ကနများ

အမှတ်(၅/၁၁)၊ ဘီ(ကဖမညီ)၊ ဗျ ိုင်းကရအိုးစင်င်္မ်း၊ တာကမေမမို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမို့၊ 
ဖုန်း-၀၉-၅၁၁၈၀၀၇၊ ၀၉-၅၁၁၅၉၉၀၊ ၀၉-၅၁၈၃၅၆၉

အထူးေိုယ်စားင်္ှယ်င်္ွှဲစာ 
ဖပန်ရုပ်သိမ်းကြောင်းကြေညာဖခင်း

ွျွန်ကတာ် ေုတပ်ြွပ် ကထေးကောင်(ဘ)ဦးထေန်းသိန်း ၇/တငန(နိုင်) ၀၀၈၈၆၃မ ှ

ကနဖပည်ကတာ်၊ ပုဗ္ဗသီရိမမို့နယ်၊ တပင်ကရှေထီးရပ်ွေွ်၊ ကဖမွေွ်ေမှတ်(ပစ(C)၄၆၃၃)၊ 

ကပ(၄၀x၆၀)နှင့်ပတ်သွ်၍ ကနဖပည်ကတာ် စာခေုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၏ မှတ်ပုံတင ်

ေမှတ်(၂၉၀၄)၊ ၈-၇-၂၀၂၂ရွ်စေဲဖြင့် ကေါ်ကွာင်းေိမ်စံ(ဘ)ဦးကွော်ကွီး ၉/ပမန(နိုင်) 

၂၅၀၆၂၅ သို့ ေွှဲေပ်ထားကသာ ေထူးွိုယ်စားေှယ်ေွှဲစာွို ၂၅-၇-၂၀၂၂ရွ်မှစ၍ 

ေမပီးေပိုင် ရုပ်သိမ်းပါကြွာင်း ေသိကပးကြွညာေိုွ်ပါသည်။ 

ေုတပ်ြေပ် ကထေးကအာင် ၇/တငန(နိုင်)၀၀၈၈၆၃(ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၆၈၀၅၈၃)

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ
ကင်္ျှာေ်ထားဖခင်း

ယာဉ်ေမှတ် 24W/68737 ယာဉ် 

ေွ်ဝယ်ရှိသူ   ဦးဖမင့်ကေး ၁၄/ညတန 

(နိုင်)ဝ၀၂၉၇၂ ွ (ွမ-၃)ကပောွ်ဆုံး၍ 

မိတ္တူထုတ်ကပးရန် ကေှောွ်ထားောပါ 

သည်။  ွန့်ွေွ်ေိုပါွ  ခိုင်ေုံကသာ 

ေကထာွ်ေထားမေားဖြင့်   ကြွာ်ဖငာ 

သည့်ရွ်မှ  ရွ်၃၀ေတေင်း ကောွ်

ကြာ်ဖပပါရုံးသို့ေူွိုယ်တိုင်ောကရာွ်

ွန့်ွေွ်နိုင်ပါသည်။ 

ေညန၊ခရိုင်ရုံး(မအူပင်)မအူပင်

(၁၀)နှစ်ဖပည့်င်္ေမ်းဆေတ်သတိရအမျှကဝဖခင်း

ကေါ်သိန်းပု 
အသေ်(၉၅)နှစ်

ကမကမ သားတို့ သမီးတို့နဲ့ ခေဲခောသေားတာ (၂၅-၇-၂၀၂၂)ရွ်တေင် (၁၀)
နှစ်ဖပည့် သေားပါမပီ။ သားတို့သမီးတို့ွကတာ့ ေစဉ်ေမမဲသတိရေေွ်ပါ။ 
ကမကမ သားတို ့သမီးတိုဖ့ပုသမှေ သုိေုမ်ေားွိေုည်း ကမကမ့ွ ိ ုေမှေကပးကဝပါ 
တယ်။(၂၄-၇-၂၀၂၂)ရွ်ွ ေည်း ေားရှိုးမမို့ ဘိုးဘေားရိပ်သာမှာကမကမ 
ေတေွ ရ်ညစ်ူးမပီး ဘိုးဘေားမေားွိ ုနနံွ ်စာ၊ ညစာမေားွိ ုကွျွးကမေးေှူေါန်း 
ပါတယ်။ ကမကမကရာွ်ရာဘုံဘဝွသာဓုကခါ်ပါ။ 

-ကမကမကရ ေမှေ ေမှေ ေမှေ.....သာဓု သာဓု သာဓု
-ကမကမ ကွာင်းရာဘုံဘဝကရာွ်ပါကစ   

သား-ဦးကေးကအာင်ခိုင်-ကေါ်ရီရီကဝ
ကဖမး- ထေ်ထေ်ကအာင်ခိုင်၊ ကအာင်ေိုေိုခိုင်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ကေျာင်း ေါယောကေီး

ဦးကပါ်ထေန်း(ခ)ဦးသန်းစု
ကဇာ်ပေဲရုံ၊ ဘုရင့်ကနာင်၊ ဖမင့်ဖမင့်သန်းေုမ္ပဏီ(ရန်ေုန်မမို့)

အသေ်(၉၁)နှစ်
ပခဲူးမမို့ကန(ဦးွငက်ခောင-်ကေါ်ွေငေ်ေမ)်တို၏့သားကွီး၊ ေိုွ ဦ်းမမို့ကန (ဦးတိုွ ခ်ျွမ်း-ကေါ်ြွူရ)ီတို၏့သား 

သမွ၊် ရန်ွ နုမ်မို့ကန (ဦးန)ီ-ကေါ်ခိငုခ်ိငု၊် ကေါ်ကေးကေးဖမ၊ ကေါ်ကေးကေးဖမင့တ်ို၏့ ခေစေ်စှောကသာေစ်ွ ိ၊ု ရန်ွ နု ်

မမို့၊ ဘုရင်ကနာင်၊ ွ ံကွာ်ေမ်း သေယ်(၁)၊ ေမှတ် (၁၁၃/ွ)ကန ကေါ်ဖမင့်ဖမင့်သန်း၏ ခေစ်ေှစောကသာခင်ပေန်း၊ 

ဦးကောငသ်နိ်းဝင်း-ကေါ်နေီာစနိ၊် ဦးကဇာဟ်နိ်း-ကေါ်ေေှကှေး၊ ဦးကဇာဝ်င်း၊ ဦးကွောက်ွော-်ကေါ်သတီာထေန်း၊ 

ွိုတင်ကောင်-မဝင်းဝင်းခိုင်၊ မသီတာကေး၊ ွ ိုဝင်းထေန်းတို့၏ ခေစ်ေှစောကသာ ကမေးသြခင်ကွေးဇူးရှင်၊ ကဖမး 

၁၃ကယာွ်၊ တူ၊ တူမ ၂၀ကယာွ်တို့၏ ဘကွီး ဦးကပါ်ထေန်း(ခ)ဦးသန်းစု ေသွ်(၉၁)နှစ်သည် ၂၄-၇-၂၀၂၂ 

ရွ် (တနင်္ဂကနေကန့) နံနွ် ၅:၂၅နာရီတေင် ွ ေယ်ေေန်သေားပါသဖြင့် ၂၆-၇-၂၀၂၂ရွ် (ေင်္ဂ ါကန့) နံနွ် ၈:၁၁ 

နာရီတေင် ကရကဝးသုသာန်၌ င်္ူသေင်းသမင်္ြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါကြွာင်း ရပ်နီးရပ်ကဝးမှ ကဆေမေ ိုးမိတ်သင်္ဂဟမေားေား

ေသိကပးေကြွာင်းြွားေပ်ပါသည်။

( ေထွေ်ပိစ်ာပါ ဘရုင့က်နာငပ်ေရဲုမံှွ ားမေား နနံွ ်၉နာရတီေင ်ထေွ ခ်ောပါမည။်)                  ေျနရ်စသ်မူသိားစု

ကေါ်ဖမင့်ဖမင့်နိုင်
အသေ်(၈၆)နှစ်

ရန်ွုန်မမို့ကန (ဦးခေနိ်-ကေါ်သန်းတင်)တို့၏သမီး၊ (ဦးစိန ်

ရင်-ကေါ်ကေးရင်)တို့၏ကချွးမ၊ (ဦးဝင်းနိုင်)၏ဇနီး၊ ဦးကွော်စော 

သိမ်း-ကေါ်ခေ ို ခေ ို စိုး ၊  ဦးကောင်နိုင်ဦး-ကေါ်ကေးကေးဝင်း ၊ 

ဦးထေန်းထေန်းကောင-်ကေါ်စိုးစိုးေေင၊် ဦးမေ ိုးဖမင့န်ိငု-်ကေါ်နငှ်းနငှ်းဥ၊ 

ဦးကဇာဖ်မင့န်ိငု-် ကေါ်ခငက်သာက်သာဟ်န၊် ဦးကောငက်ဇာ-်ကေါ်ကေး 

ကေးနိငုတ်ို၏့ ခေစေ်စှောကသာမခိင၊် ကဖမး ၁၄ကယာွတ်ို၏့ေဘေား၊ 

ဖမစ်တစ်ကယာွ်၏ဘေားဘေားကွီး ကေါ်ဖမင့်ဖမင့်နိုင်သည် ၂၃-

၇-၂၀၂၂ရွ် ညကန ၅:၅၀နာရီတေင် ောယုကဆးရုံ၌ ွ ေယ်ေေန ်

သေားပါသဖြင့် ၂၄-၇-၂၀၂၂ရွ် မေန်းတည့် ၁၂နာရီတေင် ကရကဝး 

သုသာန်၌ မီးသမင်္ြိုဟ်မပီးဖြစ်ပါကြွာင်း ကဆေမေ ိုးမိတ်သင်္ဂဟ 

မေားေား ေသိကပးေကြွာင်းြွားေပ်ပါသည်။ 

ေျန်ရစ်သူမိသားစု

Dr.ကေါ်ခင်ြေည်(မမိတ်)
အသေ်(၁၀၀)နှစ်

မမိတ်မမို့၊ ထားဝယ်စုရပ်ကန (ဦးတင်ွီ-ကေါ်ဖမထူး)တို့၏ 

သမီးကွီး၊ ရန်ွ င်းမမို့နယ၊် ကဘာွက်ထာ၊် (၁၆)ရပ်ွ ေွ ၊် မင်္ဂော 

ေမ်း၊ ေမတှ(်၃)ကန (Dr ဦးကွောစ်နိ)်၏ဇနီး၊ (Dr.ကမာငက်မာငန်ိငု-်

ကေါ်ခင်သန်းဝင်း)၊ Dr.ဦးကွော်ခိုင်-Dr.ကေါ်ဝင်းဝင်း၊ Dr.Roland 

Jureen-Dr.စပံယဖ်ြူ၊ Captain သနိ်းေင-်ကေါ်စပံယခ်ိငုတ်ို၏့မခိင၊် 

ကမာငေ်င်းနိငုတ်ိုး၊ ကမာငက်ဇယောမြိုး၊ Dr ကွသေယခ်ိငု၊် မခိငုခ်ိငုဇ်င ်

တို၏့ေဘေား Dr ကေါ်ခငြ်ွညသ်ည ်၂၄-၇-၂၀၂၂ရွ ်(တနင်္ဂကနေကန့) 

နံနွ် ၃:၄၅နာရီတေင် ွေယ်ေေန်သေားပါသဖြင့် ၂၆-၇-၂၀၂၂ရွ် 

(ေင်္ဂ ါကန့) နံနွ် ၁၁နာရီတေင် ကရကဝးသုသာန်၌ မီးသမင်္ြိုဟ်မည ်

ဖြစပ်ါကြွာင်း ကဆေမေ ိုးမတိသ်င်္ဂဟမေားေား ေသကိပးေကြွာင်း 

ြွားေပ်ပါသည်။ (ကနေိမ်မှွားမေား နံနွ် ၉:၃၀နာရီတေင် 

ထေွ်ခောပါမည်။) 

ေျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ကေျာင်းေါယောကေီး
ဦးကငေထေန်း(B.A,Dip,In Statistics(2nd Batch 66,68)

င်္ဝေ-၁၀၄၁
ဖပည်နယ်/တိုင်းကေသကေီး င်္ဝေ ဦးစီးောနမှူး(မငိမ်း)(ေရင်၊ စစ်ေိုင်း)

သထုံ၊ ကမာ်င်္မမိုင်ရာသေ်ပန်အသင်းဝင်ေန်ကတာ့ခံပုဂ္ဂိုင်္်
အသေ်(၉၃)နှစ်

သထုံမမို့၊ ဘုရားကွီးကတာင်ဘွ်၊ မင်းေမ်းမကွီးကန (ဦးသာေင်း-ကေါ်ဝင်းမမိုင်)တို့၏သား၊ 

ရန်ွုန်မမို့၊ ဗိုေ်တကထာင် မမို့နယ်၊ ၄၅ေမ်း၊ ေမှတ်(၁၄၅)နှင့်စမ်းကခောင်းမမို့နယ်၊ ြောပုံေမ်း၊ 

ေမတှ ်၁၀/၅ေွှာ(B)ကန (ကေါ်ကေးကေးသစ)်၏ခငပ်ေန်း၊ ကေါွတ်ာ ဝင်းကမာထ်ေန်း (ညွှနြ်ွားကရးမှူး-

မငမိ်း)-ကေါွတ်ာေှိုငဖ်မတသ် ူ(ေတုယိညွှနြ်ွားကရးမှူးခေုပ၊် ကဆးသကုတသနဦးစီးောန)၊ ကေါ်သတီာ 

ထေန်း(ေုတိယညွှန်ြွားကရးမှူးခေုပ်၊ ေမေ ိုးသားေွှတ်ကတာ်ရုံး)၊ ကေါွ်တာသန္တာထေန်း(ပါကမာွ္ခ၊ 

ရန်ွ နုပ်ညာကရးတွ္ကသိေု)်၊ ကေါွ တ်ာနေီာထေန်း(ေကထေကထေကရာင်္ါေထူးွ ုေတိငုပ်ငခ်သံမားကတာ ်

ကွီး၊ ပသုမိဖ်ပညသ်ူ့ကဆးရုကံွီး)၊ ဦးကွောစ်ောထေန်း(Guitarist & Music Composer)-ကေါ်ဝင်းစန္ဒာထေန်း 

တို၏့ြခင၊် ရန်ွ နုမ်မို့ကန (ကေါ်ဖမသေင-်ဦးကြြွည)်၊ ကမာေ်မမိုငမ်မို့ကန (ဦးဖမသနိ်း-ကေါ်တငတ်ငမ်ာ) 

တို့၏ ညီ/ကမာင်၊ ရန်ွုန်မမို့ကန [ေရာခံဗိုေ်ကမာင်ကမာင်သစ်(ခ)ဦးကေးဟန်-ကေါ်သန်းသန်းေိ]၊ 

ကဖမာွေ်င်္ုမံမို့နယက်န(ကေါ်စမ်းရ ီ-ဦးဖမင့က်ေး၊ ေဝွမမို့နယမ်ှူး-မငမိ်း)တို၏့ေစ်ွ ိ ုဦးကငေထေန်းသည ်

၂၃-၇-၂၀၂၂ရွ ်(စကနကန့)တေငပ်သုမိမ်မို့၌ ွ ေယေ်ေနသ်ေားပါသ ဖြင့ ်ယင်းကန့တေငပ်င ်သမင်္ြိုဟမ်ပီးဖြစပ်ါ 

ကြွာင်း ေကြွာင်းြွားေပ်ပါသည်။ 

ေျန်ရစ်သူမိသားစု

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ
ကင်္ျှာေ်ထားဖခင်း

ယာဉေ်မတှ ်2M/6181, FORLAND 

Dump Truck(4x2L ယာဉေ်ွဝ်ယရ်ှသိ ူ

ဦးဝင်းကွော် ၈/မထန(နိုင်)ဝ၇၇၇၇၅ 

ွ(ွမ-၃)ကပောွ်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ် 

ကပးရန် ကေှောွ်ထားောပါသည်။ ွ န့် 

ွေွ်ေိုပါွ   ခိုင်ေုံကသာေကထာွ် 

ေထားမေားဖြင့်   ကြွာ်ဖငာသည့်ရွ်မှ  

ရွ်၃၀ေတေင်း ကောွ်ကြာ်ဖပပါရုံးသို့

ေူွိုယ်တိုင်ောကရာွ်ွန့်ွေွ်နိုင်

ပါသည်။ 

    ေညန၊ ခရိုင်ရုံး(ဖပည်)ဖပည်မမို့

ကေါ်သေ်ရင်မငိမ်း
အသေ်(၃၁)နှစ်

ရန်ွ နုမ်မို့၊ သင်္ဂန်းွျွန်းမမို့နယ၊် ကရှွေ နိ္ဒရေီမိရ်ာ၊ တိုွ (်၅)၊ ေခန်းေမတှ(်၂၀၄)
ကန ဦးထေန်းတင်-ကေါ်သင်းကြွတို့၏ ကဖမး၊ (ဦးမိုးကွော်)-ကေါ်ဖမင့်ဖမင့်ကမာ်တို့၏သမီး၊ 
ဦးဖမင့က်သာင်း-ကေါ်ခေ ိုတို၏့ကချွးမ၊ ဦးသနိ်းစိုး၊ ဦးစိုးသနိ်း-ကေါ်စိုးစိုးဝင်းတို၏့တမူ၊ ဦးဟနိ်း 
ကဇာမ်ိုး-ကေါ်ခိငုက်ဝခေ ိုတို၏့ညမီ၊ ကမာငေ်ာွာမြိုးကောင-်မကမယကုမာ၊် ကမာငရ်ှိုင်းခန့်ကနာင ်
တို့၏ေစ်မ၊ ဦးစိုးသူရ(Pahtama Group Co.,Ltd-Key Account Executive)၏ဇနီး 
ကေါ်သွ်ရင်မငိမ်း သည် ၂၁-၇-၂၀၂၂ရွ်(ြွာသပကတးကန့) ည ၁၀:၂၈နာရီတေင် (၉၆)
ပါးကသာကရာင်္ါဖြင့ ်ွ ေယေ်ေနသ်ေားပါသဖြင့ ်၂၃-၇-၂၀၂၂ရွ(်စကနကန့) မေန်းေေ ဲ၁နာရတီေင ်
ကရကဝးသုသာန်သို့ ပို့ကဆာင်မီးသမင်္ြိုဟ်မပီးဖြစ်ပါကြွာင်း။

ွေယ်ေေန်သူေားရည်စူး၍ ၂၇-၇-၂၀၂၂ရွ်(ဗုေ္ဓဟူးကန့) နံနွ် ၇နာရီမှ ၁၁ 
နာရီေထိ ေထွ်ပါကနေိမ်သို့ ရွ်ေည်ဆေမ်းကွျွးတရားကတာ်နာြွကရာွ်ပါရန် 
ြိတ်ြွားေပ်ပါသည်။ 

ေျန်ရစ်သူမိသားစု

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူကင်္ျှာေ်ထားဖခင်း
ယာဉ်ေမှတ် 14U/7173 ယာဉ်ေွ်ဝယ်ရှိသူ ဦးဖမင့်ကရှေ ၁၄/မေပ(နိုင်)ဝ၁၀၀၆၈ 

ွ(ွမ-၃)ကပောွ်ဆုံး၍မိတ္တူထုတ်ကပးရန်ကေှောွ်ထားောပါသည်။ ွန့်ွေွ်ေို 

ပါွခိုင်ေုံကသာ ေကထာွ် ေထားမေားဖြင့်ကြွာ်ဖငာသည့်ရွ်မှ  ရွ်၃၀ေတေင်း 

ကောွ်ကြာ်ဖပပါရုံးသို့ေူွိုယ်တိုင်ောကရာွ်ွန့်ွေွ်နိုင်ပါသည်။ 

    ေညန၊ခရိုင်ရုံး(မအူပင်)မအူပင်

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ
ကင်္ျှာေ်ထားဖခင်း

ယာဉေ်မတှ ်၂၆ယ/၁၅၀၀၉Honda 
Wave 125 M/C ယာဉ်ေွ်ဝယ်ရှိသူ 
ဦးသန်းဝင်း ၆/ပေန(နိုင်)ဝ၀၅၀၂၇ ွ 
(ွမ-၃)ကပောွဆ်ုံး၍မတိ္တူထတုက်ပးရန ်
ကေှောွထ်ားောပါသည။် ွ န့်ွေွ ေ်ိ ု
ပါွ ခိုင်ေုံကသာေကထာွ်ေထားမေား 
ဖြင့ ်ကြွာဖ်ငာသည့ရ်ွမ် ှ ရွ၃်၀ေတေင်း 
ကောွ်ကြာ်ဖပပါရုံးသို့ေူွိုယ်တိုင်ော
ကရာွ်ွန့်ွေွ်နိုင်ပါသည်။ 

ေညန၊ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး(မမိတ်)

သားအဖဖစ်မှ

အကမေဖပတ်စေန့်င်္ွှတ်ကြောင်းကြေညာဖခင်း
ွျွန်ုပ်၏ မိတ်ကဆေဖြစ်သူ ဧရာဝတီတိုင်းကေသကွီး၊ ကဖမာင်းဖမခရိုင်၊ 

ကဖမာင်းဖမမမို့နယ၊် ငါးရာဘိကုွေးရွာကန ဦးကမာငစ်ိုး-ကေါ်ကထေးရ ီတို၏့ ေွှေဲပ ်
ညွှန်ြွားခေ ်ွေရ ၎င်းတို့၏ သားဖြစ်သူ ကမာင်ရန်နိုင်စိုး ၁၄/မမန(နိုင်) 
၂၀၄၇၄၁ သည် မိဘမေား၏ စွားွိုမနာခံဘဲ ကနေိမ်တေင် မိဘမေား၊ 
စိတ်ဆင်းရဲကောင် နည်းေမေ ိုးမေ ိုး ဖပုေုပ်သည့်ေတေွ် သားေဖြစ်မှ 
ေကမေဖပတစ်ေန့်ေွှတမ်ပီး ၎င်းနငှ့ပ်တသ်ွ်ကသာ ွ စိ္စေ၀၀ ိွ ုေသေိမတှမ်ဖပု 
ကြွာင်းနှင့် တာဝန်ယူကဖြရှင်းကပးမည် မဟုတ်ကြွာင်း ေမေားသိကစရန် 
ကြွညာေပ်ပါသည်။

င်္ွှဲအပ်ညွှန်ြေားချေ်အရ
ကေါ်ြေူြေူစန်း LL.B

တရားင်္ွှတ်ကတာ်ကရှ့ကန ၊ စဉ်-၁၂၆၉၆
ကအ (၃)၊ နီင်္ာင်္မ်း၊ ဖမရတနာရပ်ေေေ်၊ ကဖမာင်းဖမမမို့

ဖုန်း-၀၉ ၂၅၅၆၆၆၀၇၀

ဦးတင်ဝင်း
င်္ေ်ကထာေ်ညွှန်ြေားကရးမှူး(မငိမ်း)

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
အသေ်(၈၃)နှစ်

ကွို့ပင်ကွာွ်မမို့၊ ကဖမာွ်ရွာမေမ်းကန (ဦးကထေးကမာင်-ကေါ်သန်းညေန့်)

တို့၏သား၊ ေင်းစိန်မမို့နယ်ကန (ဦးကွော်ဖမင့်)-ကေါ်တင်ဖမ၊ ကဖမာွ်ေင်္ုံမမို့နယ်ကန 

ကေါ်သန်းသန်းကေးတို့၏ေစ်ွိုကွီး၊ ဦးကေးစံ(ညွှန်ြွားကရးမှူး-မငိမ်း၊ ပင်စင် 

ဦးစီးောန၊ ရုံးခေုပ)်-ကေါ်နေဲ့ ယဉဝ်င်း(ေတုယိညွှနြ်ွားကရးမှူး၊ မကွေးတိငု်းကေသကွီး၊ 

ပင်စင်ဦးစီးောနမှူးရုံး၊ မကွေးမမို့)၊ ကေါ်ကမဦးစံ(Junior Deputy Manager-MPT 

-KSGM Joint Operation)ရန်ွုန်မမို့ တို့၏ ကွေးဇူးရှင်ကမေးသြခင်၊ ရန်ွုန်မမို့၊ 

ေင်္ုံမမို့သစ်(ကဖမာွ်ပိုင်း)မမို့နယ်၊ (၂၈)ရပ်ွေွ်၊ ဗန္ဓုေေမ်း၊ (မန္တကေးေမ်း)၊ 

ေမှတ်(၅၂)ကန ကေါ်ခေ ိုခေ ိုေေင်(ရုံးေြေဲ့မှူး၊ေုတိယညွှနြ်ွားကရးမှူး-မငမိ်း၊ ရန်ွ ုန ်

တိုင်းကေသကွီးစာရင်းစစ်ခေုပ်ရုံး)၏ခင်ပေန်း ဦးတင်ဝင်းသည် ၂၄-၇-၂၀၂၂ရွ် 

မေန်းတည့ ်၁၂နာရတီေင ်ကနေမိ၌် ွ ေယေ်ေနသ်ေားပါသဖြင့ ်၂၆-၇-၂၀၂၂ရွ ်မေန်းေေ ဲ

၂နာရတီေင ်ကရကဝးသသုာနသ်ို ့ပိုက့ဆာငမ်ီးသမင်္ြိုဟမ်ညဖ်ြစပ်ါကြွာင်း ရပန်ီးရပက်ဝးမ ှ

ကဆေမေ ိုးမိတ်သင်္ဂဟမေားေား ေသိကပးေကြွာင်းြွားေပ်ပါသည်။(ကနေိမ်မှ 

ွားမေား မေန်းေေဲ ၁၂:၃၀နာရီတေင်ထေွ်ခောပါမည်။) 

ေျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ကေျာင်း ေါယိောမကေီး
ကေါ်ေျင်င်္ှိုင်

စေားများရွာ၊ ကဖမာင်းဖမမမို့
အသေ်(၉၁)နှစ်

ရန်ွုန်မမို့၊ ေေုံမမို့နယ်၊ သီရိမင်္ဂောဥယောဉ်ေိမ်ရာ၊ ေမှတ်(၂-၀၀၁ဘီ)

ကန (ဦးွေင်ဝမ်)၏ဇနီး၊ ကေါ်ရှု့ြွည်(ထေန်းေင်းသစ္စာ-၉၉၉၊ ကဖမာင်းဖမမမို့)၊ 

ကေါ်ရှုေှေ၊ံ (ဦးကောငက်ွောစ်ိုး(ခ)ဦးခငမ်ငမိ်း)၊ (ကေါ်နနုကုဝ)၊ ဦးသန်းဝင်း(ထေန်းေင်း 

ရတနာဆန်စွ်၊ ကဖမာင်းဖမမမို့)၊ ကေါ်သိန်းသိန်းနု၊ ကေါ်ခိုင်ခိုင်စိုး၊ ဦးသန်းထိုွ် 

(စနိသ်စ္စာဆနပ်ေရဲု၊ံ ဘရုင့က်နာင)်၊ ကေါ်ကေးဖမတက်မာ(်ေားသစ ်ဆနက်ရာင်းဝယက်ရး၊ 

ေေုံ)တို့၏ကွေးဇူးရှင်မိခင်ကွီး ကေါ်ွေင်ေှိုင်သည် ၂၃-၇-၂၀၂၂ရွ်(စကနကန့) 

ည ၇:၀၅နာရတီေင ်င်္ရင်းဟသံာကဆးရု၌ံ (၉၆)ပါးကသာ ကရာင်္ါဖြင့ ်ွ ေယေ်ေနသ်ေား 

ပါသဖြင့် ၂၇-၇-၂၀၂၂ရွ်(ဗုေ္ဓဟူးကန့) နံနွ် ၁၁နာရီတေင် ကရကဝးသုသာန်၌ 

င်္သူေင်းသမင်္ြိုဟမ်ညဖ်ြစပ်ါ ကြွာင်း ကဆေမေ ိုးမတိသ်င်္ဂဟမေားေား ေသကိပးေကြွာင်း 

ြွားေပ်ပါသည်။(ေေုံမမို့နယ် ၊ နှင်းဆီွုန်းေမ်း၊ နှင်းဆီွေန်ေို၊ ေမှတ် (4D) 

ကနေိမ်မှွားမေား နံနွ် ၈:၃၀နာရီတေင်ထေွ်ခောပါမည်။)

ွေယ်ေေန်သူေားရည်စူး၍ ၂၉-၇-၂၀၂၂ရွ် (ကသာြွာကန့) နံနွ်တေင် 

ရွ်ေည်ဆေမ်းကွျွးတရားကတာ်နာြွကရာွ်ပါရန် ြိတ်ြွားေပ်ပါသည်။ 

ေျန်ရစ်သူမိသားစု

မမိတ်မမို့၊ ွန်စေန်းေင်းွိုယ်ပိုင် ေထွ်တန်းကွောင်း Grade-11(B)

မ ှမနေီာထေန်း၏ ြခငေ်မညမ်နှမ်ှာ မတှပ်ု ံတငန်ငှ့ေ်မိက်ထာငစ်စုာရင်းေရ 

ဦးထေန်းထေန်း ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၁၉၅၈၅၁ ဖြစ်ပါကြွာင်း။  ဦးထေန်းထေန်း

ဖခင်
အမည်မှန်

တစ်ဦးတည်းဖဖစ်ပါကြောင်း
  မကွေးတိုင်းကေသကွီး၊ နတ်ကမာွ်မမို့ 
နယ်၊ ဆည်ေည်ေုပ်စု၊ ွံဦးွုန်းရွာ 
ကန ဦးမန်းကွော်၏ သမီး မကေးရီ(ခ)
မသန်းသန်းကေး ၈/နမန(နိုင်) ၁၆၈၈၉၉ 
မှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါကြွာင်း။

မကေးရီ(ခ)မသန်းသန်းကေး



တနင်္လာ၊  ဇူင်္ိုင်  ၂၅၊  ၂၀၂၂

ယနေ့ သတင်းအညွှန်း

ဒမီိကုရေစတီငွ ်  တညူသီည့ ်  အခငွ့အ်ရေးများရေးေမညဖ်ြစ ်
သကဲသ့ို ့ ြကဒ်ေယစ်နစတ်ငွလ်ည်း   တညူသီည့အ်ခငွ့အ်ရေးများ 
ရေးေမည်ဖြစ်၊   ငငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန်အတွက်    တိုင်းေင်းသား 
လက်နက်ကိုင်အြွဲ့ များနှင့် ဆက်လက်ရဆွးရနွးသွားမည်။

တိငု်းေင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ြွဲ့ များနငှ့ ်  ရတွ့ဆုရံဆးွရနွးော 
တွင် အဆငရ်ဖေမှုများေိှခဲ့ငေီး ရကာင်းမွန်သည့်ရတွ့ဆုံရဆွးရနးွမှု
များကိ ုဖေုလေု၍် နိငုင်ငံငမိ်းချမ်းရေးေေှရိအာင ်ဆကလ်ကက်ကိုးေမ်း 
ရဆာငေွ်က်သွားေမည်။

အချ ို ့ရသာ  တိငု်းေင်းသားလကန်ကက်ိငုအ်ြွဲ့များမှာ အရြကာင်း 
အမျ ို းမျ ို းဖြင့ ်ရတွ့ဆုရံဆွးရနွးမှုမဖေုနိငုြ်က၊ မမိတိိုသ့ည ်နိငုင်ရံေး 
ေညမ်နှ်းချကန်စှေ်ေအ်တိငု်း ခိငုင်မဲစွာ ရဆာငေွ်ကသ်ွားမညဖ်ြစသ်ဖြင့ ်
ရဆးွရနွးေနက်ျနေိှ်သည့အ်ြွဲ့ များအရနဖြင့ ်မမိကိမ်းလမှ်းထားသည့ ်
အတိုင်း ထေ်မံြိတရ်ခါ်။
(နုိင်ငံတတာ်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ နုိင်ငံတတာ်ဝန်ကေီးချုပ် ဗုိင််္ချုပ်မှူးကေီး 

မင်းတအာငင််္ှိုင ်၂၀၂၂ခနုစှ၊် ဇနွင််္ ၉ ေေတ်န့တငွ ်ေနေ်နုတ်ိငု်းတေသကေီးအစိုးေ 

အဖွဲ့ဝန်ကေီးများနှင့် တာဝန်ေှိသူများအား တတွ့ဆုံအမှာစေားတြပာကေားမှုမှ 

တောေ်နုတ်ချေ်)

၁။	 နိုင်ငံတေး

	 (က)	 စစ်မှန်၍		စည်းကမ်းပြည့်ဝသော			ြါတီစုံဒီမိုကသေစီစနစ်ကို			တေားမျှတမှုအပြည့်		ကျင့်ေုံးပြီး	
ဒီမိုကသေစီနှင့်	ဖက်ဒေယ်စနစ်ကိုအသပေေံေည့်	ပြည်သောင်စုကို	တည်သောက်နိုင်သေး၊

	 ( ေ ) 	 တစ်နိုင်ငံလုံး		ောဝေပငိမ်းေျမ်းသေးေေှိသေးအတွက်		တစ်နိုင်ငံလုံး			ြစ်ေတ်တိုက်ေိုက်မှု	ေြ်စဲသေး	
ေသောတူစာေျုြ်	(NCA)ြါအတိုင်း	အသလးေားလုြ်သောင်သေး၊

	 ( ဂ ) 	 လတွလ်ြ၍်				တကက်ကပြီး			ေကမ်လိကုသ်ော		နိငုင်ပံေားသေးမဝူါဒကိ	ု	ကျင့ေ်ုံးပြီး			နိငုင်မံျားအကကား			
ပငိမ်းေျမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲသနေိုင်သေး		“မူ”		ကို				ေက်လက်	လိုက်နာကျင့်ေုံးသေး၊

၂။	 စီးပွားတေး

	 (က)	 စိကုြ်ျ ိုးသေးနငှ့	်	သမွးပမူသေးကိအုသပေေေံည့	်ကနုေ်တုလ်ြုမ်ှုကိ	ုသေတမ်နီည်းစနစမ်ျားပဖင့	်	ြိမုိဖုွံ့ပဖိုး	
တိုးတကသ်အာငသ်ောငေ်ကွပ်ြီး		အပေားစီးြွားသေးကဏ္ဍများကိလုည်း			ေကစ်ုဖံွံ့ပဖိုးတိုးတကသ်အာင	်
တည်သောက်သေး၊

	 ( ေ ) 	 သစျးကွက်စီးြွားသေးစနစ်	တည်ပငိမ်သအာင်သဖာ်သောင်ပြီး	နိုင်ငံတကာေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများကို		ဖိတ်	
သေါ်၍					တိငု်းေင်းေား	ပြညေ်တူစေ်ြလ်ုံး၏						စီးြွားသေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတကသ်အာင	်တညသ်ောကသ်ေး၊

	 ( ဂ ) 	 ပြညတ်ငွ်းစီးြွားသေးလြုင်န်းများကိ	ု	အားသြးကညူပီြီး	နိငုင်သံတာ၏်				ေတုက်နုမ်ျားစွာ			ေတုလ်ြု	်
နိုင်ေည့်	အလုြ်အကိုင်အေွင့်အလမ်းများ	သောင်ေွက်သဖာ်သောင်သေး၊

၃။	 င်္ူမှုတေး

	 (က)	 စစ်မှန်သော	မျ ိုးေျစ်စိတ်ဓာတ်ပဖစ်ေည့်	ပြည်သောင်စုစိတ်ဓာတ်	ေှင်ေန်ေက်ပမက်သေး၊

	 ( ေ ) 	 တိုင်းေင်းေားလူမျ ိုးအသြါင်းတို့၏	 	 	ဓသလ့ေုံးတမ်းအစဉ်အလာများကို	 	 	 	 သလးစားလိုက်နာပြီး	
အမျ ိုးေားယဉ်သကျးမှုစရိုက်လက္ခဏာများ			မသြျာက်ြျက်သအာင်	ေိန်းေိမ်းသစာင့်သေှာက်သေး၊

	 (ဂ ) 	 တစ်မျ ိုးေားလုံး	ကျန်းမာကကံ့ေိုင်သေးနှင့်	ြညာေည်ပမင့်မားသေး။

ပြည်နောင်စုသမ္မတပမေ်မာနိုင်ငံနတာ် 

နိုင်ငံနတာ်စီမံအုြ်ချုြ်နေးနောင်စီ ဦးတည်ချေ် ၉ ေြ်

တနြပည်တတာ်   ဇူင်္ိုင်   ၂၄

NUG	 	 	အမည်ေံအကကမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့်	 	 	 	 ၎င်း၏	

လကသ်အာကေ်	ံ	PDF	အမညေ်အံကကမ်းဖကေ်မားများ	

ေည	်သကျာင်းေား၊	ေော၊	မေိများကိ	ု	ပေမိ်းသပောက	်

အကျြက်ိငုပ်ေင်း၊	ဖမ်းေီးေတပ်ဖတပ်ေင်း၊	ြညာသေး	

ေိငုေ်ာ			အသောကအ်ဦများအား			မီးရှို့ဖျကေ်ီးပေင်း၊			

မိငု်းသောငသ်ဖာကေ်ွပဲေင်း၊	အသောကအ်ကပူြုြစ္စည်း	

များနှင့်	သကျာင်းေုံးြုံနှိြ်စာအုြ်များ၊		သကျာင်းေုံး	

စာအုြ်များအား	မီးရှို့ဖျက်ေီးပေင်း၊	အတင်းအဓမ္မ	

လုယူပေင်း				စေည့်နည်းလမ်းမျ ိုးစုံ			အေုံးပြုကာ				

ြညာသေး	ကဏ္ဍပမင့မ်ားသေးကိ	ုသနှာင့ယ်ကှဖ်ျကေ်ီး	

လျက်ေှိေည်။

ေိေုိုသ့ောငေ်ကွလ်ျကေ်ှေိာ	ဇလူိငု	်၂၃	ေကတ်ငွ	်

မသကွးတိငု်းသဒေကကီး		စလင်းပမို့နယ	်	ကင်းြနွ်းခေုံ	

သကျးေွာေှိ	 	 	အသပေေံြညာအလယ်တန်းသကျာင်းေွဲ	

နှင့်	ကျွဲဦးသကျးေွာေှိ	 	အသပေေံြညာအေက်တန်း	

သကျာင်းေွဲေို့	PDF	အမည်ေံအကကမ်းဖက်ေမား	၁၀	

ဦးေန့်က																စာမျေ်နှာ  ၁၀ တော်င်္ံ  ၅  u

ေန်ေုန် ဇူင်္ိုင်  ၂၄

အငဒ်ိနုီးေှားနိငုင်၌ံ		ကျင်းြလျက	်

ေှိေည့်	 ၂၀၂၂	အာေီယံ	ယူ-၁၈	

အမျ ိုးေမီး		ေျနြ်ယီေံစှသ်ောလုံး	

ပြိုင်ြွဲအုြ်စု	 	 (ေ)	 	 ြေမသန့ကို	

ဇူလိုင်	 ၂၅	 ေက်	 (ယသန့)	တွင်			

ကျင်းြမညပ်ဖစပ်ြီး	ပမနမ်ာအေင်း	

ေည်	 	 	 	 မသလးေှားအေင်းနှင့်				

ယှဉ်ပြိုင်ကစားေမည်ပဖစ်ေည်။

အုြ်စု	 (ေ)	အတွက်	 	 	ြွဲကကို	

ေတင်းစာေှင်းလင်းြွဲကို			ဇူလိုင်	

၂၄	ေက်က		ကျင်းြော			 ပမန်မာ	

အေင်းအြါအဝင	်ကေစသကတးလျ၊	

ဖိလစ်ြိုင်နှင့်	 မသလးေှားအေင်း	

တိုမ့	ှနည်းပြေျုြမ်ျား	တကသ်ောက	်

ေဲ့ေည်။									ပမန်မာအမျ ိုးေမီး	

ယူ	–	၁၈							အေင်းနည်းပြေျုြ်	

စာမျေ်နှာ  ၁၀ တော်င်္ံ  ၁  m

စင်္င်းမမို့နယ်၌ PDF အမည်ခံအကေမ်းဖေ်သမား

များေ ဆော၊ ဆောမများေို မခိမ်းတြခာေ်၍ 

တမာ်တတာ်ဆိုင်ေယ်များ င်္ုယေ်ယူတဆာင်

အာဆယီ ံယ-ူ၁၈ အမျ ိုးသမီးနောလုံးပြိုငြ်ွ ဲအြုစ်ြုေမြဲွ ပမေမ်ာနငှ့ ်မနလးေှား ယနေ့ေစားမည်

တနြပည်တတာ်  ဇူင်္ိုင်  ၂၄

နိုင်ငံသတာ်စီမံအုြ်ေျုြ်သေးသကာင်စီ	ေတင်းေုတ်ပြန်သေးအဖွဲ့၏	

(၁၈)	ကကမိသ်ပမာက	်ေတင်းစာေငှ်းလင်းြွကဲိ	ုဇလူိငု	်၂၆	ေက	်မနွ်းလွ	ဲ

၁	နာေီတွင်	သနပြည်သတာ်ေှိ	ပြန်ကကားသေးဝန်ကကီးဌာန	ဝန်ကကီးရုံး	

စုသြါင်းအစည်းအသဝးေန်းမ၌	ကျင်းြမည်ပဖစ်ေည်။

ယင်းေတင်းစာေငှ်းလင်းြွကဲိ	ုပမနမ်ာအ့ေနံငှ့ရ်ြုပ်မငေ်ကံကား	

(MRTV	HD)၊	MRTV	News	Channel၊		MWD	HD	Channel၊	MWD	

Variety	HD	Channel၊	MITV၊	MOI	Website၊	MOI	 Youtube၊	 	

MRTV	Website	နှင့်	ပမန်မာ့အေံ	သေဒီယို၊	ေဇင်	FM၊		Star	FM၊	

မန္တသလး	FM၊		ြဉ္စဝတီ	FM၊	သေှေ	FM၊	ြတ္တပမား	FM	၊	ေျယ်ေီ	FM	နှင့်	

FM	ြုဂတံိုမ့	ှတိကုရ်ိကု(်Live)ေုတလ်ွှင့ပ်ြေေွားမညပ်ဖစသ်ကကာင်း	

ေိေေည်။	

သတင်းစဉ်

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုေ်ချုေ်ရေးရကာင်စီ 

သတင်းထုတ်ဖေန်ရေးအြွဲ့၏ (၁၈) ကကိမ်ရဖမာက် 

သတင်းစာေှင်းလင်းေွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖေသမည်

ပန်းနာေင်ေျပ်တောဂါအတကောင်း 
သိမှတ်ဖွယ်ောအြဖာြဖာ

စာ - ၁၇တဆာင်းပါး

စာ - ၁၂တေျာင်းသင်ခန်းစာ

Monkeypox  တောဂါြဖစ်ပွားမှုေို  ေမ္ဘာင်္ုံးဆိုင်ော 
ေျန်းမာတေး အတေးတပါ်အတြခအတနတစ်ေပ်အြဖစ် 
ေမ္ဘာ့ေျန်းမာတေးအဖွဲ့ တကေညာ စာ - ၁၃နိုင်ငံတောသတင်း

	၂၀၂၂ အာဆယီ ံယ-ူ၁၈ အမျ ိုးသမီး  ချနပ်ယီေံစှတ်ောင်္ုံးမပိုငပ်ွ ဲအပုစ် ု(ခ) ပွကဲေိုသတင်းစာေငှ်းင်္င်းပွသဲို ့

တေ်တောေ်င်္ာကေသည့် နည်းြပချုပ်များ။                                                              ဓာတ်ြုံ	-	MFF
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