
သတင့််းနငှ ့်စာနယ့်ဇင့််းလုပ့်ငန့််းသမ ငု့််း 

လုပ့်သာ်းပပည့်သ ူ့နနေ့စဉ့်သတင့််းစာ(ပမန့်မာ အလင့််းသတင့််းစာ)ထုတ့်နေပြင့််း 

တ ောော်လှနော်တ ေးတက္ောငော်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ လမော်ေးညွှနော်ချက္ော်အ  ထ ိုစဉော်က္ ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောန၊ 

ပြနော်ကက္ောေးတ ေး ညွှနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ရ ိုေးသညော် န ိုငော်င ြ ိုငော်သ ငော်ေးစောပြစော်သည ော် လိုြော်သောေးပြညော်သ ူ့တနေ့စဉော်သ ငော်ေးစောက္ ို 

၁၉၆၃ ခိုနှစော် တအောက္ော်  ိုဘောလ (၁) က္ော်တနေ့ ွငော် စ ငော်ထို ော်တဝခ  ြါသညော်။ 

လိုြော်သောေးပြညော်သ ူ့တနေ့စဉော်သ ငော်ေးစော  ိုက္ော်၏ ြထမဦေးဆ ိုေး အယော်ဒီ ောချျုြော် (စော ညော်ေးမှ ေးချျုြော်)မှော 

ဦေးတြသ နော်ေး (ဆ ောကကီ္ေးတ ွှေဥတဒါငော်ေး) ပြစော်ြါသညော်။ တနောက္ော်ြ ိုငော်ေး အဆင ော်ဆင ော်လက္ော်ဆင ော်က္မော်ေး  ောဝနော်ထမော်ေး 

တဆောငော်ခ  ကက္သ မျောေးမှော ဦေးလှမမ ျုငော်၊ ဦေးစဝော်က္ ိုငော်ြ၊ ဦေးစ ိုေးပမင ော်  ိုေ့ပြစော်ြါသညော်။ ၁၇-၄-၁၉၉၃  က္ော်တနေ့မှစ၍ 

ပမနော်မော အလငော်ေးသ ငော်ေးစောအမညော် သ ိုေ့တပြောငော်ေးလ မြီေး ယတနေ့  ိုငော် ထို ော်တဝလျက္ော် ှ ြါသညော်။ ပမနော်မော အလငော်ေး 

သ ငော်ေးစောအမညော်ပြင ော် တပြောငော်ေးလ ထို ော်တဝ ချ  နော်မစှ၍  ောဝနော်ယ တဆောငော် ွက္ော်ခ  ကက္တသော အယော်ဒီ ောချျုြော်မျောေး 

မှော ဦေးစ ိုေးတမောငော်(သောဂ ငစ ိုေး)၊ ဦေးတက္ျောော်ပမင ော်၊ ဦေးတစောတဂေါ်ဒငော်ြ ိုေး၊ ဦေးစ ိုေးပမင ော်၊ ဦေးကက္ညော်ညွနေ့ော် (ချစော်ကက္ညော်တ ေး 

ကက္ညော်ညွနေ့ော်)၊ ဦေးတ ောော်မငော်ေးသ မော်ေး၊ ဦေး  ပမင ော်တြ၊ ဦေးဝငော်ေး ငော်၊ ဦေး  ပမင ော်တြ၊ ဦေးလ ှိုငော်ဝငော်ေး၊ ဦေးတအောငော်န ိုငော်ဦေး 

(စော ညော်ေးမှ ေးချျုြော်)  ိုေ့ပြစော်ြါသညော်။ 

ပမနော်မော အလငော်ေးသ ငော်ေးစောက္ ို ၁၉၁၄ ခိုနှစော် မ ော်လ ွငော် စ ငော်ထို ော်တဝခ  သညော်။ ၂၀၁၃ ခိုနှစော် တမလ 

၂၄  က္ော်တနေ့ ွငော် စောမျက္ော်နှော (၂၀)မှ စောမျက္ော်နှော (၂၄)သ ိုေ့လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ ၄ 

 က္ော်တနေ့မှစ၍ စောမျက္ော်နှော (၃၂)သ ိုေ့ လညော်ေးတက္ောငော်ေး စောမျက္ော်နှောမျောေး   ိုေးပမြှင ော်ထို ော်တဝခ  သညော်။ တ ောငော်စ ို ၁၆ 

မျက္ော်နှောက္ ို ၂၀၁၂ ခိုနှစော် တအောက္ော်  ိုဘောလ ၁၈  က္ော်မလှညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ တ ောငော်စ ို (၃၂)မျက္ော်နှောက္ ို ၂၀၁၅ ခိုနှစော် 

 နော်နဝါ ီလ ၄  က္ော်တနေ့မလှညော်ေးတက္ောငော်ေး တပြောငော်ေးလ ထို ော်တဝခ  ပခငော်ေးပြစော်သညော်။ လ မှိုစီေးြွောေးအောေးက္စောေး 

အချြော်ြ ိုအောေး အြ ော်စဉော်တသောကက္ောတနေ့  ိုငော်ေး တ ောငော်စ ို(၈)မျက္ော်နှောပြင ော်လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ Today Yangon 

အချြော်ြ ိုအောေး အြ ော်စဉော် ဗိုဒဓဟ ေးတနေ့  ိုငော်ေး တ ောငော်စ ို(၄)မျက္ော်နှောပြင ော်လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ မနတတလေးစောမျက္ော်နှောအောေး 

အြ ော်စဉော် ဗိုဒဓဟ ေးတနေ့နှင ော် စတနတနေ့  ိုငော်ေး တ ောငော်စ ို(၄)မျက္ော်နှောပြင ော်လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊  ခ ိုငော်တ ွှေတပမအချြော်ြ ိုအောေး 

အြ ော်စဉော်ကက္ောသြတ ေးတနေ့  ိုငော်ေး တ ောငော်စ ို(၄)မျက္ော်နှောပြင ော်လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ မွနော်ပြညော်နယော်အ ွငော်ေး ပြနေ့ော်ချ   

လျက္ော် ှ သည ော် ပမနော်မော အလငော်ေးနှင ော် တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစောမျောေး ွငော် ဟသသောမီဒီယောအချြော်ြ ိုအောေး (၉-၈-၂၀၁၈) 

 က္ော်တနေ့မှစ၍ အြ ော်စဉော် ကက္ောသြတ ေးတနေ့  ိုငော်ေး ထို ော်တဝပြနေ့ော်ချ  လျက္ော် ှ သညော်။ 
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The Working People's Daily ထတု့်နေပြင့််း 

၁၉၆၄ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ (၁၂) က္ော်တနေ့ ွငော် ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောန၊ ပြနော်ကက္ောေးတ ေးညွှနော်ကက္ောေးတ ေး 

ဝနော်ရ ိုေး၏ ကကီ္ေးကက္ြော်ကွ္ြော်က္ မှိုပြင ော် ၁၉၆၄ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ ၁၂  က္ော်တနေ့ ွငော် The Working People's Daily 

အဂသလ ြော်သ ငော်ေးစောက္ ို စောမျက္ော်နှော (၈)မျက္ော်နှောပြင ော် စ ငော်ထို ော်တဝ ခ  ြါသညော်။ 

The Working People's Daily ၏ ြထမဦေးဆ ိုေး အယော်ဒီ ောချျုြော်မှော ဦေးခငော်တမောငော်လ ော် ပြစော်ြါသညော်။ 

၁၉၉၃ ခိုနှစော် ဧမြီလ ၁၇  က္ော်တနေ့မှစ ငော်မြီေး The New Light of Myanmar အမညော်ပြင ော် 

တပြောငော်ေးလ ထို ော်တဝခ  သညော်။ ၂၀၀၃ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ ၁  က္ော်မစှ၍ (၁၆)မျက္ော်နှောအပြစော်   ိုေးပမြှင ော် 

ထို ော်တဝခ  သညော်။ ဦေးခငော်တမောငော်လ ော်  ောဝနော်ထမော်ေးတဆောငော်ခ  သည ော် တနောက္ော်ြ ိုငော်ေး The New Light of Myanmar 

သ ငော်ေးစောအပြစော် တပြောငော်ေးလ ထို ော်တဝချ  နော်အထ  အဆင ော်ဆင ော်  ောဝနော်ယ တဆောငော် ွက္ော်ခ  ကက္တသော အယော်ဒီ ော 

ချျုြော်မျောေးမှော ဦေးသနော်ေးတစော၊ ဦေးက္ ိုက္ ိုတလေး၊ ဦေးတက္ျောော်မငော်ေး(မငော်ေးတက္ျောော်မငော်ေး)၊ ဦေးစ ိုေးပမင ော်၊ ဦေးတမောငော်တမောငော်တအေး၊ 

ဦေးသနော်ေးပမင ော်ထွနော်ေး  ိုေ့ ပြစော်ြါသညော်။  

၂၀၁၄ ခိုနှစော် တအောက္ော်  ိုဘောလ ၁  က္ော်မစှ ငော်မြီေး Joint Venture အပြစော် အက္ျ  ျုေး   

ြ ေးတြါငော်ေးလိုြော်တဆောငော်မြီေး The Global New Light of Myanmar savusgę (၁၆)မျက္ော်နှော တ ောငော်စ ို 

သ ငော်ေးစောမျောေး ထို ော်တဝလျက္ော် ှ ြါသညော်။ 

ပမန့်မာ သတင့််းစဉ့်(ပပည့်တွင့််း/န ုင့်ငံပြာ်း)ဖွ ွဲ့စည့််းပြင့််း 

ပမန့်မာ သတင့််းစဉ့်(ပပည့်တွင့််း)သညော် ၁၉၆၂ ခိုနှစော်၊ မ ော်လ (၁၂) က္ော်တနေ့ ွငော် ပြနော်ကက္ောေးတ ေး 

ညွှနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ရ ိုေးမှ သ ငော်ေးဌောနစ  ော်ဝနော်ထမော်ေးမျောေးက္ ို အတပခပြျုမြီေး က္ောကွ္ယော်တ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောန စ  ော်ဓော ော် 

စစော်ဆငော်တ ေးညွှနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ရ ိုေးမှ စစော်ဘက္ော်နယော်ဘက္ော်ဝနော်ထမော်ေးမျောေး၊ လ မှိုဝနော်ထမော်ေးဌောနမှ ဝနော်ထမော်ေးမျောေးက္ ို 

တြါငော်ေးစညော်ေးက္ော “နတာ့်လှန့်န ်းန ာင့်စီသတင့််းစဉ့်” အမညော်ပြင ော်  နော်က္ိုနော်မမ ျုြို့ ပြညော်လမော်ေး ှ  ပမနော်မော အသ  

အတဆောက္ော်အအ ို၌ စ ငော်သတနဓ ညော်ခ  ြါသညော်။ 

၁၉၆၃ ခိုနှစော်၊   လ ိုငော်လ (၂၆) က္ော်တနေ့ ွငော် ပမနော်မော သ ငော်ေးစဉော်အမညော်ပြင ော် ပြညော် ွငော်ေး၊ န ိုငော်င ပခောေး 

နှစော်ဌောန ြွ ြို့စညော်ေးမြီေး  နော်က္ိုနော်မမ ျုြို့၊ တဘောငော်ဒ ီလမော်ေး၊ အမှ ော်(၂၅၃) (ဗမော တခ ော်သ ငော်ေးစော  ိုက္ော်)သ ိုေ့ တပြောငော်ေးတ ွှေြို့ 

ြွ ြို့စညော်ေးခ  ြါသညော်။ 

ပမနော်မော သ ငော်ေးစဉော်(ပြညော် ွငော်ေး) ွငော် အဆင ော်ဆင ော် ောဝနော်ယ တဆောငော် ွက္ော်ခ  ကက္တသော အယော်ဒီ ောချျုြော် 

မျောေးမှော ဦေးတစောပမင ော်၊ ဦေး   င ော်၊ ဦေးတ ောော်မငော်ေးသ မော်ေး၊ ဦေးဝငော်ေး ငော်၊ ဦေး ငော်လ ှိုငော်၊ ဦေးသက္ော်တဆွ၊ ဦေးတ ောော်န ိုငော်ဦေး  ိုေ့ 

ပြစော်ြါသညော်။ 
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ပမန့်မာ သတင့််းစဉ့်(န ုင့်ငံပြာ်း)က္ ို စ ငော် ညော်တထောငော်ချ  နော် ွငော် ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဌောနညွှနော်ကက္ောေးတ ေး 

ဝနော်ရ ိုေး၏ စီမ အိုြော်ချျုြော်မှိုပြင ော် န ိုငော်င ပခောေးသ ငော်ေးဌောနမျောေးပြစော်သည ော်  နော်ယွ ော်၊ ြီ ီအ ိုငော်၊ ရ ိုက္ော် ော၊ ယွနော်ဟြော်၊ 

ဆငော်ဟွော စသည ော် သ ငော်ေးဌောန(၁၆)ခို  ိုေ့မ ှ တြေးြ ိုေ့တသောသ ငော်ေးမျောေးက္ ို Teleprinter စနစော်ပြင ော် ြမော်ေးယ  

ထို ော်တဝခ  ြါသညော်။ ၂၀၀၄ ခိုနှစော် နှစော်ဦေးြ ိုငော်ေး ွငော် Teleprinter မျောေးသညော် လိုြော်ငနော်ေးခွငော်၌ အခက္ော်အခ  ပြစော်တြေါ်၍ 

ရိုြော်သ မော်ေးခ  ြါသညော်။ သ ိုေ့ြါ၍ ၂၀၀၄ ခိုနှစော် ွငော် ရ ိုက္ော် ောသ ငော်ေးဌောနက္  ောဝနော်ယ ၍ မဂ ျုဟော် ိုစတလောငော်ေးမျောေး 

 ြော်ဆငော်တြေးခ   ော Computer စနစော်သ ိုေ့ တပြောငော်ေးလ ထို ော်တဝခ  ြါသညော်။ 

ပမနော်မော သ ငော်ေးစဉော်(န ိုငော်င ပခောေး) ွငော် အဆင ော်ဆင ော် ောဝနော်ယ တဆောငော် ွက္ော်ခ  ကက္တသော အယော်ဒီ ောချျုြော် 

မျောေးမှော ဦေးအိုနော်ေးတြ( က္ော်  ိုေး)၊ ဦေးလွနော်ေးတအောငော်၊ ဦေးတက္ျောော်မငော်ေး၊ ဦေးစ ိုေးတနောငော်၊ ဦေးသ နော်ေးထွဋော်၊ တဒေါ်သနော်ေးတဌေး၊ 

ဦေးသောစ နော်  ိုေ့ ပြစော်ြါသညော်။ 

န  ်းမံုသတင့််းစာတ  ု့် 

တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်က္ ို ၁၉၅၇ ခိုနှစော်၊ ဧမြီလ (၁၆) က္ော်တနေ့ ွငော် အမှ ော် ၃၉၈၊ ဘ ိုေးလ နော်ေးလမော်ေး၊ 

တက္ျောက္ော်တပမောငော်ေး၊  ောတမွမမ ျုြို့နယော် ငွော် စ ငော် ညော်တထောငော်ထို ော်တဝခ  မြီေး ၁၉၆၂ ခိုနှစော် ွငော် လက္ော် ှ  

 ညော်တန ော အမှ ော် (၇၇)၊ (၅၂)လမော်ေးသ ိုေ့ တပြောငော်ေးတ ွှေြို့ခ  ြါသညော်။ 

တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်က္ ို ၁၉၈၈ ခိုနှစော် စက္ော် ငော်ဘောလ (၁၈) က္ော်တနေ့ ွငော် တခ တ ြော်ဆ ိုငော်ေးခ  မြီေး 

၁၉၉၂ ခိုနှစော် စက္ော် ငော်ဘောလ (၁၈) က္ော်တနေ့ ွငော် ပြနော်လညော်ထို ော်တဝခ  ြါသညော်။ ၁၉၉၀ ပြည ော်နှစော် ွငော် ခ စောစီမှ 

ကွ္နော်ြျ  ော စောစီစနစော် တပြောငော်ေးလ ခ  ြါသညော်။ ၂၀၁၃ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ ၂၃  က္ော် ွငော် စောမျက္ော်နှော (၂၀) မှ 

စောမျက္ော်နှော (၂၄)သ ိုေ့ လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ ၁  က္ော်တနေ့မှစ၍ စောမျက္ော်နှော (၃၂)မျက္ော်နှော 

က္ ိုလညော်ေးတက္ောငော်ေး စောမျက္ော်နှောမျောေး   ိုေးပမြှင ော်ထို ော်တဝခ  သညော်။ ၂၀၁၂ ဒီ ငော် ဘောလ ၅  က္ော်တနေ့မှစ၍ တ ောငော်စ ို 

(၁၆)မျက္ော်နှောပြင ော် တပြောငော်ေးလ ထို ော်တဝခ  မြီေး ၂၀၁၅ ခိုနှစော်  နော်နဝါ ီလ ၁  က္ော်တနေ့မှစ၍ တ ောငော်စ ို(၃၂)မျက္ော်နှောပြင ော် 

တပြောငော်ေးလ   ိုေးပမြှင ော် ထို ော်တဝလျက္ော် ှ က္ော   ိုငော်ေး ငော်ေးသောေးတ ေး ောက္ဏ္ဍ အချြော်ြ ိုအောေး အြ ော်စဉော် စတနတနေ့  ိုငော်ေး 

တ ောငော်စ ို(၄)မျက္ော်နှောပြင ော်လညော်ေးတက္ောငော်ေး၊ မျ  ျုေးဆက္ော်သစော် ငော်ပြငော်က္ဏ္ဍအချြော်ြ ိုအောေး အြ ော်စဉော်  နဂသတနွတနေ့ 

  ိုငော်ေး တ ောငော်စ ို(၄)မျက္ော်နှောပြင ော်လညော်ေးတက္ောငော်ေး ထို ော်တဝလျက္ော် ှ ြါသညော်။ 

တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် ွငော်  ောဝနော်ယ တဆောငော် ွက္ော်ခ  ကက္တသော အယော်ဒီ ောချျုြော်မျောေးမှော ဦေးသ နော်ေး 

( ဝန)၊ ဦေးလှကွ္နော်ေး(သခငော်လှကွ္နော်ေး)၊ ဒို  ယဗ ိုလော်မှ ေးကကီ္ေးစ ိုေးညွနေ့ော်(မင မော်ေး) (ထီလောစစော်သ )၊ ဦေး ငော်စ ိုေး (သောဂဒ ိုေး)၊ 

ဦေး   င ော်၊ ဦေး  ပမင ော်တြ၊ ဦေးပမင ော်တဆွ၊ ဦေးခငော်တမောငော်တက္ျောော်ဒငော်၊ ဦေးဝငော်ေးတ ွှေ၊ ဦေးစ ိုေးစ ိုေးန ိုငော်  ိုေ့ပြစော်ြါသညော်။ 
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သတင့််းနှင ့်စာနယ့်ဇင့််းလုပ့်ငန့််း ပဖစ့်နပေါ်လာပြင့််း 

ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောနလက္ော်တအောက္ော် ငွော် န ိုငော်င ြ ိုငော်သ ငော်ေးစောမျောေးပြစော်သည ော် လိုြော်သောေးပြညော်သ ူ့ 

တနေ့စဉော် (ပမနော်မော အလငော်ေး)၊ တကက္ေးမ ို၊ The Working People’s Daily (The New Light of Myanmar) 

သ ငော်ေးစော  ိုက္ော်မျောေးနှင ော် ပမနော်မော သ ငော်ေးစဉော်(ပြညော် ွငော်ေး/န ိုငော်င ပခောေး) အြွ ြို့အစညော်ေးမျောေး ြါဝငော်လောခ  မြီေး 

ယငော်ေးအြွ ြို့အစညော်ေးမျောေးအောေး ကကီ္ေးကက္ြော်လမော်ေးညွှနော်ပခငော်ေးဆ ိုငော် ော လိုြော်ငနော်ေးမျောေး တဆောငော် ွက္ော် နော်အ ွက္ော် ၁၉၆၅ 

ခိုနှစော် ွငော် ပြညော်သ ြ ိုငော်သ ငော်ေးစော  ိုက္ော်မျောေး ကကီ္ေးကက္ြော်တ ေးအြွ ြို့က္ ို ြွ ြို့စညော်ေးခ  ြါသညော်။ 

တနောငော် ငွော် အိုြော်ချျုြော်တ ေးစနစော်သစော်မ အ  ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောနသညော် ၂၁-၃-၁၉၇၂  က္ော်တနေ့မှစမြီေး 

ယငော်ေးကကီ္ေးကက္ြော်တ ေးအြွ ြို့အောေး သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးတက္ောော်ြ ိုတ ေး ှငော်ေးအမညော်သ ိုေ့ တပြောငော်ေးလ ြွ ြို့စညော်ေးခ  ြါသညော်။ 

၁၉၈၈ ခိုနှစော် စက္ော် ငော်ဘောလ (၁၈) က္ော်တနေ့ ွငော် န ိုငော်င တ ောော်မင မော်ဝြော်ြ ပြောေးမှို  ညော်တဆောက္ော်တ ေး 

အြွ ြို့က္ န ိုငော်င တ ောော် ောဝနော်က္ ို လွှ တပြောငော်ေး ယ မြီေးတနောက္ော် အြွ ြို့အစညော်ေးမျောေးက္ ို ပြနော်လညော်စ စစော်ြွ ြို့စညော်ေး 

ခ  ြါသညော်။ သ ငော်ေးနှင ော် စောနယော် ငော်ေးတက္ောော်ြ ိုတ ေး ှငော်ေးက္ ို စီေးြွောေးတ ေးအြွ ြို့အစညော်ေးအပြစော် ပြျုပြငော်ြွ ြို့စညော်ေးက္ော 

၁၉၉၈ ခိုနှစော် ဧမြီလ (၁) က္ော်တနေ့မှ စ ငော်၍ သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေးဟ ၍ တပြောငော်ေးလ ြွ ြို့စညော်ေး 

ခ  ြါသညော်။ သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေး၏ အကကီ္ေးအက္  ဦေးတဆောငော်ညွှနော်ကက္ောေးတ ေးမှ ေးမျောေးမှော တအောက္ော်ြါ 

အ  ိုငော်ေးပြစော်ြါသညော် - 

(က္) ဦေးအိုနော်ေးတြ (ဆ ော က္ော်  ိုေး) (၁၉၇၂)  

( ခ ) ဦေးထွနော်ေး ငော် (မနော်ေး ငော်) (၁၉၇၃)  

( ဂ ) ဦေးဘတက္ျောော် (ဂါဒီေးယနော်ေးအယော်  ီောချျုြော်) (၁၉၇၄)  

(ဃ) ဗ ိုလော်မှ ေးကကီ္ေးခငော်တမောငော်တအေး(မင မော်ေး) (ခငော်တမောငော်တအေး-မနတတလေး) (၄-၅-၁၉၈၆)  

( င ) ဒို  ယဗ ိုလော်မ ှေးကကီ္ေးစ ိုေးညွနေ့ော် (မင မော်ေး) (ထီလောစစော်သ ) (၁၈-၉-၁၉၈၈) မှ (၁၉၉၂) 

( စ ) ဗ ိုလော်မှ ေးကကီ္ေးသနော်ေးတမောငော်(မင မော်ေး) (၁၉၉၂-၁၉၉၅) 

(ဆ) ဒို  ယဗ ိုလော်မ ှေးကကီ္ေး ငော်ခ(မင မော်ေး) ( က္ကသ ိုလော် ငော်ခ) (၉-၂-၁၉၉၅) မှ (၁၇-၁-၂၀၀၄) 

(   ) ဗ ိုလော်မှ ေးကကီ္ေးစ ိုေးဝငော်ေး(မင မော်ေး) (၂၄-၁၀-၂၀၀၄) မှ (၂၀၁၁) 

( ဈ ) ဒို  ယဗ ိုလော်မ ှေးကကီ္ေးတ ောော်မငော်ေးဦေး(မင မော်ေး) (တ ောော်မငော်ေးမငော်ေးဦေး) (၂၀-၅-၂၀၁၁) မှ (၁၉-၉-၂၀၁၂) 

(ည) ဗ ိုလော်မှ ေးကကီ္ေးတက္ျောော်စ ိုေး(မင မော်ေး)  (၂၀-၉-၂၀၁၂) မှ (၁၉-၂-၂၀၁၉) 
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( ဋ ) ဗ ိုလော်မှ ေးကကီ္ေး  န ိုငော်(မင မော်ေး) (၁၁-၅-၂၀၁၈) မှ (၁၁-၃-၂၀၁၉) 

( ဌ ) ဗ ိုလော်မှ ေးသက္ော်တဆွ(မင မော်ေး) (၂-၆-၂၀၂၀) မှ ယတနေ့ထ   ောဝနော်ယ လျက္ော် ှ  

  ုယ့်ပွာ်းသတင့််းစာတ  ု့်မ ာ်းတည့်နထာင့်ပြင့််း 

တနေ့စဉော်ထို ော်သ ငော်ေးစောမျောေးက္ ို ပြညော်နယော်/  ိုငော်ေးတဒသကကီ္ေးအသီေးသီေး၌ တနေ့ချငော်ေးြ ော်ရှိုန ိုငော်တ ေး စီစဉော် 

တဆောငော် ွက္ော် နော် န ိုငော်င တ ောော်တအေးချမော်ေးသောယောတ ေးနှင ော် ြွ ြို့မြ ျုေးတ ေးတက္ောငော်စီ၏ ညွှနော်ကက္ောေးချက္ော်အ  

ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောန၏ ဦေးတဆောငော်မှိုက္ ိုခ ယ က္ော သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေးအတနပြင ော် က္ ိုယော်ြွောေး 

သ ငော်ေးစော  ိုက္ော်မျောေးအောေး တအောက္ော်ြါအ  ိုငော်ေး ြွ ြို့စညော်ေး ညော်တထောငော်ခ  ြါသညော် - 

စဉ့်   ုယ့်ပွာ်းအမည့် စတင့်တည့်နထာင့်သည ့်နနေ့ ပံနုှ ပ့်ပဖနေ့့်နေသည ့်သတင့််းစာ  

(က္) မနတတလေး ၁-၃-၂၀၀၁ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို၊ 

   နယ ေးလ ိုက္ော် 

( ခ ) တ ောငော်ကကီ္ေး ၁-၁၀-၂၀၀၁ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို 

( ဂ ) မတကွ္ေး ၁-၁၀-၂၀၀၁ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို 

(ဃ) က္ျ ျုငော်ေး  ို ၂၇-၃-၂၀၀၂ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို 

( င ) က္တလေး ၁၅-၆-၂၀၀၂ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို  

( စ ) ပမစော်ကကီ္ေးနောေး ၂၄-၃-၂၀၀၃ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို  

(ဆ) စစော်တ  ွ ၂၆-၈-၂၀၀၃ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို  

(   ) လောေးရ ှိုေး ၂၀-၆-၂၀၀၄ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို  

( ဈ ) မမ  ော် ၂၃-၃-၂၀၀၈ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို 

(ည) တမောော်လမမ ျုငော် ၁-၈-၂၀၁၄ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို 

( ဋ ) မ ို ွော ၄-၈-၂၀၁၅ ပမနော်မော အလငော်ေး၊ တကက္ေးမ ို 
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နနပပည့်နတာ့်သတင့််းစာတ  ု့် ဖွ ွဲ့စည့််းတည့်နထာင့်ပြင့််း 

ပမနော်မောပြညော်အလယော်ြ ိုငော်ေးတဒသ(တနပြညော်တ ောော်)သ ိုေ့ အစ ိုေး ရ ိုေးအြွ ြို့မျောေး တပြောငော်ေးတ ွှေြို့ခ   ော ွငော် 

ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောန ရ ိုေးမျောေးနှင ော်အ   သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေးသညော်လညော်ေး တပြောငော်ေးတ ွှေြို့ခ  ြါ 

သညော်။ ၎ငော်ေးတနောက္ော် တနပြညော်တ ောော်၏ ဂိုဏော်ပဒြော်နငှ ော်အညီ တနပြညော်တ ောော် ငွော် တနေ့စဉော်ထို ော်သ ငော်ေးစောမျောေး 

ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝန ိုငော်တ ေးအ ွက္ော် န ိုငော်င တ ောော်တအေးချမော်ေးသောယောတ ေးနှင ော် ြွ ြို့မြ ျုေးတ ေးတက္ောငော်စီ၏ လမော်ေးညွှနော်ချက္ော်နှင ော် 

ပြနော်ကက္ောေးတ ေးဝနော်ကကီ္ေးဌောန၏ ကကီ္ေးကက္ြော်မှိုပြင ော် သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေးသညော် တနပြညော်တ ောော်၊ 

တ ယျောသီ  မမ ျုြို့နယော် ွငော် တနပြညော်တ ောော်သ ငော်ေးစော  ိုက္ော်  ညော်တဆောက္ော်၍ တနေ့စဉော်ထို ော်သ ငော်ေးစောမျောေးက္ ို 

၆-၂-၂၀၀၆ မှစ၍ တနပြညော်တ ောော်နှင ော်အနီေး စော်ဝ ိုက္ော်မမ ျုြို့မျောေးအောေး ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝပြနေ့ော်ချ  တြေးခ  ြါသညော်။ 

၎ငော်ေးတနောက္ော် တနပြညော်တ ောော် ွငော် ြငော်မသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်မျောေးထောေး ှ ၍ တနေ့စဉော်ထို ော်သ ငော်ေးစောမျောေး 

ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝပခငော်ေးမျောေး ဆက္ော်လက္ော်တဆောငော် ွက္ော်ခ   ော ြငော်မသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်မျောေး ထြော်မ   ိုေးချ ြို့ ညော် 

တဆောက္ော်ခ  မြီေး ြ ိုနှ ြော်စက္ော် ြော်ဆငော်ပခငော်ေးက္ ိုလညော်ေး တ ောငော်စ ိုြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝန ိုငော်သည ော် စွမော်ေးအောေးပမင ော် 4 Hi Tower 

Web Offset ြ ိုနှ ြော် စက္ော်မျောေးနှင ော် ြ ိုနှ ြော်စက္ော်ဆက္ော်စက္ော်ြစစညော်ေးမျောေးပြစော်သည ော် Computer to Plate 

စက္ော်မျောေးက္ ိုလညော်ေး ဝယော်ယ  ြော်ဆငော် အသ ိုေးပြျုခ  ြါသညော်။ တနပြညော်တ ောော် ငွော် 4 Hi Tower Web Offset 

ကကီ္ေးမျောေးပြင ော် တနေ့စဉော်ထို ော်သ ငော်ေးစော ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝပခငော်ေးအောေး ၂၀၀၉ ခိုနှစော် တအောက္ော်  ိုဘောလမှစ၍ 

တဆောငော် ွက္ော်ခ  ြါသညော်။ 

န ာင့်စံုသတင့််းစာမ ာ်း ပံနုှ ပ့်ထုတ့်နေန ုင့်န ်း စီမနံ ာင့် ွ ့်မှုအနပြအနန 

သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေးအတနပြင ော် တနပြညော်တ ောော် ငွော် တနေ့စဉော်ထို ော်သ ငော်ေးစော (၃)မျ  ျုေးအောေး 

တ ောငော်စ ို ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝပခငော်ေးက္ ို ၁၈ - ၁၀ - ၂၀၁၂  က္ော်တနေ့ ွငော် စ ငော်တဆောငော် ွက္ော်ခ  ြါသညော်။ ၎ငော်ေးတနေ့မှောြငော် 

 နော်က္ိုနော် ငွော် ပမနော်မော အလငော်ေးနှင ော် တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစော (၂)မျ  ျုေးအောေး တ ောငော်စ ို စော်ြ ော်၊ အပြ /အမညော်ေး  စော်ြ ော်စီ 

အလှည ော်က္ျ စနစော်ပြင ော် စ ငော်ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝခ  ြါသညော်။ မနတတလေးမမ ျုြို့ ွငော် ပြနေ့ော်ချ  မည ော် သ ငော်ေးစောမျောေးအောေး 

တနပြညော်တ ောော် ငွော် ြ ိုနှ ြော်၍ ဌောနြ ိုငော်သ ငော်ေးစောြ ိုေ့ယောဉော်ပြင ော် ြ ိုေ့တဆောငော်ပြနေ့ော်ချ  ခ  ြါသညော်။ 

 နော်က္ိုနော်နှင ော် မနတတလေးမမ ျုြို့ ွငော် ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝသည ော် သ ငော်ေးစော (၃)မျ  ျုေးက္ ို တ ောငော်စ ိုပြင ော် ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝ 

ပခငော်ေးအောေး ၁၅ - ၁၂ - ၂၀၁၂  က္ော်တနေ့ ွငော် စ ငော်တဆောငော် ွက္ော်ခ  ြါသညော်။ 

က္ျနော်က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်မျောေး ွငော် တ ောငော်စ ိုသ ငော်ေးစော ြ ိုနှ ြော်ထို ော်တဝန ိုငော်တ ေးအ ွက္ော် 

လ ိုအြော်သည ော် ြ ိုနှ ြော်စက္ော်မျောေးနှင ော် ဆက္ော်စြော်ြစစညော်ေးက္   ယောမျောေး ပြည ော် ငော်ေး  ှ န ိုငော်တ ေး အထက္ော်ဌောနမျောေးသ ိုေ့ 

 ငော်ပြခွင ော်ပြျုချက္ော် ယ  တဆောငော် ွက္ော်သွောေးမညော်ပြစော်ြါသညော်။  
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သတင့််းနှင ့်စာနယ့်ဇင့််းလုပ့်ငန့််းတွင့် ဖွ ွဲ့စည့််းထာ်းသည ့်ဌာနမ ာ်း 

သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေး ွငော် ြွ ြို့စညော်ေးထောေးသည ော်ဌောနမျောေးမှော တအောက္ော်ြါအ  ိုငော်ေးပြစော်ြါသညော် - 

(က္) သ ငော်ေးနှင ော်စောနယော် ငော်ေးလိုြော်ငနော်ေး (ရ ိုေးချျုြော်) 

( ခ ) ပမနော်မော အလငော်ေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်  

( ဂ ) တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစော  ိုက္ော်  

(ဃ)  ပမနော်မော သ ငော်ေးစဉော် (ပြညော် ွငော်ေး / န ိုငော်င ပခောေး) 

( င )  ပမနော်မော အလငော်ေးြ ိုနှ ြော်  ိုက္ော် 

( စ )  တနပြညော်တ ောော်သ ငော်ေးစော  ိုက္ော် 

(ဆ)  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (မနတတလေး) 

(   )  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (တ ောငော်ကကီ္ေး) 

( ဈ )  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (မတကွ္ေး) 

(ည)  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (က္ျ ျုငော်ေး  ို) 

( ဋ )  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (က္တလေး) 

( ဌ )  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (ပမစော်ကကီ္ေးနောေး) 

( ဍ )  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (စစော်တ )ွ 

( ဎ )  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (လောေးရ ှိုေး) 

(ဏ)  က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (မမ  ော်) 

( ) က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (တမောော်လမမ ျုငော်) 

(ထ) က္ ိုယော်ြွောေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် (မ ို ွော) 
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ဦ်းန ာင့်ညွှန့်  ာ်းန ်းမှ ်းနှင ့် ညွှန့်  ာ်းန ်းမှ ်းအထ    ့်သွယ့် န့် ဖုန့််းနံပါတ့်မ ာ်း  

စဉ့် အမည့်  ာထ ်း ဖုန့််းနံပါတ့်  

(က္) ဦေးသက္ော်တဆွ ဦေးတဆောငော်ညွှနော်ကက္ောေးတ ေးမှ ေး ၀၆၇-၄၁၂၁၁၉ 

( ခ ) ဦေးပမင ော်တဝ တခ တအတထွတထွမနော်တနဂျော ၀၆၇-၄၁၂၁၂၈ 

( ဂ ) ဦေးပမင ော်တဝ ညွှနော်ကက္ောေးတ ေးမှ ေး(စီမ ) ၀၆၇-၄၁၂၁၂၈၊ 

   ၀၆၇-၄၁၂၅၇၅(Fax) 

(ဃ) ဦေးဟနော်လငော်ေးတအောငော် ညွှနော်ကက္ောေးတ ေးမှ ေး(သ ငော်ေး) ၀၆၇-၄၁၂၆၂၇၊  

   ၀၆၇-၄၁၂၁၂၄(Fax)  

( င ) ဦေးတအောငော်န ိုငော်ဦေး စော ညော်ေးမှ ေးချျုြော် ၀၆၇-၃၆၁၄၀၊  

  ပမနော်မော အလငော်ေးသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် ၀၆၇-၃၆၁၄၃(Fax)  

( စ ) ဦေးစ ိုေးစ ိုေးန ိုငော် စော ညော်ေးမှ ေးချျုြော် ၀၆၇-၃၆၁၂၄၊ 

  တကက္ေးမ ိုသ ငော်ေးစော  ိုက္ော် ၀၆၇-၃၆၁၂၅(Fax) 

(ဆ) ဦေးတ ောော်န ိုငော်ဦေး စော ညော်ေးမှ ေးချျုြော် ၀၆၇-၄၁၂၁၂၂၊ 

  ပမနော်မော သ ငော်ေးစဉော် ၀၆၇-၄၁၂၁၂၀(Fax)  


