
 

န ိုငင်တံစ်ဝန််း အကျဉ်းထ ောင်မျော်းနငှ  ်န ိုငင်ထံ ်းအကျဉ်းသော်းအထ ြေအထနမျော်းနငှ  ်စပ်လျဉ်း၍ 

 ိုတ ်ပန်ြေျက် 

 က်စ ွဲ။  ။ ဩဂိုတလ် ၉  က၊် ၂၀၂၂ ြေိုနစှ ်

လတ်တလလောအခ ျိနက်ောလတွင ်မြနြ်ောနျိိုငင်ရံ ျိ အက ဉ်းလ ောင်တွင််း အလမခအလနြ ော်းကျိို မြငြ်ကြဘောြ  ြသျိရ ျိလေရန ်

သတင််းအလြ ောငခ်  ော်းပြ ်း လ ူ့အခွငူ့အ်လရ်း ခ ျိ ်းလ ောက်ြှု၊ ညှဉ်းြန််းန ျိြ်ေက်ြှုန ငူ့ ်သတ်မ တ်ြှုြ ော်း ဆျိို်းရွော်းေွော မ ေ ်

လြေါ် လနလ ကောင််း သျိရ ျိရသည်။  

အကျဉ်းထ ောငတ် င််း စ ဖနငှ  ် ွဲမျော်းဝငထ် ောက်၍ ထစောင က်ကည ်ထန ြေင််း  

အ ကြ််း က်ေေ်အိုြ်ေိုသည် အက ဉ်းလ ောငြ် ော်းအော်း ေေ် က်ဆျိိုငရ်ော လံိုမခံ လရ်းတြ် ွ ွဲ့ (ေရ ) န ငူ့ ် ရ ြ ော်းက 

အက ဉ်းလ ောငြ် ော်းအတွင််း ဝငလ်ရောက်၍ တျိိုက်ရျိိုက်ေ ြံမခင််း မြ လိုြ်လနသညူ့်အမြင ် အက ဉ်းလ ောငအ်တွင််းရ ျိ 

သတင််းြ ော်း အမြငသ်ျိို ူ့ ြလြေါက် ကော်းလေရန ်ေည််းကြ််းြ ော်း အ  ်းတင််း ကြ် ော်း၍ အန ်းကြ် လေောငူ့ ်ကညူ့်မခင််း 

ြ ော်းမြ လိုြ်လနလ ကောင််းသျိရ ျိရသည်။ 

ထ ောငဝ်ငစ်ော ပ တပ်င ်ြေင််း 

ရနက်ိုန၊် အျိို်းဘျိို (ြနတလလ်း) န ငူ့ ်အက ဉ်းလ ောငအ်ြ ော်းေိုတွင ်နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းအော်း အ ကြ််း က်ေေ်အိုြ်ေို 

အောဏောလိုယ ပြ ်းခ ျိနြ်  ေ၍ ြျိသော်းေိုန ငူ့ ်လ ောငဝ်ငေ်ောလတွွဲ့ ခွငူ့် ြျိတ် ော်းသည်ြ ော ယလန ူ့တျိိုငမ် ေ်သည်။  ျိို ူ့လ ကောငူ့ ်

အက ဉ်းသော်းြ ော်းြ ော အေော်းအလသောက်န ငူ့ ် လဆ်းဝေါ်းြ ော်း ြရရ ျိဘ  မြငြ်န ငူ့လ်ည််း အဆက်အသွယ် မ တ်လတောက် 

မခင််း ခံ ော်း ကရသည်။ 

န ိုငင်ထံ ်းအကျဉ်းသော်းမျော်းအော်း ထ ောငထ် ပောင််းထ  ွှေ့  ြေင််း၊ ညှဉ်းပန််းနှ ပ်စက် ြေင််းနငှ  ်ထင ညှစ် ြေင််း  

ယခိုလြျိိုင််းအတွင််း နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းအော်း လ ောငလ်မြောင််းလရ ွဲ့ မခင််းကျိိုလည််း မြ လိုြ်လျှက်ရ ျိသည်။ ြံိုရွော 

အက ဉ်းလ ောငြ်  နျိိုငင်ံလရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းအော်း ဇ လျိိုငလ် န ငူ့ ် ဩဂိုတ်လတျိို ူ့တွင ် န ေ်ကကျိြ်တျိိုငတ်ျိိုင ် လ ောင ်

လမြောင််းလရ ွဲ့ ခ ူ့သည်။ မြင််းမခံ၊ လညောငဦ််း၊ လရ ဘျိိုလ ောငြ် ော်းသျိို ူ့ လမြောင််းလရ ွဲ့လ ကောင််းသျိရ ျိရသည်။ ဩဂိုတ်လ ၅ ရက ်

လန ူ့တွင ်အင််းေျိနလ် ောငြ်  နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်း ၁၂၀ လက ော်ကျိို သောယောဝတ လ ောငသ်ျိို ူ့ လမြောင််းလရ ွဲ့လျိိုက်လ ကောင််း 

သျိရ ျိရသည်။ ပြ ်းခ ူ့သညူ့် ဇ လျိိုငလ်အတွင််း  ော်းအံလ ောငြ်  နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်း ၁၀၀ ခန ူ့ ်ကျိို အင််းေျိန်လ ောင ်



အြေါအဝင ် အမခော်းလ ောငြ် ော်းသျိို ူ့ လရ ွဲ့လမြောင််းခ ူ့သည်။  ျိိုသျိို ူ့ လမြောင််းလရ ွဲ့လောလသော နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းြ ော်းအနက် 

 ော်းအံ လက ောင််းသော်းသြဂဂအ ွ ွဲ့ဝငြ် ော်းကျိို လန ူ့ေဉန ူ့အြျှ မြင််း နေ်ွော ရျိိုက်န ကည်ှဉ်းြန််းန ျိြ်ေက်ခ ူ့လ ကောင််း သျိရ 

သည်။  

ြလကွ်းလ ောငတ်ွငလ်ည််း ဇွနလ်အတွင််း နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းကျိို လန ူ့ေဉ အလ ကောင််းြ ူ့ ရျိိုက်န က်မခင််းြ ော်း 

မြ လိုြ်ခ ူ့သည်။ လ ောငအ်လမြောင််းအလရ ွဲ့ မြ လိုြ်ရောတွင ်ြျိသော်းေိုြ ော်းကျိို ဆက်သွယ် အသျိလြ်းမခင််းြ ော်း ြမြ လိုြ်ဘ  

သတင််းအလြ ောငခ် ၍ လ ောငလ်မြောင််းလရ ွဲ့ ြှုြ ော်းလ ကောငူ့ ်ြျိသော်းေိုဝငြ် ော်းအလနမ ငူ့လ်ရော အက ဉ်းက ခံလနရသ  အလန 

မ င်ူ့ြေါ အခက်အခ ြ ော်းေွော  ကံ လတွွဲ့လနရလ က်ရ ျိသည်။    

နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းကျိို ြျိလလ ော ြ််းချိိုင််းမခင််း၊ ဆနအ်ျိတ်ြ ော်း ြ််းချိိုင််းမခင််းက ူ့သျိို ူ့ ြငြ်န််း ကြ််းတြ််းလသော 

အလိုြ်ြ ော်း ချိိုင််းလေလျက်ရ ျိသည်။  ျိို ူ့အမြင ်အလ ကောင််းြ ူ့ အိုြ်ေိုလျိိုက် မြင််း နေ်ွော ဒဏရ်ောရရ ျိသည်အ ျိ ရျိိုက်န က ်

မခင််း၊ ရောဇဝတ်အက ဉ်းသော်းြ ော်းကျိို ရျိိုက်န က်ရနခ်ျိိုင််းလေမခင််း၊ အက ဉ်းလဆောငအ်တွင််း အန ံ့အသက်ဆျိို်းဝေါ်းလသော 

ြျိလလ ောနော်းတွင ်အျိြ်ေက်ရန ်လနရောခ  ော်းမခင််း တျိို ူ့ကျိိုလည််း မြ လိုြ်လ က်ရ ျိသည်။  ျိိုသျိို ူ့ ြလိုြ်ခ င၊် ြလနခ ငြ်ေါက 

ြည်လရွွဲ့ြည်ြျှ လငလွ က်းလြ်းရြည်ဆျိိုသညူ့်  ြတရော်းလငလွတောင််းခံြှုြ ော်းလည််း ရ ျိလနသည်။ 

အကျဉ်းထ ောငအ်တ င််း COVID-19 က ်းစက်သ  ပ ိုမ ိုမျော်း ပော်းလော ြေင််း 

COVID-19 ကြ်လရောဂေါ က ်းေက်ခံလနရသ ြ ော်း ြ ော်းမြော်းလောပြ ်း လဆ်းဝေါ်းကိုသြှုလံို်းဝ ြမြ လိုြ်လြ်းြ  အခန််းခွ  ော်း 

သည်ဟို သျိရ ျိရသည်။ အျိို်းဘျိိုလ ောငတ်ွင ်နျိိုငင်ံလရ်းအက ဉ်းသော်း ၅၀ ခန ူ့ ်က ်းေက်ခံလနရပြ ်း ြျိသော်းေိုန ငူ့ ်လတွွဲ့ ခွငူ့် 

ြရသညူ့်အတွက် လဆ်းဝေါ်းန ငူ့အ်ေော်းအလသောက်ြ ော်း ြရရ ျိဘ  နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်း အနည််းဆံို်း ၃ ဦ်းြ ော လဝဒနော 

ဆျိို်းရွော်းေွော ခံေော်းလနရပြ ်း အသက် အနတရောယ် ေျိို်းရျိြ်လနရသည်။  

အစောငတြ်ေံဆနဒ ပ ြေင််း 

 ငရ် ော်းသညူ့် နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်းန ေ်ဦ်းအြေါအဝင ်၄ ဦ်းအော်း လသဒဏေ် ရငလ်ျိိုက်မခင််း (သတ်မ တ်လျိိုက်မခင််း)၊ 

လနောက် ြ် လသဒဏက် အက ဉ်းသော်းြ ော်းအော်း ဆက်လက်၍ ကွြ်ြ က်ရန ်ရ ျိလ ကောင််း အ ကြ််း က်ေေ်အိုြ်ေို၏ 

 ိုတ်လ ေါ်လမြောဆျိိုခ က်န ငူ့ ် ြတ်သက်၍ လသဒဏခ် ြ တ်ခံ ော်းရလသော နျိိုငင်ံလရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းန ငူ့ ် ြျိသော်းေိုြ ော်း 

အလနမ ငူ့ ် ေျိို်းရျိြ်ြ ြနြ်ှုြ ော်း မြငူ့တ်က်လောပြ ်း ေျိတ်ြျိိုင််းဆျိိုငရ်ော ျိချိိုက်ြှုြ ော်း ကက ်းြော်းေွော မ ေ်လြေါ် ခံေော်းလန က 

ရသည်။  

 ျိိုအမ ေ်အြ က်၏ လနောက်ဆက်တွ အလနမ ငူ့ ် အခ ျိ ွဲ့လသော အက ဉ်းလ ောငြ် ော်းအတွင််းရ ျိ နျိိုငင်ံလရ်းအက ဉ်းသော်း 

ြ ော်းလည််း အေောငတ်ခံဆနဒမြလျှက်ရ ျိလ ကောင််းလည််း သတင််းြ ော်း  ွက်လြေါ်လနသည်။  

နျိိုငင်လံရ်းအက ဉ်းသော်း   ျိိုသ ြ ော်းကျိို မြင််း နေ်ွောရျိိုက်န က်မခင််း၊ တျိိုက်ြျိတ်မြေ်ဒဏြ် ော်း ခ ြ တ်လနလ ကောင််းလည််း 

သတင််းြ ော်းမ ေ်လြေါ်လနရော  ျိိုသ ြ ော်း၏ အသက်အနတရောယ်အော်း အ  ်းေျိို်းရျိြ်ရြေါသည်။  ျိို ူ့လ ကောငူ့ ်သတင််းအြ န ်

ကျိို  ိုတ်လ ေါ်ရန ်အလရ်းတကက ်း လျိိုအြ်လနသည်။ အျိို်းဘျိိုလ ောငတ်ွင ်ဩဂိုတ်လ ၄ ရက်လန ူ့တွင် အေောငတ်ခံဆနဒမြခ ူ့ 



လ ကောင််း  ကော်းသျိရပြ ်း ဩဂိုတ်လ ၅ ရက်လန ူ့တွင ် လ ောငတ်ွင််း လသနတ်သံ ၂ ခ က် ွက်လြေါ်လောသညူ့်အတွက် 

အက ဉ်းသော်းြျိသော်းေိုြ ော်းြ  အလွနေ်ျိို်းရျိြ်လ က်ရ ျိသည်။  

 ျိို ူ့က ူ့လသော အက ဉ်းလ ောငတ်ွင််း သတင််းအလြ ောငခ်  ော်းကော တရော်းလက်လွတ် လ ူ့အခွငူ့အ်လရ်းခ ျိ ်းလ ောက်ြှုြ ော်း၊ 

ညှဉ်းြန််းန ျိြ်ေက်ြှုြ ော်း၊ သတ်မ တ်လနြှုြ ော်းအော်း ြျိြျိတျိို ူ့ နျိိုငင်ံလရ်းအက ဉ်းသော်းြ ော်းက ည လေောငူ့လ်ရ ောက်လရ်းအသင််း 

အလနမ ငူ့ ်အမြင််းအ န ်ရှုတ်ခ ကန ူ့က်ွက်ြေါသည်။  

ကိုလသြဂဂအြေါအဝင ် လ ူ့အခွငူ့အ်လရ်းအ ွ ွဲ့အေည််းြ ော်း၊ နျိိုငင်တံကော အေျိို်းရြ ော်း၊ မြနြ်ောူ့နျိိုငင်လံရ်းအလမခအလန 

ြ တ်တြ််းယ  လေောငူ့ ်ကညူ့်လနလသော အ ွ ွဲ့အေည််းြ ော်း၊ အမြည်မြည်ဆျိိုငရ်ော  ကက်လမခန အ ွ ွဲ့ န ငူ့ ်အျိြ်န ်းခ င််း အောဆ  

ယံ နျိိုငင်ြံ ော်းအလနန ငူ့လ်ည််း မြနြ်ောနျိိုငင် ံ အက ဉ်းလ ောငြ် ော်း၏ အလမခအလနအြ နက်ျိို သျိရ ျိခွငူ့ရ်ရန ် လတောင််းဆျိို 

ရြညူ့်အမြင ်  ျိိုသျိို ူ့ ကက ်းြော်း က ယ်မြန ူ့ေ်ွော က  ်းလွနလ်နလသော လ ူ့အခွငူ့အ်လရ်းခ ျိ ်းလ ောက်ြှုြ ော်းကျိို အမြနဆ်ံို်းန ငူ့ ်

အ ျိလရောက်ဆံို်း ကောကွယ်၊ အလရ်းယ  ကြေါရန ်အလလ်းအနက် တျိိုက်တွန််းလျိိုက်ြေါသည်။  

န ိုငင်ထံ ်းအကျဉ်းသော်းမျော်းက ညထီစောင ထ် ှောက်ထ ်းအသင််း  

 

 


