
ေအာက်တိုဘာ  ၂၆၊  ၂၀၂၀

 ပါတီစုံဒီမိုကေရစီမှ

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်သုိ  အထူးေလယာ်များသည် နနံက် 

၃ နာရ ီ၂၅  မနိစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ နနံက် ၅ နာရ ီမနိစ် ၄၀ တွင်လည်းေကာင်း၊  

နနံက် ၈ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် လည်းေကာင်း၊ နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင်လည်းေကာင်း၊   

ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင်လည်းေကာင်း၊    ည ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် လည်းေကာင်း 

ေရာက်ရှိကသည်။ 

အေထာက်အကူပစ ည်းများမှာ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ှင့ ်

မ ေလးအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ေလဆပ်ိတိုသို ေအာက်တိဘုာ ၂၆ ရက်မှ  ိဝုင်ဘာ 

၃ ရက်အတွင်း အထူးေလယာ်များြဖင့် ဆက်လက် ေရာက်ရိှလာမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                              

    သတင်းစ်

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအတွက ်တုတ်ြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံမှ  ဝယ်ယူထားသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးအေထာက်အကပူစ ည်းများ ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ 

သို ေရာက်ရှိစ်။

ရန်ကုန် ေအာက်တိုဘာ ၂၅

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  ဦးဖိးမင်းသိန်းသည ်

ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင ်မဂ  လာဒုံမိနယ် ေထာက်ကန်ှင် ့

ရန်ကန်ု-မ ေလးအြမန်လမ်းမကီး (၀)မိင်ုတိုရိှ ကျန်းမာေရး 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်များသို   သွားေရာက်ကာ   ကိုဗစ် -၁၉ 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးသည့် အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ကိဗုစ် - ၁၉ အတည်ြပလူနာေတွရိှပါက သက်ဆုိင်ရာ 

ကိုဗစ် -၁၉  ေရာဂါကုသေရးဌာနသို မပိုေဆာင်မီ ယာယီ

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးသည့်       အေြခအေနများ 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ တိုကို ကည့် စစ်ေဆးကာ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများှင့် တာဝန်ရိှသမူျားကိ ု တ်ဆက်အားေပး 

ပီး လိုအပ်သည်များကိ ုေဆွးေွးမှာကားသည်။ 

ထိုေနာက ်တုိင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖဲွသည် 

Max Highway Co., Ltd. ှင့် ဧရာဝတီေဖာင်ေဒးရှင်းတိုမ ှ

ေဆာက်လပ်ုလှဒါန်းသည့် လှည်းကူးမိနယ် မင်းလွင်ကန်ုး 

ေကျးရာရိှ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး အဝင်/အထွက် လုံ ခံေရး 

ှင့် ကိဗုစ် -၁၉ ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးစခန်း တည်ေဆာက် 

ေနမ ကိ ုသွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးကာ လိအုပ်သည်များ 

ကို ေပါင်းစပ်ညိ  င်း ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း   ကိဗုစ် - ၁၉  ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် တိင်ုးေဒသကီးအစိုးရက 

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မိဝင် /

မိထွက် စစ်ေဆးေရးဂတ်ိများတွင် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ပိုးရိှ၊ 

မရိှ စစ်ေဆးြခင်းကိ ုအေလးအနက်ထား    ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။                                     ြမင့်ေမာင်

ေနြပည်ေတာ်   ေအာက်တိုဘာ  ၂၅

ြမန်မာကုန်သွယ်မ             ြမင့်တင်ေရးအဖွဲသို 

ယွန်းထည်ပစ ည်းများ    လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကုိ   ေအာက်တုိဘာ ၂၃ရက်  နံနက် 

ပိင်ုးက ေနြပည်ေတာ် ုံးအမှတ်(၁၆)၌ ကျန်းမာ 

ြမန်မာစီးပွားေရးေကာင်စစ်ဝန်ုံးများ၌ ယွန်းထည်ပစ ည်းများ ထားရှိြပသပီး ြပည်ပေစျးကွက်ရှာေဖွိုင်ေရးကိးပမ်း
ေရးဆိင်ုရာ  န်ကားချက်များှင့အ်ည ီကျင်းပ 

သည်။

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲတွင ်   စိုက်ပျိးေရး၊ 

ေမွးြမေရးှင့်     ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

အေသးစား     စက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

 န်ကားေရးမှးချပ ်       ဦးခွန်ေအးိုင်က 

ေငွကျပ်  ၁၆  ဒသမ  ၉၈ သန်း   တန်ဖိုးရှိ     

ယွန်းထည်ပစ ည်းမျိးစုံ  ၃၅၄ မျိးှင့်အတူ       

ယွန်း Catalogue အုပ်ေရ ၃၀၀ ကို လ ဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ရာ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန  ြမန်မာကန်ုသွယ်မ ြမင့တ်င်ေရး 

အဖဲွ  န်ကားေရးမှးချပ် ေဒ ေနာ်မူတာကေပါ 

က လက်ခံရယူပီး      ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားသည်။

ြမန်မာ့ယွန်းလက်မ         အုပညာများ 

တိမ်ေကာပေပျာက်မ  မရှိေစရန်၊  ြပည်ပယွန်း 

ေဈးကွက ်   ြပန်လည်ရှင်သန်ဖွံဖိးတိုးတက ်

လာေစရန်တိုကို  ရည်ရယ်၍  ြပည်ပိုင်ငံများ 

ရှိ စီးပွားေရးေကာင်စစ်ဝန်ုံးများ၌  ြမန်မာ့ 

ယွန်းထည်များ  ြပသထားရှိကာ    ယွန်းထည် 

ေဈးကွက်  ြပန်လည်ရရိှေရးေဆာင်ရက်ိင်ုရန် 

ရည်ရယ်၍   ယေနအခမ်းအနား၌    ြမန်မာ 

ကုန်သွယ်မ   ြမင့်တင်ေရးအဖွဲသို   ယွန်းထည် 

ပစ ည်းများ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနသည်   ြမန်မာ့ုိးရာပန်းဆယ်မျိး  လက်မ  

အုပညာလုပ်ငန်းများ  ရှင်သန်ဖွံဖိးေရးှင့ ်

ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ  ရှင်သန်ဖွံဖိးေရးတို 

အတွက် လိအုပ်ေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အတတ်ပညာသင်တန်းများကိ ု   ဖွင့်လှစ်ပိုချ 

ေပးလျက်ရှိရာ   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် 

အသီးသီးတွင်  ရက်ကန်းှင့်  အသက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်း  ၁၃ ေကျာင်း၊  မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး             အမရပူရမိနယ်၌ 

ေဆာင်းဒါးရက်ကန်းှင့ ်အသက်ေမွးပညာသပိ ံ၊ 

ေညာင်ဦးမိနယ်ရှ ိ ပုဂံေဒသ၌   ယွန်းပညာ 

ေကာလိပ်တိုကိ ု  တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

ယွန်းပညာေကာလိပ်တွင်  ယွန်းအတတ် 

ပညာဒပီလိမုာ ှစ်ှစ်သင်တန်း၊  ယွန်းအတတ် 

ပညာဒီပလိုမာ တစ်ှစ်     အထူးသင်တန်း၊ 

အထက်တန်းယွန်းပညာ   ှစ်ှစ်သင်တန်း၊ 

ယွန်းထည်အလုပ်ံုများရိှ  ယွန်းလုပ်သားများ 

အတွက်   ကာလတိုသင်တန်းများြဖစ်ေသာ 

ထန်းသားအေချာထည်ထတ်ုလပ်ုမ  နည်းပညာ 

သင်တန်း၊     ဝါးလက်မ အုထည်သင်တန်း၊ 

ဝါးတာရှည်ခံသင်တန်း၊       သားိုးပန်းက  

ယွန်းပညာသင်တန်း၊    ေရ ဇဝါယွန်းပညာ 

သင်တန်း၊ ကညစ်ယွန်းပညာသင်တန်း၊  ဂျပန် 

ယွန်းထည်နည်းပညာ    ဆင့်ပွားသင်တန်း၊ 

ယွန်းထည်ဒီဇိုင်းှင့ ်          ထုတ်ကုန်ဖွံဖိးမ  

သင်တန်းများ  ဖွင့်လှစ်ပီး  နည်းပညာဖွံဖိး 

ေရးကိ ု ကိးပမ်းလျက်ရှိေကာင်း၊     အြခား 

တစ်ဖက်တွင်လည်း    အမျိးသားယ်ေကျးမ  

အေမွအှစ်ြဖစ်သည့်      လက်မ အုပညာ 

အေြခခံေသာ  ထွက်ကုန်ပစ ည်းများ   ိုင်ငံ 

တကာေစျးကွက်သို    ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက ်

ိုင်ေရးအတွက ်    ကိးပမ်းလျက်ရှိေကာင်း 

အေသးစားစက်မ လက်မ လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ

သိရသည်။           

ညီညီသန်း(ေနြပည်ေတာ်)

 ရန်ကုန်မိအဝင်ဂိတ်များ၌ ကိုဗစ် - ၁၉ စစ်ေဆးြခင်းကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေတာင်ငူမိေန 

သတင်းစာဆရာ        ဦးေကျာ်လှှင် ့

သမာဓိမိသားစုက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး 

လပ်ုငန်းများတွင်          အသုံးြပိင်ုရန် 

အတွက်  အလှေငွကျပ် ၁၀ သိန်းကို 

ေအာက်တုိဘာ ၂၅ ရက်က     ေပးအပ် 

လှဒါန်းရာ       မိနယကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  

ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်၊    ကုသေရး 

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ေဒါက်တာ 

အိအိမင်းေနာင်က လက်ခံပီး ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာ  ြပန်လည် ေပးအပ်စ်။

 ေကျာ်လှ(ေတာင်ငူ)

ဇီးကုန်းမိနယ်သမဝါယမအသင်းစုမှ 

မိုးစပါးများ ဝယ်ယူလျက်ရှိ

ဇီးကုန်း ေအာက်တိုဘာ ၂၅

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ဇီးကုန်းမိနယ်

သမဝါယမအသင်းစုသည ်ေတာင်သူ 

လယ်သမားများ  လတ်တေလာ ကံ 

ေတွေနရသည့် အခက်အခဲများကုိ ကူညီ 

ေြဖရှင်းေသာအားြဖင် ့အသင်းပိုင်ေင ွ

ေကးြဖင် ့စပါးတင်း ၂၀၀၀၀ ဝယ်ယူ 

ရန်     လျာထားေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

သည်။ ထိုအြပင် သမဝါယမအသင်းပိင်ု 

စပါး အေြခာက်ခံစက်များ အသံုးြပ၍ 

စပါး တစ်တင်းလ င်  ေငွကျပ်  ၃၀၀  န်း 

ြဖင့် အေြခာက်ခံေပးြခင်း၊ ယာယီသုိေလှာင် 

ံုအတွင်း      ေခတ သုိေလှာင်ေပးြခင်း 

လပ်ုငန်းများ          ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။   သတင်းစ် 




