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ယေန ဖတ်စရာ

သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၂၀၇)

သူမိုက်ှင့်  ေပါင်းေဖာ်၍  လှည့်လည်ေသာသူသည် 
ကာလရှည်ြမင့စွ်ာ စိုးရမ်ိရ၏။ လမူိက်ုတိုှင့ ်အတူေနရ 
ြခင်းသည် ရန်သှူင့ ်အတူေနရသကဲသ့ို အခါခပ်သမ်ိး 
ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိှင့် အတူတကွ ေနရြခင်းသည် 
ေဆမွျိးတိုှင့ ်အတူတကွ ေနထိင်ုရသကဲသ့ို ချမ်းသာ 
၏။

ေဆွမျိးတိုှင့် ေနရသကဲ့သို

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို ြပန်လည် 

ဖွဲစည်းပီး မဲစာရင်းများစစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လပ်ုေဆာင်သင့၊် လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒ 

ှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့ ်  COVID-19 

ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန် 

မပျက ်ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက ်

သွားမည်။

၃။  COVID-19   ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်     ထိခိုက်ခဲ့သည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ိုင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး   ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ် 

တစ်ုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မ ရပ်စဲေရး သေဘာတူ 

စာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး ြဖစ်ိင်ု 

သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ   ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ

ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ (၂၀၀၈ 

ခုှစ်)ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ ပါတီစုံ 

ဒီမုိကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပဲွအား     ြပန်လည် 

ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား ဒမီိကုေရစစီံ န်းများ 

ှင့်အညီ    ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား    လ ဲအပ်ိုင်ေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 
ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇

၂၀၂၁  ခုှစ်  ဇူလိုင်  ၁၉  ရက်တွင် ကျေရာက်မည့ ်(၇၄)ှစ်ေြမာက် 

အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားကုိ ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်ရိှ အာဇာနည် 

ဗိမာန်၌ နံနက် ၈ နာရီတွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါ အခမ်းအနား ကျင်းပပုံများကိ ုဇူလိုင် ၁၉ ရက် နံနက် 

၇ နာရီ မိနစ် ၄၀ အချနိ်မှ စတင်ပီး ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား (MRTV)၊ 

ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကား  တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ  ုပ်သံလိုင်း (NRC 

Channel)၊ MITV၊ ြမဝတီုပ်ြမင်သံကား(MWD)၊ Skynet Up to 

Date၊  Channel  9၊   ြမန်မာ့အသံေရဒီယိုအစီအစ်ှင့် MRTV 

Webportal Facebook စာမျက်ှာများမ ှတိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်ြပသ

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန

အခမ်းအနား တိုက်ိုက်ထုတ်လ င့်မည်ြပည်ပမှဝင်ေရာက်လာသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်များအား လိုအပ်သည့်ေနရာများသို ပိုေဆာင်စ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁၇

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ကူးစက ်

ြပန်ပွားမ  လျင်ြမန်လျက်ရှိသည့် တတိယလ  င်းတွင ်ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ  

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းကိရိယာ 

များကိ ုလွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက်  သက်ဆိင်ုရာဌာန 

များှင့်ေပါင်းစပ်၍ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ ယေနနံနက် ၆ နာရီမှ ညေန ၄ 

နာရီအထိ ကုမ ဏီ ၆၈ ခုမှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊ ပင်လယ်ေရ 

ေကာင်း ဆိပ်ကမ်းများှင့ ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့ ်

ြမဝတီ၊   တာချလီတ်ိ၊   ချင်းေရ ေဟာ်  စသည့်  ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတုိမှ 

ေအာက်ဆီဂျင(်အရည်) လီတာ ၁၆ ဒသမ ၄၄၇ သန်း၊ ေအာက်ဆီဂျင ်

(အရည်)ပါဝင်သည့်                         စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၆ သို 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

အစိုးရုံးပိတ်ရက်တွင် လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ တင်သွင်းေပးလျက်ရှိ

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းကိ ု

ကည်ညိေလးစားသည်ဟုဆိုပါလ င် . . .

အိုဘယ့်မိခင်

စာေပဂီတပညာရှင်

ဆရာမကီးေစာမုံညင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာ 

အစီအစ်

စာမျက်ှာ » ၆ စာမျက်ှာ » ၈ စာမျက်ှာ » ၁၀

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်

ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မ တိုးြမင့်ြခင်းသာမက ေစတနာရှင်အလှရှင်များ၏ လှဒါန်းမ ြဖင့်

ြပည်ပမှ ေအာက်ဆီဂျင်များကိုပါ မှာယူြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး လပ်ုငန်းများတွင် ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက်များ ြဖစ်ေပ ခဲသ့ြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက်များကိ ု

တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြပေစရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်ှင့်တပ်မေတာ်ပုိင် Oxygen Plant များ၊ ပုဂ လိကပုိင် Oxygen Plant များတွင် 

တိုးြမင့ထ်တ်ုလပ်ုိင်ုေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ  ေစတနာရှင်အလှရှင်များက စေုပါင်းလှဒါန်းေငမွျားြဖင့လ်ည်း  ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်

ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ုြပည်ပိုင်ငံများမ ှ မှာယူတင်သွင်းေပးလျက်ရှိပီး လိုအပ်သည့်ေနရာများသို ပိုေဆာင်ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိသည်။

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 



ဇူလုိင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

     

ပုံှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအမှတ ်(၀၀၆၄၀)၊

ပုံှိပ်ထုတ်ေဝခွင့်အမှတ(်၀၀၇၇၁)ြဖင့်

ေကးမံုသတင်းစာတုိက်က ထုတ်ေဝသည်။

themirror.npt@gmail.com

www.facebook.com/themirrordaily

ေနြပည်ေတာ် - စာတည်းမှး ၀၆၇-၃၆၁၂၆၊ စာတည်းအဖွဲ ၀၆၇-၃၆၁၂၈၊ ၀၆၇-၃၆၁၃၀၊ ဖက်စ် ၀၆၇-၃၆၁၃၁

ရန်ကုန်ုံးခွဲ - အမှတ် ၇၇၊ ၅၂ လမ်းှင့် မဟာဗ လလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ စာတည်းဌာန ၀၁-၂၉၂၈၃၂

မန်ေနဂျာ - ၀၁-၈၆၁၀၆၈၅၊ စီမံ/ေငွစာရင်း ၀၁-၂၉၁၄၅၄၊ ြဖန်ချေိရး ၀၁-၂၉၂၈၃၀၊ ေကာ်ြငာ ၀၁-၃၉၇၃၃၀၊ ဖက်စ် ၀၁-၂၀၃၃၅၁

စိုးရိမ်ပူပန်ေနေသာ ေအာက်ဆီဂျင်ကိုသတိမူ

စာတည်းမှးချပ ် - ဦးစိုးစိုးိုင်

စာတည်းမှး - ဦးဝင်းိုင်

စာတည်းများ - ဦးစန်း ေအာင်၊ ဦးေအဝမ်းစိုး၊

  ေဒ ခင်ခင်သက်၊ ေဒ ယုဝါဝါ၊ ေဒ သီသီမင်း၊

  ဦးဟိန်းထက်လင်း၊ ဦးသက်ေထွး

ဘာသာြပန် - ဦးိုင်လင်းကည်၊   

စာတည်းများ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်၊ ဦးစိုးသူရ 

အကီးတန်း - ဦးစိုးေအာင်၊ ေဒ စန်းယ်ဥ၊

သတင်းေထာက်များ   ေဒ ေနဇာဇာထွန်း 

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ၊ ေဒ ခင်ယုေဆွှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် -  ေဒ ွယ်ွယ်ထွန်း၊ ေဒ မျိးမျိးဝင်းှင့်အဖွဲ

ဒီဇိုင်း 

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ေဒ ေအးေအးသင်း

ယခုအခါတွင် ြပည်သူလူထုကားတွင ်ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မ များ အထူးြမင့်မား 
ေနရာ ေအာက်ဆီဂျင်ရိုင်ေသာေနရာများတွင ် ြပည်သူများ ကိတ်ကိတ်တိုးေဝှ 
ဝယ်ယေူနကသည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် ေအာက်ဆီဂျင်  
လိအုပ်ချက်များ ြဖစ်ေပ ေနသြဖင့် ထုိလုိအပ်ချက်ကုိ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက် 
အကူြပေစေရးအတွက ်ိုင်ငံေတာ်ှင့်တပ်မေတာ်ပိုင ် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံများ၊ 
ပဂု လကိပိင်ု ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုမံျားတွင် ထတ်ုလပ်ုမ တိုးြမင့်ိင်ုေရး ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိသည်။

ထုိအြပင် ြပည်သူလူထုအတွင်းမှ ေစတနာရှင် အလှရှင်များ စုေပါင်းလှဒါန်း 
ေငြွဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ိင်ုငေံတာ်ှင့အ်ဖဲွအစည်းများက လှဒါန်းေငမွျားြဖင့လ်ည်း 
ေကာင်း ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ုြပည်ပိင်ုငမံျားမှ မှာယတူင်သွင်း 
လျက်ရှိရာ  ေအာက်ဆီဂျင်စက်များ အဆက်မြပတ်ေရာက်ရှိေနပီး လိုအပ်ေသာ 
ြပည်သူများအား  ြဖန်ေဝေပးေနသည်ကိုေတွရသည်။  ြပည်သူလူထုကားတွင ်
ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်မ  ြမင့မ်ားလျက်ရိှေသာေကာင့ ်မိနယ်ရပ်ကွက်များတွင်လည်း 
ပဂု လကိဆိင်ုငယ်များ၌ ေအာက်ဆဂီျင်များ ေရာင်းချေပးလျက်ရိှရာ ေအာက်ဆဂီျင် 
ဓာတ်ေငွှင့်အတူ  ေအာက်ဆီဂျင်အိုးလိုအပ်မ များပါ   ြမင့်တက်လာသည်ကို 
ေတွရသည်။ ယင်းကိအုေကာင်းြပ၍ ေအာက်ဆဂီျင် အမှန်တကယ်လိအုပ်သေူရာ 
ဆရာဝန်၏ န်ကားမ မရိှဘဲ မိမိအစီအစ်ြဖင့် လုိအပ်သူများပါ တုိးပွားလာသည် 
ကို ေတွရသည်။

ထိအုခါ မမိတိို၏အသက်အ ရာယ်မထခိိက်ုေစေရးှင့ ်ဝသိမေလာဘသားတို၏ 
အ ရာယ်ကိပုါ အထူးသတြိပရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သလူထူုကားတွင် ေအာက်ဆ ီ
ဂျင်လိုအပ်မ  ြမင့်မားလာေသာအခါ ေအာက်ဆီဂျင်အိုးြပဿနာများ ေပ ေပါက် 
လာသည်။ ေအာက်ဆီဂျင်အတွက် ေအာက်ဆီဂျင်အိုးသီးသန် ြဖင့ ်မလုံေလာက ်
ေသာအခါ  အြခားဓာတ်ေငွအိုးများကိုပါ   ြပြပင်ေြပာင်းလဲသန်စင်ပီးေနာက ်
အသုံးချလာကသည်ကိုေတွရသည်။ ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ေနေသာသူများသည ်
အိုးအလွတ်ရလိုေဇာြဖင့် ြပြပင်ထားေသာအြခားအိုးများကို အသုံးြပမိေသာအခါ 
ေအာက်ဆီဂျင် ှ  က်ရေသာလူနာများအဖုိ ေဘးထွက်ဆုိးကျိးများ ေပ ထွက်လာ 
သည့်အြပင ်အသက်ေသဆုံးမ များပါ ြဖစ်ေပ လာသည်ဟု ကားသိေနရသည်။

ေအာက်ဆီဂျင်ဟူသည် လူတုိအသက်ရှင်သန်ေရးအတွက် အလွန်ူးည့ံေသာ 

သန်စင်သည့်   ေလလ ာတစ်မျိးြဖစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်   ေလထုထဲတွင် 
သန်စင်သည့်ေအာက်ဆီဂျင်များရိှပီးြဖစ်ေသာ်လည်း အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ 
ချိယွင်းချက်တစ်မျိးမျိးေကာင့ ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားေသာ  ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု
ရယအူသုံးြပရြခင်းြဖစ်သည်။ အြခားဓာတ်ေငွအိုးများကိ ုသန်စင်ထားသည်ဆိရုာ၌ 
အချ်အိုးကို မည်သိုပင်သန်စင်ေသာ်လည်း  အချ်မေပျာက်သကဲ့သို  သန်စင် 
ေသာေအာက်ဆဂီျင်များမှာ ပျက်စီးပီး မသန်စင်ေသာေလများ လတူို၏  အသက် ှ 
လမ်းေကာင်းှင့် အဆုတ်အတွင်း ေရာက်ရှိပီးေနာက် ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများ 
ြဖစ်ေပ လာိုင်သည်ကိ ုသတိချပ်ရမည်ြဖစ်သည်။

လူတိုအေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  ကူးစက်မ ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊  ေရာဂါ 
သံသယေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားေရာဂါများှင့ ်ကိုယ်ခံအားနည်းမ ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ 
အသက် ှလမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါကုိ အေကာင်းြပ၍ စုိးရိမ်ပူပန်မ ေကာင့ြ်ဖစ်ေစ 
အေကာင်းတစ်မျိးမျိးေကာင့ ်    အမှန်တကယ်လိုအပ်မ သာမက   မလိုအပ်ဘဲ 
လိုအပ်ေနသည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆကသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မ များ ြဖစ်လာကသည်။ 
ထိုေကာင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်မ များ လိသုည်ထက် ပိမုိလုိအုပ်မ  ြမင့တ်က်လာပီး 
မလိုလားအပ်ေသာ ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများ၊ ြပဿနာများ ြဖစ်ပွားလာသည်ကို 
ေတွရသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ေအာက်ဆဂီျင်အကူ ှသွင်းေပးမ ကိ ုကျန်းမာေရး 
ဆိုင်ရာ  ဆရာဝန်၊  က မ်းကျင်သူများ၏  လမ်း န်မ ြဖင့်သာ  လုပ်ေဆာင်သင့်ေပ 
သည်။

ယခအုခါတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် 
အဓိကလိုအပ်ေနေသာ ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ကို ိုင်ငံေတာ်၊ တပ်မေတာ်၊ 
ပုဂ လိကက  များတွင် အေရးေပ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးေနပီး ေရာဂါအမှန် 
တကယ်ြဖစ်ပွား၍ အသက် ှရန်အခက်အခဲြဖစ်ေနေသာ လူနာများအတွက် 
ေဆးုံများတွင ်ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးေနပီြဖစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ဦး 
တစ်ေယာက ်အသက် ှမဝဘ ဲေအာက်ဆီဂျင်ကျသည့်လက ဏာြဖစ်ေပ ေနပါက 
ကျန်းမာေရးပညာရှင်များ လမ်း န်ထားသည့်   အေရးေပ အသက် ှိုင်ေရး 
လုပ်ငန်းစ်များကိ ု ြပလုပ်ကပီး နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို သွားေရာက်ကာ 
လမ်း န်မ ကို ခံယူသင့်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ 
ကာလတွင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ေရှာင်ရန်/ေဆာင်ရန် အချက်အလက်များကို 
အေလးထားလိုက်နာကာ ေရာဂါကာကွယ်ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ကပီး 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါထက် ပုိမုိစုိးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ြဖစ်ေနေသာ ေအာက်ဆဂီျင်ြပဿနာကိ ု
သတိထားဆင်ြခင်၍ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏ လမ်း န်မ ှင့်အည ီ

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်အေလးအနက်တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။ ။

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၇

ဇူလိုင်လ  ၁၇  ရက်ေနမှ  ၂၅  ရက်ေနအထိ   ကာလကို 

အများြပည်သူတို၏ အလုပ်ပိတ်ရက်များအြဖစ် သတ်မှတ် 

ထားပီးြဖစ်ရာ ြပည်သူများအေနြဖင့် အေရးေပ သွားလာရန် 

အတွက်လည်းေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ေဆးှင့် ေဆး 

ကရိယိာများ သယ်ယရူန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ကန်ုစည်များ 

ပုံမှန်စီးဆင်းရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊       ိုင်ငံပိုင်ြမန်မာ 

အမျိးသားေလေကာင်းအေနြဖင့ ်ပတ်ိရက်မရိှ ပျသံန်းေပးသွား 

မည်ြဖစ်သည်။ 

ြပည်တွင်းခရီးစ်များအြပင ်  ိုင်ငံြခားကယ်ဆယ်ေရး 

ခရီးစ်များြဖစ်ေသာ   ဘန်ေကာက်၊  စင်ကာပူ၊  နယူးေဒလီ၊ 

ချန်ဒူးှင့် ကုန်စည်သယ်ယူေရး Cargo Flight များြဖစ်ေသာ 

ပီကင်း၊ ကူမင်းမိများသိုလည်း  ေြပးဆွဲေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း အသိေပးေကညာထားသည်။               သတင်းစ်

ဆီဆိုင်  ဇူလိုင်  ၁၇
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထန်ိးချပ်ိင်ု 
ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု     အရှိန်အဟုန်ြမင့် 
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ေဒသခံတိုင်းရင်း 
သားြပည်သူများ ှာေခါင်းစည်းကိ ုစနစ် 
တကျတပ်ဆင်  အသံုးြပသွားလာကေစ 
ရန်ှင့် ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မရိှေစရန်  
အတွက် ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း)  ပအုိဝ်း 
ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဆီဆုိင်မိ၌ 
ဇူလိုင် ၁၇ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန်က 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ှာေခါင်း 
စည်းများအခမ့ဲြဖန်ေဝေပးြခင်းှင့် အသ ိ
ပညာေပးလပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့
ေကာင်း သိရသည်။

ှာေခါင်းစည်းများအခမဲြ့ဖန်ေဝေပး
ြခင်းှင့်   အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ရာတွင ် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်
ေရးအဖွဲဥက     ဦးထင်ေကျာ်၊   ဒုတိယ 
မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှး  ဦးေစာေမာင်ေဗ၊ွ 
မိနယ်ရတဲပ်ဖဲွမှး ရမှဲး ေရ သာထွန်းှင့် 
ရဲတပ်ဖဲွဝင်များ၊ မိနယ်စည်ပင်သာယာ 

မင်းြပား   ဇူလိုင်  ၁၇ 
ရခုိင်ြပည်နယ်        မင်းြပားမိနယ်၌ 
လတ်တေလာ အသက် ှလမ်းေကာင်း 
ဆိုင်ရာ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်မ  
မရိှေစေရးအတွက် အြပင်ထွက်သည့အ်ခါ 
တိုင်း  ှာေခါင်းစည်းမြဖစ်မေနတပ်ဆင ်
သွားလာေရး     အသိပညာေပးြခင်းှင့ ်

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်း ပိတ်ရက်မရှ ိပျသံန်းေပးမည်

ပအုိဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဆီဆိုင်မိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 
ှာေခါင်းစည်းများအခမဲ့ြဖန်ေဝေပးြခင်းှင့် အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်

ေရးဌာန အမ ေဆာင်အရာရိှ ဦးထန်ေဒါင့် 
တွန်၊       မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 
မိနယ်     ကက်ေြခနီအသင်းဝင်များ၊ 
ပရဟိတအဖွဲဝင်များှင့ ်      ရပ်ကွက ်
အုပ်ချပ်ေရးမှးများက      လူစည်ကား 
ရာေနရာြဖစ်ေသာ  ဆီဆိုင်မိမေဈးေရှ 
ဆီဆိုင်-ေတာင်ကီး    ြပည်ေထာင်စု 
လမ်းမကီးေပ ၌    ြဖတ်သန်းသွားလာ 
ေသာ  ြပည်သူများ၊   မိမေဈးအတွင်း/
အြပင်ှင့်         ယာယီပျကံျေဈးတွင ်

ေဈးေရာင်း၊ ေဈးဝယ်ြပည်သူများအား 
ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးြခင်း 
ှင့် စနစ်တကျ ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင ်
ေရး၊ လစူလုေူဝးမြပလပ်ုပါရန်ှင့ ်ေနအမ်ိ 
ြပင်ပ ထွက်ခွာပါက မြဖစ်မေန ှာေခါင်း 
စည်းတပ်ဆင်သွားလာကေရး၊ လက်ကို 
မကာခဏ ေဆးေကာရန် စသည်များကိ ု
အသပိညာေပးေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိ 
သည်။                   

                        ခွန်ရဲေထွး(ဆီဆိုင်)

မင်းြပားမိ၌  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်တားဆီးရန် အသိပညာေပး
ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ေရးြပလုပ်ြခင်းကုိ  
ယေန  နံနက် ၉ နာရီက  မိေပ ရပ်ကွက် 
များရှိ လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊  ကားဂိတ်ှင့ ်
မိဝင/် မိထွက်ေနရာများတွင ်  အခမဲ့ 
ြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို ေဆာင်ရက်ရာတွင် မိနယ ်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ် 

ေရးှင့ ်   အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတ ီ
ဥက    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    
ဦးမျိးစိုးမိုး   ဦးေဆာင်ေသာ   မိနယ် 
အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 
များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ပညာေရး 
ဝန်ထမ်းများ၊ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ  
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှ   ဝန်ထမ်းများ၊ 
မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊  စည်ပင် 
သာယာေရးအဖဲွဝန်ထမ်းများ၊  ကက်ေြခနီ 
တပ်ဖဲွဝင်များက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက် 
ြပန်ပွားမ မရှိေစေရးအတွက်    အြပင် 
ထွက်လ င် ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင် 
သွားလာကရန်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း မပါရှိ 
သူများအား  ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း  ခုေရ 
၆၀၀ ခန်အား  အခမဲြ့ဖန်ေဝခဲ့ပီး ှာေခါင်း 
စည်း  မပါရှိသူများအား  ပထမအကိမ် 
ဒဏ်ေကးေငွအြဖစ်ေငွကျပ ်၅၀၀ ကျပ် 

အား ေပးေဆာင်ေစခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ 
           ခင်ေမာင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)



ဇူလုိင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံေရးသေဘာ

(၁၉၄၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေနတွင ်ကျင်းပသည့ ်ဖဆပလအဖွဲချပ်ကီး၏ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ၌ 

ဖဆပလဥက   အြဖစ် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ေြပာကားေသာ မိန်ခွန်းေကာက်ုတ်ချက်)

ုိင်ငံေရးသေဘာအမှန်မှာ က ု်ပ်တုိလူသားတုိှင့် မတန်မရာ ြမင့်ြမတ်လွန်းသည်လည်းမဟုတ်၊ 

နမိ့က်ျလွန်းသည်လည်းမဟတ်ု၊ မျက်လှည့ေ်ဗဒင်လည်းမဟတ်ု၊ အဂ ိရတ်လည်းမဟတ်ု၊ ေကာက်မက် 

ဖွယ်ေကာင်းေသာ က ာရခရီးလည်းမဟတ်ု၊ ဘယ်သေူသေသ ငေတမာပီးေရာ စတ်ိေဇာှင့လ်ပ်ုေသာ 

အေရးကိစ လည်းမဟုတ ်က ်ုပ်တို၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ ေပ ေပါက်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေသာ အေြခေပ တွင် 

ေမ ာ်ေခ ၍ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေသာ အေရးကိစ သာလ င် ြဖစ်ေပ၏။
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ေနြပည်ေတာ်   ဇူလုိင်   ၁၇

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေရး ညိ  င်းအစည်း 

အေဝးကို  ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင် ုံးအမှတ်(၄)၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန ေနြပည်ေတာ်၌ ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း တက်ေရာက်သည်။

ေြပာကား

အစည်းအေဝးတွင ်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ယေနြပလုပ်သည့ ်

အစည်းအေဝး၏ အဓကိရည်ရယ်ချက်မှာ ယခုံုးပိတ်ရက်ရှည်အတွင်း 

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်    ကျန်းမာေရးှင့ ်  အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှ

ထုတ်ြပန်ထားသည့် အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊  န်ကားချက်၊ ပန်ကားချက် 

များအား တိတိကျကျလိုက်နာြခင်းြဖင့် ေရာဂါကူးစက်မ (Chain of 

Transmission)ကိ ုြဖတ်ေတာက်ုိင်ေရး သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးများက တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စမီျားှင့ပ်ူးေပါင်း၍ ကပ်ကပ်မတ်မတ် 

ေဆာင်ရက်သွားရန် အေရးကီးပါေကာင်း၊ ြပည်နယ်ှင့ ်တိင်ုးေဒသကီး 

အလုိက် ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မ ှင့် လုိအပ်ချက်ကုိ mapping ေရးဆဲွ 

ထား၍ ဗဟိှုင့ည်ိ  င်းကာ ေအာက်ဆဂီျင်မြပတ်လပ်ေအာင် ေဆာင်ရက် 

သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အေရးေပ လူနာများကုိ ေှာင့်ေှးမ မရိှေစဘဲ 

ကုသမ ရရိှေစရန် ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိတုိကျန်းမာေရး

ဝန်ထမ်းများတွင်လည်း  ကူးစက်မ  န်း  ြမင့်တက်လာသည့်အတွက ်

Infection Prevention and Control Guideline အတုိင်း တိတိကျကျ 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်လိုပါေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း 

အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ေဆး ထိုးှံမည့်သူစာရင်း တိတိကျကျရရှိေရး၊ ကာကွယ်ေဆးထိုး 

မှတ်တမ်း  စနစ်တကျထားရှိေရးှင့်  ကာကွယ်ေဆးထိုးမှတ်တမး် 

ကတ်ြပားများ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီထုတ်ေပးုိင်ေရး သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီး 

ဌာနများှင့် ညိ  င်းေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ ပထမလ  င်း၊ ဒုတိယလ  င်းှင့် ယခုတတိယလ  င်း တိုတွင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည့ ်အေတွအကံများကိ ုအသုံးချ၍ ြပည်သူလူထ ု

အတွက် ေနာင်တစ်ချန်ိတွင် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

ရရိှေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ထိုေနာက်    အစည်းအေဝးသို     တက်ေရာက်လာကသည့ ်

တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးများက 

လက်ရှိ ကံေတွေနရသည့ ်အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ 

 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ် န်ကားေရး 

မှးများက ြပန်လည်ေဆွးေွးခဲ့ကပီး ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးက ေပါင်းစပ် 

ညိ  င်းေပးကာ လိအုပ်သည်များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ရန် လမ်း န် 

မှာကားသည်။

ယေနြပလုပ်သည့်အစည်းအေဝးသုိ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကသုေရးဦးစီးဌာနမှ  န်ကားေရး 

မှးချပ်ှင့် ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ မေကွး 

တိုင်းေဒသကီး၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

မွန်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီး 

ဌာနမှးများှင့်  န်ကားေရးမှးများ တက်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။                                                                    သတင်းစ်

  ကမ ာဂိဟ်ဆိုး၊ ဇွတ်တိုးလိုေမ ၊ 

  ဇူလိုင်တစ်ဆယ့်ကိုး၊ ကိုယ်ကျိးနည်းခဲ့ေပ။ 

  ကိုးပွင့်ကယ်ေက ၊ မိုးေြမတုန်မ ။ 

  မျက်ရည်မိုးြဖာ၊ များသူငါ 

  ရင်နာေကကွဲရသည်တည့်ေလး။ 

  ွမ်းလျတမ်းတ လွမ်းရမေြဖသာ။ 

  ကိုးပွင့်ကယ်များ ထင်ရှားဂုဏ်ထည်ဝါ၊ 

  သည်လသည်အခါ၊ ေမ့ပါိုင်ေကာင်း။ 

  ေကာင်းမ အြဖာြဖာ၊ လှဒါန်းကာ 

  ေမတ ာေဝဆုေတာင်းသည်တည့်ေလး။ 

  အတိတ်လမ်းေကာင်း၊ ြပန်ေြပာင်းေတွးြမင်၊ 

  နယ်ချဲလက်ေအာက်၊ လွတ်ေြမာက်ဖိုလမ်းတွင်၊ 

  နယ်ချဲဆိုးeာ်၊ ပူးဝင်နတ်ဆိုး။ 

  စိတ်ိုင်းဝင်ကာ၊ လုပ် ကံလာ 

  ဇာတာကံငယ်ညိးချနိ်တည့်ေလး။ 

  အတ ကိုယ်ကျိး၊ ကီးစိုးယုတ်မာ၊ 

  နယ်ချဲကိုေပါင်း၊ မေကာင်းစိတ် ကံကာ၊ 

  ဝန်တိုမစ ာ၊ သစ ာေဖာက်ြပား။ 

  က န်တွင်းနစ်ရန်၊ ှစ်လိုက်ြပန် 

  စုံကန် ကန်ရက်အားသည်တည့်ေလး။ 

  ကိုးပွင့်ကယ်များ၊ လွင့်ပါးရှာပီ၊ 

  သေပါက်လက်ချက် ရက်စက်လွန်းလှသည်။ 

  သစ ာတိုင်တည်၊ ခိုင်ကျည်သတိှင့်။ 

  လက်ပါးေစေတွ၊ ှိမ်နင်းေလ 

  ေရရှည်ေကာင်းကျိးြမင့်ေစဖိုေလး။ 

  ကိုးပွင့်အာဇာနည်ေတွ 

  ေမ့မရိုင်ပါပီ။ 

  တိုးဆင့်သာယာစည်ေဝ 

  ယေနမှတိုင်ကမ  ာတည်။ ။ 
ေရနံသာေမာင်ေကျာ်ွန်  

တမ်းတလွမ်းရပါသည်
(တျာချင်း) 

ထားဝယ်   ဇူလိုင်   ၁၇

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး     ထားဝယ်မိ၌ 

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲပိုင ်    ေစျးများတွင ်

ယေနနနံက်ပိင်ုးက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ပျံံှမ ထန်ိးချပ်ိင်ုေရး အသပိညာေပးလပ်ုငန်း 

များကို အရှိန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်
စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများက ေစျးေရာင်း 

ချသှူင့် ေစျးဝယ်သမူျားအား ေစျးေရာင်းသည့် 

အခါတိုင်း  ှာေခါင်းစည်းတပ်ကပါ၊ ေရှင့် 

ဆပ်ြပာြဖင့် လက်ကိမုကာခဏေဆးပါ၊ တစ်ဦး 

ှင့် တစ်ဦး ေြခာက်ေပအကွာတွင ်ေနထိုင်ပါ၊ 

ှာေခါင်းစည်း စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ၊ ှာေခါင်း 

စည်း မတပ်လ င်  ေစျးအြပင်ထွက်ေပးကပါ၊ 

ဖျားနာြခင်း၊ အနံေပျာက်ြခင်းများ ြဖစ်ေပ လာ 

ပါက   မိမိအိမ်တွင်ေနထိုင်၍  သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားထ ံအေကာင်းကားပါ စသည့် 

အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများကို   လက်ကိုင ်

စပီကာြဖင့် ေစျးအတွင်းလှည့်လည်၍ အသိ 

ပညာေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများထားရှိရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေနသည့်စင်တာများှင့် ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆး
ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၁၇

ကိဗုစ်-၁၉  လနူာများထားရိှရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ေနသည့်စင်တာများှင့်    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမ ှ

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ များကုိ ယေန နံနက်ပုိင်း 

က ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    ဦးလှစိုးှင့်ေကာင်စအီဖဲွဝင်များ၊  ရန်ကန်ုတိင်ုး 

စစ်ဌာနချပ်  တိုင်းမှးဗိုလ်ချပ ်   ွန်ဝင်းေဆွှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေရှးဦးစွာ နနံက် ၈ နာရခဲွီတွင် မဂ  လာေတာင်ွန် 

မိနယ်  မအူကုန်းစက်ုံလမ်းရှ ိ  ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  ဝန်ထမ်းသင်တန်း 

ေကျာင်းဝင်းအတွင်းရိှ အေဆာင်(၄)ေဆာင်တွင် လူနာ   

၁၀၀၊ လ  င်မိနယ် ကိဗုစ်ကသုေရးစင်တာတွင်လနူာ 

၇၅၀၊ စင်တာများအတွက် ကုသေရးအဖွဲများှင့ ်       

လုပ်အားေပးအဖွဲများအားလုံးတိုအတွက ်အိပ်ရာ၊ 

ြခင်ေထာင်၊  ခုတင်ှင့်     ေရချိးခန်း၊  အိမ်သာများ၊ 

တစ်ကိုယ်ေရသုံးပစ ည်းများ    ြပင်ဆင်ေနမ များ၊           

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မည့်   လူနာများအတွက်        

ေအာက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်း  သွယ်တန်းတပ်ဆင်ေနမ  

များကုိ ကည့် စစ်ေဆးရာ တာဝန်ရိှသူများက ရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။   ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များအေပ  

ေကာင်စီဥက   ှင့်  တိုင်းမှးတိုက လိုအပ်သည်များ 

မှာကားြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ေကာင်စီဥက   ှင့်   တိုင်းမှးတို 

သည်    ကမာရတ်မိနယ ်    ြမန်မာ့သေ  ဘာကျင်း 

လုပ်ငန်းရှိ   ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမ ှေအာက်ဆီဂျင ်

ထုတ်လုပ်ေနမ များကို        ကည့် စစ်ေဆးပီး                    

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ေနေသာ    ြပည်သူများ၏         

လက်ဝယ်သို အြမန်ြဖန် ြဖးေပးရန်ှင် ့    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကမည့်    အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွှင့်  လူမ ေရး 

အဖဲွအစည်းများကိ ုေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးခဲ့ပီး လိအုပ် 

သည်များမှာကားခဲ့သည်။

ေကာင်စီဥက   ၊    တိုင်းမှးှင့်တာဝန်ရှိသူများ 

သည် မွန်းလဲွ ၂ နာရီတွင် ေမှာ်ဘီမိနယ် ေြမာင်းတကာရိှ 

အမှတ်(၄)ဓာတ်ေြမသဇာစက်ံုှင့် အမှတ်(၂)သံမဏ ိ

စက်ုမံျားရိှ Oxygen Plant များတွင် ေအာက်ဆဂီျင် 

ထုတ်လုပ်ေနမ များကုိ ကည့် စစ်ေဆးရာ တာဝန်ရိှ 

သူများက လက်ရိှေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ များ

ကို ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ ေကာင်စီဥက   ၊ တိုင်းမှး 

တိုက လိအုပ်လျက်ရိှသည့် ေအာက်ဆဂီျင်များတိုးြမင့် 

ထုတ်လုပ်ေရးအတွက် လိုအပ်သည်များလမ်း န် 

မှာကားသည်။  ၎င်းစက်ုံသုံးခုမ ှ  ေအာက်ဆီဂျင် 

လီတာ ၄၀ ဆံ ့အုိးအလံုးေရ ၁၂၀၀ ေကျာ် ထုတ်လုပ် 

ိုင်ေကာင်း သိရသည်။

ကုိဗစ်−၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းတွင်  မျိးုိးဗီဇ 

ေြပာင်းလမဲ ေကာင့် ဒတုယိလ  င်းထက်လနူာများတွင် 

ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်မ ြမင့်မားေနသြဖင့် ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင်  ေအာက်ဆဂီျင် 

လိုအပ်ချက်များ  ြဖစ်ေပ ခဲ့သြဖင့်  ေအာက်ဆီဂျင် 

လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်တင်းေပးရန်ိုင်ငံေတာ်ှင့် 

တပ်မေတာ်ပုိင်  Oxygen   Plant များ၊   ပုဂ လိကပုိင် 

Oxygen Plant များမှ    တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသကဲသ့ို တိင်ုးေဒသကီး

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏    အနီးကပ်ကီးကပ ်             

လမ်း န်မ ြဖင့် ေစတနာရှင်အလှရှင်များက  စေုပါင်း 

လှဒါန်းေငွများြဖင့်လည်း ေအာက်ဆီဂျင်ှင့် ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများကိ ုြပည်ပိင်ုငမံျားမှ မှာယတူင်သွင်းကာ 

ေဆးုံများှင် ့ ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်သည့်ြပည်သ ူ

များထံသို    ပိုေဆာင်ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိေကာင်း       

သိရသည်။                     ဆန်းေကျာ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

စစ်ေတွ  ဇူလိုင်  ၁၇

ရခိုင်ြပည်နယ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းသည်   ြပည်နယ်စီမံ          

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊    ြပည်နယ် 

ဥပေဒချပ်၊ ြပည်နယ်၊ ခိင်ု၊ မိနယ်အဆင့ဌ်ာနဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူယေနညေနပိင်ုးက စစ်ေတ ွ

မိ  ပိွင့က်မ်းေြခှင့ ်စစ်ေတတွက သိလ်ု(အေဟာင်း) 

Quarantine  Center   အသွားအလာကန်သတ ်

ေစာင့်ကည့်မည့်သူများထားရှိမည့ ်ေနရာများအား 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ေရှးဦးစွာ  ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက     ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းှင့်အဖွဲသည ်

စစ်ေတွမိ စစ်ေတဟွိတုယ်ကမ်းေြခှင့် ပိွင့က်မ်းေြခ 

တိုအား     ေခတ ပိတ်ထားမ အေြခအေနများကို 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးကသည်။ ဆက်လက်၍ 

ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ှင့်အဖွဲ 

သည်  စစ်ေတွမိကစ ပရပ်ကွက ်ဖိုေြမေနရာအား 

ေခတ ပတ်ိထားမ အေြခအေနကိ ုသွားေရာက်စစ်ေဆး 

ကသည်။ 

စစ်ေတွမိနယ်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ရခိုင်ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း 

Quarantine Center များ သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆး

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ိင်ုရန် လအူများဆုံး လာေရာက် 

အပန်းေြဖေနရာများတွင် အားကစားလပ်ုြခင်း၊ ဝိင်ုးဖဲွ 

စားေသာက်ြခင်းများကို  ဟန်တားိုင်ရန်အတွက ်

စေနေနှင့ ်တနဂ  ေေွနများတွင် အဆိပုါေနရာများ 

အား ေခတ ပတ်ိထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် အြခား 

ေသာေနများတွင်လည်း  ၎င်းေနရာများ၌  ဝိုင်းဖွဲ 

စားေသာက်ြခင်းများေဆာင်ရက်ပါက ဖမ်းဆီးအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုသို   ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများအား        

ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ှင့် တာဝန် 

ရှိသူများက  သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးြခင်းြဖစ ်

သည်။ ထိုေနာက် ြပည်နယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စ ီ

ဥက   ှင့အ်ဖဲွသည် စစ်ေတတွက သိလ်ု(အေဟာင်း)၌ 

Quarantine  Center   အသွားအလာကန်သတ ်

ေစာင့်ကည့်မည့်သူများ ထားရှိမည့်ေနရာများအား 

သွားေရာက်ကည့် စစ်ေဆးရာ  စစ်ေတွခိုင်စီမံ        

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့်    တာဝန်ရှိသူများက 

လှည့်လည်ြပသကသည်။

စစ်ေတွတက သိုလ်(အေဟာင်း)  Quarantine 

Center တွင် (Stay at Home)သတ်မှတ်ထားသည့ ်

မိနယ်များမှ စစ်ေတွမိသို  လာေရာက်သူ ၁၅၀ 

ထားရှိိုင်ရန်စီစ်ထားပီး  ထိုအြပင ်  ေနအိမ်တွင် 

ေနထိင်ုေရး(Stay at Home) ေနရာများမှ စစ်ေတွမိ 

သို ေရာက်ရှိလာကသူများအား   ထားရှိိုင်ရန ်

Quarantine Center အြဖစ် စစ်ေတွတက သိုလ် 

အေဟာင်းေနရာ၊ ခိုင်သဇင်ပန်း ခံခန်းမ၊ ေလာကာ 

န ာ ေစတီေတာ်အတွင်းမှ  သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်၊ 

ေရချမ်းြပင်ေကျးရာအနီးတွင်ရိှသည့ ်အားကစားှင့ ်

ကာယသိပ ံေကျာင်းှင့်    ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်           

အေဆာက်အအုမံျား အရန်အသင့ ်စစီ်ထားေကာင်း 

သိရသည်။                         တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၇

ေဇယျာသရီိမိနယ်  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာနက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ ်

ိုင်ေရးအတွက်  ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းများ 

အခမဲြ့ဖန်ေဝြခင်းကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးက   ေဇယျာ 

သီရိမိနယ ်   နန်းသေကျးရာအုပ်စ ု   ဒိုးပင်ခုံ 

လမ်းဆု၊ံ ေရဆင်းေကျးရာအပ်ုစ ုေရဆင်းေဈးေရှ 

ှင့ ်   လ ပ်စစ်လမ်းခဲွတိုတွင် ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ရာတွင်  ေဇယျာသီရိမိနယ ်   ဒုတိယမိနယ် 

အပ်ုချပ်ေရးမှး ဦးေနမျိးေအာင်၊   ကျန်းမာေရးှင့ ်

ေရာဂါှိမ်နင်းေရးတပ်မ ှဗိုလ်ကီးသိန်းထိုက်ှင့် 

မိနယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှ  တာဝန်ရှိသူ 

များက ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါသတိေပး  းေဆာ်ြခင်း၊ 

ေနအိမ်ြပင်ပထွက်ခွာသူများ    ပါးစပ်ှင့  ်

ှာေခါင်းစည်း  တပ်ဆင်ပီးမှသာ သွားလာေရး 

အသပိညာေပးြခင်းှင့ ်   ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း   

အခ ု ၃၀၀ ကိ ုအများြပည်သမူျားထ ံအခမဲြ့ဖန်ေဝ 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   

 မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ိုင်ေရး ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန်ေဝ ကိုဗစ်-၁၉

ေရာဂါ

ကာကွယ်ဖို

စနစ်တကျ

လက်ေဆးစို



ဇူလိုင်  ၁၈၊   ၂၀၂၁

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး   

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် 

၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အစည်းအေဝး၌   ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

“အမျိးသားစည်းကမ်းအစ စာသင်ေကျာင်းက” ဆိသုည့အ်တုိင်း စာသင်ေကျာင်းမှ အမျိးသားစည်းကမ်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးိင်ုရန်ှင့် 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ေကျာင်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်လိုေကာင်း၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ပညာ 

သင်ကားေရးကိသုာ အေလးထားေစလိေုကာင်း၊ သေူနရာှင့သ်သူာ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက် အဓိကအားြဖင့် 

ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်ဥပေဒကိ ုနားလည်ရန် အေရးကီးေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မမိတိိုအေနြဖင့ ်တက သိလ်ု၊ ေကာလပ်ိများတွင် ဥပေဒပညာရပ်များ 

သင်ကားေရးေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဒမီိကုေရစစီနစ်တွင် ဥပေဒအား  ေလးစားလိက်ုနာြခင်းမရိှပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မြဖစ်ိင်ုသကဲသ့ို 

လွတ်လပ်ပီး တရားမ တသည့် သန်ရှင်းသည့် ဒီမိုကေရစီစနစ်မြဖစ်ိုင်ေကာင်း။
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မေကွးတိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွလူနာများ 

ထားရှိေဆာင်ရက်ရန် အေဆာင်များှင့် ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ကည့် စစ်ေဆး
မေကွး   ဇူလိုင်   ၁၇

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    

ဦးတင့လွ်င်သည် တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူနနံက်ပိင်ုး 

တွင်  မေကွးမိ  တိုင်းေဒသကီးအားကစားကွင်း 

အတွင်းရှိ ဖူဆယ်အားကစားုံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ 

များ ထားရှိကုသိုင်ရန ်အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ 

ြပင်ဆင်ထားရိှမ  အေြခအေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ပီး ေသာက်သုံးေရြပတ်လပ်မ မရှိေစေရး၊ မီးရရှိေရး 

ှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများအား 

အလှည့်ကျတာဝန်ေပးအပ်ရန ်မှာကားသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဥက   ှင့် အဖဲွဝင်များသည် မေကွးတက သုိလ် 

ဗိဿိုးေဆာင်သို ေရာက်ရှိပီး ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ 

များထားရှိရန်   ြပင်ဆင်ထားရှိမ ၊  ပတ်ဝန်းကျင ်

သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်မ ှင့ ်တာဝန်ချထားမ  အေြခ 

အေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆးကာ ကညူေီဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေသာ  မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊   ကက်ေြခနီ 

တပ်ဖဲွဝင်များှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ေက းေမွး 

ိုင်ရန် ေငွကျပ် ၈၀၀၀၀ ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့သည်။

ယင်းေနာက်   ေကာင်စီဥက   ှင့်  အဖဲွဝင်များ 

သည် မေကွးမိနယ်အား Stay at Home သတ်မှတ် 

ထားရိှမ အေပ  ြပည်သမူျား လိက်ုနာေစေရးအတွက် 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ေနေသာမေကွးမိ ဗိလ်ုချပ်လမ်း 

ှင့် နတ်ေမာက်လမ်းဆုံသို ေရာက်ရှိပီး စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခအေနများကိ ုကည့် စစ်ေဆး 

ကာ   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  ဝန်ထမ်းများ 

အတွက်  ေငကွျပ် ၈၀၀၀၀ ေထာက်ပံေ့ပးအပ်သည်။ 

ယင်းေနာက် ဥက   ှင့်အဖွဲဝင်များသည ်မေကွးမိ 

ကမ်းနားလမ်းတွင ်    တည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ 

ညေဈးေဆာက်လုပ်မ လုပ်ငန်းခွင်သို     ေရာက်ရှိ 

စစ်ေဆးသည်။

သွားေရာက်ကည့် 

ဆက်လက်၍    မေကွးမိတွင ်   ကိုဗစ်-၁၉ 

အတည်ြပလနူာများ ထပ်မမံျားြပားလာပါက ထားရိှ 

ိုင်ရန် အေြခခံကျန်းမာေရးတက သိုလ်ှင့် အစိုးရ 

စက်မ လက်မ သပိ ံေကျာင်းများမှ ေကျာင်းအပ်ိေဆာင် 

များကို  သွားေရာက်ကည့် ခဲ့ပီး မေကွးမိတွင ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ကန်ုတင်ကားစစ်ေဆးေရး 

ဂတ်ိှင့ ်ကန်ုတင်ကန်ုချဂတ်ိေဆာင်ရက်ေနမ  အေြခ 

အေနများကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။  

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်) 

ထားဝယ်     ဇူလိုင်   ၁၇

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း   မျိးိုးဗီဇေြပာင်းလဲလာေသာ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှမ များြပားလာသြဖင့် 

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက် ေနစ်ြမင့်တက်လျက် 

ရိှရာ ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက          ဦးတင်ေအာင်၊  

ကမ်းိုးတန်းေဒသတိင်ုးစစ်ဌာနချပ် ဒတုယိတိင်ုးမှး 

ဗိလ်ုမှးချပ် သစ်လွင်ထူး၊ တိင်ုးေဒသကီးစမီအံပ်ုချပ်  

ေရးေကာင်စအီဖဲွဝင်များှင့်  ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသ ူ

များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွလနူာများထားရိှမည့်  

ထားဝယ်ြပည်သူေဆးုံကီးှင် ့သူနာြပသင်တန်း 

ေကျာင်းကိ ုကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

မှာကား

ထိုေနာက်    တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး    စီမံ  

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ဦးတင်ေအာင်၊  ကမ်းိုး  

တန်းေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်       ဒုတိယတိုင်းမှး   

ဗိုလ်မှးချပ်သစ်လွင်ထူးတိုက     ထားဝယ်ြပည်သူ

ေဆးုံကီးဝင်းအတွင်း ေအာက်ဆဂီျင်စက်ထားရိှမည့် 

ေနရာအား   ကည့် စစ်ေဆးပီး  လိအုပ်သည်များကိ ု

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအား မှာကားခဲ့သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ဆက်လက်၍  တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး   စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက         ဦးတင်ေအာင်က  

ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါ   ပိုးေတွလူနာများထားရှိမည် ့

ထားဝယ်ြပည်သူေဆးုံကီးှင် ့သူနာြပသင်တန်း 

ေကျာင်းရှိအေဆာင်များတွင်    အိပ်ရာှင့်ေနရာ 

အထိင်ုအခင်း၊ စားေသာက်ဖွယ်ရာ၊ ေရချိးခန်း၊ အိမ်သာ၊ 

ေရ၊ မီးလုံေလာက်စွာထားရှိမ   အေြခအေနများကို      

ကည့် စစ်ေဆးရာ  ထားဝယ်ခိင်ု   စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

အဖွဲဥက     ဦးေအာင်စိုးမိုးက  ပိုးေတွလူနာများ 

အတွက် ထားဝယ်ြပည်သူေဆးုံကီးတွင် ၅၈ ဦးှင့် 

သနူာြပသင်တန်းေကျာင်းတွင် ၁၉၂  ဦး ထားရိှိင်ုေရး  

စစီ်ေဆာင်ရက်ထားရိှေကာင်း၊   ပိုးေတွလနူာဦးေရ 

အေပ မူတည်၍    စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင် ့   ေနရာထိုင်ခင်း   လုံေလာက်စွာ 

ရိှေကာင်းရှင်းလင်းတင်ြပပီး ၎င်း၏ရှင်းလင်းတင်ြပမ   

အေပ   တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး   စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    ဦးတင်ေအာင်က သက်ဆိင်ုရာတာဝန်  

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွလူနာများထားရှိမည် ့

ထားဝယ်ြပည်သူေဆးုံကီးှင် ့သူနာြပသင်တန်းေကျာင်းတိုကိ ုကည့် စစ်ေဆး

ရိှသမူျားှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲသ့ည်။

ဆက်လက်၍ ထားဝယ်ြပည်သူေဆးံုကီးှင့် 

သနူာြပသင်တန်းေကျာင်း တာဝန်ခမံျားက  ပိုးေတွ 

လူနာများအတွက် ဝုိင်ဖုိင်ှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ  

အတွက်  စားေသာက်ဖွယ်ရာများ   စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးေစလိေုကာင်း     ရှင်းလင်းတင်ြပရာ   တနသ  ာရ ီ

တိုင်းေဒသကီး      စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ဦးတင်ေအာင်က သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများှင့် 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲေကာင်း သတင်းရရိှသည်။

တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်အာဇာနည်ေနအထိမ်းအမှတ်ေဆာင်းပါး

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းကို 

ကည်ညိေလးစားသည်ဟုဆိုပါလ င် . . . 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး    ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ေကျးဇူးကို   

ေအာက်ေမပ့ါသည်။ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး  ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း 

ကို ကည်ညိေလးစားပါသည်ဟုဆိုလ င် အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး  

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း လိလုားေတာင့တ်ကိးပမ်းခဲရ့ေသာ အေှာင်အဖဲွ 

ကင်းသည့် အချပ်အြခာအာဏာပိုင် ိုင်ငံေတာ်အြဖစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ၊ 

ခံခ့ံထ့ည်ထည်၊ မားမားမတမ်တ် ဂဏ်ုသကိ ာရိှရိှ     ရပ်တည်ိင်ုေရးှင့်       

ြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများ    အချင်းချင်း 

ချစ်ကည်စည်းလုံးညီွတ်ေရးကို ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်။

ေမာင်ချမ်းေအး

အာဇာနည်ကီးများ၏        ဂုဏ်သိက ာကား 

ြမင့်ြမတ်လွန်းသည်။   ဂုဏ်ေကျးဇူးကား    ကီးမား 

လွန်းသည်။  ထတ်ုေဖာ်ဂဏ်ုြပ၍   မကန်ုိင်ုေအာင် 

ြမင့ြ်မတ်ကီးမားလွန်းပါသည်။  ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း 

ှင့အ်တတူကွ   ကျဆုံးခဲရ့ေသာ   အာဇာနည်ကီးများ 

သည် ဗတိသိ နယ်ချဲလက်ေအာက်မှ လွတ်ေြမာက် 

ေအာင် စွမ်းစွမ်းတမံ  ကိးစားအားထုတ်ကသူများ 

ြဖစ်သည်။           ဗိတိသ နယ်ချဲလက်ေအာက်မ ှ

လွတ်ေြမာက်ပီး   လွတ်လပ်ေရးရရိှသည့်အခါတွင် 

တုိင်းတစ်ပါးသားတုိ၏    သဇာလ မ်းမိုးမ    အေှာင် 

အဖဲွကင်းေသာ ကိယု့မ်င်းကိယု့ခ်ျင်းိင်ုင ံထေူထာင် 

ိင်ုရန်  ကစံည်ကိးပမ်းေနကသမူျားလည်း   ြဖစ်ပါ 

သည်။  

လွတ်လပ်ေရးေရာင်နီသန်း

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း ေခါင်းေဆာင်ကိးပမ်းမ  

ေကာင့ ်လွတ်လပ်ေရးေရာင်နသီန်းေနပါပ။ီ မကာမ ီ

လွတ်လပ်ေရးေနသစ ်    နိဒါန်းစရေပေတာ့မည်။ 

မကာမီတိုင်းတစ်ပါးသား    နယ်ချဲဗိတိသ တို၏ 

လက်ေအာက်မှ  လွတ်ေြမာက်ရေတာ့မည်ြဖစ်၍ 

ြပည်ေထာင်စဖွုား တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိေုမာင်ှမ  

များအားလုံး ဝမ်းသာေပျာ်ြမးေနကပ။ီ   ဝမ်းမသာ 

ိင်ုသ၊ူ မေပျာ်ြမးိင်ုသမူျားလည်း ရိှေနပါေသးသည်။ 

ထိုသူများမှာကား           ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်ကီးကိ ု     ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသ ူ

ိင်ုငသံားတို၏ လက်ထသဲို ြပန်လည်မေပးအပ်လိဘု ဲ

ဆက်လက်ြခယ်လှယ် စုိးမုိးအုပ်ချပ်လုိသည့်နယ်ချဲ 

ဗိတိသ ှင့်   နယ်ချဲဗိတိသ တိုအား      ဖူးဖူးမ တ် 

ကိုးကွယ်ကာ   ဗတိသိ နယ်ချဲတုိအလုိကျ   ကိးဆဲွ 

ရာကြပလိသုည့ ်  နယ်ချဲဗတိသိ တို၏ လက်ပါးေစ 

အမျိးသားေရး   သစ ာေဖာက်ေလာက်ေကာင်များ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

အမျိးသားေရး   သစ ာေဖာက်ေလာက်ေကာင် 

တိုကိ ု နယ်ချဲဗတိသိ တိုက ေသွးထိုးေြမာက်ပင့ေ်ပး 

က၏။ ြမဆွယ်လှည့်စားြဖားေယာင်းေသွးေဆာင် 

က၏။  အမျိးသားေရး  သစ ာေဖာက်ေလာက်ေကာင် 

တိုကလည်း နယ်ချဲဗတိသိ တို ေသွးထိုးေြမာက်ပင့ ်

ေပးသည့်အတုိင်း   ချိေထာင်ေနက၏။     ြမဆွယ် 

လှည့်စား   ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်သည့်အတိုင်း 

ချိက ေနက၏။      ဘနဖူးသိုက်တူးလိုကသူများ 

ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ပအားကိုး ပဆုန်ိိုးများြဖစ်ပါသည်။ 

အမိြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏   အကျိးကို 

မငဲ့ကွက်ဘ ဲြပည်ေထာင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားတို၏ 

အကျိးစီးပွားကို    လျစ်လျ ကာ    အမျိးဘာသာ၊ 

သာသနာ၊        ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ်းစ်လာများကိ ု

မျက်ကွယ်ြပထားသည့ ်ဘယ်သေူသေသ ငေတမာ 

လိသုမူျားြဖစ်ပါသည်။ အမြိပည်ေထာင်စြုမန်မာိင်ုင ံ

ေတာ်ကီးှင့်    ြပည်ေထာင်စုဖွား   တိုင်းရင်းသား 

ညီအစ်ကို   ေမာင်ှမများကိ ု    တိုင်းတစ်ပါးသား 

နယ်ချဲဗတိသိ တို၏        လက်ေအာက်ခကံ န်ဘဝမှ 

လွတ်ေြမာက်ေအာင ်       ကယ်တင်ရမည့်အစား 

က န်ဘဝမှ ုန်းမထွက်ုိင်ေအာင် တွန်းပုိလုိသူများ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

အခါသင့်အခွင့်ေကာင်းကိ ုေစာင့်လင့်

အှီသခင်စိတ်ေပျာက်၍ က န်စိတ်ေပါက်ေန 

ကေသာ အမျိးသားေရး  သစ ာေဖာက်ေလာက်ေကာင် 

များသည်  နယ်ချဲဗိတိသ တိုက   ေပးလာအံ့ေသာ 

ရာထူးဌာန ရများကိ ု   ြဖတ်လမ်းမ ှ   ရယူိုင်ရန် 

ကစံည်စတ်ိကူးေနကသည်။ အခါသင့အ်ခွင့ေ်ကာင်း 

ကိ ု ေစာင့လ်င့ေ်နကသည်။   ၎င်းတိုေစာင့်လင့ေ်နေသာ 

အခါသင့်အခွင့်သာသည့်     အချနိ်ေရာက်လာေချ 

ပ။ီ ၁၉၄၇ ခှုစ် ဇလူိင်ုလ ၁၉ ရက်ေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် 

ရန်ကုန်မိလယ်ရှိ    ဝန်ကီးများုံး  အစည်းအေဝး 

ခန်းမအတွင်း၌   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း ပါဝင်ေသာ 

ဝန်ကီးများ အစည်းအေဝးြပလုပ်ေနေသာအချနိ ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

နယ်ချဲလက်ပါးေစ အမျိးသားေရးသစ ာေဖာက် 

များသည်  ဘရင်ဂန်းေသနတ်များကိ ုကိင်ုေဆာင်ကာ 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းတို  အစည်းအေဝးြပလုပ်ေန 

ေသာ   အစည်းအေဝးခန်းမအတွင်းသို     အတင်း 

ေြပးဝင်လာပီး  အတင်းပစ်ခတ်ကာ    လုပ် ကံေလ 

ေတာ့၏။ အီှမသမာသူလူတစ်စု၏ လက်ချက်ြဖင့် 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းအပါအဝင ်      ဝန်ကီးများ 

ြဖစ်ကသည့ ်ဦးဘချိ၊ မန်းဘခိင်ု၊ ဦးဘဝင်း၊ သခင်ြမ၊ 

ဦးရာဇတ်၊ စဝ်စံထွန်း၊ အတွင်းဝန်ဦးအုန်းေမာင်ှင့် 

ရဲေဘာ်ကိုေထွးတို  ဆုံး ံးခဲ့ရပါသည်။ ဘယ်ေသာ 

အခါမ      ေမ့မရိုင်ေသာ    ရင်နင့်ေကကွဲရသည့ ်

အြဖစ်ဆိုးြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအခါတွင် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်အတ ူ

ကျဆုံးခဲရ့ေသာ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ 

ဂဏ်ုေကျးဇူးကိ ုအမတဲေစ ေအာက်ေမသ့တရိလျက် 

ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေနကိ ုအာဇာနည်ေနဟု သတ်မှတ်ဂုဏ်ြပထားပါသည်။ ှစ်စ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေနေရာက်တိုင်း အာဇာနည်ေနကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ 

(၇၄) ကိမ်ေြမာက်ရှိခဲ့ေပပီ။ ၁၉၄၇  ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉  ရက်ေနတွင ်   ကျဆုံးခဲ့ရေသာ အာဇာနည်ကီးများကိ ုေလးစားဂုဏ်ြပသည့်ေနထူးြဖစ်ပါသည်။ 

အာဇာနည်ကီးများ၏ ပုံရိပ်လ ာှင့် ဂုဏ်သိက ာ၊ ဂုဏ်ေကျးဇူးတိုကိ ုေအာက်ေမ့ေလးစားဂုဏ်ြပကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဂုဏ်ြပအေလးြပကရမည်    ြဖစ်သည့်နည်းတူ 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂဏ်ုေကျးဇူးကိ ု

မသိကျိးက န်ြပကာ    လုပ်ကံရက်သည့ ်    အမျိး 

သားေရး သစ ာေဖာက် ေလာက်ေကာင်မျိးကဲသ့ိုေသာ 

ပုဆိန်ိုးများ၏အ ရာယ်ကိုလည်း     အစ်အမဲ 

သတမိအူေလးထားကရေပမည်။  အေကာင်းမကူား 

အေမေကျာ် ေဒွးေတာ်လွမ်းချင်ကသည့ ်အမျိးသား 

ေရး    သစ ာေဖာက်ေလာက်ေကာင ်   မျိးညစ်များ 

ရှိေနေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေသွးထိုးေြမာက်ပင့်

ယေနကာလတွင် အမျိးသားေရးသစ ာေဖာက် 

ေလာက်ေကာင်မျိးညစ်များသည် အမြိပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီးှင့ ်     အချပ်အြခာ 

အာဏာပိုင်  ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသား   ြပည်ေထာင်စုဖွား 

တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိေုမာင်ှမများ၏ ဇာတပိညု 

ဂုဏ်မာနများ    ညိးမိှန်ေအာင် အေရာင်ဆုိးေပးေန 

ကသည်။      ိုင်ငံ့ပိုင်နက်ပွန်းပဲ့ေအာင်တွန်းဖဲ့ေန 

ကသည်။    အှီေလာက်ေကာင ်  မျိးညစ်များကိ ု

ြပည်ပအသိင်ုးအဝိင်ုးတစ်စကု  အမတဲေစေသွးထိုး 

ေြမာက်ပင့်အားေပးေနက၏။ 

 အှီ       ြပည်ပအသိုင်းအဝိုင်းတစ်စုသည ်

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်သည့ ်        ခိုင်မဲေနေသာ 

ြပည်ေထာင်စုသမ တ       ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကီး 

ယမ်ိးယိင်ုေအာင်ှင့ ်   ပေဝသဏကီတည်းက   တစ ု

တစည်းရင်းှီးချစ်ကည်စွာ      ေအးအတူပူအမ  

အတူတကွေနထိုင်လာကသည့် ြပည်ေထာင်စုဖွား 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိ ုေမာင်ှမများအချင်းချင်း 

စည်းလုံးညီွတ်မ အင်အားပိကွဲေအာင ်ေသွးထိုး 

ဖိခဲွေနကသည်။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံ 

ေတာ်ကီး   ယိမ်းယိုင်ကာ   ြပည်ေထာင်စုအင်အား 

ပျက်ြပားချည့်နဲလာသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်၎င်းတို 

၏  သဇာလ မ်းမိုးလိုေသာေကာင့ ်  ေသွးထိုးဖိခွ ဲ

ေပးေနြခင်း ြဖစ်သည်။   ၎င်းတုိအလုိကျြခယ်လှယ် 

စိုးမိုးိုင်မည့်    သဇာခံနယ်ပယ်ချဲထွင်ေနြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အသစ်ထွင် အသစ်ဆင်လာေသာ နယ်ချဲ 

နည်းလက်သစ်၊     နယ်ချဲနည်းပရိယာယ်လည်း 

ြဖစ်ပါသည်။  

အမျိးသားေရးအြမင်ြဖင့ ်ဆင်ြခင်သတိမူ

 နယ်ချဲလက်သစ်၊    နယ်ချဲနည်းပရယိာယ်ကိ ု

အစ်အမဲသတိြပေနကရေပမည်။      သတိမမူ 

ဂူမြမင်၊ သတိမူမှ ြမြမင်သည်ဟူေသာ ဆုိုိးစကား 

အတိင်ုး ြမန်မာတစ်မျိးသားလုံး၏ ှလုံးအမ်ိထတွဲင် 

အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်   ကိန်းေအာင်းလျက ်

အမျိးသားေရးအြမင်ြဖင့်   ဆင်ြခင်သတိမူေနပါက 

နယ်ချဲလက်သစ်၊        နယ်ချဲနည်းပရိယာယ်ကိ ု

ထင်းထင်းလင်းလင်း သိလာြမင်လာမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး၊          ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးဖခင်ကီး၊ ြမန်မာတစ်မျိးသားလုံး၏

လမ်းြပေရှေဆာင်        မီး ှးတန်ေဆာင်ကီးြဖစ်သ ူ

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းက           ဗတိသိ လက်ေအာက် 

က န်ဘဝမှ  လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက်  အသက်ှင့် 

ရင်းပီး    ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေသာေကာင့ ်

အချပ်အြခာအာဏာပိင်ုဆိင်ုသည့ ် လွတ်လပ်သည့ ်

ိင်ုငေံတာ်အြဖစ်   ကမ ာအ့လယ်တွင်   ခိင်ုခိင်ုမာမာ၊ 

မားမားမတ်မတ်၊    ခံ့ခံ့ထည်ထည်၊      ဂုဏ်သိက ာ 

ရှိရှိ    ရပ်တည်ိုင်ြခင်းြဖစ်သည်ကိ ု      သတိမူသင့် 

လှေပသည်။    ထိုအတ ူ    အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏         ဂုဏ်ေကျးဇူးကို 

ေအာက်ေမ့ပါသည်။ အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းကိ ု            ကည်ညိေလးစားပါ 

သည်ဟု တတွတ်တွတ်ေြပာဆိုြမည်တမ်းေနုံှင့ ်

မပီးသည်ကိုလည်း         သတိြပေနကရဦးမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး       ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်း၏ေကျးဇူးကို   ေအာက်ေမ့ပါသည်။ 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး  ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း 

ကိ ုကည်ညိေလးစားပါသည်ဟဆုိလု င် အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီး  ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း    လိုလား 

ေတာင့တ် ကိးပမ်းခဲရ့ေသာ အေှာင်အဖဲွကင်းသည့ ်

အချပ်အြခာအာဏာပိုင် ိုင်ငံေတာ်အြဖစ ်ခိုင်ခိုင် 

မာမာ၊ ခံခ့ံထ့ည်ထည်၊ မားမားမတ်မတ် ဂဏ်ုသကိ ာ 

ရှိရှိ     ရပ်တည်ိုင်ေရးှင့ ်      ြပည်ေထာင်စုဖွား 

တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုေမာင်ှမများအချင်းချင်း 

ချစ်ကည်စည်းလုံးညီွတ်ေရးကိ ု       ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။          သိုမှသာ 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

ကို   ေကျးဇူးဆပ်ြခင်း၊      ကည်ညိေလးစားြခင်း 

မည်ေပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း                   တင်ြပအပ် 

ပါသည်။            ။ 



ဇူလုိင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ဟားခါး   ဇူလိုင်   ၁၇

ချင်းြပည်နယ ်      စီမံအုပ် ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ဦးငွန်ဆန်းေအာင်၊ အေနာက်ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် 

ဒတုယိတိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ် မျိးထွဋ်လ  င်၊ ြပည်နယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အဖဲွဝင်များှင့် ြပည်နယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   အတွင်းေရးမှးတိုသည ်

ယေနနံနက် ၁၀ နာရီက  ဟားခါးမိ အမှတ်(၃) 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း    ကန်သတ ်

ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာသို သွားေရာက်ပီး လူ ၆၆ 

ဦး ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ထားရှိိုင်ေရးအတွက ်

စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ      အေြခအေနများကို 

သွားေရာက်စစ်ေဆးသည်။

ထိုေနာက်   နံနက်  ၁၀  နာရီ  မိနစ်  ၄၀  တွင် 

ဟားခါးမိ   ြပည်သူေဆးုံကီးသို  သွားေရာက်ပီး 

ြပည်သူေဆးုံရှိ    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်

ေတွဆုံကာ   ပိုးေတွလူနာများှင့်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများအတွက်  အာဟာရြဖစ်အစားအစာများ 

ြဖစ်ေသာ ကက်ဥ၊ ေခါက်ဆဲွေြခာက်ထပ်ုှင့ ်Royal-D 

အားြဖည့်အချိရည်ဘူးများကုိ ြပည်နယ်စီမံအုပ် ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက   ၊ အေနာက်ေြမာက်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် 

ဒုတိယတိုင်းမှး၊ ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ချင်းြပည်နယ် စီမံအုပ် ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ဦးငွန်ဆန်းေအာင်

ပိုးေတွလူနာများှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် အာဟာရြဖစ်အစားအစာများ ေပးအပ်

အဖွဲဝင်များှင့် ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အတွင်းေရးမှးတိုက ေပးအပ်ရာ ဟားခါးမိ ြပည်သူ  

ေဆးုံအုပ် ေဒါက်တာရန်ိုင်က လက်ခံရယူသည်။

ြပည်နယ်စီမံအုပ် ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ှင့် 

အေနာက်ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်  ဒတုယိတိင်ုးမှး 

တိုသည်   ဟားခါးမိ   ြပည်သူေဆးုံအုပ်ကီးှင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား    လိုအပ်သည်များ 

မှာကားပီး  ပိုးေတွလူနာများကိုလည်း  အားေပး 

စကား ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ဟားခါးမိနယ်၌  ေမ  ၁၉  ရက်မှ ဇူလိုင် ၁၆ 

ရက်အထိ ပိုးေတွလူနာ ၂၁၇ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ငါးဦး၊ 

ေဆးုံဆင်းခွင့်ရသ ူ  ၁၃၉   ဦးရှိပီး   ၇၃   ဦးမှာ 

ေဆးကုသမ ခံယူဆဲြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။  

ခိုင်(ြပန်/ဆက်) 

မေမ့အပ်ပီ အာဇာနည်
  အာဇာနည်

  ဘာမထီတဲ့ စိတ်ဓာတ်

  တိုင်းြပည်နဲ လူမျိးအတွက်ဆို

  အသက်ကို ှင်းအပ်။

  ေလးြမတ်ဖွယ်ရာ ြပည့်သားေကာင်း

  ြပည်သူအေပါင်းက မေမ့ိုင်

  ယေနထိတိုင် ထာဝရ

  ဦး တ်ခဲ့က။

  လွမ်းဆွတ်တမ်းတ အာဇာနည်

  မေမ့ိုင်ပီ ြပည်ချစ်ပန်း

  လွတ်လပ်ြမန်း ေစဖိုအေရး

  အသက်နဲေသွး ေပးအပ်ကာ

  ေပးဆပ်ကာ သူစေတးတယ်

  အာဇာနည်ေတွရယ်။

  ဪ …

  ြပည်ြမန်မာ လွတ်လပ်ပန်းတွက်

  ဆွတ်ြမန်းကာယူ ေဆာင်က်းဖို

  ထီးထီးမတ်ခိုင် မယိုင်မလဲ

  မေလ ာ့ေသာ ဇွဲေတွနဲ

  အာဇာနည်ဆိုတဲ့ ြမန်မာ့ေသွး

  ဘိုးေဘးထိကို မေမ့ိုင်

  (၇၄)ှစ် တိုင်ခဲ့ပီ။     ။
မင်းသန်းိုင်(မုဒုံ)

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအထိမ်းအမှတ် ကဗျာ

 ေရှဖုံးမှ

Cylinder အိုး ၄၃၁ ခ၊ု Oxygen Cylinder အိုးအလွတ် 

၄၆၈ ခု၊ ေအာက်ဆီဂျင် ပါဝင်သည့် Cylinder အုိး 

၁၁၄၁ ခု၊ အိမ်သုံး Oxygen Concentrator အခု 

၄၇၉၀၊ Covid Test Kit  အခု ၁၁၄၀၀၀၊ Surgical 

Mask  ၂၄၄၄၆ Kg  တို တင်သွင်းခဲ့ပီး လာမည့ပ်တ်ိရက် 

များတွင်လည်း ကုမ ဏီများမှ  ဆက်လက်တင်သွင်း 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့်  ြပည်သူများအတွက်  အေရးေပ  

လုိအပ်လျက်ရိှေနသည့် Liquid Oxygen အပါအဝင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆုိင်ရာ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းကိရိယာများကုိ အစုိးရ 

ံုးပိတ်ရက်တွင်လည်း အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းဆိပ်ကမ်းများှင့ ်     နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှအခက်အခဲမရှိ တင်သွင်း 

ိုင်ေရးအတွက်   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း သတင်းရရိှ 

သည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရန် အိ ိယိုင်ငံ မိုေရးမိ တင်ိုပယ်ခိုင ်

မဏိပူရ်ြပည်နယ်အစိုးရဝန်ကီး      L.Susindro 

Meitei(Yaima)က စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး တမူးမိ 

ြပည်သူေဆးုံအတွက်     ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများြဖစ်သည့် ေအာက် 

ဆီဂျင် လီတာ ၄၀ အိုး အလုံး ၁၀၀၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

၁၀ လီတာအိုး အလုံး ၁၀၀၊ လက်သန်ေဆးရည်ဘူး 

၄၇၅ ဘူးှင့် ှာေခါင်းစည်း ၇၅၀၀၀ တိုကို ယေန  

တွင် ြမန်မာ-အိ ိယှစ်ိင်ုငနံယ်စပ် ဗိလ်ုိင်ုဝင်းလမ်း 

အနီးရှိ ဟိ ဘုရားေကျာင်းဝင်ေပါက်၌ လာေရာက် 

ေပးအပ်လှဒါန်းရာ တမူးမိ ြပည်သူေဆးုရိှံ ေဆးု ံ

အုပ်ကီး   ေဒါက်တာသူရက လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                                သတင်းစ်

အိ ိယိုင်ငံ မဏိပူရ်ြပည်နယ်အစုိးရဝန်ကီး

 L.Susindro Meitei(Yaima)က တမူးမိ ြပည်သူေဆးုံအတွက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ လာေရာက်လှဒါန်း 

 ကိုဗစ်-၁၉ မှ

ထိုသို တင်သွင်းြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိရာ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ      

ြပည်သူေဆးုံများှင့် ကိုဗစ်စင်တာများအတွက် ြပည်ပမှမှာယူထားသည့ ်

ေဆးုံသုံး ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွရည ်တင်ေဆာင်လာသည့ ်မက်ထရစ်တန် 

၂၆ တန်ဆံ့ ယာ်တစ်စီးသည် ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင် ေရာက်ရှိခဲ့ရာ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး   စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     ဦးေမာင်ကိုှင့်အဖွဲဝင်များ၊ 

အလယ်ပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ကုိကုိဦးှင့် တာဝန်ရိှသူများက 

ကိဆိုခဲ့ကသည်။ 

ထိုေနာက် Liquid Oxygen အရည်များကိ ုတာဝန်ယသူယ်ေဆာင်လာသည့်     

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး    ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်  မိြပဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အေထာက်အကြူပရန်ပုေံငရှွာေဖေွရးေကာ်မတဦက   က မ ေလးမိ အေထေွထ ွ

ေရာဂါကု ေဆးုံအုပ်ကီးထံသို လိုအပ်သည့်စာရက်စာတမ်းများှင့ ်အတူ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည်။ 

အဆုိပါေရာက်ရိှလာေသာ   Liquid Oxygen များကို ေဆးံုများှင့် ကုိဗစ် 

ကုသေရးစင်တာများတွင်    တက်ေရာက်ကုသမ ခံယူေနေသာ   လူနာများ၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ေနေသာ ြပည်သမူျားအတွက် တပ်မေတာ်၊ ကျန်းမာေရးှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီှင့ ်အလှရှင် 

များ၏ ေငွအား၊ လူအားအကူအညီများြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး    

ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်လျက်ရိှေသာ  ေဆးုမံျားှင့ ်  ြပည်သမူျားထသံို စနစ်တကျ        

ြဖန်ြဖးလှဒါန်းေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။  မကာမရီက်ပိင်ုးတွင်လည်း 

ထပ်မံမှာယူထားသည့် Liquid Oxygen များ ဆက်လက်ေရာက်ရှိလာမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုြပင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ု       

ပုိမုိထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက်  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ 

တစ်ဆင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကိ ုတင်သွင်းခွင့်ြပထားရာ ပုဂ လိက 

ကုမ ဏီတစ်ခုမှ တင်သွင်းလာသည့ ်လီတာ ၄၀ ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၂၇၈၅ 

လံုးသည် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ချင်းေရ ေဟာ်မိရိှ  နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခန်းသိုလညး်ေကာင်း၊ ေစတနာရှင် အလှရှင်များ၏ စုေပါင်းလှဒါန်းမ ြဖင့် 

ြပည်ပမှမှာယူထားသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင ်လီတာ ၆၀ ဆံ့ အလုံး ၅၀၊ လီတာ ၄၀ 

ဆံ့ ၇၉၈ လုံး၊ လီတာ ၂၀ ဆံ့ အလုံး ၇၀ ှင့် ၁၀ လီတာဆံ့ ၁၀၄ လုံးတိုသည် 

ြမဝတီမိရိှ နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှလည်းေကာင်း   အသီးသီးေရာက်ရိှလာ 

ခဲ့ေကာင်း သိရပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးှင့ ် မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီးတိုသို ဆက်လက်ပိုေဆာင် ြဖန်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                                                                  သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

အုိဘယ့်မိခင် စာေပဂီတပညာရှင် ဆရာမကီးေစာမုံညင်း ရှင်ေစာြဖ(စာေပဗိမာန်)

ဆရာမကီး ေစာမုံညင်း ေရးသားခဲ့သည့ ်

ြမန်မာအမျိးသမီးစာအုပ်။

ရတနာ့ဂုဏ်ရည်ြပဇာတ ်ဒါိုက်တာဆုကိ ု

လက်ခံရယူစ်။

စာေပဗိမာန်ှင့် က န်မ

လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ ှစ်က ြဖစ်ပါသည်။ စာေပ 

ဗိမာန်၏ ဂုဏ်သတင်းကီးမ ကို က န်မမိဘများ၏ 

ေြပာစကားများှင့ ်   ငယ်စ်က   ဖတ်ခဲ့ဖူးေသာ 

စာအပ်ုစာေစာင်များမှ သရိှိခဲ့ပီးြဖစ်ေလရာ ထိေုနရာ 

မျိးတွင် အလုပ်ရခဲ့သည်မှာ က န်မအဖို ကံထူးလှ 

သည်ဟ ုဆိရုမလိပုင်။ စာေပဗမိာန်၏ ေလကှားထစ် 

များကို တစ်ထစ်ချင်း လှမ်းတက်ခဲ့စ် “အေမှာင ်

ခွင်း၍ အလင်းေဆာင်အံ့”ဟူေသာ စာေပဗိမာန်၏ 

ေဆာင်ပဒ်ုကိ ုဖတ် ရင်း “ဪ … ဒေီလကှားေလး 

ဟာ ဆရာကီးသခင်ဘေသာင်း၊ ဆရာကီး ေဇာ်ဂျ၊ီ 

ဆရာကီး မင်းသုဝဏ်၊    ဆရာကီး ဗိုလ်ဗကို၊ 

ဆရာကီး ပါရဂူ၊ ဆရာကီး ေမာင်ဆုရှင်၊ ဆရာကီး 

မုံရာ ဝင်းေဖ စသည့် စာေပပညာရှင်ေပါင်းများစွာ 

နင်းတက်ခဲသ့ည့ ်ေလကှားေလးပါတကား၊ ဂဏ်ုယ ူ

စရာ ေကာင်းလှေပစွ၊ ငါလည်း ဒီဆရာကီးေတွလိ ု

စာေပဂဏ်ု မေဆာင်ိင်ုရင်ေတာင်မှ စာေပဗမိာန်ရဲ 

ဂုဏ်မကျေအာင ်        တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာက 

အုတ်တစ်ချပ်၊   သဲတစ်ပွင့်အြဖစ ်  ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပ ီ

ြဖစ်တာေကာင့ ်စတ်ိထဲကည်ူးလိက်ုတာ” ဟေူသာ 

စတ်ိခစံားချက်များ ရင်ဝယ်ြဖစ်ထွန်းခဲ့ပီး ယေနတိင်ု 

ကိန်းေအာင်းေနဆဲြဖစ်သည်။

မမိ ိေလးစားအားကျခဲရ့သည့ ်စာေရးဆရာကီး 

ဆရာမကီးများကိ ုသက်ရှိထင်ရှား ေတွခွင့်ရြခင်း 

သည်    က န်မအတွက်   ကံေကာင်းမ တစ်ခုပင် 

ြဖစ်သည်။ စာေပဗိမာန်ထုတ် စာအုပ်စာေစာင်များ 

တွင် စာမူခကို အဓိကမထားဘ ဲစာေပချစ်စိတ်ြဖင့ ်

ေရးသားေပးေနကသည့ ်ဆရာကီး ဆရာမကီးများ 

ကိလုည်း အထင်ကီးေလးစားမသိည်။ စာေပဗမိာန် 

ေကာင်းစားေရးအတွက်ဆိလု င် အမပဲင် ေရှတန်းက 

တက်က စွာ ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးကသည့်၊ မိမိတို၏ 

ဇရာကိုပင ်အန်တုကာ စာေပြဖင့ ်အလှဆင် ုပျိ 

လန်းဆန်းေနကသည့ ်ဆရာကီး ဆရာမကီးများမှာ 

က န်မတို၏ စာေပမိခင်၊ ဖခင် ေကျးဇူးရှင်များပင ်

ြဖစ်သည်။

စာေပဆုများ

စာေပဗိမာန် စတင်သေ တည်ရာြဖစ်သည့ ်

“ြမန်မာိုင်ငံဘာသာြပန်စာေပအသင်းကီး” ကို 

၁၉၄၇ ခုှစ်  ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ 

အသင်းကီးသည်       ြမန်မာစာေပထိန်းသိမ်း 

ပျိးေထာင်မ ၊         ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်မ တိုကို အားေပးေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်

နည်းတူ   ြပည်သူလူထုကိ ု   ြမန်မာ့စာေပအြမင ်

မျက်စိ၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ အြမင်မျက်စိရှိေအာင ်

စာေပြပစု     ထုတ်ေဝမ လုပ်ငန်းများကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ ထိုြပင် စာေပဆုချးီြမင့်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ု  ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ စာေပဗိမာန်ဆု 

(၁၉၄၈-၁၉၆၁)၊ အပုညာစာေပဆိင်ုရာဆ ု(၁၉၆၂-

၁၉၆၄)၊ ၁၉၆၅ ခုှစ်မှစ၍ အမျိးသားစာေပဆုဟ ု

အဆင့ဆ်င့ ်အမည်ေြပာင်းလခဲျးီြမင့ခ်ဲရ့ာ ယေနတိင်ု 

ပင် ြဖစ်သည်။

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက်  အမျိးသားစာေပ 

တစ်သက်တာဆုေငွကုိ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ သို တုိးြမင့် 

ကာ   ချးီြမင့်ေပးမည်ဟူေသာ မဂ  လာသတင်းကိ ု

ကားသိရသည့်အတွက ်စာေပဆီမီးကိ ုှလုံးသား 

ြဖင့ ်ထွန်းညေိပးကာ ပညာeာဏ်မျက်စ ိဖွင့ေ်ပးခဲ့က 

သည့် စာေပပညာရှင်ကီးများအတွက် ဝမ်းေြမာက် 

ဂုဏ်ယူ မုဒိတာပွားမိပါသည်။

ဆရာမကီး ေဒ ေစာမုံညင်း

ဆရာမကီးကိ ုအခွန်ေတာ်မင်းကီး ဦးစံတင်၊ 

ေဒ ေဒ မိတိုက  ၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်  ေအာက်တိုဘာ 

၈ ရက်တွင်   မိုးမိတ်မိ၌  ေမွးဖွားသည်။ အမည် 

ရင်းမှာ ေဒ ရင်ရင်ြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်တက သိုလ်မှ 

ဝဇိ ာဘဲွ (ြမန်မာစာ၊ ရာဇဝင်ဂဏ်ုထူး) ှင့ ်ိင်ုငြံခား 

ဘာသာသပိ ံမှ ဂျပန်ဘာသာ ဒပီလိမုာဘဲွရရိှသည်။ 

ရှစ်တန်းေကျာင်းသူဘဝက  သီေပါေစာ်ဘွားကီး 

ေစာအုံကာ ထတ်ုေဝေသာ ရတနာသဟီဂျာနယ်တွင် 

“မိုးမတ်ိရင်ရင်” အမည်ှင့ ်ေလာင်းကစားမေကာင်း 

ေကာင်း ေဆာင်းပါးှင့ ်ေတးထပ်များကိ ုေရးသားခဲ ့

သည်။ ဂျပ်ဆင်ေကာလိပ်မဂ ဇင်းတွင် ေဆာင်းပါး၊ 

ကဗျာေရးသားရာမှ “ေစာမုညံင်း” ကေလာင်အမည် 

ကိ ုခယံခူဲသ့ည်။ အမျိးသမီးကေလာင်အဖဲွ ရန်ပုေံင ွ

ြပဇာတ်ြဖစ်ေသာ “ရတနာ့ဂုဏ်ရည”် ြပဇာတ်ှင့် 

“ကိ ရီေမာင်ှံ” ြပဇာတ်တိုကို ေရးသားခဲ့သည်။ 

ရှမ်းလမူျိးများချက်သည့ ်မုညံင်းရက်ချ်ရည်ဟင်းကိ ု

ကိက်၍ “ေစာမုံညင်း” ဟု အမည်မှည့်ခဲ့ေကာင်း 

ဆရာမကီးက ဟာသေှာပီး  ေြပာခဲ့ေသာ်လည်း 

စပ်ခွန်ချိ၏ ဘေထွးြဖစ်သူက  ရှမ်းဒ  ာရီထဲက 

မင်းသမီးေလး  ေစာမုံညင်းအေကာင်းေြပာြပပီး 

ဆရာမကီး၏ အမည်ရင်း “ရင်ရင်”ဟု မေခ ဘဲ 

ချစ်စုိးြဖင့် “ေစာမံုညင်း” ဟ ုေခ ခ့ဲေကာင်း သိရိှရ 

ပါသည်။

၂၀၀၅    ခုှစ်အတွက်    အမျိးသားစာေပ 

တစ်သက်တာဆုရှင်မှာ    ဆရာမကီး   စည်သူ 

ေဒ ရင်ရင ်(ေစာမုံညင်း)ြဖစ်ပါသည်။ က န်မအေန 

ြဖင့ ်ဆရာမကီးကိ ုလကူိယ်ုတိင်ု တစ်ခါမ မဆုစံည်းခဲ ့

ရေသာ်လည်း ေရဒီယိုမှ ြမန်မာ့ဓေလ့ ေလလ  င်းသံ 

အစီအစ်များကုိ ကေလးဘဝကတည်းက ကိက်ှစ် 

သက်ခဲ့ရာ   ဆရာမကီး၏   ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ  

အုပညာေဟာေြပာချက်များကို     စွဲလမ်းစွာ 

နားေသာတဆင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဆရာမကီးကိုယ်တိုင ်

လာ၍ေဟာေြပာသည်မဟုတ်၊ စာမူကို ေရးသား 

ြပစုပီး ြမန်မာအ့သသံို အပတ်စ် အချန်ိမေီပးပိုကာ 

ထိုစာမူကို ြမန်မာ့အသံဝန်ထမ်း အမျိးသမီးတစ်ဦး 

က အံဝင်ခွင်ကျ ပီသညီမ ေအာင် ဖတ်ေပးခ့ဲြခင်းကုိ 

ေနာင်မှသိခဲ့ရသည်။

မိဘများက   က န်မတိုကို  ေကျာင်းစာအြပင ်

စာေကာင်းေပမွန်များ ဖတ်မှတ်ေလ့လာဖုိ တုိက်တွန်း 

အားေပးခဲရ့ာ ဆရာမကီး၏ စာအပ်ုများှင့ ်ထေိတွ 

ရင်းှီးခွင့်ရခဲ့သည်။ ဆရာမကီး၏ စာအုပ်များကိ ု

ဖတ်မှတ်ရင်းြဖင့ ်   ဆရာမကီးသည ်  စာေပဂီတ 

အပုညာတွင်သာမက ေစတနာဝ့န်ထမ်း၊ လမူ ေရး 

လပ်ုငန်းများတွင်လည်း အိုးပစ်အမ်ိပစ် ထထဲဝဲင်ဝင် 

စတ်ိေရာကိယ်ုပါှစ်လျက် ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းများကိ ု

ေလးစားစွာသိမှတ်ခဲ့ရသည်။ “ြမတ်ိုးစရာ ြမန်မာ့ 

ိုးရာများ” စာအပ်ုတွင် ပါဝင်သည့ ်“ငယ်ရယ်စ်အခါ 

ပညာရှာ” ေဆာင်းပါးတွင်  ဆရာမကီး အသက် 

(၁၁) ှစ်အရယ်၌   မိုးမိတ်မိမှ  မိုးကုတ်မိသို 

ကားလမ်းမေပါက်၍ ြမင်းစီးကာ ေတာင်ကမ်းပါးယ ံ

များကိုပတ်ပီး   စွန်စားသွားရပုံ၊ မိုးတွင်းဆိုလ င် 

ေတာင်များပိကျသြဖင့်       လမ်းြပတ်သွားရာ 

လမ်းအစရှာရပုံှင့ ် (၂၈) မိုင်ခရီး    ဆိုေသာ်ြငား 

ေတာေတာင်များကိ ုေကွဝိက်ုသွားရသြဖင့ ်မိုးကတ်ု 

သို ြမင်းလည်းေမာ၊ လူလည်းဟုိက်ချန်ိ ညမိုးချပ်မှ 

ေရာက်ကာ    ခက်ခက်ခဲခဲ   ပညာရှာမှီးခဲ့ပုံများကိ ု

သိရှိရသည့်အတွက်    ယေနေခတ်    လူငယ် 

ေကျာင်းသားေမာင်မယ်များ  ပညာေရးကိ ုတန်ဖိုး 

ထားသင်ယေူစလိသုည့ေ်စတနာမှာ အလွန်ထင်ရှား 

လှသည်။

ေရှးေခတ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပညာေရးစနစ်မှာ 

ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ပညာေရးစနစ ်ြဖစ်သြဖင့ ်

ဆယ်ေစာင်တွဲ   မသင်မေနရေခတ်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ှစ်ေစာင်တဲွြဖစ်သည့ ်သင်ပန်ုးကီးှင့ ်မဂ  လသတ်ု၊ 

သုံးေစာင်တဲွြဖစ်သည့ ်မဂ  လသတ်ု၊ အြပင်ေအာင်ြခင်း 

ှင့ ်အတွင်းေအာင်ြခင်း၊ ေလးေစာင်တဲွတွင် ရတနာ 

ေရ ချိင့၊် ငါးေစာင်တဲွတွင် နမက ာရကိ ုသင်ကားရကာ 

နမက ာရအဆင့ေ်ရာက်ပဆီိလု င် ဂဏ်ုယရူေကာင်း၊ 

နမက ာရဆိသုည်မှာ ြမတ်စွာဘရုား၏ ကည်ညိစရာ 

ဂုဏ်ေတာ်များပင်ြဖစ်၍  အဓိပ ာယ်ကို သိရေလ 

ကသုိလ်ုရေလြဖစ်ေကာင်း၊ ဘရုားရှင်၏ဂဏ်ုေတာ်၊ 

ေကျးဇူးေတာ်၊ လက ဏာေတာ်များကို ကည်ညိ 

ဖွယ်ရာ ေဖာ်ြပထားသည့ ်ဘုရားရှိခိုးြဖစ်ေကာင်း၊ 

ဆရာကီး ဒဂန်ုဦးထွန်းြမင့၏် ၃၈ ြဖာ မဂ  လာကဗျာ 

အေကာင်းှင့် မာဂဓီသာစည်ဆရာေတာ်ဘုရား၏ 

ြမန်မာ့ိုးရာယ်ေကျးမ     ထိန်းသိမ်းေရးအတွက ်

အားထုတ်ေဆာက်ရက်ခဲ့ပုံများအေကာင်း စသည် 

ြဖင့်  လိမ ာယ်ေကျး၊  သိမ်ေမွေပျာ့ေပျာင်းသည့ ်

သူေတာ်ေကာင်းကေလးများ၊ ဘာသာသာသနာကုိ 

ေစာင့်ေရှာက်ိုင်သူများ ြဖစ်လာေအာင ်“အလိမ ာ 

လမ်း န်” ေဆာင်းပါးတွင်   းေဆာ်ထားေလသည်။

ကေလးသူငယ်အရယ်မှစ၍   ဘာသာေရး 

အေြခခံအုတ်ြမစ်   ေတာင့်တင်းခိုင်မာရန ် အထူး 

လိုအပ်ေနပီြဖစ်ေကာင်း       အနာဂတ်အေရး 

ကိတင်ေြမာ်ေတွးကာ     အေြမာ်အြမင်ကီးစွာ 

ေရးသားြပစုခဲ့သည့ ်ဆရာမကီး၏ စာေပများမှာ 

အဖိုးတန်သည်ဟု   ဆိုြခင်းထက်ပင်  ပိုေနကာ 

အဓိပ ာယ်များစွာ ေလးနက်ကျယ်ဝန်းလှေပသည်။ 

ထိုြပင်  တံခွန်တိုင်ထူေသာဓေလ့၊ ေရစက်ချြခင်း 

ဓေလ၊့ အန်ုးေမာင်းေခါက်သည့ဓ်ေလ၊့ ေညာင်ဓေလ၊့ 

ြမန်မာေ့ခါင်းေပါင်းဓေလ၊့ ြမန်မာဒ့ဂ   ါးေခတ် စသည် 

ြဖင့် သမိုင်းထဲတွင် နစ်ြမပ်ေမ့ေလျာ့ခံေနရသည့ ်

ြမန်မာတို၏   ိုးရာယ်ေကျးမ   ဓေလ့ထုံးစံတိုကိ ု

ြပန်လည်တူးဆွ       ေဖာ်ထုတ်ေပးေနသူြဖစ်ရာ 

တစ်နည်းဆုိရေသာ် သမုိင်းတာဝန်ေကျသူ ဆရာမကီး 

ပင်ြဖစ်သည်။

ေရှေဆာင်လူငယ ်ေသာက် ှးကယ်

ကေလးသငူယ်များသည် တိင်ုးြပည်အနာဂတ် 

၏ ဗိသုကာများြဖစ်ကသြဖင့် ဆရာမကီးက သူတို 

ေလးေတကွိလုည်း ချန်ရစ်မထားခဲေ့ပ။ ကမ ာကီးကိ ု

ေနာင်တစ်ေခတ်တွင် ဤကေလးသူငယ်တိုကသာ 

စိုးမိုးကေတာ့မည်ြဖစ်သည်။   သူတိုတစ်ေတွကို 

အထင်ေသး၍မရပါ။ အသက်အရယ်ပင ်ငယ်လင့် 

ကစား ကီးမားေသာရည်ရယ်ချက်များှင့် သူတုိ၏ 

ေသးငယ်ေသာ ဦးေှာက်အတွင်းမှ အံ့ဩဖွယ်ရာ 

များကို  ဖန်တီးလာတတ်ကသည်။  အနာဂတ်၏ 

ကယ်တာရာများြဖစ်ကေသာ ကေလးသူငယ်များ 

ကိ ုကမ ာကီးက အားကုိးတစ်ခုအြဖစ် ေမ ာ်လင့ေ်န 

ကရသည်။   ေလာင်းရိပ်မမိဘ ဲ တစ်ေြဖာင့်တည်း 

တက်သွားဖို   အပင်ငယ်ေလးများကိ ုငယ်ရယ်စ် 

ေစာေစာကပင် ဂတုစိက်ုြပစပုျိးေထာင်ကရမည်။ 

ေကာက်ေကွးပီးြဖစ်ေသာ အပင်ကီးများကို ြပန်၍ 

ေြဖာင့်ေပးဖိုရန်မှာ မြဖစ်ိုင်ေတာ့ေပ။

ထိုအတွက် ကေလးတိုအေပ ၌ စိတ်ဝင်စား 

ကရပါသည်။  သူတို၏  ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထူး 

ေလ့လာကရပါသည်။   သူတို၏  အရည်အေသွး 

အေတွးအေခ     အယူအဆ   တိကျေြဖာင့်မတ်ဖို 

ကပ်မတ်ေပးကရပါသည်။ ုနယ်ေသာဦးေှာက ်

ကေလးများကိ ု    ရ င်ေမာေစရပါမည်။  ကည်ူး 

အားတက်ေစရပါမည်။ နမနူာယဖွူယ်ရာ ပုြံပင်ေလး 

များြဖင့် လန်းဆန်းေစရပါမည်။ ကိုယ့်လူမျိးှင့ ်

ကိုယ့်တိုင်းြပည်ကို ငယ်စ်ကပင် ချစ်ခင်ြမတ်ိုး 

ေသာ စိတ်ဓာတ်မျိးကို သွတ်သွင်းေပးရပါမည်။ 

တိုင်းြပည်၏ဝါဒလမ်းစ်ှင့ ်ကိုက်ညီေသာ အသိ 

တရားများကိသုာ ကေလးတို၏ အသည်းှလုံးတွင်း 

၌ ြမပ်ှံေပးသင့်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၉ သို 

ကေလးသငူယ်အရယ်မှစ၍ ဘာသာေရး အေြခခအံတ်ုြမစ်  

ေတာင့်တင်းခိုင်မာရန် အထူးလိုအပ်ေနပီြဖစ်ေကာင်း 

အနာဂတ်အေရး ကိတင်ေြမာ်ေတွးကာ     အေြမာ်အြမင် 

ကီးစွာ ေရးသားြပစခုဲသ့ည့ ်ဆရာမကီး၏  စာေပများမှာ  

အဖုိးတန်သည်ဟု  ဆုိြခင်းထက်ပင်  ပိုေနကာ အဓိပ ာယ် 

များစွာ ေလးနက်ကျယ်ဝန်းလှ



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ဆရာမကီး ေဒ ေစာမုံညင်းအား နတ်ေရကန် ဦးတင်ေမာင်ေထွးက ေရ ေစာင်းဆု ချးီြမင့်စ်။

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

တိုင်းြပည်ကိုချစ်၍ အလုပ်ကို ခင်တွယ်ကာ 

မိမိတိုဘဝကိ ုချစ်ြမတ်ိုးစွာှင့ ်ဂုဏ်ြပရင်း သိပ ံ 

ပညာကိလုည်း စတ်ိဝင်စားကေစချင်သည်။ မျိးချစ် 

သူရဲေကာင်းများ    ြဖစ်ေစလိုသည်။  စုေပါင်း 

ေဆာင်ရက်တတ်ေသာ   အထက်တန်းကျေသာ 

စိတ်ဓာတ်များကိုလည်း သွတ်သွင်းေပးရမည်သာ 

ြဖစ်သည်။ ဆရာ မဘိှင့ ်သားသမီးတိုမှာ အြမစ်ှင့် 

အပင်သာလ င်ြဖစ်သည်။ အပင်ရှင်သန်ကီးထွား 

ဖိုရန် အြမစ်သည် အေရးကီးလှေပသည်။ တစ်နည်း 

အားြဖင့ ်ဆရာမိဘသည် စွန်လ တ်ေနေသာသူှင့် 

တူသည်။ ေလထဲတွင် စွန်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ ်

ပျသံန်းခွင့်ြပ၏။   သိုရာတွင် ကိးရစ်ထားေသာ 

ချည်လုံးြဖင့ ်  လမ်းမမှားေစရန ် ထိန်းေကျာင်း၍ 

ေပးရပါသည်။   စနစ်တကျ  ကီးြပင်းလာေသာ 

ကေလးသူငယ်များသည ်တိုင်းြပည်ကိ ုိုင်နင်းစွာ 

စိုးမိုးိုင်ကေပလိမ့်မည်။  အနာဂတ်ကမ ာကီးကို 

သူတိုသာ ဖန်တီးကပါေစဟူေသာ အာသီသြဖင့ ်

ဆရာမကီးက   “ေရှေဆာင်လူငယ ် ေသာက် ှး 

ကယ်” ကိ ုေရးသားခဲေ့လသည်။ ေရှေဆာင်လငူယ် 

ေသာက် ှးကယ်ကေလးများက အမတိိင်ုးြပည်ကိ ု

အလင်းေရာင်ေပးိုင်ကေစရန်     အေလးထား 

ေရးသားထားြခင်းြဖစ်သည်။

အူးထန်းလျက်အိုးေတွြခင်း

“အသံလ င့်ေဆာင်းပါး ေရးရမည့်ညဆိုရင ်၁၂ 

နာရှီင့ ်နာရြီပန်တစ်ချက်ထက်ေစာပီး အပ်ိရတယ် 

မရှိပါ။     ြခင်ေဆးတစ်ေခွ  ကုန်လုတာေတာင ်

တစ်မျက်ှာပီးချင်မှ ပီးပါတယ်။ လေူြခတတ်ိမှစပီး 

ေရးိုင်တယ်။  ေအးေအးေဆးေဆးေတာ့ရှိပါရဲ။ 

စားပွဲဝိုင်းမှာ ေြခဆင်းပီး ထိုင်ေရးတာမို ေညာင်း 

သလားလိုေတာ ့မေမးှင့။်  အပ်ိငိက်ုလွန်းတဲအ့ခါမှာ 

ဆုိရင် မပီးဘဲ အိပ်ရာဝင်လုိက်ပါတယ်။   ေခါင်းအံုး 

ေအာက်မှာ  မီးြခစ်၊ ဖေယာင်းတိုင်မထားမိတဲ့အခါ 

ေမှာင်မည်းမည်းှင့်    သတိရတဲ့အချက်ေတွကို   

ေရးထားလိုက်တယ်။ မနက်ြပန်ဖတ်တဲ့အခါေတာ့ 

ဘာမှန်းမသိတာလည်း   ကံရပါရဲ။  အိပ်လည်း 

ဒီစိတ်၊ ိုးလည်း ဒီစိတ်၊   ထေတာ့လည်း ဒီစိတ် 

ဘာေတွြဖည့်ရဦးမလ ဲြပန်ှးရပါတယ်။ ရည်းစား 

စိတ်ထက် ေဆာင်းပါးစိတ်က ပိုြပင်းပါတယ်။

ဘာပြဲဖစ်ေစေပါေ့လ၊ ယခင်ှင့ ်ယခအုားထတ်ု 

မ ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ြခေ  သ့ဆိုတာ က က်ကို 

ဖမ်းရင်လည်း ဒီလုံလပဲ။  သမင်ကို  ဖမ်းရင်လည်း 

ဒီလုံလပဲ၊ စာမူခရတာချင်းလည်း  အတူတူပါပဲ။ 

ေြမာက်ေပးတိုင်း ဘဝင်မြမင့်ဖို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်

ြပန်ပီးဆံုးမရြပန်ပါတယ်။ ေရးိင်ုေသးတဲအ့ချန်ိမှာ 

ဖိပီးေရးမယ်ေပါ့ေလ။  တိုင်းြပည်ကို  စာေပှင့် 

အလုပ်အေက းြပမယ်  ဘာမယ်လို   ကီးကီး 

ကျယ်ကျယ်ေတာ ့မေြပာချင်ပါဘူး။ ဝါသနာအရေရာ၊ 

ေဈးဖိုးကာမိဖိုေရာက  ပိုပီး  အဓိကကျပါတယ်။ 

ကိုယ့်စာေပမျိးကလည်း    အေရာင်းရစွံတာမျိး 

မဟတ်ု၊ လငူယ်အကိက်လည်း မဟတ်ုဆိေုတာေ့လ။

ကိယ်ုေရးပီးသားကိ ုေနာက်တစ်ခါြပန်ဖတ်ရင် 

အမှားထပ်ေတွြပန်တယ်။       ပီးသာသွားေရာ 

အမှားြပင်ချင်တုန်းပါပဲ။   အားရေကျနပ်တယ်လို 

ဘယ်ေတာမှ့မရိှဘူး။ ငါေ့ဆာင်းပါးက မြပည့စ်ုေံသး 

ဘူးဆိုတာ အမဲခံစားမိတယ်။ ကိုယ့်ထက်ပညာ 

ကီးသေူတကွိ ုေမးဖို ေလ ာက်ဖို အချန်ိလည်းထားရ 

ေသးတယ”် ဟူ၍ ဆရာမကီးက သူကိုယ်သ ူအူး 

ထန်းလျက်အုိးေတွြခင်းဟု ိှမ့်ချေရးထားသည်ကုိ 

ဖတ်မိတိုင်း စာေပအေပ ထားရှိသည့ ်ဆရာမကီး 

၏သစ ာကီးမ ၊ ဝီရိယကီးမ တိုကို အထင်းသားြမင ်

ေတွရေပသည်။ က န်မအေနှင့ ်တာဝန်အရြဖစ်ေစ၊ 

ဝါသနာပါ၍ြဖစ်ေစ   စာေပများေရးသားဖို ပျင်းရ ိ

လာသည့်အခါတိုင်း    ဆရာမကီး၏   အထက်ပါ 

ခယံခူျက်ှင့ ်အားထတ်ုမ များကိ ုအတယုကူာ ယေန 

တိုင် ကိးစားြပြပင်ေနရဆ ဲြဖစ်သည်။

သမိုင်းတွင်သည့ ်ပညာရှင်

“အမျိးသမီးကေလးများကိ ု      ေဝဖန်ရာ၌ 

ေဒ ေစာမုညံင်းသည် “နားသာ၍ အခမံခက်ေအာင်” 

က မ်းက မ်းကျင်ကျင် ေြပာဆိတုတ်၏။ ေဝဖန်သည် 

ဆိုြခင်းမှာ အလိုမကျ၍ အြပစ်တင်ြခင်းသေဘာ 

သာြဖစ်၏။ ေစတနာေကာင်းပါလျက် မေဝဖန်တတ် 

လ င်  တ်ချရာ၊ အပပ်ုချရာ ေရာက်သွားတတ်သည်။ 

ဆဲေရးြခင်း ၂၅ ပါးတုိတွင်ပင် အကျံးဝင်သွားတတ် 

ေသး၏။ ေဒ ေစာမုံညင်းသည ်မိန်းကေလးများကိ ု

“လှပစွာ ကဲရ့ဲ” တတ်ပါသည်။ သူပရယိာယ်များကား 

ဟာသကိုလည်း ိုင်၏။ စာတိုေပစများများလည်း 

ရ၏။ သီချင်း၊ ဂီတ၊ ဇာတ်စာ၊ ဇာတ်စကားများကိ ု

လည်း “အထာကျကျ” သဆီိရုတ်ဆိုိင်ုသြူဖစ်သည်။ 

ြမန်မာ့ုိးရာဓေလ့ထံုးစံများကုိလည်း တီးမေိခါက်မ ိ

သည်။ ထိုေကာင့ ် “ေဟာ့ေရှာ့” ဆယ်ေကျာ်သက ်

ကေလးများကပင်လ င် နားဝင်ချိစွာ လက်ခံကပါ 

သည်” ဟ၍ူ “ြမတ်ိုးစရာ ြမန်မာ့ိုးရာများ” စာအပ်ု 

အမှာစာတွင် ဆရာကီးဦးသခုက မှတ်ချက်ြပထား 

ေလသည်။

ိုးသားစွာ ှိမ့်ချေနတတ်သူ ဆရာမကီးက 

သူကိုယ်သ ူ   “ေစာမုံညင်းသည ်စာေပသုေတသီ၊ 

ဂီတြမတ်ိုးသူ” ြဖစ်သည်ဟု   သူကိုယ်တိုင်ေရး 

အတ ပ တ ိတွင် ဆိုထားေသာ်လည်း ယင်းအဆိုကိ ု

လက်မခံသူများစွာရှိေလရာ    “ဆရာမကီး၏ 

ယင်းအဆိုကိ ု   က န်ေတာ်တို  လက်မခံိုင်ကပါ။ 

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်       ဆရာမကီးသည ်

စာေပသေုတသအီဆင့ ်မဟတ်ုသလိ ုဂတီြမတ်ိုးသ ူ

အဆင့လ်ည်း မဟတ်ုပါ။ ထိသုိုမဟတ်ုေကာင်းများ 

ကိ ုက န်ေတာ်တို ဂတုစိက်ု ဖတ် ေလလ့ာမှတ်သား 

ကားသိြမင်ေတွခဲ့ပီးြဖစ်သည့်   ဆရာမကီး၏ 

ဖန်တီးစွမ်းေဆာင်ထားသည့် စာေပဂီတအုပညာ 

ရပ်များ   လ ပ်ရှားမ များအရ အတိအကျအမိအရ 

ြငင်းဆိုိင်ုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တကယ်ဆိပုါက ဆရာမ 

ကီးသည် ြမန်မာအပုညာသမိင်ုး၏ စာေပပညာရှင်၊ 

ဂီတပညာရှင်တစ်ဦးသာလ င် ြဖစ်ပါသည်” ဟူ၍ 

သေြပေတးမဂ ဇင်းစာတည်း၏အမှာတွင် ေရးသား 

ထားသည်ကိ ုဖတ်မှတ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ သေြပေတး 

မဂ ဇင်းတွင် အှစ် ၂၀ ေကျာ်တိင်ု သခီျင်းကီးက  ကိ ု

လစ်မြပတ် အပတ်တကုတ် အားထုတ် ေရးသား 

ေပးသူ  ဆရာမကီး၏  စိတ်ေစတနာမှာ ကည်ညိ 

ဦးခိုက်ဖွယ်ရာပင ်ြဖစ်သည်။

ဆရာမကီး   ြပစုေရးသားခဲ့သည့ ်  “ြမန်မာ 

အမျိးသမီး” စာအုပ်တွင် ိုင်ငံေရးေလာက၊ ဥပေဒ 

ေလာက၊ တပ်မေတာ်ေလာက၊ လူမ ေရးေလာက၊ 

ပညာေရးေလာက၊ စာေပေလာက၊ ဂီတေလာက၊ 

ဇာတ်သဘင်ေလာက၊   ုပ်ရှင်ေလာက၊  အငိမ့် 

ေလာက၊   အဆိုေကျာ်ေလာကှင့်တက ွသာသနာ ့

ဝန်ေဆာင်ေလာကပါ    အားလုံးေသာေလာကမ ှ

အမျိးသမီး    အေကျာ်အေမာ်   ၁၁၆  ဦးတို၏ 

အေကာင်းများ ပါဝင်ေလသည်။ အဆိပုါ အမျိးသမီး 

တို၏   ထူးခ န်ေြပာင်ေြမာက်ပုံအေကာင်းများှင် ့

တကွ  ပုံေပါင်း ၉၀ ေကျာ်ကို အပင်ပန်းခံ ရှာေဖွ 

တင်ြပထားရာ အတ ပ တ ိစာေပကို ဝါသနာထုံက 

ေသာ ေှာင်းလ ူစာေရးဆရာတို၏ မူတည်ကုိးကား 

စရာ ကျမ်းတစ်ေစာင် ြဖစ်ေကာင်းကိ ု“ေစာမုညံင်း၏ 

လုံလဝီရိယေကာင့ ်၁၉၁၈ ခုှစ်တွင် အမျိးသမီး 

ေလာက၌ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ေသာ ေဒ ေဒ စ ု

၏   ုပ်ပုံလ ာကို  ြမင်ရေသာအခါ များစွာေကျနပ ်

ှစ်သိမ့်မိပါသည်။   သာသနာေရး၊  ပညာေရးှင့ ်

ုိင်ငံေရးကိးပမ်းမ တုိတွင် ြမန်မာကုိ သိဒ ိတင်ေပး 

ေသာ   အမျိးသမီးတိုအနက်   မင်းကီးကေတာ ်

ေဒ ြမေမ၏ ေဆာင်ရက်ချက်တုိမှာလည်း သာမည 

မဟုတ်ပါ။   ေဒ ြမေမမှာ   စစ်ကဲေမာင်ေထာ ်

ေလးလမ်း   အမည်ပိုင်ရှင ်    မွန်ဦးေထာ်ေလး၏ 

အေထွးဆုံးသမီးြဖစ်၍ ေဒ ြမစန်ိမှာ ၎င်း၏ေြမးြဖစ် 

သည်။ ိုင်ငံရပ်ြခား၌  ဗုဒ ဘာသာြပန်ပွားေအာင ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အရာ၌ ေဒ ြမေမ၏ သတ ိဗျတ ိ 

တိုမှာ ေမာ်ကွန်းထိုးေလာက်ေပသည်။ ေစာမုညံင်း၏ 

ေကျးဇူးေကာင့ ်ဤကဲ့သို အမှတ်ရယူထိုက်ေသာ 

ပုဂ ိလ်တို၏အေကာင်းကို ေအာက်ေမ့ဆင်ြခင်၍ 

လွမ်းစရာကေလးများကိ ု   ယခုလို  မိုးစိမ့်စိမ့်ှင့ ်

ေရးလိုက်ရလ င် ကုန်ိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ အထူးသြဖင့ ်

သူစာအုပ်ထဲမှာ က န်ေတာ်၏မိတ်ေဆွ အမ်ေအ 

မအန်ုး အေကာင်းပါလာ၍ ေကျနပ်မပိါသည်” ဟ၍ူ 

ဆရာကီး ေမာင်ထင်က ချးီကျးစကား ဆိေုလသည်။

“ေနာ်ဇာေရ ကုံးှင့ ်ပလုသွဲယ်များ” စာအပ်ုတွင် 

ပါဝင်သည့် ေဆာင်းပါးများမှာမ ူ  ေငွတာရီမဂ ဇင်း 

တွင် ေရးသားခဲ ့ေသာ စာစမုျားမှ ထတ်ုတ်ုထားြခင်း 

ြဖစ်သည်။    ဝတ သွားဟူ၍    တစ်ခုမ မပါေပ။ 

အေထာက်အထား၊ အကိုးအကား ခိင်ုလုသံည်ထက် 

ခိုင်လုံြပည့်စုံေအာင်  အချက်အလက်များ ရှာေဖွ 

စေုဆာင်းရသြဖင့ ်စတ်ိကူးယ်စာေပမျိးှင့ ်မတပူါ။ 

စာြပဖိုထက ်စာစုဖို ခက်သည်ဆိုေသာ စကားမှာ 

အလွန်မှန်ပါသည်။ ဆရာမကီးက အေကာင်းအရာ 

များကို က  များခွဲပီး ေဖာ်ြပထားရာ ေရှးေဟာင်း 

အေမွက  တွင်   ေနာ်ဇာေရ ကုံး၊  မ သကှင့် 

အဗ  ရ၊ ကည်ညိဖွယ်ရာက  တွင် ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ

ေလျာင်းေတာ်မူကီးများှင့် အပယ်ရတနာလုိဏ်ဂူ 

ဘရုား၊ ဂတီှင့ ်စာေပက  တွင် ပ သခိ  ေစာင်းညင်း 

ဂါထာများ၊ ေဝဿ ရာ ဖရင်းချားကီး၊ ပျိကဗျာ 

က  တွင် ညေီတာ်မင်းနန်     ခ တ်ခန်း၊ ယေသာ်ဓရာ 

ကန်ေတာ့ခန်း စသည်ြဖင့် က  များစွာ တင်ဆက် 

ထားသည်။ 

“ချစ်၍ေခ သည်၊ လိုက်ေတာ်မူခဲ့ မေပျာင်းွဲ 

ှင့်” ဟူေသာ    မယ်ဘွဲရတုှင့ ်   “ချစ်၍ေခ ရာ၊ 

လိုက်ချင်ပါလည်း၊ ေနာ်ဇာေရ ကုံး၊ တစ်ခိုင်လုံးကို၊ 

လုံးလုံးမယ်ေထွး၊ မပိုင်ေသးခဲ”့ ဟူေသာ   အေြဖ 

မယ်ဘဲွရတမှုာ ေရှးေခတ်ေကျာင်းသားများ အလွတ် 

ကျက်ခဲ့ရေသာ    စာေပများြဖစ်သည်။  “ေနာ်ဇာ 

ေရ ကုံး” ကို လူတိုင်းလိုလိ ုသိကသည်။ သိုရာတွင် 

ေနာ်ဇာကို မြမင်ဖူးသူ အေတာ်များသည်။ စင်စစ် 

ေနာ်ဇာသည်   ြမန်မာ့မူပိုင ်  ပန်းစစ်စစ်ြဖစ်ပါ၏။ 

ေနာ်ဇာပန်းသည်  အပင်ေသးေသးြဖစ်၍  အပွင့်မှာ 

ေရ ဖလားဝါြဖစ်သည်။ ပွင့ေ်နစ် မခူးကပါ။ ပွင့်ပီး၍ 

ငုသွံားသည့အ်ခါမှ ခူးပီး အပ်ချည်ကိးှင့ ်သကီုံးပန် 

ကသည်။ ငုသွံားမှ တန်ဖိုးရိှေသာေကာင့ ်အြခားပန်း 

များှင့်   ဤအချက်တွင် ြခားနားမ ရှိသည်။ ငုံ၍ 

တွန်တွန်ကေလးဝိုင်းသွားသည့ ်   ေနာ်ဇာပန်းကုံး 

ကေလးများမှာ  အလွန်ညီညာလှပသြဖင့ ်  ပုတီး 

အြဖစ် ပုစံယံကူာ ပန်းထမ်ိတွင် ေရ ေနာ်ဇာကုံးေလး 

များကိ ုအပ်ကသည်။ ေရ ေနာ်ဇာလက်ေကာက်များ 

လုပ်ကသည်။ ပဲခူးမိ ေရ သာေလျာင်းဘုရားကီး 

ဘ  ာေတာ်ြပတုိက်၌ ေရှးှစ်ေပါင်း ၁၅၀၀ ခန်က 

ေရ ေနာ်ဇာကုံးကို   ြပသထားပါသည”်     ဤသို 

ဆရာမကီး ေရးသားေဖာ်ထုတ်ထားြခင်းေကာင့ ်

ေနာ်ဇာကုံးအေကာင်းကိ ု    ေှာင်းလူတို    သိြမင် 

မှတ်သား အသိက ယ်ခဲ့ရေလသည်။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံေကျာင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကုသေရးစင်တာြပင်ဆင်ထားရှိ
ေကျာက်ပန်းေတာင်း   ဇူလိုင်   ၁၇

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး  ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်၌  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  များြပားလာပါက ပုိးေတွလူနာကုသေဆာင် လုိအပ် 

ချက်ရိှလာုိင်သြဖင့် လုိအပ်ပါက ကုသမ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ေပး

ိုင်ရန်အတွက် အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံေကျာင်း(GTI)တွင် ကုသေရး 

စင်တာတစ်ခု ြပင်ဆင်ထားရှိပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်၌   ခုတင်(၅၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးု ံ

ှင့် (၁၆)ခုတင်ဆံ့ ပုပ ားတိုက်နယ်ေဆးုံတို၌  ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွ 

လူနာများအား  ကုသမ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး    ဇူလိုင် ၁၆ ရက် 

အထိ အမျိးသား ၅၅ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၃၆ ဦး စုစုေပါင်း ၉၁ ဦးတိုကို 

အဆိုပါေဆးုံှစ်ခုတွင် ြဖန်ခွဲကုသေပးလျက်ရှိသည်။

ယခု ကုိဗစ်-၁၉ ကုသေရးစင်တာအြဖစ် ေဆာင်ရက်ထားရိှသည့် 

အစိုးရစက်မ လက်မ သိပ ံေကျာင်း(GTI) မှာ    လူနာဝင်ဆံ့မ အြဖစ် 

အမျိးသား ၇၀၊  အမျိးသမီး ၇၀ လက်ခံထားရှိ ကုသေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ မိနယ် ကိဗုစ်-၁၉ ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ  

တုံြပန်ေရးေကာ်မတီဥက     မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးသန်းလွင်ှင့် 

အဖွဲဝင်များ ကီးကပ်၍   အဆိုပါ   GTI Workshop အေဆာက်အအုံ 

ကိ ု     သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ြခင်းှင့ ်       ခုတင်များချထားြခင်းတုိကုိ 

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက ဇူလိုင် ၁၆ 

ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် အပီးေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး  ညေန ၆ နာရီတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွလူနာများအား    စတင်လက်ခံခဲ့ရာ   အမျိးသား 

ကိုးဦးှင့် အမျိးသမီး သုံးဦး  ေပါင်း ၁၂ ဦးကို  လက်ခံထားရှိေကာင်း  

သိရသည်။

ေနေအာင်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

အစီအစ်မှး။        ။ ိုင်ငံတစ်ဝန်း     ကိုဗစ်-၁၉ 

  တတယိလ  င်း ြဖစ်ပွားေနတာ 

နဲပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုကူးစက ်

ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲမ ှ    န်ကားေရးမှး 

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးနဲ     ေတွဆုံေမးြမန်းသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ပထမဦးဆံုးေမးခွန်းအေနနဲ ဇလူိင်ုလ ၁၇ ရက် 

ကေန ၂၅ ရက်အထိ  ုံးပိတ်ရက်ရှည ် သတ်မှတ် 

ထားတာနဲပတ်သက်ပီး  Stay  at Home အြဖစ် 

သတ်မှတ်ထားပါတယ်။   အြပင်မှာ    Lockdown 

ချတယ်ဆိုပီး ေြပာကားေနမ ေတွနဲ  ပတ်သက်ပီး 

ဆရာမအေနနဲ  ေြပာကားေပးပါဦး။

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီး။      ။ လက်ရှိအေြခအေနမှာ 

             ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ က  ြမန်မာိုင်ငံမှာ  ြဖစ်ပွားမ ေတွကများေနဆဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ေသဆုံးမ ေတကွလည်း တစ်ေနထက် 

တစ်ေနများေနဆဲ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဒီအေြခအေနကို 

ေကျာ်လ ားိုင်ဖိုအတွက ်       နည်းလမ်းေပါင်းစု ံ

ေဆာင်ရက်ပါတယ်။     နည်းလမ်းေပါင်းစုကံေနပီး 

လက်ရိှြဖစ်ေနတ့ဲ   အေြခအေနကုိ   ထိန်းချပ်ုိင်ဖုိ 

ေဆာင်ရက်ပါတယ်။

ဒီလိုေဆာင်ရက်တဲ့အခါမှာ   ြဖစ်ပွားမ များတဲ့ 

မိနယ်ေတကွိ ုStay at Home အြဖစ် သတ်မှတ်တာ 

ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Stay at Home မိနယ် ၇၄ 

မိနယ်ရှိပါတယ်။  တစ်ဆက်တည်း  ေြပာရမယ ်

ဆုိရင် Stay at Home သတ်မှတ်ြခင်းသည် ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  န်းများတဲ့    မိေတွကိုသာ    ေရးချယ် 

သတ်မှတ်ြခင်း မဟတ်ုပါဘူးဆိတုာကိ ုသေိစချင်ပါ 

တယ်။ Stay at Home သတ်မှတ်ဖုိအတွက် ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  န်းများတာက တစ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်းက ေတာက်ေလ ာက်တက်ေန 

တယ်။ ြဖစ်ပွားေသဆုံးမ  န်းကလည်း များေနတယ်။ 

ေနာက်တစ်ခုက  အဲဒီေဒသမှာရှိတဲ့  ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မ စနစ်ကလည်း     ထပ်တိုးလာတဲ့ 

လဦူးေရအေပ ကိ ု လုေံလာက်မ ရိှဖိုက အခက်အခရိှဲ 

တယ်။

ဒါအ့ြပင်   ြပည်သေူတရွဲ   ကိဗုစ်ေရာဂါဆိင်ုရာ 

စည်းကမ်းေတွကို     လိုက်နာိုင်မ ကိုလည်း 

ထည့သွ်င်းစ်းစားပါတယ်။ ပီးရင် စက်ု၊ံ အလပ်ုု၊ံ 

လုပ်ငန်းခွင်ေတွ၊ ေကျာင်းေတွ စသြဖင့် ဒီလုိေနရာ 

မှာလည်း စည်းကမ်းေတွက အဆင်ေြပေြပရိှေနရဲ 

လားဆိုတာကိုလည်း စ်းစားပါတယ်။ ပုဂ လိက 

ေဆးုံ/ေဆးခန်း၊ အစိုးရေဆးုံ၊ ကုသေရးစင်တာ 

ေတွမှာ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက ်

ိင်ုမ  စတာေတကွိ ုကည့ပ်ါတယ်။ ဒါနဲပတ်သက်လို 

ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးတာေတွ၊ ကျန်းမာေရး

ဆိင်ုရာအ ရာယ်ရိှိင်ုမ အဆင့က်ိ ုေလ ာခ့ျတဲေ့နရာ 

မှာ ြပည်သူလူထုရဲ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ  ဒါေတွကို 

လည်း ကည့်ပါတယ်။ ဒီအချက်ေတွကို ကည့်ပီး 

Stay at Home သတ်မှတ်တာ ြဖစ်ပါတယ်။

Stay at Home သတ်မှတ်တဲ့ မိနယ်အေနနဲ  

သတ်မှတ်ထားတဲ ့စည်းကမ်းချက်ေတြွဖစ်တဲ ့လုံးဝ 

မလိုအပ်ဘဲ အြပင်မထွက်ပါနဲ ။ အိမ်ထဲမှာပဲေနပါ။ 

လိုအပ်လိုအြပင်ထွက်တာ၊   ေဈးသွားတာတိုကို 

တစ်ေယာက်ပဲသွားပါ။ တကယ်လို ေဆးုံသွားဖို 

လုိအပ်ရင် အေဖာ်တစ်ေယာက် ထပ်မံေခ သွားုိင် 

တယ်။ လိုအပ်ချက်ရှိလို သက်ဆုိငရ်ာနဲချတ်ိဆက် 

ကာ  လိုအပ်ချက်ေပ   မူတည်ပီး  သွားလာခွင့်ြပ 

တယ်။ သိုေသာ် တချိစက်ုအံလပ်ုုေံတ၊ွ ေဈးဆိင်ု 

ေတွ၊  ဆက်သွယ်ေရးကိစ ရပ်ေတွ၊  ဆီဆိုင်ေတွ၊ 

လ ပ်စစ်နဲပတ်သက်တဲက့စိ ရပ်ေတ ွစသြဖင့ ်အေြခခ ံ

လုိအပ်ချက်ေတွမှာ လုပ်ကုိင်ေနရတ့ဲ ဝန်ထမ်းေတွ 

အေနနဲက  လုပ်ငန်းခွင်ကို  သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါကို သိေစချင်ပါတယ်။ အေြခခံလိုအပ်ချက်ေတွ 

အတွက်   အကုန်လုံးကို    ဖွင့်ေပးထားပါတယ်။ 

သိုေသာ် ြပည်သူလူထုအေနနဲ  အိမ်မှာေနဖို ြဖစ်ပါ 

တယ်။ မြဖစ်မေနက အိမ်ြပင်မထွက်ေစချင်ပါဘူး။

ဒီလိုပါပဲ Stay at Home မဟုတ်တဲ့ မိနယ် 

ေတမှွာလည်း ကိဗုစ်ေရာဂါဆိင်ုရာ စည်းကမ်းချက် 

ေတွကုိ  လုိက်နာဖုိလုိအပ်သလုိ  ေဒသ ရအလုိက် 

ချမှတ်ထားတဲ ့စည်းကမ်းေတကွိလုည်း လုိက်နာဖုိ 

လိုပါတယ်။   ဒီလိုမျိး  ေဆာင်ရက်တာက   ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ ကို   ထိန်းချပ်ဖိုေဆာင်ရက်ြခင်းနဲအတ ူ

တစ်ပိင်နက်တည်းမှာပဲ လူေတွရဲ အေြခခံလုိအပ် 

ချက်ေတွ  ြဖည့်ဆည်းိုင်ဖိုအတွက ် ရည်ရယ်တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီပိတ်ရက်ေတွက ဇူလိုင် ၁၇ ရက်ကေန ၂၅ 

ရက်အထိ တရားဝင်ပိတ်ရက်ရှည်အြဖစ်နဲ သတ်မှတ် 

လိုက်ပါတယ်။   ကားမှာ   ဖွင့်ရက ် ၂  ရက်ကိုပါ 

ထည့်သွင်းပီး ပိတ်ရက်အြဖစ်နဲ သတ်မှတ်လုိက်ပါ 

တယ်။   ဒီအကျိးေကျးဇူးကို   အရယူပီး   ကူးစက် 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးကိ ုေဆာင်ရက်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒပီတ်ိရက် ၉ ရက်မှာ ဝန်ထမ်းေတကွိပုါ 

လုပ်ငန်းခွင်ကုိ မသွားခုိင်းဘူး။ မိမိအိမ်မှာပဲ ေနေစ 

တယ်ဆိုတာေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ုြဖစ်ေစ 

တဲ ့ဗိင်ုးရပ်စ်ရဲ ကူးစက်မ စက်ဝန်းကိ ုြဖတ်ေတာက် 

ချင်လို ြဖစ်ပါတယ်။

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုရင ်     မီးေလာင်တဲ့အခါမှာ 

တစ်ေနရာနဲတစ်ေနရာ မီးမကူးေအာင် မီးတားလမ်း 

ေတ ွေဆာင်ရက်ရပါတယ်။ မီးလက်ရိှေလာင်ေနတဲ ့

ေနရာမှာ    ေနာက်ထပ်ေလာင်စာေတွမရှိေအာင ်

ေဆာင်ရက်ရပါတယ်။      ဒီသေဘာအတိုင်းပါပ ဲ

ကိုဗစ်-၁၉ လက်ရှိြဖစ်ပွားမ ေတွ ြမင့်တက်ေနဆဲ 

ကာလမှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ရိှေနတဲသ့ ူအြပင်မထွက် 

ေတာ့ဘူး။ အြပင်ကုိ ကူးလူးဆက်သွယ်မ မရှိေတာ ့

ဘူးဆိရုင် သနူဲ  Social Contact လိုေခ တဲ ့ထေိတွ 

မ ေတကွ နည်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒလီိနုည်းသွား 

တ့ဲအခါမှာ ေရာဂါကူးစက်မ က တစ်ေယာက်ကေန 

တစ်ရာဆိုသလို  ကူးစက်မ ေတွက ေလျာ့သွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ အေနနဲ  

ပထမဦးဆုံး စတင်ြဖစ်ပွားစ်တန်ုးက ဗိင်ုးရပ်စ်ဟာ 

လတူစ်ေယာက်ကေန ှစ်ေယာက်ခဲွနဲ ှစ်ေယာက်ခဲွ 

ေကျာ်ေကျာ် ကူးစက်ိုင်ပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်းမှာ 

မျိးဗဇီေတ ွ ေြပာင်းလာတယ်။  ဥေရာပသမဂ ိင်ုင ံ

ေတွမှာစပီးေတွရတဲ ့မျိးဗီဇေြပာင်း ကူးစက်မ က  

သုံးေယာက်အထရိှိပါတယ်။ သိုေသာ် ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ ကို  ပိုပီးြမန်ဆန်ေစတဲ ့  ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲေတ ွ

ြဖစ်လာတဲအ့ခါမှာ ‘အယ်လ်ဖာ’ ဆိတုဲ ့ယေူကိင်ုင ံ

မှာ စေတွတဲ့ ဗီဇေြပာင်းမျိးကွဲရဲ ကူးစက်ိုင်မ က 

ေလးေယာက်ကေန   ငါးေယာက်အထိ   ြဖစ်လာပါ 

တယ်။ ဒအီချန်ိမှာ ‘ဒယ်လ်တာ’က ရှစ်ေယာက်အထ ိ

ကူးစက်ိုင်ပါတယ်။

ဒလီိမုျိး တစ်ေယာက်ကေန ကူးစက်မ များေစတဲ ့

ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွေတွဆုိတာက ယခုလက်ရိှ ကမ ာ 

ေပ မှာ    ြဖစ်ပွားမ ရဲ  တရားခံေတွ    ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွေတွထဲမှာမှ ‘ဒယ်လ်တာ’ ဆိုတဲ့ 

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိးက    ကမ ာ့ိုင်ငံ   ၁၁၁   ိုင်ငံကို 

ေရာက်ရိှေနပြီဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ထပ်သံုးုိင်ငံမှာ 

ြဖစ်ပွားေနတာက ‘ဒယ်လ်တာ’  ဗိုင်းရပ်စ ်ဟုတ်/ 

မဟတ်ုဆိတုာကိ ုသေုတသနြပေနဆ ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါပါထည့တွ်က်ရင် ကမ ာေပ က ၁၁၄ ိင်ုငေံလာက် 

ဟာ ‘ဒယ်လ်တာ’ ဆိုတဲ့ မျိးဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ပုိး 

ေကာင့ ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတွ များေနတယ်။

တချိသေုတသနြပချက်ေတအွရ ‘ဒယ်လ်တာ’ 

ဗိုင်းရပ်စ်က ပိုပီးြပင်းထန်မ ေတွကို ခံစားရတယ် 

ဆိတုာ ေတွရိှရပါတယ်။ ဒါဆိရုင် ယေူကိင်ုင ံအပါ 

အဝင် ကမ ာ့ိုင်ငံေတွနဲ  အိမ်နီးချင်း ိုင်ငံေတွမှာ 

မျိးဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ပုိးေတွ ေရာက်ေနပါတယ်။ 

က န်မတိုိင်ုငမှံာလည်း ‘အယ်လ်ဖာ’နဲ ‘ဒယ်လ်တာ’ 

အြပင် ေနာက်ထပ် ‘ကပ်စ်ပါ’ ပါေရာက်ရှိေနပီလို 

သထိားတဲအ့တွက်ေကာင့ ်လက်ရိှြဖစ်ေနတဲ ့ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များေစတဲ့      လက်သည်တရားခံသည ်

ဗီဇေြပာင်းမျိးကဲွလုိ  သတ်မှတ်ပီး  သူရဲကူးစက်မ  

ကို အြမန်ဆုံးထိန်းချပ်ိုင်ဖိုအတွက ်ေဆာင်ရက် 

ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဒီပိတ်ရက် အခွင့်အေရးကို အရယူရမှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဒါဆို ဒီပိတ်ရက်က Lockdown လုပ်တာ 

လား၊   Lockdown   လုပ်တာ   မဟုတ်ပါဘူး။ 

Lockdown နဲ   Stay  at  Home က မတူပါဘူး။ 

Lockdown မှာဆိုရင် Transport ေတွ အကုန်လုံး 

ေလယာ်၊ ရထား စတဲ့  Public Transport ေတွ 

အကန်ုလုံး ပတ်ိတာေတပွါပါတယ်။ သတ်မှတ်ထား 

တဲ့ ေနရာကလွဲပီး လုံးဝမထွက်ရတာေတွ၊ တချိ 

ေနရာေတမှွာဆိရုင် ညမထွက်ရအမန်ိေတ ွပါဝင်ပီး 

ေဆာင်ရက်ထားတာရိှပါတယ်။ ဒါကိခုျိးေဖာက်ရင် 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ ့ကိစ ေတွပါတယ်။ 

အခုက Stay at Home ြဖစ်ပါတယ်။ Stay at 

Home သည် မိမိအိမ်မှာပ ဲေနထိုင်မယ်။ အြပင်ကိ ု

ကိစ မရှိရင်မထွက်ဘူး။      ဒီလိုလုပ်ြခင်းအားြဖင့ ်

မိမိမှာ ေရာဂါပိုးေတွရှိေနမယ်၊ ရှိေနိုင်တယ်ဆို 

ရင်ေတာင်မှ အြခားလူကို ကူးစက်မ ေတွမြဖစ်ေပ  

ေစဘဲ ဒီေရာဂါပိုးရဲ ၂ ရက်ကေန ၁၄ ရက်ဆိုတဲ့ 

အတိုင်းအတာမှာ   ကူးစက်ိုင်ဆုံးသည ်  ပထမ 

အပတ်ြဖစ်ပါတယ်။

ဒတီစ်ပတ်၊ ကိုးရက် Stay at Home လပ်ုေဆာင် 

ြခင်းသေဘာနဲ   ပိတ်ရက်ေတွကိ ု  ေပးလိုက်ြခင်း 

သည် ကူးစက်ိင်ုစွမ်းနည်းပါးေအာင် လပ်ုလိက်ုြခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။    ဒီလိုလုပ်ြခင်းအားြဖင့ ်   ပိတ်ရက် 

၉ ရက်ပီးလို ေနာက်ပိုင်းမှာဆိုရင ်ေရာဂါကူးစက ်

မ ေတွ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ေလျာ့ကျသွား 

မယ်လို ယုံကည်ရပါတယ်။ ဒါဟာြပည်သြူပည်သား 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းနဲ  ဝန်ထမ်းေတ ွအကန်ုလုံး 

ရဲပူးေပါင်းကူညီမ နဲ  ပါဝင်ေဆာင်ရက်မ အေပ မှာ 

မူတည်ပါတယ်။

ဘာြဖစ်လို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ေတ ွလုိအပ် 

ေနရသလဲဆိုေတာ့ ဒါဟာ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပါ 

တယ်။ လသူားတစ်ရပ်လုံးရဲ ကျန်းမာေရးနဲဆိင်ုတဲ ့

ကိစ ရပ်ြဖစ်ပါတယ်။  မိမိကုိယ်တုိင်ကစပီး တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ချင်းစီကသာ     ေရာဂါပိုးမကူးစက ်

ေအာင် ကာကွယ်ြခင်းသည် ကိယု့ရ်ဲချစ်တဲ ့မသိားစ ု

ဝင်ေတကွိ ု  ေရာဂါမကူးစက်ေအာင်   ကာကွယ်ရာ 

ေရာက်သလိ ုမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ေရာဂါပိုး 

ကူးစက်ေစသူ၊    ေရာဂါပိုးြဖန်ေဝသ ူ မြဖစ်ေအာင် 

ကာကွယ်ရာေရာက်တ့ဲအတွက် ဒီပိတ်ရက် ၉ ရက် 

ကိုေတာ့   က န်မတိုေတွ   ေသေသချာချာ   ကိုဗစ် 

စည်းကမ်းေတွကုိ   လုိက်နာပီး   Stay  at   Home 

ေနကဖို အထူးေမတ ာရပ်ခံလိုပါတယ်။ 

Stay at Home ြဖစ်ေပမယ့ ်တကယ့်အေြခခံ 

လိုအပ်တဲ့  ေဆးဆိုင်၊  ေဆးပစ ည်းေတွ၊ ကျန်တဲ့ 

လူသုံးကုန်ပစ ည်းေရာင်းဝယ်တဲ ့     ကိစ ရပ်ေတွ၊ 

Transport    အတွက်   ဆီေရာင်းဝယ်ေရးေတွ၊ 

လ ပ်စစ်နဲဆိုင်တဲ့ကိစ ရပ်ေတွ၊   ဆက်သွယ်ေရး 

ကစိ ရပ်ေတ ွမပါဝင်ပါဘူး။  အဓကိ ေမတ ာရပ်ခလံိ ု

တာက ဒီ ၉ ရက်ကိုသာ ကျကျနန အခွင့်အေရး 

ယတူတ်မယ်ဆိရုင် ေသချာတာကေတာ ့ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါဟာ က န်မတိုရဲအေဝးကိ ုေရာက်ရိှသွားိင်ုပါ 

တယ်။ ဒအီခွင့ေ်ကာင်းကိ ုအရယူကဖို ေမတ ာရပ်ခ ံ

လိုပါတယ်။ 

အစအီစ်မှး။        ။ ြပည်သေူတအွေနနဲ  အာဟာရ 

          ြပည့်ဝေစဖို   စားသုံးတဲ့အခါ 

ကက်ဥအစား အြခားသီးှံေတွကို စားသုံးလိုရ 

တယ်လို ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနက 

ေကညာထားပါတယ်။ ဒါနဲပတ်သက်ပီး ကျန်းမာ 

ေရးဆိုင်ရာ  ေထာင့်ကေန ေြဖကားေပးပါဦး။

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီး။      ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကုိဗစ်-၁၉ 

       ေရာဂါြဖစ်လာပီ။ ကမ ာ 

ေပ မှာလည်း ေသဆုံးမ ေတွက သိန်း ၄၀ ေကျာ် 

ေသေနပ။ီ ကမ ာလ့ဦူးေရရဲ ၁၈၉ သန်းြဖစ်ေနပဆီိ ု

ေတာ့   ေပါ့ဆလိုမရတဲ့   ေရာဂါဆိုတာ  အားလုံး 

သေဘာေပါက်ကမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဒီေနရာမှာ 

မည်သမူဆိ ုကိယ်ုခအံားေကာင်းရင် ကိယု့ရ်ဲချစ်လှ 

စွာေသာမိသားစုကိ ု  ဒီေရာဂါဆိုးေကာင့ ်  ေရာဂါ 

ြပင်းထန်စွာခံစားရတာေတွ မေတွချင်ပါဘူး။ ဒီေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးရတ့ဲအြဖစ်မျိးကုိလည်း ဘယ်မသိားစ ု

ကမှ မြဖစ်ေစချင်ပါဘူး။ ဒါက မမိ ိမသိားစေုတအွေပ  

ထားရှိတဲ့ ချစ်ြခင်းေမတ ာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှ ဇူလိုင်  ၁၆  ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသခဲ့သည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာအစီအစ်ကိ ုြပည်သူများသိရှိိုင်ရန်အတွက ်ြပန်လည်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာ အစီအစ်

ထက်လ ံ

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးှင့ ်ေတွဆုံေမးြမန်းစ်။



 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

အချိေသာ ဝိသမေလာဘသားေတွ၊ မတည် 

မငိမ်ြဖစ်ေစချင်တဲ့        အချိေသာသူေတွက 

ေအာက်ဆီဂျင်ကိစ မှာလည်း ေအာက်ဆီဂျင်ေတွ 

မလိုအပ်ဘဲ    ြပည်သူလူထုေတွက     စိုးရိမ်ပီး 

ေအာက်ဆဂီျင်ေတ ွမရမေနလိက်ုဝယ်တဲ ့အြဖစ်မျိး 

ေတွ   ေဆာင်ရက်ေနသလို၊   အြခားတစ်ဖက်က 

လည်း  ကက်ဥေတွကိုစားရင ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ိုင်တယ်ဆိုပီး     သတင်းအမှားေတွ 

လ င့ေ်နပီး အချိေတမှွာ ကက်ဥေတကွိ ုလိအုပ်တာ 

ထက်ပိုပီး အများကီး လိုက်ဝယ်တာမျိးေတွရှိပါ 

တယ်။ ဒါေကာင့် ေဈးကွက်ထဲမှာ ကက်ဥေတွ 

ြပတ်လပ်သွားတာ၊ ေဈးအဆမတန်ြမင့်သွားတာ 

ေတွရှိရပါတယ်။ 

WHO ကထတ်ုြပန်တဲ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ များလာတဲအ့ခါ အာဟာရြပည့ဝ်ေအာင် ဘယ်လိ ု

စားေသာက်ရမလဲဆိုတဲ့ Nutrition Advice ကို 

တင်ြပချင်ပါတယ်။ ခ ာကုိယ်မှာ အာဟာရြပည့်ဝ 

ေအာင်စားတယ်။  ေရဓာတ်ကို ြဖည့်တယ်ဆိုရင ်

က န်မတိုခ ာကိုယ်က ကျန်းမာေနမယ်။ ကိုယ်ခံ 

စွမ်းအားစနစ်ကလည်း ေကာင်းမွန်စွာရှိေနမယ်။ 

အားရှိေနမယ်။  အားေကာင်းေနမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒလီိအုချန်ိမှာ ေရာဂါပိုး ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကိလုည်း 

ြဖစ်ပွားိင်ုတဲ ့အ ရာယ်အေနနဲလည်း နည်းပါးသွား 

ိုင်သလို  ကူးစက်ိုင်ဖို  အခွင့်အလမ်းနည်းသွား 

ပါတယ်။ ဒါဟာအေရးကီးပါတယ်။

သန်ရှင်းလတ်ဆတ်ပီး ြပြပင်ထားြခင်းမရိှတ့ဲ 

အစားအစာေတွစားဖို  လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ 

ဗတီာမင်စေီတရွမယ်။ Minerals ေတ ွဓာတ်ပစ ည်း 

ေတွရမယ်။ ပီးရင ်ခ ာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ 

အမ င်ဓာတ်ေတရွရိှမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပိတုင်းေတရွ 

မယ်။ ခ ာကိယ်ုအတွက် ကင်ဆာကေန ကာကွယ် 

ေပးတဲ့ Antioxidants ေတွရရှိမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါမှသာ ကိယ်ုခစွံမ်းအားစနစ်က ေကာင်းစွာအလပ်ု 

လပ်ုိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေရကိလုည်း လုေံလာက်စွာ 

ေသာက်ရမယ်။ သကားေတွ၊ ဆီေတွ၊ ဆားေတွကုိ 

တတ်ိင်ုသမ  ေလ ာစ့ားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတကွိ ု

ေလ ာ့စားြခင်းြဖင့ ် အဝလွန်ကဲတာ၊  ှလုံးေရာဂါ၊ 

ေလြဖတ်ေလငန်းေရာဂါေတ၊ွ ဆီးချိေရာဂါနဲ  အချိ 

ကင်ဆာေရာဂါေတွကေန ကာကွယ်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ဘယ်လိုအာဟာရြပည့်ဝတဲ ့အစားအစာေတွ 

စားရမလဲဆိုရင ် အသီးအှံေတွစားပါ။  ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်ေတွစားပါ။ ပဲေတာင့်ရှည်ေတွ၊ ပဲနီေလး၊ 

ပဝဲါေလးေတစွားပါ။ အခံွမာအသီး၊ အေစအ့ဆန်ေတ ွ

စားပါ။  ဂျံ၊  စပါးေတွစားပါ။  ေြပာင်းဖူးေတွ၊ ဂျံ၊ 

ဂျနံဲလပ်ုတဲ ့အစားအစာေတစွားပါ။ ဆန်လုံးညိစား 

ပါ။ အာလူးေတွ၊ ကန်စွန်းဥေတွ၊ ပီေလာပီနံေတွ 

စားလိုရပါတယ်။ အသားေတွ၊ ငါးေတွ စားလိုရပါ 

တယ်။ ဥေတစွားလိုရပါတယ်။ ုိလည်းေသာက်လုိ 

ရပါတယ်။ 

ဒါဆိရုင် ကက်ဥသည် စားသင့တ်ဲ ့အစားအစာ 

ထကဲ တစ်ခဆုိတုာကိ ုသေဘာေပါက်လို ရပါတယ်။ 

ကက်ဥတစ်မျိးတည်းစားုံနဲ     ကိုဗစ်-၁၉  ကို 

ကာကွယ်ိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မရပါဘူးဆို 

တာ  ေြပာချင်ပါတယ်။  အသီးအှံနဲ   ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်ေတွကိ ု  ကိုယ်စားတဲ ့   အစားအစာရဲ 

တစ်ဝက်ေလာက်စ ီမ ေြခေလာက်စားဖို လိုတယ် 

ဆိုတာ  ေြပာချင်ပါတယ်။  သေရစာေတွစားမယ ်

ဆုိရင်လည်း အသင့်စားေတွကုိ မစားဖုိ၊ အသီးအံှ 

လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ေတွကို   စားဖိုပါ။   အထူး 

သြဖင့ ်သကား၊ ဆနီဲ  ဆားတိုကိ ုေလ ာစ့ားဖို ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အေရးကီးတဲ ့ေနာက်တစ်ချက်က ဟင်းသီး 

ဟင်းရက်ေတွကိ ုချက်ြပတ်တဲ့အခါ အကျက်လွန် 

ေအာင် မချက်ဖိုလိုပါတယ်။ အကျက်လွန်ရင် အေရး 

ကီးတဲ့ ဗီတာမင်ေတွဆုံး ံးလို ြဖစ်ပါတယ်။ 

နပံါတ် ှစ်အချက်က ေရများများေသာက်ဖိုပါ။ 

ေရကို တစ်ေနကို  ေရဖန်ခွက် ၈ ခွက်မှ ၁၀ ခွက် 

အထိ  ေသာက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ခ ာကိုယ်ရဲ 

ပမာဏအများစုက ေရနဲတည်ေဆာက်တာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေရေသာက်ြခင်းသည် ခ ာကိယ်ုရဲလိအုပ်တဲ ့

အာဟာရေတွ၊ ဓာတ်ေတွကို ေသွးဆီကို ပိုေဆာင် 

ေပးတဲ့အခါမှာ    အေရးကီးပါတယ်။    ပီးရင ်

ခ ာကုိယ်ရဲ အပူ၊ အေအးကုိလည်း ထိန်းညေိပးပါ 

တယ်။ ဒါ့အြပင်  မလိုအပ်တဲ့အညစ်အေကးေတ ွ

စွန်ထတ်ုရာမှာလည်း ကညူေီပးတဲအ့ြပင် ခ ာကိယ်ု 

ရဲ အိုးအဆစ်ေတကွိလုည်း ပုမှံန်အတိင်ုး လပ်ုငန်း 

ေဆာင်တာေတ ွလုပ်ေဆာင်ိုင်ဖို ေချာဆီအြဖစ်နဲ  

ေဆာင်ရက်ေပးပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် ေရကို လုံေလာက်ေအာင ်ေသာက် 

သင့်ပါတယ်။  တချိေတွက  ေြပာကပါတယ်။ 

အချိရည်ေတွ   ေသာက်လိုမရဘူးလား။   ေကာ်ဖီ၊ 

ဖို ိင်ုငေံတာ်အေနနဲ  လမ်း န်ထားတာရိှပါတယ်။ 

ဒီမှာလည်းြဖစ်ိုင်ရင ်     ဆိုင်ထိုင်စား   မလုပ်ဖို 

လမ်း န်ထားပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက စားေသာက် 

ဆိုင်ေတွရဲစားပွဲေတွ၊ မျက်ှာြပင်ေတွမှာလည်း 

ေရာဂါပိုးေတွ ကပ်ငိေနိုင်ပါတယ်။ ဒီေရာဂါပိုး 

ေတွကို   လက်နဲကိုင်မိမယ်။   မိမိရဲ   မျက်ှာနဲ  

ှာေခါင်းေတွကို ကိုင်မိရင်  ကူးစက်ိုင်ပါတယ်။ 

ေနာက်ပီး စားပီဆိုကတည်းက ကိုယ့်ရဲှာေခါင်း 

စည်းကုိခ တ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ေရာဂါပိုး 

ဝင်ဖုိအတွက် အခွင့်အလမ်းေပးသလို ြဖစ်သွားုိင် 

ပါတယ်။  ဒါေကာင့်   မြဖစ်မေနအြပင်ထွက်ပီး 

စားရမယ်ဆိုရင်ေတာင်မ ှလက်ကိုေသချာေဆးဖို၊ 

တတ်ိုင်သမ  အိမ်မှာပဲေနဖိုအတွက် တိုက်တွန်း 

ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

လက်ဖက်ရည်ေတ ွ    ေသာက်လိုမရဘူးလားဆိ ု

ေတာ့ရပါတယ်။ သိုေသာ် သိပ်ပီးချိလွန်းတာေတ ွ

ေသာက်လိုမရပါဘူး။ ေကာ်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်ေတ ွ

ကိလုည်း အသင့အ်တင့ေ်လာက်ပ ဲေသာက်ဖို လိပုါ 

တယ်။ တန်ေဆးလွန်ေဘးြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အထူး 

သြဖင့် ဆိုဒါေတွပါတဲ့ အချိရည်ေတွ မေသာက် 

သင့ပ်ါဘူး။ လတ်ဆတ်တဲ ့အသီးအံှ ေဖျာ်ရည်ေတ ွ

ကို ေသာက်သင့်ပါတယ်။ 

တတိယအချက်အေနနဲ   အဆီနဲ   ဆီေတွကို 

လည်း   သင့်တင့်ေအာင်စားရမှာ   ြဖစ်ပါတယ်။ 

မြပည့်ဝဆီကိ ု  ပိုပီးေတာ့စားရမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ 

မြပည့်ဝဆီက  ငါးမှာရှိပါတယ်။ အသီးအှံဆိုရင် 

ေထာပတ်သီးမှာရိှတယ်။ အခံွမာသီးနဲ  သံလွင်သီး၊ 

ပပဲစိပ်၊ ေနကာဆ၊ီ ေြပာင်းဖူးဆေီတမှွာ ရိှပါတယ်။ 

ဒါေတွက  ခ ာကိုယ်အတွက်  အကျိးြပပါတယ်။ 

စားသင့တ်ဲ ့ဆေီတြွဖစ်ပါတယ်။ အြဖေရာင်အသား 

ေတွြဖစ်တဲ့  ကက်သား၊ ဘဲသား၊ ငါးေတွကိုလည်း 

စားေပးသင့်ပါတယ်။ သူတုိမှာ အဆီနည်းပါတယ်။ 

အနေီရာင်ရိှတဲ ့အသားေတထွက်စာရင် ကျန်းမာေရး 

အတွက်    ပိုေကာင်းပါတယ်။   ြပြပင်ထားတဲ့၊ 

အေြခာက်ခထံားတဲ၊့ ေအးခထဲားတဲ ့အသားေတကွိ ု

ေရှာင်သင့ပ်ါတယ်။ အဆေီတနွဲ  ဆားများတဲအ့တွက် 

ေကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ိုေတွလည်း ေသာက်လိုရပါ 

တယ်။ အဆီထုတ်တားတ့ဲ ုိေတွက ပုိသင့်ေတာ်ပါ 

တယ်။ သင့်တင့်တဲ့  အဆီကလည်း  ခ ာကိုယ်ရဲ 

လိုအပ်ချက်အတွက် စားေပးရမှာြဖစ်တဲ့အတွက ်

သင့်တင့်သေလာက ်စားေပးဖိုလိုပါတယ်။ ေအးခဲ 

ထားတဲ ့အသင့သ်ုံးအစားအစာေတ၊ွ ေအးခထဲားတဲ ့

ပီဇာေတွ၊ ကွတ်ကီးေတွ၊ အသင့်စားေတွကိ ုမစား 

သင့်ပါဘူး။

နံပါတ်ေလးအချက်က     အစားအေသာက် 

ြပင်ဆင်ချက်ြပတ်တဲအ့ခါ  ဆားတို၊  သကားတိုကိ ု

တတ်ိင်ုသေလာက် ေလ ာစ့ားကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

နံပါတ်   ငါးအချက်က   အြပင်ကိ ု  ထွက်မစားဖို 

တိုက်တွန်းထားပါတယ်။  အြပင်ကိ ုထွက်စားရင ်

ကုိယ့်အတွက် ေရာဂါကူးစက်ဖုိ အခွင့်အလမ်းေတွ 

များပါတယ်။ အမ်ိမှာပစဲားြခင်းဟာ အ ရာယ်ကင်း 

ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ေရာဂါပိုးဝင်ိုင်တဲ ့အခွင့် 

အလမ်းကို ေလ ာ့ချပီးသားြဖစ်သွားမယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ဆိင်ုေတကွိ ုပါဆယ်စနစ်နဲ  ေရာင်းချ 

ထားပါတယ်။ 

နံပါတ်ေြခာက်အချက်က     အခုအချနိ်မှာ 

ကိုဗစ်-၁၉ အတွက်  အကုန်လုံးက စိုးရိမ်ေနက 

တယ်။ သတင်းမှန်နဲသတင်းအမှားေတွကလည်း 

ေရာယှက်ေနတယ်။ ေကာက်လန်ေအာင် ရည်ရယ် 

ချက်ရှိရှ ိ  လုပ်ေဆာင်တဲ့    သတင်းေတွကလည်း 

အများကီးရှိပါတယ်။ တစ်ခါတေလ ပုံမှားိုက်ပီး 

သတင်းအမှန်ကို သတင်းအမှားကားမှာညပ်ပီး 

သတင်းမှန်ေယာင်ေယာင် ေဖာ်ြပတာမျိးေတလွည်း 

ရိှပါတယ်။ သတင်းေတွက ေဖာင်းပွေနပီး Infodemic 

လိုေတာင် ေြပာကပါတယ်။

ဒီအခါမှာ   ဘယ်သတင်းက     မှန်တယ်၊ 

ဘယ်သတင်းက မှားတယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးြဖတ်ိုင်စွမ်း 

ေတွက   ကျသွားပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်ရှိတဲ ့

အတွက်  မှန်၏၊  မမှန်၏ စ်းစားတာကို အဟန်  

အတား ြဖစ်သွားေစပါတယ်။ ဒလီိအုခါမျိးမှာ သတူို 

ရဲ   စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေတွကိ ု  မိသားစုအတွင်းမှာ 

ှစ်သမိ့ေ်ဆွးေွးေပးဖို လိအုပ်ပါတယ်။ စိုးရမ်ိမကီး 

ဖိုအေရးကီးပါတယ်။ အာဟာရြပည့်ဝတဲ့ အစား 

အေသာက်ေတ ွစားိင်ုဖိုလိသုလိ ုတစ်ဖက်မှာလည်း 

စတ်ိပိင်ုးဆိင်ုရာ ှစ်သမိ့အ်ားေပးဖို လိအုပ်ပါတယ်။ 

ကုိယ့်မိသားစုအချင်းချင်း  အားေပးပါ။  ှစ်သိမ့်ပါ။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ဟာ  ေရာဂါဆိုးြဖစ်တယ်။  သိုေသာ် 

ြဖစ်တဲ့လူတိုင်း မေသပါဘူး။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ြဖစ်တဲသ့ေူတရွဲ ၈၀ ရာခိင်ု န်းသည် 

မိမိမှာြဖစ်လို    ြဖစ်မှန်းမသ ိ   သာမန်လက ဏာ 

ေလာက်ပ ဲခစံားရမယ်။ ဥပမာ-ဖျားမယ်၊ ေချာင်းဆိုး 

ရင်ဆိုးမယ်၊ ေခါင်းကိက်ုရင် ကိက်ုမယ်၊ အနံေပျာက် 

ရင်ေပျာက်မယ်၊ စသြဖင့ ်သာမန်လက ဏာေလာက် 

ပဲ ခံစားရပီး ေပျာက်ကင်းသွားပါတယ်။ ေပျာက် 

ကင်းတဲ့ သုေတသနေတွလည်း  အများကီးရှိပါ 

တယ်။ WHO က ၈၀ ရာခိင်ု န်းသည် မစိုးရိမ်ရဘူးလို 

ေြပာထားပီးသားြဖစ်ပါတယ်။ ဒအီထမှဲာ ကိယ်ုဟာ 

ပါဝင်ပါတယ်။ ေရာဂါလက ဏာတစ်ခခု ုခစံားေနရပ ီ

ဆိတုာနဲ  အသက် ှ မဝြဖစ်တယ်၊ ေနလိုမေကာင်း 

ဘူး၊ ေအာက်ဆီဂျင်များလိုမလား၊ တစ်ခုခုေတာ့ 

ြဖစ်ေနပီဆိုပီး   အစားအေသာက်ကိ ု  အာဟာရ 

ြပည့်ဝစွာ    စားဖိုအတွက်နဲစာရင ်   ပူပန်မ ေတွ 

ြဖစ်လာပီဆိုရင ်ေနာက်ဆက်တွဲအေနနဲ  ေမာလာ 

မှာ၊ ေအာက်ဆီဂျင်ကျလာတာမျိးေတွ ြဖစ်ိုင်ပါ 

 ဘယ်လိအုာဟာရြပည့်ဝတဲ ့အစားအစာေတွ စားရမလဆဲိရုင် အသီးအံှေတစွားပါ။  
ဟင်းသီးဟင်းရက်ေတစွားပါ။ ပေဲတာင့ရှ်ည်ေတ၊ွ ပနဲေီလး၊ ပဝဲါေလးေတစွားပါ။ 
အခံွမာအသီး၊ အေစ့အဆန်ေတစွားပါ။ ဂျ၊ံ စပါးေတစွားပါ။ ေြပာင်းဖူးေတ၊ွ ဂျ၊ံ 
ဂျနံဲလပ်ုတဲ ့အစားအစာေတွစားပါ။ ဆန်လုံးညိစားပါ။ အာလူးေတ၊ွ ကန်စွန်းဥေတ၊ွ 
ပေီလာပနီေံတ ွစားလိုရပါတယ်။ အသားေတ၊ွ ငါးေတစွားလိုရပါတယ်။ ဥေတစွားလို 
ရပါတယ်။ ိုလည်းေသာက်လို ရပါတယ်။ 

 ဒါဆိရုင် ကက်ဥသည် စားသင့တ်ဲ ့အစားအစာထဲက တစ်ခဆုိတုာကိ ုသေဘာေပါက် 
လို ရပါတယ်။ ကက်ဥတစ်မျိးတည်းစားုနံဲ ကိဗုစ်-၁၉ ကိ ုကာကွယ်ိင်ုတဲ ့ကိယ်ုခ ံ
စွမ်းအားကို မရပါဘူးဆိုတာ ေြပာချင်ပါတယ်။

တယ်။ 

ဒါေကာင့ ် ြဖစ်လာပဆီိရုင် ေနာက်ခေံရာဂါေတ ွ

လည်းမရှိဘူး၊ အသက်ကလည်း ငယ်မယ်၊ မိမိက 

ကျန်းမာေရးနဲညွီတ်ေအာင် ေနထိင်ုစားေသာက် 

ထားတဲ့လူဆိုရင ်  မိမိဟာ  ၈၀  ရာခိုင် န်းထဲမှာ 

ပါဝင်ိင်ုတယ်ဆိတုာ သေဘာထားပီး ေသာကေတ ွ

ကို ေလ ာ့ဖိုလိုပါတယ်။ ၁၅ ရာခိုင် န်းကေတာ့ 

ေရာဂါလက ဏာြပင်းထန်စွာ    ခံစားရုိင်ပါတယ်။ 

သူတိုေတွကေတာ့ ေအာက်ဆီဂျင် လို ေကာင်း လို 

ိုင်ပါတယ်။ ၁၅ ရာခိုင် န်းလုံးလိုတယ်လို ဆိုလို 

ြခင်းမဟုတ်ပါဘူး။   ေဆးုံတက်ေရာက်ရိုင်ပါ 

တယ်။ လုိအပ်တ့ဲ ေအာက်ဆီဂျင်ေပးပီး လုိအပ်တ့ဲ 

ကုသမ ေတွကို ေဆာင်ရက်လိုက်မယ်ဆိုရင ်သူတို 

ေတွကလည်း ြပန်ေကာင်းသွားိုင်ပါတယ်။ 

ဘယ်လိုအေြခအေနေတွအေပ  မူတည်ေန 

သလဲဆိုရင်    ြဖစ်တဲ့လူနာရဲ     အသက်အရယ်၊ 

ေနာက်ခေံရာဂါေတ ွခစံားေနရတာ ရိှ၊ မရိှ၊ ဘာေတ ွ

လဲဆိုရင်   အသက်အရယ်ကလည်း  ၆၀  ေကျာ် 

ြဖစ်မယ်၊ ေသွးတိုး၊ ဆီးချိ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ ေကျာက်ကပ် 

မေကာင်းတာ၊ အဆုတ်က ေကာင်းေကာင်းအလုပ် 

မလပ်ုိင်ုတာ၊ ေသွးနဦေတရွဲ ပုသံဏ ာန်ပျက်ယွင်း 

ေနတာ၊  ကင်ဆာေဝဒနာခံစားေနရသူေတွ၊  နဂို 

ကတည်းက ကိယု့ရ်ဲကိယ်ုခအံားက ကိယု့က်ိတုိက်ု 

ထုတ်ေနတဲ့ Auto Immune Diseases ကို ခံစား 

ေနရသူေတွ၊ ေဆးလိပ်ေသာက်သူေတွ၊ BMI ၄၀ 

အထက် ဝတဲသ့ေူတ၊ွ အဝလွန်တဲသ့ေူတ ွဒလီိမုျိးဆိ ု

ရင်ေတာ့ ၁၅ ရာခိုင် န်းထဲ ေရာက်ရှိိုင်ပါတယ်။ 

အထူးသတိထားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ၁၅ 

ရာခိင်ု န်းထဝဲင်ရင်လည်း မေသိင်ုပါဘူး။ ဒါေလး 

ကိုလည်း သိေစချင်ပါတယ်။ 

ကမ ာေပ မှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ  ေသဆံုးမ  န်း 

ကိ ုကည့လ်ိက်ုမယ်ဆိရုင် ှစ်ရာခိင်ု န်းရိှပါတယ်။ 

ေြပာချင်တာကေတာ ့ ၁၀၀ ြဖစ်ရင ်ှစ်ေယာက်ပဲ 

ေသေစိုင်တယ်ဆိုတာ          သိေစချင်ပါတယ်။ 

ှစ်ရာခိင်ု န်းထပဲါဖိုက အခွင့အ်လမ်း နည်းပါတယ်။ 

ကိုယ်ရဲစိတ်ဓာတ်ကိ ုဒီလိုမျိးြမင့်တင်ရမှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကုိယ့်ရဲစိတ်ေတွကုိ ြပြပင်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ 

အပ်ိေရးဝဝအပ်ိြခင်း၊ စတ်ိေသာကေတကွိ ုတတ်ိင်ု 

သေလာက်ေလ ာ့ြခင်း   စတာေတွကို   ပူးေပါင်း 

လုပ်ေဆာင်မယ်ဆိုရင ် မိမိရဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားက 

တက်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။   ကိုယ်ခံစွမ်းအားတက ်

လာတာနဲအတူ ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ိုင်တဲ ့အခွင့် 

အလမ်း၊   ဝင်ေရာက်ရင်ေတာင်မ ှ  ပွားများိုင်တဲ ့

အခွင့အ်လမ်း၊ ပွားများထားရင်ေတာင်မှ ေရာဂါြဖစ် 

ပွားိုင်တဲ့အဆင့်အထိ ေရာက်ဖို ခဲယ်းပါတယ်။ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားတ့ဲ အဆင့်အထိ ေရာက်ရင်ေတာင်မှ 

ြပင်းထန်တဲ့အဆင့်အထိေရာက်ဖို ခဲယ်းပါတယ်။ 

ဒါေကာင့ ်ေဖဘွ့တ်ေပ မှာ၊ ဆိရှုယ်မဒီယီာေပ  

မှာ ဘယ်ကမှန်းမသိ၊ ကိုယ်နဲမရင်းှီး၊ မသိတဲ့ 

လူေတွက  ေြပာတဲ့စကားေတွကိ ု  ယုံကည်သင့ ်

သလား၊ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါနဲပတ်သက်ရင်  WHO၊  CDC  တို စတဲ့ယုံကည ်

စိတ်ချရတဲ့   အရင်းအြမစ်ေတွ၊   ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနဆိရုင်လည်း ြဖစ်ေပ လာတဲ ့

အေြခအေနအေပ မူတည်ပီး     ြပည်သူေတွကိ ု

အသိပညာေပးတဲ့ကိစ ေတွကို   ေဆာင်ရက်ေနပါ 

တယ်။   www.mohs.gov.mm   မှာ   လိုအပ်တဲ့ 

သတင်းအချက်အလက်ေတွကုိ ကည့်ုိင်ပါတယ်။ 

အဒဲမှီာ Scan ဖတ်ပီး လိအုပ်တဲသ့တင်းအချက် 

အလက်ေတကွိ ုကည့် ိင်ုေအာင် ေဆာင်ရက်ထား 

တာေတလွည်း ရိှပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်သတင်းအမှား 

ေတွကိုမယုံပါနဲ ။     မိမိeာဏ်စွမ်းနဲ     ချင့်ချနိ်ပီး 

ယံုကည်စိတ်ချရတ့ဲ အရင်းအြမစ်ကုိသာ ယံုကည် 

ပါ။ ကိယ်ုခစွံမ်းအားကိ ုအေကာင်းဆုံးတည်ေဆာက် 

ပီး  ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကိ ုကာကွယ်တားဆီးကပါစိုလို 

က န်မအေနနဲ  ေြပာကားလိုပါတယ်။

အစီအစ်မှး။      ။ အခုလို ြပည့်ြပည့်စုံစုံေြဖကား

         ေပးတဲ့အတွက်  ေကျးဇူးတင ်

ပါတယ်။



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၅၄၉၇ ဦး ေတွရှိ

(၁၇-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၆-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၁၇-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမနူာ 

စုစုေပါင်း (၁၄,၀၅၂)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် (၅,၄၉၇)

ဦး ေတွရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်း (၂,၉၅၇,၅၁၄) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၂၄,၂၃၆) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ(ူ၃,၀၁၀)ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၁၅၈,၉၆၉)ဦး ေဆးု ံ

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၂၃၃)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၄,၇၆၉) ဦး ရှိပါသည်။ 

** ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်-

 • ေနအိမ်ြပင်ပသုိ သွားေရာက်ရန်ရိှပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း (Mask)ကိ ုမြဖစ်မေန စနစ်တကျ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ လက်ကုိမကာခဏေဆးေကာြခင်း၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ြခင်းတုိကုိ 

အထူးဂုြပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကပါရန်၊ 

 • ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် “ံုးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ရန်အတွက် ေဆာင်ရက်ရမည့ ်လပ်ုငန်းလမ်း န်” ှင့ ်“တစ်ဦးကိတုစ်ဦး အသေိပး 

ြခင်း/ သတေိပးြခင်း မသိားစစုမီခံျက်” အတိင်ုး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများအား 

အသေိပးြခင်းှင့ ်သတေိပးြခင်းတိုကိ ုလတူိင်ုး၊ မသိားစတုိင်ုးမှ တက်က စွာ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက် 

ကပါရန် ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။

 •  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန၏      တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.mohs.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ပါ   

သည်။                                                                  ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၁၇-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်  ၁၇

ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတဦက    

မိေတာ်ဝန် ဦးဗုိလ်ေဌးသည် ယေန နံနက် ၁၁ နာရီ 

တွင်  ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

သည့် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

မှ  သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်းများအတွက ်  ေစတနာရှင် 

ြပည်သူများက အလှေငွများေပးအပ်လှဒါန်းမ ကို 

လက်ခံရယူ၍ ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားသည်။

ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန်က   ေကျးဇူးတင်စကား 

ေြပာကားရာတွင် ရန်ကုန်မိေတာ် စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီ မိြပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် 

သန်ရှင်းေရးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်ယခကုဲသ့ို 

ကိုဗစ်-၁၉ ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ ကျေရာက်ေနချနိ်တွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကသုသည့ ်ေဆးုမံျား၊ စင်တာများ 

မှ   ေဘးအ ရာယ်ရှိ   အမ  က်များသိမ်းဆည်းမီး   

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ေသဆံုးလူနာများအား  သ  ဂ ဟ်ေပးြခင်း 

စသည့်  အလွန်အ ရာယ်များသည့်   တာဝန်များကုိ 

ထမ်းေဆာင်ေနရသည့်အတွက် အသက်ကိုပဓာန 

မထား၊ ကိယ်ုကျိးမငဲဘ့ ဲတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

ေစတနာရှင်ဝန်ထမ်းများြဖစ်ေကာင်း၊      ယခုလို 

သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်းများကိ ု      ေစတနာထားပီး 

လှဒါန်းြခင်းသည်လည်း  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်

သာယာေရးေကာ်မတီ၏  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးတာဝန်ကို  ြဖည့်ဆည်းေပးရာေရာက ်

သည့်အတွက်     များစွာေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ယေနြပလုပ်သည့် အလှေငွေပးအပ်ပဲွ အခမ်း 

အနားတွင် စစ်တက သိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း 

အမှတ်စ် (၂၇) ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်လူထု 

မိတ်ေဆွ  ယာ်လိုင်းမှ    အလှေငွကျပ်သိန်း ၃၀ 

အား ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

သို လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

သန်ရှင်းေရးဝန်ထမ်းများအတွက် အလှေငွများေပးအပ်လှဒါန်း

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖုိ 

မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာစုိ

ကမ  ာ့ိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်/ေသဆုံးမ  အများဆုံး ၁၀ ိုင်ငံ

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၃၄၉၂၉၈၅၆ ၂၉၃၈၅၃၁ ၆၂၄၆၀၆

၂။ အိ ိယ ၃၁၀၆၄၉၀၈ ၃၀၂၂၇၇၉၂ ၄၁၃၁၂၃

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၃၀၈၁၀၉ ၁၇၉၅၁၆၉၉ ၅၄၀၅၀၀

၄။ ုရှား ၅၉၃၃၁၁၅ ၅၃၂၂၃၄၅ ၁၄၇၆၅၅

၅။ ြပင်သစ် ၅၈၄၄၂၄၉ ၅၆၅၆၉၉၂ ၁၁၁၄၅၁

၆။ တူရက ီ ၅၅၁၄၃၇၃ ၅၃၇၅၂၆၂ ၅၀၄၅၀

၇။ ဗိတိန် ၅၃၃၂၃၇၁ ၄၃၈၅၃၀၈ ၁၂၈၆၄၂

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၇၃၇၂၁၃ ၄၃၆၃၁၀၅ ၁၀၁၁၅၈

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၀၁၃၃၅ ၄၃၅၃၉၅၇ ၁၁၅၃၃၃

၁၀။ အီတလီ ၄၂၈၁၂၁၄ ၄၁၁၀၆၄၉ ၁၂၇၈၅၁

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၂၈၃၂၇၅၅ ၂၂၃၂၃၉၄ ၇၂၄၈၉

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၀၂၃၅၉ ၁၄၂၈၅၀၄ ၂၆၅၉၈

၃။ မေလးရှား ၉၀၅၈၅၁ ၇၇၉၁၇၁ ၆၈၆၆

၄။ ထိုင်း ၃၉၁၉၈၉ ၂၇၈၁၈၄ ၃၂၄၀

၅။ ြမန်မာ ၂၂၄၂၃၆ ၁၅၈၉၆၉ ၄၇၆၉

၆။ ကေမ ာဒီးယား ၆၆၃၃၆ ၅၇၉၅၅ ၁၀၇၆

၇။ စင်ကာပ ူ ၆၂၉၈၁ ၆၂၄၉၈ ၃၆

၈။ ဗီယက်နမ် ၄၆၂၉၂ ၁၀၀၂၀ ၂၂၅

၉။ လာအို ၃၂၉၅ ၂၁၇၄ ၄

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၂၈၃ ၂၆၀ ၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်



ဇူလိုင်  ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေမာ်စကို    ဇူလိုင်  ၁၇ 

ရှုားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၂၅၁၁၆  ဦးထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၅၉၃၃၁၁၅ ဦးရှိလာေကာင်း ုရှားိုင်င ံ

ေရာဂါတုံြပန်ေရးစင်တာက ယေနေြပာသည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ၇၈၇  

ဦး   ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ  အဆိုပါေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၁၄၇၆၅၅ ဦးရှိလာသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ၂၁၄၃၇ 

ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့်အတွက ်

ေဆးုမံျားမှ ြပန်လည်ဆင်းသွားခဲရ့ာ ကျန်းမာေရး 

အေြခအေန    ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

၅၃၂၂၃၄၅ ဦးရှိလာသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ပါရီ    ဇူလိုင်    ၁၇ 

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ ေကာင့်   

ကိုးလကာပိတ်ထားသည် ့   အီဖယ်လ်ေမ ာ်စင်ကို   

ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများှင့်အည ီ  ဇလူိင်ု ၁၆ ရက် 

တွင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်လုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပင်သစ်ိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ  

ြမင့်တက်လျက်ရှိသည့်အတွက ်      ပီးခဲ့သည့်ှစ ်

ေအာက်တိုဘာလမှစပီး     အီဖယ်လ်ေမ ာ်စင်ကို  

စတင်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ 

ေမ ာ်စင်ဖွင့်လှစ်သည့်အချနိ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်  

မွန်းလဲွ   ၁ နာရမီတိင်ုမ ီ   လာေရာက်ကည့် သမူျားက 

အီဖယ်လ်ေမ ာ်စင်သို    ဝင်ေရာက်ရန်    တန်းစီ 

ေစာင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်။ 

အီဖယ်လ်ေမ ာ်စင်   ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့် 

အတွက်  ြပင်သစ်ိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း မူလ 

အေြခအေနသို        ြပန်လည်ေရာက်ရှိေတာ့မည ်

ြဖစ်ေကာင်း ေမ ာ်စင်တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက ဆိသုည်။ 

သိုေသာ် ေရာဂါကူးစက်မ များ  ထပ်မြံမင့်တက် 

လာမည်ကိ ု စုိးရိမ်လျက်ရိှေကာင်း  ြပင်သစ်အာဏာ 

ပိုင်များက ဆိုသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်  ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ေနစ်ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်၏    ၆၀ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်သည် အိ ိယိုင်ငံ၌ စတင်ေတွရှိ 

ခဲသ့ည့်  ဒယ်လ်တာဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်  ကူးစက်ခရံ 

မ ရှိေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရသည်။ 

အဖီယ်လ်ေမ ာ်စင်သို တစ်ရက်လ င်  လာေရာက် 

လည်ပတ်သူ ၁၃၀၀၀ ခန်သာ ခွင့်ြပထားေကာင်း 

သိရသည်။  လာေရာက်လည်ပတ်သူများအေနြဖင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှပီးစီးေကာင်း  

သက်ေသခံလက်မှတ်ြပသရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

တိုကျိ    ဇူလိုင်    ၁၇ 

တုိကျိအုိလံပစ်အားကစားပိင်ပဲွ၌ ပါဝင်ယှ်ပိင် 

ရန်    ယခုအပတ်အေစာပိုင်းက   ဂျပန်ိုင်ငံသို 

ေရာက်ရှိခဲ့သည် ့  ေတာင်အာဖရိက  အမျိးသား 

ရတ်ဘီေဘာလံုးအသင်းသားတစ်ဦးတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံထားရေကာင်း ယေန  စစ်ေဆး 

ေတွရှိသည်။ 

အဆိပုါအသင်းသား ၂၀ သည် မိေတာ်တိကုျိ 

မှ ဂျပန်ိင်ုငေံတာင်ပိင်ုး ကာဂိရီှုမာမိသို ေလက့ျင့် 

ေရးအကိပိင်ပဲွကစားရန်  သွားေရာက်လျက်ရိှစ် 

၎င်းတို၏    အသင်းသားတစ်ဦးထံတွင ်  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံထားရေကာင်း သိရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဆုိပါအားကစားသမားအား  ေဆးကုသမ  

ခယံရူန် နီးစပ်ရာေဆးုသံို ပိုေဆာင်ေပးခဲေ့ကာင်း  

ကာဂိုရှီမာမိအုပ်ချပ်ေရး     အာဏာပိုင်များက 

ဆိုသည်။ ကျန်အားကစားသမား  ၁၉    ဦးအား 

၎င်းတို၏ ဟိုတယ်အခန်းများ၌ သီးြခားခွဲေနထိုင ်

ေစလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါအားကစားသမားများသည် ဂျပန် 

ုိင်ငံသုိ    လာေရာက်စ်   ၎င်းတုိစီးနင်းလာသည့် 

ေလေကာင်းခရီးစ်တွင်  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

တစ်ဦး ေတွရိှသည့်အတွက်  သီးြခားခဲွေနထုိင်ခ့ဲရ 

ေကာင်း သိရသည်။  ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

လန်ဒန်    ဇူလိုင်    ၁၇ 

ဗတိန်ိိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၅၀၀၀၀ ေကျာ် ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိေကာင်းှင် ့  အဆိုပါေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ

အေရ အတွက်သည်        ဇန်နဝါရလီအလယ်ပိင်ုးမှစပီး    

ကူးစက်မ အများဆုံးြဖစ်ေကာင်း    ကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။ 

အဆိုပါေရာဂါ    ကူးစက်ခံရသူများအနက ်

၅၁၈၇၀  ေကျာ်သည်   အိ ိယိုင်ငံ၌   ပထမဆုံး 

ေတွရှိရသည် ့      ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ  ုိင်ငံအတွင်း၌ ကုိဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၅၃၃၂၃၇၁ ဦးရိှလာသည်။ 

အလားတူ  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄  နာရီအတွင်း  ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ ေကာင့်  ၄၉  ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့သည့် 

အတွက်  အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့  ေသဆုံးသူေပါင်း 

၁၂၈၆၄၂ ဦးရှိလာခဲ့ပီြဖစ်သည်။ 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များ  ြမင့်တက်လျက်ရိှသည့် 

အတွက် အများြပည်သှူင့်သက်ဆိင်ုသည့် ေနရာများ 

တွင် ှာေခါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်ကရန်ှင့် စားေသာက် 

ဆိုင်များအေနြဖင့ ်  ကျန်းမာေရးစည်းမျ်းများှင် ့

အည ီေရာင်းချကရန် လန်ဒန်မိေတာ်ဝန်  ဆာဒစ်ခန် 

က  ြပည်သူများအား  သတိေပးေြပာကားသည်။ 

လွန်ခဲေ့သာရက်သတ ပတ်က ယအူီးအက်ဖ်ေအ  

(ယူို ၂၀၂၀)၏  ေနာက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲစ်ြဖစ်သည် ့

အဂ  လန်ှင့် အီတလီေဘာလံုးပိင်ပဲွသုိ  လာေရာက် 

ကည့် သူ ပရိသတ်ေပါင်း ၆၀၀၀၀ ေကျာ်ရှိသည်။ 

ယင်းသို လအူစလုိက်ုအပံလိက်ု ေဘာလုံးပဲွကည့်  

ြခင်းေကာင် ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ  ပိုမိုြမင့်တက ်

လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု    ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင ်

များက ဆိုသည်။        ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက ်ငါးေသာင်းေကျာ ်ထပ်မံေတွရှိ

နယူးေဒလီ    ဇူလိုင်    ၁၇

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၃၀၀၇၉  ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်   ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၃၁၀၆၄၉၀၈ 

ဦး ရိှလာေကာင်း အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံး 

ထုတ်ြပန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။

ထိုြပင ်   အိ ိယိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူ ၅၆၀  ရှိြခင်းေကာင့ ် 

တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း ၄၁၃၀၉၁ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွဆဲ 

လူနာ ၄၂၄၀၂၅ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံများမှ  

ဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၄၃၉၁၆ ဦးရှိြခင်းေကာင့်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း 

၃၀၂၂၇၇၉၂ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ြပင်သစ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် 

ကိုးလကာပိတ်ထားသည့် အီဖယ်လ်ေမ ာ်စင် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

တိုကျိအုိလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲ၌ ပါဝင်ယှ်ပိင်မည့် 

ေတာင်အာဖရိက အမျိးသားရတ်ဘီေဘာလုံးအသင်းသားတစ်ဦး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ေြခာက်သန်းနီးပါးရှိလာ

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ  ၁၉၀၄၄၇၄၂၅ ဦး

ေသဆုံးသူ                        ၄၀၉၄၇၄၀ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၁၇၃၆၁၁၃၈၃ ဦး

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၁ သန်းေကျာ်ရှိလာ



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇ 

ေနာင်ချိမိမရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည ်

ဇူလိုင် ၁၄ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင်  ေနာင်ချိမိ    ေတာင်ရပ်ကွက ်

ေနာင်ချိ-ကန်ကီးသွားကားလမ်းတွင် ေနလင်းေမာင်းှင်ပီး မင်းမင်းစိုး 

ှင့် ငိမး်ချမး်ထွနး်တုိလုိက်ပါလာသည့်  ဆုိင်ကယ်အား    ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၂၀၁၅ ြပား သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့ေကာင်း။

အလားတူ ဇူလိုင် ၁၅ ရက် ည ၈ နာရီတွင် ေနာင်ချိမိမရဲစခန်း 

မှ တပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါငး်အဖွဲသည်   ေနာင်ချိမိနယ် 

ေရ ြပည်ွန်ေကျးရာေန   ချနိ်ေရှာင်အန်၏ေနအိမ်သို  သတင်းအရ 

ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ၎င်းှင့်အတူ  ချနိ်ေရှာင်ေခါက်အား  ေတွရှိရပီး 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၉၃၅ ြပားှင့ ်ဘိန်းြဖ သုည  ဒသမ ၀၆၂ 

ကီလိုတိုကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား   မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်

စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာေဆးဝါးများဆိင်ုရာ ဥပေဒအရ အေရးယထူား 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား

မင်းလှ  ဇူလိုင်  ၁၇

မေကွးတုိင်းေဒသကီး မင်းလှမိ 

နယ်    ထန်ကိုင်းေကျးရာအနီး 

မင်းလှ- သရက်သွားကားလမ်းရှ ိ

မိင်ုတိင်ုအမှတ် (၅၀/၁)ှင့် (၅၀/၂)

အကား၌ ေဆာက်လပ်ုဆတဲတံား 

ေရေကျာ်တွင် ဇူလုိင် ၁၅ ရက် ညေန 

၆ နာရခီန်က        ေမာ်ေတာ်ယာ် 

တစ်စီး လမ်းေချာ်၍ ေရေမျာပါမ  

ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ ၁၂ ဘီး    ကုန်တင် 

ယာ်တစ်စီးသည်     ဘိလပ်ေြမ 

ေကျာက်ြဖ  ဇူလိုင်  ၁၇

ရခုိင်ြပည်နယ် ေကျာက်ြဖခုိင် စုိက်ပျိး ေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနက ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ  ြဖစ်ပွားေန 

သည့်ကာလအတွင်း ေရလုပ်သားများှင့် ေရလုပ်ငန်းရှင်များ ကံေတွ 

ေနရသည့် အခက်အခဲများအား ြပန်လည်ကုစားိုင်ေရး၊ ငါးလုပ်ငန်း 

က   ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရး၊ ပုိကုန်တုိးြမင့်တင်ပုိုိင်ေရး၊ ုိင်ငံေတာ် 

အတွက်  ိုင်ငံြခားဝင်ေငွရရှိေစေရး၊   ြပည်တွင်းငါးရိက ာဖူလုံေစေရး၊ 

ေရလပ်ုသားများအခွင့အ်လမ်း အြမန်ဆုံးြပန်လည်ရရိှေစေရးှင့ ်၎င်းတို 

မိသားစု၏ လူေနမ ဘဝအဆင်ေြပေစေရးတုိကုိ ရည်ရယ်၍ ငါးမဖမ်းရ 

ကာလ (ေမ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်) သုံးလ  ပိတ်ထားြခင်းကို ေြဖေလ ာ့ကာ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစားအလိုက ်ေရယာ်အစင်းေရ၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းကို 

ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှစ၍ ငါးဖမ်းေလှကီးများ ကမ်းေဝးငါးဖမ်းဆီးမ ကို  

ြပန်လည်ခွင့်ြပလိုက်ေကာင်း သိရသည်။ 

ထိုသိုကမ်းေဝးငါးဖမ်းဆီးမ အား ၂၀၂၁ ခုှစ် ငါးမဖမ်းရကာလ 

(ေမ၊ ဇွန်၊ ဇလူိင်ု) သုံးလပတ်ိထားြခင်းကိ ုေြဖေလ ာ၍့ ဇလူိင်ုလအတွင်း 

ငါးဖမ်းဆီးမ ကုိြပန်လည်ခွင့်ြပသွားရန် စီစ် န်ကားထားရိှြခင်းအရ 

ငါးဖမ်းေရယာ ်၃၄ စင်းအား ပင်လယ်ြပင်သို ငါးဖမ်းထွက်ခွာခွင့်ြပခဲ ့

ေကာင်း၊ ေရယာ်တွင်စီးနင်းလိက်ုပါကမည့ ်ေရလပ်ုသားများကိလုည်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ 

ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းေပးြခင်း၊   ေရလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားများ 

ေနာင်ချိမိနယ်၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

မင်းလှ-သရက်သွားကားလမ်း၌ ုတ်တရက်ေချာင်းကျေရများလာသြဖင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး လမ်းေချာ်၍ ေရစီး၌ေမျာပါမ ြဖစ်ပွား
အိတ် ၂၅၀ှင့်   သံေချာင်းဆိုဒ်စုံ 

၆ ဒသမ ၅ တန်အား   တင်ေဆာင် 

ပီးေမာင်းှင်လာရာ     မင်းလှ-

သရက်           ကားလမ်းေပ ရှိ 

ထန်ကိင်ုးေချာင်း         တတံားေဘး 

ေရေကျာ်အား ြဖတ်သန်းေမာင်းှင် 

ရာ ုတ်တရက်ေချာင်းကျေရများ 

လာသြဖင် ့   ေမာ်ေတာ်ယာ်မှာ 

လမ်းေချာ်ကာ ေရစီးတွင ်ရှစ်ေပ 

ခန်  ေမျာပါခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ ေမာ်ေတာ်ယာ်  ေရစီး 

ေမျာပါမ ြဖစ်ပွားရာသို   မိနယ် 

အုပ်ချပ်ေရးမှး    ဦးသန်းထွန်း 

ေအာင်၊ မိနယ်မီးသတ်ဦးစီးမှး 

ဦးေကျာ်စိုးလင်းှင် ့         အဖွဲက 

သွားေရာက် ကညူေီဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့သည်။

ထုိသုိ ေမာ်ေတာ်ယာ် ေရစီးတွင် 

ေမျာပါမ ေကာင့် လူှင့်တိရစ ာန် 

ထိခုိက်ေသဆံုးမ မရိှေကာင်း သရိ 

သည်။         မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ြဖမိနယ်၌  ငါးဖမ်းေလှကီးများ ကမ်းေဝးငါးဖမ်းဆီးမ ကို ြပန်လည်ခွင့်ြပ

ထုတ်ေပးြခင်းှင့် ပင်လယ်ြပင်၌ လုိက်နာေနထုိင်ကရမည့် သတ်မှတ် 

ချက်များအား  ေကျာက်ြဖခိင်ုငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

က  မှာကားခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ ငါးဖမ်းေရယာ် ၃၄ စင်းတွင် ေရလပ်ုသား ၆၀၀ ခန်ပါရိှပီး 

ေကျာက်ြဖခိင်ုအတွင်းတွင် စစုေုပါင်း ငါးဖမ်းေရယာ် ၁၆၄ စင်းရိှကာ 

ေရလုပ်သား ၄၀၀၀ ေကျာ်ခန်ရှိေကာင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှသိရ 

သည်။                              

                          တင်ထွန်းဦး

ချနိ်ေရှာင်ေခါက်၊ ချနိ်ေရှာင်အန်တိုအား သိမ်းဆည်းရမိသည့် မူးယစ် 

ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကိ ု“ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ မိမိကစ၍ 
ကာကွယ်ပါ”   ေဆာင်ပဒ်ုအတိင်ုး   အားလံုးကုိယ်စီ    မြဖစ်မေန  လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကပါရန် 

အသိေပး/သတိေပး  းေဆာ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် - 
(၁) အိမ်အြပင်ထွက်လ င် ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုစနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားပါ၊ 

လအူများှင့ ်ထေိတွဆက်ဆရံပါက မျက်ှာအကာ (Face Shield)ကိ ုတဲွဖက်တပ်ဆင်ပါ၊ 
(၂) တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာ ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ပါ၊
(၃) လူစုလူေဝးေရှာင်ပါ၊
(၄) လက်ကို စက န်(၂၀)ကာ မကာခဏ စနစ်တကျ ေဆးေကာပါ၊
(၅) အလံုပိတ်အခန်းများ၊ အဲယားကွန်းအခန်းများ၊ ေလဝင်/ေလထွက် မေကာင်းေသာ အခန်း 

များသို သွားေရာက်ြခင်းမ ှအတတ်ိုင်ဆုံးေရှာင်က်ပါ၊
(၆) အိမ်ြပင်သုိထွက်ေလ့ရိှသူများအေနြဖင့် အိမ်ရိှအသက်(၆၀)ှစ်အထက် အသက်အရယ် 

ကီးရင့သ်/ူ ဆီးချိ/ ေသွးတိုး/ှလုံးစသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါ အခရိှံသမူျားှင့ ်အနီးကပ် 

ေနထိုင်ြခင်း၊ အတူစားေသာက်ြခင်းတိုမ ှေရှာင်က်ပါ၊
(၇) အသွားအလာတားြမစ်ပတ်ိပင်၍ သီးသန်ခဲွြခားေနထိင်ုေစြခင်း (Quarantine)လပ်ုငန်း 

စ်များတွင် အြပည့်အဝပူးေပါင်းပါဝင်ပါ၊
(၈) ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း (Mask)မတပ်ဆင်ထားေသာ ေဈးေရာင်းသမူျားထမှံ ေဈးမဝယ် 

ပါှင့်၊
 (၉) တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်း အသိေပး၊ သတိေပးပါ၊

 (၁၀) ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်းလပ်ုငန်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ပါ၊ 
ကာကွယ်ေဆးထိုးံှပီးေသာ်လည်း ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကိ ုဆက်လက်လိက်ုနာ 
ပါ၊

(၁၁) သက်ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းက  များအလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ထတ်ုြပန် 
ထားေသာ လုပ်ငန်းလမ်း န်များှင့်အညီ တိကျစွာလိုက်နာ ေဆာင်ရက်ပါ၊

(၁၂) ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ေရာဂါသသံယလက ဏာများ ေပ ေပါက်ပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာန 
သိုချက်ချင်းဆက်သွယ်၍ ေစာစီးစွာ ကုသမ ခံယူပါ၊

(၁၃) အြပင်ထွက်လ င် ပါးစပ်ှင့်ေခါင်းစည်း(Mask) ကိ ုစနစ်တကျ မတပ်ဆင်ြခင်းှင့် လူစ ု

လူေဝးြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ (ကိုဗစ်-၁၉) မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ
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ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲှင့် သတင်းမီဒီယာများ 

ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ြပလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှတ်တမ်း
(ယမန်ေနမှအဆက်)

Who News Agency မှ ကိေုကျာ်ဝဏ က လ ပ်စစ်ှင့် 

ပတ်သက်ပီး တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာှင့် လမူျား 

ခက်ခေဲနချန်ိ လ ပ်စစ်မတီာမေဆာင်၍ သပတ်ိေမှာက် 

သူများရှိသလိ ုမတတ်ိုင်၍ မေဆာင်သူများလည်း 

ရိှေကာင်း၊ ထိအုချန်ိမျိးတွင် မတီာပုံးများ ဖျက်သမ်ိး 

ေကာင်း၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းအေသးေလးများ လည် 

ပတ်ေနမ မျိးရှိေကာင်း၊  ထိုသိုလုပ်လိုက်ြခင်းြဖင့ ်

လက်ရိှအစုိးရှင့် ြပည်သူလူထုကား အက်ေကာင်း 

များြဖစ်လာိုင်ေကာင်း၊    ယင်းြပဿနာများကို 

မည်သိုေြဖရှင်းေပးိုင်မည်ကို   သိလိုပါေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။ 

ပွဲလန်တုန်းဖျာခင်း

ဗိလ်ုချပ် ေဇာ်မင်းထွန်းက လ ပ်စစ်မတီာှင့်ပတ် 

သက်ပီး လ ပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနကလည်း 

ထတ်ုြပန်ချက်ရိှေကာင်း၊ တချိကစိ များသည် ပဲွလန်  

တုန်းဖျာခင်းလုပ်ြခင်းရှိေကာင်း၊ လ ပ်စစ်မီတာခ 

မေဆာင်လို၍ PDF များကို လှမည်ဟုဆိုသည်မျိး 

လည်းရှိေကာင်း၊ လ ပ်စစ်မီတာခ သိန်း ၆၀၀ ခန်  

ေပးစရာရိှသည်ကိ ုလ ပ်စစ်ုံးက စာရက်စာတမ်းများ 

မီး  ေပးလ င်၊ ြပလပ်ုေပးလ င် မည်မ ေပးမည်ဆိသုည် 

များလည်းရိှေကာင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများတွင်လည်း 

ထိကုစိ များရိှေကာင်း၊ လပ်ုကဖံန်တီး၍ ေြပာြခင်းြဖစ် 

မည်စိုး၍ ေပ လာသည့်တစ်ေန   ေတွရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာလကတည်းက 

လ ပ်စစ်မီတာှင့်ပတ်သက်ပီး    ကင်းလွတ်ခွင့်၊ 

သက်သာခွင့ေ်ပးထားမ များလည်းရိှေကာင်း၊ သာမန် 

အမ်ိေထာင်စတုစ်စ၊ု လက်လပ်ုလက်စား လတူန်းစား 

တစ်ခကု ထိလု ပ်စစ်ဓာတ်အားယနူစ်ှင့ ်လုေံလာက် 

သည့်အေနအထားမျိးရှိသလို မလုံေလာက်မ မျိး 

လည်းရှိိုင်ေကာင်း၊ အချိမှာ တတ်ိုင်လျက်ှင့်  

မေပးြခင်းမျိးလည်းရှိေကာင်း၊  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

အေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာလအတွင်း ယခင် 

ကတည်းက သက်သာခွင့်များေပးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

လုေံလာက်သည့ ်လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏမျိးသုံးစဲွ 

ိင်ုရန် ေပးပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အဓကိ ိင်ုငသံူိင်ုငသံား

များ၏တာဝန်ြဖစ်ေကာင်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားသည် 

ထုတ်လုပ်ရသည့်ေနရာတွင် ပမာဏေငွကုန်ေကး 

ကျရှိေကာင်း၊   ပုဂ လိကေဆာင်ရက်ေနသည့  ်

လပ်ုငန်းများလည်းရိှပီး ဆက်စပ်ေဆာင်ရက်ေနသည့ ်

လုပ်ငန်းများလည်းရှိေကာင်း၊  မည်သည့်ိုင်ငံတွင ်

မှမရှိပါေကာင်း၊ သုံးစွဲထားသည့်ပမာဏအတိုင်း 

ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကင်းလွတ်ခွင့်လည်း ေပးထား 

ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုလို ကိုဗစ်-၁၉  ကာလတွင် 

Stay at Home ေနရသည့အ်တွက် လ ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပိုမိုသုံးိုင်ြခင်းရှိိုင်ေကာင်း၊   ပိုမိုသုံးစွဲြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်ပီး    ြပန်လည်စး်စားသံုးသပ်ေပးုိင ်

မည်ဟုေြပာုိင်ေကာင်း၊ ြပန်လည်စ်းစားသုံးသပ်

ေပးိုင်မည်ဆိုသည့်ေနရာတွင်လည်း ကျပ်တည်း 

ေနေသာ         အေြခခံလူတန်းစားအတွက်သာ 

ြဖစ်ေကာင်း၊   လ ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ ု   သတ်မှတ် 

လစ်မစ်ထက ်သုံးစွဲထားသူများက      ေပးေဆာင် 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အဓိကကေတာ့ ုိင်ငံကီးသား 

ပီသရန်ေြပာလုိေကာင်း         ြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

Who News Agency မှ      ကိုေကျာ်ဝဏ က 

ပဲွလန်တန်ုးဖျာခင်းသည့လ်မူျားကိ ုမည်သိုေဖာ်ထတ်ု 

အေရးယသွူားမည်ကိ ုသလိိေုကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ဥပေဒစည်းမျ်း 

စည်းကမ်းှင့်အညီ အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားှင့်ပတ်သက်ပီး ပထမဆုံးသတ ိ

ေပးပီး ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမျိး လုပ်ေဆာင်သွားရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြဖကားသည်။ 

Myanmar Public Press မှ ေဒါက်တာစုိးြမင့်ဦး 

က ယခကုူးစက်ြမန် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ တတယိလ  င်း 

တွင် ဆရာဝန်များှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အားနည်းေနသည်ကိေုတွရေကာင်း၊ CDM မလပ်ုဘ ဲ

အမှားကိုသိြမင်လာသည့် ဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများကိ ုေြဖေလ ာ့ေပးရန် အစီအစ်ရှိ/

မရှိှင့် Volunteer များကို ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

အသုံးြပရန် အေြခအေနများက မည်မ ထေိရာက်ေန 

ပီး မည်မ ထိကျယ်ြပန်ေအာင ်ေဆာင်ရက်မည်ကို 

သိလိုပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ေြဖေလ ာ့ထားပီးြဖစ်

ဗိလ်ုချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များကိ ုေြဖေလ ာေ့ပးရန်ဆိသုည့က်စိ ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းသာမက အြခားဝန်ထမ်းများ 

အားလုံးကိပုါ ေြဖေလ ာထ့ားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ CDM 

ဝန်ထမ်းများှင့် ပတ်သက်ပီး လုပ်ေဆာင်ရမည့ ်

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအဆင့ဆ်င့က်ိ ုေြပာပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

၎င်းတုိသည် ထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်သည့်သူမဟုတ်၊ 

လ ံေဆာ်ခဲ့သူမဟုတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန 

များတွင် ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ှင့်အတူ ေြပာ၍ရပါ 

ေကာင်း၊ ကုိယ်တုိင်ဝန်ခံချက်ှင့်အတူ လုိအပ်သည် 

များ လုပ်ေဆာင်ပီးပါက မူလရာထူးအဆင့်အတိုင်း 

ခန်ထားမည်ဟု ေြပာပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အချန်ိအကန်  

အသတ်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိလည်း မမှတ်မိ 

ေကာင်း၊  ယခုေနာက်ပိုင်းတွင်လည်း  လုပ်ထုံး 

လပ်ုနည်းအရ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ိင်ုရန် ြဖစ်မည် 

ဟုေြပာလိုပါေကာင်း၊ volunteer ှင့်ပတ်သက်ပီး 

လုပ်ေဆာင်ေနမ များရှိပါေကာင်း၊ အဓိကအားြဖင့ ်

တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွမှ အငမ်ိးစားယသွူား 

သူများ၊ ြပင်ပ၌  လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနသူများ၊ 

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ အငိမ်း 

စားယူသွားသူများ၊ ြပင်ပတွင ်လုပ်ေဆာင်ေနသည့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ အစရှိသည်တိုကိ ုဦးစား

ေပးပီးလပ်ုေဆာင်ေနပါေကာင်း၊ မိနယ်များအလိက်ု 

ဖတ်ိေခ ပီး volunteer စနစ်ှင့ ်၎င်းတိုရသင့ရ်ထိက်ု 

သည့် ခံစားခွင့်များ၊ ရပုိင်ခွင့်များေပးပီး လုပ်ေဆာင် 

မည့်စနစ်များကို    လုပ်ေဆာင်ေနပါေကာင်း၊ 

တိုးတက်မ စာရင်းများရရိှလ င် အချန်ိမြီပန်ကားေပး

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Myanmar Public Press မှ ေဒါက်တာစုိးြမင့်ဦး 

က volunteer ထဲတွင် ပရဟိတလုပ်ေနသည့  ်

လငူယ်များကိပုါ ထည့်သွင်းအသံုးြပေစလုိေကာင်း၊  

volunteer အသင်းများတွင်လည်း အချိကိစ များ 

အခက်အခဲရှိေကာင်း၊ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က 

ဆိလု င် NGO များ၊ CSO များကိ ုမှတ်ပုတံင်မရြခင်းများ၊ 

အချန်ိဆဲွထားြခင်းများရိှပါေကာင်း၊ ယခုုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အစိုးရလက်ထက်တွင ်

အသင်းအဖွဲမှတ်ပုံတင်များကိ ု  တင်၍ရ၊ မရသိလို 

ေကာင်း၊ တင်၍မရပါကလည်း အသင်းအဖဲွဆုိင်ရာ 

ဥပေဒအရ အသင်းအဖွဲမှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ဥပေဒအခန်း(၄) အပိဒ်ု(၇)တွင် ြပည်တွင်းအသင်းအဖဲွ 

များသည် ဆ အေလျာက် မှတ်ပံုတင်ေလ ာက်ထား 

လိုပါက ေအာက်ပါအတိုင်းေလ ာက်ထားိုင်သည်

ဆိုပီး ပါရှိပါေကာင်း၊ မှတ်ပုံမတင်သည့်အတွက ်

ြပစ်ဒဏ်လည်းမရိှပါေကာင်း၊ ဘာသာေရးှင့ ်စီးပွား 

ေရးအဖွဲအစည်းများတွင်   မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုဟု 

ပါရှိပါေကာင်း၊ သိုေသာ်   အချိဝန်ထမ်းများသည ်

မှတ်ပုံတင်မရှိသည့်အသင်းအဖွဲကို ဥပေဒှင့်မညီ 

သလို၊   တရားမဝင်သလိုမျိးဆိုသည်များလည်းရှိ 

ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် အသင်းအဖွဲမှတ်ပုံတင်ခွင့် မရ 

ေသးလ င်လည်း ဝန်ထမ်းများ အသင်းအဖွဲဆိုင်ရာ 

ဥပေဒှင့ ်နားလည်ပီး အရပ်ဘက်အသင်းအဖဲွများကိ ု

ဥပေဒှင့်ညီသည်ဆိုပါက  တရားဝင်သေဘာမျိး 

ဆက်ဆံေပးရန်လည်း ြဖစ်ေစလိုေကာင်း၊ အသင်း

အဖွဲမှတ်ပုံတင်ှင့်ပတ်သက်ပီး   မည်သည့်အေြခ 

အေနမျိးရိှသည်ကုိ သိလုိပါေကာင်း ေမးြမန်းသည်။ 

အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ်ခံယူ

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက အသင်းအဖွဲမှတ်ပုံ 

တင် ပတ်ိထားြခင်းမရိှပါေကာင်း၊ ယခလုိကုာလမျိး 

ေြဖေလ ာ့ေနသည့်ကာလမျိးတွင် ပိုပီးေဆာင်ရက ်

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ volunteer အသင်းများတွင ်

ပရဟတိလပ်ုေနသည့အ်သင်းများ ပါဝင်ရန်ကစိ များ 

သည်လည်း ေကာင်းမွန်သည့်အစီအစ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အြဖစ်ခံယူပီး ိုင်ငံ 

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက      တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်အေနြဖင့ ်  ေြပာကားသည့ ်

အထဲတွင်လည်း ပါရှိေကာင်း၊  အမျိးသားေရး 

တာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့်ခံယူပီး အားလုံးပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ပရဟိတ 

လပ်ုေနသည့အ်သင်းများ volunteer အေနြဖင့ ်ပါဝင် 

လာမည်ဆိုပါကလည်း ပိုပီးေကာင်းမွန်ပါေကာင်း၊ 

ကိဆိလုျက်ရိှေကာင်း ေြပာလိပုါေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။ 

97 Media မှ သတင်းေထာက်ချပ်န လင်းေကျာ် 

(ထားဝယ်)က  ုရှားှင့် ြမန်မာ ှစ်ုိင်ငံပူးေပါင်းပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ရန ်

စီစ်ေဆာင်ရက်ေနသည်ဟ ု      သိရှိရပါေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်မ  အစီအစ်အေကာင်းကုိ 

ေြဖကားေပးေစလိေုကာင်း၊ ဆက်စပ်ေမးခွန်းအေန 

ြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ရန် 

အတွက် ုရှားှင့်ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံပူးေပါင်းေဆာင ်

ရက်ေနသက့ဲသုိ အြခားထုတ်ကုန်က  များတွင်လည်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည့် အစီအစ်များရှိ/မရှိှင့် 

ရှိပါက ေြဖကားေပးေစလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     ိုင်ငံေတာ်စီမံ  

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်  ေြပာကားသွားသည့်အထဲတွင်လည်း 

ြပည်သူကို အသိေပးချက်၊   ြပည်သူကိုသိိုင်ရန ်

သတင်းထုတ်ြပန်သည့်အထဲတွင်လည်းပါေကာင်း၊ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး ေနာက်ပိုင်း 

ယဆူလိက်ုသည်မှာ  ိင်ုငမံျားတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ှင့်ပတ်သက်ပီး ကုသိုင်မ များ၊  ေရာဂါမြပန်ပွား 

သည့် ၁၀၀ ရာခိုင် န်း   ထိန်းချပ်ိုင်ပီဆိုသည့် 

ုိင်ငံမရိှေသးေကာင်း၊ ယခု မိတ်ေဆွုိင်ငံြဖစ်သည့်၊ 

အိမ်နီးချင်းိုင်ငံြဖစ်သည့် အိ ိယိုင်ငံြဖစ်သကဲ့သို 

အိ ိယမှ ေဆး သန်း ၃၀ မှာ    ထားေသာ်လည်း 

လက်ေတွတွင် ှစ်သန်းသာရေသးေကာင်း၊ အချိက 

ကိတင်ေငွေချပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ယင်းကုိ ေဆးထပ်ရရန် 

ဖိအားသွားေပး၍မရေကာင်း၊ အဘယ်ေကာင့်ဆို 

ေသာ် ၎င်းတိုိုင်ငံတွင်ပင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်း 

များေနပါေကာင်း၊ ယခုအများဆုံးပိုေပးေနသည့် 

မတ်ိေဆွိင်ုငမှံာ တတ်ုိင်ုငြံဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်သည့် 

ိင်ုငမံျားက ပုိေပးသည်ထက် မမိိိင်ုငထံတွဲင် ထတ်ု 

လပ်ုိင်ုလ င် ပိမုေကာင်းဘူးလားဆိသုည့ ်ယဆူချက် 

ြဖစ်လာေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်အေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ုိင်ေရး 

အတွက် ေဆွးေွးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ုရှားတွင ်

တာဝန်ရှိသူများှင့် ေဆွးေွးသည့်အခါ အေြခခံ 

သေဘာတူညီချက်ရခဲ့ေကာင်း၊  ၎င်းတိုအေနြဖင့ ်

ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်ိုင်ရန်အတွက် စက်ုံကို 

အသစ်ေထာင်မည်ဆိုလ င် ကုန်ကျစရိတ်များသည့ ်

အတွက် ဤိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် အေြခခံ 

အချက်အလက်များ ေမးြခင်းများရိှေကာင်း၊ ကျန်းမာ 

ေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေဆးဝန်ထမ်း န်ကားေရးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

ှင့ ်ေဆွးေွးခဲပ့ါေကာင်း၊ ထိသုို ေဆွးေွးသည့အ်ခါ 

ထုတ်လုပ်ိုင်သည့်   အေြခခံရှိိုင်သည့်အတွက ်

မမိတိိုိုင်ငတွံင် စက်ုမံျားကိ ုလာေရာက်ေလလ့ာမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုေနာက် ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အချနိ်အတိုင်းအတာတစ်ခု 

အထ ိေစာင့်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အမှန်တကယ် ယခ ု

လထဲတွင် လာေရာက်ေလ့လာရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သိုေသာ် မိမိတုိုိင်ငံတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  

များေနသည့အ်တွက် ၎င်းတိုဘက်က လာေရာက်ရန် 

ေမးြမန်းေနသည့်သေဘာမျိးရှိေကာင်း၊  လုပ်ြဖစ ်

မည်ဟုေြပာလိုပါေကာင်း၊   အြခားကိစ များှင့် 

ပတ်သက်၍ လက်ေတွြဖစ်လာိုင်သည့်ကိစ တွင် 

လ ပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ေရနံှင့်သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေရနံ 

ှင့သ်ဘာဝဓာတ်ေငွထတ်ုလပ်ုေရးလပ်ုငန်းကိ ုရှုား 

အေနြဖင့ ်စတ်ိဝင်စားေကာင်း၊ ၎င်းတိုအေနြဖင့လ်ည်း 

ကမ ာေပ တွင် သဘာဝဓာတ်ေငွ အများဆုံးထုတ ်

လုပ်ေနသည့်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက်၊ အေတွအကံ 

ရိှပီးြဖစ်သည့အ်တွက်  လပ်ုေဆာင်သွားရန်ရိှေကာင်း၊ 

တွင်းအသစ်များ ရှာေဖွြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ေရနံေြမ 

အေဟာင်းများတွင ်               စာမျက်ှာ ၁၇ သုိ 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထတ်ုြပန်ေရးအဖဲွ၏ (၇/၂၀၂၁)ကမ်ိေြမာက် သတင်းစာ 

ရှင်းလင်းပွဲြပလုပ်စ်။



ဇူလိုင်  ၁၈၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ 

ေရနှံင့သ်ဘာဝဓာတ်ေငွ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရးလပ်ုငန်း  

များေဆာင်ရက်သွားရန်ရိှသည်ဟ ုေြပာလိပုါေကာင်း၊ 

အြခားလုပ်ငန်းများအေနြဖင့်လည်း ကမ ာလှည့်ခရီး

သွားလပ်ုငန်းြဖစ်ပီး ယင်းတိုမှာလည်း ညိ  င်းေဆာင် 

ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းတိုဘက်မှ ေတာင်းဆို 

သည်မှာ ကမ ာလှည့်ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းဆုိလ င် 

ြမန်မာိင်ုငဘံက်တွင် ဗဇီာမလိဘု ဲတိက်ုိက်ုစင်းလုံး 

ငှားေလယာ်ြဖင့် ဝင်ေရာက်ုိင်ခွင့် စသည့်လုပ်ငန်း 

များလည်း တိုးချဲလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

ပထမဦးဆုံး မိမိတိုလုပ်ရမည့်လုပ်ငန်း၊ အာုံစိုက် 

လပ်ုရမည့လ်ပ်ုငန်းမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါှင့ပ်တ်သက် 

ပီး  ထိန်းချပ်ိုင်ေရးေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းမ်သတင်းဌာနမှ သတင်း 

ေထာက် ဦးမင်းေမာင်က   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါပိုး  

အမျိးအစားသံုးမျိး  ေတွရိှထားသည်ကုိသိရေကာင်း၊ 

အဆိုပါေရာဂါပိုးသုံးမျိးလုံး၏ ြမန်ဆန်မ  န်းသည ်

ဒုတိယလ  င်းထက်  ပိုမိုကူးစက်ြမန်ဆန်သည်ကို 

ေတွရေကာင်း၊ မှာယထူားသည့က်ာကွယ်ေဆးများ 

မှာ တုတ်၊ ုရှား၊ အိ ိယိုင်ငံများြဖစ်ပီး မိမိတို 

ိုင်ငံအေနြဖင့် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ြပင်ဆင်ေန 

သည်ကိုသိရေကာင်း၊  လက်ရှိြဖစ်ေပ ေနသည့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးသုံးမျိးကိ ုတတ်ုကပိုလိုက်သည့် 

ကာကွယ်ေဆးအေနြဖင့ ်ကာကွယ်ေဆးထုိးပီးထား

သည့်သူများမှာ ေရာဂါပိုးြပန်လည်ေတွရသည်ကို 

သိရေကာင်း၊ လက်ရိှတပ်မေတာ်အတွင်း ကာကွယ် 

ေဆးထိုးပီးသည့ ်အရာရှိများ ြပန်လည်ကူးစက်ေန 

သည်ကို ကားသိရေကာင်း၊ အဆိုပါကိစ များှင့် 

ပတ်သက်ပီး   မှာယူထားသည့်ေဆးများသည  ်

ကူးစက်လျက်ရိှေကာင်း၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးထားသည့်သူများသည ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

မြဖစ်ိုင်ရန်အတွက ်၆၉ ရာခိုင် န်း အာမခံချက်ရှိ 

ေကာင်း၊  သိပ ံနည်းလမ်းအရ စစ်ေဆးေတွရှိချက ်

ြဖစ်ပီး ၎င်းထက်များစရာမရှိဘဲ နည်းစရာသာရှိ 

ေကာင်း၊ အိ ိယိင်ုငကံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးမှာယူခဲ့ပီး အိ ိယိုင်ငံတွင် မည်မ ကူးစက်ေန 

သည်ကိ ုေတွရေကာင်း၊ လက်ေတွ   င်းယှ်ကည့်ပီး 

ပညာရပ်အရေြပာြခင်းမဟုတ်ေကာင်း၊   အိ ိယ 

ုိင်ငံှင့် တုတ်ုိင်ငံတွင်  မည်သည့်ုိင်ငံက ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွား န်းများေနသလဲ၊ အေမရိကန်တွင် ၎င်းတို 

ေဖာ်ထားသည့်ေဆးှင့် ကုသခဲ့ပီး  မည်မ များေန 

သလဲ၊ ုရှားိုင်ငံတွင ်၎င်းကိုယ်တိုင်ေဖာ်ထားသည့် 

ေဆးှင့် ကုသခဲ့ပီး မည်မ များေနသလဲ စသည်ကို 

  င်းယှ်ကည့လ် င် သိိင်ုေကာင်း၊  ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနက  ေြပာသွားသည့်အတိုငး် 

ရရှိထားသည့် ကာကွယ်ေဆးသည် အေကာငး်ဆုံး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါိုင်ငံများမှထုတ်ထားသည့ ်

ကာကွယ်ေဆးများသည် အာမခံချက်ရိှြခင်းေကာင့် 

ထုတ်ထားပီး     ၎င်းတိုိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင ်

လက်ေတွထုိးပီး ေပျာက်ကင်းလျက်ရိှေကာင်း၊  သုိေသာ် 

မည်သည့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးမှ အြပည့် 

အဝကာကွယ်ေပးိုင်ြခင်း မရှိေသးေကာင်း၊ လူ၏ 

Antibody ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေကာင်း၊ ၆၉ ရာခိုင် 

 န်းသာမြဖစ်ေအာင် ကာကွယ်ိင်ုေကာင်း၊ သိုေသာ် 

အာမခံချက်အြမင့်ဆုံးအေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးထားသည့သ်မူျားသည်  ေရာဂါထပ်မြံဖစ်ပွားလ င် 

ြပင်းထန်သည့်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို ကာကွယ်ိုင်ပီး 

ေသဆုံးမ ကို ၉၃ ရာခိုင် န်းအထိ ေလ ာ့ချေပးိုင် 

ေကာင်း၊ အဆိုပါအေြခခံအချက်များကို သိရပီး 

Antibody ကိ ုစစ်ေဆးသည့အ်ခါ ကျေနသည့သ်မူျား၊ 

အဓိက ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကို ထိုးရန်လုပ် 

ေဆာင်ေနကေကာင်း၊ အဆိပုါအစအီစ်ကိ ုမမိိိင်ုင ံ

အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ရန်ရှိေကာင်း      ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

၁၀၀ ရာခိုင် န်း  ကာကွယ်သည့်ေဆး 

မေပ ေပါက်ေသး

ဆက်လက်ပီး ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနမှ    န်ကားေရးမှး  ေဒါက်တာ 

သန်းိုင်စိုးက ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းရာ ကမ ာေပ တွင် 

ကာကွယ်ေဆးကုိ ထုတ်လုပ်ပီး သံုးစဲွလာသည့်ကိစ  

သည် ေခတ်ေပ ေဆးသပိ ံပညာ၏ ေကာင်းကျိးတစ်ခ ု

လည်းြဖစ်ေကာင်း၊  မည်သည့က်ာကွယ်ေဆးမှ ၁၀၀ 

ရာခိုင် န်း  ကာကွယ်သည့်ေဆး မေပ ေပါက်ေသး 

ေကာင်း၊ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွက ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ခကုိ ု ြပည်သလူထူအုတွက် အသုံးြပသင့ေ်ကာင်း၊ 

ေထာက်ခံသည့်ေဆးသည်   အေြခခံအားြဖင့် ၅၀  

ရာခုိင် န်းအထက်ကာကွယ်ုိင်လ င် အဆုိပါ ကာကွယ် 

ေဆးသုံး၍ရသည်ကို    သတ်မှတ်ထားေကာင်း၊ 

ှစ်စ်ှစ်တိင်ုးထိုးေနသည့ ်တပ်ုေကွးကာကွယ်ေဆး 

(H1N1)သည် ၅၀  ရာခိုင် န်းသာ   ကာကွယ်ိုင ်

ေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၏ 

ထူးြခားချက်အေနြဖင့် ၉၃   ရာခိုင် န်းအထက် 

ကာကွယ်ိင်ုပီး မျိးေြပာင်းလသဲည့ပ်ိုးကိ ု၆၀ ရာခိင်ု 

 န်းအထက် ၇၀ ရာခိင်ု န်းခန်ရိှသည်ကိ ုသေုတသန 

စာတမ်းအရသိိုင်ေကာင်း၊ လတ်တေလာအြဖစ ်

အပျက်များကိုကည့်လ င် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမအတွင်း  ကျမ်းသုေတသနလုပ်ထားြခင်း 

များရှိေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးထိုးသည့်သူများတွင ်

မည်မ ကူးစက်ပီး ေရာဂါြပင်းထန်မ ှင့် ေသဆုံး 

အစားအေသာက်ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးက အသိ 

အမှတ်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါ အသိအမှတ်ြပ 

ကာကွယ်ေဆးကိ ုအဆိုပါိုင်ငံများတွင ်ထိုးှံြခင်း 

ရှိ၊ မရှိ ကည့်ရမည်ြဖစ်ပီး ယခုကာကွယ်ေဆးကို 

အဆိပုါိင်ုငမံျားတွင် ထိုးထားသည့သ်မူျား များစွာရိှ 

ေကာင်း၊ ကမ ာေပ တွင်       ိုင်ငံအေရအတွက် 

ဘယ်ေလာက်က အဆုိပါကာကွယ်ေဆးကုိ ထုိးထားသလဲ 

ဆိုလ င်  Sinovac ှင့် Sputnik V ကို ကမ ာေပ  

တွင်ထိုးေနသည့်ိုင်ငံ   အများအြပားရှိေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ုိင်စွမ်းကုိ ေဆးပညာေဆာင်းပါးများတွင်  

ရှာကည့်လ င် ေတွိုင်ေကာင်း၊ ၅၀ ရာခိုင် န်း 

အထက်မှာရှိြခင်း၊ အာနိသင်သက်ေရာက်မ လည်းရှိ 

ြခင်းှင့ ်  ထိုးထားသည့သ်မူျားတွင် ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

မခံစားရေကာင်း၊ ထိုေကာင့ ်မိမိိုင်ငံအတွက ်ရရှိ 

သည့်ေဆးသည ်အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း၊ ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲကလည်း   ထိုးသင့်ေကာင်းကို 

တရားဝင်ထတ်ုြပန်ထားေကာင်း ၊ သိုေသာ် ကာကွယ် 

ေဆးထိုးပီးသည့်အခါ    ၁၀၀  ရာခိုင် န်းအြပည့် 

ကာကွယ်ိင်ုသည့ေ်ဆးမရိှေသးေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထူးြခားချက်အရ ေရာဂါပိုး 

ဝင်လာလ င်လည်း ခံုိင်ရည်ရိှပီး ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးသည် မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊ ှာေခါင်းမှ ဝင်လာြခင်း 

ေကာင့် အဆိုပါေနရာများတွင ်ေသွးလည်ပတ်မ က 

ေရာဂါပုိးကုိ ေချဖျက်မ များရိှေကာင်း၊ ှာေခါင်းတွင် 

ကပ်ပီးပါလာြခင်း၊ ှာေခါင်းတစ်ဝုိက်တွင်ပွားေနြခင်း 

ကိ ုေသွးထတွဲင် ေရာဂါပိုးအများကီးမပွားိင်ု၊ ေရာဂါ 

အကီးကီးြဖစ်မသွားေသာ်လည်း ှာေခါင်းတစ်ဝိက်ု 

ပွားေနချနိ်တွင်   အာေခါင်တိုဖတ်ယူြခင်းေကာင့် 

Positive    ြဖစ်သွားသည့်သူလည်းရှိေကာင်း၊ 

ထုိေကာင့်   ကာကွယ်ေဆးကုိ ထုိးံှသင့်ပါေကာင်း၊  

ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းသည်  အနာဂတ်တွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါပိုးကိ ုေရရှည်ရင်ဆိင်ုိင်ုမည့ ်အေကာင်းဆုံး 

နည်းလမ်းြဖစ်ပါေကာင်း  ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်းသည်။

သုံးလေပါင်းပီးေရာက်ရှိလာသည့်

စလစ်များအတွက ် ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ရ

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းမ်သတင်းဌာနမှ သတင်း 

ေထာက် ဦးမင်းေမာငက်    လ ပ်စစ်မီတာကိစ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး  မီတာသံုးစဲွသူ ြပည်သူလူထုကား ေဝဖန် 

ေြပာဆိုမ များရှိေကာင်း၊ ယခင်က ဆ ြပသည့်ကိစ  

ှင့် ကံေတွေနသည့်အခါ မီတာံုးမှာ ြပည်သူလူထု 

ထံသို စလစ်များကိ ုအချနိ်မီမေရာက်ရှိြခင်းေကာင့ ်

ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်  မေပးေဆာင်ြခင်းများရှိ 

ေကာင်း၊ တချိအေနြဖင့် သုံးလကာြမင့်ပီး သုံးလ 

စာစလစ်များေရာက်ရှိြခငး်ေကာင့်ေတွရှိရေကာငး်၊ 

ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်သုံးလေပါင်းပီးေရာက်ရိှလာ

သည့်စလစ်များအတွက်  ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ရ 

မ အေပ   သေဘာမကျေကာင်း၊  အဆိုပါကိစ ှင့် 

ပတ်သက်ပီး  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အေနြဖင့ ် ြပည်သလူထူသုည် ကိဗုစ်ကာလ၊ ိင်ုငေံရး 

ြပဿနာကာလ၊ စားဝတ်ေနေရး    ကျပ်တည်းမ ၊ 

လုပ်ငန်းရှားပါးမ ြပဿနာများေကာင့် ဒဏ်ေကး 

အတတ်ိုင်ဆုံး ေြဖေလ ာ့ေပးိုင်ရန်ရှိ/မရှိကိ ုသိလို 

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက အဆိုပါလ ပ်စစ် 

မတီာကစိ ှင့ပ်တ်သက်သည့ ်ေမးခွန်းကိ ုလ ပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနကိ ုေမးြမန်းပီးမှ  ေြဖိင်ုမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ဘာေကာင့ဒ်ဏ်ေကးေပးေဆာင်ရသည်မှာ 

သူအေကာင်းအရင်းှင့်သူ   ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အေကာင်းအရင်းမရှိဘ ဲဥပေဒမဲ့၊      စည်းကမ်းမဲ ့

လုပ်ေဆာင်စရာအေကာင်းမရှိေကာင်း၊ စလစ်များ 

သုံးလကာမှေရာက်ရှိြခင်း၊ မီတာခေကာက်ခံရန် 

တာဝန် မည်သုိခဲွေဝထားသည်ကုိ၊ မည်သုိရိှသည်ကုိ 

လ ပ်စစ်ှင့ ်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနကို ေမးြမန်းပီး 

ြပန်လည်ေြဖကားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

စာမျက်ှာ ၁၈ သို 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက   ေြပာသွားသည့်အတုိင်း ရရှိထားသည့်ကာကွယ်ေဆးသည် အေကာင်းဆုံး 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အဆုိပါိုင်ငံများမှထုတ်ထားသည့် ကာကွယ်ေဆးများသည် အာမခံချက်ရှိြခင်းေကာင့် ထုတ်ထားပီး     

၎င်းတိုိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင် လက်ေတွထိုးပီး ေပျာက်ကင်းလျက်ရှိေကာင်း၊  သိုေသာ်  မည်သည့်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးမှ  အြပည့်အဝကာကွယ်ေပးိုင်ြခင်း  မရှိေသးေကာင်း၊ လူ၏ Antibody ှင့်လည်း 

သက်ဆိုင်ေကာင်း၊ ၆၉ ရာခိုင် န်းသာမြဖစ်ေအာင် ကာကွယ်ိုင်ေကာင်း၊ သိုေသာ် အာမခံချက်အြမင့်ဆုံးအေနြဖင့် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးထားသည့်သူများသည်  ေရာဂါထပ်မံြဖစ်ပွားလ င် ြပင်းထန်သည့်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကို ကာကွယ်ိုင်ပီး 

ေသဆုံးမ ကို ၉၃ ရာခိုင် န်းအထိ ေလ ာ့ချေပးိုင်။

အာနိသင်ထိေရာက်မ ရိှ/မရိှှင့် တုတ်ကကူညီေပး 

သည်မှာမှန်ေသာ်လည်း ကညူေီပးလိက်ုသည့ေ်ဆးက 

မိမိတိုိုင်ငံအတွက ် အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိ/မရှိကို 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ေသဆုံးမ ကို ၉၃ ရာခိုင် န်းထိ ေလ ာ့ချေပးိုင်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

မျိးုိးဗီဇှင့်ပတ်သက်ပီး သံုးမျိးအြပင် ေနာက်ထပ် 

ှစ်မျိးရိှသည်ကိ ုကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အေသး 

စတ်ိ ရှင်းလင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  အဆိပုါေမးခွန်းြဖစ် 

ေပ လာြခင်းသည ်သတင်းအေြခခံအချက်အလက ်

များေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း၊  ကျင့်ဝတ်သိက ာမရှိေသာ 

မီဒီယာများ၊   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ CDM 

လုပ်သွားသည့ ်ဆရာဝန်၊ ဆရာမများှင့ ်ိုင်ငံြခား 

တွင်ေနထိုင်သည့် ဆန်ကျင်ဘက်အမျိးမျိးေြပာေန 

သည့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပလပ်ုထားသည့ ်

အင်တာဗျးများေတွရေကာင်း၊ ေြဖကားမ များတွင် 

ုရှားုိင်ငံထုတ်ကာကွယ်ေဆးများှင့် တုတ်ုိင်ငံ 

ထုတ် ကာကွယ်ေဆးများအေနြဖင့်   စိတ်မချရ 

ေကာင်း၊ ၎င်းတိုေနထိုင်သည့ ်အေမရကိန်ိင်ုငထံတ်ု 

ကာကွယ်ေဆးထုိးပီးေနာက် ေရာဂါပိုးမှာ မကူးစက် 

ဘူးလား၊ အေမရိကန်ိုင်ငံတွင်လည်း ေရာဂါပိုး 

ေကာင်း၊ ယခုလိုေမးခွန်းေမးေပးသည့်အတွက  ်

ေကျးဇူးတင်ပါေကာင်း၊  မမိတိိုိုင်ငသံ ူိင်ုငသံားများ 

လက်ထဲတွင် မဟုတ်မမှန်မီဒီယာများက အားေပး 

အားေြမာက်လုပ်ပီး လူသတ်ေကာင်များက ေမးေန 

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်က စစ်အစိုးရက ထိုးေပး 

သည့်ကာကွယ်ေဆးမထုိးရန် ေြပာဆိသုပတ်ိေမှာက် 

ခဲ့သည်များရှိေကာင်း၊ ယခုအခါ ကာကွယ်ေဆးထိုး 

ရန် အေရးကီးသည့အ်ချန်ိတွင် တတ်ုကမှာယထူား 

သည့် ကာကွယ်ေဆးသည် မေကာင်းေကာင်း၊  

ုရှားက ကာကွယ်ေဆးသည် WHO အဖဲွအစည်းက 

အသိအမှတ်မြပထားမ ကို ြဖန်ေဝလျက်ရှိေကာင်း၊ 

WHO က အသအိမှတ်ြပထားသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုး 

သည့်သူများလည်း    ြပန်လည်ကူးစက်ေနပီး 

မည်သည့်ကာကွယ်ေဆးမဆို ၆၉ ရာခိုင် န်းသာ 

ကာကွယ်ိုင်ေကာင်း၊ သိုေသာ်  ေသဆုံးိုင်ေြခှင့် 

ြပင်းထန်စွာြဖစ်ပွားုိင်ေြခကုိ ၉၃ ရာခုိင် န်း ကာကွယ် 

ေကာင်း၊ ထပ်မံေတွရှိချက်များအရ တချိိုင်ငံများ 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဒုတိယ 

အကမ်ိထပ်မထံိုးရန် ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ဒတုယိ 

အကိမ်ဆိုသည်မှာ  ပထမအကိမ်တွင်  ှစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီး  ထပ်မံထိုးှံရန်လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း၊ 

မ  န်းသည် ကာကွယ်ေဆးထိုးထားသည့သ်မူျားတွင် 

အင်မတန်နည်းပါးေကာင်း၊ အသက်အရယ်ကီးလ င် 

အေတာ်ေလးစတ်ိပရူပီး ကျန်းမာေရးအသိင်ုးအဝိင်ုး 

က တချိဆရာဝန်များလည်း ပါဝင်ပီး ေရာဂါအခမံျား 

လည်းရှိကေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆးထိုးထားြခင်း 

ေကာင့်  ြပင်းြပင်းထန်ထန်မခံစားရဘ ဲြပန်ေကာင်း 

သွားသည့သ်မူျား မျက်ြမင်ရိှေကာင်း၊ အဆိပုါြဖစ်စ် 

များကိုလည်း ထုတ်ြပန်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ုရှားိုင်ငံထုတ်    ကာကွယ်ေဆးအမျိးအစား 

Sputnik V ၊ Sinopharm ှင့် Sinovac အမျိးမျိး 

ရှိေကာင်း၊ Sinopharm သည် ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

လက်မှတ်ရထားပီး Sinovac အေနြဖင့်  EU က 

အေရးေပ အသုံးြပခွင့် လက်မှတ်ရထားေကာင်း၊ 

၎င်းတိုိုင်ငမံျားတွင်  အများကီးထိုးလျက်ရိှေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးတစ်ခုကို   အစားအေသာက်ှင့ ် 

ေဆးဝါးကွပ်ကေဲရးဦးစီးဌာနက အသအိမှတ်ြပပီးမှ 

မိမိတုိုိင်ငံမှာ ထုိးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ခုအေနြဖင့် အသိအမှတ်ြပရန်အတွက် အေြခခံ 

အရည်အချင်းှစ်ခုရှိပီး နံပါတ်တစ် ကာကွယ်ေဆး 

သည် ထိေရာက်မ ရှိရမည်၊ နံပါတ်ှစ် ေဘးကင်း 

လံု ခံစိတ်ချရမ ရိှရမည်၊ အဆုိပါအချက်များြပည့်စံုမှ 
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Daily Eleven သတငး်ဌာနမှ သတင်းေထာက ်

ေအာင်မင်းသိန်းက CDM ြပလုပ်သည့် ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းတချိသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆး သိုေလှာင်ထားသည့် သိုေလှာင်ုံရှိ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကို ပျက်စီးေအာင်လုပ ်

ေဆာင်သည့်ကိစ သည်  ေြမြပင်တွင ်အမှန်တကယ် 

ြဖစ်ပျက်ခဲ့ြခင်းရှိ/မရှိ သိလိုေကာင်း     ေမးြမန်း  

သည်။

ေြမြပင်တွင်အမှန်တကယ်မြဖစ်ခဲ့

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး သိုေလှာင်ုံကိစ သည် ေြမြပင်တွင်

အမှန်တကယ်မြဖစ်ခဲ့ေကာင်း၊ လက်ရှိအစိုးရကို 

သေဘာကျသည့်သူများလည်းရှိပီး သေဘာမကျ 

သည့သူ်များလည်းရိှုိင်ေကာင်း၊  အစုိးရကုိသေဘာမကျ 

သည့သ်မူျားသည် အစိုးရကိ ုဆန်ကျင်တိက်ုခိက်ုမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ အစိုးရကို သေဘာမကျြခင်းေကာင့ ်

အစိုးရ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်အားလုံးကို ဆန်ကျင် 

တိုက်ခိုက်မည်ဆိုလ င်    အဆိုပါအယူအဆသည် 

အစွန်းေရာက်သည့်အယအူဆြဖစ်ေကာင်း၊  ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ      ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေနသည့်အချနိ်

တွင်  ပထမအေနြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးမထိုးကရန်လ ံေဆာ်ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများထိုးသည့်သူများရှိပီး ကာကွယ ်

ေဆးထိုးံှသည့အ်ေရအတွက် ထတ်ုြပန်ြခင်းေကာင့ ်

စတ်ိခစံားချက်ြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အာနသိင်မရိှဘူးဟ ု ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက 

ေြပာဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  အဆိုပါဝန်ထမ်းအား 

ထိန်းသိမ်းထားရှိပီးြဖစ်ေကာင်း၊   ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

များသည်ဘာမှသုံးစဲွ၍မရေတာေ့ကာင်းကိ ုမစ်းစား 

မဆင်ြခင်ဘဲ   လုပ်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊  ယခုအခါ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ပီး 

တတိယလ  င်းြဖစ်လာြခင်းကို   အြခားတစ်ဖက် 

တွင်ေရာက်ေနသည့ ်   ဝါရင့်ကျန်းမာေရးပညာရှင ်

ကုိယ်တုိင်က ၎င်းတိုကို မကူးစက်ေကာင်း၊ တပ်ှင့် 

ရဲများကိုသာ ကူးစက်မည်ဟ ုေြပာဆိုထားြခင်းများ 

ရှိေကာင်း၊ အေတွအကံ၊ eာဏ်ပညာလည်းရှိသူ 

ကိုယ်တိုင်  ေြပာဆိုြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

အမုန်းတရား၊ ဆန်ကျင်ဘက်များလာသည့်အခါ 

စ်းစားဆင်ြခင်သည့်စိတ်ြဖင့်   မေြပာိုင်ေတာ့ 

ေကာင်း၊  အမုန်းတရားများမှတ်ထားသည့်eာဏ်များ 

ေကာင်းရန်မလိေုကာင်း၊ တချိအရာများကိ ုေမလ့ိက်ု 

ြခင်းသည်ေကာင်းပီး  ေမ့eာဏ်မေကာင်းလ င်  

ူးတတ်ပါေကာင်း၊ ေမသ့င့သ်ည့အ်ရာများ၊ ခွင့လ် တ် 

သင့်သည့်အရာများကိ ုမခွင့်လ တ်လ င်  ူးတတ်ပါ 

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

Daily Eleven သတငး်ဌာနမှ သတင်းေထာက ်

ေအာင်မင်းသန်ိးက ပီးခဲသ့ည့အ်စိုးရလက်ထက်တွင် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ုအိ ိယိင်ုငကံေန 

ဝယ်ယူပီး ထိုးံှေပးခဲေ့ကာင်း၊ ပထမအကမ်ိထိုးသည့် 

အချနိ်က ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊  ြပည်သူလူထုများပါ 

ေတာ်ေတာ်များများ ထိုးခဲ့ကေကာင်း၊ ဒတုယိအကမ်ိ 

မထုိးံှသည့်သူများရိှသည်ကုိ သိရေကာင်း၊ အဆုိပါ 

ြဖစ်စ်ေကာင့်  လူဦးေရမည်မ ရာခိုင် န်းေလာက ် 

ကာကွယ်ေဆးလာမထိုးသည်ကို  သိလိုေကာင်း 

ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက  ပထမအကိမ် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးသည့်စာရင်းှင့် ဒုတိယအကိမ ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးသည့်စာရင်းအရ လူဦးေရ ေလး 

သန်ိးှင့် ငါးသိန်းကားကွာဟေကာင်း၊ ဒုတိယအကမ်ိ 

ထိုးသည့်အခါ လ ံေဆာ်မ များ  ေတာ်ေတာ်များ 

ေကာင်း၊ တချိအေနြဖင့် မျိးစုံလ ံေဆာ်မ ေကာင့ ်

မထိုးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ သွားထိုးသည့်သူများကို 

ဒလန်ဟု စွပ်စွဲမ များရှိေကာင်း၊ အမုန်းတရားများ 

ြခင်းေကာင့် ေကာင်ေတာင်ေတာင်အေတွးအေခ  

များ ထွက်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

Daily Eleven သတင်းဌာနမှ သတင်းေထာက ်

ေအာင်မင်းသန်ိးက ကာကွယ်ေဆးကိ ု ပထမအကမ်ိ 

ထိုးှံပီး         ဒုတိယအကိမ်မထိုးှံြခင်းေကာင့ ်

မည်သည့်ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများ   ြဖစ်သည်ကို 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

အဆိုပါေမးခွန်းှင့်ပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရး

ှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး 

ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုးက ကာကွယ်ေဆးတစ်ခု၏ 

အာနသိင်အြပည့အ်ဝရရန်အတွက် ပထမအကမ်ိှင့် 

ဒုတိယအကိမ်ထုိးံှပီး ှစ်ပတ်အကာတွင် ကုိယ်ခံ

အားအြပည့်အဝရရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုးှံသည့် 

NLD ပါတီမှ ဦးeာဏ်ဝင်း အပါအဝင်  ထိပ်ပိုင်း 

ေခါင်းေဆာင်များ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံေနရ 

ပဆုိီပးီ သတင်းများထွက်ေနေကာင်း၊ အဆုိပါကိစ  

ကိုအတည်ြပေပးေစလိုေကာင်း၊ အမှန်တကယ် 

ဟုတ်/မဟုတ်သိလိုေကာင်း၊ ၎င်းတိုကို မည်ကဲ့သို 

ကသုမ ေပးေနသည်ကိ ုထတ်ုြပန်ေပးေစလိေုကာင်း၊ 

စစ်ေရးပုိင်းအေနြဖင့် တပ်မေတာ်ဘက်မှ လုိင်ဇာကုိ 

အချနိ်မေရးသိမ်းလိုရသည့်    အေနအထားကို 

ေရာက်ေနပီဆိုပီး  သတင်းများတက်လာေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်ဘက်ကလည်း ငိမ်းချမ်းေရးကိုထိခိုက ်

မည်စိုးရိမ်သြဖင့် ချနိ်ဆေနသည်ဟု ေြပာဆိုမ များ 

ထွက်လာေကာင်း၊ အဆိုပါကိစ အေပ  ဗိုလ်ချပ် 

အေနြဖင့်   မည်ကဲ့သိုေြပာကားေပးိုင်မည်ကို 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုေရှး 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက     ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

ပီး ပရယိတ ိ၊ ပဋပိတ ိ၊ ပရေိဝဒသာသနာတ့ာဝန်များ 

ထမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဆွမ်း၊ 

ကွမ်းကိစ များကုိ စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ရန် တပ်မေတာ် 

အေနြဖင့်   စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ဆရာေတာ်များ၏ ကျန်းမာေရး 

ှင့် ဆရာေတာ်များ၏ ေကျာင်းသန်ရှင်းေရးကိစ  

များကို အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင ်

ေပးရန်  န်ကားထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊     အစိုးရ 

ြဖစ်မှလုပ်တာမဟုတ်ေကာင်း၊ ယခင်ကတည်းက 

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း   ြပန်လည်ေြဖကား 

သည်။

လထူရုင်ဖွင့်သမံဒီယီာမှ အယ်ဒတီာ ဦးမင်းေဂါင် 

က တစ်ုိင်ငံလံုးက ြပည်သေူတေွရာ တပ်မေတာ်ကိ ု

ေထာက်ခသံည့်အမျိးသားေရးသမားများအပါအဝင် 

အားလုံးစိတ်ဝင်စားေနကေကာင်း၊ အဆိုပါကိစ မှာ 

NLD ေခါင်းေဆာင်များကို အေရးယူသည့်ကိစ ြဖစ် 

ေကာင်း၊ လက်ရှိတွင ်တည်ဆဲဥပေဒအရထိုက်သင့် 

သည့် အေရးယူေဆာင်ရက်မ များေတွရပါေကာင်း၊ 

ဒီထက်ေလးနက်သည် ့  အေကာင်းြခင်းရာများကိ ု

ြပည်သူများက      ေမ ာ်လင့်ေနကေကာင်း၊ 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ တစ်ခါလုပ်လ င်   ဒါေတွပါ 

မလားဆိုပီး ြပည်သူေတွေမ ာ်လင့်ေနသည့်အသံ 

များကုိ မိမိတုိကားေနရေကာင်း၊ ဒါေကာင့် ေနာက် 

ထပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွများတွင် NLD ၏ တာဝန်ရိှ 

သည့် ထိပ်ပိုင်းေခါင်းေဆာင်များ၏ အေကာင်းြခင်း 

ရာများကို   ထည့်သွင်းေဆွးေွးလိုမ ရှိ/မရှိ သိလို 

ေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဥပေဒအေပ ကျးလွန်ြခင်း၊ 

မကျးလွန်ြခင်းှင့်သာဆိုင်

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ကိတင်ေြပာ၍မရ 

ေကာင်း၊ ြဖစ်ေပ လာသည့် အေြခအေနေတွအေပ  

မူတည်ပီး လုပ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ငယ်ငယ်ကဆို 

ခဲသ့ည့် ိင်ုငေံတာ်သခီျင်းတွင် တရားမ တလွတ်လပ် 

ြခင်းှင့်မေသွဆိုပီး ပါရိှေကာင်း၊ တပ်မေတာ်အေန 

ြဖင့်လည်း မဲစာရင်းမသမာမ ေကာင့် တာဝန်ယူ 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တရားမ တမ အတွက် လပ်ုေဆာင် 

ခဲြ့ခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အေရးယြူခင်း၊မယြူခင်းကလည်း 

သူရဲဥပေဒအေပ ကျးလွန်ြခင်း၊ မကျးလွန်ြခင်းှင့် 

သာဆိင်ုပါေကာင်း၊ Emotion ြဖင့်လပ်ု၍မရေကာင်း၊ 

တရားဥပေဒအေပ သာ မတူည်လမ့်ိမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

တရားဥပေဒအရအေရးယူသင့်သည်ဆုိလ င် အေရး 

ယူမည်ြဖစ်ပီး အေရးမယူသင့်ပါက အေရးမယူဘူး 

ဆိသုည့်အေြခအေနမျိးသာ ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သတင်းေထာက်ကီးတို  သိပီးြဖစ်လိမ့်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် UEC မှရှင်းလင်း 

သည့် အေကာင်းအရာများ၊ မိမိတိုရှင်းလင်းသည့် 

အေကာင်းအရာများတွင ်မည်သူများက မည်သည့် 

ြပစ်မ ကိုကျးလွန်ေနသည်၊ မည်ကဲ့သိုလုပ်သည်ကိ ု

သတင်းေထာက်ကီးတိုလည်း ေတွရိှပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

တရားဥပေဒအတိုင်းသာြဖစ်မည်ဟု    ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။

နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရးှင် ့

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ချက်များ၊ ြပည်သ ူ

များကို အသိေပးချက်များ၊ သတင်းမှန်ြပန်ကား 

ချက်များကို အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနများမှလည်း 

ထတ်ုလ င့်လျက်ရိှေကာင်း၊ တက်ေရာက်လာကသည့် 

မီဒီယာများအေနြဖင့်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့် 

ပတ်သက်သည့် စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ ကျန်းမာ 

ေရးအသပိညာေပးမ များကိ ုြပည်သမူျား ပိမုိသုရိှိလာ 

ေစရန် မိမိတိုတတ်စွမ်းသမ  ေဆာင်ရက်ေပးကေစ 

လိုေကာင်း ေမတ ာရပ်ခံေြပာကားသည်။       ။

အဖွဲများကလည်း ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းတွင ်

အေတွအကံရိှသည့်ဆရာဝန်ကီးများှင့်ညိ  င်းပီး 

လမ်း န်မ များခံယူလျက်ရှိေကာင်း၊ များေသာ 

အားြဖင့် တစ်ကိမ်တည်းထိုးထားလ င်  အြပည့် 

အဝမရဘဲ အခုေနာက်ပိုင်း တစ်ကိမ်ထိုးထားလ င် 

ထိေရာက်မ ရှိေကာင်း၊       ှစ်ကိမ်ထိုးထားလ င် 

Antibody ေနုိင်သည့်ပမာဏ ပိုရှည်သွားေကာင်း၊ 

တစ်ကမ်ိထိုးံှထားပီး  ေနာက်ထပ်တစ်ကမ်ိ မထိုးံှ 

သည့်သူ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတွင ်လူဦးေရ     သုံး 

ေသာင်းေလာက်ရှိေကာင်း၊    အဆိုပါလူများကို 

ကျန်းမာေရးှင် ့  အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ထုိးံှေပးရန်   ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း၊  ေဆးရရိှမ  

အေပ မူတည်ပီး  အမျိးသားအဆင့် Corona Virus 

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လမ်း န်မ ကိုခံယူပီး  ဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့်  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း ြပန်လည်ေြဖကားသည်။

NHP သတင်းဌာနမှ အယ်ဒတီာချပ် ဦးဝင်းဦးက 

လက်ရှိေြမြပင်တွင် ေရာဂါပိုးေတွရှိမ အများကီး 

ြဖစ်ေနပီး   ပီးခဲ့သည့်အစိုးရလက်ထက်တွင  ်

စာသင်ေကျာင်းများကိ ုသသံယလနူာေစာင့်ကည့ရ်န် 

အတွက် အသုံးြပခဲ့ြခင်းများရှိေကာင်း၊ လက်ရှိ 

ေကျာင်းများကို ေခတ ြပန်ပိတ်ထားေသာ်လည်း 

အမျိးသားေရးတာဝန်အေနြဖင့ ်ေြဖရှင်းေနသည့အ်ခါ 

စာသင်ေကျာင်းများကိ ုအသုံးချရန် အစအီစ် ရိှ/မရိှ 

သိလိုေကာင်း ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက ေကျာင်းအားလုံး 

အသံုးချရန်မရိှေကာင်း၊ တချိမိများတွင် သွားေရး 

လာေရးအချက်အချာကျသည့ ်စာသင်ေကျာင်းတချိ 

ကို လတ်တေလာ စတင်ြပင်ဆင်ေနပီြဖစ်ေကာင်း 

ေြဖကားသည်။   

NHP သတင်းဌာနမှ အယ်ဒတီာချပ် ဦးဝင်းဦးက 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်အေနြဖင့် ေြပာကားခဲသ့ည်ရိှေကာင်း၊ EAO 

အဖွဲများ မည်သည့်ေနရာတွင်ရှိသည်၊ ဌာနချပ်များ 

မည်သည့်ေနရာတွင်ရှိသည်ကို သိပီးြဖစ်ေကာင်း၊ 

သိုေသာ် မိမိတိုအေနြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရးကိုေရှး ပီး 

EAO များ ယခင်ကတည်းကေနထုိင်ခ့ဲသည့်ေနရာများ၊ 

ဌာနချပ်များကို ိုင်ငံေတာ်၏အချပ်အြခာအာဏာ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင် ့  လုံ ခံေရးကိုမထိခိုက်သေရ 

မတိက်ုခိက်ုဘူးဟ ုေြပာထားသည်ရိှေကာင်း၊ အဆိပုါ 

အတိုင်းပင ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း ြပန်လည် 

ေြဖကားသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးမ်သတင်းဌာနမှ အယ်ဒတီာ 

ဦးမင်းေမာငက် လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  

ကပ်ေရာဂါ Third Wave       ေရာက်သည့်အချနိ် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ပထမှင့် ဒုတိယလ  င်းများတွင်လည်း 

စာသင်တိက်ုသဃံာေတာ်များ၊ ဆရာေတာ်များအေန 

ြဖင့် ဆွမ်း၊ ကွမ်းကိစ အတွက် အခက်အခဲများစွာြဖင့် 

ရင်ဆိုင်ေနရသည်ကို ေြမြပင်ကွင်းဆင်းမ များအရ

သိရှိရေကာင်း၊ အဆိုပါကိစ ှင့်ပတ်သက်ပီး ိုင်ငံ

ေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနြဖင့် ထိုဆရာ 

ေတာ်များ၏အခက်အခမဲျားအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ 

မည်ကဲသ့ိုကညူေီဆာင်ရက်ေပးမည်ကိ ုသလိိေုကာင်း 

ဆက်လက်ေမးြမန်းသည်။

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက    ယင်းကိစ ကို 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ေနစ်၊ အပတ်စ် လပ်ုေဆာင် 

လျက်ရိှေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အစိုးရလက်ထက်မှ ြပလုပ်ြခင်းမဟုတ်ေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်   ဆရာဒကာစီမံချက်ဆိုပီး 

ယခင်ကတည်းကရှိေကာင်း၊  ဆရာဒကာစီမံချက ်

ဆိုသည်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း  စီမံချက်မဟုတ ်

ေကာင်း၊ ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များှင့်ပတ်သက် 

EAO အဖဲွများ မည်သည့်ေနရာတွင်ရိှသည်၊ ဌာနချပ်များ မည်သည့်ေနရာတွင် 

ရိှသည်ကိ ုသိပီးြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် မမိတိိုအေနြဖင့် ငမ်ိးချမ်းေရးကိေုရှး ပီး 

EAO များ ယခင်ကတည်းကေနထိုင်ခဲ့သည့်ေနရာများ၊ ဌာနချပ်များကို 

ိုင်ငံေတာ်၏အချပ်အြခာအာဏာ  တည်တံ့ခိုင်မဲေရးှင့်   လုံ ခံ ေရးကို 

မထိခိုက်သေရ  မတိုက်ခိုက်ဘူးဟု  ေြပာထားသည်ရှိေကာင်း၊ အဆုိပါ 

အတုိင်းပင် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ။



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

နိဒါန်း

ရှုားိင်ုငသံည်    ကမ ာအ့ကီးဆုံးိုင်ငြံဖစ်ပီး  ဧရယိာစတရုန်းမိင်ု 

၁၇ သန်းေကျာ်ကျယ်ြပန်ကာ သက်ရိှများေနထိင်ုသည့ ်ကမ ာေြမကီး၏ 

ရှစ်ပုံ တစ်ပုံရှိသည်။ ိုင်ငံအတွင်း   မတူညီေသာ   ေဒသစံေတာ်ချနိ် 

၁၁ မျိးရှိပီး ိုင်ငံေပါင်း ၁၆ ိုင်ငံှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက ်

ရှိသည်။ ၁၉၂၂ ခုှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုှစ်အထိ ုရှားိုင်ငံသည ်ဆိုဗီယက် 

ြပည်ေထာင်စ ု(Union of Soviet Federative Socialist Republic-

USSR)၏ အကီးမားဆုံးေသာ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ခဲ့ပီး ၁၉၉၁ ခုှစ်မှ 

စတင်ကာ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်းိုင်ငံအြဖစ် တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ 

လဦူးေရ ၁၄၂ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ် ေနထိင်ုလျက်ရိှပီး ဥေရာပတိက်ုတွင် 

လူဦးေရအထူထပ်ဆံုးှင့် ကမ ာေပ တွင် နဝမေြမာက် လူဦးေရအထူ 

ထပ်ဆုံးိုင်ငြံဖစ်သည်။ မိေတာ်မှာ ေမာ်စကိြုဖစ်ပီး လက်ရိှသမ တမှာ 

ဗလာဒီမီယာပူတင်ြဖစ်ကာ     ဝန်ကီးချပ်မှာ     ဒီမီထရီမက်ဗီဒက ်

ြဖစ်သည်။

ရှုားိင်ုငသံည် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စြုဖစ်သည့ ်အားေလျာ်စွာ  

စရီင်စ(ုProvince)၄၆ ခ၊ု ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ်ေဒသ (Autonomous) 

၂၂ ခ၊ု ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ(Territories) ကိုးခ၊ု ကိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့ရ် 

ခိုင်(Autonomous District) ေလးခု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရစီရင်စ ု

(Autonomous Oblast) တစ်ခ၊ု ဖက်ဒရယ်မိေတာ် (Federal Cities) 

သုံးခု ရှိသည်။

ုရှားိုင်င ံဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ သမ တမှာ ိုင်ငံ့အကီး 

အကြဲဖစ်ပီး ဝန်ကီးချပ်မှာ အစိုးရအဖဲွအကီးအကြဲဖစ်သည်။ အစိုးရ 

အဖဲွဝင်များြဖစ်သည့်  ဒုတိယဝန်ကီးချပ်၊   ဝန်ကီးများှင့်    အြခား 

ဥပေဒြပလ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများအေပ ေလ့လာြခင်း (ုရှားိုင်ငံ)

 ေမနယ်လီ

ပုဂ ိလ်များကိ ု ဝန်ကီးချပ်၏ေထာက်ခံချက်ြဖင့်  သမ တက  အမည် 

စာရင်းတင်သွင်းပီး ေအာက်လ တ်ေတာ် (State Duma)၏ အတည် 

ြပချက်ြဖင့ ်ခန်အပ်သည်။ အေြခခအံားြဖင့ ်ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု

ကျင့်သုံးပီး မ  ိင်သုံးရပ်ြဖင့ ်  ဖက်ဒရယ်အစိုးရက  အုပ်ချပ်သည်။ 

ရှုားိင်ုငတွံင် အမျိးသမီးများမေဲပးခွင့က်ိ ု၁၉၁၇ ခှုစ်က ခွင့ြ်ပခဲ့ပီး 

ကမ ာ့အေစာဆုံးိုင်ငံများတွင ်ပါဝင်သည်။

ဥပေဒြပေရး

ုရှားိုင်င ံ ဖက်ဒရယ်လ တ်ေတာ်တွင်  လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ရှိပီး 

အမတ်ေနရာ  ၄၅၀  ရှိေသာ  ေအာက်လ တ်ေတာ်(State Duma)ှင့် 

ကိယ်ုစားလှယ်ေနရာ ၁၇၀ ရိှေသာ အထက်လ တ်ေတာ် (Federation 

Council)တို ပါဝင်သည်။    ဖက်ဒရယ်ဥပေဒများ   အတည်ြပြခင်း၊ 

စစ်ေကညာြခင်း၊ ိင်ုငမံျားအကား သေဘာတစူာချပ်များ အတည်ြပ 

ြခင်းတိုကိေုဆာင်ရက်ပီး ဘ  ာေရးကစိ ဆိင်ုရာများှင့ ်  သမ တအား 

 တ်ချဖယ်ရှားိုင်ေသာ အာဏာများရှိသည်။

အုပ်ချပ်ေရး

သမ တသည်  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ြဖစ်ပီး  ဥပေဒ 

အြဖစ် အတည်မြပမ ီဥပေဒကမ်းများအား ဗတီိအုာဏာြဖင့ ်ပယ်ဖျက် 

ုိင်သည်။ အစုိးရအဖဲွ(ကတ်ဘိနက်)၊ ဖက်ဒရယ်ဥပေဒများှင့် မူဝါဒ 

များကိုချမှတ်သည့ ်အရာရှိကီးများအား ခန်အပ်ခွင့်ရှိသည်။

တရားစီရင်ေရး   

သမ တ၏ေထာက်ခံချက်ြဖင့်        ဖက်ဒေရးရှင်းေကာင်စီ 

(Federation Council) က ခန်အပ်ေသာ ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒဆိင်ုရာ 

ခုံုံး၊ တရားလ တ်ေတာ်ချပ်ှင့ ်ယင်းေအာက်ရိှ  ဖက်ဒရယ်တရားုံးများ 

ဆုိင်ရာ    တရားသူကီးများသည်     ဥပေဒများအရ      တရားစီရင်ပီး  

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့မ်ညသီည့ ်ဥပေဒများအား ပယ်ဖျက်ိင်ုသည်။

ေရးေကာက်ပွဲများှင့ ်ေရးေကာက်ပွဲစနစ်များ

ုရှားိုင်ငံတွင ်   သမ တေရးေကာက်ပွဲ၊  ဖက်ဒရယ်လ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွှင့် ေဒသ ရမိေတာ်ဝန်ေရးေကာက်ပဲွများဟူ၍ ရိှသည်။ 

ဖက်ဒရယ်လ တ်ေတာ်တွင် အထက်လ တ်ေတာ် (Federation Council) 

ှင့ ်ေအာက်လ တ်ေတာ် (State Duma)ဟ၍ူ လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ရိှသည်။ 

သမ တေရးေကာက်ပဲွများကိ ု  ေြခာက်ှစ်လ င်တစ်ကမ်ိ   Two Round 

System စနစ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဖက်ဒရယ်လ တ်ေတာ် ေရးေကာက်ပဲွ 

များ၌ ေအာက်လ တ်ေတာ်(State Duma) ေရးေကာက်ပဲွများကုိ ငါးှစ်  

လ င် တစ်ကမ်ိ FPTP ှင့ ်PR စနစ်များြဖင့လ်ည်းေကာင်း ကျင်းပြပလပ်ု 

သည်။ သက်တမ်းေလးှစ်ရှိေသာ အထက်လ တ်ေတာ်(Federation 

Council) အား တိုက်ိုက်ေရးချယ်ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ  ြပည်နယ် ၈၅ ခုမှ 

ဥပေဒြပေရးရာှင့် အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ှစ်ဦးစီြဖင့ ်

ဖဲွစည်းထားြခင်းြဖစ်ကာ သမ တက ကိယ်ုစားလှယ် ၁၀ ရာခိင်ု န်းအား 

ခန်အပ်ခွင့်ရှိသည်။

သမ တေရးေကာက်ပွဲများ

ုရှားိုင်ငံတွင ်သမ တမှာ ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ကာ သမ တ၏ 

သက်တမ်းမှာ ေြခာက်ှစ်ြဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုှစ်အထိ သမ တသက် 

တမ်းမှာ ေလးှစ်ြဖစ်သည်။ သမ တကုိ Two Round System စနစ်ြဖင့် 

ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ပီး   ပထမအကိမ်   ေရးေကာက်ပွဲတွင ်  မဲ 

အြပတ်အသတ်အိုင်ရရှိသ ူကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းမရှိပါက မဲအများ 

ဆုံးရရှိသည့ ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှစ်ဦးအား ဒုတိယအကိမ်အြဖစ ်

ြပန်လည်ယှ်ပိင်ေစသည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ ဒုတိယအကိမ် ယှ်ပိင်မ  

တွင် အိုင်ရရှိသူသည ်  ဆ မဲစုစုေပါင်း၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ် ရရှိ 

ရမည်ြဖစ်သည်။  သမ တအား ေရးေကာက်တင်ေြမာက်မ ကိ ုရှုားိင်ုင ံ

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပဒ်ုမ ၈၀ မှ ၉၃ ၌ ေဖာ်ြပထားပီး ေရးေကာက်ပဲွ 

တွင် လ ိဝှက်မဲေပးစနစ်ကိ ုအသုံးြပေရးချယ်ြခင်းြဖစ်သည်။ အသက် 

၃၅ ှစ်ြပည့်ပီးေသာ ုရှားိုင်ငံအတွင်း အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ်ကာ 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း   ေနထိုင်သည့်   ုရှားိုင်ငံသားများသည ်

သမ တအြဖစ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။ သမ တေလာင်းအြဖစ ်

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ေသာ     ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည ်  ယခင်က 

မဲဆ ရှင် တစ်သိန်း၏ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များလုိအပ်ပီး ၁၉၉၅ 

ခုှစ်မှစတင်ကာ မဲဆ ရှင် တစ်သန်း၏ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များ 

ရရှိရန်လိုသည်။ ယခင်က ုရှားိုင်ငံဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ လူ 

တစ်ဦးတည်းအား သမ တအြဖစ် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း သက်တမ်း 

ှစ်ကိမ်ထက်ပို၍  ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့ ် မရှိေသာ်လည်း 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင ်

ချက်များအရ    ယင်းအချက်အား    ပယ်ဖျက်ြပင်ဆင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်  သမ တေရးေကာက်ပွဲြပလုပ်ခဲ့ပီး  ၂၀၂၄  ခုှစ်တွင် 

ထပ်မံကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်လ တ်ေတာ် (Federal Assembly)

ုရှားိုင်ငံ၏    ဖက်ဒရယ်လ တ်ေတာ်တွင်    အထက်လ တ်ေတာ် 

(Federal Council)ှင့် ေအာက်လ တ်ေတာ်  (State Duma)  ဟူ၍ 

လ တ်ေတာ်ှစ်ရပ်ရှိသည်။ ဥပေဒြပလ တ်ေတာ် ေရးေကာက်ပွဲများကိ ု

ြပည်နယ် ၈၅ ခုတွင် ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။  ုရှားိုင်ငံ၏  ဥပေဒြပ 

လ တ်ေတာ်(Federation Council ှင့် State Duma)ှင့် စပ်လျ်းပီး 

ုရှားုိင်ငံ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ  ၉၄ မှ ၁၀၉ အထိ ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေအာက်လ တ်ေတာ်(State Duma)

State Duma ဟုေခ သည့် ေအာက်လ တ်ေတာ်တွင် အမတ် 

ေနရာ ၄၅၀ ရှိကာ သက်တမ်းမှာ ငါးှစ်ြဖစ်သည်။ (၂၀၀၈ ခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာလအထ ိသက်တမ်းမှာ ေလးှစ်ြဖစ်သည်။) အမတ်ေနရာ၏ 

ထက်ဝက် ၂၂၅ ေနရာအား Closed List Proportional System  

စနစ်ြဖင့်ေရးချယ်ပီး အနိမ့်ဆုံးရရှိရမည့် မဲအေရအတွက် သတ်မှတ် 

ချက်မှာ   ငါးရာခိုင် န်းြဖစ်သည်။  ကျန်တစ်ဝက် ၂၂၅ ေနရာအား 

မဲအများဆုံးရရှိသ ူအိုင်ရသူအကုန်ယူစနစ် (FPTP) ြဖင့် ေရးချယ် 

သည်။ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ သမ တသည် ေအာက်လ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွများကိ ု    ကျင်းပခွင့ရိှ်သည်။  ေရးေကာက်ပဲွများကျင်းပရန်   

ဆုံးြဖတ်ြခင်းကိ ု     (သတ်မှတ်မည့်)    ေရးေကာက်ပွဲေနမတိုင်မ ီ 

ရက်ေပါင်း ၁၁၀ ထက် မေကျာ်လွန်၊ ရက်ေပါင်း ၉၀ ထက် ေနာက်မကျ 

ဘ ဲြပလုပ်ရသည်။ လက်ရိှ ေအာက်လ တ်ေတာ်သက်တမ်း   ကုန်ဆံုး 

မည့်လ၏  တတိယေြမာက် တနဂ  ေွေနသည် ေရးေကာက်ပဲွေန  

ြဖစ်သည်။ ေအာက်လ တ်ေတာ်အသစ်၏သက်တမ်းမှာ   ေရးေကာက်ပဲွ 

ေနတွင်   စတင်သည်။     ေအာက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲများကိ ု

၂၀၁၆ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့ပီး ၂၀၂၁ 

ခုှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင ်ထပ်မံကျင်းပမည ်ြဖစ်သည်။ 

ေအာက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများ၌ FPTP စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပ 

သည့် ေရးေကာက်ပွဲတွင ်မဲဆ နယ်တစ်နယ်လ င် တစ်ဦး န်းြဖင့် 

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းစာရင်းကုိ လည်းေကာင်း၊ 

PR စနစ်ြဖင့ ်ေရးေကာက်ပဲွအတွက် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများစာရင်း 

ကိလုည်းေကာင်း ိင်ုငေံရးပါတမီျားသည် ပါတညီလီာခတွံင် လ ိဝှက် 

မဲေပးပီး ေရးချယ်ရသည်။  PR   စနစ်ြဖင့်   ေရးေကာက်ပွဲအတွက ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းစာရင်းတင်သွင်းသည့် ိုင်ငံေရးပါတီသည ်

၎င်းတို၏မဆွဲယ်စည်းုံးေရးအသုံးစရတ်ိ ရန်ပုေံငအွတွက်  တာဝန်ယ ူ

ရသည်။ ုရှားိုင်ငံသားများသည် FPTP စနစ်ြဖင့်ကျင်းပသည့ ်

ေရးေကာက်ပဲွတွင်  မဆဲ နယ်တစ်နယ်၌  တစ်သီးပဂု လကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်းအြဖစ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့ရိှ်သည်။ အသက် ၂၁ ှစ်ြပည့်ပီး 

သည့ ်ရှုားိင်ုငသံား မည်သမူဆိ ုေအာက်လ တ်ေတာ် ကိယ်ုစားလှယ် 

ေလာင်းအြဖစ ်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။

ပုမှံန်အားြဖင့ ်FPTP စနစ်ြဖင့ ် ကျင်းပသည့ ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် 

မဆဲ နယ်တစ်နယ်လ င် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းပျမ်းမ  ၁၂ ဦးခန်ြဖင့ ်

ေနရာ ၂၂၅ ေနရာအတွက် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း ၂၇၀၀ ခန် ယှ်ပိင် 

သည်။ PR စနစ်ြဖင့ေ်ရးေကာက်ပဲွအတွက် ပါတတီစ်ခလု င် ကိယ်ုစား 

လှယ်ေလာင်း အများဆုံး ၂၇၀  အထိ တင်သွင်းိုင်ပီး စာရင်းတွင ်

ပါရိှေသာ ဖက်ဒရယ်စာရင်း ၁၂ ဦးမှာ ပထမဦးစားေပးြဖစ်ကာ ေနရာ 

၂၂၅ ေနရာအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၅၆၇၅ ဦးခန်  ယှ်ပိင် 

သည်။ အိုင်ရရှိသည့ ်  မဲအချိးအစားအလိုက ်   ေနရာများရရှိြခင်း   

ြဖစ်ပီး   ဥပမာအားြဖင့ ်  ကိုးရာခိုင် န်းေသာမဲရလဒ်ကိ ု  အိုင်ရရှိ 

သည့်ပါတီသည် ၂၂၅ ေနရာ၏ ကုိးရာခုိင် န်းြဖစ်သည့် ေနရာ ၂၀ ကိ ု

ရရှိသည်။ 

အထက်လ တ်ေတာ်(Federation Council)

Federal Council ဟ ုေခ သည့ ်အထက်လ တ်ေတာ်တွင် ေနရာ 

၁၇၀ ရှိသည်။  တိုက်ိုက်ေရးချယ်ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲ ြပည်နယ ်၈၅ ခုမှ 

ကုိယ်စားလှယ်ှစ်ဦးစီြဖင့် ခန်အပ်တင်ေြမာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ အထက် 

လ တ်ေတာ်(Federation Council)   အား   တိုက်ိုက်ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်ြခင်းမဟုတ်ဘ ဲဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ  ြပ  ာန်းချက် 

များ၊ သက်ဆိင်ုရာဥပေဒများှင့အ်ည ီရှုားိင်ုငရိှံ  ဖက်ဒရယ်ြပည်နယ် 

၈၅ ခုမှ ခန်အပ်တာဝန်ေပး ေရးချယ်သည့် အစုိးရအဖဲွဝင်တစ်ဦးှင့် 

ဥပေဒြပအဖွဲဝင ်တစ်ဦးစီတိုြဖင့ ်ဖွဲစည်းထားြခင်းြဖစ်သည်။

 ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင်  ြပလုပ်ခဲ့သည့် အထက်လ တ်ေတာ်ဖွဲစည်းမ  

ဆိင်ုရာ ဥပေဒြပင်ဆင်ချက်များအရ သမ တသည် အထက်လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ ်အများဆုံး ၁၇ ဦးအထိ ခန်အပ်ခွင့်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်မှစတင်ပီး  သမ တသည် မည်သည့်ပုဂ ိလ်ကိုမဆို ေကာင်စ ီ

အဖွဲဝင်အြဖစ ်ေရးချယ်ခန်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။  သက်တမ်းေလးှစ ်

ရှိေသာ အထက်လ တ်ေတာ်(Federation Council) အဖွဲဝင်အြဖစ ် 

အသက် ၃၀ ှစ် ြပည့်ပီးေသာ (အဆိြုပမခရံမတွီင်)ရှုားိင်ုငအံတွင်း၌ 

ငါးှစ်ကာ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း  ေနထိင်ုခဲေ့သာ    ရှုားိင်ုငသံား 

များအား အဆိုြပေရးချယ်ိုင်သည်။           စာမျက်ှာ ၂၀ သို 

အသက် ၃၅ ှစ်ြပည့်ပီးေသာ ရှုားိင်ုငအံတွင်း အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ်ကာ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း   

ေနထိင်ုသည့ ်ရှုားိင်ုငသံားများသည ်သမ တအြဖစ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့ရိှ်သည်။ သမ တ 

ေလာင်းအြဖစ် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည် ယခင်က မဲဆ ရှင် 

တစ်သိန်း၏ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်များလိုအပ်ပီး ၁၉၉၅ ခုှစ်မှစတင်ကာ မဲဆ ရှင် 

တစ်သန်း၏ေထာက်ခခံျက်လက်မှတ်များ ရရိှရန်လိသုည်။ ယခင်က ရှုားိင်ုငဖဲွံစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒအရ လူတစ်ဦးတည်းအား သမ တအြဖစ် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း သက်တမ်းှစ်ကိမ် 

ထက်ပိ၍ု ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခပံိင်ုခွင့ ်မရိှေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ြပလပ်ုခဲေ့သာ 

ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ ြပင်ဆင်ချက်များအရ ယင်းအချက်အား ပယ်ဖျက်ြပင်ဆင်ခဲ့ပီးြဖစ်။



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၉ မှ 

အထက်လ တ်ေတာ်၏    အဓကိတာဝန်မှာ    ဥပေဒြပေရးြဖစ်ပီး 

ေအာက်လ တ်ေတာ်ကအတည်ြပသည့ ်ဖက်ဒရယ်ဖဲွစည်းပုဥံပေဒများ 

ှင့် ဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်ဆုိင်ရာ၊ ဖက်ဒရယ်အခွန်အခဆုိင်ရာ၊ ုိင်ငံြခား 

ေငေွကးှင့ ်အေကာက်ခွန်ဆိင်ုရာ၊ ိင်ုငတံကာသေဘာတစူာချပ်များ 

ဆုိင်ရာ၊   နယ်စပ်ကာကွယ်ေရး၊   စစ်ပဲွများှင့်   ငိမ်းချမ်းေရးဆုိင်ရာ 

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒများကိ ုသုံးသပ်ြခင်း၊ ေအာက်လ တ်ေတာ်ှင့်အတူ 

ဥပေဒမူကမ်းများ ေရးဆွဲအတည်ြပြခင်း၊    အထက်လ တ်ေတာ်၏ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း        ဖက်ဒရယ်ဖွဲစည်းပုံဥပေဒမူကမ်းများှင့ ်

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒမူကမ်းများ ေရးဆွဲြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက်သည်။ 

ထိုအြပင ်မဲဆ နယ်များသတ်မှတ်ြခင်းကိ ု   အတည်ြပြခင်း၊ 

စစ်အုပ်ချပ်ေရးအမိန် (Martial Law) သိုမဟုတ် ိုင်ငံေတာ်တွင် 

အေရးေပ အေြခအေနေကညာြခင်း စသည့ ် သမ တ၏အမန်ိေကညာ 

ချက်များကိ ုအတည်ြပြခင်း၊ ုရှားိုင်ငံြပင်ပတွင ်ုရှားစစ်တပ်များ 

ေနရာချထားြခင်းကိ ုဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ုရှားသမ တေရးေကာက်ပွဲများ 

ကျင်းပရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ သမ တအား ရာထူးမှဖယ်ရှားြခင်း၊ ဖဲွစည်းပု ံ

အေြခခ ံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုးှင့် တရားလ တ်ေတာ်ချပ်တုိအား ခန်အပ်ြခင်း၊ 

တရားသူကီးချပ်ှင့ ်ဒတုယိတရားသူကီးချပ်တိုအား ခန်အပ်ြခင်းှင့ ်

ထုတ်ပယ်ြခင်း၊    ဒုတိယစာရင်းစစ်ချပ်ှင့ ်    စာရင်းစစ်အင်အား 

ထက်ဝက်အား     ခန်အပ်ြခင်းှင့ ်     ထုတ်ပယ်ြခင်းတိုကိုလည်း 

ေဆာင်ရက်သည်။

ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများ

ေဒသ ရေရးေကာက်ပွဲများကို  ှစ်စ်ကျင်းပပီး သမ တက  

ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ပုမှံန်အားြဖင့ ်ှစ်စ် 

စက်တင်ဘာလ၏ ဒုတိယတနဂ  ေွေနတွင် ကျင်းပေလ့ရှိသည်။ 

ေရးေကာက်ပွ ဲမဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလမှာ ၂၈ ရက်ြဖစ်သည်။ 

ေဒသ ရအစိုးရေရးေကာက်ပွဲများ

ေဒသ ရအစိုးရေရးေကာက်ပွဲများတွင ်     မဲဆ ရှင်များသည ်

မိေတာ်ဝန်အတွက ်တစ်မဲှင့်   မိေတာ်ေကာင်စီအတွက ်တစ်မဲ 

စုစုေပါင်း ှစ်မဲေပးရသည်။

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းှင့်

မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်း

ေရးေကာက်ပဲွေနတွင် အသက် ၂၁ ှစ်ြပည့်ပီးသည့် ုရှားုိင်ငံ 

သားများသည် ေအာက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲတွင် ဝင်ေရာက ်

ယှ်ပိင်ခွင့ရိှ်ေသာ်လည်း ိင်ုငြံခားတိင်ုးြပည်တစ်ခတွုင် အမေဲနထိင်ု 

ခွင့်ရသူ   သိုမဟုတ်   ိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်တစ်ခု၏ ိုင်ငံသားအြဖစ ်

ခယံထူားသမူျား၊    ြပစ်မ ကီးကျးလွန်မ ေကာင့ ်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခရံသ ူ

များှင့်   အကမ်းဖက်သမားအြဖစ ်   ြပစ်မ ကျးလွန်သူများသည ်

ြပစ်ဒဏ်ကျခံရပီးေနာက ်       သတ်မှတ်ထားသည့်ှစ်ကာလတစ်ခ ု

ကာသည်အထိ  ေရးေကာက်ပဲွတွင်  ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်မရိှပါ။ 

ေရးေကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းံုးသည့်ကာလမှာ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့ေ်နမှ ေရးေကာက်ပဲွေနမတိင်ုမ ီတစ်ရက် 

အလိုအထိ ြဖစ်သည်။

PR စနစ်ြဖင့်ကျင်းပေသာ ေရးေကာက်ပဲွများအတွက် ပါတီများ 

က ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းစာရင်း တင်သွင်းရာတွင် အနည်းဆံုး   ၂၀၀ 

တင်သွင်းရပီး ၄၀၀  ထက် မေကျာ်လွန်ရပါ။ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အြဖစ် ပါတီဝင်မဟုတ်သူကုိ  အမည်ေပးုိင်ေသာ်လည်း စာရင်းတွင် 

၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ်ထက်ပို၍ ထည့်သွင်းခွင့်မရှိပါ။ FPTP စနစ်ြဖင့် 

ကျင်းပေသာ ေရးေကာက်ပဲွအတွက် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းစာရင်းကိ ု

ပါတီများကေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်သီးပုဂ လများကေသာ်လည်း 

ေကာင်း တင်သွင်းုိင်ပီး ၎င်းတုိ၏အမည်ှင့် ပါဝင်ယှ်ပိင်လုိသည့် 

မဲဆ နယ်အမည်ကုိ  ေဖာ်ြပရသည်။  ပါတီများ၏   အမည်စာရင်းကုိ 

ဗဟိေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ထ ံတင်သွင်းရပီး တစ်သီးပဂု လကိယ်ုစား 

လှယ်ေလာင်းစာရင်းကိ ုခိုင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထ ံတင်သွင်း 

ရသည်။

ေရးေကာက်ပွဲတွင်    ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့်ရရှိရန်အတွက ်

ိုင်ငံေရးပါတီများသည ်မဲဆ ရှင်များထံမှေထာက်ခံချက်လက်မှတ် 

၂၀၀၀၀၀ ရရိှရန်လုိအပ်ပီး  အဆုိပါလက်မှတ်များမှာ  ေရးေကာက်ပဲွ 

မတိင်ုမ ီေြခာက်လအတွင်း သက်တမ်းရိှရမည်ြဖစ်သည်။ တစ်သီးပဂု လ 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည ်သက်ဆိုင်ရာ မဲဆ နယ်အတွင်းရှ ိ

မဆဲ ရှင်စစုေုပါင်း၏ သံုးရာခုိင် န်းထမှံ လက်မှတ်များရရိှရန် လိအုပ် 

ပီး ၎င်း၏ မဲဆ နယ်ရှိ မဲဆ ရှင်စုစုေပါင်းမှာ ၁၀၀၀၀၀ ေအာက် 

ေလျာ့နည်းပါက အနည်းဆုံးလက်မှတ ်၃၀၀၀ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။

မဲဆ ရှင်စာရင်း

အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးသူတိုင်း မဲေပးခွင့်ရှိသည်။ မဲဆ ရှင် 

တစ်ဦးသည် ပါတီအတွက် ဆ မဲတစ်မဲှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အတွက် ဆ မဲတစ်မဲ ေပးရသည်။ ေထာင်ကျေနသူများှင့ ်တရားုံး 

က စိတ်ေပါ့သွပ်ေနသူဟု သတ်မှတ်ခံရသူများ မဲေပးခွင့်မရှိပါ။ ၂၀၁၆ 

ခှုစ်က မဆဲ ရှင်စာရင်းတွင် မှတ်ပုတံင်ထားသ ူသန်း ၁၁၀ ေကျာ်ရိှပီး 

ိုင်ငံြခား မဲေပးခွင့်ရှိသ ူှစ်သန်းခန်ရှိသည်။ 

မစဲာရင်းကိ ုြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာနရိှ ိင်ုငသံားများ၏  ေနထိင်ုမ  

သက်တမ်း(Citizen’s Residence Records )များမှ ရယြူပစြုခင်းြဖစ်ပီး 

ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ မဲစာရင်းကို မဲုံများ၌ ကိုယ်တိုင်သွားေရာက ်

ကည့် ုိင်သက့ဲသုိ အွန်လိင်ုးမှလည်း ကည့် ိင်ုသည်။ ေရးေကာက်ပဲွ 

မတိုင်မီ သုံးရက်အလိုတွင ်ေဆးုံများ၊ နာတာရှည်လူနာများအတွက ်

ေဆးကုဌာနများ၊  လူငယ်ထိန်းသိမ်းေရးစခန်းများရှ ိမဲဆ ရှင်များှင့် 

သက်ဆုိင်ရာ မဲဆ နယ်ြပင်ပရိှ  အြခားေနရာများတွင်  ေခတ ေရာက်ရိှ 

ေနေသာ မဲဆ ရှင်များအတွက် သီးြခားမဲစာရင်းကို ြပစုသည်။ မိမိ 

အမည်စာရင်းရိှသည့ ်မဆဲ နယ်၏ြပင်ပတွင် ေခတ ေရာက်ရိှေနသမူျား 

သည် ိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ မည်သည့မ်ဲု၌ံမဆိ ုမေဲပးခွင့က်ိ ုေလ ာက်ထားခွင့ ်

ရှိသည်။

ေရးေကာက်ပွဲေန

ေရးေကာက်ပဲွတွင် လာေရာက်မေဲပးသ ူစစုေုပါင်း(Voter Turnout) 

၂၅ ရာခိုင် န်းရှိမှသာ ေရးေကာက်ပွ ဲအထေြမာက်သည်။ သိုရာတွင ်

တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်သာြဖစ်ပီး ြပည်နယ်တစ်ခုစီအလိုက ်

လာေရာက်မဲေပးသူစုစုေပါင်း အနည်းဆံုး ၂၅ ရာခုိင် န်းရိှရန် မလုိအပ် 

ပါ။ အကယ်၍ ၂၅ ရာခိင်ု န်း မြပည့မ်ခီဲပ့ါက PR စနစ်ြဖင့ ်ေရးေကာက်ခ ံ

ရမ ကို တရားဝင်သည်ဟုသတ်မှတ်ပီး FPTP စနစ်ြဖင့် ေရးေကာက ်

တင်ေြမာက်မ အတွက်သာ ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပွဲြပန်လည်ကျင်းပ 

သည်။

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများကိ ုဒဇီင်ဘာလတွင် ြပလပ်ုေလရိှ့ပီး 

တနဂ  ေွေနတွင် ကျင်းပသည်။ မဲေပးချနိ်မှာ နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၁၀ 

နာရီအထိြဖစ်သည်။   ြပည်နယ်များတွင ်  အချနိ်ကွာြခားချက်များရှ ိ

သည်။ ဥပမာ-ဂျပန်ိုင်ငံှင့်နီးေသာြပည်နယ်တွင ်မဲေပးမ  ဦးစွာပီးစီး 

မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဂျာမနီုိင်ငံှင့နီ်းသည့်ြပည်နယ်မှာ ေနာက်အကျ 

ဆုံးြဖစ်သည်။

လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများကိ ုသမ တေရးေကာက်ပဲွမကျင်းပမ ီ

ေလးလခန်အလိုတွင်ကျင်းပရန ်  သမ တက  သတ်မှတ်ေလ့ရှိသည်။ 

မဲလက်မှတ်များတွင ်  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏အမည်ှင့ ်ပါတီ 

တံဆိပ်ပါရှိသည်။    ထိုအြပင ်   မည်သူကိုမ    ဆ မြပလိုပါဟူေသာ 

ေနရာလည်း ပါရှိသည်။  မဲဆ ရှင်များသည ်  ၎င်းတိုဆ ြပလိုသည့ ်

ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းှင့ ်ပါတအီမည်များအား  အမှတ်အသားြပကာ 

မဲေပးရသည်။ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအချိ၏ အမည်များမှာ ဆင်တူမ  

များ ြဖစ်ပွားေလရိှ့သည့အ်တွက် မဲုမံျားတွင် ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်း၏ 

ဓာတ်ပုပံါရိှသည့ ်ကိယ်ုေရးရာဇဝင်များထားရိှြခင်းြဖင့ ်မဆဲ ရှင်များကိ ု

ကူညီေပးသည်။

ဗဟိုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ှင့ ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ

ုရှားိုင်င ံ   ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တွင ် အဖွဲဝင ်၁၅  ဦးရှိပီး 

သမ တက ငါးဦး၊ ေအာက်လ တ်ေတာ်က ငါးဦးှင့ ်အထက်လ တ်ေတာ်က 

ငါးဦး ေရးချယ်ခန်အပ်သည်။  ေကာ်မရှင်ဥက   ှင့်   ဒုတိယဥက   တို 

အား အဆုိပါ ၁၅ ဦးအနက်မှ မဲေပးေရးချယ်ြခင်းြဖစ်ကာ ေကာ်မရှင်၏ 

သက်တမ်းမှာ ငါးှစ်ြဖစ်သည်။ ေကာ်မရှင်သည် ေရးေကာက်ပွဲများ 

ကီးကပ်ကျင်းပရန်အြပင ်လူထုဆ ခံယူပွဲများ ကျင်းပေပးရန်လည်း 

တာဝန်ရှိသည်။   ုရှားိုင်ငံအတွင်းရှ ိ  ဖက်ဒရယ်ြပည်နယ်များတွင ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကိ ုဖွဲစည်းထားပီး ေရးေကာက်ပွဲများှင့ ်လူထု 

ဆ ခံယူပွဲကျင်းပရန ်ြပင်ဆင်မ များကိ ုေဆာင်ရက်သည်။ ဖက်ဒရယ ်

ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် အဖဲွခဲွများကုိ ယင်းြပည်နယ် လ တ် 

ေတာ်ကဖွဲစည်းပီး ဖက်ဒရယ်ဥပေဒအရ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်တွင ်

အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ အြမင့်ဆုံးအဖွဲအစည်းြဖစ်သည်။

ုရှားိုင်ငံဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

ုရှားုိင်ငံ၌ ၁၉၉၃ ခုှစ်တွင် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒကုိ အတည်ြပ 

ကျင့်သုံးချနိ်မှစတင်ကာ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလ ဲ

မ ကို ၂၀၀၈ ခုှစ်၊ ၂၀၁၄  ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တိုတွင ်ြပလုပ်ခဲ့ 

သည်။ ၂၀၀၈ ခှုစ် ဖဲွစည်းပုဥံပေဒကိ ုြပင်ဆင်ရာတွင် ပဒ်ုမေလးခအုား 

ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး   သမ တှင့်     ေအာက်လ တ်ေတာ်သက်တမ်းကို    

ေြပာင်းလခဲဲသ့ည်။ ၂၀၁၄ ခှုစ်တွင် ပဒ်ုမရှစ်ခကုိ ု  ထပ်မြံပင်ဆင်ခဲ့ပီး    

ပုဒ်မတစ်ခုကို ပယ်ဖျက်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၄  ခုှစ်တွင်ပင်  ထပ်မံ၍ ပုဒ်မ 

ှစ်ခကုို ြပင်ဆင်ခ့ဲရာ  သမ တသည် အထက်လ တ်ေတာ် (Federation 

Council) ရိှ ေနရာ ၁၀ ရာခုိင် န်း ၁၇ ဦးအား ခန်အပ်ခွင့ရ်ရိှလာခဲသ့ည်။

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၈ ှင့် ၁၃၆  အရ အခန်း ၃ မှ 

၈ ပါအချက်များကိ ုြပင်ဆင်လိပုါက ဖက်ဒရယ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒ 

ဆိင်ုရာ ဥပေဒကဲသ့ိုပင် အတည်ြပချက်ရယရူန် လိအုပ်သည့အ်တွက် 

ေအာက်လ တ်ေတာ်တွင် ေထာက်ခမံ  သုံးပုှံစ်ပု၊ံ အထက်လ တ်ေတာ် 

တွင် ေထာက်ခံမ   ေလးပုံသုံးပုံှင့ ်   ေဒသ ရလ တ်ေတာ်စုစုေပါင်း  

၈၅  ခ၏ု ေထာက်ခမံ  သုံးပုံှစ်ပုရံရိှရန် လိအုပ်သည်။ ဖဲွစည်းပုအံေြခခ ံ

ဥပေဒြပင်ဆင်ရန် ဥပေဒမူကမ်းကိ ုသမ တက ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ဇန်နဝါရ ီ

လ ၂၀ ရက်ေနက ေအာက်လ တ်ေတာ်သို တင်သွင်းခဲ့ပီး မတ်လ ၁၁ 

ရက်ေနတွင် အတည်ြပခဲ့ပီးေနာက် မတ်လ ၁၃ ရက်ေနတွင် ေဒသ ရ 

လ တ်ေတာ်စစုေုပါင်း ၈၅ ခကု အတည်ြပခဲသ့ည်။ မတ်လ ၁၆ ရက်ေန  

တွင် ုရှားိုင်ငံဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ခုံုံးက ဆက်လက် 

အတည်ြပခဲ့ပီး ြပည်သူများဆ မဲြဖင့် အတည်ြပမ ကို ဇူလိုင် ၁ 

ရက်ေနတွင် ြပလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ မဲေပးအတည် 

ြပြခင်းမှာ  ပုံမှန်မဲေပးြခင်း   သိုမဟုတ်   ပုံမှန်လူထုဆ ခံယူပွဲှင့်  

မတကဲွူြပားသကဲသ့ို ယခင်က ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်းမရိှခဲေ့ချ။ အနည်းဆုံး 

ရက် ၉၀ မှ ၁၀၀ခန်    ကိတင်ြပင်ဆင်ရမည့်အစား  တစ်လခန်သာ   

အချနိ်ယူေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး မဲေပးမ  အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ 

အွန်လိုင်းမှ မဲေပးြခင်းြဖစ်သည်။

၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်က ြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒြပင်ဆင်မ  

တွင် ပဒ်ုမ ၄၁ ခအုား  ြပင်ဆင်ခဲ့ပီး ပဒ်ုမငါးခကုိ ုထပ်မြံဖည့သွ်င်းခဲသ့ည်။ 

ြပင်ဆင်ရန်အဆိြုပေသာအချက်များတွင် အဓကိအားြဖင့ ်“တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည်း”  စာသားကို  ပယ်ဖျက်ြခင်းှင့်  ယခင်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ 

သည့်သက်တမ်းများအား   ပယ်ဖျက်ြခင်းတိုပါဝင်သည့ ်    သမ တ 

သက်တမ်းဆုိင်ရာ       ြပင်ဆင်ချက်များ၊        သမ တေလာင်းအတွက် 

ြပည်တွင်းေနထိုင်မ သတ်မှတ်ချက်အား      ၁၀ ှစ်မှ    ၂၅ ှစ်သို  

ေြပာင်းလဲြခင်းအပါအဝင ်   ိုင်ငံြခားသားအြဖစ ်    ခံယူထားြခင်း၊ 

အြခားိုင်ငံတစ်ခု၏     ိုင်ငံသားအြဖစ်မ ှ    စွန်လ တ်ထားြခင်း 

မရှိေစရဟူသည့ ်   ြပင်ဆင်ချက်များ၊    သမ တ၏အဆိုြပချက်ြဖင့ ်

အထက်လ တ်ေတာ်က          ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာတရား 

သူကီးများှင့ ်         တရားလ တ်ေတာ်ချပ်တရားသူကီးများကိ ု

ထတ်ုပယ်ခွင့ရိှ်ြခင်း   စသည့ြ်ပင်ဆင်ချက်များ ပါဝင်သည်။ မေဲရတွက် 

မ    ၉၈  ရာခိုင် န်းတွင် ေထာက်ခံမဲ ၇၈ ရာခိုင် န်း၊ ကန်ကက်ွမဲ ၂၂     

ရာခုိင် န်းြဖင့်  ြပင်ဆင်ချက်များကုိ အတည်ြပခ့ဲသည်။

ကျင်းပခဲ့ပီးေသာ ေရးေကာက်ပွဲများ

လူထုဆ ခံယူပဲွကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင် ၁ ရက်ေနက ြပလုပ် 

ခဲ့ပီး မဆဲ ရှင်ဦးေရ ၁၀၉၁၉၀၃၃၇ အနက် ၇၄၂၁၄၁၁၇ ဦး မေဲပးခဲရ့ာ 

မေဲပးမ ရာခိင်ု န်းမှာ ၆၇ ဒသမ ၈၈ ြဖစ်သည်။ သမ တေရးေကာက်ပဲွကိ ု

၂၀၁၈ ခှုစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်ေနက ြပလပ်ုခဲ့ပီး မဆဲ ရှင် ၁၀၉၀၀၈၄၂၈ 

ဦးရှိသည့်အနက် ၇၃၅၇၈၉၉၂ ဦး မဲေပးခဲ့သည့်အတွက ်မဲေပးမ မှာ 

၆၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းြဖစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ 

ရက်တွင် ေအာက်လ တ်ေတာ်(Duma)ေရးေကာက်ပဲွကုိ ကျင်းပခ့ဲပီး 

မဲဆ ရှင် ဦးေရ ၁၀၉၂၃၇၇၈၀ အနက် ၅၂၆၃၁၈၄၉ ဦး မဲေပးခဲ့ရာ 

မဲေပးမ မှာ ၄၇ ရာခိုင် န်းြဖစ်သည်။            စာမျက်ှာ ၂၁ သို 

ေရးေကာက်ပဲွတွင် လာေရာက်မေဲပးသ ူစစုေုပါင်း (Voter Turnout) ၂၅ ရာခိင်ု န်းရိှမှသာ 

ေရးေကာက်ပွဲ အထေြမာက်သည်။ သိုရာတွင် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်သာြဖစ်ပီး 

ြပည်နယ်တစ်ခုစီအလိုက် လာေရာက်မဲေပးသူစုစုေပါင်း အနည်းဆုံး ၂၅ ရာခိုင် န်းရှိရန် 

မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ ၂၅ ရာခိုင် န်း မြပည့်မီခဲ့ပါက PR စနစ်ြဖင့် ေရးေကာက်ခံရမ ကို 

တရားဝင်သည်ဟုသတ်မှတ်ပီး FPTP စနစ်ြဖင့်   ေရးေကာက်တင်ေြမာက်မ အတွက်သာ 

ကားြဖတ်ေရးေကာက်ပွဲ ြပန်လည်ကျင်းပ။



ဇူလိုင်  ၁၈၊   ၂၀၂၁

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်

ကိုဗစ်ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများအား ကုသေပးမ များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 
စစ်ေတွ    ဇူလိုင်   ၁၇

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများအား မိနယ် 

ေဆးုံများတွင ်  ကုသေပးမ များ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိေကာင်း     ြပည်နယ်ကုသေရးဦးစီး 

ဌာနမှး ေဒါက်တာကည်လွင်က ေြပာသည်။

သွားေရာက်ြပသလိုရ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံထားရသည ်

ဟ ု   သသံယြဖစ်လာလ င်  လိက်ုနာေဆာင်ရက် 

ရမည့်         အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍    

ေဒါက်တာကည်လွင်က “က န်ေတာ်တုိ ြပည်သူ 

ေတွအေနနဲ     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါလက ဏာ 

ေတွ   ရှိတယ်လိုထင်တယ ် (ဥပမာ)အဖျားရှိ 

တယ်လိုထင်တယ်၊ ေချာင်းဆိုးတယ်၊ ေမာပန်း 

တယ်၊     အနံေပျာက်တယ်     စသြဖင့ ်  

ကိုဗစ်လက ဏာတစ်ခုခုရှိတယ်လို  ထင်ရင ်

အနီးဆုံးကျန်းမာေရးဌာနကိ ုသွားေရာက်ြပသ 

လိုရပါတယ်။ က န်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးဌာန 

ေတွမှာ     ကိုဗစ်-၁၉  သံသယလူနာေတွကို 

စစ်ေဆးကုသေပးတာေတွ လုပ်ေဆာင်ေနပါ 

တယ်”ဟု ေြပာသည်။

မမိကိိယ်ုကိ ု ေရာဂါပုိးကူးစက်ခံေနရပီဟု  

သသံယြဖစ်လာလ င်   ေဆးံုေဆးခန်းများသုိ 

မြဖစ်မေန သွားေရာက်ြပသကာ   ကုသမ ခံယူ 

သင့်ေကာင်းှင့ ်     ေဆးုံ၊  ေဆးခန်းများသို    

သွားေရာက်သည့်အခါ  မျက်ှာအကာများ၊ 

ပါးစပ်ှင့်  ှာေခါင်းစည်းများ  တပ်ဆင်ကာ 

သွားေရာက်သင့်ေကာင်း        ေဒါက်တာ 

ကည်လွင်က ေြပာသည်။

“ေရာဂါပိုးေတွရှိသူှင့်   ထိေတွမ ေတွ 

ရှိခဲ့တယ်လိုထင်ရင ်        ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်

Contact    ထေိတွမ အေနနဲ      သတ်မှတ်ထား 

ဖို   လိုပါတယ်။      ဒီ  Contact  ြဖစ်လိုရှိရင ်   

ပိုးကူးစက်ိုင်တဲ့အတွက်ေကာင့ ်   ဒီလူေတွ 

ကတစ်ဆင့်  တြခားလူေတွကိ ု  မကူးစက်ဖို 

အတွက်  ပထမဆုံး  သီးြခားေနထိုင်သွားဖို 

လိုပါတယ်။      ေနာက်ပီးေတာ ့    ေရာဂါပိုး 

ရှိ၊ မရှိကိုလည်း   စစ်ေဆးဖို  လိုအပ်ပါတယ်။ 

ကိဗုစ်ပိုးကေတာ ့  အခအုေြခအေနမှာ တတယိ 

လ  င်းလိုဆိုတဲ့   ကူးစက်မ ေတွြဖစ်လာတဲ့ 

အတွက်ေကာင့ ်ကူးစက်ခရံတဲ ့အလားအလာ 

ေတ ွလတူိင်ုးမှာရိှိင်ုပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်ကိဗုစ် 

ေရာဂါမြဖစ်ေအာင်  ကာကွယ်ဖိုလိုပါတယ်။ 

အဒဲေီတာ ့ြဖစ်ိင်ုသမ  အမ်ိမှာေနဖို လိပုါတယ်။ 

မလိုအပ်ဘဲ အြပင်ကိ ုမထွက်ပါနဲ ၊ မြဖစ်မေန 

ထွက်ရမယ်ဆိရုင်လည်း   ှာေခါင်းစည်းတပ်ပါ၊   

မျက်ှာအကာတပ်ပါ၊  လက်ကို မကာခဏ 

ေဆးပါလို    က န်ေတာ်တို  မှာကားလိပုါတယ်။ 

ေနာက်ကျန်းမာေရးကိ ု     ထိခိုက်ေစိုင်တဲ့ 

အြပအမူေတွကိုလည်း   ေရှာင်က်ဖိုလိုပါ 

တယ်။ ေဆးလိပ်ေသာက်တာ၊  ညအိပ်ပျက ်

တာ၊ အစားအေသာက်မမှန်တာ ဒါမျိးေတမွြဖစ် 

ဖိုလိုပါတယ်။    ကျန်းမာေရးနဲ   ညီွတ်တဲ့    

အစားအေသာက်ေတွကုိ   စားေသာက်ဖိုလိုပါ 

တယ်။ အချန်ိမှန်မှန်စားေသာက်ဖုိ၊    အာဟာရ 

ြဖစ်တဲ့ အစားအစာေတွကို စားေပးေစချင်ပါ 

တယ်။   ေနာက်တစ်ခုကလည်း  ကိုယ်လက ်

ေလ့ကျင့်ခန်းေတွကိ ု  ပုံမှန်လုပ်ေပးေစချင်ပါ 

တယ်။    ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ေတာ ့   ကိုဗစ် 

ေရာဂါကင်းေဝးမှာြဖစ်ပါတယ်”ဟ ု ေြပာကား 

သည်။

စစ်ေတွမိ ခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ အေထွေထွ 

ေရာဂါကုေဆးုံကီးတွင ်ဇူလိုင် ၁၄ ရက်ထိ    

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကူးစက်ခံရသူများှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေဒါက်တာကည်လွင်က “စစ်ေတ ွ

မိမှာ    ဒီေနထိ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွား 

သူေပါင်း ၂၁၄ ဦးရှိပါတယ်။ ေလာေလာဆယ် 

မှာေတာ့    ေဆးုံမှာ ၉၁ ဦးပဲ   ရှိပါတယ်။ 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပးေနရတဲ့လူေတွလည်း ရှိပါ 

တယ်။     ေနာက်  ေအာက်ဆီဂျင်ေပးစရာ 

မလိုဘဲနဲ       သာမန်ေစာင့်ကည့်ေနရတဲ့သ ူ

ေတလွည်း    ရိှပါတယ်။  က န်ေတာ်တိုအေနနဲ  

ဒီစစ်ေတွေဆးုံကီးမှာ      ေအာက်ဆီဂျင ် 

ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရးအတွက ်အထူးဂုထား 

ပီးေတာ ့ေဆာင်ရက်ထားတာရိှပါတယ်။   ပုမှံန် 

ေအာက်ဆဂီျင် ထတ်ုလပ်ုိင်ုမ အေနနဲကေတာ ့      

စစ်ေတွေဆးုံကီးမှာ   တစ်ေနမှာ  အိုးကီး 

၆၀ ထုတ်လုပ်ုိင်ပါတယ်။ အရင် ပုံမှန်သုံးစွဲမ  

အေနနဲ     ၄၀ ေလာက်ရှိပါတယ်။  က န်ေတာ် 

တို        ေအာက်ဆီဂျင်ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရး 

အတွက်    အရန်အလုံး ၁၀၀ ထိ အဆင်သင့် 

စီမံေဆာင်ရက်ထားပါတယ”်ဟု    ေြပာကား 

သည်။

ဦးစားေပးအလိုက ်ထိုးှံေပးသွားမည်

ထိုအြပင ်ရခိုင်ြပည်နယ်တွင ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို   လူဦးေရ  

တစ်သိန်းေကျာ်ကို   ထိုးှံေပးထားလျက်ရှိ 

သည်။    စစ်ေတွမိတွင်လည်း  လူဦးေရ 

တစ်ေသာင်းေကျာ်ကို   ထိုးှံေပးခဲ့ပီးြဖစ ်

သည်။   အလားတူ  ေနာက်ထပ်ကျန်ရှိေသာ 

သူများကုိလည်း ဦးစားေပးအလုိက် ထိုးှံေပး 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ ထိုသို ထိုးှံေပးခဲ့ရာတွင ်

အထူးသြဖင့် ြပည်သူများှင့် ဆက်ဆံထိေတွ 

ရသည့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ တြခားေသာ 

ဝန်ထမ်းများ၊ ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး၊ ဘဏ် 

လပ်ုငန်း စသည်ြဖင့ ်ကျန်ရိှေသာ ဝန်ထမ်းများ 

ကိုလည်းထိုးှံေပးသွားရန် စီစ်လျက်ရှိပီး  

သက်ကီးရယ်အိုများကိုလည်း     ဦးစားေပး 

အေနြဖင့်   ဆက်လက်ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                       

 တင်ထွန်း

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြပည်သူေဆးုံများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့် ကိုဗစ်စင်တာများသို ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ ြဖန်ေဝလှဒါန်း 
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဓာတ်ခွဲအတည်ြပ ပိုးေတွလူနာ 

များှင့်    သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများကို 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများ      ေဆာင်ရက်ရာတွင ်

ေအာက်ဆီဂျင်  လိုအပ်ချက်များကို    တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ   အေထာက်အကူြပေစရန်အတွက ်

တပ်မေတာ်ှင့် အလှရှင်များက ေအာက်ဆီဂျင်အိုး 

များကို တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ 

ြပည်သူ ေဆးုံများ၊    တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်ကုိဗစ်စင်တာများသုိ ေပးပို 

လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို      လှဒါန်းလျက်ရှိရာ    ယေနတွင် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) ေတာင်ရှည်တိုက်နယ ်

ေဆးုံ၊ နမ့်ဆန်ြပည်သူေဆးုံှင့် သီေပါမိနယ ်

ေဆးုံများသို   အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ

နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သားများက ေအာက်ဆဂီျင်အိုး 

အလုံး ၃၀ ှင့ ်ေရာဂါကာကွယ်ေရးအေထာက်အကြူပ 

ပစ ည်းများကို   လည်းေကာင်း၊   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေတာင်ပိုင်း) ေတာင်ကီးမိရှ ိစဝ်စံထွန်းေဆးုံသို 

အေရှပုိင်းတုိင်းစစ်ဌာနချပ်မှ နယ်ေြမခံတပ်မေတာ် 

သားများက ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလုံး ၃၀ ကိုလည်း 

ေကာင်း၊ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ေမာ်လမိင်က န်း 

မိနယ်ှင့ ်ပန်းတေနာ်မိများရိှ ြပည်သူေဆးုမံျားသို 

အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ     နယ်ေြမခံ 

တပ်မေတာ်သားများက ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလုံး 

၂၀ ကို လည်းေကာင်း၊  ရခိုင်ြပည်နယ ်စစ်ေတွမိ 

ြပည်သူေဆးုံသို အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ 

နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သားများက  ေအာက်ဆဂီျင်အိုး 

အလုံး ၄၀ ကို လည်းေကာင်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

လက်ပံတန်းမိ   ြပည်သူေဆးုံသို    ေတာင်ပိုင်း 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ နယ်ေြမခ ံတပ်မေတာ်သားများက 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလုံး ၅၀ ကို လည်းေကာင်း 

သွားေရာက်လှဒါန်းကရာ       တာဝန်ရှိသူများက 

လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

ထိုြပင် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီး၌ 

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များ မရှိေစေရးအတွက ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှOxygen 

Plant များကို တုိးြမင့်တပ်ဆင်လည်ပတ်လျက်ရိှပီး 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်လည်း       တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

နယ်ေြမအသီးသီးတွင ်    Oxygen Plant  များကို 

တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိရာ       ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမ ေဇယျာသရီိမိနယ်ရိှ 

တပ်မေတာ်သားဖွားမီးယပ်ှင့်   ကေလးေဆးုံ၌ 

လီတာ ၄၀ ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင ်အလုံး ၈၀ ထုတ်လုပ် 

ိုင်သည့် Oxygen Plant တစ်လုံး တပ်ဆင်စမ်းသပ် 

ေနမ ကို ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မျိးတင်ှင့်  အဖွဲဝင်များက  လည်း 

ေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကမာရတ်မိနယ ်

ြမန်မာ့သေ  ဘာကျင်းလုပ်ငန်းရှိ    ေအာက်ဆီဂျင် 

စက်ုံ၊   ေမှာ်ဘီမိနယ်  ေြမာင်းတကာေကျးရာ 

ြမန်မာေ့ရနဓံာတေုဗဒလပ်ုငန်း  အမှတ်(၄) ဓာတ်ေြမ 

သဇာစက်ုံှင့်  ြမန်မာစီးပွားေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း 

အမှတ်(၂)   သံမဏိစက်ုံတို၌    ေအာက်ဆီဂျင ်

ထုတ်လုပ်ေနမ များကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ဦးလှစိုး၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ် တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ွန်ဝင်းေဆှွင့ ်တာဝန်ရိှ 

သမူျားက လည်းေကာင်း သွားေရာက်ကည့် ကပီး 

လိုအပ်သည်များ  ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                               သတင်းစ်

စစ်ေတွမိ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးံုကီး (ခုတင်-၅၀၀)သို ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများ ေပးအပ်လှဒါန်းစ်။

 စာမျက်ှာ ၂၀ မှ
ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒပဒ်ုမ ၉၅ အရ အထက်လ တ်ေတာ် (Federa-
tion Council) အတွက်  ြပည်နယ်တစ်ခစုမှီ  ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်က   
တစ်ဦး၊ ြပည်နယ်အပ်ုချပ်ေရးမှးက တစ်ဦး  စုစုေပါင်း ကုိယ်စားလှယ် 
ှစ်ဦးစီေရးချယ်ြခင်းှင့် သမ တက အများဆံုး ၁၇ ဦး ေရးချယ်ခန်အပ်ခွင့ ်
ရှိြခင်းေကာင့ ်သီးြခားေရးေကာက်ပွ ဲ ကျင်းပမ မရှိဘဲ   ၎င်းတိုအား   
ေရးချယ်မ ှင့် ဆက်လက်ခန်အပ်ထားမ မှာ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ ်
များအေပ တွင်သာ မူတည်သည်။
နိဂုံး

ရှုားိင်ုငသံည် ၂၀၂၁ ခှုစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ေအာက် 
လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွများကျင်းပရန် ဒဂီရတီစ်ရပ်ကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ် 
ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ရှုားသမ တက လက်မှတ်ေရးထိုး ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည်။ 
ကုိဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါ  ြဖစ်ပွားေနချန်ိြဖစ်၍  ေရးေကာက်ပွဲများကို 
စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထ ိသုံးရက်ကာကျင်းပရန် ရှုား 
ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီး လက်ရိှအေြခအေနများအရ 
ိုင်ငံေရးပါတ ီ၁၄ ပါတီ ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခွင့် ရရှိထားသည်။ ယခု 
ကျင်းပမည့်ေရးေကာက်ပွဲမှာ (၈)ကိမ်ေြမာက ်ေအာက်လ တ်ေတာ် 
အတွက်ြဖစ်ပီး ၂၀၁၆ ခုှစ်က ကျင်းပခ့ဲသည့် (၇)ကိမ်ေြမာက် ေအာက် 
လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွတွင် စစုေုပါင်းေနရာ ၄၅၀ အနက် United 
Russia ပါတကီ ၅၄ ဒသမ ၂ ရာခိင်ု န်းြဖင့ ်၃၄၃ ေနရာ ရရိှထားသည်။ 
ေြမမျက်ှာသွင်ြပင် ကျယ်ြပန် ကီးမားပီး ဘာသာစကားများစွာ 
ရိှေသာ၊ မတညူသီည့ ်စေံတာ်ချန်ိ ၁၁ မျိးရိှပီး လဦူးေရ ေြမာက်ြမားစွာ 
ရိှသည့ ်ရှုားဖက်ဒေရးရှင်းိင်ုငတွံင်   ေရးေကာက်ပဲွစနစ်  ှစ်မျိးြဖင့ ်  
မေဲပးေရးချယ်မည့ ်ရှုားေအာက်လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွမှာ ကမ ာ 
တစ်ဝန်းက    စိတ်ဝင်တစား  ေစာင့်ကည့်ေလ့လာလျက်ရှိသည့ ်
ေရးေကာက်ပဲွတစ်ခ ုြဖစ်သည့အ်တွက် ရှုားိင်ုင၏ံ    ေရးေကာက်ပဲွ 
စနစ်များှင့ ်ေရးေကာက်ပဲွများအေကာင်းအား   သရိှိေလလ့ာသုံးသပ် 
ိုင်ေစရန် ေရးသားေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။       ။
ကိုးကား

- OSCE/ ODIHR Elections Observation Mission Final
  Report 23 December 2016 
- Russia: Election Guide, IFES
- Russian Election Law Brief, Belfer Communication Office
-  Voting System of Russian Federation (election to the 

state  Duma) by State Duma, http://duma.gov.ru/en/

-  Russia- The State Automated Election System, Encylo-

paedia

- Elections in Russia, 2021 Duma Elections in Russia, 
 Wikipedia
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/2021_Russian_legislative 

_election
- http://council.gov.ru/en/structure/council/



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေမာ်လမိင ်ဇူလိုင် ၁၇

မွန်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ဦးေဇာ်လင်းထွန်း 

ှင့် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနဆုိင်ရာတာဝန် 

ရှိသူများသည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက် 

နနံက် ၁၀ နာရတွီင်  ေအာက်ဆဂီျင် 

ထတ်ုလပ်ုေနသည့် ေနရာများြဖစ် 

ေသာ ေမာ်လမိင်မိ အေထွေထ ွ

ေရာဂါကေုဆးုံကီးရိှ ေအာက်ဆ ီ

ဂျင် ထုတ်လုပ်ေနမ   အေြခအေန 

အား  လည်းေကာင်း၊  ပုဂ လိက 

စက်ုံအေနြဖင့်  ေကျာက်တန်း 

စက်ုံစုရှိ သံလွင်ေအာက်ဆီဂျင ်

ထတ်ု စက်ုတံိုအားလည်းေကာင်း 

သွားေရာက်ကည့် သည်။ 

အေလးေပးေဆာင်ရက်

ထိုသို သွားေရာက်ကည့် ရာ 

တွင် မွန်ြပည်နယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   က ေအာက်ဆီဂျင် 

လိုအပ်သည့်  ပိုးေတွလူနာများ 

အတွက်   ကျန်းမာေရးေစာင့် 

ေရှာက်မ ေပးုိင်ရန် ေအာက်ဆီဂျင် 

များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

ိင်ုေရး အထူးအေလးေပးေဆာင် 

ရက်ေပးကရန ်မှာကားခဲ့သည်။ 

မွန်ြပည်နယ်တွင် ေအာက်ဆီဂျင် 

ထုတ်လုပ်ေနမ       အေနြဖင့် 

ေမာ်လမိင်မိ  အေထေွထ ွေရာဂါ 

ကုေဆးုံကီး၌ ေအာက်ဆီဂျင ်

စက်ှစ်လုံးမှ   တစ်ေနလ င်   ၄၀ 

လီတာအိုးအလုံး ၈၀ ှင့် ေရးမိ 

နယ် ြပည်သူေဆးုံ၌ အိုးအလုံး 

၄၀ ထတ်ုလပ်ုေပးလျက်ရိှေကာင်း 

ှင့် ပုဂ လိကစက်ုံများအေနြဖင့် 

လည်း လိအုပ်သည့်ေအာက်ဆဂီျင် 

များကို ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး အထူး 

အေလးေပး   ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေတာင်ကီး ဇူလိုင် ၁၇

ရှမ်းြပည်နယ ်       စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     

ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့်အဖဲွဝင်များ၊       ြပည်နယ် 

ဥပေဒချပ်၊    ြပည်နယ်အဆင့်   ဌာနဆိုင်ရာများှင့် 

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ဇလူိင်ု ၁၅ ရက် နနံက် ၉  နာရ ီ

က ေတာင်ကီးမိအဝင် ပအုိဝ်းကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ ဟိပုုံးမိအထွက်၌ ဖွင့လှ်စ်ထားေသာ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆးေရးဂိတ်အား သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးသည်။

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    ေဒါက်တာေကျာ်ထွန်းှင့် အဖွဲဝင်များသည ်

ေတာင်ကီးမိ  ကွန်ပျတာတက သိလ်ု  ပိုးေတွလနူာ 

ေဆာင်၊   အေဝရာမီးပုံးပျကံွင်းှင့်   ေတာင်ကီး 

တက သိုလ်   အမျိးသားအေဆာင်၊   အမျိးသမီး 

အေဆာင်တိုတွင်    ပိုးေတွလူနာေဆာင်ဖွင့်လှစ ်

ိုင်ေရးေဆာင်ရက်ထားရှိမ ၊ အမျိးသမီးှင့်ကေလး 

ေဆးုံ   ပိုးေတွလူနာေဆာင်၊   မိုးကုတ်ဝိပဿနာ 

PCR/RDT စစ်ေဆးေရးှင့် ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရး 

စခန်း၊    စဝ်စံထွန်းေဆးုံတွင် ပိုးေတွကုသေရး 

စင်တာှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုသည့ေ်နရာအား   

သွားကည့် စစ်ေဆးပီး   တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူ 

များကုိ ကက်ဥ၊  ေခါက်ဆွဲ၊  ေရသန်ှင့် ေထာက်ပံ့ 

ေငွများ ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ေမာင်သန်း(ေတာင်ကီး) 

မွန်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ  သွားေရာက်ကည့် 

ရှမ်းြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွလနူာေဆာင်များသို ေထာက်ပံ့
ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီမှ

သတင်းမီဒီယာသမားများအတွက် လှဒါန်း

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၁၇ 

ြမန်မာိုင်ငံ   သတင်းမီဒီယာ    

ေကာင်စသီည် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသ 

ကီးအတွငး်ရှိ ခုိင်ေလးခုိင်မ ှ

သတင်းမီဒီယာသမားများ ကျင့်ဝတ် 

ှင့်အည ီေဘးအ ရာယ်ကင်းရှင်း 

စွာ   သတင်းရယူိုင်ေရးအတွက ်

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့်     

သတင်းမီဒီယာ    နည်းဥပေဒ         

စာအုပ်များကိ ု   ေကာင်စီတဲွဖက ် 

အတွင်းေရးမှး(၂) ဦးေအာင်ြပည့်စံု 

ှင့်ေကာင်စီဝင်များက သက်ဆုိင်ရာ 

ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာန  ခိင်ုုံးများမှ 

တစ်ဆင့်   ေပးအပ်လှဒါန်းခဲ့ရာ  

ဇူလုိင်  ၁၂  ရက်မှ   ၁၅  ရက်အထိ 

Press Helmet အလုံး ၁၀၀ ှင့်  

သတင်းမဒီယီာနည်းဥပေဒစာအပ်ု 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများ ထားရှိရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်၊ ပီးစီးသည့်စင်တာများတွင် စနစ်တကျလက်ခံ၍ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိ

များ  ေပးအပ်လှဒါန်းခ့ဲ ေကာင်းှင့် 

လုိအပ်ေသာေနရာများသို  ထပ်မံ 

လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၇ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်  

ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများ ထားရှိရန်အတွက ် တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ် နယ်ေြမအသီးသီးရိှ တပ်မေတာ်ေဆးံု 

များ၊ နယ်ေြမခသံင်တန်းေကျာင်းများ၊ စစ်ေကာေရး

ှင့တ်ည်းခိေုရးစခန်းများ၌ ကိတင်ြပင်ဆင်မ များကိ ု

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပီး  ပီးစီးသည့်ေနရာများတွင ်

စနစ်တကျလက်ခံ၍  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ ထိုြပင ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်အြခား 

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပရဟိတအဖွဲအစည်း 

များ၊  တာဝန်သိြပည်သူများှင့ ်  ပူးေပါင်း၍လည်း 

သက်ဆိင်ုရာမိနယ်များ၌ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရး 

စခန်းများကိလုည်း ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပး

ယင်းသိုြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များှင့်  

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ များကို  ယေနတွင်  သက်ဆိုင်ရာတိုင်း 

ေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များမှ စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   များ၊  တိုင်းမှးများှင့်  တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် ၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  အေထာက် 

အကူြပပစ ည်းများ၊   အာဟာရြဖည့်စားေသာက ်

ဖွယ်ရာများှင့ ်အလှေငွများေပးအပ်ကာ  လိုအပ် 

သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

လက်ခံထားရှိ

ထုိသုိြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ယေန  

ည ၇ နာရီထိ    ေနြပည်ေတာ်စစ်ေကာေရးှင့ ်

တည်းခိုေရးစခန်း၌  သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သ ူ

အမျိးသား ၉၅ ဦးှင့်  အမျိးသမီး  ၇၀ စုစုေပါင်း                

၁၆၆ ဦးကို  လည်းေကာင်း၊   ဥတ ရသီရိမိနယ်ရှ ိ

နယ်ေြမခံတပ်၌ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပပိုးေတွလူနာ 

အမျိးသား ခုနစ်ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၆ ဦး   စုစုေပါင်း         

၂၃ ဦးကို   လည်းေကာင်း၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်မိနယ်စစ်ေကာေရးှင့်  တည်းခိုေရးစခန်း၌ 

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပုိးေတွလူနာ အမျိးသား ၃၉၁ ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ၂၄၂ ဦး စုစုေပါင်း ၆၃၃ ဦးကုိ လည်းေကာင်း၊ 

ရဲမွန်တပ်မိရှ ိနယ်ေြမခံတပ်၌  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

ပိုးေတွလနူာ အမျိးသား ၁၆၂ ဦးှင့ ်အမျိးသမီး  ၅၀  

စုစုေပါင်း ၂၁၂ ဦးကို လည်းေကာင်း၊  ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး ပုသိမ်မိရိှ နယ်ေြမခံသင်တန်းေကျာင်း၌ 

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ ပုိးေတွလူနာ အမျိးသား  ၂၆ ဦး၊ 

အမျိးသမီး ငါးဦး စုစုေပါင်း ၃၁ ဦးကို လည်းေကာင်း  

လက်ခံထားရှိေကာင်း သိရသည်။

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

အထက်ပါ ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့် ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပပုိးေတွလူနာများ၏ ေနထုိင်စားေသာက် 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှ ိ     နယ်ေြမခံ 

ေဆးကုသေရးအဖွဲများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများက        

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့် အဆိုပါ 

ေစာင့်ကည့လ်နူာများှင့ ်ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ ပိုးေတွ 

လူနာများမှာ   ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                   

 သတင်းစ်

ဇမ သီရိမိနယ်ရှ ိမဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်းအား ေတွရစ်။

ကမ ာ့အပူချနိ်ေလ ာ့ချဖို အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စို



ဇူလုိင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇ 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်  တိုင်းစစ်ဌာနချပ်နယ်ေြမ 

အသီးသီးရှိ ေထရ်ကီးဝါကီး ဆရာေတာ်ကီးများ 

အပါအဝင် လူမျိးမေရး၊ ဘာသာမေရး အသက်(၆၅)

ှစ်အထက် သက်ကီးဘိုးဘွားများှင့ ်ဌာနဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းများှင့်   တိုင်းရင်းသားြပည်သူများအား 

ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးံှိင်ုေရးအတွက် 

ေဆးပစ ည်းများအား တပ်မေတာ်ေလယာ်များြဖင့် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေပးြခင်းများှင့် ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးံှေပးြခင်းများကုိ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ 

ထိုးှံေပး

ထိုသို    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ယေနတွင် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ကေလးမိရှိ ေထရ်ကီး 

ဝါကီးဆရာေတာ်ကီးများ၊ ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် 

အသံုးြပရန်အတွက် ေစတနာရှင်အလှရှင်များက အလှေငွများ လာေရာက်လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

တွင်      အသုံးြပရန်အတွက ်

ေစတနာရှင်      အလှရှင်များက 

အလှေငွများ   ေပးအပ်လှဒါန်း 

ြခင်းကို  ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် 

မ ေလးမိေတာ် စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတ ီ   မိေတာ်ခန်းမ၌ 

ြပလုပ်ရာ  တိုင်းေဒသကီး စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ     ဥက    

ဦးေမာင်ကို၊    အလယ်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်   တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ် 

ကိုကိုဦးှင့်အဖွဲဝင်များ၊    ဌာန 

ဆိုင်ရာ     တာဝန်ရှိသူများှင့ ်

ေစတနာရှင်      အလှရှင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။ 

ဦးစွာ   တိုင်းေဒသကီး   စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ   ဥက   က 

အဖွင့်အမှာစကား   ေြပာကားပီး 

ေစတနာရှင်    အလှရှင်များက 

အလှေငမွျား ေပးအပ်လှဒါန်းရာ 

တိုင်းေဒသကီး  စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊   တိုင်းမှးှင့ ် 

တာဝန်ရှိသူများက   လက်ခံရယူ 

ကပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ 

ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ 

ယေနြပလပ်ုေသာ    အလှေင ွ

ေပးအပ်ပွဲတွင်     ေစတနာရှင် 

အလှရှင်များ    လှဒါန်းသည့် 

လှဒါန်းေငွ စုစုေပါင်းမှာ ေငွကျပ် 

သိန်းေပါင်း ၅၂၆၀ ြဖစ်ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

တပ်မေတာ်မှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အုိးများ လှဒါန်း
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၇ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်း 

ြဖစ်ပွားမ  ြမင့်တက်လျက်ရှိပီး ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

ပိုးေတွလူနာများှင့်   သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့ ်

သမူျားကိ ုတပ်မေတာ်ေဆးုမံျား၊ ြပည်သူေဆးုမံျား၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်    ကိုဗစ်စင်တာများတွင ်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ     လုပ်ငန်းများကို 

တပ်မေတာ်သား ဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွများ ပူးေပါင်း၍ အင်တိက်ု 

အားတိုက်    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပီး   ထိုသို 

ေဆာင်ရက်ေပးရာတွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

အတွက် ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများ၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်အိုးများှင့ ်အာဟာရြဖည့ ်စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများကိ ုတပ်မေတာ်က သွားေရာက်ေထာက်ပံ ့

လှဒါန်းေပးလျက်ရှိသည်။ 

ေပးအပ်လှဒါန်း

ထိသုို ေပးအပ်လှဒါန်းလျက်ရိှရာ ဇလူိင်ု ၁ ရက် 

မှ   ယေနအထိ   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ် 

အသီးသီးရိှ  ြပည်သူေဆးံုများ၊  တပ်မေတာ်ေဆးံု 

များ၊    ကျန်းမာေရးဌာနများ၊   ကိုဗစ်စင်တာများ၊ 

ဘာသာေရးေကျာင်းများ၊   စာသင်ေကျာင်းများှင့ ်

ေဒသခံြပည်သူလူထုများသို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ် 

ဌာနချပ်အသီးသီးရိှ နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်သားများ 

က ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၆၉၆ လုံး၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး 

ှာေခါင်းစည်း   ၃၀၃၁၆၂  ခု၊   တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၇၄၀၊ လက်သန်ေဆးရည်ဘူး 

၅၀၉ ဘူး၊ မျက်ှာအကာ အခု ၁၅၀၊  လက်ေဆး 

ဆပ်ြပာရည် ေလးပုံး၊ လက်အတ်ိ အခ ု၇၀၀၊ ေခါင်းစွပ် 

အခု ၅၀၀၊ စက်သံုးဆီများ၊ အာဟာရြဖည့် စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများှင့ ်    အလှေငွများကိ ု   သွားေရာက ်

ေပးအပ်လှဒါန်းိင်ုခဲေ့ကာင်းှင့ ်ဆက်လက်ေပးအပ်  

လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

လာေရာက်လှဒါန်းလျက်ရှိ

အလားတ ူတပ်မေတာ်က ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစ 

ရန်ရည်ရယ်၍ ေစတနာရှင်  အလှရှင်များကလည်း 

သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမများအလိုက ်ေရာဂါကာကွယ ်

ေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ၊ အာဟာရြဖည့်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့ ်       အလှေငွများကိ ု

သက်ဆုိင်ရာတုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးသုိ လာေရာက် 

လှဒါန်းလျက်ရိှရာ တာဝန်ရိှသမူျားက လက်ခရံယခူဲ ့

ကပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ြပန်လည်ေပးအပ ်

ခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ကေလးမိ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံ
ှင့် ေဒသခံတိုင်းရင်းသားြပည်သူများအား ကေလး 

မိနယ် စေုပါင်းုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ တပ်မေတာ် 

သား ပါရဂူများ၊ ဆရာဝန်များှင့် သူနာြပများပါဝင ်

ေသာ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးံုများမှ ဆရာဝန် 

များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့်အတ ူပူးေပါင်း၍ 

ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေပးပီး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးက 

သည်။ 

သွားေရာက်ကည့် 

ယင်းသိုေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကို   ကေလး 

တပ်နယ်မှ  တာဝန်ရိှသူများက သွားေရာက်ကည့်  

အားေပးကာ လိုအပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်

ေပးခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

 သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၈၊   ၂၀၂၁

သင့်ဘဝသည် သင့်ယုံကည်ချက်၏ ပုံရိပ်ြဖစ်သည်
(၁၁-၇-၂၀၂၁ ရက်မ ှအဆက်)

က န်ေတာ်ကလခစားပဲ

လခစားပြဲဖစ်ြဖစ်၊ ကိယ်ုပိင်ုစီးပွားေရးလပ်ုသပူြဲဖစ်ြဖစ် မမိရိဲ ယုံကည် 

ချက်က ကီးပွားချမ်းသာမ ကိ ုြဖစ်ေစတာပါ။ ကမု ဏတီစ်ခမှုာ ရာထူး 

တူ၊ လခတူတဲ့လူ ရှစ်ဦးကို ေလ့လာကည့်ပါ။ တချိက ကိုယ်ပိုင ်

အိမ်ရာရှိပီး ေချာင်ေချာင်လည်လည်ေနရေပမယ့် တချိက စားစရာ 

ေတာင်မရှိလို ေငွေချးေနရတာ ေတွရပါလိမ့်မယ်။ ြခားနားချက်က 

ေတာ ့သတူိုရတဲ ့လခမဟတ်ုပါဘူး။ ေငေွကးနဲပတ်သက်တဲ ့သတူိုရဲ 

ယုံကည်ချက်ပါ။ 

ကိုယ်လိုချင်တဲ ့ေငွေကးပမာဏကိ ုကိုယ်မရတဲ့အခါ အေြခခံ 

အေကာင်း ရှိပါတယ်။ ဒီအေြခခံအေကာင်းကိ ုကိုယ်ပဲသိပါတယ်။ 

ဆင်းရတဲဲလ့အူများစကု ထွက်ရပ်လမ်းအြဖစ် ထထီိုးကပါတယ်။ 

ထေီပါက်တဲလ့ေူတကွိေုလလ့ာရင် ေငေွကးနဲပတ်သက်တဲ ့ယုံကည် 

ချက်က အေရးကီးေကာင်းကိ ုေတွိုင်ပါတယ်။ ထီေပါက်တဲ့အခါ 

ေငွေကးြပဿနာေတွအားလုံး ေြပလည်သွားမယ်ထင်ကပါတယ်။ 

ှစ်ှစ်ကာတဲ့အခါ ထီမေပါက်စ်ကထက်ေတာင် အေက းတင် 

သွားပါတယ်။ ဘာြဖစ်လိုလဲ။ “ဘယ်ေတာ့မှ သုံးလိုမေလာက်ဘူး” 

ဆိုတဲ့ ေငွေကးနဲ  ပတ်သက်တဲ့ ယုံကည်ချက်ေကာင့်ပါပဲ။ 

သင့်ရဲ ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ေငွက သင့်ရဲ ေငွေကးနဲပတ်သက်တဲ ့

ယုံကည်မ ကို ြပပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုရဲ ဘဝေတွကို အေြပာင်း 

အလဲြဖစ်ေစတာ က န်ေတာ်တိုရဲ အေတွးေတွပါပဲ။ အြပင်ကေန 

ဘယ်သူကမ ှလုပ်လိုမရပါဘူး။ 

ေငွေကးမချမ်းသာေတာ ့ဘာြဖစ်လ ဲ

ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး။ စိတ်ထားတတ်ရင ်ပိုေတာင်စိတ်ချမ်းသာမ  

ရပါလိမ့်မယ်။ 

တိက်ုပိင်ုတဲသ့၊ူ ကားပိင်ုတဲသ့၊ူ ပစ ည်းဥစ ာချမ်းသာတဲသ့ေူတမှွာ 

ပူပန်မ ေတွ များစွာရှိပါတယ်။ 

မိမိရဲ ပိုင်ဆိုင်မ ေတွ ဆုံး ံးေလျာ့ပါးသွားမှာကို ေကာက်ေန 

ရပါတယ်။ 

မမိရိဲ ပိင်ုဆိင်ုမ ေတကွိ ုရန်သမူျိးငါးပါး ဖျက်ဆီးမှာကိ ုပပူန်ေနရ 

ပါတယ်။ 

မိမိပိုင်ဆိုင်မ ထက် ပိုပိုင်ချင်တဲ့ေလာဘအမ ဲြဖစ်ေနပါတယ်။ 

မိမိပုိင်ဆုိင်မ ေတွအတွက် အခွန်အခ၊ မှတ်ပံုတင်ေကး၊ လုိင်စင် 

သက်တမ်း .. စတာေတွအတွက် ှစ်စ်အလုပ် ပ်ရပါတယ်။ 

ဘာမှမပုိင်တ့ဲသူက အထက်က ပူပန်မ ေတ ွကင်းရပါလိမ့်မယ်။ 

တကယ်ေတာ ့ြပန်စ်းစားကည့ရ်င် ပိင်ုဆိင်ုမ ေတနွည်းေလ စတ်ိချမ်း 

သာမ များများရိုင်ေလ ြဖစ်ပါတယ်။ စိတ်ထားတတ်ဖိုေတာ့ လိုပါ 

တယ်။ တကယ်ေတာ့ ေလာကကီးက အင်မတန်တရားမ တပါတယ်။ 

ဘယ်အရာမဆို အဆိုးနဲအေကာင်း ဒွန်တွဲေနပါတယ်။ ေငွေကး 

မချမ်းသာလို၊ တိုက်မပိုင်ရလို၊ ကားမပိုင်ရလို စိတ်ညစ်မေနပါနဲ ။ 

တုိက်ပုိင်တ့ဲသူ၊ ကားပုိင်တ့ဲသူေတွထက် ကုိယ့်မှာစိတ်ချမ်းသာမ ေတွ 

ရိုင်ပါတယ်။ 

မိဘေတွရဲယုံကည်ချက ်

သင့်မိဘေတွက ေငွေကးနဲပတ်သက်လာရင ်-

“ေငွရှာရတာ လွယ်ပါတယ်”  

“ငါတိုမှာ လိုတာထက်ပိုရှိတယ”် 

“များများသုံးေလ၊ များများဝင်ေလပဲ” လို ဆိုေလ့ရှိသလား။ 

ေကျာ်ေကျာ်လ  င်

အေခ ပါ။ လူတစ်ေယာက်က လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လို     ေငွေကး 

ချမ်းသာလာရင် ဒေီငေွတကွိ ုကားေရာင်းတဲသ့ကူလည်း ရပါလမိ့မ်ယ်။ 

ေြမေရာင်းတဲ ့သကူလည်း ရပါလမိ့မ်ယ်။ ေလယာ်ပျလံက်မှတ်ေရာင်း 

တဲသ့ကူလည်း ရပါလမိ့မ်ယ်။ စားေသာက်ဆိင်ုေတကွလည်း ရပါလမိ့် 

မယ်။ အစိုးရကလည်း အခွန်ရပါလိမ့်မယ်။ အနားမှာရှိတဲ့လူတိုင်း 

အကျိးေကျးဇူးရပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းကိုရဖို တရားေသာနည်းနဲ  

ပိင်ဆိုင်ဖိုေတာ ့လိုပါတယ်။ 

သန်သန်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ ်

မိမိကိုယ်မိမ ိေလးစားမ ှလူအများက ကိုယ့်ကိုေလးစားပါလိမ့ ်

မယ်။ အေပါစားအက   ျ ီသံုးထည်ဝယ်မယ့်အစား အေကာင်းစားအက   ျ ီ

တစ်ထည်ပဲဝယ်ဝတ်ပါ။ မိမိကိုယ်မိမိယုံကည်မ ကို မိမိဘာသာပဲ 

တည်ေဆာက်ရပါတယ်။ သူများက ကိုယ့်ကိုလာေပးလို မရပါဘူး။ 

သပ်သပ်ရပ်ရပ ်သန်သန်ရှင်းရှင်းေနတတ်ေအာင ်ကိးစားပါ။ 

 ပ်ပွညစ်ပတ်ေနတဲ ့အမ်ိအကီးကီးနဲ ေနတာထက် သန်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ ့

အခန်းနဲေနတာက ပိုပီးမိမိကိုယ်မိမိ  ယုံကည်မ ြဖစ်ေစပါတယ်။ 

က န်ေတာ့မှ်ာ တစ်ေထာင်တန် တစ်ရက်ပရိှဲတယ်။ က န်ေတာ့အ်မ်ိကိ ု

ဘယ်လုိအလှဆင်ရမလဲလုိေမးရင် စာေရးသကူေတာ ့“တြံမက်စည်း 

တစ်ေချာင်းဝယ်လိုက်ပါ”လို ေြပာချင်ပါတယ်။ 

ဇိမ်ရှိရှိနဲေနစမ်းပါ 

လူေတာ်ေတာ်များများဟာ ေက ပန်းကန်အေကာင်းစားေတွ၊ 

လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်အေကာင်းစားေတကွိ ုဗီိထုမှဲာ အလှထားပီး 

ထမင်းစားေတာ ့ပလတ်စတစ်ပန်းကန်နဲစားတယ်။ လက်ဖက်ရည ်

ေသာက်ေတာ့ မတ်ခွက်နဲေသာက်ပါတယ်။ တချိေတွများဆိုရင ်

ေသသာသွားတယ် သုံးမသွားလိက်ုရပါဘူး။ ဘာြဖစ်လိုလ ဲဘာအတွက် 

သိမ်းထားတာလဲ။ သုံးပါ။ မိမိမှာရှိေနတဲ့ပစ ည်းေတွကို   သုံးပါ။  

ဇမ်ိကျကျေနလိက်ုစမ်းပါ။ ဇမ်ိကျကျေနလိက်ုလို မမိရိဲ စတ်ိထားေလး 

ေတွ ေကာင်းေနရင ်ေအာင်ြမင်မ ေတွရပါလိမ့်မယ်။ 

စာေရးသ ူအကေံပးချင်တာက “မမိကိိယ်ုမမိ ိသန်သန်ရှင်းရှင်း 

သပ်သပ်ရပ်ရပ ်ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။ အာဟာရြပည့်ဝေအာင်စားပါ။ 

မိမိအလုပ်ေနရာ၊ မိမိအိပ်ခန်း၊ မိမိအိမ်ကို သန်ရှင်းသပ်ရပ်ေအာင ်

ထားပါ။ ဘဝမှာေပျာ်ရ င်မ ေတ ွရပါလမိ့မ်ယ်”။ေလာကကီးမှာ အရာရာ 

တိင်ုးဟာ ဆက် ယ်ေနပါတယ်။ အကျိးအေကာင်းေတ ွဆက်စပ်ေန 

ပါတယ်။ မိမိရဲစိတ်ထားက မိမိရဲ အေြပာအဆိုကို ထိန်းပါတယ်။ 

မိမိရဲဝတ်စားဆင်ယင်မ က မိမိကိုယ်မိမိယုံကည်မ နဲဆက်စပ်ေနပါ 

တယ်။ မိမိကိုယ်မိမ ိဂုစိုက်တဲ့သူက တစ်ဖက်သားရဲ သေဘာထား 

ကိုလည်း အေလးထားပါတယ်။  

လရူယ်လိုြဖစ်လာရင် ဘယ်သမူဆိ ုဇမ်ိကျကျေနချင်ကတာပါပ။ဲ 

ေနရာတုိင်းမှာ ဇိမ်ကျကျမေနုိင်ေသးရင်ေတာင် ရသေလာက်အခွင့် 

အေရးကိုသုံးပီး ဇိမ်ယူပစ်လိုက်ပါ။ တချိကေတာ့ “အေကာင်းစား 

ပစ ည်းေတွကုိ သံုးတာနဲဘဝမှာ ေအာင်ြမင်မ ရဖုိနဲ  ဘယ်လုိဆက်စပ် 

လ”ဲ လို ေမးပါလမိ့မ်ယ်။ အေကာင်းစားပစ ည်း ကိ ုသုံးလိုက်ရတဲအ့တွက် 

စိတ်ချမ်းသာမ ၊  ကည်ူးမ ေလးရလိုက်ရင်  ေအာင်ြမင်မ ေတွက 

လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ တချိေတွက “က န်ေတာ် ေအာင်ြမင်လာရင ်

ဒီလိုမေနေတာ့ဘူး။ အေကာင်းစားေတွချည်းပဲသုံးမယ်” လို ဆိုပါ 

တယ်။ မှားပါတယ်။ ေအာင်ြမင်တဲ့အထိ ေစာင့်မယ်ဆိုတဲ့သူေတွ 

ဘယ်ေတာမှ့ ေအာင်ြမင်မှာလ။ဲ အခပု ဲတစ်ခကုေနပ ဲစရ၊ စရ ဇမ်ိကျကျ 

ေနကည့်စမ်းပါ။ ဇိမ်ကျကျေနလိုက်ရလို  ေပျာ်ရ င်မ ရတဲ့လူဟာ 

ေအာင်ြမင်တဲ့သူပါပဲ။ 

ဘာြဖစ်တာလဲက အေရးမကီးပါဘူး။ ဘယ်လို ြမင်တာလဲက 

အေရးကီးပါတယ ်

ပဂုေံခတ်တန်ုးက ရှင်အဇ ေဂါဏက ခကဲိ ုေရ ြဖစ်ေအာင်လပ်ုိင်ုလို 

တန်ခိုးကီးခဲပ့ါတယ်။ က န်ေတာ်တိုလည်း ဒလီိတုန်ခိုးရိှခဲရ့င် အေပ ယ ံ

ဟန်ေဆာင်တတ်တဲလ့ေူတရွဲ အတွင်းစတ်ိကိ ုသိိင်ုမှာပါ။ လက်ေတွ 

မှာေတာ ့ေနစ်က န်ေတာ်တို ေလယာ်ပျေံနာက်ကျတာ၊ ကားတိက်ု 

မ ြဖစ်တာ၊ ိုင်းတဲ့စားပွဲထိုးနဲေတွတာ၊ ေငွေချးသွားပီး ြပန်မဆပ် 

တာ စတဲ့စိန်ေခ မ ေတွကို ဘဝမှာ ရင်ဆိုင်ေနရပါတယ်။        

 စာမျက်ှာ ၂၅ သို 

ှလုံးသားကိ ုြဖစင်ေအာင်ထားပါ

ဒါမှမဟုတ် - 

“ေငဆွိတုာ သစ်ပင်ေပ ကေန အလွယ်တကရူတာ မဟတ်ုပါဘူး”

“မတတ်ိုင်ဘူး” 

“ေငွရှာရတာ ဘယ်ေလာက်ခက်သလ”ဲ 

သင့မ်ဘိေတဆွကီေန ဒတုယိအပိဒ်ုက စကားေတကွိပု ဲကားရေလ ့

ရိှရင်ေတာ ့သတူိုရဲ ယုံကည်ချက်ေတကွ ကိယု့အ်တွက် တကယ်ြဖစ်လာ 

ပါတယ်။ သူတိုရဲ အခက်အခဲေတွက သင့်အခက်အခဲေတွ  ြဖစ်လာပါ 

လိမ့်မယ်။

ေငွနဲပတ်သက်ရင ်အားမနာနဲ  

တချိေတွက ေငွစကားေြပာရမှာကိ ုဝန်ေလးကပါတယ်။ ကိုယ့် 

သငူယ်ချင်းက အကအူညေီတာင်းလို ေငေွချးလိက်ုတယ်။ သငူယ်ချင်းက 

လည်း ြပန်ေပးချန်ိေရာက်ေနေပမယ့် ြပန်မေပးဘူး။ ကုိယ်က ဘယ်လုိ 

ေတာင်းရမှန်း မသဘိူး။ ကိယ်ုကပ ဲအားနာေနြပန်တယ်။ တည့တ်ည့ေ်ြပာ 

ရမယ့်အစား “သူငယ်ချင်း ငါတို အိမ်မှာ... ဘယ်လိုေြပာရမလဲကွာ .... 

မင်းသမှိာပါ” စသြဖင့ ်ြပန်ေတာင်းရမှာကိ ုေြပာမထွက်ဘူး ြဖစ်ေနတတ် 

ပါတယ်။  

“သငူယ်ချင်း မင်းယထူားတဲ ့ပိက်ုဆြံပန်ေပးပါ”လို တည့တ်ည့ေ်ြပာ 

ဖို ဝန်ေလးေနတတ်ကပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရတာ ခက်ခဲ 

ေနရင်၊ ချစ်သူနဲ  ဆက်ဆံေရး ခက်ခဲေနရင် မကာခင် အလုပ်ကထွက်ရ 

ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပါပဲ ေငွေကးနဲပတ်သက်လိုေြပာဖိုေတာင် ခက်ခဲ 

ေနရင် ေငွေကးက ကိုယ်နဲေနဖို ခက်ပါလိမ့်မယ်။ လူရဲသဘာဝက 

ကိယု့အ်တွက် သက်ေသာင့သ်က်သာ မြဖစ်တဲအ့လပ်ုေတကွိ ုေရှာင်ေလ ့

ရိှပါတယ်။ မသစိတ်ိက ြဖစ်တာပါ။ ေငနွဲပတ်သက်လာရင် ဘယ်ေတာမှ့ 

အားမနာပါနဲ ။ 

လူတစ်ေယာက်ချမ်းသာဖို အများစုဆင်းရဲလိမ့်မယ ်

ဒါဟာ အလွန်လွဲမှားတဲ့ အယူအဆပါ။ မရှိတဲ့သူေတွရဲ အေတွး 

လူတစ်ေယာက်ရဲစိတ်ဓာတ်က အေရးကီးပါတယ်။ သင်က မေကာင်းတာေတွကုိပဲ ေတွးေနရင် ေတွးတ့ဲ 

အတုိင်း တကယ်ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ စိတ်ကုိေြပာင်းလုိက်တာနဲ အရာရာေြပာင်းလဲုိင်ပါတယ်။ 

အလွယ်ဆံုးနည်းကေတာ့ လူေတွကုိ အကူအညီေပးပါ။ အကူအညီေပးတ့ဲအခါ ဝမ်းသာပီတိြဖစ်ရပါတယ်။ 

ဝမ်းသာပီတိြဖစ်ရတုိင်း စိတ်ေကာင်းေလးေတွဝင်ပီး ေပျာ်ရ င်ေနပါတယ်။ ဒီအချန်ိမှာပဲ ဆဲွေဆာင်မ နိယာမ 

အရ ေပျာ်ရ င်ေနတ့ဲသူေတွ၊ စိတ်ေကာင်းရိှတ့ဲသူေတွကုိ ဆဲွေဆာင်ပါတယ်။ အခွင့်အေရးေကာင်းေတွလည်း 

ေပ လာပါလိမ့်မယ်။ 



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၄ မှ

 အဲဒီစိန်ေခ မ ေတွကို ေြဖရှင်းရင်းနဲ  အေကာင်းဆုံးြဖစ်လာ 

ေအာင် ကိးစားေနရပါတယ်။ အခက်အခဲေတွကို ေြဖရှင်းတိုင်း 

လူသေဘာသဘာဝေတွကို  ပိုသိလာပါတယ်။  ခွင့်လ တ်ိုင်ရင်၊ 

စိတ်ထားတတ်ရင ် ငိမ်းချမ်းမ ကို ရပါတယ်။လူရယ်လို ြဖစ်လာရင ်

အခက်အခဲဆိုတာ အမဲရှိေနမယ်ဆိုတဲ့အသိေတ ွတိုးလာပါတယ်။ 

ဘဝမှာ အခက်အခေဲတနွဲ ကံေတွတဲအ့ခါ ေြဖရှင်းဖိုမကိးစားဘ ဲ

ဘဝဆုိတာ ဒုက ပဲလို ညည်းေနရင်ေတာ့ ဒုက ေတွပဲ တစ်ခုပီးတစ်ခု 

ေတွေနပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို ချစ်သူကပစ်သွားတဲ့အခါ သင့်ဘဝ 

ဆုံးပီလိုထင်ရင် တကယ်ပဲဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ အသက် ၅၀ မှာ 

အလုပ်က ထုတ်ခံရတယ်။ စီးပွားပျက်တယ်။ ငါ့ရဲ အေကာင်းဆုံး 

ှစ်ေတွ ပီးသွားပီ။ ြပန်မရိုင်ေတာ့ဘူးထင်ရင်ေတာ ့တကယ်ြဖစ ်

သွားပါလိမ့်မယ်။ 

လတူစ်ေယာက်ရဲစတ်ိဓာတ်က အေရးကီးပါတယ်။ စတ်ိဓာတ် 

ကျေနတဲ့အချနိ်မှာ   ဘဝကို တိုးတက်ေအာင်လုပ်ဖို မလွယ်ပါဘူး။ 

ပိုဆိုးတာက မေကာင်းတာကုိပဲေတွးရင်  မေကာင်းတာက ကိုယ့်ဆ ီ

တကယ်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ဆွဲေဆာင်မ နိယာမပါပဲ။ ချစ်သူက 

စွန်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ရှင်က ငိြငင်ပါလိမ့်မယ်။ ကားတိုက်မ  

ြဖစ်ပါလမ့်ိမယ်။ အခွန်မေဆာင်လုိ တယ်လီဖုန်း အြဖတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ 

သင်က မေကာင်းတာေတကွိပု ဲေတွးေနရင် ေတွးတဲအ့တိင်ုး တကယ် 

(ဆရာေကျာ်ေကျာ်လ  င်၏  “ှလံုးသားကုိ ြဖစင်ေအာင်ထားပါ” 

စာအုပ်မှ  “သင့်ဘဝသည ်သင့်ယုံကည်ချက်၏ ပုံရိပ်ြဖစ်သည”်  

ေဆာင်းပါးကုိ စာေရးသူ၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့်  ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ စာတည်း)

ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ သင့ရ်ဲ စတ်ိကိ ုေြပာင်းလိက်ုတာနဲ အရာရာေြပာင်းလ ဲ

ိုင်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကေတာ ့လူေတွကို အကူအညီေပးပါ။ 

အကူအညီေပးတဲ့အခါ ဝမ်းသာပီတိြဖစ်ရပါတယ်။ ဝမ်းသာပီတိြဖစ ်

ရတုိင်း စိတ်ေကာင်းေလးေတွဝင်ပီး ေပျာ်ရ င်ေနပါတယ်။ ဒီအချန်ိမှာပဲ 

ဆဲွေဆာင်မ နယိာမအရ ေပျာ်ရ င်ေနတဲသ့ေူတ၊ွ စတ်ိေကာင်းရိှတဲသ့ေူတ ွ

ကို ဆွဲေဆာင်ပါတယ်။ အခွင့်အေရးေကာင်းေတွလည်း ေပ လာပါ 

လိမ့်မယ်။ 

လူတစ်ေယာက်က   “က န်ေတာ့်ဘဝမှာ က န်ေတာ်လုပ်ချင်တာ   

ဘာတစ်ခမှု မလပ်ုခဲဘ့ူး။ မသိားစအုတွက်၊ အများအတွက် အနစ်နာခခံဲ ့

တယ်” လိုဆိရုင်  က န်ေတာ်ကေတာ ့ ဒလီအူတွက် ေတာ်ေတာ်ဝမ်းနည်း 

မိမှာပဲ။ 

ဘဝဆိုတာ ေပျာ်စရာကီးပါ။ မနက်ေစာေစာ သာယာတဲ့ ငှက်သ ံ

ေလးေတွ ကားရတ့ဲအခါ၊ ကေလးေလးေတွ ချစ်စဖွယ်ရယ်ေနတ့ဲအခါ၊ 

ေခွးေလးေတွ ခုန်ေပါက်ကစားေနတဲ့အခါ  သတ ေလာကကီးဟာ 

အင်မတန် ေပျာ်ရ င်ကည်ူးဖိုေကာငး်ပါတယ်။ “က န်ေတာ့်ဘဝမှာ 

က န်ေတာ်လုပ်ချင်တာ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး” ဆိုတာ အနစ်နာခံ 

ဖိုထက် ဘဝဆိတုာ ေပျာ်စရာလုိမသတ်မှတ်ုိင်လုိပဲလုိ ထင်မပိါတယ်။ 

အားလပ်ချနိ်ယူပီး ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်၊ စိတ်ကို ေပျာ်ရ င်မ  

ေပးမယ့် အလုပ်ေတွကိုလုပ်ပါ။  တစ်ချနိ်တည်းမှာပဲ  ဘဝဆိုတာ 

တိက်ုပဲွပါ။ တိက်ုပဲွတစ်ခုပီးတိင်ုး ေနာက်တစ်ခလုာမှာပဆဲိတုာ လက်ခ ံ

ထားပါ။ စတ်ိရှည်ပါ။ ဒေီနေရတွင်းတူးပီး  ဒေီနေရကည် ေသာက်ချင် 

လို မရပါဘူး။ ဇိမ်ခံတတ်ဖုိေတာင် ေလ့ကျင့်ရပါတယ်။ အချန်ိယူရပါ 

တယ်။ ဘဝမှာ ေပျာ်ရ င်စရာေတနွဲ ြပည့စ်ုေံနတဲအ့ခါ “ကာကာမခံိင်ု 

ဘူး”လို အေတွးေလးဝင်လာတုိင်း “ဟုတ်တယ်။ ဒီထက်ေပျာ်စရာေကာင်း 

တ့ဲ အေြခအေနကုိ ေြပာင်းေတာ့မယ်” လုိ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် အားေပးပါ။ 

 လူဘဝဆိုတာ အင်မတန်တန်ဖိုးရှိေကာင်း၊ လူဟာ သတ  

ေလာကကီးမှာ စွမ်းရည်အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေကာင်းကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ 

ေဖာ်ကျးထားတ့ဲ စာေရးသူငယ်စ်က သင်ခ့ဲတ့ဲ ကဗျာေလးကုိ ြပန်ေရး 

ြပလိက်ုပါတယ်။ ကဗျာဆရာရဲ အမည်ကိ ုမမှတ်မေိတာတ့ာကိေုတာ ့

ခွင့်လ တ်ဖို ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ 

ဤမှာေြမြပင ်ြမစိမ်းဆင်လျက ်

ေကာင်းကင်မိုးဝယ ်နီလာြခယ်လျက်

 အိုဘယ့်လူသား ှစ်ေရာင်ကားဝယ ်

ခန်ညားေပစ ွခန်ေပစွ။      ။

 ေကျာဖုံးမှ

ရန်ကုန်မိ မရမ်းကုန်းမိနယ ်အင်ယားဟိုတည်အနီးရှ ိ

အင်ယား ကိဗုစ်စင်တာတွင်  ခတုင် ၅၅၀ လက်ခကံသုေပးလျက် 

ရှိပီး ေအာက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ထားေသာ အခန်း ၄၈ 

ခန်းရိှ၍ ထိအုခန်းှင့ထ်ပ်မတံပ်ဆင်အသုံးြပမည့ ် ေအာက်ဆဂီျင် 

အတွက် ေအာက်ဆီဂျင်အရည်တင်ေဆာင်ထားေသာယာ်ြဖင့်  

ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါက  လူနာတိုရင်ဆိုင်ေနရေသာ  အခက်အခဲကို 

ေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်သည်။    ယေနအချနိ်တွင်    လူနာများကို 

အနီးကပ်ပိုေဆာင်ကညူေီနသတူိုမှာ ပရဟတိအဖဲွဝင်များြဖစ်ပီး  

ထိုအဖွဲမ ှ အချိမှာ   ကူးစက်ခံရမ များရှိေသာေကာင့်  စက်ုံမှ 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိးထုတ်ယူရန် ပရဟိတများ လုိအပ်လျက်ရိှရာ   

ကသုေပးသ၊ူ ပရဟတိအဖဲွှင့လ်နူာတိုအတွက်  ထေိရာက်ေသာ 

ေထာက်ပံမ့ ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အရည်လှဒါန်းမ မှာ 

ထိေရာက်ေသာ ေထာက်ပံ့မ ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

တစ်ရက်ကိ ုလူနာရာေကျာ ်ြပန်ေကာင်းေန

“က န်ေတာ်  ဇူလိုင် ၆ ရက်မနက်မှာ ှာေစးေတာ့ ိုးိုး 

တုပ်ေကွးထင်ခဲ့တယ်။ အိမ်ကေဆးေသာက်ပီး ညေနပိုင်းမှာ 

အဖျားေငွေငွတက်လာလို မသက  ာတာနဲေဆးခန်းသွားေတာ ့

ေဆးစစ်ဖိုေြပာတာနဲ  ေနာက်တစ်ရက်မှာ ေကျာက်တံတား 

မိနယ်  ကျန်းမာေရးမှးဆရာဝန်ကီးနဲစစ်ေတာ ့   positive 

ေတွတဲ့အတွက် ၇ ရက်ေနမှာ အင်းယားစင်တာကိ ုပိုတယ်။ 

အဖျားကျေဆး ၅၀၀ မီလီဂရမ ်၅ ရက်ေသာက်ပီး ဓာတ်ဆား 

လည်း ေသာက်ရတယ်။ ၃ ရက်မှာ ဝမ်းမှန်သွားတယ်။ ဒီေရာဂါ 

က    အဆုတ်ဘက်မလှည့်ရင ်    ဝမ်းကိုဒုက ေပးတတ်တာ။   

ေချာင်းဆိုးပီး သလိပ်ထတယ်။ သလိပ်ေပျာ်ေဆး ေဆာမျးနဲ  

ရင်ကျပ်ေပျာက်ေဆးေသာက်တယ်။ ၈ ရက်မှာ  အဖျားကျပီး 

၉ ရက်မှာ အဖျားေပျာက်တယ်။   ဒီေနြပန်လ တ်ပါပီ။    ဒီမှာ 

တစ်ရက်ကိ ု လူနာရာေကျာ်  ြပန်ေကာင်းေနပါတယ်။    ဒီမှာ 

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ေနတယ်။ ေအာက်ဆီဂျင်အရည်ဆိုရင ်

အားလံုးတစ်ပိင်တည်းအသံုးြပုိင်တာေကာင့် လူနာအသက် 

ေတကွိ ု ကယ်ိင်ုတဲအ့တွက်  ေအာက်ဆဂီျင်လှဒါန်းတဲသ့ေူတ ွ

လိုအပ်ေနပါတယ်”ဟု အသက်    ၆၃   ှစ်ရှိ   ေရာဂါေဝဒနာ  

ေပျာက်ကင်း၍ ေနအိမ်ြပန်ခွင့်ရေသာ ဇာမဏီြမန်မာပရဟိတ 

အဖွဲမှ ဦးသန်ဇင်က ေြပာသည်။

 ိုင်ငံေတာ်မှ    ေဆးုံများှင့ ်    ကိုဗစ်စင်တာတိုတွင ်

ေအာက်ဆဂီျင်များကိ ုေထာက်ပံေ့ပးလျက်ရိှပီး ေထာက်ပံမ့ ှင့် 

အသုံးြပမ မမ တေသာေကာင့ ်  အင်းယား ကိုဗစ်စင်တာတွင ်

ေသဆုံးမ ရှိေနေကာင်း၊ တစ်ရက်လ င်  ေအာက်ဆီဂျင် ှရသ ူ

လူဦးေရ ရာေကျာ်ရိှပီး လူ ၂၀၀၀ အသံုးြပုိင်ေသာ ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည်ကားြဖင့ ်ဗဟိဘုားတွင်ချတ်ိဆက်ြခင်းြဖင့ ်  အရည်မှအေငွ  

သို ေြပာင်းလဲေပးေသာေကာင့ ်သန်ရှင်းေသာ  ေအာက်ဆီဂျင ် 

ရရိှကာ အဆုတ်ကုိထိခုိက်မ ကုိကာကွယ်ုိင်ေကာင်း၊ ြပည်ပမှ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်  ေမာ်ေတာ်ယာ်   ၁၂  စီး   ေရာက်ရှ ိ

ေသာေကာင့ ်   ိုင်ငံေတာ်မှေဆးုံှင့ ်   ကိုဗစ်စင်တာတိုကိ ု

ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိပီး ြမန်မာြပည်၏စီးပွားေရးအချက်အချာ

ကျရာ  ရန်ကုန်မိတွင် အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ ထခိိက်ု 

သတူိုအတွက် ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်လျက်ရိှသည်။ ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည ်ေမာ်ေတာ်ယာ် တစ်စီးလ င ်မက်ထရစ်၂၅ တန်ပါရှိပီး 

ကျပ်သိန်း ၂၄၀ တန်ဖိုးရှိ၍ လူဦးေရ ၂၀၀၀ အတွက် ှစ်ပတ် 

အသုံးြပိင်ုေသာေကာင့ ်အလှရှင်အချိအေနြဖင့ ်ထိင်ုးိင်ုငမှံ  

တင်သွင်းကုသိုလ်ယူလျက်ရှိသည်။ 

လက်ရိှ   ေအာက်ဆီဂျင်ြပဿနာတွင်   ေငွေကးတတ်ုိင် 

သတူိုမှာ မလိအုပ်ဘေဲအာက်ဆဂီျင်များ သိေုလှာင်ထားမ ေကာင့ ် 

ကျပ်တစ်သန်ိးခဲွတန် ေအာက်ဆီဂျင်တစ်အုိးလ င် ကျပ် ှစ်သန်ိး 

ခွဲြဖင့်     ေရာင်းချလျက်ရှိပီး    ဆရာဝန် န်ကားမ အတိုင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပးြခင်းမြပဘ ဲ    ကိုယ်တိုင်ေပးေသာေကာင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးြဖင့်ေပးေသာ  လူနာများ   အဆုတ်ထိခိုက် 

တတ်၍ သတိြပရန်လိုေကာင်း၊     စိုးရိမ်စိတ်သည ်  လက်ရှိ 

ကျန်းမာေရးအခက်အခဲအတွက် ေြဖရှင်းေပးိုင်ေသာ အေြဖ 

မဟတ်ုေသာေကာင့ ်မလိအုပ်ဘေဲအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်ေဆးဝါးများ  

လိုအပ်သည်ထက ် ပိုမိုသိုေလှာင်ြခင်းကိ ု ေရှာင်က်ြခင်းြဖင့ ်

ေဝဒနာခံစားေနရသူတိုအတွက်   ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲကူညီမ မှာ  

ကိုဗစ်တတိလ  င်းကိုေကျာ်ြဖတ်ိုင်မည ်ြဖစ်သည်။

မိုးရာသတွီင် တပ်ုေကွးေရာဂါှင့ယှ််၍ကံေတွေနရေသာ  

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ  ထန်ိးချပ်ရာတွင်    ပါရာစတီေမာ၊့ ေဆာမျး 

ေဆးှင့်    ဓာတ်ဆားထုပ်များ   ေဆးဆိုင်တွင်ြပတ်လပ်မ ှင့်  

ဆိုင်များပိတ်ထားမ ေကာင့် ဝယ်ယူသူတို အခက်အခဲကံေတွ 

ရလျက်ရှိပီး ေဆးကုမ ဏီများ၊ UMFCCI ှင့် BPI  တို ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ြဖင့ ်ြပည်သူတုိလုိအပ်ေသာ အေြခခေံဆးဝါးတိုကိ ု

ကိဗုစ်စင်တာများသို  လှဒါန်းိင်ုပါက လက်ရိှ ကံေတွေနရေသာ  

အေြခခံေဆးဝါးအခက်အခဲကို    ေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဦးသန်ဇင်က ြဖည့်စွက်ေြပာသည်။

လက်ရှိတွင ်အင်းယားကိုဗစ်စင်တာတွင ်  တက်ေရာက ်

ကုသေနေသာလူနာများ ေနစ်ဦးေရ  ၃၀ မှ ၁၀၀ ေကျာ် 

ေပျာက်ကင်းလျက်ရှိပီး     ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မ ေကာင့ ် 

ေသဆုံးသူအချိလည်းရှိရာ     positive   လူနာတိုအတွက်  

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်ေထာက်ပံ့လှဒါန်းမ လည်း   လိုအပ်ေန 

ေကာင်း သိရသည်။            သတင်း- ညိမ်းသူ၊ ဓာတ်ပုံ- ကူး                                                                                                              

 ကွင်းလယ်ကစားသမားမှ

ကွင်းလယ်ကစားသမား  ဖီးလစ ်

ပီအန်ဒါဆင်ဟာ ပီးခဲ့တဲ့ေဘာလုံးရာသ ီ

ကေတာ့  ေပ တိုအသင်းမှာ  တစ်ရာသီ 

အငှားစာချပ်နဲ  ေြပာင်းေရ ခဲ့တာြဖစ်ပီး 

ေပ တိုအသင်းမှာ    အငှားစာချပ်နဲ  

သွားေရာက်ကစားခဲ့စ်မှာ      ပိင်ပွဲ 

အရပ်ရပ်မှာ  ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၁၀   ပွဲသာ   

ပွဲထွက်ကစားိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား  ဖီးလစ်ပီ 

အန်ဒါဆင်ဟာ ၂၀၁၃ ခုှစ်ကေန ၂၀၁၈ 

ခှုစ်အထ ိလာဇယီိအုသင်းနဲအတ ူပါဝင် 

ပဲွထွက်ကစားခဲရ့ာမှာ ပဲွစ်စစုေုပါင်း ၁၇၇ 

ပွဲပါဝင်ကစားေပးခဲ့ပီး သွင်းဂိုးစုစုေပါင်း 

၃၄ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တာလည်း

ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ်

ပင်ေလာင်း    ဇူလိုင်    ၁၇

ရှမ်းြပည်နယ ်  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမ ှ  ပင်ေလာင်းမိနယ ်    ေပါင်းေလာင်းေချာင်း  

အတွင်းသို  ငါးမျိးစိုက်ထည့်ရန်အတွက်  ငါးသားေပါက်များ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲ  

အခမ်းအနားကုိ ဇူလုိင် ၁၅ ရက် နံနက်  ၁၀ နာရီတွင် ေညာင်ေရ ငါးသားေပါက်စခန်း၌  

ကျင်းပခဲ့သည်။

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

အဆိုပါငါးမျိးများလ ဲေြပာင်းေပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတွင ်ေညာင်ေရ ငါးလုပ်ငန်း 

စခန်းမှ သားေဖာက်ထုတ်လုပ်ေသာ ှစ်လက်မအရယ ်ငါးဖိန်းသားေပါက်ေကာင်ေရ  

၅၀၀၀၀၊ ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ ၁၀၀၀၀၀၊ ငါးခုံးမကီးသားေပါက်ေကာင်ေရ  

၂၅၀၀၀၊   ေငွေရာင်ငါးကင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ ၂၅၀၀၀  စုစုေပါင်းသားေပါက ်

ေကာင်ေရ ၂၀၀၀၀၀ အား ပင်ေလာင်းမိနယ် ေပါင်းေလာင်းေချာင်းအတွင်းသုိ ငါးမျိး 

စိုက်ထည့်ရန်အတွက ်လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။              သတင်းစ်

ေရဦး    ဇူလိုင်   ၁၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ေရဦးမိနယ ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ယေန  နံနက် ၉ နာရီ 

တွင် ေရဦးမိ ေရဦးမူးြမစ်ကူးတံတားအနီး  မူးြမစ်အတွင်းသုိ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာန၏ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီငါးမျိးများ  စိုက်ထည့်ခဲ့သည်။ 

တိုင်းတာစစ်ေဆး

အဆိုပါငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍  ေရဦးမိနယ်   ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနမှး    ဦးြမင့်ိင်ုှင့်   ေရဦးငါးလပ်ုငန်းစခန်းတာဝန်ခ ံ   ဦးေပါလွင်တိုက   ရှင်းလင်း  

ေြပာကားခဲ့ပီး ငါးသားေပါက်များ  (ှစ်လက်မအရယ)်   ြပည့်မီြခင်း   ရှိ၊ မရှိ ငါးမျိး   

စိုက်ထည့်ြခင်း ကီးကပ်ကွပ်ကဲေရးေကာ်မတီမ ှတိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

ငါးမျိးစိက်ုထည့်ပဲွအခမ်းအနားတွင် ေရဦးငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ (ှစ်လက်မအရယ်) 

ငါးြမစ်ချင်း ေကာင်ေရ ၃၀၀၀၀၀ ှင့် (ှစ်လက်မအရယ်) ငါးခုံးမကီးေကာင်ေရ 

၁၀၀၀၀၀ စုစုေပါင်း ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ ၄၀၀၀၀၀ အား ငါးမျိးများ စိုက်ထည့် 

ေပးခဲ့ပီး အဆိပုါငါးသားေပါက်များကိ ုေရဦးငါးလပ်ုငန်းစခန်းမှ သားေဖာက်ထတ်ုလပ်ု 

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                                                          သတင်းစ်

ေရဦးမိနယ် မူးြမစ်အတွင်း ငါးမျိးများစိုက်ထည့်

ပင်ေလာင်းမိနယ် ေပါင်းေလာင်းေချာင်းအတွင်း

 ငါးမျိးစိုက်ထည့်ရန် လ ဲေြပာင်းေပးအပ်



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ေမာ်လမိင်မိ၊ ဒိင်ုးဝန်ကွင်းနယ်ေြမ၊ မ ေလးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅)၊ 

အကွက်အမှတ်(၃၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၄)၊ ေြမချနိ်ဧရိယာ(၀.၁၀၃)ဧကှင့် 

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လပ်ုထားေသာ (၂)ထပ်တိက်ုအေဆာက်အဦ 

ှင့ ်လ ပ်စစ်မတီာအပါအဝင် ယင်းေြမှင့ေ်ြမေပ /ေြမေအာက် အကျိးခစံား 

ခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွ ေဒ ှင်းဆီ[၁၀/မလမ 

(ုိင်)၁၈၁၂၁၇]ကုိင်ေဆာင်သူမှ မူလပုိင်ရှင် ဦးူဒင်[၁၀/မလမ(ုိင်)၁၇၇၇ 

၇၆]ထံမှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူပီး လက်ရှိစီမံခန်ခွဲလျက်ရှိပါသည်။ အထက် 

ေဖာ်ြပပါအိမ်ှင့်အိမ်ရာေြမကွက်ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစတင်၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက ်

စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်  

ကွက်ရန်မရိှပါက အဆုိပါအိမ်ှင့်အိမ်ရာေြမဝယ်ယူေရာင်းချြခင်း အတည် 

ြဖစ်ေကာင်း မှတ်ယေူဆာင်ရက်ပီး၊ သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရုံးဌာနအသီးသီးတွင် 

ဥပေဒှင့်အညီ အမည်ေပါက်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ေဒ ှင်းဆီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ေဒ ှင်းဆီ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးသီဟထွန်း(ဥပေဒဘွဲ) ဦးစိုးိုင်(ဥပေဒဘွဲ) ဦးသီဟထွန်း(ဥပေဒဘွဲ) ဦးစိုးိုင်(ဥပေဒဘွဲ)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

 စ်-၉၀၈၆ စ်-၃၉၃၂၃ စ်-၉၀၈၆ စ်-၃၉၃၂၃

 (ဖုန်း)၀၉-၅၀၂၈၆၃၅ (ဖုန်း)၀၉-၂၅၂၁၁၁၇၀၁ (ဖုန်း)၀၉-၅၀၂၈၆၃၅ (ဖုန်း)၀၉-၂၅၂၁၁၁၇၀၁

အမှတ်(၅)၊ စွန်းလွန်းလမ်း၊ ေတာင်ဝိုင်း၊ ေဈးကိရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ။အမှတ်(၅)၊ စွန်းလွန်းလမ်း၊ ေတာင်ဝိုင်း၊ ေဈးကိရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

Chairman of Board of Director Chairman of Board of Director 

ေြပာင်းလဲြခင်းအား တင်ြပြခင်းေြပာင်းလဲြခင်းအား တင်ြပြခင်း
AEON Microfinance (Myanmar)Co.,Ltd.မှ 

Chairman of Board of Director ြဖစ်သူ MR. 

MASANORI KOSAKA သည် ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရက်တွင် 

ကျင်းပေသာ ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် 

ရာထူးမှ တ်ုထွက်ပီး MR. NUNTAWAT CHOTVIJIT 

အား Chairman of Board of Director အြဖစ် အတည် 

ြပခန်အပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ် 

ပါသည်။ 

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

အေအးခန်း(Cold Storage)ေရာင်းရန်ရှိသည်အေအးခန်း(Cold Storage)ေရာင်းရန်ရှိသည်
ေအာင်ပန်းမိတွင ်လက်ရှိထိုင်ထားေသာတန ်၁၂၀၀ ဆံ့ 
အာလူးက့ဲသုိ ရာသီေပ  သီးံှ သုိေလှာင်ုိင်သည့် အေအးခန်း 
(စက်ပစ ည်း အြပည့အ်စုအံပါ) ေရာင်းလိပုါသည်။ (ေြမမပါ)
ေငွေပးေချမ ကို Bank Transfer ြဖင့် ေပးေချိုင်ပါသည်။ေငွေပးေချမ ကို Bank Transfer ြဖင့် ေပးေချိုင်ပါသည်။ 
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်-၀၉ 
-၉၈၀၁၁၉၈၀၇

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံကီး၊ 

ဟသ  ာတမိဟသ  ာတမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ဟသ  ာတမိ၊ ခတုင်(၂၀၀) ဆံြ့ပည်သူေဆးုံကီးတွင် တက်ေရာက်ကသု 

ေနေသာ လူနာများအားကုသေပးုိင်ရန်လုိအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပ 

ေဆးဝါးများ၊ ေဆးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်ခဲွခန်းသံုးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်မှန်ပစ ည်း 

များ၊ Consumables များကို ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန ်ေခ ယူအပ်ပါသည်။ 

၂။ ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ - ၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက် (ေသာကာေန )

  စတင်ေရာင်းချမည့်ရက်

  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၆-၈-၂၀၂၁ ရက် (ေသာကာေန )

      ညေန(၄:ဝဝ)နာရီ

၃။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းအေသးစိတ် အချက်အလက်များအား 

သိရှိလိုပါက ုံးချနိ်အတွင်း ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် လာေရာက်စုံစမ်း 

ိုင်ပါသည်။                   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ယူစိစစ်ေရးအဖွဲအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခ ယူစိစစ်ေရးအဖွဲ

  ခတုင်(၂၀၀)ဆံ ့ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ဟသ  ာတမိ  ခတုင်(၂၀၀)ဆံ ့ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ဟသ  ာတမိ

  ဖုန်း-၀၄၄-၂၀၂၁၅၁၁  ဖုန်း-၀၄၄-၂၀၂၁၅၁၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာစာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၃-

စက်မ ဇန်ု)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၉၆၁-၂၉၆၂)၊ ဧရယိာ(၀.၁၁၀)ဧကအကျယ်ရိှ ေဒ ေနာ်ှင်း 
သီတာ အမည်ေပါက်သည့်ှစ် (၆၀)ေြမငှားဂရန် ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိင်ုး)မိနယ်၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ စက်မ ပတ်လမ်း၊ Industrial 
Zone(2)၊ အမှတ်(၂၉၆၁-၂၉၆၂)ဟေုခ တွင်သည့ ်အေဆာက်အအုအံပါအဝင် အကျိးခစံား 
ခွင့်အားလုံးတိုကိ ုေြမအမည်ေပါက ်ေဒ ေနာ်ှင်းသီတာ [၁၄/ဓနဖ(ုိင်)၀၉၅၉၀၆]ထံမှ 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင် လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတချိကုိ ေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ဤေကာ်ြငာစာထုတ်သည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း 
ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက်အထား(မရူင်း)များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက် 
မ မရှိပါက ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင်  LL.B ဦးေအာင်ေကျာ်ထွန်း LL.B,LL.M ဦးေကျာ်ကိုကိုလွင ် LL.B
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၆၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၆၈) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၁၆၃) အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၂၃၆၈)

AUNG HTOO CHUN LAW FIRMAUNG HTOO CHUN LAW FIRM
တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်-(B-2)၊ ပထမထပ်၊ တိုက်အမှတ်(၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်းအမှတ်-(B-2)၊ ပထမထပ်၊ 

၃၆ လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ၃၆ လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၉၁၉၊ ၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၁၈၉၉၁၉၊ ၀၉-၄၀၈၁၈၅၅၉၉

၁
၂

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ပန်းေချာင်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ မုန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ပန်းေချာင်လမ်း၊ 

အမှတ်(၈)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏(၅)လ ာအမှတ်(၈)ရှိ (၂)ခန်းတွဲ (၆)ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦ၏(၅)လ ာ

 (ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂     ေပx၅၀ေပ)ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့် (ေြခရင်းခန်း)၊ (၁၂     ေပx၅၀ေပ)ရှိ ေရ၊ မီးအစုံပါဝင်သည့်

တိုက်ခန်းအားဝယ်ယူရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအားဝယ်ယူရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

  အထက်ပါတိုက်ခန်းအား ပူးတွဲပါပိုင်ဆိုင်မ  စာချပ်အဆက်အစပ်များ 

ြဖင့် တရားဝင်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူ ေဒ သက်တည်ဦး[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၁၃၃၆၈]မှ 

တရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုေသာတိက်ုခန်းြဖစ်ပီး အ ပ်အရှင်း၊ အေပါင်အံှကင်းရှင်းေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာသည်ကို 

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ှင်းသဇင်ေထွး[၁၁/မပတ(ိုင်)၀၇၈၅၀၇]မှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယူရန် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

တိုက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 

ပိင်ုဆိင်ုမ စာချပ်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်က ု်ပ်ထ ံကန်ကွက်ိင်ု 

ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးဘုန်းြမင့်(ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)ဦးဘုန်းြမင့(်ငါးသိုင်းေချာင်း-Japan)(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၃၁၄၈/၁၃-၅-၁၉၈၅)

အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အမှတ်(၂၂)၊ ဝါးခယ်မလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 

Ph:09-799933939, 09-789877799, 09-777797911Ph:09-799933939, 09-789877799, 09-777797911

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၆/အေရှရပ်ကွက်၊ ေအာင်သုခ(၂၆)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၈၁)၊ အကျယ်ေပ(၂၀x၆၀)၏ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသြဖစ်ေသာ 

ေပ(၁၀x၆၀) ရှိ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦအပါအဝင် ေြမေပ ေြမ 

ေအာက် အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်အားလုံးကိ ုတရားဝင်ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချ 

ပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသည့် ေဒ ေအးေအးေကျာ်(TKA-၀၁၁၉၆၉)

ထံမှ ေဒ သင်းသင်းြမတ်[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၀၃၀၈၉]က (၁၅-၇-၂၀၂၁)

ရက်တွင် "ှစ်ဦးသေဘာတူ အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ အေရာင်းအဝယ်သေဘာတူ 

ကတိစာချပ်" ချပ်ဆို၍ လက်ေရာက်ဝယ်ယူခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့ ်

က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွေဒ သင်းသင်းြမတ်၏ သေဘာတခွူင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရာင်းချ 

ြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်း၊ အာမခံထားြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်

လ ဲေြပာင်းြခင်းတိုကိ ုြပလပ်ုခွင့မ်ရိှေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- 

ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင်ေဒ ခိုင်ငိမ်းေအာင်

LL.B,LL.M,WIPO(Switzerland)LL.B,LL.M,WIPO(Switzerland)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၉)(၂၂-၁၁-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၅၂၉)(၂၂-၁၁-၂၀၁၂)

အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ (၆)အေနာက်ရပ်ကွက်၊အမှတ်(၆၈၁)၊ ေဝဇယ ာအေနာက်(၁၅)လမ်း၊ (၆)အေနာက်ရပ်ကွက်၊

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-420077315,09-777207720သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-420077315,09-777207720

သမီးအြဖစ်မှ သမီးအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်တုိငး်ေဒသကီး၊ ဒလမိ၊ 

ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုချပ်ေအာင် 
ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂၀၄၅)ေန မသန်း 
သန်းလ  င် [၁၂/ဒလန(ိင်ု)၀၃၃၈၄၅]၏ 
သမီး မနန်းကလျာလ  င်(ခ)န ာ[၁၂/
ဒလန(ိုင်)၀၆၂၅၉၄]သည် မိဘ၏ 
ဆိုဆုံးမမ ကို နားမေထာင်ဘဲ မိဘ 
အရှက်တကွဲြဖစ်ေအာင ်အကိမ်ကိမ် 
ြပလုပ်ေနပါသြဖင့်  သမီးအြဖစ်မ ှ
အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါသည်။ 
ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့် 
ကိစ အဝဝကုိ လံုးဝတာဝန်ယူေြဖရှင်း 
ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာ 
အပ်ပါသည်။    မသန်းသန်းလ  င်မသန်းသန်းလ  င်

[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၃၈၄၅][၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၃၃၈၄၅]

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ (၆၉)ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကာင်းပံုလမ်း၊ 

အမှတ်-၉၅၀ရိှ ေပ(၄၀x၆၀) ေြမကွက်ကုိ ပုိင်ဆုိင်လက်ရိှထားသူ ဦးမျိးုိင်ဦး(ခ) 
ဦးေကျာ်မျ ိးုိင် [၇/လပတ(ုိင်)၁၃၃၆၈၄]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွများက ဝယ်ယူရန် 
စရန်ေငွတချိ ေပးေချထားပါသည်။ အဆိုပါေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို 
ကန်ကွက်လိပုါ ဤေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှ (၇)ရက်အတွင်း တရားဝင်ခိင်ုလုေံသာ 
အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တက ွက ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပီး 
ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်
ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ဦးစိုးပိုင်(B.Com,D.A,R.L)ဦးစိုးပိုင(်B.Com,D.A,R.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၅၆)(၂၉-၁၁-၂၀၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၅၅၆)(၂၉-၁၁-၂၀၁၆)
အမှတ်(၁၇၅)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၁၇၅)၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၆၃၆ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၅၃၆၃၆၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၆၃၆

သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်းသမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း ေကညာြခင်း
  က န်မ  ေဒ ခင်မာလွင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၉၁၉၁၂]၏  သမီးြဖစ်သ ူ

မယ်သမူျိးသည် မဘိ၏ဆိဆုုံးမစကားကိနုားမေထာင်ဘ ဲလမူ ေရးြပဿနာ 
များေကာင့ ် (၁၅-၅-၂၀၂၀)ရက်တွင်  ေနအိမ်မှဆင်းသွားပါသြဖင့  ်

ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ သမီးအြဖစ်မှစွန်လ တ်ေကာင်း 
ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 မယ်သူမျိးှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ အဝဝကို မိခင်ြဖစ်သူ က န်မ 
ေဒ ခင်မာလွင်မှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် မဟုတ်ေကာင်း သိေစအပ် 
ပါသည်။               ေဒ ခင်မာလွင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၉၁၉၁၂]ေဒ ခင်မာလွင် [၁၂/မရက(ိုင်)၀၉၁၉၁၂]

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

ေလလံအသိေပးေကညာချက်ေလလံအသိေပးေကညာချက်
၁။ ဆူးေလဆိပ်ကမ်းှင့ ်MSTL ဆိပ်ကမ်းဝင်းများအတွင်းရှ ိMobile 

Team ေလလကံန်ုေသတ ာ (၅၇)လုံးအတွင်းမှ အေထေွထကွန်ုပစ ည်း 

အေဟာင်းများကိ ုလက်ရိှမျက်ြမင်အေြခအေနအတိင်ုး (၂၉-၇-၂၀၂၁)

ရက် (၁၃:၀၀)နာရီတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေလလံတင်ထုခွဲ 

ေရာင်းချမည်ြဖစ်ေကာင်း ၂၈-၆-၂၀၂၁ရက်တွင် ေကာ်ြငာထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ယခုလက်ရှိြဖစ်ပွားေနေသာ COVID-19 ေရာဂါအေြခအေနှင့် 

ကူးစက်မ ကိ ုထိန်းချပ်ုိင်ရန်အတွက် ေလလံပဲွအား ဆုိင်းင့ံထားမည် 

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ေလလပဲွံကျင်းပမည့ရ်က်ကိ ုထပ်မေံကာ်ြငာေပးမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက တယ်လဖီန်ုးအမှတ်-၀၁-၈၆၁၀ 

၂၃၀သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

ေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီေလလံတင်ထုခွဲေရာင်းချေရးေကာ်မတီ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ       ေကျာ်ကားတဲ့ 

မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ     ဂျိဂျဟီွန်းဟာ 

သူရဲ ုပ်ရှင်သစ်မှာ    မင်းသမီးဟန်ဆိုဟီး 

နဲ     တဲွဖက်သပ်ုေဆာင် သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။        

အဆိပုါ    ပ်ုရှင်သစ်မှာ       သူတုိှစ်ဦးစလံုး 

အဓိကဇာတ်ေဆာင်ေတွအြဖစ ် ပါဝင်သွား 

မှာြဖစ်တယ်လို  ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ  

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အဆိုပါ  ုပ်ရှင်သစ်ဟာ Gentleman လို 

အမည်ရပီး   မ ခင်းပ်ုရှင်ဆန်ဆန်      ိက်ုကူး 

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။     ပ်ုရှင်ရဲိက်ုကူးေရး 

လပ်ုငန်းေတကွိ ု လာမယ့ဩ်ဂတ်ုလအတွင်း     

စတင်သွားမှာြဖစ်တယ်လိုလည်း     သိရပါ 

တယ်။  ယင်းပ်ုရှင်ကိ ု    လာမယ့ှ်စ်   ေမလ 

အတွင်း   စတင်ုံတင်ိုင်ဖိုရာ   စီစ်ထား 

ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

  

အုပညာ

တုတ် ကိုယ်ခံပညာုပ်ရှင ်

ေတွနဲ ေကျာ်ကားတ့ဲမင်းသား 

ကီးတစ်ဦးြဖစ်သူ ဂျက်ကီချန်း 

ဟာ တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီ 

ကို     ဝင်ေရာက်လိုေပမယ့ ်

တုတ်ြပည်သူအများစုက 

ေတာ ့သူကို  ကိဆိုြခင်းမရှိ 

ေကာင်း   ေအးရှားဝမ်းေဒါ ့

ကွန်းရဲ  ေရးသားေဖာ်ြပချက် 

ေတွအရ သိရပါတယ်။

ကွန်ြမနစ်ပါတီဝင်  တစ် 

ေယာက်ြဖစ်လိတုဲ ့ သူရဲဆ  

ကို   ဂျက်ကီချန်းက  ဇူလိုင် 

၈ ရက်က ေပကျင်းမှာ တုတ် 

ုပ်ရှင်အစည်းအံုးက ကီးမှး 

ကျင်းပတဲ ့     စာတမ်းဖတ်ပဲွမှာ 

တုတ်ကွန်ြမနစ်ပါတီဝင်ြဖစ်ချင်တဲ ့ဂျက်ကီချန်း

အများရဲ ကိဆိုြခင်းမခံရ

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ  ေကျာ်ကားတဲ ့ မင်းသား 

တစ်ဦးြဖစ်သ ူ    ေဆာင်းဂ န်ကီဟာ   သူရဲ 

ပ်ုရှင်သစ် Bogota ိက်ုကူးရင်းက  အဖဲွဝင် 

တစ်ဦး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံခဲ့ရ 

တာေကာင့်     အသွားအလာကန်သတ် 

ေနထိုင်ခဲ့ရာမှ    လတ်တေလာမှာေတာ့          

ုိက်ကူးေရးလုပ်ငန်းေတွ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင် 

ေနပီြဖစ်ေကာင်း   သိရပါတယ်။

အဆုိပါ ုပ်ရှင်ကုိ ြပည်ပမှာ သွားေရာက် 

ိုက်ကူးရင်းက    ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်

ြဖစ်ပွားမ ေတေွကာင့ ်    ိက်ုကူးေရးလပ်ုငန်း 

ေတွကို       ရပ်နားထားခဲ့တာပါ။  ဒါေပမဲ့ 

ပီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်း      ကိုရီးယားမှာပင ်

ိုက်ကူးေရးလုပ်ငန်းတ ွ     ြပန်လည်လုပ ်

ေဆာင်ခဲ့ရာမှာေတာ ့   ိုက်ကူးေရးအဖွဲမှာ 

ပါဝင်ခဲသ့တူစ်ဦး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  ေတွရိှ 

ခဲ့တာေကာင့ ်    သူနဲ       ထိေတွမ ရှိခဲ့သူ 

ေဆာင်းဂ န်ကီအေနနဲ   ေနအိမ်မှာ  သီတင်း 

ှစ်ပတ်ကာ      အသွားအလာကန်သတ် 

ေနထိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

၁၄   ရက်ကာ       သီးြခားေနထိုင်ခဲ့ပီး 

ေနာက်    ေဆာင်းဂ န်ကီဟာ  လက်ရှိမှာ 

ိုက်ကူးေရးလုပ်ငန်းေတွ       ြပန်လည် 

လုပ်ေဆာင်ေနတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ပ်ုရှင်သစ်မှာ တဲွဖက်သပ်ုေဆာင်သွားမယ့ ်ဂျိဂျဟွီန်းနဲ ဟန်ဆိဟုီး

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခ့ဲတာပါ။   

ဒီအေကာင်းကုိ  ကားသိခ့ဲရ 

တဲ့  တုတ်ြပည်သူအများစ ု

ကေတာ ့သူကိ ုကိဆိလုိြုခင်း 

မရှိေကာင်း   လူမ ကွန်ရက် 

မီဒီယာေတွေပ ကေန  တစ် 

ဆင့်    ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့က 

တယ် လို လည်း သရိပါတယ်။ 

လအူများရဲ ေြပာဆိမု ေတ ွ

အရ   ဂျက်ကီချန်းဟာ   ဇနီး 

သည်အေပ    လှည့်ဖျားခ့ဲပီး   

သူရဲသားဟာလည်း မူးယစ် 

ေဆးဝါးြပဿနာေတ ွရိှေနပါ 

တယ်။ ဒအီချက်ေတေွကာင့ ်

သူဟာ    ကွန်ြမနစ်ပါတီဝင် 

တစ်ေယာက်    ြဖစ်ဖိုရာ   

အရည်အချင်းမြပည့မ်ဘီူးလို 

လည်း သိရပါတယ်။

ေအးြပည့ ်- စုစည်းသည်

ေဆာင်းဂ န်ကီ 

Bogota ုပ်ရှင် 

ဆက်လက်ိုက်ကူး



ဇူလိုင် ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၁၈၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

သတ တွင်းဦးစီးဌာနသတ တွင်းဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်-၃/၂၀၂၁ ေကာ်ြငာြပင်ဆင်ြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်-၃/၂၀၂၁ ေကာ်ြငာြပင်ဆင်ြခင်း
၁။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊    
သတ တွင်းဦးစီးဌာနမှ ကတ်သတ်ုေကးန ီ(၅၀၀၈.၅၇၄) မက်ထရစ်တန်၊ 
(21) Lots အား အေမရိကန်ေဒ လာြဖင့ ်ေရာင်းချလိုေကာင်း ၂၃-၆-
၂၀၂၁၊ ၂၅-၆-၂၀၂၁၊ ၂၇-၆-၂၀၂၁ှင့် ၂၉-၆-၂၀၂၁ရက်များတွင် ြမန်မာ့ 
အလင်းသတင်းစာတွင်လည်းေကာင်း၊ ၂၄-၆-၂၀၂၁၊ ၂၆-၆-၂၀၂၁ှင့် 
၂၈-၆-၂၀၂၁ ရက်များတွင် ေကးမုံသတင်းစာတွင်လည်းေကာင်း၊  
၂၃-၆-၂၀၂၁ မှ ၂၉-၆-၂၀၂၁ထိ The Global New Light of Myanmar 
တွင်လည်းေကာင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေကာ်ြငာထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။
၂။ ၎င်းေကာ်ြငာများတွင်ပါရိှသည့ ်တင်ဒါပတ်ိရက်ှင့တ်င်ဒါဖွင့လှ်စ် 
မည့်အချန်ိတုိမှာ အစုိးရံုးပိတ်ရက်များြဖစ်သွားပါသြဖင့် ေအာက်ေဖာ် 
ြပပါအတိုင်း ေရ ဆိုင်းေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည-်

 စ် အေကာင်းအရာ ေရ ဆိုင်းမည့်ရက် စ် အေကာင်းအရာ ေရ ဆိုင်းမည့်ရက်

 ၁ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် ၃၀-၇-၂၀၂၁ 

   မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀ နာရီ 
 ၂ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် ၃၀-၇-၂၀၂၁ 

   ညေန ၁၅:၀၀ နာရီ

၃။ အေသးစတ်ိသရိှိလိေုသာ အချက်အလက်များရိှပါက ဓာတ်သတ  
ဖွံဖိးေရးဌာနခွဲ၊  သတ တွင်းဦးစီးဌာန၊  သယံဇာတှင့်  သဘာဝ        
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၉၃၇၈ 
ှင့် ၀၆၇-၃၄၀၉၃၇၂ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ
သတ တွင်းဦးစီးဌာနသတ တွင်းဦးစီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံးေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးုံး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁၊ ဘ  ာေရးှစ်အတွက် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် 
ကုသေရးဦးစီးဌာန လက်ေအာက်ရှိ ေဆးုံများှင့် ကျန်းမာေရးဌာနများတွင ်
လူနာများအား FDAအသိအမှတ်ြပ ေဆးဝါး၊ ဓာတ်ခွဲ၊ ဓာတ်မှန်သုံးေဆးများှင့ ်
ေဆးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ 
တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့ ် -  ၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်  
 ရက်ှင့်အချနိ်  နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
 တင်ဒါပိတ်မည့်  - ၁၃-၈-၂၀၂၁ ရက်   
 ရက်ှင့်အချနိ်  ညေန (၄:၀၀)နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းချက်များကိ ုသရိှိလိပုါက ုံးချန်ိအတွင်း ေမးြမန်း 
ိုင်ပါသည်။

ေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာနေနြပည်ေတာ်ကုသေရးဦးစီးဌာန
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

ဖုန်း-၀၆၇-၅၅၀၀၇၆ဖုန်း-၀၆၇-၅၅၀၀၇၆

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဈးကိရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဝိုင်းရပ်၊ သီလရှင ်

ေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၆)ေန ဦးမင်းသန်းြမတ်လွင[်၁၀/မလမ(ိုင်) 

၀၄၄၄၈၂]ှင့် ေဒ စပယ်ြမင့်[၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၃၉၃၀]တိုမှ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဈးကိရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉၂)ဖက်ခင်း၊ 

ဦးပိင်ုအမှတ်(၇၄/ဆ/၂/၁)၊ ဧရယိာ(၀.၂၄)ဧကှင့က်ပ်လျက်တစ်ဆက် 

တည်း ဦးပိုင်အမှတ်(၇၄/ဇ/၁)၊ ဧရိယာ(၀.၃၃)ဧကရှိ ေဒ သန်းြမ 

အမည်ေပါက် ဘိုးဘပိင်ု ေြမကွက်တိုှင့ ်၎င်းေြမကွက်တိုေပ ရိှ ေနအမ်ိ 

အေဆာက်အဦှင့ ်အကျိးခစံားခွင့အ်ားလုံးတိုကိ ုက န်ေတာ်/က န်မတို 

(၂)ဦးက ဝယ်ယထူားပီး ေမာ်လမိင်မိနယ် လယ်ယာေြမစမီခံန်ခဲွေရး 

ှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနုံးတွင် အမည်ေြပာင်း အမ တွဲ ဖွင့်လှစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက် 

၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါရှိသည့်ေနမ ှ(၁၅)ရက် 

အတွင်း က န်ေတာ်/က န်မတိုထံသို ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထား 

များြဖင့ ်လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန်ပါက 

က န်ေတာ်/က န်မတုိမှ အမည်ေြပာင်းအမ တဲွ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးမင်းသန်းြမတ်လွင်၊ ေဒ စပယ်ြမင့်ဦးမင်းသန်းြမတ်လွင်၊ ေဒ စပယ်ြမင့်

အမှတ်(၆)၊ သီလရှင်ေကျာင်းလမ်း၊ ေတာင်ဝိုင်းရပ်၊ အမှတ်(၆)၊ သီလရှင်ေကျာင်းလမ်း၊ ေတာင်ဝိုင်းရပ်၊ 

ေဈးကိရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ေဈးကိရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာချက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိေပးေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ပထမထပ်၊ 

အမှတ်-၁၂၄တွင် ုံးခန်းဖွင့လှ်စ်ထားေသာ RICKY & BROTHERS COMPANY RICKY & BROTHERS COMPANY 

LIMITEDLIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ကုမ ဏီလုပ်ငန်း 

တံဆိပ်အမည် အမှတ်အသားကုိ အများသိေစရန်ှင့် တုပသံုးစဲွြခင်းမြပရန် 

အတွက် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-်

RBCRBC ဆိုသည်မှာ RICKY & BROTHERS COMPANY LIMITEDRICKY & BROTHERS COMPANY LIMITED ကို 

ကိုယ်စားြပ၍ မှည့်ေခ ထားေသာ အမည်ြဖစ်ပီး အထက်ေဖာ်ြပပါ RBCRBC 

LIFELIFE ဆိုေသာ အမည်ှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို မိမိကုမ ဏီတစ်ဦးတည်း 

ပုိင်ဆုိင်ေကာင်းှင့် အသံုးြပရန်အတွက် ရန်ကုန်မိစာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင် 

ုံး၏ (၆-၇-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင်စာချပ်အမှတ် (၄/၂၄၁၇/၂၀၂၁)ြဖင့် 

မ က်ဟေကညာလျက ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သွင်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။

RICKY & BROTHERS COMPANY LIMITEDRICKY & BROTHERS COMPANY LIMITED သည် အထက်ေဖာ်ြပပါ 

RBC LIFE RBC LIFE ဆိေုသာအမည်ှင့ ်ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကိ ုအသုံးြပလျက် ကေလး/

လူကီး အားေဆးအရည်ကို  ရန်ကုန်မိှင့်တကွ ြပည်ေထာင်စုသမ တ 

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိပီး အဆိုပါပစ ည်းများ 

ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးသည့် စက ဘူး၊ ပလတ်စတစ်အိတ်၊ ပလတ်စတစ်ဘူး၊ 

ပုလင်းအစရှိသည့် ထည့်သွင်းပစ ည်း၊ ထုပ်ပိုးပစ ည်း စသည်တိုေပ တွင် 

အထက်ပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုိ  ုိက်ိှပ်၍လည်းေကာင်း၊   တံဆိပ်ကပ်ိှပ်၍ 

လည်းေကာင်း အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ RBC LIFERBC LIFE ဆိုေသာ အမည်ှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆိုင်း 

ဘုတ်၊ တီဗွီ၊ မဂ ဇင်း၊ စာေစာင်၊ ေကညာ၊ ေငွေြပစာြဖတ်ပိုင်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ 

ဗီိင်ုး၊ လက်ကမ်းစာေစာင် အစရိှသည်တုိှင့် ေခတ်ှင့အ်ည ီေပ ေပါက်လာ 

သည့် နည်းပညာတိုတွင်လည်း အသုံးြပမည်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ RBC LIFE  RBC LIFE  ဆိေုသာအမည်ှင့ ်ကန်ုအမှတ်တဆံပ်ိကိ ု

RICKY & BROTHERS COMPANY LIMITED RICKY & BROTHERS COMPANY LIMITED ၏ တရားဝင်ခွင့်ြပချက ်

တစ်စုတံစ်ရာမရိှဘ ဲအဆိပုါအမှတ်တဆံပ်ိကိ ုတိက်ုိက်ုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်တူယိုးမှား ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ ်

ေစေသာ အသုံးအ န်းများ တပုသုံးစဲွြခင်း ြပလပ်ုသ ူမည်သကူိမုဆိ ုတည်ဆ ဲ

ဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

RICKY & BROTHERS COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-RICKY & BROTHERS COMPANY LIMITED ၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သန်းသန်းစိုး LL.B, D.B.L  ေဒ နနီေီအာင် LL.B, D.I.L, D.B.Lေဒ သန်းသန်းစိုး LL.B, D.B.L  ေဒ နီနီေအာင် LL.B, D.I.L, D.B.L

(စ်-၁၃၈၅၁)    (စ်-၁၃၈၁၃)(စ်-၁၃၈၅၁)    (စ်-၁၃၈၁၃)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမှတ်-၁၃၆၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အမှတ်-၁၃၆၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၀၈၀၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၅၁၃၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၂၈၀၈၀၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၈၅၁၃၂

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၂၆)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၀)၊ ြမယမံုေကျာက်လမ်း၊ အကျယ်အဝန်း (အလျား 
၄၀ေပxအနံေပ၆၀)ရှိ ဦးဝင်းကည် (CG-၀၀၆၉၇၅) အမည်ေပါက် ပါမစ် 
ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား 

အမည်ေပါက်၏ တူအရင်းေတာ်စပ်သူ ဦးဝင်းေအာင် [၇/ပခန(ုိင်)၂၇၆၆၇၀]မှ 

ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍ အစ်တစိက်ုေနထိင်ုခဲ့ပီး ပိင်ုဆိင်ုမ   အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်း၍  

ြပန်လည်လ ေဲြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားလာသြဖင့် 
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပုိင် ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွအြဖစ် (ေရာင်းဖုိး 
ေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ)ု ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိသုမူျား 

ရိှပါက ခုိင်လံုေသာ စာချပ်စာတမ်းမူရင်း အေထာက်အထားများြဖင့် ဤေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ  ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။
ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဝယ်ယူသူ၏လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)ေဒ မွန်မွန်ချိ (LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၂၂၆၈)

အမှတ် (၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၄၅၀/ခ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကာလိယလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း- ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆ဖုန်း- ၀၉-၂၅၀၆၈၅၇၁၇၊ ၀၉-၇၉၇၆၄၀၆၁၆

ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ုိင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ် 

ကွက်အမှတ်-၆၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၇၄/ခ၊ 
ေြမကွက်တည်ေနရာအမှတ်(၃၇၄/ခ)၊ မင်း 
ေခါင်(၂)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပ 
မိနယ်၊ ေဒ ြဖြဖဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်) 
၀၄၇၉၂၂]၊ ဦးထင်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၄၆ 
၂၉၄]၊ ဦးေကျာ်ဝင်း [၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၆ 
၂၉၂]၊ ေဒ မမူလှူ [၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၀၄၄၀] 
အမည်ေပါက်  ှစ် (၆၀)ဂရန်ေြမအား 
အမည်ေပါက် ေဒ ြဖြဖဝင်း၊ ဦးထင်ဝင်း၊ 
ဦးေကျာ်ဝင်း၊ ေဒ မူမူလှ(၄)ဦးအနက်  
ဦးထင်ဝင်း (ခင်ပွန်း)ကွယ်လွန်သြဖင့် ၎င်း 
အစုအတွက် ေဒ လှြမတ်ေထွးမှ တစ်ဦး 
တည်းေသာ ဇနီးေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်း 
ကျနိ်လ ာ (၆/၁၂၄၄/၁၅-၆-၂၀၂၁)၊ ေသ 
စာရင်း၊ အိမ်ေထာင်စု စာရင်းတိုတင်ြပပီး 
အမည်ေပါက် တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးေကျာ်ဝင်း  
(လူပျိကီးဘဝ)ြဖင့် ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏ 
အစုအတွက် ဦးသိန်းဝင်း၊ ေဒ မူမူလှတိုမ ှ
ညီ၊ ညီမ ေတာ်စပ်ေကာင်း ကျမ်းကျန်ိလ ာ၊ 
ေထာက်ခကံျမ်းကျန်ိလ ာ၊ ေသစာရင်း၊ ဂရန် 
မူရင်းတိုတင်ြပ၍ ေဒ ြဖြဖဝင်း [၁၂/
ဥကတ(ိုင်)၀၄၇၉၂၂]၊ ေဒ လှြမတ် ေထွး 
[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၄၂၈၆၄]၊ ဦးသိန်းဝင်း 
[၁၂/ဥကတ(ိင်ု)၀၇၀၃၆၄]၊ ေဒ မမူလှူ [၁၂/
ဥကတ (ို င ် )၀၇၀၄၄၀ ]တို  ပူးတ ွဲ၍ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ် အေရာင်းေြမပုံကူး 
ေလ ာက်ထားလာြခင်းအား တရားဝင်ခိင်ုလု ံ
ေသာ အေထာက်အထားများြဖင့ ် ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း 
ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့် ကန်ကွက်မ  
မရှိပါက လုပ်ထံုးလုပ်နညး်အတုိငး် ဆက် 
လက်ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာငး် 
အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်)ဌာနမှး(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ)်
မိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲမိြပစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

မူးမူး
ယစ်ယစ်
ကိုကို
ပစ်ပစ်

ပန်းပန်း
တိုင်တိုင်
သစ်သစ်
စိတ်စိတ်
သစ်သစ်
လူလူ

သစ်သစ်
ဘဝဘဝ
သစ်သစ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေကျာ်ဝင်းဦးေကျာ်ဝင်း

ဒါိုက်တာဒါိုက်တာ
Fourteen Star Network Co.,Ltd.Fourteen Star Network Co.,Ltd.

Mediland Hospital,DaweiMediland Hospital,Dawei

အသက် (၅၇) ှစ်အသက် (၅၇) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်၊ သရဖလီမ်း၊ အမှတ် (၂၃၁)

ေန ေနာ်သက်သက်ေစာ၏ချစ်ခင်ပွန်း၊ ေနာ်ေအးေကသရီေကျာ်၊ ေစာေအာင်ြမတ် 
သူတုိ၏ ချစ်ေဖေဖ Mediland Hospital, Dawei ၏ ဒါုိက်တာ ဦးေကျာ်ဝင်းသည် 
၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသရိပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

မယ်ဒီလန်းေဆးုံမိသားစုမယ်ဒီလန်းေဆးုံမိသားစု
ထားဝယ်မိထားဝယ်မိ

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

ကည်း-၁၀၁၉၄ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးကည်း-၁၀၁၉၄ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး
မဟာသေရစည်သူ ေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)မဟာသေရစည်သ ူေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၈) ှစ်အသက်(၇၈) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ 

ချယ်ရဦယျာ်အမ်ိရာ၊ အမှတ် (၃၁/၃၂)ေန (ေဒ စန်းစန်းရ)ီ၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သူ ေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)သည် 
၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။ ြမင့်ြမတ်ဘုံ၌ ေအးချမ်းိုင်ပါေစ။

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး အုန်းြမင့် (ငိမ်း)-ေဒ ုုေဆွ မိသားစုဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး အုန်းြမင့် (ငိမ်း)-ေဒ ုုေဆွ မိသားစု

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

ကည်း-၁၀၁၉၄ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးကည်း-၁၀၁၉၄ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး
မဟာသေရစည်သူ ေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)မဟာသေရစည်သ ူေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၈) ှစ်အသက်(၇၈) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ ချယ်ရီ 

ဥယျာ်အမ်ိရာ၊ အမှတ် (၃၁/၃၂)ေန (ေဒ စန်းစန်းရ)ီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း 
ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူေကျာ်ဝင်း(ငမ်ိး)သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁  
(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါ 
သြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 
သည်။ ြမင့်ြမတ်ဘုံ၌ ေအးချမ်းိုင်ပါေစ။

ဦးခင်ရီ-ေဒ ခင်ေမစိုး မိသားစုဦးခင်ရီ-ေဒ ခင်ေမစိုး မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးငိမ်းေအာင်ဦးငိမ်းေအာင်
အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)

Myanmar AGTI Society  (MAS)      ြမန်မာိုင်ငံဂျတီီအိုင ်

ေကျာင်းသားေဟာင်းများအသင်းဥက    ဦးငိမ်းေအာင်သည ်၁၇-၇-

၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက်ပိုင်းတွင ် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါ 

သြဖင် ့မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။ 

 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစု န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစု

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန



ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
 ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်     ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးှင့်   ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

 န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ခင်ပွန်း ဦးeာဏ်ဝင်းသည ်

၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန) နနံက် ၉:၃၀ နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 

(၃၆)ရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ်(၈၂၄)ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း မသိားစမုျားြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး၊ ဒတုယိဝန်ကီးှင့ ်အရာထမ်း၊ အမ ထမ်း မသိားစမုျား

စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး 

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သူ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူ
ဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)ဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)

 စတ်ိထားသန်စင်မွန်ြမတ်သ ူဆရာ/ေကျးဇူးရှင် ဘဝ 
တစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားသည့်အတွက ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဦးခင်ေမာင်ေအး[အတွင်းေရးမှး၊ ကချင်ြပည်နယ် ဦးခင်ေမာင်ေအး[အတွင်းေရးမှး၊ ကချင်ြပည်နယ ်
ေအးချမ်း၊ ဖိးေကာင်စီ(ငိမ်း)]ှင့် မိသားစုေအးချမ်း၊ ဖိးေကာင်စ(ီငိမ်း)]ှင့် မိသားစု

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ဟာဂျဦီးတင်ွန်  ဟာဂျဦီးတင်ွန်  

အသက် (၇၂)ှစ်အသက် (၇၂)ှစ်
ပန်းတေနာ်မိ၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ် (၄၃)ေန ဦးလှမိုး-

ေဒ သူဇာွန်(ခ)ွန်ွန် ၊ ကိုသန်းထိုက် (ခ)ကိုရှစ်ဒစ-်ေဒ ေအးဝင်း၊ 
မတင်ဇာလင်းတို၏ဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏အဘိုး ဟာဂျီူရ်း 

မိုဟာမက(်ခ)ဦးတင်ွန်  ြမန်မာစာ(၁၉၇၀-၇၁) ေတာင်ငူေဆာင်သည ်

၁၃-၇-၂၀၂၁ ရက် ည  ၉:၅၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ 
မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ အမှတ် (၃၆)ေနအိမ်၌ အလ ာဟ်အရှင်ြမတ ်
အမိန်ေတာ်ခံယူသွားပါြဖင့် ၁၄-၇-၂၀၂၁ရကတွ်င် ေရေဝးကဗရ်စတန်၌ 
ြမပ်ှံဒါဖနာပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ကည်း-၁၀၁၉၄ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သူ ကည်း-၁၀၁၉၄ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူ
ဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)ဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

 တပည့ ်သားသမီးများအေပ  ေမတ ာတရား၊ ကိယ်ုချင်းစာတရားများြဖင့ ်
အစ်အမဲကူညီေစာင့်ေရှာက်၊ သွန်သင်ဆုံးမ၊ လမ်း န်ြပသေပးခဲ့ေသာ 
ေကျးဇူးရှင်အဘြဖစ်သ ူဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူဦးေကျာ်ဝင်း 
(ငမ်ိး)သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန)တွင် မေမ ာ်လင့ဘ် ဲဘဝတစ်ပါး 
သို ကူး ေြပာင်းသွားသည်ကိုကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  
အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်းှင့် အဘေကာင်းရာသုဂတိေရာက်ပါေစ 
ေကာင်း ဆုေတာင်းေမတ ာ ပိုသအပ်ပါသည်။  

ဦးထွန်းထွန်း-ေဒ ေဝေဝ မိသားစုဦးထွန်းထွန်း-ေဒ ေဝေဝ မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးရဲေဝ(ြမန်မာစာ)ဦးရဲေဝ(ြမန်မာစာ)

မုံရာ မုံရာ 

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
မုံရာမိ၊ အမှတ်(၂) အထက်တန်းေကျာင်း၊ အထက် 

တန်းြပ ဆရာ ဦးချစ်ေလး(ဘတုလင်ချစ်ေလး)၏ သား ဦးရေဲဝ 
(မုံရာ၊ စတိတ်တူးေကျာင်းသားေဟာင်း)သည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန )တွင ်အင်းစိန်ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။ 
ရန်ကုန်ေရာက် စတိတ်တူးမိတ်ေဆွများ အကျိးေဆာင်အဖွဲရန်ကုန်ေရာက် စတိတ်တူးမိတ်ေဆွများ အကျိးေဆာင်အဖွဲ

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

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 
မဟာသေရစည်သူဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)မဟာသေရစည်သူဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)

ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီးဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကကီး
ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အသင်း (ရန်ကုန်)

အသက် (၇၈) ှစ်အသက် (၇၈) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက်၊ 

ချယ်ရဦယျာ်အမ်ိရာ၊ အမှတ် (၃၁/၃၂)ေန အသင်းဝင်(ေဒ စန်း 
စန်းရီ)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ အသင်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
အတွက်များစွာ ကူညီလှဒါန်းေပးခဲ့ပါေသာ ဂုဏ်ထူးေဆာင ်
နာယကကီး ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူဦးေကျာ် 
ဝင်း(ငိမ်း)သည်   ၁၅-၇-၂၀၂၁  (ကာသပေတးေန )  တွင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့် 
ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)ေညာင်ေလးပင်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးှင့ ် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတိုမ ှ
 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း 
ဦးeာဏ်ဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) နနံက် ၉:၃၀နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၊ 
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ် (၈၂၄)ေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးှင့်ဝန်ထမ်းများ
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံးရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်   ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတုိမှ 
 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း 
ဦးeာဏ်ဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန် 
မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ နလီာလမ်း၊ အမှတ် (၈၂၄)ေနအမ်ိ၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ကုမ ဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတုိမှ 
 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း 
ဦးeာဏ်ဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန် 
မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ နလီာလမ်း၊ အမှတ် (၈၂၄)ေနအမ်ိ၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများ
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးှင့ ်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တိုမှ  န်ကားေရးမှးချပ ်ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း ဦးeာဏ်ဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) နနံက် ၉:၃၀နာရတွီင် 

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ် 

(၈၂၄)ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းမိသားစုများိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းမိသားစုများ

သင့် သင့် 

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ

သစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုးသစ်  ေတာ   နဲ    သစ်   ပင်   ချစ်   ခင်   တဲ့   လူ   မျိး   သစ်  ပင်  ကို  ှစ်   စ်   စိုက်   ေရ   တိုက်  ကို  စိုး



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

ေဒ ေစာေရ ရည်(ခ)မအိဘုတ်(သာေကတ)ေဒ ေစာေရ ရည်(ခ)မအိဘုတ်(သာေကတ)
အသက်(၄၉)ှစ်အသက်(၄၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သာဓုပရိယတ ိစာသင်တိုက်ကီး၏ 
ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာေတာ်ကီး ဘဒ  ဥဂ ံသ၏တူမ၊ သာေကတမိနယ်၊ ၃/
ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁၈)လမ်းအေနာက်၊ အမှတ်(၁/ခ)ေန (ဦးေစာ)-ေဒ တင်ရီ 
တို၏သမီး၊ (ဦးေကျာ်ြမင့-်ေဒ ကျင်)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးလှြမင့ ်(ဆက်သွယ်ေရး-
ပဇွုန်ေတာင်အပ်ိချန်ိး)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးသန်းလွင်-ေဒ ေစာေငွရည်တုိ၏ 
အစ်မ၊ မေစာသ ာ(B.Arch)(ေခတ -စင်ကာပူ)၊ မေမသူေအာင်(B.Sc;Maths)၊ 
ေမာင်ေကျာ်သရူ(ခ)ေရှာင်ေပါင်(First Year Eco:)တို၏ ေမွးသမခိင်ေကျးဇူးရှင်သည် 
၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) နံနက် ၆:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွား 
ပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင ်ကျစီုသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန် 
သူအားရည်စူး၍ ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန )တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါ၍ တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ ်
ပါသည်။]                                                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းစိန်ဦးသန်းစိန်
TTC ေကျာင်းသားေဟာင်းTTC ေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ လင်းလွန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ်(၈)၊ ေရ ေလာင်းလမ်းေန (ဦးလှကည်-ေဒ ြမ)တို၏သားကီး၊ 
ဦးမျိးခိုင်-ေဒ ေအးသန်း၊ (ဦးေဇာ်မင်း)-ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(ြမန်မာ့ 
အလင်းသတင်းစာတိုက်)၊ ေဒ စန်းစန်းြမင့်တို၏  အစ်ကိုကီး၊ 
ေမာင်ေအာင်မိုးဟန်ိး-မဆလုဲမွ့န်၊ ေမာင်ေအာင်ေဇာ်သတူို၏ဘကီး၊ 
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်း 
လမ်း၊ အမှတ်(၅)၊ ငါးလွာေြခရင်းခန်းေန ဦးသန်းစိန်သည် ၁၆-
၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) ည ၇နာရတွီင် ၉၆ပါးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ထိန်ပင် 
သုသာန်သို  ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ မူမူေကျာ်ေဒ မူမူေကျာ်

အသက် (၇၅) ှစ်အသက် (၇၅) ှစ်
ဗဟိုပုံှိပ်တိုက်(ငိမ်း)ဗဟိုပုံှိပ်တိုက(်ငိမ်း)

ြပန်ကားေရးဦးစီးဌာနြပန်ကားေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကန်ုမိ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရာဇာဓရိာဇ်အမ်ိရာ၊ 

တိုက် (၄၇၁)၊ အခန်း (၁၀၁)ေန (ဦးေကျာ်ေကျာ-်ေဒ ရီရီ)တို၏ သမီးကီး၊ 

ေဒ ခင်ဝင်းေကျာ်(လဝက-ငိမ်း၊ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၊ ရဲမှး ဦးေဖ 

သိနး်ေကျာ်(ငိမး်)-ေဒ ြဖမာေဆွ၊ ဗုိလ်မှးသွင်ထူးေကျာ်(ငိမး်)-ေဒ စနး် 

စန်းဝင်း၊ ဗိုလ်မှးကီး သာေဌးေကျာ-်ေဒ သင်းသင်းထွဋ်တို၏ အစ်မကီး 

ေဒ မူမူေကျာ်သည ်၁၃-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ည ၉:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာဘုန်းြမင့်ေအာင် (သတ ေဗဒ)ေဒါက်တာဘုန်းြမင့်ေအာင ်(သတ ေဗဒ)
(ဒုတိယပါေမာက ချပ်/ငိမ်း)(ဒုတိယပါေမာက ချပ်/ငိမ်း)

ဗန်းေမာ်တက သိုလ်ဗန်းေမာ်တက သိုလ်

အသက် (၆၃) ှစ်အသက် (၆၃) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊  ဦးဝိဇ ာလမ်း၊ 

အမှတ် (၁၆)ေန (ဦးဘသန်း-ေဒ ြမစန်ိ)တို၏ေြမး၊ (ဗိလ်ုကီးေစာေအာင်-

ေဒ ခင်ခင်ေအး)တို၏ သားလတ်၊ (ဦးစိုးွန်)-ေဒ ေအးသန်းတို၏ သား 

သမက်၊ (ဦးေအာင်သိန်း)၏ညီ၊ ဦးတင်ထွန်း (အေကာက်ခွန်-ငိမ်း)-

ေဒ ေလးေလးတုိ၏အစ်ကုိ၊ ေဒ ပံး ပံးေမာ် (အထက-၄၊ ပုဇွန်ေတာင်-

ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ေချာစုစုသွယ်၊ ေဒ အိ ာြမင့်ြမတ ်
ေအာင်တုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်လင်းသန်၊ မယွန်းဝတီလင်းတုိ၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ဘဘကီးသည ်၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် ၆:၁၅ 

နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်ထိန်ပင်သုသာန်သို 

ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးရှိ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

အေပါင်းအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ေဒ ခင်စန်းြမင့်(B.Com)ေဒ ခင်စန်းြမင့(်B.Com)
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးစာရင်းစစ်ချပ်ုံး

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန(ဦးခင်-ေဒ ေအးြမင့)်တို၏ သမီး၊ ဦးေမာင်ေမာင်-

ေဒ ခင်စန်းတင့်၊ ေဒ သီတာခင်၊ (ဦးေအာင်မျိးခင်)-ေဒ တင်တင်လှ 

တို၏ အစ်မကီး၊ ဦးဆန်းေအာင်- ေဒ သီရိစ ာ(သူနာြပတက သုိလ)်၊ 

ဦးေကျာ်သူရ(Dagon Win Win Co.,Ltd)-ေဒ ခင်သူဇာတို၏မိခင်၊ 

ေမာင်ထက်ြမက်ိုင်၊ မသင်းစ ီေကျာ်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည ်၁၆-

၇-၂၀၂၁ ရက်ေန ည၈:၃၀ နာရီတွင် တုိက် (၆)၊ အခန်း(၂) သူနာြပတက သုိလ် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ လမ်းသစ်လမ်းေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေနတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေမာင်ေမာင်ေထွး (၅၈)ှစ်ဦးေမာင်ေမာင်ေထွး (၅၈)ှစ်
အမှတ်(၄၀၃)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းအမှတ်(၄၀၃)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်
ေတာင်တွင်းကီးမိေန (ဦးထွန်း-ေဒ အမာရီ)တို၏သား၊ ေဒ ေဒ လီ 

(ကျန်းမာေရး-ငိမ်း)၊  ေဒ ေမာ်လီ (ထ/၄၊ ပုဇွန်ေတာင်-ငိမ်း)၊  (ေဒါက်တာ 
ေမာင်ေမာင်ေအး)-ေဒ မုိမုိဝင်း၊ ေဒ ချိွယ်လတ်(ထ/၁၊ ေတာင်တွင်းကီး-ငိမ်း)၊ 
(ဗုိလ်ကီးေမာင်ေမာင်တာ-ငိမ်း)၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး)၊ ဦးေကျာ်ေရ -ေဒ နယ်လီ၊ 
(ဦးေမာင်ေမာင်တိုး)-ေဒ ခုိင်ခုိင်ဝင်းတုိ၏ အစ်ကိ/ုေမာင်၊ ဦးဖိးသန်ိင်ု-ေဒ ေအး 
သီတာ၊ ဦးြပည့်ဖိးေဝ-ေဒ ကည်ကည်မာတို၏ အစ်ကို၊ မသက်ှင်းစံ၊ မထက် 
ထက်ဦးေဝ (ထ/၄၊ ပုဇွန်ေတာင်)တို၏ ဦးေလး၊ ဗိုလ်ကီးေကျာ်စိုးလင်း (B.E/
A.E.P/D.S.T.A)၊ ေဒါက်တာ ေအးမိုမိုြဖ (ေမေ့ဆးအထူးက)ု၊ ေဒါက်တာဖိးြမင့်သူ 
(ကျံဒါးတုိက်နယ်ေဆးံု)၊ ေဒ ခုိင်သဇင်တုိ၏ ဦးေလး ဦးေမာင်ေမာင်ေထွးသည် 
၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) ည ၇:၅၁ နာရတွီင် လ  င်သာယာြပည်သူေဆးုံကီး၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) တွင် ထန်ိပင်သသုာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

အာလ်ဟဂျ်HJအသွလ်ဂဖူး (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်ကီးအာလ်ဟဂျ်HJအသွလ်ဂဖူး (ခ) ဦးေမာင်ေမာင်ကီး

အသက် (၇၁) ှစ်အသက် (၇၁) ှစ်
ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်(ငိမ်း)ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက(်ငိမ်း)

ေြမာင်းြမမိေန (ဟာဂျဦီးေရ လက်ျာ-ဟာဂျမီေဒ ရင်လှ)တို၏သား၊ 

[ဟာဂျ ီဦးလှေရ (ဒု/အရာခံဗိုလ်(ငိမ်း)]-ဟာဂျမီ ေဒ ခင်ေစာသိန်းတို၏ 

သားသမက်၊ ခံအမှတ် (36-E)၊ အလံြပဘုရားလမ်းေန ဟာဂျမီ ေဒ လှလှ 

သန်ိး၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဟာဂျကီိစုိုးမင်းထက်-ဟာဂျမီ ဇင်မာစုိးြမင့်၊ 

ဟာဂျ ီကိေုနလင်းထက်-ဟာဂျမီေဒါက်တာခိင်ုမာဦး၊ ဟာဂျကီိေုအာင်ေကျာ် 

ြမင့်-ဟာဂျမီ ေအးသ ာထက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးေြခာက ်

ေယာက်တို၏အဘိုး အာလ်ဟဂျ်HJဦးေမာင်ေမာင်ကီးသည် ၁၆-၇-

၂၀၂၁ရက် ညေန ၅:၄၅ နာရီတွင် အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူ 

သွားပါသြဖင့်  ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉နာရီတွင် ေရေဝးစွ ီကဗရ်စတန် 

ဥယျာ်ေတာ်၌ ဒါဖနာပီးစီးပါေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ 

သည်။                                                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သိမ်ြဖလမ်း၊

MS Tower၊ အမှတ်(၁၂၇/၁၂၉)၊ ၃-လ ာ(B)MS Tower၊ အမှတ်(၁၂၇/၁၂၉)၊ ၃-လ ာ(B)

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအေရာင်းအဝယ်ှင့်စပ်လျ်းပီး 
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်

အဆိပုါ ကွန်ဒိတုိက်ုခန်းကိ ုတရားဝင်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားသ ူဦးေကျာ် 
ဝင်း[၁၂/သဃက(ြပ)၀၀၀၀၆၀]ထမှံ က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆတွစ်ဦးက ဝယ်ယ ူ
ရန် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကန်ကွက်လိသုမူျား ယေနမှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပိင်ုဆိင်ုမ အေထာက် 
အထား အြပည့်အစံုြဖင့် လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ၎င်းရက်ေကျာ်လွန် 
ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိစ ကို အပီးအြပတ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ပါေကာင်း။
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅) ဦးေအာင်ေဘာ်(လိုင်စင်-၄၀၃၅)
 LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland) LL.B,DBL,DML,DIL,DLP,WIPO(Switzerland)
 ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇) ေဒ ေအးေအးစိုး(လိုင်စင်-၅၈၂၇)
 B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L. B.Sc,Hon(IC),HGP,R.L,D.B.L.
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
 အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၂၇)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
 Tel:294766,HP:09-5017044 Tel:294766,HP:09-5017044

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးှင့်  ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတုိမှ 
 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း 
ဦးeာဏ်ဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန် 
မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ နလီာလမ်း၊ အမှတ် (၈၂၄)ေနအမ်ိ၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဒုတိယဝန်ကီးှင့်ဇနီးဒုတိယဝန်ကီးှင့်ဇနီး
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်  ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးှင့် ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနတိုမှ 
 န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း 
ဦးeာဏ်ဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန် 
မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ နလီာလမ်း၊ အမှတ် (၈၂၄)ေနအမ်ိ၌ 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနရင်းှီးြမပ်ှံမ ှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ေဒ တင်တင်ဝင်းြမင့် B.Sc(Honours)ေဒ တင်တင်ဝင်းြမင့ ်B.Sc(Honours)
(တာေမွမိနယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး)(တာေမွမိနယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး)

အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်
(ဦးထွန်းြမင့)်-ေဒ ေကျာ့စိန်တို၏ သမီး၊ (ဦးစိန်ေမာင်)-ေဒ ေအးမိ 

တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးေကျာ်ခိင်ုဦး-ေဒ ခင်ဝင်းမာ၊ ဦးသန်ေဇာ်ဝင်း- ေဒ လ  င် 

ဝတ်ရည်ဦး၊ ဦးေဇာ်ကုိကုိဝင်း-ေဒ စ ာလွင်တုိ၏ အစ်မ၊ ေဒ နီနီဝင်းြမင့်၏ 

ညီမ၊ ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း (ေဒါပံုမိနယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးံုး)၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ တင်တင်ဝင်းြမင့်သည ်၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 

၁၁:၄၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 

ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် အမှတ်-B8/505၊  

ရန်ကင်းကံဘဲ့စည်ပင်အိမ်ရာဝင်း၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေဇယျာမိုးေကျာ်ဦးေဇယျာမိုးေကျာ်
(Manager-Hotel 9 Mile)(Manager-Hotel 9 Mile)

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးေကျာ်ထွန်း-

ေဒ ေအးစမ်း)တို၏သား၊ ရန်ကုန် 

မိေန (ဦးေမာင်ထွန်း-ေဒ မိင်ခင်)

တို၏   သားသမက်၊ ေမာင်ေကျာ် 

ေဇယျာဟန်၊  ေမာင်ဇွဲထက်ေနာင်၊ 

ေမာင်ေအာင်ေကာင်းခန်တို၏  ေမွး 

သဖခင်၊ ေဒ တင်တင်သန်း၏ ချစ်လှ 

စွာေသာ ခင်ပွန်း၊  ဦးေအာင်စိုးမိုး 

ေကျာ်-မစမ်းစမ်းဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ် 

ဖိး-ေဒ ခင်ဇာြခည်ငိမ်း၊ ဦးေအာင် 

လွင်-ေဒ ေနွယ်ဝင်း၊ ဦးတင်ေအာင် 

လင်း-ေဒ ေအးေကျာ့ခုိင်တုိ၏အစ်ကုိ/ 

ညသီည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) 

ညေန ၄:၁၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက် 

သွားပါသြဖင့် ၁၇-၇-၂၀၂၁ မွန်းလဲွ ၂ 

နာရီတွင် ေနအိမ်မှ ကျစီုသုသာန်သို 

ပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ တင်တင်သိန်းေဒ တင်တင်သိန်း
လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းလက်ေထာက်မန်ေနဂျာ-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သရီရိတနာရပ်ိသာ၊ ေခမာသ ီ

လမ်း၊ အမှတ်(၆၉)ေန (ဦးချစ်လ  င်-ေဒ လှကည)်တို၏သမီး၊ ဦးသိန်း 

ွန်-ေဒ ြမြမခုိင်တုိ၏အစ်မ၊ [ဦးတင်ြမင့ ်(အင်ဂျင်နယီာမှးကီး-ငမ်ိး၊ 

ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း)]၏ဇနီး၊ ဦးရဲဝင့်ေကျာ-်ေဒ ြပည့်ြပည့် 

တင်ြမင့၊် ဗိလ်ုမှးရထွဲန်းလတ်(ငမ်ိး)-ေဒ အိ ာတင်ြမင့၊် ဦးအာကာဘိ ု

တင်ြမင့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊ ေမာင်ဘုန်းြပည့်မင်းခန် ၊ 

မစြုပည့အ်လက  ာ၊ မသွန်းြပည့ရ်တစီတံို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် 

၁၃-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) နနံက် ၁:၀၅ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ ယင်းေနညေန ၅:၃၀ 

နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ုု (စစ်ေတွ)ေဒ ုု (စစ်ေတွ)
၉၉၉-ေဆးေပါ့လိပ်၉၉၉-ေဆးေပါ့လိပ်

အသက် (၆၂) ှစ်အသက် (၆၂) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကမ်းသာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၅)၊ ပထပ်(ယာ)ေန (ဦးထွန်းေအာင်ြဖ-ေဒ ဦးစိန်ွန် )
တို၏ တတယိသမီး၊ (ဦးေရ ထွန်းေမာင်)-ေဒ ထွန်းသာေမတုိ၏ သမီးေခ းမ၊ 
ဒတုယိဗိလ်ုမှးကီးထွန်းေဝ(ငမ်ိး)(ကကယာ)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒ  ု
လှြဖ-ဦးရာဇာလွင်၊ ဦးေဝေကျာ်ြဖ၊ မေအးပွင့်ြဖ(ေခတ -စင်ကာပ)ူတို၏ 
ေမွးသမခိင်၊ ေဒ ခင်သန်း-ဦးထွန်းဦးေကျာ်၊ (ေဒ ေအးခိင်ု-ဗိလ်ုကီးလှြမင့)်၊ 
(ေဒ စန်ိေအး)-ဦးေကျာ်ရင်သာ၊ ေဒ တင်လှ၊ ေဒ သန်းသန်းွန်၊ ေဒ ခင်ခင်-
ဦးြမိင်ုတို၏ ညမီ/အစ်မ ေဒ ုသုည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) နနံက် 
၅:၂၂ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား  အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
(၁၄-၇-၂၀၂၁)ရက်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ရိှသွားသည့် ေကျးဇူးရှင် 

ဖခင်ကီး ဗိလ်ုချပ် ေစာထွန်း(ငမ်ိး)နာမကျန်းြဖစ်စ် အထူးဂစုိက်ုကသုေပး 

ပါေသာ  တပ်မေတာ်အသည်းေဆးုံ(မဂ  လာဒုံ)မှ  တပ်မှးကီးှင့် ပါရဂူ 

ဆရာဝန်ကီးများ၊ အရပ်ဘက်ေဆးုံမှ အထူးကုဆရာဝန်ကီးများတိုကို 

လည်းေကာင်း၊ နာေရး ကိစ အဝဝကို အစစအရာရာ လိုေလေသးမရှိေအာင ်

စစီ်ကညူေီပးပါေသာ စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက်မှ အရာရိှကီးများ၊ မတ်ိေဆမွျားှင့် 

တပည့်များအားလည်းေကာင်း၊   အဘက်ဘက်မှ   ကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

အားလည်းေကာင်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အီးေမးလ်၊ လူမ ကွန်ရက်များမ ှဝမ်းနည်း 

ေကာင်း ေြပာကားေပးပိုေသာ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတို 

အားလည်းေကာင်း ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါေကာင်း။      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ရီရီဝင်းေဒ ရီရီဝင်း
အလက(၈)လ  င်အလက(၈)လ  င်

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
အလယ်တန်းြပ(ငိမ်း)အလယ်တန်းြပ(ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၁၈)၊ အခန်း (2/B)
ေန (ဦးတူး-ေဒ ေငွကင)်တို၏သမီး၊ (ဦးဖိုးကယ-်ေဒ ကည)်တို၏ သမီးေခ းမ၊ 
ေဒ ေစာေစာ၊ ဦးတင်ဝင်း-(ေဒ ငိမ်းငိမ်း)၊ (ဦးသန်းထူး-ေဒ သန်းြမ)တို၏ညီမ၊ 
(ဦးိင်ုေအး)- ေဒ ချိချိဝင်းတို၏ အစ်မ၊ ဦးဝင်းိင်ု(MEC-ငမ်ိး)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ဇနီး၊ ဦးေကျာ်စွာေအာင်-ေဒ စြုမတ်ဝင်း(အထက-၅၊ ကမာရတ်)၊ ေမာင်ဖိးေဝလင်း 
တို၏ ေမွးသမခိင်သည် ၁၀-၇-၂၀၂၁  (စေနေန) ညေန ၄:၄၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကိ ု၁၁-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) 
ညေန ၃ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းတိုအားအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးမျိးေဆွဦးမျိးေဆွ
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

လ/ထ ကထိက(ငိမ်း)၊ G.T.I အင်းစိန်၊ EP ဌာနလ/ထ ကထိက(ငိမ်း)၊ G.T.I အင်းစိန်၊ EP ဌာန
ေရနေံချာင်းမိေန (ဦးဘိုးရိှန်-ေဒ ေရ တင့)်၏သားေထွး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၄)၊ ေလးလ ာ၊ 
ပိေတာက်ပင်ေအာက်လမ်းေန (ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း)၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးခင်ေမာင်ေဆွ-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမ၊ ေဒ နီနီဝင်းေဆွ(YOMA 
BANK)(အလု)ံ၊ ဦးေအာင်သရူ-ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်းေဆ ွ(YAECO) 
၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးှစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ 
အဘိုးသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၅:၂၀ နာရီတွင် လူကီး 
ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်ထိန်ပင် 
သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးိုင်(ကန်ေတာ်ကေလး)ဦးစိုးိုင်(ကန်ေတာ်ကေလး)

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်-၃၇၊ ဓမ ာုံ 

ြဖတ်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလးေတာင ်

ပိုင်း၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်ေန 

(ဦးေကာက်-ေဒ စိုးေမ)တို၏သား 

(ဦးစိုး-ေဒ ေငလွ  င်)တို၏ သားသမက်၊ 

(ေဒ ခင်ခင်ေဌး)၊ (ဦခင်ေမာင်ေမာင)်၊ 

(ဦးဝင်းိုင်)-ေဒ ခင်ေထွးုတို၏ ညီ၊ 

(ဦးေကျာ်ဇင်) ၏ အစ်ကို၊ ေဒ မိုးမိုးအိ 

ရန်ကုန်ကွန်ပျတာတက သိုလ်၏ 

ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ထွန်းလင်းပိုင်-မကံ့ 

ေကာ်ဦး၊   ေမာင်သီဟေကာင်းဆက်၊ 

ေမာင်ေအာင်ခန် ေကျာ်တို၏ ဖခင် 

မစုဗူးေလး၏ ဘိုးဘိုးသည် ၁၃-၇-

၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၄-၇-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း။     [ကွယ်လွန်သူ 

အား ရည်စူး၍ ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 

လ  င်မိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ပါရမလီမ်း၊ 

ေကာလိပ်ကုန်း၊   ေလးထပ်တိုက်၊ 

တိက်ုအမှတ်(၁)၊ အခန်း(၅)ေနအမ်ိသို 

ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန်    ဖိတ်ကားအပ်ပါ 

သည်။]                     ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း) 
ရန်ကုန်မိေန ေကျးဇူးရှင်မိဘဆရာသမား 

ြဖစ်ေသာ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)

သည်   ၁၅-၇-၂၀၂၁   (ကာသပေတးေန )တွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရသည့်အတွက ်

မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 

သည်။ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ။ 

သန်ထင်စိုး-သဲသဲဥသန်ထင်စိုး-သဲသဲဥ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်



ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁

အလှဒါယိကာမကီး အလှဒါယိကာမကီး 

ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင်(တာေမွ)ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင(်တာေမွ)
အသက် (၅၀)အသက် (၅၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊ ၅၇ ရပ်ကွက်၊ 
ြမပလုသွဲယ်လမ်း၊ အမှတ် ၁၁၆၁/၁၊ ပလုသွဲယ်အလှြပင်ဆိင်ုှင့ ်
စတိုးဆိုင်ပိင်ုရှင် ဦးေကျာ်ေဇာ(ခ)ဦးေကာဏ  ၊ ေဒ တင်ေအး 
ရီတို၏ သမီးကီး၊ ဦးေဇာ်ေထွး (ခ) ဦးသန်းစိုး၏ဇနီး ေဒ ြမင့် 
ြမင့သ်န်း(မိေတာ်စည်ပင်ေြမယာ)၊ ေဒ စန်းစန်းဝင်း (မိေတာ် 
စည်ပင်ေြမယာ)၊ မန ာေအာင် (G-10၊ အထက-၆၊ ဒဂုေံတာင်) 
တုိ၏ေမွးသမိခင်၊ ဦးသက်ထွန်း-ေဒ ဇင်ဇင်ထွန်းတုိ၏ ကီးေတာ် 
ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင်သည ်၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် 
ရန်ကုန်ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၇-၂၀၂၁ 
နနံက်တွင် ကျစီသုသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ [ကွယ် 
လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် 
အထက်ပါေနအိမ်၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ပါရန်  ဖတ်ိကားအပ်ပါသည်။]  ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဦးတင်ရှိန်ဦးတင်ရှိန်
အသက် (၈၇) ှစ်အသက် (၈၇) ှစ်

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပျားရည်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄၈ လမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၁၄)ေန ေဒ စိန်စိန်ဝါ၏ ခင်ပွန်း၊ မခင်မီမီတင် (Surbana 
International Consultants  Myanmar Co.,Ltd)၊ ေဒါက်တာတင်ေအာင် 
သန်ိး (တပ်မေတာ်အုိးေရာဂါအထူးကုေဆးံုကီး)တို၏ ဖခင် ဦးတင်ရိှန် 

သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝးေန မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်ေမလတ် (မိမိ) LL.Bေဒ ခင်ေမလတ် (မိမိ) LL.B
လ/ထ  န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လ/ထ  န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနအလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန

အသက် (၆၃) ှစ်အသက် (၆၃) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေတာ်သစ် 

ရိပ်သာ၊တုိက်(၁)ေန(ဦးေငွထွန်း-ေဒ ကည်ကည်)တုိ၏ သမီးလတ်၊ 

ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊(၄)ရပ်ကွက်ေန (ဦးတင်ေငွ)-ေဒ လှခင်တုိ၏ 

သမီးေခ းမ၊ ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ၆၂ လမ်း၊ အမှတ် 

၃၆/၃ ေန ဦးေကျာ်ေဇာ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)၏ဇနီး ကိeုာဏ် 

လင်းထက် (MRTV-4, Transalator I.C.S Department) ၏မခိင်၊ 

ေဒ ခင်ေမဦး၏ ညီမ၊  ဦးေသာင်းလ  င်၏ အစ်မ၊  ဦးရာဇာထွန်း-

ေဒ ေကသွယ်ေအာင်(ချစ်ချစ်)တုိ၏အေဒ ၊ မယမင်းမုြဒာ၏ အဘွား 

ေလးသည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁:၃၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်သို 

ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွ၊ေဆွမျိး 

များအား အသိေပးအပ်ပါသည်။                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေမာင်ေမာင်ဦးေမာင်ေမာင်
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

မ ေလးမိ၊ အမှတ်(၁၄)အထက(ငိမ်း)မ ေလးမိ၊ အမှတ်(၁၄)အထက(ငိမ်း)
ေညာင်ဦးမိနယ် ငါ့သေရာက်ေကျးရာ ေညာင်ဦးမိနယ ်ငါ့သေရာက်ေကျးရာ 

ေကျာင်းအုပ်ကီး(ငိမ်း)ေကျာင်းအုပ်ကီး(ငိမ်း)
အမျိးသားစာေပဆုအတ ပ တ ိစာေပဆုရှင်အမျိးသားစာေပဆုအတ ပ တ ိစာေပဆုရှင်

(ေမာင်ေမာင်ဟန်) ေအးရာ(ေမာင်ေမာင်ဟန)် ေအးရာ
မ ေလးမိ၊ မျက်ပါးရပ်ေန ဦးေကျာ်ဟန်-ေဒ အမေလး 

တို၏သားကီး၊ရန်ကန်ုမိ၊စမ်းေချာင်းမိနယ်ေန [ေဒ ေအမ(ီခ) 
ေဒ ခင်ဆန်းတင်]၏ခင်ပွန်း၊ မ ေလးမိေန ဦးဆန်းဦးေမာင်- 
ေဒ မာမာေဌး၊ ဦးတင်ထွန်းေအာင်-ေဒ ဝါဝါေမာင်၊ ဦးဆန်း 
ေထွးေမာင်-ေဒ စန်းစန်းအန်ုး၊ ဦးဆန်းယေုမာင်-ေဒ ခိင်ုစေံဝ၊ 
ရန်ကုန်မိေန ဦးသိန်းေဇာ်-ေဒ ေအးေအးလွင်၊ ဦးဆန်းထူး 
ေမာင်- ေဒ ဆုေဝေအာင်တို၏ဖခင်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်၊ ြမစ် 
တစ်ေယာက်တို၏အဘိုးသည် ၁၅-၇- ၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) 
မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀ နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ရပ်ေဝးရပ်နီးရိှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား သေိစအပ် 
ပါသည်။                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထင်ေအာင်(ြမန်မာ့ပုလဲ)ဦးထင်ေအာင်(ြမန်မာ့ပုလဲ)
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေကာ်ပိုေရးရှင်းြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာေကာ်ပိုေရးရှင်း

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးခ န်-ေဒ တင်)တို၏သား၊ (ေဒ ကည်ြမင့်)၏ခင်ပွန်း၊ 

ဦးမိုးေဇာ်ေအာင-် ေဒ သီတာခိုင်တို၏ဖခင်၊ မဂလိုရီယာရှယ်ရီလင်းမိုး၏အဘိုး 

ဦးထင်ေအာင်သည ်၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက် ၉:၁၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး 

မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေဆွြမင့်ဦးေဆွြမင့်
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

(ဦးစီးအရာရှိ၊ ပို/ဆက်-ငိမ်း)(ဦးစီးအရာရှိ၊ ပို/ဆက်-ငိမ်း)
(ဦးဘိုးမင်း-ေဒ ေြပ့)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ စမ်းေချာင်း 

(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ အမှတ်(၁)၊ (၃)လ ာေန (ေဒ တင်တင်ေဌး)၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးစလင်းခိုင ် (ပ.စ.န) ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေဒ ခင်သ ာ 
ေဆ(ွပ.စ.န၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး)၊ ဦးမျိးမင်းေဆ(ွMCC Computer)၊ ဦးေနလင်း 
ထိက်ု(ပ.စ.န၊ မွန် ြပည်နယ်)၊ ေဒ တင်ွယ်စိုးတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေမာင်ဇဲွ 
ြမင့ြ်မတ်လင်း (အထက-၃၊ စမ်းေချာင်း)၊ ေမာင်ဟန်ိးထိက်ုစိုး (ပါရမကီိယ်ုပိင်ုေကျာင်း) 
တို၏ အဘိုးသည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၁:၂၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန) တွင် ရက်လည်ဆွမ်း 
ေက းတရားေတာ်နာအား အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘာလာရာဂျ်(ခ) ဦးသိန်းေအာင်ဘာလာရာဂျ(်ခ) ဦးသိန်းေအာင်
အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်

Chatrium HotelChatrium Hotel
ရန်ကုန်မိေန (ဦးေအစပ်သီးယား)-ေဒ စူစီးလာ(ခ) ေရ ယ်ကည် 

တို၏ တတယိေြမာက်သား၊ ဦးအန်ုးေမာင်(ေကာ်ြငာ ဒါိက်ုတာ)၊ ဦးလှေရ  
(ေဆး-၁၊ ငိမ်း)-ေဒ သန်းြမင့်တို၏ေမာင်၊ ဦးသိန်းဝင်း(ဦးစီးအရာရှိ-ငိမ်း၊ 
ဝန်ထမ်းေရးချယ်ေရး)၊ ေဒ နလီာ (စက်မ -၁၊ေနြပည်ေတာ်)၊ ဦးချိချိ(NYGH 
ဂျပန်ေဆးု)ံ-ေဒ ေအးေအးခင်၊ ေဒ လှြမင့၊် (ဦးေအာင်တင်-ေဒ မာလာွယ်)၊ 
ဦးေနလင်း(ဦးစီးအရာရှိ၊ ေနြပည်ေတာ်တိုင်းရင်းေဆး)-ေဒ မိုးပပ(ဦးစီး 
အရာရိှ၊ ေနြပည်ေတာ် FDA)၊ ဦးေကျာ်လင်း(ေဆး-၁)-ေဒ လင်းလင်းေသာင်း၊ 
ဦးထိန်လင်း - ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်းတို၏အစ်ကို၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၅၃)
လမ်း၊ တုိက်(၂၉)၊ ခုနစ်လ ာေန ေဒ ဖိးဓန၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ြပည့် 
ဖိးေအာင်(ေခတ -Dubai)- မေချာန ာဝုိင်း၊ မှင်းအိြဖတုိ၏ ဖခင်၊ မဂုိရာ 
ေအာင်၊ မချစ်စေုအာင်၊ မအိ ာေအာင်၊ ေမာင်ညညီေီအာင်၊ ေမာင်ညညီဝီင်း၊ 
ေမာင်  င်းေဝယံလင်း၊ ေမာင်စွမ်းထက်လင်း၊ ေမာင်ေအာင်မင်းခန်၊ မမုိးေဟမာန် 
ခင်၊ မေအးသုေဝ၊ မပံးသက်ခင်တုိ၏ ဦးေလးသည ်၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသ 
ပေတးေန ) ညေန ၅:၁၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၆-၇-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန ) မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီး 
ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။                                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

အဗ ဒူလ်ရာဇာတ်(ခ) ဦးသက်ခိုင်အဗ ဒူလ်ရာဇာတ်(ခ) ဦးသက်ခိုင်
အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန ဦးသက်ေမာင-်ေဒ ရင်ရင်လှတို၏ သားကီး၊ ဟာဂျဦီးထွန်းမိင-်(ေဒ ခင် 
သန်းရင်)တို၏ သားသမက်၊ ဦးေအာင်ကိကုိ-ုေဒ ခင်မမူထွူန်းတို၏ အစ်ကိုကီး၊ ေဒ ရင်ရင်မိင်၏ 
ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ မသီရိသဇင်ဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ဟာဂျဦီးတင်ေမာင်လတ-် 
ေဒ ေအးသီတာမိင်တို၏အစ်ကို၊ မခင်အိအိခိုင်၊ ေမာင်ခန်စည်သူဟိန်းတို၏ ဦးေလးသည ်
၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်  နံနက် ၂:၁၅ နာရီတွင် အလ ာဟ်အရှင်ြမတ ်အမိန်ေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေန  ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးကဗရ်စတန်၌ ြမပ်ံှဒါဖနာပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  စ ိမာဘဒ  စ ိမာ
သာသနဓဇဓမ ာစရိယ၊ သုဓမ ာပရိယတ ိဓမ ာစရိယ၊သာသနဓဇဓမ ာစရိယ၊ သုဓမ ာပရိယတ ိဓမ ာစရိယ၊

သိက ာေတာ်(၆၈)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၈)ှစ်သိက ာေတာ်(၆၈)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊   သာေကတမိနယ်၊   ၁၀/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 

သလ ာဝတ(ီ၁)လမ်း၊ ဓမ စ ီေကျာင်းတိက်ုဆရာေတာ် ဘဒ  စ ိမာ 
သာသနဓဇဓမ ာစရိယ၊ သုဓမ ာပရိယတ ိဓမ ာစရိယ၊ (ဦးြဖေချ-
ေဒ ပန်ိ)တို၏ သား၊ ခေမာင်းပန်ိ၊ ရမ်းဗ၊ဲ ရခိင်ုြပည်နယ်သည် (၁၃၈၃ 
ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၇ ရက်) ၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) ညေန 
၅:၁၅ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလွံန်ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် က င်းကျန် 
ရစ်ေသာ ဥတုဇုပ်ကလာပ်ေတာ်ကို ဆရာေတာ်ကီး၏ဆ အရ 
၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) ညေန ၅ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်သို 
ပိုေဆာင်၍ အ ိမအဂ ိဈာပနကျင်းပြပလပ်ုပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးရှိ တပည့်သံဃာေတာ်များှင့ ်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတိုအား 
အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။ 

အ ိမအဂ ိဈာပနကျင်းပေရးေကာ်မတီ
တပည့်သံဃာ၊ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ

သာေကတ

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

ေဒ  ဟာ(ခ)ေဒ ေရ ေဒ  ဟာ(ခ)ေဒ ေရ 
အသက်(၁၀၈)ှစ်အသက်(၁၀၈)ှစ်

 ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ (၄၉)လမ်း၊ အမှတ်(၉၁)၊ 
ေြမညီထပ်ေန (ဦးဖုိးြမ(ခ)ကွာချန်ိဆိွ)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊  
ေဒ မွန်မွန်ြမင့(်တတ်ု-တိင်ုေပ)၊ ေဒ ေမကင်၊ [ဦးမင်းလ  င်(ခ)
ကွာကင်ကျက်]-ေဒ ကျင်ေမ၊ ဦးြမင့်သိန်းေအာင်-ေဒ ေအာင် 
ကည်၊ ဦးဝင်းရိှန်၊ ဦးဝင်းေအာင်၊ ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ ခင်ြမတ်သ ီ
တို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ ေြမး ကိုးေယာက်၊ ြမစ် တစ်ေယာက် 
တို၏ အဘွားသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) ညေန ၄ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 
၁၁ နာရီတွင် ေနအိမ်မှ ေရေဝးဟုတ်ကျန်သုသာန်၌ဂူသွင်း 
ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးေနမိတ်ေဆွအေပါင်းတိုအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မသင်းသင်းဝါ(ခ)ဝါေလးမသင်းသင်းဝါ(ခ)ဝါေလး
(Beauty World Saloon)(Beauty World Saloon)

အသက်(၃၇)ှစ်အသက်(၃၇)ှစ်
ပခဲူးမိ၊ ဥဿာမိသစ်၊ ဗိလ်ုေတဇလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၇)၊ 

အမှတ်(၂၁၃/၂၁၅)ေန ဦးထွန်းလ  င်-ေဒ ေငွငိမ်းတို၏ သမီး၊ 
(ဦးတင့်ေဆွ)-ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းတို၏ သမီးေခ းမ၊ ကိုညီညီ 
ေဆွ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး မသင်းသင်းဝါ(ခ)ဝါေလးသည ်
၁၃-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ုပ်ကလာပ်အား ယင်းေန  ညေန ၄ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 
အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)
ဂုဏ်ထူးေဆာင် နာယကကီး၊ သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်ဂုဏ်ထူးေဆာင ်နာယကကီး၊ သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်

စည်သူဦးကည်ေအး(ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း)စည်သူဦးကည်ေအး(ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်း)
အသက်(၉၃)ှစ်အသက်(၉၃)ှစ်

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာစာေပဆုရှင်၊ အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာစာေပဆုရှင်၊ 
အမျိးသားစာေပဆု(၃)ဆုရအမျိးသားစာေပဆ(ု၃)ဆုရ

အေရှေတာင်အာရှစာေပဆုရှင်အေရှေတာင်အာရှစာေပဆုရှင်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အေနာက်ခိင်ုေရ ဝါလမ်း၊ 

၇/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆၅၂)ေန (ေဒ တင်ဥ)၏ခင်ပွန်း၊ 
သား/သမီး ေလးေယာက်တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ဆင်ြဖ 
က န်းအသင်း(ရန်ကုန်) ၏ စာေပလုပ်ငန်းှင့ ်ဆင်ြဖက န်း 
မဂ ဇင်းကိစ များကို စွမ်းစွမ်းတမံ သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ခဲ့သူ၊ 
ဆင်ြဖက န်း မဂ ဇင်း၏စာတည်းမှးချပ် စာေရးဆရာကီး 
ဆင်ြဖက န်းေအာင်သိန်းသည ်၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတး 
ေန )တွင် ေနအိမ်၌ လူကီးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) တွင် ကျစီသုသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီး 
ြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းဝင်များှင့်ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲ
ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)

ဦးြမင့်သိန်းဦးြမင့်သိန်း
( န်ကားေရးမှးချပ်-ငိမ်း)( န်ကားေရးမှးချပ-်ငိမ်း)

ဝန်ထမ်းေရးချယ်ေရးေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းေရးချယ်ေရးေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
OTS (31) ကည်း-၁၀၄၀၈OTS (31) ကည်း-၁၀၄၀၈

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန (ဦးစန်ိခိ-ုေဒ ေဒ ေထွး)တို၏သား၊ (ေဒ ခင်မာမာ)၊ ေဒ ခင်ညိညိတို၏ေမာင်၊ ဦးလှြမင့၏် 

ညီ၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာတိုက(်၁၉/၂)၊ ဒဂုံမိနယ်ေန ေဒ သီသီွယ်၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ကိုရဲရင့်သိန်း-LE 
KIM NAUNG(ေခတ -ဗီယက်နမ်) ၊ ကိုရဲမွန်သိန်း-ေဒါက်တာမိုးသ ာေအာင်တို၏ဖခင်၊ ေြမးကီး 
ေကာင်းလွင်သိန်း၊ သားကီး ရဲဘုန်းြပည့်ဟိန်း၊ သားငယ ်ဘုန်းထူးထက်သိန်းတို၏အဘိုး ဦးြမင့်သိန်းသည ်
၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) နံနက် ၂:၄၅ နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံကီး၌ ၉၆ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားပါ၍  ယင်းေန  နံနက် ၁၁  နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သုိ   ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး 

ဦးထွန်းဝင်း(ခ)ဦးအာဝါး
စံြပေရ ငါး ကုမ ဏီ(မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)

အသက် (၆၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန(ဦးချစ်ဖူး-ေဒ ပန်းြမ)တို၏သား၊ (ဦးဘိုေသာင်း)-ေဒ သိန်းွန်တို၏ 

သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ကန်လမ်း၊ ကန်ရိပ်မွန်ကွန်ဒို၊ အမှတ် (၆၀၇/၆၀၈)

ေန ေဒ စန်းစန်းေမာ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေကာင်းထက်ေကျာ်၊ ေမာင်ေအာင ်

ခန်ေဇာ်၊ ေမာင်စံထက်ေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည ် ၁၇-၇-၂၀၂၁ရက ် (စေန 

ေန ) ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ၁၁ နာရီတွင်  စင်ကာပူိုင်င ံ Mount Elizapeth Novena 

Hospital ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။          

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး 

ဦးထွန်းဝင်း(ခ)ဦးအာဝါး
စံြပေရ ငါး ကုမ ဏီ(မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ)

အသက် (၆၁)ှစ်

ဦးထွန်းဝင်း(ခ)ဦးအာဝါး (မန်ေနဂျင်းဒါုိက်တာ၊  စံြပေရ ငါးကမု ဏ)ီ အသက် 

(၆၁)ှစ်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် (စေနေန ) ြမန်မာစံေတာ်ချနိ် ၁၁ နာရီတွင်  

စင်ကာပူိုင်င ံMount Elizapeth Novena Hospital ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စံြပေရ ငါးကုမ ဏီလီမိတက် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များှင့ ်

ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

သင့်ေသွးြဖင့ ် အသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်    ၁၈၊   ၂၀၂၁

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ုတရားမ တမ အြပည့က်ျင့သ်ုံးပီး ဒမီိကုေရစှီင့ ်ဖက်ဒရယ် 

စနစ်ကို အေြခခံသည့် ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိုင်ငံလုံးထာဝရငိမ်းချမး်ေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ ်

(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလုိက်ေသာ ုိင်ငံြခားေရးမူဝါဒကုိ ကျင့်သံုးပီး ုိင်ငံများအကား ငိမ်းချမ်းစွာ အတူ 

ယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိက်ုပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိအုေြခခသံည့ ် ကန်ုထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု ေခတ်မနီည်းစနစ်များြဖင့ ် ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငမ်ိေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ိင်ုငတံကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကိ ုဖတ်ိေခ ၍ တိင်ုးရင်းသား 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏  ထတ်ုကန်ုများစွာထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ် အလပ်ု 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာမျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိင်ုးရင်းသားလမူျိးအေပါင်းတို၏  ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး အမျိးသားယ်ေကျးမ  

စိုက်လက ဏာများ မေပျာက်ပျက်ေအာင ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖီးလစ်ပီအန်ဒါဆင်ဟာ  ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကေန လာဇီယို 

အသင်းဆီ ြပန်လည်ေြပာင်းေရ ခဲ့ပီြဖစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၈ ှစ်အရယ်ရှိ ဘရာဇီး 

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖလိစ်ပအီန်ဒါဆင်ဟာ ၂၀၁၈ ခှုစ်အတွင်းက အတီလစီီးရီးေအ 

ကလပ် လာဇယီိအုသင်းကေန ေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၃၆ သန်းနဲ  ပရမီယီာလဂ်ိကလပ် 

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဆ ီေြပာင်းေရ ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖီးလစ်ပီအန်ဒါဆင်ဟာ ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်းက ဝက်စ်ဟမ်း 

အသင်းကိ ုေြပာင်းေရ ေကးေပါင် ၃၆ သန်းနဲ  ေြပာင်းေရ ခဲတ့ာြဖစ်ပီး ပီးခဲတ့ဲေ့ဘာလုံး 

ရာသီအတွင်းက နည်းြပေဒးဗစ်မိုယက်စ်ရဲ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲအတ ူ၇၃ ပွဲအထိ 

ပါဝင်ကစားေပးခဲ့ကာ သွင်းဂိုး ၁၂ ဂိုးအထိ သွင်းယူေပးိုင်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၁၇

ြမန်မာအသင်းဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် ၂၀၂၂ အာရှဖလား  ယူ-၂၃ 

ေြခစစ်ပွဲ အုပ်စုပွဲစ်များ ထွက်ေပ လာပီြဖစ်သည်။ အာရှေဘာလုံး 

အဖွဲချပ်က စီစ်ကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ အာရှဖလား ယူ-၂၃ ေြခစစ်ပွဲကိ ု

ေအာက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အသင်း 

စုစုေပါင်း ၄၂ သင်းအား အုပ်စု ၁၁ ခုခဲွ၍ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

အသင်းသည် ယင်းေြခစစ်ပဲွတွင်  အုပ်စု(I)တွင် ဗီယက်နမ်၊ ေဟာင်ေကာင်၊ 

တုတ်(တိုင်ေပ)တိုှင့်  ကျေရာက်ေနပီး   ယင်းအုပ်စုပွဲစ်များကိ ု

တုတ်(တိုင်ေပ)၌ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

ပွဲစ်ေရးဆွဲထားမ အရ အုပ်စု(I)ပွဲစ်များအြဖစ ်ေအာက်တိုဘာ 

အင်းယားကိုဗစ်စင်တာမှ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများ စစ်ေဆးကုသေပးလျက်ရှိ

 တစ်ရက်လ င် လူတစ်ရာေကျာ် ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၁၇

ရန်ကန်ုမိ  အင်ယားစင်တာတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ုစစ်ေဆးကသုေပးလျက်ရိှရာ တစ်ရက်လ င် လနူာရာေကျာ်ြပန်လည်သက်သာ 

လျက်ရှိပီး  တက်ေရာက်ေသာလူနာများအတွက ် လိုအပ်ေသာေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု ိုင်ငံေတာ်မှ  ြဖည့်ဆည်းပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိရာ 

ကသုမ ပိင်ုးတွင် သက်ေရာက်မ ှင့အ်ေရးေပ လိအုပ်ေသာ ေအာက်ဆဂီျင်(အရည်)လှဒါန်းလိသုမူျား လိအုပ်ေနေကာင်း သရိသည်။

စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ယေန ဖတ်စရာ

ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရိှ လနူာသစ် ၅၄၉၇ ဦး ေတွရိှ

ြပင်သစ်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် 

ကိုးလကာပိတ်ထားသည့် အီဖယ်လ်ေမ ာ်စင် 

ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်

စာမျက်ှာ »  ၁၂

စာမျက်ှာ »  ၁၃

၂၇ ရက်တွင် ြမန်မာှင့ ်ေဟာင်ေကာင်၊ ဗယီက်နမ်ှင့ ်တတ်ု(တိင်ုေပ)၊ 

ေအာက်တိဘုာ ၂၉ ရက်တွင် ြမန်မာှင့ ်တတ်ု(တိင်ုေပ)၊ ဗယီက်နမ်ှင့် 

ေဟာင်ေကာင်၊ ေအာက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ြမန်မာှင့် ဗီယက်နမ်၊ 

ေဟာင်ေကာင်ှင့ ်တတ်ု(တိင်ုေပ)အသင်းတို ယှ်ပိင်ကစားမည်ြဖစ် 

သည်။ ေြခစစ်ပဲွကိ ုဇန်ုှစ်ခခဲွု၍ အေနာက်အာရှဇန်ုတွင် အပ်ုစေုြခာက်ခ၊ု 

အေရှအာရှဇန်ုတွင် အပ်ုစငုါးခခဲွု၍ ြပလပ်ုမည်ြဖစ်သည်။ အပ်ုစတုစ်ခစု ီ

မှ ထိပ်ဆံုး ၁၁ သင်းှင့် ဒုတိယ ေနရာရအသင်းများအနက် အေကာင်းဆုံး 

ေလးသင်း၊ စုစုေပါင်း ၁၅ သင်း ေြခစစ်ပွဲ ေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအသင်းသည် ယင်းေြခစစ်ပဲွယှ်ပိင်ရန် ယခုလကုန်ပုိင်း 

တွင် စတင်ေလက့ျင့ရ်န် စစီ်ထားေကာင်း သရိသည်။          ကိညုေီလး

ြမန်မာအသင်း ယှ်ပိင်မည့် 

၂၀၂၂ အာရှဖလား ယူ-၂၃ ေြခစစ်ပွဲ 

အုပ်စုပွဲစ်များ ထွက်ေပ 

ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖီးလစ်ပီအန်ဒါဆင် 

ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းမှ လာဇီယိုအသင်းသို ြပန်လည်ေြပာင်းေရ 

ယေနထုတ်    ေကးမုံသတင်းစာတွင ်   မျိးဆက်သစ် 

ပျိးခင်း အထူးက  အချပ်ပိ ု၄ မျက်ှာှင့ ်ေလလ့ာစရာ 

အဂ  လပ်ိစာ အထူးက    အချပ်ပိ ု၄ မျက်ှာ စစုေုပါင်း 

အချပ်ပို ၈ မျက်ှာ ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။

အထူးက  အချပ်ပို 

၈ မျက်ှာပါရှိ



ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

 ေအာင်ေသွး(ြမစ်သား) 

ဝတ တို

ညအေမှာင်က နက်သည်ထက်နက်လာ 
သည်။  သည်ေနညသည ်  လကွယ်ည။ 
သည်ညကိုပ ဲ  သူတို  တမင်ေရးခဲ့သည ်
မဟုတ်ပါလား။ ခပ်ေဝးေဝးက ဓာတ်မီး 
ေရာင်သည် သတူိုဘက်ကိ ုတစ်ချက်ေဝှပီး 
ြပန်ေကွသွားသည်။ ဂိုေဒါင်အေစာင့်၏ 
ဓာတ်မီးဆိုသည်ကိ ု   သုံးေယာက်စလုံး 
သိလိုက်သည်။      ဂိုေဒါင်တစ်လုံးှင့် 
တစ်လုံးက   အလှမ်းေဝးသည့်အတွက ်
တြခားဂိုေဒါင်ဘက်   အေစာင့်သွားစ ်
သူတို လုပ်ငန်းစလိုက်သည်။ 

ကိုစိန်ဘက ခံစည်းိုးသံဆန်ခါကို 
အသာဟလိုက်သည်။     ပထမအကိမ် 
မဟုတ်သည့်အတွက ်  ယ်ပါးေနေသာ 
လက်များက ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ပင်။  အိမ်ရာ 
ေဆာက်ရန် စီမံကိန်းဆိုကာ ဂိုေဒါင်များ 
ထဲတွင် ဘိလပ်ေြမ၊ သံ၊ သစ်သား စသည့် 
လိအုပ်ေသာပစ ည်းများ ထည့်ထားသည်။ 
ပစ ည်းများေရာက်ပီး စီမံကိန်းမစြဖစ ်
သည်မှာ သုံးှစ်ခန်ပင်ရိှပ။ီ ထိသုို မစြဖစ် 
ေလ   ကိုစိန်ဘတို  တွက်ေြခကိုက်ေလ 
ြဖစ်သည်။ သူတိုေရးချယ်လိုက်သည်က 
သံေချာင်းများ ဆိုဒ်စုံထားေသာ ဂိုေဒါင ်
ြဖစ်သည်။ ခံစည်းုိးှင့်လည်းနီး။ ချွံယ် 
လည်းထူ။   ပုန်းစရာ  အကွက်အကွင်း 
လည်းေကာင်း။ သူတိုအတွက် ေနရာမှန် 
ဟု ဆိုရမည်။  အေစာင့်သည် ဓာတ်မီး 
ေဝှကည့်ပီးြပန်သည်က    များသည်။ 
ဂိုေဒါင်လည်း   ဖွင့်မကည့်ေပ။  တြခား 
မည်သမူ လည်း လာစစ်သည်ဟ ုမကားရ။ 
ထိအုြခင်းအရာကပင် ကိစုန်ိဘတိုအတွက် 
သတင်းေကာင်းြဖစ်ေတာ့သည်။   သည် 
ဂိေုဒါင်က   သတူိုဝမ်းေရးကိ ု ေြဖရှင်းေပး 
ေနသည် မဟုတ်ပါလား။

“မ ံကီး...... လာေဟ့”   ထွန်းဦးက 
မ ံကီးကို ေခ ပီး ကိုစိန်ဘေနာက်လိုက ်
သည်။  သံုးေယာက်စလံုး အတွင်းေရာက် 
သည့်အခါ ကျင်လည်ေနသည့် ေြခေထာက် 
များက ကျပ်လုံးဆိုဒ်ရိှသည့် သေံချာင်းများ 
ရိှရာသို။ ထွန်းဦးက ဓာတ်မီးအေသးစားကိ ု
ဖွင့်သည်။    ကိုစိန်ဘှင့်  မ ံကီးက 
သံေချာင်းများကိ ု    အြပင်ထုတ်သည်။ 
အားလုံး အြပင်ေရာက်သည့်အခါ ြပတင်း 
ကို ြပန်ေစ့ပီး သစ်သားြပားညပ်လိုက ်
သည်။ ဆွဲကည့်သည်။ မပွင့်ေပ။ စိတ်ချ 
သွားသည်။ အေစာင့်၏ အရိပ်အြခည်ကိ ု
ကည့်ပီး ရှင်းသည့်အခါ စည်းုိးအြပင်သို 
သယ်ကသည်။ သူတို၏ လ ပ်ရှားမ က 
ှစ်မိနစ်ပင် ကာမည်မထင်။ ထိုေနာက် 
သဆံန်ခါကိ ုအသာေစ့ပီး သတ်ုေြခတင်ခဲ ့
ေတာ့သည်။

ိုးေြမာင်းအတိုင်း       အထက်ကို 
ဆန်တက်လ င် ရာေြခကိ ုေရာက်သည်။ 
ိုးေဘးတွင ်ကိုစိန်ဘအိမ်ရှိသည်။ 

“အုန်းခင်.......ဟဲ့ အုန်းခင်”
“ကုိစိန်ဘ ေရာက်ပီလား ဒီတစ်ေခါက် 

ြမန်သားပဲ”
“ေရေပးစမ်းပါဦးဟ” ကုိစိန်ဘသည် 

ေလှကားေပ ပင် ထိုင်ချလိုက်ပီး ေရကို 
အငမ်းမရ ေသာက်လိုက်သည်။

“ြဖည်းြဖည်းေသာက်ပါ ကိစုန်ိဘရယ် 
အိမ်ေရာက်ပီပ ဲ  စိတ်ချရပါတယ်ေတာ်” 
အုန်းခင်က တိုးတိုးေြပာသည်။

“ဘယ့်ှယ် စိတ်ချရမတုန်း အုန်းခင်ရ၊  
မုိးမလင်းခင် သံေချာင်းေတွ အကုန်ြဖတ် 
ပီး    ဦးေကျာ်စွာ   လက်ထဲေရာက်မ ှ
စိတ်ေအးရမှာ၊   ကဲကဲ ဒိုင်းလ ေတွေပး 
ဟိုေကာင်ေတွအတွက ် ေရယူခဲ့ဦး၊   ဒါနဲ  
ကေလးေတွေရာ အိပ်ပီလား”

“အိပ်ပါပီေတာ်......ကဲ ေရှကသာ 
သွားပါ၊ ကျပ်ေရယူခဲ့မယ်”  ိုးထဲတွင် 
လ ကိုယ်စီြဖင့်    အလုပ် ပ်သွားသည်။ 
သံေချာင်းများကို တစ်ေပခန်ြဖတ်သည်။ 
သိုမှသာ ထုပ်ပိုးရလွယ်ကူပီး ချနိ်ခွင်ထဲ 
ထည့်သည့်အခါ      အဆင်ေြပသည်။ 
အန်ုးခင်ကလည်း ိင်ုသေလာက် ကြူဖတ် 
သည်။ အားလုံးြဖတ်ပီးေသာအခါ ေသချာ 
ချည်ပတ်ပီး ချံထဲသို ထိုးလိုက်သည်။ 

“ကိုကီးစိန်ဘ ဦးေကျာ်စွာ လာရင် 
ေစျးပိုေတာင်းဦးဗျာ   ရသေလာက်ေပါ့၊ 
လဆန်းပိင်ုးေရာက်ရင် အလပ်ုမြဖစ်ေတာ ့
ဘူးေနာ်” မ ံကီးက ညည်းညကာေြပာသည်။

“ေအးပါ မ ံကီးရာ ငါကည့်ေြပာလိက်ု 

ပါမယ်၊   မင်းကေလးလည်း ခုတစ်ေလာ 
ကျန်းမာေရး ချချာေတာ့ ေငွလိုေနတာ 
ငါသိပါတယ်၊ ငါ့မှာလည်း.......” ကုိစိန်ဘ 
စကားမဆက်ေတာ့ေပ။

“ကဲပါ..... ကိုကီးစိန်ဘရာ မနက်မှ 
ေတွမယ်။   မလင်းခင်  ေမှးရေအာင်” 
ထွန်းဦးက စကားလမ်းေကာင်း လ ဲလိက်ု 
သည်။ 

ကိုစိန်ဘ ဘဝတွင် ေကာင်းေကာင်း 
အိပ်မေပျာ်ေသာညများ အလွန်များခဲ့ပီ။ 
ကေလးငါးေယာက ်      ဖခင်အေနြဖင့် 
စားဝတ်ေနေရးသုံးပါးတွင် စားေရးေတာင် 
အိုင်ိုင်   ဝတ်ေရးမှာလည်း   သူေပး 
ကိုယ်ေပးှင် ့တင်းတိမ်ရသည်။ ေနေရး 
မှာေတာ့ သည်တစ်ခါ သံေရာင်းခေလး 
ရရင်   အိမ်အမိုးေလး  လုံေအာင်လုပ်ဦး 
မည်ဟု ကိုစိန်ဘ စီမံကိန်းချထားသည်။ 
သံခိုးရန်တိုင်ပင်သည့်အခါ    အုန်းခင်က 
သေဘာမကျေပ။   ကိုစိန်ဘကေတာ့ 
မိသားစုဝမ်းေရး အထွာများစွာအတွက ်
ေနာက်မတွန်ေပ။

“ခက်ပါ ့အန်ုးခင်ရာ နင်စ်းစားကည့် 
အိမ်သာကျင်းတစ်ကျင်း တစ်ေနကုန် 
ေအာင်တူးမှ   သုံးေလးေထာင် ထမင်း 
ေတာင် နပ်မမှန်ချင်ဘူး၊   ခဆုိ ုနည်းနည်း 
ေတာ့     ေချာင်လည်လာတာေပါ့ဟ 
နင်လည်း    အပင်ပန်းခံပီး  ပဲြပတ် 
မေရာင်းရေတာ့ဘူး”    အုန်းခင်လည်း 
မေြပာသာေတာ့ေပ။ အကီးဆုံးသမီးက 
ှစ်တန်းှင့် ေကျာင်းထွက်ခ့ဲရပီး အငယ် 
ေတွကိုထိန်းရင်း   အေမကို  ကူညီေနရ 

သည်။ ကိုစိန်ဘအတွက် မိဘဝတ ရား 
ငါးပါးဆိုသည်မှာ  ဆင်းရဲြခင်းဟူေသာ 
ေခါင်းစ်ေအာက်တွင်      အြပည့်အဝ 
မေကျိုင်ေပ။

“ေအာက် အီး အီး အွတ်” လင်းကက် 
ပင် တွန်ပီ။      ကိုစိန်ဘတစ်ေယာက ်
ကိမ်းစပ်ေနေသာ      မျက်လုံးများကိ ု
အားယူ၍ မှိတ်လိုက်သည်။ 

“ဦးေကျာ်စွာ   ဒီတစ်ေခါက်ေတာ့ 
ေစျးပိေုပးဦးဗျာ” ကိစုန်ိဘက ဦးေကျာ်စွာ 
၏ အရိပ်အြခည်ကိ ုကည့်၍ ေြပာလိုက ်
သည်။ 

“စန်ိဘရာ ြဖစ်ိင်ုရင် ေပးချင်ပါတယ် 
မင်းလည်းသိပါတယ ်        ဟိုဘက်ကိ ု
ြပန်ထုတ်ရတာ မလွယ်ဘူးကွ” ဦးေကျာ်စွာ 
က သံေချာင်းများကုိ ချန်ိခွင်ထဲထည့်ရင်း 
ေြပာသည်။ ကိုစိန်ဘ ဆက်မေြပာသာ 
ေတာ။့ ဆက်ေြပာပါက ဦးေကျာ်စွာ မဝယ် 
ေတာဘ့ူးဆိလု င် ပိခုက်ပ။ီ တြခားအဆက် 
အသွယ်လည်း          မေရာင်းရဲေပ။ 

ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိသည်။ 
“ေအးဗျာ...... အဲဒါဆိုလည်း  အရင် 

ေစျးေပါ့”
“ေအးပါကွာ မင်းတိုမနစ်နာေစရပါ 

ဘူး” မ ံကီးှင့် ထွန်းဦးက ကိုစိန်ဘ 
ကိုကည့်သည်။   ကိုစိန်ဘက အသာ 
ေခါင်းရမ်းြပလိုက်သည်။   ဦးေကျာ်စွာ 
ြပန်သွားေတာ ့ကိုစိန်ဘတို သုံးဦး ေဝစုခွဲ 
ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။

“ေစျးပိုမရေတာ့ ပစ ည်းပိုသယ်တာ 
ေပါ့ဗျာ” ထွန်းဦးက လူငယ်ပီပီ မခံချင် 
စိတ်ြဖင့်ေြပာသည်။

“အများကီးသယ်လုိ ေြခရာလက်ရာ 
ပျက်သွားရင်    လိုက်ေနပါဦးမယ်ကွ”  
ကိုစိန်ဘက ေတွးေတွးဆဆေြပာသည်။  

“ဟာ....  ကိုကီးစိန်ဘရာ ေနာက်လ 
ထဲဆို ေတာင် ပံးပွ ဲေရာက်ပီဗျ၊ ေငွလိုပ ီ
ေလ၊  ေနာက်အပတ်ကျရင် လသာသာနဲ  
လပ်ုကွက်လည်း မေကာင်းေတာဘ့ူးေနာ် 
မိမိရရ    တစ်ချတီည်း ဲလိုက်ရေအာင် 
ဒီတစ်ချီပီးရင ်နားလိုက်ကတာေပါ့ဗျာ”

မ ံကီးက ထွန်းဦးှင့် တစ်ထပ်တည်း 
သေဘာကို ြပသည်။ 

“ဟုတ်ပါတယ် ကိုစိန်ဘရယ် ရှင်တို 
ထွက်သွားတိုင်း    ကျပ်မှာ  စိတ်ေအး 
လက်ေအး မေနရပါဘူး၊  အမစဲိုးတထတ်ိ 
ထတ်ိနဲ  အဒဲဘီဝမျိးလည်း မေနချင်ေတာ ့
ပါဘူး၊    ကိုယ့်ဟာကိုယ ် ိုးိုးသားသား 
လုပ်စားပီး ထမင်းကမ်းခ ဲယပ်ခပ်စားရ 
တာ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ေတာ်”

အုန်းခင်က     ကေလးိုတိုက်ရင်း 

မျက်ရည်ဝဲကာ ဝင်ေြပာသည်။ 
“ေအးပါကွာ မင်းတိုေြပာတာလည်း 

မှန်ပါတယ် ဒတီစ်ေခါက် များများစားစား 
လပ်ုပီးရင် နားကတာေပါကွ့ာ” ကိစုန်ိဘ 
က   ေရေွးခွက်ကိ ု   ေမာ့ချလိုက်ရင်း 
ေြပာသည်။

တစ်ရာလုံး အိပ်ေမာကျေနချနိ်တွင ်
လူှစ်ေယာက်သည်     ရာလယ်လမ်း 
တစ်ေလ ာက် ခပ်သတ်ုသတ်ုှင်လာသည်။ 
ထိုေနာက် ရာေြမာက်ပိုင်းသို။

“ကိုကီးစန်ိဘ....ကိုကီးစန်ိဘ အချန်ိ 
ကျပီ   သွားရေအာင်”  မ ံကီးအသံက 
ခပ်တိုးတိုး။

“ဒီေနမှ  ကိုကီးစိန်ဘ  ေှးလှချည် 
လား အရင်ဆို ေရှဆုံးက” ထွန်းဦးက 
စိတ်မရှည်ေလဟန်ြဖင် ့ေြပာသည်။ 

“ေအး....ေအး..    လာပါပီကွာ” 
ကိုစိန်ဘလည်း ကပျာကယာ ထွက်လာ 
ရင်း “အုန်းခင်ေရ  သွားပ”ီ

“အင်းပါေတာ်    မကာေစနဲေနာ်” 
အုန်းခင်က   စိုးရိမ်သံြဖင် ့  ေြပာသည်။ 
သုံးေယာက်စလုံး   ိုးအတိုင်းဆင်းလာ 
သည်။ သတူိုေနရာယသူည့်    ေရေြမာင်းထ ဲ
အေရာက်တွင် အေစာင့်၏ အေြခအေနကိ ု
ကည့်သည်။ အေစာင့်က ဆယ့်ငါးမိနစ ်
တစ်ခါလှည့်တတ်သည်။ ယခုအချနိ်ထိ 
ဓာတ်မီးေရာင ်မြမင်ရေသး။

“ေတာက်....  ဒီေနမှ   အေစာင့်က 
ကာလှချည်လား” ထွန်းဦးက ြခင်ိက်ုရင်း 
ေြပာသည်။

“ေဟာ......ေဟာ လာပ”ီ လမ်းအေကွ 
ဆီမှ အေစာင့်၏ ဓာတ်မီးေရာင်ေပ လာ 
သည်။ ထိုေနာက် ဓာတ်မီးတစ်ဆုံးထိုးကာ 
ေလ ာက်လာသည်။ လက်ထဲက တုတ်က 
လည်း ဟိုဒီရမ်းသွားေသးသည်။ 

“ေနာက်တစ်ေခါက် ြပန်မလှည့်ခင ်
အြမန်လ ပ်ရှားရေအာင”်  ကိုစိန်ဘသည် 
ြပတင်းကိုဖွင့်သည်။ ပွင့်သွားေသာအခါ 
အချက်ြပလိက်ုသည်။    ထိုေနာက် သဆံိဒ်ု 
ကီးရာကို ေရးယူကသည်။ ထွန်းဦးက 
အေပါက်အြပင်မှေန၍ စန်ိဘှင့် မ ံကီးက 
အထမှဲေပးသည်။ ထိုေနာက် တစ်ဆင့်ချင်း 
ခံစည်းိုးအြပင်သို    ထုတ်ကသည်။ 
သည်တစ်ေခါက် ပိုများေသာေကာင့် 
ှစ်ဆ ပင်ပန်းသည်။ အြပင်ေရာက်ေသာ 
အခါ ခဏနားပီး အေမာေြဖကသည်။   

“က ဲနားေနလို မပီးေသးဘူး အချန်ိရိှ 
တန်ုး သတ်ုေြခတင်ရေအာင်” ကိစုန်ိဘက 
  းေဆာ်သည်။

သုံးေယာက်စလုံး ေဇာေခ းများြပန်ေန 
ေသာ်လည်း ေရပင်မေသာက်ိင်ု။ ဝမ်းေရး 
အတွက် ိုးတစ်ေလ ာက် ဓာတ်မီးမပါဘ ဲ
ခရီးဆက်ကြပန်ေလသည်။ 

“ကိုကီးစိန်ဘ...      ဒီတစ်ေခါက် 
ဦးေကျာ်စွာ  ကာလှချည်လား”  မ ံကီးက 
ခုတင်ေပ ဝင်ထိုင်ရင်း ေြပာသည်။ 

“ေအးကွ.... ငါလည်းေစာင့်ေနတာ 
သုံးရက်ေတာင်ရှိေပါ”့

“ဒီတစ်ေခါက်.. များများလုပ်ထားပါ 
တယ်ဆုိမှ   ဒီလူက ကာလုိက်တာဗျာ” 
ထွန်းဦးက   ေဒါသသံြဖင့်   ေြပာသည်။ 
အိမ်ေနာက်ေဖးတွင် ကုိစိန်ဘတုိ စကား 
ေြပာကသည်မှာ ေနဝင်မုိးချပ်လုပင်ေရာက် 
ပီ။ ကေလးေချာ့သိပ်ေနေသာ အုန်းခင်၏ 
သီချင်းသံသဲ့သဲ ့ထွက်လာသည်။

“မင်းတိုှစ်ေယာက်စလုံး    အိမ်က 
ထမင်းစားသွားကွာ ငါ့မိန်းမ ကက်သား 

ဟင်းချက်ထားတယ်က”ွ
“ဟာ...   အဆင်ေြပလိုက်ေလဗျာ 

ငါးမရ ေရချိးြပန်တာေပါ့ အစ်မအုန်းခင် 
လက်ရာက တကယ်ေကာင်းမှာဗျိ” မ ံကီး 
က အုန်းခင်ကားေအာင ်တမင်အသံြမင် ့
ေြပာသည်။ ထိုအချနိ်တွင်

“စန်ိဘေရ...ေဟ ့ စန်ိဘ” အမ်ိေရှဆမှီ 
ေခ သံကားရသည်။ 

“ကိစုန်ိဘ အမ်ိေရှက ဘယ်သတူန်ုး” 
အန်ုးခင်က အပ်ိရာထကဲ လှမ်းေြပာသည်။ 

“ေအး...ေအး ငါသွားကည့်လိက်ုမယ်” 
ကုိစိန်ဘ ထွက်ကည့်သည်။ ြမင်လုိက်သည် 
ကသူကီးဦးဘတုတ်ှင့်အတူ ရဲငါးေယာက်။ 
ထိုေနာက်     လက်ထိတ်တန်းလန်းှင့်    
ေခါင်းငိုက်စိုက်ကျေနေသာ ဦးေကျာ်စွာ။ 
ကိုစိန်ဘသည် ေနရာတွင် လဲကျမသွား 
ေအာင် မနည်းထိန်းလိုက်ရသည်။ မ ံကီး 
ှင့် ထွန်းဦးလည်း ထွက်လာသည်။ ြမင်ကွင်း 
ေကာင် ့စကားပင်မေြပာိုင်ေတာ့။ 

“စိန်ဘ.....မင်းတို အဖမ်းခံလိုက်ပါ 
ကွာ၊  မရှိလိုခိုး ခိုးလိုမရှိဆိုတဲ့ ဒီသံသရာ 
ကေန လွတ်ေအာင်န်ုးပါကွာ” ဦးဘတတ်ု 
က ေတာင်းပန်သံြဖင့်ေြပာသည်။ 

“က န်ေတာ်......က န်ေတာ်တို မှားပါ 
တယ် ဘကီးတုတ်ရာ”  ကိုစိန်ဘသည် 
ေယာက်ျားတန်မဲ့   က်ကီးတငင်ငိုကာ 
အကိမ်ကိမ် ေတာင်းပန်ေနေလသည်။ 
ရဲသုံးေယာက်သည ်မ ံကီးှင့်ထွန်းဦးကို 
လက်ထိတ်ခတ်ထားသည်။ ဦးေကျာ်စွာ 
ေရာင်းေသာသံများကုိ မသက  ာ၍ လုိက်ရင်း 
က ကွင်းဆက်မိပီး ကုိစိန်ဘတုိပါ အဖမ်း 
ခံရေလသည်။ ိုးထဲတွင် ဖွက်ထားေသာ 
သံများကိ ုမ ံကီးှင့် ထွန်းဦးက လိုက်ြပ 
သည်။ “ကိုစိန်ဘ.....” အုန်းခင်သည် 
ဖိနပ်မပါဘဲ ေြပးလာသည်။ 

“ေဖေဖ......” သမီးြဖစ်သပူါ အမ်ိေပ မှ 
ဆင်းလာသည်။ ကုိစိန်ဘသည် လက်ထိတ် 
ကို   သမီးမြမင်ေစရန်  ခ ာကိုယ်ှင့် 
မသိမသာ ကွယ်လိုက်သည်။

“ကိုစိန်ဘရယ်.....  ကေလးေတွ 
အတွက်ေတာ ့မပပူါနဲ က န်မတစ်ေယာက် 
လုံးရှိပါတယ် ပဲြပတ်ေရာင်းပီး ေက းပါ 
မယ်ေတာ် ရှင်သာ......ရှင်သာ...ကျန်းမာ 
ေရး ဂုစိုက်ပါ” အုန်းခင်က မျက်ရည် 
များကားမှ  ေြပာသည်။  ကေလးငယ ်
များကေတာ ့ဘာမ မသိ အိပ်လျက်ပင်။

သမီးြဖစ်သူက သူအေဖကို ဖက်ကာ 
တွင်တွင်ငိုေလသည်။ 

“ငါတုိလည်းရိှပါတယ်....   စိန်ဘရာ   
ဘာမှမပူပါနဲ” ဦးဘတုတ်က အားေပးသည်။ 

“ခုလို အဖမ်းခံလိုက်တာ  ေကာင်းပါ 
တယ်၊  လုပ်ရဲရင်  ဝန်ခံရဲတဲ့  ကိုစိန်ဘတို 
စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း    ေလးစားပါတယ်၊ 
ရာဇဝတ်ေဘး ေြပးမလွတ်ဆိတုဲ ့စကားပု ံ
လိုပဲ   အဖမ်းခံလိုက်တာက  ြပစ်မ ေတွ 
အတွက် ေပးဆပ်ပီးရင် ေအးေအးချမ်းချမ်း 
ဘဝသစ်စလိုရပါတယ်၊ ေရှာင်ပန်ုးေနမယ် 
ဆိရုင်ေတာ ့တစ်သက်လံုး လွတ်လမ်းမရိှ 
ေတာဘ့ူးေပါဗ့ျာ၊ ဒါေကာင့် ဥပေဒေဘာင် 
တွင်း   ေနထိုင်ြခင်း  ေဘးကင်းရန်ကွာ 
လွန်ချမ်းသာလို ဆိုရတာေပါ့”

  ရဲအရာရှိတစ်ဦးက  ရှင်းြပသည်။  
ကိုစိန်ဘသည်  ေခါင်းငိုက်စိုက်ကျကာ 
ဘာမ ြပန်မေြပာိုင်။ ရင်ထဲတွင ်အပူမီး 
ေတာက်ေလာင်ေနသည်။ ကုိစိန်ဘတုိကုိ 
ကားေပ တင်ေခ သွားေသာအခါ အန်ုးခင် 
မှာ အုပ်ကိးြပတ်ကျန်ခဲ့ေလသည်။    ။ 



ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

သူက န်ဘဝ လွတ်ေြမာက်ရန်

အစ်ေတွးလို ကံ၊

ိုးသားေြဖာင့်မှန် ဗိုလ်ေအာင်ဆန်း

ြပည်သူချစ်တဲ့ပန်း။

ကိုယ်စိတ်ပန်းလည်း မညည်းရှာ

ကိုဘဝင်းေလးပါ၊

စိမ်းညိြပာြပာေတာင်တန်းက

စဝ်စံထွန်းလည်း ပါတယ်ဗျ။

ဒီးဒုတ်မည်ရ ဦးဘချိ

ဦးရာဇတ်လည်း ပါသကို၊

ဦးအုန်းေမာင်ဆို ဝန်ကီးတဲ့

မှတ်သားသင့်ေပရဲ။

သခင်ြမနဲ မန်းဘခိုင်

စြံပ ဇွဲမ  ိင်၊

ကိုးပွင့်ပန်းခိုင် ေမာင်ကိုေထွး

ေသချာမှတ်စိုေလး။

ရနံသင်းပျံေမ း။    ။
စိုင်းေနဝန်း(ဟုမ လင်း)

ရှစ်တိုင်းဝဠာ မ  င်းညိကာ

မိုးတဖွဲဖွဲရာ

ကိုးဦးဇာနည် ဝိညာ်မဲ့

ေသွးတိုေြမခခဲ့။

ဇူလိုင်လကွဲ  မေမ့ိုင်

လွမ်းရယခုတိုင်

ေမာ်ကွန်းခိုင်တဲ့ ြပည်ချစ်ပန်း

ကိုးဦးဇာနည်မှန်း။

ဗိုလ်ေအာင်ဆန်းတဲ့ မျိးချစ်သူ

လွတ်လပ်ေရးကိုယူ

အသက်ကိုလှ သူေလေပး

တိုင်းြပည်လွတ် ေြမာက်ေရး။

ဗိုလ်ချပ်ေပးတဲ့ မူလမ်းစ်

ဆက်ေလ ာက်ကဖိုပင်

ကိုယ်စီတာဝန် ေကျပွန်မှ

သူကိုချစ်ရာကျ။

ပန်းေခွချလို ညီညီညာ

ဦး တ်ကစိုကွာ

တိုေတွြပရာ ကုသိုလ်က

သာဓု အမ ရ။   ။
ြဖြဖစုလွင(်ပညာေရး)

(၇၄)ှစ် ေြမာက် အာဇာနည်ေနအတွက် မျိးဆက်သစ်တို ေရးဖွဲသည့် ကဗျာများ

အာဇာနည်ေန မေမ့ဖွယ်

ဇူလိုင်ဆယ့်ကိုးကွယ်။

လူတိုင်းရင်ဝယ် မျက်ရည်ဖုံး

ေကကွဲ ဘယ်မဆုံး။

အာဇာနည်ကုန်း သွားကာရယ်

အေလးြပကတယ်။

အားလုံးရင်ဝယ် မေမ့ဘူး

အာဇာနည် ကိုးဦး။

ှစ်စ်အထူး သတိရတယ်

တမ်းတ မျက်ရည်လည်။

ြဖစ်ိုင်ရင်ကွယ် ြပန်ေခ ေပး

ရင်တွင်းဆ ေလး။  ။
လ  င်းနဒီေကျာ်(ေရ ရံေြမ )

တစ်ဆယ့်ကိုးရက်  လဇူလိုင်

ဇာနည်ကိုးဦး  မေမ့ိုင်၊

မျက်ရည်မိုးဖိင်  ကမ ည်းထိုး

တိုြပည်သူများ  ရင်ေတွကျိး။

ြမန်မာ့(အ)မျိးသားေခါင်းေဆာင်ေတွ

အာဇာနည်ေန  လွမ်းသက်ေသ၊

ဂုဏ်ြပကာေလ  အေလးထား

လွတ်လပ်ေအာင်ပွဲ  ဖခင်များ။

ရှာမှရှားတဲ့  ြမန်ြပည်ခွင်

ြပည်ပရန်များ တိုက်ထုတ်ှင်၊

ကမ ည်းတွင်တဲ့  ေတာ်လှန်ေရး

ဗမာတိုရဲ  လွတ်လပ်ေရး။

သမိုင်းေသွးတို  ကျခဲ့ေပ

မိုးဖွဲကျတဲ့ ေနစေန၊

မျက်ရည်မိုးေစွ  ေက ကာေြပာင်း

ကိုးဦးဇာနည်  သူရဲေကာင်း။    ။
သစ ာေစတမာန်(ြမင်သာ)

ဇူလိုင်ဆယ့်ကိုး မျက်ရည်ြဖာ

လွမ်းဆွတ် တမ်းတကာ။

ေပးဆပ်လိုသာ အသက်ေပး

တိုင်းြပည် လွတ်လပ်ေရး။

အာဇာနည်ေသွး ရဲရဲနီ

ဗိုလ်ချပ် ဦးေဆာင်သည်။

ကိုးဦးစုံညီ မျိးချစ်စိတ်

စံြပဦးေဆာင်ထိပ်။

ဇာတိမာန်ရိပ် သမိုင်းကျန်

ြပည်ေထာင်စု အဓိ  ာန်။

တိင်ုးြပည်ေကာင်းရန် လမ်းစ်များ

သူတို ချမှတ်သွား။

ြမန်မာြပည်ဖွား ဇာနည်ေတွ

ေကာင်းရာ ေရာက်ပါေစ။

ဦး တ်ကာေလ အေလးြပ

တိုင်းရင်းသား လူထု။    ။

ဖိးထက(်ေရစကိ)

ကိုးပွင့်ကယ်ခိုင် ေက ကာကျ

ဆယ့်ကိုးဇူလိုင်လ။

ေမ့မရတဲ့  ရင်ထဲမှာ

ယေနထိတိုင်ပါ။

ြမန်မာေရ ြပည်  လွတ်လပ်ေရး

သက်စွန်ေဆာင်ရက်ေပး။

ှလုံးေသွးနဲ ကမ ည်းတင်

သမိုင်းေမာ်ကွန်း၀င်။

ဇာနည်သခင် ေခါင်းေဆာင်များ

ြပည်သူမေမ့ထား။

စိတ်ဓာတ်ြမင့်မား ှလုံးကည်

ြပည့်၀လက်ုံးရည်။

ဘာမထီတဲ့ သာကီမျိး

မငဲ့ကွက်ကိုယ်ကျိး။

အမျိးသားေရး လမ်းစ်ေတွ

ချမှတ်ခဲ့ပါေပ။

ဂုဏ်ြပစိုေလ မေမ့ေကာင်း

ြပည်သူသူရဲေကာင်း။     ။
ေမာင်ကည်လင(်ေရ ကိးကာ)

သမိုင်းတစ်ေခတ် ထူခဲ့သည်

ကိုးဦးအာဇာနည်။

ကျဆုံးခဲ့ပီ တစ်ဆယ့်ကိုး

ဇူလိုင်မျက်ရည်မိုး။

ဘဝင်ညိးခဲ့ ြပည်သူေတွ

မေမ့ရက်ိုင်ေပ။

တာဝန်ေကျပွန် ထမ်းရက်သွား

ြပည်ချစ်ေခါင်းေဆာင်များ။

ေသွးစည်းအားနဲ ထွန်းလင်းေြပာင်

တိုင်းြပည်အလင်းေရာင်။

ဗိုလ်ချပ်ေခါင်းေဆာင် ဇာနည်တို

ဂုဏ်ြပကပါစို။

လွတ်လပ်ေရးသို ေရှး ကာ

ေပးဆပ်ခဲ့ေလတာ။

ယေနတိုင်သာ အစ်မေမ့

အာဇာနည်များေန။   ။
  သ င်ညိမ်း

သမိုင်းတွင်တဲ့ လဇူလိုင်

မျက်ရည်မိုးတိုဖိင်။

စိတ်ဝယ်မခိုင် ဘဝင်ညိး

ရက်ြမတ်တစ်ဆယ့်ကိုး။

အမျိးဘာသာ သာသနာ

ြမင့်မားေရးကိုသာ။

ေရှး ေတွးကာ တိုင်ပင်လို

တိုင်းြပည်ေကာင်းစားဖို။

အာဇာနည်တို တွဲလက်ယှ်

ဗိုလ်ချပ်ေခါင်းေဆာင်ပင်။

ထိုေနရက်တွင် အသက်ေပး

ကိးပမ်းလွတ်လပ်ေရး။

အေလးထားလို ဂုဏ်ြပေစ

သမိုင်းရဲအေမွ။

လက်ဆင့်ကမ်းေပ ဘယ်မေမ့

ြမန်မာ့အာဇာနည်ေန။    ။
    ေစာလူ(လ  င်သာယာ)

ဆယ့်ကိုး ဇူလိုင်မှာ ြမန်မာ့ အာဇာနည်ေန အာဇာနည်ေန တိုမေမ့

ကိုးဦး အာဇာနည်
အာဇာနည်ေန

အာဇာနည်များကို
အေလးြပစို

မေမ့ိုင်ပါအတည် 
ကိုးဦးအာဇာနည်

အာဇာနည်ေန တိုမေမ့



ဝတ တို

မင်းသူရိန(်သာကီွယ်)

 ဇူလိုင်   ၁၈၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

ဇူလ

(၁)
ရာဦးေကျာင်းမှ  ထွက်ေပ လာေသာ 

ဆရာေတာ်၏   သီလေပးတရားသံကို 
နားေထာင်ရင်း ေွလူ  စိတ်လ ပ်ရှားေနမိ 
သည်။  သ  ကန်တွင်း  အခါကီးရက်ကီးမုိ 
ဘုန်းကီးေကျာင်းတွင်     ဥပုသ်သီလ 
ေဆာက်တည်ေနသူများြဖင် ့  ြပည့်ှက ်
ေနသည်။  ေွလူ  တစ်ေယာက်ကေတာ ့
ဆွမ်းချက်သည့် ေနာက်ေဖးေဆာင်တွင ် 
လူလစ်ရန်   ေချာင်းေနသည်။   ဒီေနမှ 
ကပ ိယဦးြမသည် ထုိအနားမှာ ေဆးလိပ် 
ထိုင်ဖွာေနေတာ့   သူသွား၍မရေသး။ 
မလှမ်းမကမ်းရှိ      သစ်ပင်အကွယ်မ ှ
ေချာင်းရင်း       ကပ ိယကီးအလစ်ကိ ု  
ေစာင့်ေနသည်။ သူဆ ြပည့်သွားသည်ဟ ု 
ဆိုရမည်။ ကပ ိယကီးသည ်  ဆွမ်းချက် 
သည့် ေနာက်ေဖးေဆာင်မှ   အိမ်သာ 
ဘက်သို   ထွက်သွားသည်။   သူလည်း 
ကမန်းကတန်းသွားပီး     ပါလာေသာ  
ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲသို  ထမင်းအိုးကီး 
ထဲမှ   ထမင်းေတွကိ ု    ခူးခပ်ထည့်ရန် 
ြပင်လိုက်သည်။

“အဒိ ဒါနာ...ေဝရာမဏိသိက ာပဒံ.
သမာဓိယာမိ...”

“အဒိ ဒါနာ...ေဝရာမဏိသိက ာပဒံ.
သမာဓိယာမိ...”

ဘန်ုးကီးေကျာင်းဆမှီ  ဆရာေတာ်၏ 
သလီေပးသှံင့်အတ ူတရားနာသမူျား၏ 
ရတ်ဆိုသံကို  ကားလိုက်ရသည်။ အဒိ  
ဒါနာဆိုတာ      သူတစ်ပါးပစ ည်းဥစ ာ 
ခိုးယူြခင်းမ ှ      ေရှာင်က်ြခင်းဆိုတာ  
သူသိပါသည်။  ဘာလုပ်ရင်ေကာင်းမလ ဲ
ဆိုသည့်  အေတွးက  သူဆီေရာက်ရှိလာ 
သည်။ ထိုအတ ူေနမေကာင်းသည့် အေမ 
ှင့်ညီမေလး၏  မျက်ှာကို   ြမင်ေယာင ်
လာမိသည်။ထမင်းအိုးအကီးကီးထဲက 
အခလုိအုနည်းငယ်ယတူာ  သပ်ိပီးသသိာ 
လှသည်မဟတ်ုမှန်း  သေူတွးလိက်ုသည်။ 
မထူးေတာ့ပါဘူးဆိုပီး   ှစ်ေယာက်စာ 
ထမင်းများကုိအိတ်ထဲသုိ အြမန်ခပ်ထည့် 
လိက်ုသည်။ ထိုေနာက် အသင့်ပါလာေသာ  
အိတ်အေသးေလးထဲသို   ဟင်းအိုးထဲမ ှ
ဘဲဥဟင်းှစ်လုံးအား     ခပ်ထည့်လိုက ်
သည်။

ထိုေနာက်    ဘုန်းကီးေကျာင်း 
အေနာက်ဘက်အုတ်တံတိုင်းကို   အြမန် 
ေကျာ်၍  အိမ်ကိုအေြပးြပန်လိုက်ေတာ့ 
သည်။  အိမ်ှင့်  ဘုန်းကီးေကျာင်းသည ် 
ေကျာချင်းကပ်တည်ရှိသည်မို  ရာထဲရှိ 
လူေတွြမင်သွားမည်ကိ ု  စိုးရိမ်စရာမလိ ု
ေပ။ ရာထဲရှိအိမ်များမှာလည်း တစ်အိမ် 
ှင့်တစ်အမ်ိ အတန်ငယ်ကွာေဝးကသည်။

ေွလူမှာ  အေဖမရှိေတာ့ပါ။   အေမ 
ြဖစ်သူမှာ  ကျန်းမာေရးေကာင်းလှသည ်
မဟတ်ု။ အသက်ရှစ်ှစ်အရယ် ညမီေလး 
ှင့်  မိခင်လူမမာတိုအား သူကပင်ရှာေဖ ွ
ေက းေမွးခဲ့ရသည်။   ယခုဆိုလ င်   သူ 
အသက် ဆယ့်သုံးှစ်ေကျာ်ရိှပြီဖစ်သည်။ 
ပညာေရးအေနြဖင့်     ငါးတန်းထိသာ 
သင်ကားပီး ေကျာင်းထွက်ကာ ညမီေလး 
၏  ပညာေရးအတွက်သာ  ဦးစားေပးခဲ ့

ရသည်။
အရင်ရက်ေတကွ ရာထရိှဲဦးဖိုးေမာင် 

တိုအိမ်တွင်      ွားစာစ်းေပးြခင်း၊ 
ထင်းြဖတ်၊   ေရခပ်ေပးြခင်းြဖင် ့  ေနစား 
ခေလးပုံမှန်ရခဲ့သည်။    ဦးဖိုးေမာင်တို 

မိသားစုကလည်း  သူတိုကိုသနားေသာ 
ေကာင့်  ကံရင် ကံသလို  ဆန်ေလး၊ 
ဟင်းစားေလးပါ    ေပးတတ်ေသးသည်။  
ယခု   ဦးဖိုးေမာင်တိုက   မိတွင်အလှ 
ရိှသည့်အတွက်  လွန်ခဲေ့သာှစ်ရက်ကပင် 
မိတက်သွားကသည်။    သ  ကန်ပီးမ ှ 
ြပန်လာကမည်တဲ့။    ွားများကိုလည်း   
ဟိုဘက်ရာမှ     ေဆွမျိးေတွထံအပ်ခဲ့ 
ေသာေကာင် ့ ေွလူအတွက်  ဒီသ  ကန် 
ရက်က အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ခဲ့ရသည်။

ရာထဲတွင်လည်း   သူအလုပ်ှင့်သ ူ
စားိုင်ုံေလာက်သာ  ေြပလည်လှသည ်
ဆိုေတာ့          သူကိုအလုပ်ေပးိုင်ရန ် 
အဆင်မေြပကေပ။ ထိုေကာင် ့  လုပ်မိ 
လုပ်ရာကိ ု လုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   ထိုသို 
လုပ်မိရန်ကိုလည်း     သူငယ်ချင်းြဖစ်သ ူ 
ေကျာ်သက်ထံမ ှရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

 (၂)
အဒဲေီနက  ဦးဖုိးေမာင်တုိွားများကုိ  

ေတာထတွဲင် သွားေကျာင်းေပးခဲေ့သာေန 
ြဖစ်သည်။    ရာထဲရှိ   သူငယ်ချင်းြဖစ်သ ူ
ေကျာ်သက်ှင့်အတ ူ   ွားေကျာင်းရင်း 
ေြပာမိေြပာရာ  စကားများေြပာေနြဖစ်ခဲ ့
သည်။

“မေနက    သံခဲနဲငါနဲ    ဘုန်းကီး 
ေကျာင်း ေရာက်ခဲတ့ယ်ေလ၊ ရာလူကီးက  
ကပ ိယဦးြမကိ ုညေနသူအမ်ိလာဖို ငါတိုနဲ  
မှာခိုင်းတာ   အဲဒါေကာင့်  ဘုန်းကီး 
ေကျာင်းေရာက်သွားတာ      ဥပုသ်ေန  
ဆိုေတာ့    ဆရာေတာ်ကတရားေဟာ 
ေနတယ်ေလ..ဒါေကာင့်ငါနဲသံခဲလည်း  
ကပ ိယကီးကိုရှာရင်း အေနာက်ဘက် 
ဆွမ်းချက်ေဆာင်ဘက် ေရာက်သွားေရာ.. 
ကပ ိယကီးကလည်း    ဘယ်သွားေနလဲ 
မသိပါဘူးကွာ..   အဲဒီမှာ   ဆွမ်းချက် 
ေဆာင်က  ဟင်းေပါင်းနံကေမ းေနတာ 
ပေဲလ..ဒါနဲငါတိုလည်း ဗိက်ုဆာေနတာနဲ  
ကမန်းကတန်း    အြမန်ခူးခပ်စားလိုက ်
တာ..အားပါး..ေကာင်းမှေကာင်းပကွဲာ..”

“မင်းကလည်း  ဆရာေတာ်ေတာင ်
ဘ်ုးမေပးရေသးဘူး ငရဲကီးကုန်ဦးမယ်..”

“ဟာ.. ေွလူ.. မင်းကလည်းကွာ..
ဆရာေတာ့်အတွက်က ဆွမ်းစားေဆာင်မှာ  
အကုန်ြပင်ပီးသား ငါတိုစားတာေတွက  
လူေတွေယာဂီေတွအတွက်ပါကွ.. ငါတို 
ှစ်ေယာက် စားတာေလာက်နဲေတာ ့ဘာမှ 
မြဖစ်သွားဘူး..  ဒါနဲ   ဘုန်းကီးေကျာင်း 
မင်းတိုအိမ်ေနာက်ဘက်နဲ  ကပ်ေနတာ 
ဆိုေတာ့  မင်းလည်း   အေရးေပ လိုရင် 
အတ်ုတတံိင်ုးေလးေကျာ်ပီး.. ကပ ိယကီး 
အလစ်သွားယူုံပ.ဲ”

“ဟာ...ေကျာ်သက်.. မင်းေပါက်ကရ 
မေြပာနဲေနာ်..”

“ေနာက်တာပါကွာ..   ငါကစကား 
အြဖစ် ေြပာတာပါ...”

အိမ်ေနာက်ေဖးမှာ     ရပ်ေနရင်း 
ေကျာ်သက်ှင့်  ေြပာခဲေ့သာ  စကားများကိ ု 
ြပန်လည်ကားေယာင်လာမသိည်။ စကား 
အြဖစ်ှင့်ေြပာခဲ့ကေပမယ် ့  အေရးကံ 
ေတာ့လည်း အသုံးချခဲ့ရသည်ေလ။

(၃)
“သား..ေွလူ..ြပန်လာပီလား..”
အေမက  အိပ်ရာထဲမှာ   လှဲေနရင်း 

လှမ်းေမးလိုက်သည်။       အေမ့ကို  

ေခါင်းညိတ်ုံသာ   ညိတ်ြပလိုက်သည်။ 
ညီမြဖစ်သ ူ ှင်းြမကေတာ ့ အိမ်ေထာင့် 

တွင် တစ်ေယာက်တည်းထုိင်ရင်း ကစား 
ေနသည်။ 

“ညမီေလးေရ.. ထမင်းစားမယ်လာ..
အေမလည်း..တစ်ခါတည်း ထမင်းစား 

လိုက်ေနာ်..”
ထမင်းပန်းကန်ှစ်ချပ်ှင့် ပန်းကန် 

လုံးတစ်လုံးကိယုူပီး ယလူာေသာ  ထမင်း 
ှင့် ဘဲဥဟင်းတိုကိ ုထည့်လိုက်သည်။

“ဟင်..သားေရာ.. စားေလ..သားက 
မစားဘူးလား”

“ဟို..ဟို.. သား.. သားကရာထဲမှာ 
အလှရှိတာနဲ    တစ်ခါတည်းစားခဲ့တာ 
အေမရ..    အခုအေမနဲ     ညီမေလးဖို  
ပါဆယ်ဆွဲလာတာ..   သားကဝေနပီ.. 
အေမနဲညမီေလးသာ ဝေအာင်စားေနာ်..”

“ဪ..သားစားပီးပီဆိုရင်လည်း 
ပီးတာပ.ဲ.အေမ့ကိုေတာ့မညာနဲေနာ.်.”

“မညာပါဘူး အေမရ. အေမသ့ားမညာ 
တတ်တာ အေမသိသားနဲ”

“ကိုကီး..   ဘဲဥဟင်းက    စားလို 
ေကာင်းတယ်သိလား”

“ဟုတ်လား.. ညီမေလး.  ဝေအာင ်
စားေနာ်”

ေြပာသာေြပာေနရသည်။    ဗိုက်က 
ေတာ့ ဆာေနသည်။   သိုေပမယ့်လည်း 
အားပါးတရစားေနေသာ    အေမှင့် 
ညီမေလးကိုကည့်၍  ပီတိေတွြဖစ်ေနခဲ့ 
ရသည်။

“ေွလူ.ေရ...ေွလူ...”
အိမ်ေရှမှေခ သံေကာင့်    ကမန်း 

ကတန်းထကည့်လိုက်ေတာ့ ရာထဲမှ 
ေဒ ရင်လှကိ ုေတွလိုက်ရသည်။

“ဗျာ..ေဒ ကီးရင်လှ...ဘာကိစ ရှိလို 
လဲဗျ..”

“နင့်ကုိ ဆရာေတာ်က အခုချက်ချင်း 
ေကျာင်းကိ ု လာခဲ့တဲ့   အဲဒါမှာလိုက်လို 
လာေြပာတာ...”

“ဗျာ..ဪ.ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့..."
အမှန်အတိုင်းေြပာရလ င်  သူအရမ်း 

ကို  ထိတ်လန်သွားမိသည်။  ဆရာေတာ် 
သည် စည်းကမ်းကီးသလိ ုလက်သေံြပာင် 
သည့်အတွက်  ရာထရိှဲ  လူကီးတချိပင်..
ဆရာေတာ်ကို ေကာက်ရံကသည်။

“သား..ဆရာေတာ်.. ဘာခုိင်းမလုိလဲ 
မသိဘူး..အြမန်သွားေလ..”

ဘာမှမသိေသာ     အေမကေတာ့ 
စိုးရိမ်မ   ကင်းမဲ့စွာပင ်   လ တ်ေနေသး 

သည်။    မသွား၍လည်း    မြဖစ်သည်မို  

ကိယ့်ုအြပစ်ှင့်ကိယ်ုသာ ရိှပါေစေတာ့ဟု 
ခယံူပီး အားတင်းကာ ဘန်ုးကီးေကျာင်း 
ဆီသို ဦးတည်လိုက်ရေတာ့သည်။

(၄)
ဘုန်းကီးေကျာင်းေပ သို  တက်ခါနီး 

တုန်ေနေသာ    ေြခေထာက်တိုေကာင် ့
ေလှကားလက်ကိုင်ကို     အားြပရင်း 
တက်လိုက်သည်။      ေကျာင်းေပ သို 
ေရာက်ေရာက်ချင်း    ပလ င်ေပ တွင် 
မိန်မိန် ကီးထိုင်ေနေသာ  ဆရာေတာ်ကို 
ြမင်ေတွလိုက်ရသည်။ ထိုအတူ  မလှမ်း 
မကမ်းမှာ ချတ်ိဆဲွထားေသာ ဆရာေတာ် 
၏    လက်စွဲေတာ်ကိမ်လုံးကိုလည်း 
ထိတ်လန်စွာ ေတွလိုက်ရသည်။

 “ေွလူ..   ဘာလုပ်ေနတာလဲ..
လာေလ”

ဆရာေတာ်၏  ေခ သံက  ေွလူ 
အတွက်ေတာ့  သည်းေြခပျက်သွားသည့် 
တိုင်   ခံစားလိုက်ရသည်။   ထိုေကာင် ့
အေတွးများြဖင့်    ရပ်တန် ေနရာမှ 
ဆရာေတာ်ဆသီို  အြမန်သွားလုိက်ေတာ့ 
သည်။ ဆရာေတာ်ေရှသုိေရာက်သည်ှင့်  
ဦးစွာကန်ေတာ့လိုက်သည်။

“ေွလူ” “တင်..တင်ပါ့ဘုရား”
“မင်းတိုမိသားစ ု  ဒီေန    ေနလယ် 

ထမင်း စားပီးပီလား”
“ဟို..ဟို...”
“ဟိုေတွ.. ဒီေတွမလုပ်နဲ   ဦးြမေရ..

ဦးြမလာဦး..”
သ ူေြဖရခက်ေနစ်မှာပင် ဆရာေတာ်  

က ကပ ိယကီးကုိ  လှမ်းေခ လုိက်သည်။ 
ဘာေတွ   ဆက်ြဖစ်လာမလဲဆိုတာကို 
ေတွးပီး   စိုးရိမ်မ ေတွြဖစ်ေနခဲ့ရသည်။ 
ခဏကာေတာ့      ကပ ိယကီးသည ် 
သူအနားသို ေရာက်ရှိလာေတာ့သည်။

“ဦးြမ”
 “တင်ပါ့ဘုရား”
“ေကျာင်းမှာဆွမ်းကျန် ဟင်းကျန် 

ေတွ ရှိေသးလား”
“တင်ပါ့..ရှိေသးပါတယ်ဘုရား”
“အဲဒါဆို ေွလူတို မိသားစုအတွက် 

ထည့်ေပးလိုက်ပါ”

“တင်ပါ့ဘုရား”
ဦးြမသည် သူအနားမှထ၍ ေနာက်ေဖး 

ေဆာင်သို     ဝင်သွားသည်။  သူကေတာ့ 
ဆရာေတာ်၏  အြပအမူကို  နားမလည် 
ိင်ုေအာင်   ြဖစ်ေနခဲရ့သည်။ သထူင်ထား 
ေသာအရာများှင် ့   ယခုကံေတွေနရ 
ေသာ အရာေတွသည် အားလုံးဆန်ကျင ်
ဘက်ေတွ ြဖစ်ေနခဲ့သည်။

“ေွလူ”
ဆရာေတာ်၏ ေခ သေံကာင့် အေတွး 

များရပ်တန်သွားခဲ့ရသည်။
“တင်ပါ့ဘုရား”
“ေအး. ဒကာကီးဦးဖိုးေမာင်ဆီက  

မင်းအေကာင်း သိခဲ့ရတာ ေအး သူတို 
မိတက်ေနတုန်း      မင်းတိုစားေရး 
ေသာက်ေရးအဆင်မေြပမှာစိုးလို အခု 
မင်းကိုေခ ခိုင်းလိုက်တာ”

“တင်ပါ့ဘုရား”
“ေအး..  ဒါေကာင့်  ဒီရက်အတွင်း 

မင်းတိုအိမ်အတွက်   ထမင်းနဲဟင်းကို 
ေကျာင်းမှာ ေနတိုင်းလာယူ ငါ ကပ ိယ 
ဦးြမကိုမှာထားမယ”်

“ဟင်..”
“ဘာဟင်လဲ..  ငါေြပာတာမကား 

ဘူးလား”
“ကား..ကားပါတယ်ဘုရား..တင်ပါ့ 

ဘုရား..”
“ေအး.ဒါဆိ ုဦးြမဆကီေနသွားယူပီး.

ြပန်ေတာ့..”
“တင်ပါ့ဘုရား”
ဆရာေတာ်ကိုဦးချပီး  ေနာက်ေဖး 

ေဆာင်ကို    သွားလိုက်သည်။     ဦးြမ 
ေပးလိုက်ေသာ ထမင်းနဲဟင်းကိုယူပီး  
သူကိယ်ုသရှူက်ေနမသိည်။ အခိက်ုအတန် 
ေလးအတွင်း  မှားယွင်းေသာအမှားေလး 
သည်  ဆရာေတာ်၏  ေမတ ာေစတနာ 
ေအာက်ဝယ်   ရှက်ရံစရာတစ်ခ ု ြဖစ်ခဲ့ရ 
သည်။  ဘယ်သမှူမသေိပမယ့်  ကိယ့်ုကိယ်ု  
ကိုယ်သိေသာ  အသိတစ်ခုေအာက်ဝယ်  
ေဆာက်တည်ရာမရ ြဖစ်ခ့ဲရသည်။ သုိေသာ် 
လည်း    သူမှာမည်သိုေသာ ရည်ရယ်ချက်မှ  
မရှိခဲ့ပါ။  အေမှင့်   ညီမေလးအေပ  
ေက းချင်ေသာ အြဖထည်    ေစတနာေလး 
သာ ရိှခဲပ့ါသည်။ ထိေုစတနာေလးသည်ပင်          
သူကို  လမ်းမှန်ကုိ   တွန်းပုိေစခ့ဲသည်ဟု 
ခံယူလိုက်မိသည်။ ေနာက်ေနာင်  ထိုသို 
ေသာ     ြဖစ်ရပ်များကိ ု   ဘယ်ေတာ့မှ 
လုပ်ေတာ့မည်မဟုတ်ဟု    ဆံုးြဖတ်ချက် 
ချရင်း ြပန်ခဲ့လိုက်ေတာ့သည်။

“ေွလူေရ...”
ေကျာင်းမုခ်ဝသို  မေရာက်ခင်မှာပင ်

ေကျာင်းေဆာင်ေပ မှ     ဆရာေတာ်က 
သူကို လှမ်းေခ လိုက်သည်။

“ဘုရား..”

“ေအး..ေနာက်ေနေတလွာရင် ခလုိပု ဲ
ေကျာင်းေရှကလာခဲ.့.      ေနာက်ေဖး 
အုတ်တံတိုင်းက ေကျာ်မလာနဲ  တစ်ခုခု 
ြဖစ်မှာစိုးလို..ကားလား..”

“တင်ပါ့ဘုရား”
ဆရာေတာ်သည်  ေြပာပီး အထဲဝင် 

သွားေတာ့သည်။ ဆရာေတာ်က  ဘာကို 
ဆိုလို၍   ေြပာမှန်းသူမသိချင်ေတာ့ပါ။ 
သ၍ိေြပာသည်ြဖစ်ေစ  မသ၍ိ ေြပာသည် 
ြဖစ်ေစ    မိမိက   မှားခဲ့သည်ဆိုေသာ 

စိတ်တစ်ခုြဖင့် အရာရာကုိရင်ဆုိင်ုိင်ရန် 

ကိးစားပီး    ေနာင်အနာဂတ်ေနရက ်
များကိုသာ  သန်စင်ေအာင်  ေနထိုင် 
သွားရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်ေတာ့သည်။

ယခုဆိုလ င်    ေွလူတစ်ေယာက ်
ပံးေနိုင်ခဲ့ပီေလ။



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

(တနဂ  ေွေန )

၁

လူဘဝဟာ    တိုေတာင်းတဲ့   အခိုက်အတန်ေလး 

တစ်ခလုို က န်ေတာ်တိုကားဖူးခဲ့ကတယ်။ တကယ် 

လည်း လူဘဝဟာ ခပ်တိတုိ ုအခိက်ုအတန်ေလးတစ်ခ ု

ပါပဲ။ ေလာကကီးဆိုတာ အဆိုး၊ အေကာင်း ှစ်လီ  

ဒွန်တဲွယှက် ယ်စီးဆင်းေနတဲ ့ြမစ်ကီးတစ်စင်းလုိပဲ  

ဆိုပါရေစဗျာ။ က န်ေတာ်တိုဟာ ဒီေလာကြမစ်ကီး

ရဲလ  င်းတပံိုးေတေွအာက်မှာ ြမပ်တစ်လှည့်၊ ေပ တစ် 

လှည့်နဲေပါ့။ အဆိုး၊ အေကာင်းေတွကိ ုတစ်လှည့်စီ  

ခံစားရရင်း  ဘယ်ေရာက်မယ်ဆိုတာ  မေရမရာနဲပ ဲ

ဒီေလာကြမစ်ကီးနဲအတ ူ    လိုက်ပါစီးေမျာရတာ 

မဟုတ်လားဗျာ။

တင်းတိမ်ေရာင့်ရဲမ ေတွ ဆုတ်ယုတ်လာ

ေရှးလူကီးေတွရဲ အဆိုအရ ဆုတ်ေခတ်ကီး

တြဖည်းြဖည်းေရာက်လာခ့ဲပီလုိ ဆိုကြပန်ပါတယ်။  

“ဟာကွာ ဆုတ်ေခတ်ကီးလုိေြပာရေအာင် ဘာေတွ 

များ  ဆုတ်ယုတ်လိုလဲ။ ဒီေလာက်အရှိန်ြပင်းြပင်းနဲ  

တိုးတက်ေခတ်မီလာေနတာ      မဟုတ်လား”လို 

ေမးစရာရိှပါတယ်။ ဟတ်ုကဲ။့ တိုးတက်ေခတ်မလီာတဲ ့ 

ဒီေခတ်ကီးမှာ တင်းတိမ်ေရာင့်ရဲမ ေတွ ဆုတ်ယုတ် 

လာတယ်။ ေနရတဲ့ လူသက်တမ်းေတ ွ  ပိုပီးဆုတ ်

ယုတ်လာတယ်။     ှစ်ကာလေြပာင်းလဲလာတဲ့ 

အေလျာက် ယ်ေကျးမ ေတဟွာလည်း တြဖည်းြဖည်း 

ပွန်းပဲ့လာခဲ့တယ်။  ယေနေခတ် လူေတွဟာလည်း 

ဘာသာေရးအဆုံးအမေတနွဲ အလှမ်းကွာလာခဲတ့ယ်။ 

အေတာမသတ်တဲ ့အလိဆု ေတွကားမှာ အဓမ ဟာ 

ပိုမိုအြမစ်တွယ်အားေကာင်းလာခဲ့ပီးေနာက် ဓမ  

တရားဆိုတာ   မသိမသာကေန   သိသိသာသာနဲပဲ 

ဆတ်ုယတ်ုလာရေတာတ့ယ်။  ေသေရးထက်  ေနေရး 

ခက်လာခဲ့တဲ့  ယေနေခတ်မှာ  “ဘယ်သူေသေသ 

ငေတမာရင်ပီးေရာ”ဆိတုဲ ့စကားဟာလည်း အွန် 

တလူလူတက်လာခဲ့တယ်။   ဒီေတာ့   လူသားချင်း 

စာနာေထာက်ထားမ ၊ ကညူီိင်ုးပင်းမ ၊ သနားကင်နာ 

  ေရာင်နီဦး 

  ေမာင်လွမ်းေနာင(်ပညာေရး)

ကုသိုလ်ေကာင်းမ  ဘယ်လိုြပမလဲ

ယေနေခတ်လူငယ်များသို . . .

ေဆာင်းပါး

ေဆာင်းပါး

ယေနေခတ်သည် လျင်ြမန်စွာ ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေနေသာေခတ ်

ြဖစ်သည်။  ေခတ်ှင့်အညီ  လူငယ်များ၏ အေတွးအေခ များလည်း 

ဆန်းကယ်၍ တိုးတက်ြမင့်မားလာသည်ကိ ုေတွရပါသည်။ အတတ် 

ပညာတစ်ခကုိ ုလျင်ြမန်စွာ တတ်က မ်းလာကပီး ထိအုတတ်ပညာသည် 

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ေကာင်းမွန်သည့အ်တတ်ပညာသာ ြဖစ်ရေပ 

မည်။   မိမိတို   တတ်က မ်းေသာ   အတတ်ပညာသည်   လူေလာက၊ 

လူပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အသုံးချိုင်ေသာ အတတ်ပညာြဖစ်မှသာ 

ကိုက်ညီမ ရှိလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။

လငူယ်များ အရယ်ေရာက်စအချန်ိတွင် အေကာင်းဘက်ှင့ ်အဆိုး 

ဘက်ယှ်ပိင်ကရာ အဆိုးဘက်သို ဦးတည်ေနသူများသာ များြပား 

ေပလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တက်သစ်စလူငယ်အရယ်တွင ်ပျက်စီးမ  

များတတ်ကပီး အဆိုးြမင်သည့ဘ်က်၌ အားသန်ကေပသည်။ ပျက်စီး 

ကသည်ဟုဆိုရာတွင်လည်း  အချိမှာ “ေမွးသေ   ေသမှေပျာက်” 

ဆိုသကဲ့လို အကျင့်၊    သေ မေကာင်းသည့ ်  လူငယ်များ၊  အချိမှာ 

သူငယ်ချင်းအေပါင်းအသင်းမက်၍ လူေပါင်းမှားယွင်းြခင်း၊ အချိမှာ 

မိသားစု၏ ပစ်ပယ်ြခင်းခံရ၍ ဘဝကုိေပျာ်သလုိြဖတ်သန်းရင်း ပျက်စီး 

မ တိုဟာ  စာအုပ်ထဲက  စကားလုံးများအြဖစ်နဲသာ 

တမ်ိြမပ်ေပျာက်ကွယ်မတတ်    ချည့န်ဲလာခဲပ့ါတယ်။ 

ဒါေတွဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ  ေခတ်မီဆန်းသစ်လာတဲ့ 

ယေနေခတ်မှာ ဘာေတဆွတ်ုယတ်ုသွားလဆဲိတုာရဲ 

အေြဖများသာြဖစ်တယ်။ 

အရှိန်အဟုန်နဲ  တိုးတက်လာတဲ့ေခတ်ကီးကိ ု

အမလီိက်ုဖိုအတွက် ပိင်ဆိင်ုမ ေတကွ တြဖည်းြဖည်း 

ြမင့်မားလာခဲ့တယ်။ ေခတ်ကီးကို အမီလိုက်ိုင်ေစ 

ချင်တဲ့ မိဘများရဲေစတနာေကာင် ့က န်ေတာ်တိုရဲ 

ခပ်ငယ်ငယ်ေကျာင်းသားဘဝမှစပီး က န်ေတာ်တိုရဲ 

ငယ်ဘဝအချန်ိေလးက    အတန်းပညာေရးအတွက် 

နစ်ြမပ်ခဲ့ရပါတယ်။   ေကျာင်းမှာ(Top 10)ဝင်မှ၊ 

စာေမးပွဲေြဖရင် ဘာသာရပ်တိုင်းမှာ အမှတ်များမ ှ

က န်ေတာ်တိုဘဝေလး ေနာင်တစ်ချနိ်မှာ ေအးချမ်း 

မယ်၊  သာယာမယ်၊  ြပည့်စုံမယ်ဆိုတဲ ့  မိဘများရဲ 

အသအိစဲွေတနွဲ        က န်ေတာ်တိုကီးြပင်းခဲရ့တယ်။ 

က န်ေတာ်တုိကုိယ်တုိင်လည်း ဒလီိပု ဲနားလည်ခဲ့က 

တယ်မဟုတ်လားဗျာ။  ဒီေတာ့  က န်ေတာ်တိုဟာ 

ဘာသာေရးတို၊      ကုသိုလ်ေကာင်းမ တိုဆိုတာကို 

ဦးသုံးကမ်ိေလာက်နဲပ ဲတင်းတမ်ိတတ်ခဲ့ကပါတယ်။ 

ဒီလို လူဘဝမှာ ေနထိုင်ရပ်တည်ိုင်ဖို ေနေရး 

ခက်ခလဲာရတဲအ့ေနအထားမှာ ေသဆုံးသွားတဲအ့ခါ 

ဘဝကူးေကာင်းေအာင်လပ်ုဖို ေသေရးဟာ ရင်နင့်စွာ 

နဲေဘးေရာက်လာခဲ့ရတယ်။ တစ်ခါက က န်ေတာ် 

တိုရာက ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားေသာက်ရတဲ ့ဦးေလး 

တစ်ေယာက်က ေြပာဖူးတယ်။ “တူကီးရယ် မသိားစ ု

ထမင်းဝဖို    ရှာေဖွုန်းကန်ေနရတဲ့အေနအထားမှာ 

ေနာက်ဘဝအတွက် ကသုိလ်ုေကာင်းမ ဆိတုာ မလပ်ု 

အားေသးပါဘူးကွာ”တဲ့ဗျာ။ အဲဒီ ဦးေလးရဲစကား 

ကားရေတာ ့က န်ေတာ်အေတာ်ေလးစတ်ိမေကာင်း 

ြဖစ်မိသွားတယ်။ အထူးသြဖင့် ဘဝရှင်သန်ုန်းကန် 

ေရးအကျပ်အတည်းဆုိတ့ဲအေကာင်းြပချက်နဲ ကသုိလ်ု 

ေကာင်းမ ြပလုပ်ြခင်းေတ ွ အလှမ်းေဝးလာရတယ ်

ဆိုတာ တကယ်ေတွးကည့်ေတာ့ မြဖစ်သင့်ေသး 

ပါလားလို စိတ်ထဲေတွးမိလာတယ်။ ဒီေတာ့ ဒီလို 

အခက်အခဲအကျပ်အတည်းေတွကားမှာ    ကုသုိလ် 

ေကာင်းမ ြဖစ်ေအာင်    ဘယ်လိုေနရမလဲဆိုတာ 

စ်းစားရပါေတာ့တယ်။ 

ယုံကည်ခဲ့က

က န်ေတာ်တိုရဲဗုဒ ဘာသာတရားမှာ အတိတ် 

ဘဝဆိုတာလည်းရှိသလို   ယခုလက်ရိှ  ပစ ပ န်ဘဝ 

ပီးဆုံးတဲ့အခါမှာလည်း ေနာင်ဘဝတစ်ခုဆီေရာက ်

ရမယ်လုိ  ယုံကည်ခဲ့ကတယ်။   အတတ်ိမှာြပမခူဲတ့ဲ ့

ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ေတွရဲအကျိးဟာ ယခုလက်ရှိ 

ဘဝမှာ  သက်ေရာက်မ ရှိသလို  ယခုက န်ေတာ်တို 

ြပမူတဲ့   ကုသိုလ်၊    အကုသိုလ်ေတွရဲအကျိးကိ ု

ေနာင်ဘဝတစ်ခုမှာ     ခံစားကရမှာ    မဟုတ်လား။ 

ဒီေတာ့ ခက်ခဲမ ြပဿနာေတွကားထဲ ရင်ဆိုင်ရင်း 

ေလာကကီးကိ ုလက်ပစ်ကူးေနရတဲ ့က န်ေတာ်တို 

ဟာ နစိ ဓဝူမှာ ကသုိလ်ုေကာင်းမ  ဘယ်လိြုပကမလ။ဲ 

ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြဖစ်ေအာင ် ေနေတွကို  ဘယ်လို 

ြဖတ်သန်းမလဲ။

က န်ေတာ်တိုြမန်မာလမူျိးေတမှွာ စကားဆိုိုး 

တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ “မရှိလို မလှ၊ မလှလိုမရှိ”တဲ့ဗျာ။ 

မရှိလို  မလှရင်း  မလှလို မရှိရင်းနဲပ ဲဒီသံသရာ 

ဝဂဲယက်ထ ဲက န်ေတာ်တို ချာချာလည်ေနရေတာ့မှာ 

လား။   ေနစ်    ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြဖစ်ဖိုအတွက ်

က န်ေတာ်တို အလှကီးေပးဖိုမလိုပါဘူး။ ဘိုးစ် 

ေဘာင်ဆက်  အြမတ်တိုး  လက်ဆင့်ကမ်းသယ ်

ေဆာင်လာခဲ့ကတဲ ့     ဗုဒ သာသနာေတာ်ကီးဟာ 

က န်ေတာ်တို   လက်ထက်မှာလည်း    တဝင်းဝင်း 

တေြပာင်ေြပာင်နဲ တင့်တယ်ေနဆဲပါ။ ြမတ်စွာဘုရားရှင် 

ပရိနိဗ ာန်စံဝင်ပီးတ့ဲတုိင်ေအာင် ဘုရားရဲသားေတာ် 

ေတွြဖစ်တဲ့    ရဟန်းသံဃာများ၏ေကျးဇူးေကာင် ့

သာသနာေတာ်ကီးနဲ  ေမွေလျာ်ခွင့်ရေနဆပဲါ။ တရား 

အသိ၊  တရားသတိေတွနဲ   လူြဖစ်ရကျိးနပ်ေနဆဲ 

မဟုတ်လားဗျာ။ ဘိုးဘွားေတွရဲ လက်ဆင့်ကမ်း 

အေမွြဖစ်တဲ့ သံဃာေတာ် အရှင်သူြမတ်များအား 

စားဦးစားဖျားကိ ုဆွမ်းအြဖစ်ေလာင်းလှခွင့်ရေနဆ ဲ

ပါ။ ဒါဟာ အင်မတန် မွန်ြမတ်ဖွယ်၊ ချစ်ဖွယ်ေကာင်းတဲ ့ 

ကသုိလ်ုေကာင်းမ ြပြခင်းတစ်ခုလုိဆုိရင် မမှားိင်ုပါ 

ဘူးဗျာ။   မနက်မိုးလင်းတာနဲ    သရဏဂုဏ်သုံးပါး 

ဦးထိပ်ထားရင်း   မျက်ှာေလးသစ်ပီး   ကုသိုလ်နဲ  

မိုးလင်းကတဲ ့က န်ေတာ်တို ဗဒု ဘာသာလမူျိးေတမှွာ 

ကုသိုလ်ေကာင်းမ ြပဖိုရန် အင်မတန်မခဲယ်းလှပါ 

ဘူးဗျာ။ 

အြမင့်ေရာက်ေအာင ်ကိးစား

ေလာကကီးထ ဲ    လူလာြဖစ်ခွင့်ရတဲ့လူချင်း 

အတူတူ တစ်ဦးအေပ တစ်ဦး ေမတ ာထားကရင်း 

တစ်ဦးချင်း၊   တစ်ေယာက်ချင်းစီရဲ   လုပ်ရပ်ေတွ၊ 

စတ်ိဓာတ်ေတ၊ွ ဘဝရှင်သန်မ ေတ၊ွ ီှးေှာဆက်ဆမံ  

ေတကွိ ုြဖစင်ေအာင် အားထတ်ုကမယ်ဆိရုင်လည်း 

ဒါဟာ အဲဒီတစ်ေနတာအတွက် ေကာင်းမ ြပလိုက် 

ြခင်းပါပဲ။ ဒီလို ေနထွက်မှေနဝင်၊ ေနဝင်မှေနထွက် 

အထ ိကိယ်ုကျိးနဲအများအကျိး မ တစွာ ဆင်ြခင်ရင်း 

ရပ်တည်ေနထိုင်သွားမယ်ဆိုရင ်ေကာင်းမ ကုသိုလ် 

တရားေတဟွာ က န်ေတာ်တိုခ ာကိယ်ုမှာ ပျံံှကန်ိး 

ေအာင်းေနကမှာပါ။ တကယ်ေတာ ့ေကာင်းမ ကသုိလ်ု 

ဆိုတာ က န်ေတာ်တိုနဲ  မေဝးပါဘူး။ က န်ေတာ်တို 

ကိုယ်တိုင်ရဲ လုပ်ရပ်၊ စိတ်ဓာတ်၊ ဘဝရှင်သန်မ ေတ ွ

အေပ မတူည်ပီး ကသုိလ်ု၊ အကသုိလ်ုဟာ တိက်ုိက်ု 

အချိးကျတာပါ။ “အေရှကိုနည်းနည်း တိုးကည့်ပါ 

ခရီးနည်းနည်းပိေုရာက်မှာ၊ အေပ ကိနုည်းနည်းတက် 

ကည့်ပါ ြမင်ကွင်းကျယ်ကျယ ်  ြမင်ရမှာပါ” ဆိုတဲ့ 

သခီျင်းစာသားေလးလိပုါပ။ဲ ေမတ ာတရား၊ ကိယ်ုချင်း 

စာတရားများနဲ  ေရှဆက်လှမ်းကရင်း၊ သမ ာအာဇဝီ 

ကျေသာ    အထက်တန်းကျကျစိတ်ဓာတ်များြဖင် ့

အြမင့်ေရာက်ေအာင်ကိးစားရင်း  ေကာင်းမ ကသုိလ်ု 

များ ခံလ မ်းထားကမယ်ဆိုရင ်ဘဝဟာ အင်မတန် 

လုံ ခံေွးေထွးမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲဗျာ။    ။

ခဲ့ရြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

ေမွးရာပါ အကျင့်၊ သေ မေကာင်း၍ ဆိုးရားစွာ ပျက်စီးေနသည့ ်

လူငယ်များကိ ုလျစ်လျ ၍ မထားသင့်ေပ။ မိဘ၊ ဆရာတိုအေနှင့် 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း၍  နားလည်ေအာင်  ဆုံးမေြပာကားသင့်ေပသည်။ 

အလွန်အလွန်ဆိုးရားသည့်ြဖစ်ရပ်များအား အတန်အသင့်ေလျာ့နည်း 

ေစရန်၊   အတန်အသင့်ြပဿနာြဖစ်ရပ်များကိ ု ပေပျာက်သွားေစရန ်

လမ်း န်ဆုံးမသင့ေ်ပသည်။ လငူယ်များသည် အရယ်ေရာက်လာသည့ ်

အချန်ိတွင် အေပါင်းအသင်းမက်၍ ေဆးလပ်ိ၊ ကွမ်းယာ၊ ဘယီာ၊ အရက် 

ထိုမှတစ်ဆင့် ေဆး၊ ဘိန်းတိုအထိပင် သုံးစွဲတတ်ကသည်။ အေပါင်း 

အသင်းကိ ုမိမိတိုကိုယ်တိုင ်ေလ့လာအကဲခတ်ရေပမည်။ ဆင်ြခင်၍ 

ေပါင်းသင်းရမည်။ အေပါင်းအသင်းမှားလ င် တစ်ဘဝစာမှားယွင်း၍ 

ဘဝပျက်တတ်သည်။ 

ယေနေခတ်လငူယ်များ အလွယ်တကတူတ်က မ်းေနသည့ ်ပညာ 

ရပ်မှာ ဖုန်းအသုံးြပြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဖုန်းဟူသည် နည်းလမ်းတကျ 

မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်လ င် အြပသေဘာေဆာင်သည့ ်အတတ်ပညာ 

များစွာကိ ု  လွယ်ကူစွာ   သင်ယူေလ့လာိုင်ေပသည်။    ဖုန်းများကိ ု

အသုံးြပ၍ ဂမ်ိး၊ ေဖဘွ့တ်ခ်၊ မက်ဆင်ဂျာ၊ ဗိက်ုပါ အစရိှသြဖင့ ်ေဆာဝ့လ်ဲ 

များကုိ အသံုးြပုိင်ကသည်။ ဂိမ်းကစားရာတွင်လည်း သင်ြပ၊ ေြပာြပ 

စရာမလိေုအာင်ပင် ြမင်ုှံင့ ်တတ်က မ်းကေပသည်။ ပိင်ုိင်ုက မ်းကျင် 

စွာ  ေဆာ့ကစားတတ်ကသည်။ အချနိ်ြပည့်  ထိုဂိမ်းကိုပင ် အားသွန် 

ခွန်စုိက် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လုိပင် ေဆာ့ကစားကသည်။ ေဖ့ဘွတ်ခ်သည် 

လည်း စနစ်တကျ အသုံးြပတတ်လ င် ေဆး၊ အသုံးမချတတ်လ င်ေတာ ့

ေဘးပင်ြဖစ်သည်။ ေဖဘွ့တ်ခ်မှ အဂ  လပ်ိစကားေြပာ၊ ဘာသာစကားပိင်ုး 

ဆုိင်ရာ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကုိ ရှာေဖွေလ့လာ၍ သင်ယူုိင် 

ေပသည်။ ထိသုိုမဟတ်ုဘ ဲ လ ပ်ေပ ေလာ်လည်သည့ပ်ိစု့မ်ျား၊ မေကာင်း 

သတင်း၊ မေကာင်းသည့အ်ရာများကိ ုမှားယွင်းစွာ ေလလ့ာတတ်က မ်း 

ေနလ င်ေတာ့ ခက်ေပလိမ့်မည်။ 

မိမိကိုယ်တိုင ် ြပြပင်ေြဖာင့်မတ်ဆင်ြခင်ေနထိုင်မှသာ မိမိတို၏ 

ဘဝသည် သာယာလှပေပမည်။ ထုိအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိဘ၊ ေမာင်ှမ 

ေဆမွျိးများ၏ လ ံေဆာ်မ သည်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအေရးပါေပသည်။ 

အေကာင်းြမင်၍ အြပသေဘာေဆာင်သည့် လမ်း န်မ များှင့် တည့် 

မတ်လမ်း န်ေပးရေပမည်။ ထိသုို ဆင်ြခင်တည့မ်တ်၍ ေနစ်ဘဝကိ ု

ြဖတ်သန်းမည်ဆိုလ င် အနာဂတ်၏လူငယ်များသည် အြပသေဘာ 

ေဆာင်သည့ ်အေကာင်းဘက်မှရပ်တည်၍ လသူားအကျိးြပလပ်ုငန်းများ၊ 

ပညာရပ်များတွင ်    အားသွန်ခွန်စိုက်   ကိးစားလုပ်ေဆာင်သင်ယ ူ

တတ်ေြမာက်ကေပလမ့်ိမည်။ သိုမှသာ လငူယ်တို၏ ဘဝသည် သာယာ 

လှပ၍ လူေလာကကီးသည်လည်း ပန်းဥယျာ်ပမာလန်းဆန်းတင့တ်ယ် 

သာယာလှပေဝစည်လာေတာ့ေပမည်။     ။



ဇူလိုင်  ၁၈ ၊  ၂၀၂၁  (တနဂ  ေွေန )

ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ အဂ  လိပ်စာအရည်အေသွး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ်ရည်ရယ်ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ်အတွက ်ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ြပ  ာန်းထားေသာ အေြခခံပညာသင်ိုး န်းတမ်းအေပ  အေြခခံေရးသားထားသည့် အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအေထာက်အကူြပ ေလ့ကျင့်ခန်းများကို အလယ်တန်းှင့် 

အထက်တန်း ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ ေလ့လာမှတ်သား ေလ့ကျင့်ိုင်ရန ်စာမျက်ှာအချပ်ပိ ုေလးမျက်ှာြဖင် ့အပတ်စ် ေဖာ်ြပေပးလျက်ရှိပါသည်။                 ေကးမုံစာတည်းအဖွဲ

Grade 6 (စနစ်သစ်) 

Grade 7 (စနစ်သစ်) 

အရင်အပတ်က Unit 2: Lesson: 2 Talking about families အေကာင်းကိ ု
ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Unit 2: Lesson: 3 My best friend 
နဲသက်ဆိုင်တဲ့ အေကာင်းအရာေတွကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

အရင်အပတ်က Unit 2: Lesson: 1 Keeping good habits (အကျင့် 
ေကာင်းများ ေမွးြမြခင်း)အေကာင်းကိ ုရှင်းြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီအပတ် 
မှာေတာ့ Unit 2: Lesson: 2 Getting rid of bad habits အေကာင်းကိ ု
ရှင်းြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာက စာဖတ်စွမ်းရည်ကုိ ဦးစားေပး 
တဲ့ သင်ခန်းစာြဖစ်ပါတယ်။  ဒါေကာင့်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွ 
နားလည်ုိင်ေစဖုိ သင်ခန်းစာပါအေကာင်းအရာေတကွိ ုြမန်မာလိ ုဘာသာ 
ြပန်ေပးထားပါတယ်။

Unit 2: Lesson: 3 My best friend
 Present Simple & Talking about a friend 

Present Simple (V1) 

အမဲတမ်းမှန်ကန်သည့်  အေကာင်းအရာ၊  ပုံမှန်လုပ်ေလ့လုပ်ထရှိတဲ့ 
အေကာင်းအရာှင့် ပုမှံန်ြဖစ်ပျက်တဲအ့ေကာင်းအရာများကိ ုေဖာ်ြပေြပာဆိ ု
ရာတွင် Present Simple ကို သုံးရသည်။ 
ေအာက်ပါပုံစံများကိ ုေလ့လာပါ။

   Positive form Negative form Question form
 I do homework. I do not do Do you do 
 homework homework? 
 We do homework.  We do not do Do you do 
 homework. homework? 
 You do homework. You do not do Do you do 
 homework. homework? 
 They do homework. They do not do Do they do 
 homework. homework? 
 He does homework. He does not do  Does he do 
 homework. homework? 
 She does She does not do  Does she do 
 homework. homework. homework? 
 Negative short form – do not/ don’t , does not/ doesn’t 
ေအာက်ပါဥပမာဝါကျများကိ ုေလ့လာပါ။
1. The sun rises in the east.  (things that are true and do not 

change အမဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့အေကာင်းအရာ)
2. We go to school every day. (something that happens regularly 

လက်ရှိြဖစ်ပျက်တဲ့အေကာင်းအရာ) 
3. I always get up early morning. (things that we do regularly 

ပုံမှန်လုပ်ေလ့လုပ်ထရှိတဲ ့အေကာင်းအရာ) 
မှတ်ရန်။    ။
ဝါကျေတေွရးဖဲွတဲအ့ခါမှာ Subject Verb agreement ကိ ုသထိားရပါမယ်။ 
Subject က အနည်းကိန်း (တစ်ခု၊ တစ်ေကာင်၊ တစ်ေယာက်) ြဖစ်ေနရင ်
Verb ကို အနည်းကိန်းေရးရပါတယ်။ 
Subject က အများကန်ိး (တစ်ခ၊ု တစ်ေကာင် တစ်ေယာက်ထက်ပိေုနတယ် 
ဆိုရင် Verb ကို အများကိန်း ေရးရပါတယ်။ Verb ကို အနည်းကိန်းေြပာင်း 
ေရးရင် s, es, ies ထည့်ေပးရပါတယ်။ Verb ကိ ုဘာမှထည့်မထားဘူးဆိရုင် 
အများကန်ိးပုစံလံို ယဆူရပါတယ်။ ဒေီတာ ့Verb အနည်းကန်ိး ေြပာင်းနည်း 
ပုံစံကို ေလ့လာကည့်ပါ။ 

Verb အနည်းကိန်းေြပာင်းနည်း 
- Verb အများစကုိ ုအနည်းကန်ိးေြပာင်းပါက “s” ေပါင်းထည့်ေပးရသည်။ 
- Verb သည် s, ss, sh, ch, x, o ဆုံးရင် “es” ေပါင်းထည့်ေပးရသည်။ 
- Verb သည် y နဲဆုံးပီး y ေရှမှာ “ a, e, i, o, u” ပါရင် y ကိ ု“s” ေပါင်းပါ။ 
 y ေရှမှာ ဗျည်း ရှိရင် y ကို ြဖတ်ပီး “ies” ေပါင်းပါ။ 

(1) ေအာက်ပါ ကိယာများကိ ုအနည်းကိန်းပုံစံ ေြပာင်းပါ။ 
1. go ____ 2. take ____ 3. buy ____ 4. watch ____
5. say ____ 6. come ____ 7. write ____ 8. play ____
9. study ____ 10. sleep ____
(2) Change the following into negative. 
1. I read the newspaper. ____________. 
2. We like fish. ___________. 
3. You listen to music. ___________. 
4. They buy a new car. ___________. 
5. He does housework. ___________. 
6. She helps others. _____________. 
7. It drinks milk. ______________. 
(3) ေအာက်ပါတိုကို အဂ  လိပ်လိုေရးြပပါ။ 
၁။ ေကျာ်ေကျာ ်နံနက်ေစာေစာ အိပ်ရာထသည်။ (get up)
၂။ ေမာ်ေမာ် နံနက်တိုင်း ေဈးသွားသည်။ (go to market)

၃။ ဦးေလး ေနတိုင်း ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်။ (do exercises)
၄။ ေဒ ေလး အဝတ်ေလ ာ်သည်။ (wash the clothes)
၅။ ြဖြဖ တင်းနစ်ကစားသည်။ (play tennis)
၆။ ကိုကို ေနတိုင်း အိမ်စာလုပ်သည်။ (do homework)
၇။ ေမေမ ေနတိုင်း က န်ေတာ်တိုအတွက် ထမင်းချက်သည်။
 (cook rice for us)
၈။ ေဖေဖ ေနတိုင်း ုံးသွားသည်။ (go to office)
၉။ ေနသည် အေနာက်ဘက်သို ဝင်သည်။ (set in the west)
၁၀။ ဦးလှ ကားေမာင်းသည်။  (drive a car)

Speaking Practice 
4. Answer the following questions. 
1.How old are you? _________
2. Where do you live, in a flat or a house? _________
3. What does your father do? _________
4. How many brothers and sisters do you have? _________
5. When do you get up in the morning? _________
6. What do you have for breakfast?
7. How do you go to school? _________
8. What do you do after school? _________
9. What do you do after dinner? _________   
10. When do you go to bed? _________
(Student A နဲ  Student B အြပန်အလှန် အေမး၊ အေြဖေလ့ကျင့်ပါ။)
Writing Practice
5. အထက်ပါေမးခွန်းများကိ ုအတန်းေဖာ်သငူယ်ချင်း ၃ ေယာက်ကိ ုလိက်ုလ ံ
ေမးြမန်းပါ။ ပီးေနာက် မမိှိစ်သက်ရာ သငူယ်ချင်းတစ်ေယာက်အေကာင်းကိ ု
စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ြပန်လည်ေရးသားပါ။ 
  My friend 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(လာမည့်အပတ်တွင် Unit 2: Lesson: 4 Daily Routine အေကာင်း 
ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။)

or potato chips  as a habit is not good.

(၁) ေြမပဲ(သို) အာလူးေကာ်များကိ ုအလွန်အက ံစားြခင်း

ကျန်းမာေရးကိ ု ထိခိုက်ေစိုင်သည်။ ဒါေကာင့် ေြမပဲေတွ၊ အာလူးေကာ ်
ေတွကို  အလွန်အက ံစားြခင်း အကျင့်သည ်မေကာင်းပါ။

2. Listening to loud music

 First, listening to loud music for hours on end is not good 
for our ears. It can harm our hearing ability. Second, loud, music 
can disturb or annoy others who do not like loud music. So you 
may decide to use earphones, large or small. Doing this for a long 
time can certainly lead to total loss of hearing. Thus , this habit 
is good neither for you nor others around you.

(၂) သီချင်းသံကျယ်ကျယ်နားေထာင်ြခင်း

အကယ်၍ က ်ုပ်တိုသည် ေြမပဲ 
ှင့် အာလူးေကာ်ေတွကိ ုြပင်းြပင်း

ထန်ထန်စားတဲ့အကျင့ ်ရှိမည်ဆို 
လ င် က ု်ပ်တိုခ ာကိယ်ုမှာ လိအုပ် 
တဲ့  ကစီဓာတ်ထက ်ပိုမိုရရှိပီး ပိုဝ 
လာပါလိမ့်မယ်။   ကစီဓာတ်များ 
ြခင်းနဲ   အဝလွန်ြခင်းက  က ်ုပ်တို  

ပထမအေနြဖင့  ်
သခီျင်းသကံျယ်ကျယ် 
ကို အချနိ်ေတာ်ေတာ် 
ကာ နားေထာင်ြခင်း 
သည်       က ်ုပ်တို 
နားများ    အတွက် 

မေကာင်းပါ။ ၎င်းသည် က ု်ပ်တို၏ အကားစွမ်းရည်ကိ ုထခိိက်ုေစိင်ုသည်။ 
ဒတုယိအေနြဖင့ ်သခီျင်းသကံျယ်ကျယ်သည် ကျယ်ေလာင်ေသာ သခီျင်းသ ံ
ကို မကိက်ေသာသူများကိ ုစိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစသည်။ ဒါေကာင့် 
နားကပ် အကီး(သို) အေသးကို  အသုံးြပရန် သင်ဆုံးြဖတ်ိုင်ပါတယ်။ 
ဒါကိ ုအချန်ိကာကာ ြပလပ်ုြခင်းက အကားအာု ံလုံးဝဆုံး ံးဖို ဦးတည်ပါ 
တယ်။ ဒါေကာင့ ်ဒီအေလ့အကျင့်က သင့်အတွက်လည်းမေကာင်းသလိ ု
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူများအတွက်ပါ မေကာင်းပါ။

လူေတွ ေပျာ်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါ 
သတူိုနဲအတ ူစားစရာ၊ ေသာက်စရာ 
ေတွကို ယူေဆာင်သွားေလ့ ရှိက 
တယ်။ ထိုေနာက် ေပျာ်ပွဲစားမှာ 
သတူို ေကာင်းေကာင်းစားကတယ်။ 
ပီးေတာ ့သတူို အမ်ိြပန်ချန်ိေရာက်တဲ ့
အခါ သူတိုဟာ အချိရည်ဘူးခံွေတွ၊ 

တစ်ခါသုံးခွက်ေတွနဲ  ပန်းကန်ေတွ 

အစရှိတဲ့ အမ  က်ေတွကို  သူတို စားစရာေတွ ထည့်လာတဲ့  ပလတ်စတစ် 

ဘူးကီးနဲ  ေပျာ်ပွဲစားထွက်တဲ့ေနရာမှာ ထားခဲ့ကတယ်။ ဒီအမ  က်ဖွတဲ့ 
အကျင့်သည်လည်း မေကာင်းပါ။

There ar many other bad habit such as smoking, taking 
illegal drugs and using dirty language. Of course there are many 
good habits like the seven good habits given in the previous 
lesson. Being polite, thankful, generous, and kind are all good 
habits. Therefore, we must get rid of any bad habit, and keep all 
good habits.

ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ အရက်ေသာက်ြခင်း၊ တရားမဝင် မူးယစ် 
ေဆးဝါးသုံးစွဲြခင်းှင့ ်ိုင်းစိုင်းေသာ  စကားလုံးများ  ေြပာြခင်း  အစရှိတဲ့  

အြခားအကျင့်ဆိုးများစွာလည်းရှိပါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွင် ေပးခဲ့ 
ေသာ အကျင့်ေကာင်း (၇)ချက်ကဲ့သို ေကာင်းေသာ အေလ့အကျင့်များစွာ 
လည်းရှိပါတယ်။ ယ်ေကျးြခင်း၊ ေကျးဇူးသိတတ်ြခင်း၊ သေဘာထား 
ကီးြခင်းှင့ ်ကင်နာြခင်းများအားလုံးသည် အကျင့ေ်ကာင်းများြဖစ်ကသည်။ 
ထိုေကာင့ ်က ု်ပ်တိုသည် အကျင့ဆ်ိုးများကိ ုဖယ်ရှားသင့၍် အကျင့ေ်ကာင်း 
များကို ေမွးြမရမည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

Lesson 2: Getting rid of bad habits အကျင့်ဆိုးများကိ ုဖယ်ရှားြခင်း

* talking about bad habits အကျင့်ဆိုးများအေကာင်း ေြပာြခင်း။
What is a habit? အေလ့အကျင့်ဆိုတာ ဘာလဲ။
Read the following text and say which habits are good and which 
are bad. ေအာက်ပါစာပိုဒ်ကို ဖတ်၍ မည်သည့်အမူအကျင့်က ေကာင်းပီး 
မည်သည့် အမူအကျင့်က ဆိုးေကာင်း ေြပာပါ။

A habit is something which we do often and regularly. And 
most of the time, we do not know we are doing it. For example. 
some people crack their knuckles now and then unknowingly; 
some twiddle a pen or a pencil while thinking seriously something;  
some blink every time they begin to say something. All those  
three are habit. Let us now look at a few habits.

အေလ့အကျင့်ဆိုတာ က ်ုပ်တို မကာခဏြဖစ်ေစ၊ ပုံမှန်ြဖစ်ေစ 

ြပလုပ်တ့ဲ အလုပ်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ပီးေတာ ့အချန်ိအများစုမှာ က ု်ပ်တုိ 
ဒါကိ ုလပ်ုေနကတယ်ဆိတုာ မသိကပါဘူး။ ဥပမာအားြဖင့ ်တချိလေူတကွ 
လတ်တေလာ အမ မဲ ့အမှတ်မဲ ့လက်ေဖျာက်တီးတယ်။ တချိေတကွ တစ်စု ံ
တစ်ရာကိ ုစ်းစားေတွးေတာတဲအ့ခါမှာ ေဘာပင်၊ ခတဲေံတကွိ ုထကိိင်ုကစား 
တယ်။ တချိေတကွ တစ်စုတံစ်ခကုိ ုေြပာဖိုစတင်တဲအ့ချန်ိမှာ မျက်ေတာင် 
ခတ်ကတယ်။ ဒီအချက် သုံးချက်လုံးဟာ အေလ့အကျင့်၊ အမူအကျင့်ေတွ 
ြဖစ်ကတယ်။ ဒါဆိုအခု က ်ုပ်တို အေလ့အကျင့်အနည်းငယ်ကိ ုေလ့လာ 
ကည့်ကရေအာင်။

1. Munching peanuts  or potato chips

 If we munch peanuts or potato chips as a habit, our body 
will! be taking in starch and fat  more than we need. Too much 
of starch and fat can harm our health. Thus, munching peanuts 

3. Littering
 When people go on a picnic they usually take along with 
them food and drinks. Then at the picnic they have a good feed 
And when the time comes for them to go home, they just leave 
all the litter such as empty soft drink cans, singie- use cups and 
plates, and Styrofoam boxes in which they brought their  food. 
This habit of littering is not good either.

(၃) အမ  က်ဖွြခင်း



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

Grade 9 (စနစ်ေဟာင်း)

Grade 8 (စနစ်ေဟာင်း) 

အရင်အပတ်က Interrogative questions (သလားေမးခွန်း) 

ြပလပ်ုနည်းေတကွိ ုရှင်းြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ယခအုပတ်မှာေတာ ့Wh words 

(အေမးစကားလုံး) ကိအုသုံးြပပီး ေမးခွန်းဝါကျေြပာင်းလ ဲေမးြမန်းပုေံတကွိ ု

ရှင်းြပသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

Making Wh questions 

(1) Who = လူပုဂ ိလ်ကိုေမးသည်။ 

 (Subject ကိုေရာ Object ကိုပါေမးိုင်သည်။) 

e.g.  U Kyaw bought a new car yesterday. (Subject ြပလပ်ုသကူိေုမး)

 Who bought a new car yesterday? 

e.g.  He saw Ko Min this morning. (Object ခံရသူကိုေမး)

  Who did he see this morning? 

(2) Whom = လူပုဂ ိလ် (Object) ခံရသူ ကိုေမးသည်။ 

e.g. We select Aung Aung as our group leader. 

 Whom do you select as our group leader? 

e.g. Shin Thant hated Ko Myo. 

 Whom did Shin Thant hate? 

(3) Whose = ပိုင်ဆိုင်မ ကို ေမးသည်။

 (Whose အေနာက်တွင် noun လိုက်သည်)

e.g. This is Mya Mya’s dictionary. 

 Whose dictionary is this? (or) Whose is this dictionary? 

(4) What = လူမဟုတ်သည် ့(အရာဝတ ၊ တိရစ ာန်) 

 Subject သိုမဟုတ် Object ကို ေမးိုင်သည်။ 

e.g. I like pizza. 

 What do you like?  (Object ကို ေမးသည်။) 

e.g. Getting up early makes us fresh.  

 What makes us fresh?  (Subject ကိုေမးသည်။)

e.g. I am a mechanic. 

 What are you? (or) What do you do? (အလုပ်အကုိင်ကုိ ေမးသည်။) 

(5) Which = ေရးချယ်မ ကို ေမးသည်။ 

e.g. I like red among these colours. 

 Which colour do you like most? 

(6) Where = ေနရာကို ေမးသည်။ 

e.g. Mother is making breakfast in the kitchen. 

 Where is mother making breakfast?

(7)  When = အချနိ်ကို ေမးသည်။ 

e.g. I get up at about 6 o’clock every morning. 

 When do you get up every morning? 

e.g. Mother went to market as soon as I got up. 

 When did mother go to market? 

(8) Why = ဘာေကာင့်လဲ။ 

 (အေကာင်းြပချက ်(သိုမဟုတ်) ရည်ရယ်ချက်ကိ ုေမးသည်။) 

e.g. The headmaster awarded the students  because  they   are 

 outstanding. 

 Why did the headmaster award the students? 

e.g. Myo Myo brought the rose flower to school to give it to her 

 class teacher. 

 Why did Myo Myo bring the rose flower to school? 

(9) How/ in what manner = ဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်ပုံ၊ ဘယ်နည်းလဲ။ 

 (ြပမူ ေဆာင်ရက်ပုံကိုေမးသည်။) 

e.g. We go to school by bus. 

 How do you go to school? 

e.g. Min Min played football together with his friends happily. 

 How did Min Min play football? 

e.g. Mother cooks meals very well. 

 How does mother cook meals? 

(10) How much = ပမာဏကို ေမးသည်။ 

e.g. There is some milk in the bottle. 

 How much milk is there in the bottle? 

e.g. We have got ten minutes to finish this work. 

 How much time have you got to finish this work? 

(11) How many = အေရအတွက်ကိုေမးသည်။ 

e.g. There are 50 students in the class. 

 How many students are there in the class? 

(12) How long = ကာချနိ်ကိုေမးသည်။ 

e.g. I have been living in Tatkon since 2009. 

 How long have you been living in Tatkon? 

e.g. They have been here for twenty minutes. 

 How long have they been here? 

(13) How often = လပ်ုေဆာင်သည့် အကမ်ိအေရအတွက်ကိ ုေမးသည်။ 

e.g. She visits her granny twice a week. 

 How often does she visit her granny? 

(14) How far = အကွာအေဝးကိ ုေမးသည်။ 

e.g. Our house is 10 miles far from here. 

 How far is your house from here? 

(15) How old = အသက်ကိုေမးသည်။ 

e.g. I am 14 years old. 

 How old are you? 

(16) What time = အချနိ်ကိုေမးသည်။ 

e.g. Father leaves for office at 8 o’clock. 

 What time does father leave for office? 

Exercise (A) Fill in the blanks with one of the following Wh question 

words.  ေအာက်ပါဝါကျများကို  သင့်ေလျာ်ရာ  အေမးစကားလုံးများ 

ြဖည့်စွက်ပါ။ 

  What, When, Where, Why, Who, How 

1. __________ are my keys? 

2. __________ is the problem? 

3. __________ is your favourite filmstar? 

4. __________ is your birthday? 

5. __________ old are you?

6. __________ is your phone number? 

7. __________ are you from? 

8. __________ is your best friend? 

9. __________ is your e-mail address? 

10. __________ are you? I am fine, thanks. 

11. __________ is she crying? Because she is sad. 

12. __________ old is your cat? 

13. __________ is the bus-stop? 

14. __________ is your uncle from? 

15. __________ are you so happy? Because I pass the exam. 

16. __________ is your brother sick? He is still sick. 

17. __________ are you late? Because of the traffic.  

 (ယာ်ေကာပိတ်ဆိုမ ေကာင်)့ 

18. __________ colour are your eyes? 

19. __________ do you visit your grandparents? 

20. __________ is your father? 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

အရင်အပတ်က Present Perfect Tense အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပခဲ့ပါ 

တယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ Present Perfect Continuous Tense အေကာင်း 

ကို ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Present Perfect Continuous Tense (has, have + been + Ving) 

အေကာင်းအရာကစိ တစ်ခသုည် အတတ်ိတစ်ချန်ိမှ စတင်ြဖစ်ပျက်ပီး 

ယခစုကားေြပာဆိသုည့်အချန်ိတွင်လည်း ြဖစ်ပျက်ေနဆ၊ဲ လာမည့်အနာဂတ် 

ကာလတွင်လည်း ဆက်လက်ြဖစ်ပျက်ေနဦးမည်ဆုိလ င် Present Perfect 

Continuous Tense ကို သုံးရသည်။ 

Forms
Positive form – I have been playing tennis. 

  He has been playing tennis. 

Negative form – I have not/ haven’t been playing tennis.

  He has not/ hasn’t been playing tennis. 

Question form – Have you been playing tennis? 

  Has he been playing tennis? 

Time expressions: all day (တစ်ေနလုံး), all night, all morning…etc. 

for ကာချနိ်။  for one hour, for one year, for two weeks…etc. 

since စတင်ချန်ိ။ since the year 2000, since last week, since 5 o’clock, 

… etc. 

e.g. (1) I have been living in Nay Pyi Taw since 2009. (စတင်ချနိ်)

  က န်ေတာ် ေနြပည်ေတာ်မှာ ေနထိင်ုတာ ၂၀၀၉ ခှုစ်ကတည်းက။ 

 (2) I have been watching the TV for one hour. (ကာချနိ်) 

  က န်ေတာ် တီဗွီကည့်ေနတာ ၁ နာရီရှိပီ။ 

 (3) The children have been playing all morning. (ကာချနိ်)

 ကေလးေတွ တစ်မနက်ခင်းလုံး ကစားေနတာ။ 

ဥပမာ။ ကိုကို စာကျက်ေနတာ နံနက် ၇ နာရီကတည်းက။ 

 Ko Ko has been studying his lessons since 7 o’clock.  

(နံနက် ၇ နာရီကစပီး ကိုကို စာကျက်တာ အခု  စကားေြပာတ့ဲအချန်ိအထိ 

စာကျက်လို မပီးေသးဘူး။ ဆက်လက်ပီးလည်း စာဆက်ကျက်ေနဦးမှာပဲ 

ဆိုတဲ့သေဘာ ြဖစ်ပါတယ်။)

 ကိုကို စာကျက်တာ ၂ နာရီရှိပီ။

 Ko Ko has been studying his lessons for two hours. (လွန်ခဲတ့ဲ ့

၂ နာရကီစပီး စာကျက်ေနတာ အခစုကားေြပာတဲအ့ချန်ိမှာ ှစ်နာရီကာပ။ီ 

 3. He has been reading the book for two hours. 

  ____________________________________. 

 4. They have been playing football for an hour. 

  ____________________________________. 

 5. He has been studying in the library for two hours. 

  ____________________________________. 

(3) Translate the following into English. 

 1. သူတို ေရကန်ထဲမှာ ေရကူးေနတာ မိနစ် ၂၀ ရှိပီ။ 

  (swim/ in the pool) 

 ____________________________________. 

 2. ကိုကို အိမ်စာလုပ်ေနတာ နံနက်ကတည်းက။ (do homework) 

  ____________________________________. 

 3. သူတိုမိသားစု ခရီးသွားေနတာ တစ်ပတ်ရှိပီ။ (travel) 

  ____________________________________. 

 4. မမ သီချင်းနားေထာင်ေနတာ ၁ နာရီ ကာပီ။ (listen to music) 

  ____________________________________. 

 5. ကိုေလး ခင်ခင်နဲ  ဖုန်းေြပာေနတာ ၃ နာရီကာပီ။ 

  (talk on phone with)

  ____________________________________. 

 6. ေဇာ်ေလး နံနက်စာ စားေနတာ ေတာ်ေတာ်ကာပီ။ 

  (have breakfast/ so long) 

  ____________________________________. 

 7. က န်ေတာ် အဂ  လိပ်စာ သင်ကားေနတာ ၂၅ ှစ်ရှိပီ။

  (teach English) 

  ____________________________________. 

 8. ညီေလး အဂ  လိပ်စာ သင်ယူေနတာ ငါးှစ်ရှိပီ။ (learn English) 

  ____________________________________. 

 9. ကိုမိုး သတင်းစာဖတ်ေနတာ ၉ နာရီကတည်းက။ 

  (read the newspaper) 

  ____________________________________. 

 10. ေဒ ေလး အဝတ်ေလ ာ်ေနတာ ညေနခင်းကတည်းက။ 

  (wash the clothes) 

  ____________________________________. 

  **********************

 (လာမည့်အပတ်တွင ်Past Simple Tense နဲ  Past Continuous 

Tense အေကာင်း ေဖာ်ြပပါမည)်

စာကျက်လိုမပီးေသးဘဲ  ဆက်လက်ကျက်မယ့်သေဘာ  ြဖစ်ပါတယ်။)

ေနာက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိ ုကည့်ပါ။

ဥပမာ။ ဒီကုမ ဏီက   သူရဲထုတ်ကုန်ေတွကိ ု  ၂၀၀၀  ခုှစ်ကတည်းက 

 စတင်ြဖန် ြဖးေနတာ။

 This company  has been distributing  its  products since 

 the year 2000. (၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်ကစပီး ထတ်ုကန်ုေတကွိ ု ြဖန်ြဖး 

 လာတာ အခုအချနိ်အထိလည်း ဆက်လက်ြဖန် ြဖးေနဆဲပဲ။  

 ဆက်လက်ပီးလည်း ြဖန် ြဖးေနဦးမှာပဲလုိ ဆိလုိတုဲသ့ေဘာြဖစ်ပါ

 တယ်။) 

 ဒီကုမ ဏီက သူရဲထုတ်ကုန်ေတွကိ ုြဖန် ြဖးေနတာ ၂၁ ှစ်ရှိပီ။ 

 This company has been distributing its products for 21 

 years. (ကုမ ဏီက ထုတ်ကုန်ေတွကုိ ြဖန် ြဖးလာတာ အခုဆုိရင် 

 ၂၁ ှစ်ရှိပီ။  ဆက်လက်ပီးလည်း  ြဖန် ြဖးေနမှာ  ဆိုတဲ့သေဘာ 

 ြဖစ်ပါတယ်။) 

မှတ်ရန်

Present Perfect Continuous Tense ကို ေရးသားရာတွင ်Continuous 

form (Ving) အသုံးြပလိုမရတဲ ့ Verb  ေတွကိုေတာ့  ေရးသားလိုမရပါ။ 

(ဥပမာ။ know, hate, hear, understand, want …etc) 

ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။

(1) Make the Present Perfect Continuous. 

 1. She ___ (work) here for five years. 

 2. I ___ (study) all day. 

 3. You ___ (eat) a lot recently. 

 4. We ___ (live) in London for six years.

 5. He ___ (play) football, so he’s tired. 

 6. They ___ (learn) English for two years. 

 7. I ___ (cook), so I’m really hot. 

 8. She ___ (go) to the cinema every weekend for years. 

 9. It ___ (rain), so the pavement is wet. 

 10. You ___ (sleep) for four hours. 

(2) ေအာက်ပါဝါကျများကိ ုြမန်မာဘာသာြဖင် ့ြပန်လည်ေရးသားပါ။ 

 1. I have been playing tennis for half an hour. 

  က န်ေတာ် တင်းနစ်ကစားေနတာ နာရီဝက်ရှိပီ။ 

 2. I have been writing an essay since morning. 

  ____________________________________. 



ဇူလိုင်  ၁၈၊  ၂၀၂၁

အဂ  လိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အချပ်ပိုစာမျက်ှာများတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် ရှင်းလင်းချက်များှင့် ေလ့ကျင့်ခန်းများအေပ  နားလည်မ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက သိုမဟုတ ်အချပ်ပိုစာမျက်ှာများကို 

ယခုထက်ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန ်အကံြပလိုပါက ဆရာဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်(ဝ၉-၄၃၁၅၇၀၇၁)ထံ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းအကံြပိုင်ပါသည်။                                                                                                                               

Grade 11 (စနစ်ေဟာင်း)

Grade 10 (စနစ်သစ်)

အရင်အပတ်က Unit 2 Literature (စာေပ) သင်ခန်းစာမှာ ပါရှိတဲ့ 
Adjectival phrases အေကာင်းကို ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာေတာ့ 
Present Simple Tense နဲ  Present Continuous Tense အေကာင်းတိုကိ ု
ေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

အရင်အပတ်က Not only… but also နဲ  Either … or တိုအေကာင်း 
ကို ေဖာ်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ယခုအပတ်မှာ Neither … nor နဲ  Neither of 
အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

Present Simple Tense (V1)

အမဲတမ်းမှန်ကန်သည့်  အေကာင်းအရာ၊ လက်ရှိြဖစ်ပျက်သည့် 

အေကာင်းအရာှင့်  လုပ်ေလ့လုပ်ထရှိသည့်  အေကာင်းအရာများကို 

ေဖာ်ြပေြပာဆိုရာတွင ်Present Simple ကို သုံးရသည်။ 

ေအာက်ပါပုံစံများကိ ုေလ့လာပါ။

 Positive form I play tennis.

  He plays tennis.

 Negative form I do not/don't play tennis.

  He does not/doesn't play tennis.

 Question form Do you play tennis?

  Does he play tennis?

Study the examples below. 

1. The sun rises in the east.  (a fact that is always true အမဲတမ်း 

မှန်ကန်)

2. We live in Nay Pyi Taw.  (a current situation လက်ရိှြဖစ်ပျက်) 

3. I always get up early morning. (a habitual action လပ်ုေလလ့ပ်ုထရိှ) 

မှတ်ရန်။    ။

ဝါကျေတေွရးဖဲွတဲအ့ခါမှာ Subject Verb agreement ကိ ုသထိားရပါမယ်။ 

Subject က အနည်းကိန်း (တစ်ခု၊ တစ်ေကာင်၊ တစ်ေယာက်) ြဖစ်ေနရင် 

Verb ကို အနည်းကိန်းေရးရပါတယ်။ Subject က အများကိန်း (တစ်ခု၊ 

တစ်ေကာင်၊ တစ်ေယာက်ထက်ပိုေနတယ်ဆိုရင် Verb ကို အများကိန်း 

ေရးရပါတယ်။ Verb ကို အနည်းကိန်းေြပာင်းေရးရင ်s, es, ies ထည့်ေပး 

ရပါတယ်။ Verb ကို ဘာမှထည့်မထားဘူးဆိုရင ်အများကိန်းပုံစံလို ယူဆ 

ရပါတယ်။ ဒေီတာ ့Verb အနည်းကန်ိး ေြပာင်းနည်းပုစံကံိ ုေလလ့ာကည့်ပါ။ 

Neither …nor (ှစ်ခုစလုံးမဟုတ်) 
 ဝါကျှစ်ေကာင်းရှ ိမတူညီေသာ အချက်ှစ်ခုကို ရှာပါ။ 

 မတူညီေသာအချက်များကိ ုneither … nor ှင့်ဆက်ပါ။ 
 မတူညီေသာ အချက်များသည် Subject, verb, object, place 
စသည်တိုြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

 Neither …nor ြဖင့် ဆက်သည့်အခါ အြငင်းကိယာများကိ ုိုးိုးဝါကျ 
ပုံစံ ြပန်ေြပာင်းေပးရသည်။ 

 ဝါကျတွင်ပါရှိေသာ and, also, too, as well တိုကို ြဖတ်ေပးပါ။ 
ဥပမာ။ Ko Lay does not study hard and neither does Zaw Lay.

ဒဝီါကျမှာ ကိေုလး စာမကိးစားပါ။ ေဇာ်ေလးလည်း စာမကိးစားပါ။ 
လို ေပးထားတယ်။ and neither does Zaw Lay ဆိုတဲ့အဓိပ ာယ်က 
ေဇာ်ေလးလည်း အေရှကအတိင်ုးပ ဲစာမကိးစားဘူးလို ေြပာတာပါ။ ဒေီတာ ့
ဝါကျှစ်ေကာင်းမှာ မတူတာကိုရှာလိုက်ေတာ ့ကိုေလးနဲ  ေဇာ်ေလးြဖစ်ပါ 
တယ်။ သူတိုှစ်ေယာက်ကိ ုNeither … nor နဲဆက်လိုက်ေတာ့ Neither 
Ko Lay nor Zaw Lay ြဖစ်သွားပါတယ်။ Verb ကိယာကို ေရးေတာ့မယ ်
ဆိုေတာ ့does not study က Present Simple (V1) ြဖစ်ပါတယ်။ Neither 
… nor မှာ အြငင်းသေဘာပါတဲ့အတွက ်does not ကို ြဖတ်ေပးရပါမယ်။ 
အဲေ့တာ ့Verb က study ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် Neither … nor နဲဆက်ရင် 
nor ရဲအေနာက်ကိုကည့်ရပါတယ်။ nor ရဲအေနာက်မှာ Zaw Lay 
တစ်ေယာက်တည်းြဖစ်တဲ့အတွက် Verb ကို အနည်းကိန်းပုံစံ studies 
ဆိုပီး ေြပာင်းေရးရပါတယ်။ ဒီေတာ့ အေြဖက
Neither Ko Lay nor Zaw Lay studies hard. 
Q:  Ko Lay does not study hard and neither does Zaw Lay. 
Ans: Neither Ko Lay nor Zaw Lay studies hard. 
ဥပမာ။ Ma Ma did not buy a new dress and neither did Su Su. 
ဒီဝါကျမှာ မမ အက   ျအီသစ်တစ်ထည် မဝယ်ခဲ့ဘူး။ စုစုလည်း မဝယ်ခဲ့ဘူး 
လို ေပးထားပါတယ်။ မတူတာှစ်ခုက မမ နဲ  စုစု။ သူတိုှစ်ေယာက်ကိ ု
Neither … nor နဲ  ဆက်ပါမယ်။ Neither Ma Ma nor Su Su ြဖစ်သွားပါ 
တယ်။ Verb ကိယာကို ေရးမယ်ဆိုေတာ ့did not buy က Past Simple 
(V2) ြဖစ်ပါတယ်။ did not ကို ြဖတ်လိုက်ေတာ ့buy ပဲကျန်ပါမယ်။ Past 
Tense ြဖစ်တဲ့အတွက ်bought ေြပာင်းေရးရပါမယ်။ Neither Ma Ma nor 
Su Su bought ြဖစ်သွားပါတယ်။ a new dress လို ေရးရမှာလား၊ new 
dresses လို ေရးရမှာလားဆိုတာ ေဝခွဲမရဘူးဆိုရင ်nor ရဲအေနာက်ကိ ု
ကည့်ပါ။ စစု ုတစ်ေယာက်တည်းရိှတဲအ့တွက် a new dress လို ေရးရမှာပါ။ 

အဲ့ေတာ့ အေြဖက 
Neither Ma Ma nor Su Su bought a new dress. 
Q: Ma Ma did not buy a new dress and neither did Su Su. 
Ans: Neither Ma Ma nor Su Su bought a new dress. 
ေလ့ကျင့်ခန်းများေြဖဆိုပါ။
1. My mother doesn’t like coffee and I don’t like it either. 
 Neither __________________________________________. 
2. I can’t stand the heat. I can’t stand the cold weather, either.
3. He doesn’t know the answer. His friends don’t know the answer. 
4. The hotel was not good and it was not cheap. 
5. Ko Ko did not answer the question. His sisters did not answer 

the question. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Neither of (ှစ်ခုစလုံး မဟုတ်) 
 ဝါကျှစ်ေကာင်းရဲ Subject သိုမဟုတ် Object ှစ်ခုကို Neither of 

နဲတွဲေရးပါ။ 
 Subject/Object တွင်ပါသည့် first, second စသည့် မလိုတာေတကုိွ 

ြဖတ်ပါ။ 
 Neither of ရဲအေနာက်တွင် Noun အများ၊ Verb အနည်းကိန်း 

လိုက်ရသည်။ 
 Neither of သည် အြငင်းသေဘာပါသည့်အတွက ်Verb ကိယာကို 

ိုးိုးဝါကျပုံစ ံေြပာင်းေပးရသည်။ 
ဥပမာ။
(1) The first book is not interesting and neither is the second one. 

ဒီဝါကျမှာ ပထမစာအုပ်က စိတ်ဝင်စားစရာ မေကာင်းဘူး။ ဒုတိယ 
စာအုပ်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာမေကာင်းဘူးလို ေပးထားတယ်။ Subject 
ှစ်ခုက the first book နဲ  the second book ြဖစ်ပါတယ်။ သူတိုှစ်ခုကို 
Neither of နဲတွဲေရးလိုက်ေတာ ့Neither of the books ဆိုပီးြဖစ်သွား 
ပါတယ်။ Neither of မှာ အြငင်းပါပီးြဖစ်လို not ြပန်မထည့်ရပါ။ Verb 
ကိယာကိုလည်း အနည်းကိန်းပဲေရးရပါတယ်။ ဒီေတာ့ အေြဖက Neither 
of the books is interesting. ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 
Q: The first book is not interesting and neither is the second one. 
Ans: Neither of the books is interesting. 
(2) The first girl is not ugly. The second girl is not ugly. 

ဒီဝါကျှစ်ေကာင်းမှာ Subject ှစ်ခုက the first girl နဲ  the second 

girl တိုြဖစ်ပါတယ်။ သတူိုှစ်ခကုိ ုNeither of နဲတဲွေရးလိက်ုေတာ ့Neither 
of ရဲအေနာက်မှာ Noun အများကိန်းြဖစ်တ့ဲအတွက် the girls ပံုစံြဖစ်သွား 
ပါတယ်။ Neither of က အြငင်းပါပီးြဖစ်လို not ြပန်ထည့်လိုမရပါဘူး။ 
အဲ့ေတာ့ အေြဖက Neither of the girls is ugly. ဆိုပီးြဖစ်သွားပါတယ်။ 

Q: The first girl is not ugly. The second girl is not ugly. 
Ans: Neither of the girls is ugly. 
မှတ်သားရန်

 I/We ဆိုရင် Neither of us 
 You ဆိုရင် Neither of you 
 He/She/they ဆိုရင် Neither of them တိုြဖင့် ေြပာင်းလဲေရးသား 

ရပါတယ်။ 
ဥပမာ။ 
(3) I did not eat dinner and neither did my sister. 
 Neither of us ate dinner. 
(4) You did not try hard and neither did your brother. 
 Neither of you tried hard. 
(5) He was not happy and neither was his mother. 
 Neither of them was happy. 
(6) We did not see him and his wife. 
 We saw neither of them. (ဒဝီါကျမှာ neither of နဲတဲွေရးရမယ့်ဟာ 
ေတကွ အေနာက်ေရာက်ေနတယ်။ ဒါေကာင့် Subject Verb ကိ ုြပန်ေရးရပါ 
တယ်။ Verb ကိ ုေရးတဲအ့ခါမှာ Neither of ကအြငင်းပါပီးသားြဖစ်တဲအ့တွက် 
ေကာင် ့အြငင်းြဖတ်ေရးရပါတယ်။) 
(7) Both the sisters are clever. 
Neither of the sisters is stupid. (ဒေီမးခွန်းမှာ ြဖတ်စရာ အြငင်းမပါဘူး။ 
ဒါဆုိရင် ေပးထားတ့ဲစကားလံုးကုိ ဆန်ကျင်ဘက်ပံုစံေြပာင်းေပးရပါတယ်။) 
ေလ့ကျင့်ခန်းေတွ ေြဖဆိုကည့်ပါ။ 
1. The two boys are not hardworking. 
 Neither of ___________________. 
2. Both my parents dislike telling lies. 
 Neither of ___________________. 
3. Both the girls are not to be blamed. 
 Neither of ___________________. 
4. My sister and I cannot answer this question. 
 Neither of __________________. 
5. Both the two girls are not attractive. 
 Neither of __________________. 
6. I am not interested in painting and my sister isn’t either. 
 Neither of __________________. 
7. Both my sister and I were not hungry. 
 Neither of ___________________. 
8. Both of the restaurants we went to were not expensive. 
 Neither of ___________________. 

(လာမည့်အပတ်တွင် Unit 2 Too Much Knowledge Maketh Fools 
နဲပတ်သက်တဲ့အေကာင်းအရာေတွကိ ုေဖာ်ြပသွားပါမည)်

(1) ေအာက်ပါ ကိယာများကိ ုအနည်းကိန်းပုံစံ ေြပာင်းပါ။ 

1. go ____ 2. take ____ 3. drink ____  4. buy ____

5. sell ____ 6. come ____ 7. write ____  8. watch ____

9. say ____ 10. sleep ____ 11. play ____ 12. rest ____

13. swim ____ 14. eat ____ 15. study ____ 16. read ____

17. cry ____ 18. run ____ 19. walk ____ 20. tell ____ 

(2) Choose one of the three facts from the following sentences. 

(1) She goes to school. (a current situation.

(2) We live in Myanmar. (________________) 

(3) They eat snacks. (________________)

(4) I like Chinese food. (________________)

(5) She uses make-up. (________________)

(6) They play football. (________________)

(7) She usually cooks rice. (________________)

(8) I sometimes stay up late. (________________)

(9) Ko Ko reads a lot. (________________)

(10) May Lay washes the clothes. (________________)

(3) ေအာက်ပါတိုကို အဂ  လိပ်လိုေရးြပပါ။ 

၁။ ေကျာ်ေကျာ ်နံနက်ေစာေစာ အိပ်ရာထသည်။ (get up) 

၂။ ေမာ်ေမာ် နံနက်တိုင်း ေဈးသွားသည်။ (go to market)

၃။ ဦးေလး ေနတိုင်း ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်။ (do exercises)

၄။ ေဒ ေလး အဝတ်ေလ ာ်သည်။ (wash the clothes)

၅။ ြဖြဖ တင်းနစ်ကစားသည်။ (play tennis)

၆။ ကိုကို ေနတိုင်း အိမ်စာလုပ်သည်။ (do homework)

Verb အနည်းကိန်းေြပာင်းနည်း 

- Verb အများစုကုိ အနည်းကိန်းေြပာင်းပါက “s” ေပါင်းထည့်ေပးရသည်။ 

- Verb သည် s, ss, sh, ch, x, o ဆံုးရင် “es” ေပါင်းထည့်ေပးရသည်။ 

- Verb သည် y နဲဆံုးပီး y ေရှမှာ “ a, e, i, o, u” ပါရင် y ကုိ “s” ေပါင်းပါ။ 

y ေရှမှာ ဗျည်း ရိှရင် y ကုိ ြဖတ်ပီး “ies” ေပါင်းပါ။

၇။ ေမေမ ေနတုိင်းက န်ေတာ်တုိအတွက် ထမင်းချက်သည်။ (cook rice for us)

၈။ ေဖေဖ ေနတိုင်း ုံးသွားသည်။ (go to office)

၉။ ေနသည် အေနာက်ဘက်သို ဝင်သည်။ (set in the west)

၁၀။ ဦးလှ ကားေမာင်းသည်။ (drive a car)

Present Continuous Tense (am, is, are + Ving) 

ယခုြဖစ်ပျက်ေနသည့် အေကာင်းအရာ၊ ယာယီအခိုက်အတန်  ြဖစ်ပျက ်

ေနသည့် အေကာင်းအရာှင့် အနာဂတ်တွင် လပ်ုေဆာင်ဖို စစီ်ထားပီးေသာ 

အေကာင်းအရာများကို ေဖာ်ြပေြပာဆိုရာတွင် Present Continuous 

Tense ကို သုံးရသည်။ 

ေအာက်ပါပုံစံများကိ ုေလ့လာပါ။ 

      Positive       Negative      Question

 I am playing. I am not playing. Are you playing? 

 We are playing. We are not playing. Are you playing? 

 You are playing. You are not playing. Are you playing? 

 They are playing. They are not playing. Are they playing? 

 He is playing. He is not playing. Is he playing? 

 She is playing. She is not playing. Is she playing? 

 It is playing. It is not playing. Is it playing? 

Positive short form – I am/ I’m, We are/ We’re, You are/ You’re, 

They are/ They’re, He is/ He’s, She is/ She’s, It is/ It’s

Negative short form – I am not/ I’ m not, We are not/ We aren’t, 

She is not/ She isn’t 

Study the examples below: 

(1) Mi Mi is cooking the rice. She can’t come here. (an activity 

that is happening now ယခုြဖစ်ပျက်ေနသည် ့အေကာင်းအရာ)

(2) I am staying at this hotel.  (a temporary action ယာယီအခိုက် 

အတန် ြဖစ်ပျက်ေနသည် ့အေကာင်းအရာ) 

(3) I am leaving for Mandalay at about 10 a.m tomorrow. (a 

planned future arrangement အနာဂတ်တွင် လပ်ုေဆာင်ဖို စစီ်ထား 

ပီးေသာ အေကာင်းအရာ)                        (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဇူလိုင်  ၁၈ ၊  ၂၀၂၁

အဂ  လိပ်စာဖတ်စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး က  

အဂ  လိပ်စာစွမ်းရည ်တိုးတက်ေရးက  

အဂ  လိပ်စာေလ့လာသူများ စာဖတ်စွမ်းရည ်တိုးတက်ေစရန် ရည်ရယ်ပီး 

စာဖတ်စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးက  ကို   ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ ်

ပါသည်။ စာဖတ်ြခင်းြဖင့် ဗဟသုတုလည်း ရရိှိင်ုသလိ ုအဂ  လပ်ိစာေဝါဟာရ 

များ၊ သဒ ါအသုံးအ န်းများ၊ စာေရးနည်းပုံစံများကို ေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ စာဖတ်အားနည်းသူများပါ  ေလ့လာသိရှိိုင်ရန်  အဂ  လိပ်-ြမန်မာ 

ဘာသာှစ်မျိးြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ စာပိဒ်ုများကိ ုေရးချယ်ရာတွင်လည်း 

စာဖတ်သူများ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိေသာ အေကာင်းအရာများကို ဦးစားေပး

ေရးချယ်ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယခုအချပ်ပုိစာမျက်ှာတွင် စာဖတ်စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးက  အတွက် 

Tokyo Olympic Games  အေကာင်းကိ ု ေဖာ်ြပထားပါသည်။  စာပိဒ်ုဖတ်ပီး 

ပါက  နားလည်ိင်ုစွမ်းမည်မ ရိှသလဆဲိသုည်ကိ ုသရိှိိင်ုရန် ေလက့ျင့်ခန်းများ 

ကို ေြဖဆိုိုင်ပါသည်။

Tokyo Olympic Games

The 2020 Olympic Games  will  take  place in Tokyo, Japan 

between the 23rd July and the 8th August 2021, with The Paralympic 

Games taking place afterwards, between the 24th August and 5th 

September. 

The games were meant to take place in the summer of 2020 

but were delayed because of the impact of Covid-19. The Olympics 

are very rarely cancelled or changed,  usually only if something 

very serious happens like a war or in that cases, a pandemic. The 

Olympics are run by the International Olympic Committee, and 

their headquarters are in Switzerland.  They decide on what 

happens in the Olympics and where the games will take place. 

The flag of the Olympics has five things on a white background, 

with the rings representing the five parts of the world: Europe, 

Africa, Asia, America, and Oceania that take part. There are 339 

events in the Olympic Games in 42 venues. The Paralympic Games 

have 539 events in 21 venues. 

Many events will be around the Tokyo  area, though the 

football games and marathon will take place in Hokkaido. Hokkaido 

is in the north of Japan and is cooler than Tokyo. Tokyo is the capital 

of Japan and can be very hot in the summer months. 

Five are new sports entirely (baseball/softball, skateboarding, 

surfing, sport climbing and karate).

Here is the full list of sports, and the number of events within 

each sport: aquatics, archery,  athletics, badminton, baseball/

softball, basketball, boxing, canoeing, cycling, equestrian, fencing, 

field hockey, football, golf ,  gymnastics, handball, judo, karate, 

pentathlon, rowing, rugby, sailing, shooting, skateboarding, sport 

climbing, surfing,   table tennis,taekwondo, tennis, triathlon, 

volleyball, weightlifting and wrestling.

The 2020 Summer Olympics is the Games of the XXXII 

Olympiad and also known as Tokyo 2020. About 11091 athletes 

will partake in it. 

တိုကျိအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွ ဲ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အုိလံပစ်အားကစားပိင်ပဲွကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇူလုိင် ၂၃ ရက်မှ 

သဂတ်ု ၈ ရက်အထ ိ(၁၇ ရက်ကာ) ဂျပန်ိင်ုင ံတိကုျိမိ၌  ကျင်းပမည်ြဖစ် 

သည်။ ဆက်လက်ပီး ပါရာလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲကိ ု သဂုတ် ၂၄ ရက်မှ 

စက်တင်ဘာ ၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။  တိုကျိအိုလံပစ်အားက

စားပိင်ပွဲကိ ု၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ကျင်းပရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင် ့  ေှာင့်ေှးကန် ကာလျက်ရှိခဲ့သည်။  အိုလံပစ် 

အားကစားပိင်ပဲွကိ ုကပ်ေရာဂါတစ်ခေုကာင့်ြဖစ်ေစ သိုမဟတ်ု စစ်ပဲွေကာင့် 

ြဖစ်ေစ  ဆိုးရားေသာအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့်   ပွဲကျင်းပြခင်းကို 

ဖျက်သိမ်းြခင်း သိုမဟုတ် ေရ ဆိုင်းရသည်။

အိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲကို   ိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ေကာ်မတီက 

ကီးမှးကျင်းပလျက်ရှိသည်။  ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံအေြခစိုက်  ိုင်ငံတကာ 

အိုလံပစ် ေကာ်မတီက အိုလံပစ်ပိင်ပွဲကျင်းပြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များှင် ့

ပတ်သက်ပီး ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရသည်။ အိလုပံစ်အားကစားပိင်ပဲွအလ၏ံ 

ေအာက်ခအံြဖပတ်ိစေပ တွင် တစ်ခှုင့်တစ်ခ ုချတ်ိဆက်ထားသည့် အြပာ၊ 

အဝါ၊ အနက်၊ အစိမ်းှင့် အနီေရာင်ကွင်းဝိုင်း ငါးခုပါဝင်သည်။  အဆိုပါ 

ကွင်းဝိင်ုးငါးခသုည် ဥေရာပ၊ အာဖရကိ၊ အာရှ၊ အေမရကိှင့် သမဒု ရာတွင်း 

ဇုန်ိုင်ငံများကို ကိုယ်စားြပသည်။ တိုကျိအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲတွင ်

အားကစားပိင်ပွဲ ၃၃၉ ပွဲကို  ေနရာ ၄၂ ေနရာတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး 

ပါရာလံပစ်အားကစားပိင်ပွဲတွင ်အားကစားပိင်ပွ ဲ၅၃၉ ပွဲကို ေနရာ ၂၁ 

ေနရာတွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

အားကစားပိင်ပွဲအများစုကို တိုကျိမိှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ေဒသများ

တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ ေဘာလုံးအားကစားှင် ့မာရသွန်အေြပး 

ပိင်ပဲွတိုကိ ုေဟာက့ိင်ုးဒိုးခိုင်တွင် ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ ေဟာက့ိင်ုးဒိုး 

ခိင်ုသည် ဂျပန်ိင်ုငေံြမာက်ပိင်ုးတွင်တည်ရိှပီး တိကုျိမိထက်  ရာသဦတ ု

ပိမုိေုအးြမသည်။ မိေတာ်တိကုျိသည် ေရွာသကီာလတွင် အပခူျန်ိြမင့်တက် 

ေလရိှ့သည်။  တိကုျိအိလုပံစ်အားကစားပိင်ပဲွတွင် အားကစားအမျိးအစား 

ငါးမျိးကို  အသစ်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတိုမှာ  ေဘ့စ်ေဘာ 

ကစားြခင်း၊ စကိတ်စီးြခင်း၊  ေရလ  င်းစီးြခင်း၊  ေတာင်တက်ြခင်းှင့်  ကရာေတး 

တို ြဖစ်သည်။ 

တိကုျိအိလုပံစ်အားကစားပိင်ပဲွအမျိးအစား ၃၃ မျိးမှာ ေရအားကစား 

နည်း၊  ြမားပစ်၊  ေြပးခုန်ပစ်၊ ကက်ေတာင်၊ ေဘ့စ်ေဘာ၊ ဘတ်စ်ကက်ေဘာ၊ 

လက်ေဝှ၊ ကူးေလေှလှာ်၊ စက်ဘီးစီးပိင်ပဲွ၊ ြမင်းစီး၊ ဓားေရးယှ်ပိင်ကစား 

နည်း၊ ေဟာ်က၊ီ ေဘာလုံး၊ ေဂါက်သီးိက်ု၊ က မ်းဘား၊ လက်ြဖင့်ေဘာလုံးကစား 

နည်း၊ ဂျဒိ၊ု ကရာေတး၊ သလံုံးပစ်၊ ေလေှလှာ်၊ ရတ်ဘီေဘာလံုးကစားနည်း၊ 

ေလေှလှာ်ရက်တိက်ု၊ ေသနတ်ပစ်၊ စကတ်ိစီးြခင်း၊ ေတာင်တက်ြခင်း၊ ေရလ  င်း 

စီးြခင်း၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊  တင်းနစ်၊  ေရကူး-စက်ဘီးစီး-

အေြပး သုံးမျိးေပါင်းအားကစားနည်း၊ ေဘာ်လီေဘာ၊ အေလးမြခင်းှင့် 

နပန်းကစားနည်းတိုြဖစ်သည်။ 

တိုကျိအားကစားပိင်ပွဲသည ်(၃၂)ကိမ်ေြမာက်အိုလံပစ်အားကစား 

ပိင်ပွဲြဖစ်သည်။ အဆိုပါပိင်ပွဲတွင် ကမ ာတစ်လ ားမှ အားကစားသမား 

၁၁၀၉၁ ဦး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

Choose true or false. 

1. The Olympics can be easily cancelled. (1) _____

2. The Olympic rings represent the five parts of the world. 

    

 (2) _____

3. The headquarters of the International Olympic Committee 

are in Netherland. (3) _____

4. There are five new sports in Tokyo Olympics.  (4) _____ 

5. Covid-19 causes to delay the 2020 Olympic Games.   

 (5) _____ 

+ + + + + + + + + +

fog (noun) – foggy (adjective)

ဥပမာ။ It is foggy. (adjective) 

 It is a foggy day. (adjective) 

 There is heavy fog outside. (noun)

cloud (noun) – cloudy (adjective) 

ဥပမာ။ It is cloudy. (adjective) 

 It is a cloudy day. (adjective) 

 It’s been cloudy for a week now. (adjective)

 It’s pretty cloudy outside. (adjective)

 It’s partly cloudy. (adjective)

 There is an overcast sky today. 

 It’s so gloomy. 

(cloudy အဓိပ ာယ်က ေကာင်းကင်တစ်ခုလုံး တိမ်ဖုံးလ မ်းေနတယ်။ 

ေကာင်းကင်ြပာကိ ုမြမင်ရဘူး။) 

(overcast အဓိပ ာယ်က ေကာင်းကင်မှာ တိမ်ေတွရှိတယ်။ ေနေရာင်ြခည ်

မေတွရတဲ့သေဘာ။) 

(Gloomy အဓိပ ာယ်က ေကာင်းကင်တစ်ခုလံုး အံုမ  င်းေနတယ်။ အေမှာင်ထပုါ 

ဖုံးလ မ်းထားတယ်။) 

clear (adjective)

ဥပမာ။ They’re saying blue skies and hot!

 There is a sunny sky./ There is a clear sky. 

 It is clear. 

 The sun is very bright today. It is a clear day. 

cold (adjective)

ဥပမာ။ It is cold. / It is a cold day.

 It is getting colder.

 It’s not snowing but it is very cold.

 It is frosty.

 It is a frosty day.

 Bit nippy today.

 We’re in for frost tonight.

 It is freezing in here. 

 There is a humid/ damp summer here.

 It is a dewy morning. (dewy = ဆီးှင်းေပါက်ကျေသာ) 

thunder/lightning (noun)

ဥပမာ။ We just heard thunder, and a lightning storm is expected. 

 The thunder broke the silence of the night. 

 There is almost non-stop lightning and thunder. 

Study the following dialogues. (ေအာက်ပါ စကားေြပာပုံစံများကို 

ေလ့လာပါ။) 

Dialogue (1) 

A: What’s it like outside? 

B: It is warm and sunny. 

Dialogue (2) 

A: Nice day, huh? 

B: Yes! It’s beautiful. We’re hitting the beach. 

Dialogue (3)

A: How is the weather? 

B: It’s finally snowing! I’m going skiing. 

Dialogue (4) 

A: Hey. How’s the weather out there? 

B: It’s cool and windy. 

Dialogue (5)

A: What’s it like outside? 

B: It’s hot and humid. 

Dialogue (6) 

A: How’s the weather? 

B: It’s raining again. Bring your umbrella!    

+ + + + + + + + + + 

(လာမည့်အပတ်တွင ်To talk about places (တည်ေနရာ) 

အေကာင်းကိ ုေဖာ်ြပပါမည)်

To talk about the weather (ရာသီဥတု)

(ယခင်အပတ်မှ အဆက်)

(Frost အဓပိ ာယ်က အပခူျန်ိ ေရခမှဲတ်ေအာက် ေလျာက့ျပီး အလွန်ေအးတဲ ့

သေဘာ။ Frosty/ Nippy/ Freezing က အဓိပ ာယ်အတူတူပါပဲ။) 

hot (adjective)

ဥပမာ။ It is so hot today!

 It’s sweltering. / It’s a sweltering day. (sweltering =  

 အလွန်ပူေသာ)

 It’s so hot out there! 

warm (adjective)

ဥပမာ။ It is warm and sunny.

 It will certainly be warm.

 The forecast said it will be warm on Sunday.

 It’s so hot today! I hope it’s warmer tomorrow. 

humid (adjective)

ဥပမာ။ It’s so hot and humid outside. The air feels so thick and 

 sticky.

 It’s so humid out.


