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ဗုဒ ဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၉၃)

ေယာက်ျားအာဇာနည်မျိးသည်   ြဖစ်ထွန်းေပ ေပါက်ိင်ုခ ဲ
၏။  ထိုေယာက်ျားအာဇာနည်မျိးသည်  ခပ်သိမ်းေသာ 
အရပ်ေဒသ၊     ခပ်သိမ်းေသာ   အမျိးအွယ်တို၌ 
မြဖစ်ထွန်းိင်ု၊ ပညာရိှေသာ အာဇာနည်ေယာက်ျားမျိးသည် 
အကင်အမျိးအွယ်၌   ြဖစ်၏။   ထိအုမျိးအွယ်သည် 
ချမ်းသာြခင်းသို ေရာက်၏။

ေယာက်ျားအာဇာနည်



ဇူလုိင်   ၁၉၊   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

ထာဝရမေမ့ကသည့် အမျိးသားအာဇာနည်

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

အေကာင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို ေကာင်းစွာသိေသာသူ၊  သာမန်ထက်  လက်ုံးရည ်

ှလုံးရည် ထူးကဲသာလွန်၍ အများအကျိးအတွက ်သက်စွန် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

သူကို  အာဇာေနယျ  အာဇာနည်ဟု ြမန်မာအဘိဓာန်တွင် ေယဘုယျအားြဖင့ ်

အဓပိ ာယ်ဖွင့ဆ်ိထုားသည်။ တကယ့ေ်ယာကျ်ား အမျိးသားေကာင်းအာဇာနည်ကား 

ဤမ မက ဂဏ်ုအဂ   ါအရည်အချင်းများှင့ ်အဘက်ဘက်က ြပည့စ်ုသံကူိေုခ သည်။

ထုိပုဂ ိလ်သည်ကား ရှားမရှား ေယာက်ျားြဖစ်၏။ အစားထုိးမရေသာ မည်သူ 

ှင့မ်တ ူတစ်မထူူးြခားသည့ ်ပဂု ိလ်ြဖစ်၏။  ရာစှုစ်အဆက်ဆက်  မည်မ ကာပါေစ 

သူလိုလူ တစ်ကိမ်တစ်ခါ ေပ ေပါက်ဖိုအေရးမှာ  လွန်စွာခဲယ်းလှ၏။  စိတ်အား 

ထက်သန်မ အစ်ရှိ၏။  ဆ အား  အလွန်ေကာင်းသူြဖစ်၏။     ဇွဲလုံလအရာတွင် 

ဘယ်ေသာအခါမှ မေလ ာေ့သာလစူားြဖစ်၏။ အေကာင်းြပကာ ေနာက်ဆတ်ုတတ် 

သည့် လူစားမျိးမဟုတ်ေပ။   အခွင့်အလမ်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊    ကံေကာင်း 

ေထာက်မမ ကိုေသာ်လည်းေကာင်း ေစာင့်ေမ ာ်တတ်သည့် လူစားမျိးမဟုတ်ေပ။ 

တကယ့်အာဇာနည်ေယာကျ်ားြဖစ်သည်။

ပုဂ ေလာ ပုရိသာဇေညာ

န၊ ေသာသဗ တ  ဇယတိ

ယတ  ေသာဇာယေတ ေပါေသာ

တံကုလံ ခုခ ေမဓတိ

ပါဠအိဆိရိှုသည့အ်တိင်ုး “ေယာကျ်ားအာဇာနည်ဟသူည် ေနရာေဒသတိင်ုး၌ 

အခါခပ်သမ်ိး မေပ ေပါက်။ အကင်အရပ်၊ အကင်ိင်ုင၌ံ မတစ်ေထာင် တစ်ေကာင် 

ဘွား၊ ေယာကျ်ားအာဇာနည ်ေပ ေပါက်ခဲ့ေသာ ်ထိုေဒသ၊ ထိုိုင်ငံ၊ ထိုလူမျိးတိုမှာ 

အဖိုးတန်သမှ အကျိးအ ” ဟု ဆိုထား၏။ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းကဲ့သို  တကယ့် 

အာဇာနည်ေြမာက်ေသာ   ပုရိသအာဇာနည်သည်ကား   အြမင်ကျယ်၏၊    အသိ 

ကျယ်ြပန်၏၊ ေတွးေခ eာဏ်ေကာင်းလှ၏။ ဆင်ြခင်သံုးသပ်ကာ ေကာက်တ်ုချက် 

ချမှတ်တတ်သူြဖစ်၏၊   ဆုံးြဖတ်ချက်၊   ြပ  ာန်းရည်ေကာင်း၏၊   အေြခအေနကို 

လည်းေကာင်း၊ အေကာင်းြခင်းရာကိလုည်းေကာင်း စစိစ်ေဝဖန်ိင်ုစွမ်း  ထူးက၏ဲ။ 

စီမံခန်ခွဲမ  က မ်းကျင်၏။ 

လူေြဖာင့်တို သဘာဝအတိုင်း၊ ဒိုးခနဲေဒါက်ခနဲ ြပတ်ြပတ်သားသား၊ တိတိ 

ကျကျေြပာတတ်၏။   ေဟာတတ်၏။   သူကားကိုယ်ကျိး၊    ကုိယ့်ေဆွမျိးအကျိး၊ 

ကိယု့ပ်ါတအီကျိးသက်သက်ကိသုာ ကည့တ်တ်သ ူမဟတ်ုေပ။ ိင်ုငအံကျိးကိသုာ 

ကည့်တတ်သူြဖစ်သည်။ သူလိုပုဂ ိလ်ကား ေငွ၊ ရာထူး၊  ဂုဏ်ထူးကိ ု  မက်ေမာမ  

မရိှေပ။ နာမည်ကီးချင်၍၊ ေခါင်းေဆာင်လပ်ုချင်၍ စွန်စားသမူျိးမဟတ်ုေပ။ ိင်ုငှံင့် 

လမူျိးအတွက် အသက်စွန်ဝံသ့သူာြဖစ်သည်။ သကူား ေခါင်းေဆာင်ဘဝကိ ုေမ ာ်မှန်း 

လမ်းထွင်၍ ေရာက်လာသူမဟုတ်ေပ။  အေချာင်ေရာက်လာသူလည်းမဟုတ်ေပ။ 

အတ စဲွလုံးဝမဖက်ေသာ ေစတနာှင့ ်ထေိရာက်ေသာ လပ်ုေဆာင်ချက်များေကာင့ ်

တစ်ိင်ုငလံုံး၊ လအူားလုံးက ေထာက်ခရံပ်တည်ကကာ၊ တစ်ိင်ုငလံုံး၊ တစ်မျိးသား 

လုံးက ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပသြဖင့် ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လာသူြဖစ်၏။ 

အသင်းအဖဲွတစ်ခ၊ု ပါတတီစ်ခကု တင်လိက်ုသြဖင့ ်ြဖစ်လာေသာ ေခါင်းေဆာင်အမျိး 

အစားမဟုတ်ေပ။ တစ်ိုင်ငံလုံးှင့်ဆိုင်ေသာ၊  တစ်မျိးသားလုံးက ေလးစားေသာ 

ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ကိုယ့်ထီးကိုယ်နန်း၊ ကိုယ့်အရှင်သခင်ှင့ ်ေနထိုင်ကပီး 

ေနာက် နယ်ချဲလက်ေအာက်  က န်သေပါက်ဘဝသုိ ေရာက်ခဲသ့ည်။ ြမန်မာိင်ုငကံိ ု

အေနာ်ရထာ၊ ဘရုင့ေ်နာင်၊  အေလာင်းဘရုား အမျိးသားအာဇာနည်သရူေဲကာင်းကီး 

များက သမူတေူအာင် စည်းံုးုိင်ခ့ဲပီးေနာက် သူက န်ဘဝမှ  လွတ်ေြမာက်ေအာင် 

လွတ်လပ်ေရးအတွက် ေအာင်ပန်းဆွတ်ချေပးခဲ့ေသာ ၂၀ ရာစုေခတ ်ြမန်မာိုင်င ံ

လွတ်လပ်ေရးဗသိကုာြဖစ်ေသာ၊ အမျိးသားေခါင်းေဆာင်ကီး ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်း 

သည် တစ်ေခတ်တွင်  တစ်ေယာက်၊  မတစ်ေထာင် တစ်ေကာင်ဘွား တကယ့် 

ေယာကျ်ားေကာင်း အာဇာနည်ြဖစ်သည်။

ဤမ  အဘက်ဘက်မှ ြပည့်စံုေသာ၊ အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ေခါင်းေဆာင် 

ကီးဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည်ကား  အများအကျိးအတွက်သာ အကာအကွယ် 

ြပတတ်ပီး   မိမိအတွက်မ ူ  မကာကွယ်လို၊  မကာကွယ်တတ်သည့်အားေလျာ်စွာ 

နယ်ချဲလက်ပါးေစ ိုင်ငံေရးအာဏာယစ်မူးသူ၏ ေစခိုင်းချက်အရ အကမ်းဖက ်

လူသတ်သမားတိုလက်ချက်ြဖင့ ် ၁၉၄၇  ခုှစ်  ဇူလိုင်လ  ၁၉  ရက် စေနေနတွင် 

ကျဆုံးခဲ့ရေပသည်။   အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး    ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည ်

ြမင့ြ်မတ်ေသာအာဇာနည်တို၏ အစ်အလာအတိင်ုး လပူင်ေသေသာ်လည်း နာမည် 

ဘယ်ေသာအခါမှ မေသဘဲ  ကမ ာပင်ပျက်ေစ   ထာဝရမေမ့ိုင်သည့ ်အမျိးသား 

အာဇာနည်သူရဲေကာင်းကီး ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

မိုးမိတ်    ဇူလိုင်  ၁၈ 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)  မိုးမိတ်မိ 

နယ်တွင် ခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    

ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်၊     ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲမှး 

ေကျာ်ေဇာ်ေဇာ်၊   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွ၊  အဖဲွဝင်ဗုိလ်မှးေအာင်ေဇာ်ထက်ှင့်  

တာဝန်ရိှသမူျားက     ေအာက်ဆဂီျင်ြဖည့ ်

တင်းရန်      လိအုပ်ေနေသာ  ေအာက်ဆဂီျင် 

အိုးကီး     ၁၈ လုံးအား  စစ်ဗျဟာ(အေြခချ) 

မိုးမတ်ိ၏ ကညူေီထာက်ပံမ့ ြဖင့ ်  ြပန်လည် 

ြဖည့်တင်း၍ မိုးမိတ်ှင့် မဘိမ်းမိနယ ်

များရှိ  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်     အေရးေပ တုံြပန်ေရး

ေကာ်မတမီျားထသံို    ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း 

ဝန်းသို  ဇူလိုင်  ၁၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  ဝန်းသိုမိနယ် 

တွင်  ေကျးလက်ေဒသ ဖံွဖိးတိးုတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနက  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရက်ေနေသာ  ေကျးရာဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းြဖင့ ်     ဝင်းကီးအုပ်စ ု

ကံကုန်းေကျးရာ၌      ေပ ၈၀  ေကျာ်      

ကွန်ကရစ်တတံားတစ်စင်း တည်ေဆာက် 

လျက်ရှိရာ  ၆၀ ရာခိုင် န်းအထိ   ပီးစီး 

မိုးမိတ်မိ၌ ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ လ ဲေြပာင်းေပးအပ်

ေပးအပ်ြခင်းကိ ု        ယေနနံနက် ၁၁ 

နာရီခဲွက     မိနယ်      ြပည်သူေဆးုံ၌ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း          သိရသည်။ 

                                            မိုးမိတ်သား

ဝန်းသိုမိနယ်၌ ေကျးရာဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းြဖင့်  

ကွန်ကရစ်တံတားတစ်စင်း တည်ေဆာက်လျက်ရှိ
ေနပီြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။

အဆိုပါ      ကွန်ကရစ်တံတားမှာ 

အရှည်  ၈၄ ေပ၊    အကျယ်  ၁၆ ေပ၊ အြမင့် 

၁၀ ေပြဖစ်ပီး တာဝန်ရိှသမူျား ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးချနိ်တွင်  ၂၄ ေပတစ်ခန်းှင့် ေပ 

၂၀ တစ်ခန်း  သံေပါင်တင်    ကွန်ကရစ် 

ကမ်းခင်းြခင်း     ကွန်ကရစ်ေလာင်းြခင်း၊  

လုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ပီးြဖစ်ကာ 

ကျန်ရိှေနေသာ   အကျယ် ေပ ၄၀  တစ်ခန်း    

သံေပါင်တင်ြခင်းှင့်       ကမ်းခင်း 

ကွန်ကရစ်ေလာင်းြခင်း  လုပ်ငန်းများကိ ု   

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း    ပီးစီးုိင်ေရး 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်    ြဖစ်

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ကံကုန်းေကျးရာ ရာအဝင် 

ကွန်ကရစ်တတံားကီးအား  စမီကံန်ိးရန်ပု ံ

ေငွကျပ်သိနး် ၁၀၀၊  အလှရှင်တစ်ဦးမ ှ

ေငွကျပ် သိန်း ၅၀၊ ြပည်သူထည့်ဝင် ေငွကျပ်

၁၃၈ ဒသမ ၆ သိန်းအြပင်  ေကျာက်၊  သဲ 

အလှရှင်များ၊ေကျးရာလူထု၏ လုပ်အား 

များြဖင့် ေကျးလက်ဦးစီးဌာန၏  နည်းပညာ 

အကူအညီ       ရယူေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။         ေမ းကဇင်

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို ြပန်လည်ဖွဲစည်းပီး မဲစာရင်းများစစ်ေဆးြခင်းများအပါအဝင ်

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်   COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ  အရိှန်အဟုန် 

မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19   ကပ်ေရာဂါေကာင့် ထိခိုက်ခဲ့သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ နည်းလမ်းများြဖင့် 

အြမန်ဆုံး ကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက် တစ်ိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးသေဘာတူ 

စာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း ြဖစ်ိုင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက   ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး  တရားမ တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲအား   

ြပန်လည်ကျင်းပ၍    အိုင်ရသည့်ပါတီအား   ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ   ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား 

လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် တာဝန်ရှိသူများသာမက

ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားအားလုံး ပူးေပါင်းပါဝင်၍ အင်တိုက်အားတုိက်ြဖင့် တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ကရန်လို

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၈

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် အားလုံး ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရန်လိအုပ်မည်ြဖစ်ပီး ကသုေရး 

လပ်ုငန်းသည် အများှင့ဆ်ိင်ုသည့ ်ကစိ ရပ်ြဖစ်သြဖင့ ်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသာမက ြပင်ပမှ က မ်းကျင် 

သူများအေနြဖင့်လည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန ်

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

သည် အနီးကပ်ဆုံး၊ လက်ေတွအကျဆုံးတာဝန်ယ ူ

ေဆာင်ရက်ေနကရသူများြဖစ်သြဖင့ ် လိုအပ်သည့် 

ကူညီေထာက်ပံ့မ  များ၊     အားေပးမ များှင့ ်  

ေစာင့်ေရှာက်မ များ  ေဆာင်ရက်ေပးကရန ် လိုအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက      တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က ယေန  မွန်းလဲွပိင်ုး 

တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး(ကည်း) 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ကျင်းပသည့ ်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးဆိုင်ရာ 

တတိယအကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက် 

အမှာစကား ေြပာကားစ် ထည့သွ်င်းေြပာကားသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)  ဒုတိယ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးစုိးဝင်း၊ ေကာင်စီအဖဲွဝင် ဗုိလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊ 

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး  ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ုံး (ကည်း)မှ တပ်မေတာ်အရာရှိကီးများ၊ 

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန  ဒုတိယ 

ဝန်ကီးှင့်  တာဝန်ရှိသူများ  တက်ေရာက်ကပီး   

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   များက  Video Conferencing ြဖင့ ်တက်ေရာက် 

ကသည်။

တတိယလ  င်းတွင် ြဖစ်ပွားမ  န်းများြပား

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က   အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

ရာတွင်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ သည် 

ပထမလ  င်းှင့် ဒုတိယလ  င်းြဖစ်ေပ ခဲ့စ် မသိသာခဲ့ 

ေသာ်လည်း လက်ရိှတတယိလ  င်းတွင်  ြဖစ်ပွားမ  န်း 

များြပား ြမန်ဆန်လာသည်ကို  ေတွရှိရေကာင်း၊ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကမ ာ့ိင်ုငမံျားတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ အေနြဖင့် လူဦးေရသန်း  ၁၉၀  ေကျာ်ရှိပီြဖစ်ပီး 

မိမိတိုိုင်ငံတွင ်  ဇူလိုင်   ၁၇ ရက်အထိ  ၂၂၄၂၃၆ 

ဦးရိှပီြဖစ်ေကာင်း၊ ကုိဗစ် - ၁၉ တတိယလ  င်းသည် 

မိမိတုိုိင်ငံ၌ ဇွန်လမှ စတင်ြဖစ်ပွားလာခ့ဲပီး  ဇူလုိင်        

၁ ရက်မှစ၍ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်း ြမင့်တက်လာ 

သည်ကို  ေတွရှိရေကာင်း၊  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ပထမလ  င်း၊ ဒုတိယလ  င်းှင့် တတိယလ  င်းတုိ၏ ေရာဂါ 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်းများကိ ုသေုတသနြပ   င်းယှ် 

ရာတွင် များစွာကွာြခားမ ရှိပီး တတိယလ  င်းတွင ်

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်းများသည်ကို    ဆတိုးြဖင့် 

ကူးစက်ြပန်ပွားလျက်ရှိသည်ကိ ုေတွရှိရေကာင်း။ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ အေနြဖင့်  ၁ ဒသမ 

၆ သန်းေကျာ်ကို  ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံပီးြဖစ်ပီး 

ဒုတိယအကိမ်ထိုးှံမ များကို ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

ေကာင်း၊ ြပည်သလူထူအုားလုံးကိ ုရာ န်းြပည့ထ်ိုးံှ 

ိင်ုေရးအတွက် ကာကွယ်ေဆးများကိ ုလှဒါန်းရရိှမ  

များ၊ မှာယမူ များြဖင့ ်အဆက်မြပတ်  တင်သွင်းလျက် 

ရိှပီး ဇလူိင်ု ၂၂ ရက်တွင် တတ်ုိင်ုငမှံ ကာကွယ်ေဆး 

ခုနစ်သိနး်ခွဲ ထပ်မံေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ေကာငး်ှင့ ်           

၂၃ ရက်ှင့ ်၂၄ ရက်တိုတွင်လည်း ဆက်တိက်ုေရာက်ရိှ 

လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဩဂတ်ုလ  ပထမပတ်အတွင်း၌ 

လည်း ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ေရာက်ရိှလာ 

မည်ြဖစ်သြဖင့ ်ယခှုစ်အတွင်း လဦူးေရ၏ ၅၀ ရာခိင်ု 

 န်းကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန်  ေမ ာ်မှန်း

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ပဂု လကိ   ကမု ဏမီျား 

ကိုလည်း   ေဆးဝါးတင်သွင်းမ ှင့်   ပတ်သက်၍ 

ကန်သတ်ချက်မထားရိှဘဲ ခွင့်ြပေပးထားေကာင်း။

ကူးစက်မ ေလျာ့ကျိုင်ေရး

ေအာက်ဆီဂျင်ှင့်ပတ်သက်၍     လူအများ 

စိတ်ဝင်စားလျက်ရိှပီး   ေအာက်ဆီဂျင်ေပး၍  ကုသ 

သည်ဆိုေသာ်လည်း   လိုအပ်သည့်သူများကိုသာ  

ေအာက်ဆဂီျင်ေပးကသုရသည်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုေသာ် 

လည်း ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ်ေကာလာဟလသတင်း 

များေကာင့ ်စိုးရိမ်ပူပန်ပီး  ေအာက်ဆီဂျင်များကိ ု

ဝယ်ယူသုိေလှာင်ြခင်း၊ တစ်ဆင့်ခံေရာင်းချြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်ေနကသည်ကို      ေတွရှိရေကာင်း၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ုေဆးုမံျားှင့ ်ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၏  အကံြပချက်များြဖင့်  အသုံး 

ြပြခင်းသာ  အေကာင်းဆုံးြဖစ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်သူေဆးုံများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ စက်ုံ၊ 

အလပ်ုုမံျားရိှ Oxygen Plant များမှ ေအာက်ဆဂီျင် 

များ ထတ်ုလပ်ုေပးလျက်ရိှသည့အ်ြပင် ထိင်ုးိင်ုငှံင့ ်

တုတ်ိုင်ငံတိုမှလည်း  liquid  ေအာက်ဆီဂျင်ှင့ ်

ေအာက်ဆဂီျင်အိုးများကိ ုနယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်း 

များမှတစ်ဆင့် တင်သွင်းေပးလျက်ရိှေကာင်း၊ တတိယ 

လ  င်းတွင် မမိတိိုသာမက အမ်ိနီးချင်းိင်ုငမံျား၌လည်း 

အလားတူ   အခက်အခဲများြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး   မိမိတို 

အေနြဖင့် အတတ်ိုင်ဆုံး အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိကာ    ကူးစက်မ ေလျာ့ကျ 

ိုင်ေရးကို   အဓိကထားေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း။

လက်ရိှအချန်ိတွင် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့် 

ပတ်သက်၍ သေုတသနြပထားသည်များကိ ုေလလ့ာ 

မ များှင့ ်Mobility Pattern အရ လစူလုေူဝးြပလပ်ုမ ၊ 

လူအများစုုံးေနမ များ    ေလျာ့နည်းလာသည်ကိ ု

လက်ေတွေတွြမင်ရပီး ြပည်သလူထူ ုပူးေပါင်းပါဝင်မ  

မှာ ြမင့တ်က်လာသည်ကိ ုေတွရိှရကာ သတ်မှတ်ထား 

သည့ ်စည်းကမ်းများကိ ုအေလးထားလိက်ုနာလျက် 

ရှိသည့်အတွက ် ြပည်သူလူထုကိ ု  ေကျးဇူးတင်ရှိပါ 

ေကာင်း၊ ထုတ်ြပန်ထားရှိသည့ ် သွားလာေနထိုင်မ  

အေြခခံစည်းကမ်းများကုိ တစ်ဦးချင်း တာဝန်သိစွာ 

ြဖင့်  လိုက်နာေဆာင်ရက်ပီး   အားလုံးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက ြဖစ်ပွားမ  န်းကုိ  ထိန်းချပ် 

ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထန်ိးသမ်ိးကပ်မတ်ရန် တာဝန် 

ရိှသူများအေနြဖင့်လည်း  စနစ်တကျြဖင့်   ကပ်မတ် 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  န်းြမင့တ်က်လျက်ရိှေသာ်လည်း ကန်ုစည် 

စီးဆင်းမ   လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစေရးှင့ ်  ကုန်ထုတ် 

လပ်ုငန်းများ အခက်အခမဲရိှေစေရးအတွက် ပိုေဆာင် 

ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေလေကာင်း၊  ရထားလမ်း၊ 

ကားလမ်းများကို   ဖွင့်လှစ်ေပးထားလျက်ရှိပီး 

ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး၊ လုံ ခံေရးဆိင်ုရာတိုှင့် 

ပတ်သက်၍လည်း  ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန် လိုအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မကာမရီက်ပိင်ုးအတွင်း ေရာက်ရိှ 

လာမည့်  ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ု အများှင့် 

ထိေတွဆက်ဆံေနရေသာ ပုိေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့်   ဝန်ထမ်းများအား 

ဦးစားေပး ထိုးံှေပးသွားိင်ုေရးစစီ်ရန် လိေုကာင်း။

သတ်မှတ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ

မကာမီရက်သတ ပတ်အတွင်း ကျေရာက်မည့ ်

အာဇာနည်ေန၊ ဝါဆိလုြပည့ ်ဓမ စကာအခါေတာ်ေန  

ှင့် အီဒုလ်အဿွဟာ(ကုရ်ဘာနီအီးဒ်)ေန  အခမ်း 

အနားများသည်  မြဖစ်မေနကျင်းပရန်  လိအုပ်သည့် 

အခမ်းအနားများြဖစ်ေသာ်လည်း    ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ  ထိခိုက်မ တစ်စုံတစ်ရာ  မရှိေစေရးအတွက ်

သတ်မှတ်စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့အ်ည ီ  ကျင်းပ 

သွားရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ရာတွင ်  ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန ်   လိုအပ်သည့်အေြခ 

အေနများှင့်ပတ်သက်၍         စာမျက်ှာ ၄ သို 

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ တတယိအကမ်ိ ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင် 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

 လက်ရှိအချနိ်တွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့် ပတ်သက်၍ သုေတသနြပ 

ထားသည်များကို ေလ့လာမ များှင့် Mobility Pattern အရ  လူစုလူေဝး 

ြပလပ်ုမ ၊ လအူများစုုံးေနမ များ ေလျာ့နည်းလာသည်ကိ ုလက်ေတွေတွြမင်ရပီး 

ြပည်သလူထူ ုပူးေပါင်းပါဝင်မ မှာ ြမင့တ်က်လာသည်ကိ ုေတွရိှရကာ သတ်မှတ်ထား 

သည့ ်စည်းကမ်းများကိ ုအေလးထားလိက်ုနာလျက်ရိှသည့အ်တွက် ြပည်သလူထူကုိ ု

ေကျးဇူးတင်ရှိ

 ထုတ်ြပန်ထားရှိသည့် သွားလာေနထိုင်မ  အေြခခံစည်းကမ်းများကို တစ်ဦးချင်း 

တာဝန်သစွိာြဖင့ ်လိက်ုနာေဆာင်ရက်ပီး အားလံုး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မည်ဆိပုါက 

ြဖစ်ပွားမ  န်းကို ထိန်းချပ်ိုင်မည်ြဖစ်



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးကို ဗန်းြပ

(၁၉၄၅ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ြပည်သူအစည်းအေဝးကီးတွင်

မ က်ကားသည့ ်မိန်ခွန်းမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

တိုင်းြပည်ကို  လိမ်ေနကတဲ့  လူညာေတွ၊  အကျင့်ပျက်ေတွ၊  သတ ိေကာင်ေတွဟာ 

ကိုယ့်အစွမ်းကိုအားမကိုးဘ ဲ  လူေတွက  ကည်ညိတန်ေကာင်းရဲဆိုတဲ ့  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးကိ ု

ဗန်းြပပီးလာေစကာမူ ဘယ်နည်းနဲမ   အားမေပးကပါနဲ ။ ခင်ဗျားတိုလည်ပင်း ခင်ဗျားတို 

ကိးတပ်ချင်ရင်ြဖင့ ်ကျပ်ဘာမှမေြပာလိုေတာ့ဘူး။ သိုေသာ်လည်း ခင်ဗျားတို ဒါမျိးအလုပ် 

မခခံျင်ရင် ခင်ဗျားတုိအကျိးြဖစ်ေစချင်ရင် ဒလီညူာေတ၊ွ အကျင့ပ်ျက်ေတ၊ွ သတ ိေကာင်ေတကွိ ု

ေရှာင်ရှားကပါ။
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 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ေြပာကားရာတွင် “ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်လို  ထိခိုက်မ မရှိေအာင ် ေဆာင်ရက်ရန ်

လိုပါတယ်။ အဓိက  ဘာလဲဆိုေတာ့ ြပည်သူလူထ ု

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ က ပိုပီး အေရးကီးပါတယ်။ 

ဒေီရာဂါက ဘယ်လိမှု တားဆီးလိုရတာလမဲဟတ်ုပါ 

ဘူး။ ြမင်လည်းမြမင်ရဘူး၊ ကားလည်းမကားရဘူး၊ 

အနံလည်းမရဘူး၊ ဒီလုိအေြခအေနမျိးမှာ က န်ေတာ်တို 

အေနနဲ  အားလုံးက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ပိုအေရး 

ကီးတယ်ဆိတုာ က န်ေတာ်ေြပာလိပုါတယ်။ အဓကိ 

က ကသုေရးပိင်ုးဆိင်ုရာမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနတဲ ့

ဝန်ထမ်းေတွရဲကိစ ၊  ဝန်ထမ်းေတွမှာလည်း  ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းေတွရှိသလိုပဲ၊   ေနာက်တစ်ခါအြပင်မှာ 

ရှိေနတဲ့ က မ်းကျင်တ့ဲလူေတွရိှပါတယ်။  ေဆးဘက် 

ပညာရှင်ေတွရှိပါတယ်။ အများနဲပတ်သက်တဲ့ကိစ  

ြဖစ်လို  အားလုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုပါ 

တယ်လို ေြပာလိုပါတယ်။  သူတို၏  ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ကုိလည်း ကာကယွေ်ပးဖုိလုိ 

တယ်။ သူတို ဖျားနာေနလိုမရဘူး။  သူတိုကိုလည်း 

ပိုပီးေတာ ့ဂစုိက်ုဖိုလိုတယ်။ သတူိုရဲ ကသုေပးမ က 

လအူများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးတာ။ လတူစ်ေယာက်က 

လူအများကို     ေဆာင်ရက်ေပးတာြဖစ်တယ်။ 

လူအများက သူကို ေဆာင်ရက်ေပးတာမဟုတ်ဘူး။ 

လတူစ်ေယာက်က လအူများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးတာ 

ြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့ ်သတူိုက ပိုပီးအေရးကီးပါတယ်။ 

ဦးစားေပးပါ။   သူတိုကို  ြပန်ပီးေတာ ့ဦးစားေပးဖို 

လိုပါတယ်။ ဒါေတွကလည်း  အုပ်ချပ်မ ပိုင်းဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိတဲ့  ပုဂ ိလ်အဆင့်ဆင့်ကလည်း   အထူး 

အေလးထားပီးေတာ ့ေဆာင်ရက်ေပးဖို  ေြပာလိုပါ 

တယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း  ေစာေစာကက န်ေတာ် 

ေြပာတဲ့  ိုင်ငံဝန်ထမ်းများနဲ   က မ်းကျင်သူများ 

ကလည်း အြပင်မှာရိှတ့ဲက မ်းကျင်သူ အားလံုးကလည်း 

ဒီဟာက ိုင်ငံရဲ ိုင်ငံ့အေရးြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့် 

ဘယ်လိုနည်းနဲ ြဖစ်ြဖစ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးဖို 

လိုတယ်လို က န်ေတာ်ေြပာလိုပါတယ်။  ေစတနာ 

ဝန်ထမ်းများ ေခ ေနတာ ရှိပါတယ်။  တချိလည်း 

လာေရာက်သတင်းပိုကတာရှိပါတယ်။  ဒါေပမယ့် 

လည်း အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ဟိုကလည်း 

ခိမ်းေြခာက်၊  ဒီကလည်း  ခိမ်းေြခာက်ဆိုေတာ့ 

မလာရဲ၊ မြပရဲနဲ  လုပ်ကတာရှိတယ်။  တချိလည်း 

အြပင်ေရာက်ေနတဲ့သူေတွ   လာချင်ေသာ်လည်း 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်  အခက်အခဲြဖစ်ေန 

တာကို ေတွရတယ်။  ဒါေတွကို  ကိဆိုတယ်လို 

က န်ေတာ် ေြပာထားပီးသားြဖစ်ပါတယ်။  ကိဆို 

တယ်လို ေြပာထားပီးသားြဖစ်တာေကာင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးမ  လိအုပ်တာဆိတုာ ေြပာလိပုါတယ်။ 

ေနာက်တစ်ခါ လိုအပ်သည့်ပစ ည်းှင့်ပတ်သက်ပီး 

လှေနတာေတွရှိပါတယ်။   မေနက  တင်ြပတဲ့ 

ကန်ိးဂဏန်းအရဆုိလ င် ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းအသီးသီး 

မှာ ေတာ်ေတာ်ကိုများကပါတယ်။  က န်ေတာ်တို 

ြမန်မာလူမျိးေတွက လူမ ေရးစိတ်ဓာတ်ေတွရှိက 

တယ်လုိ က န်ေတာ်ေြပာခ့ဲပါတယ်။ အခက်အခဲအကျပ် 

အတည်းေတွရှိတဲ့ကားထဲက  သိန်းေပါင်းများစွာ 

ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးအသီးသီးမှာ  လာေရာက်လှဒါန်းတဲ ့

ပုဂ ိလ်များကိုလည်း  အလှရှင်အသီးသီးကိုလည်း  

ဘယ်လိုနည်းနဲ ြဖစ်ြဖစ ်   လှတယ်ဆိုကတည်းက 

ဝမ်းသာစရာကိစ ြဖစ်ပါတယ်။ အလှရှင်အားလုံး 

ကိလုည်း ေကျးဇူးတင်ေကာင်း က န်ေတာ်ေြပာလိပုါ 

တယ်။ ဆက်လက်ပီးေတာ့လည်း တတ်ိုင်သည့် 

အဖဲွအစည်းေတ၊ွ အသင်းအဖဲွေတကွလည်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးကပါလို ေြပာလိုပါတယ်။” 

ရှင်းလင်းတင်ြပ

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက      ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)၊  ေကာင်စ ီ

အဖဲွဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊  တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများှင့ ်  တက်ေရာက်လာကသူများက 

ကုိဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး 

အတွက် ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ တိင်ုးေဒသကီး၊  ြပည်နယ် 

ှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချပ်အလိုက ်Oxygen Plant များ၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများ မှာယေူရာက်ရိှေနမ ၊  ေဆးဝါး 

ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ  လက်ကားေဆးဆိုင်ကီး 

များ၏ ြဖန်ေဝေရာင်းချေနမ ှင့်  သုံးသပ်ချက်များ၊  

ကုန်စည်စီးဆင်းမ ှင့်   ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ ်

ကုသေရးလုပ်ငန်းများ    အရိှန်အဟုန်မြပတ်ေစေရး 

အတွက်   ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

သတ်မှတ်စည်းကမ်းများှင့်အညီ    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ၊ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ အသပိညာ 

ေပး  းေဆာ်ြခင်းှင့်    ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ဆိုင်ရာ၊ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်း  ေဆာင်ရက် 

ေနမ များကို  သတင်းထုတ်ြပန်ေပး၊   ပညာေပး၊ 

လ ံေဆာ်ေနမ ၊ ယေနအချန်ိအထ ိြမန်မာိင်ုငအံတွင်းရိှ  

အကျ်းေထာင်များတွင်  ေရာဂါပိုးအတည်ြပလူနာ 

၃၁၅ ဦးရှိသည့်အနက်  ေဆးုံဆင်းလာသူ  ၁၂၀၊ 

ကုသဆဲ ၁၉၀ ြဖစ်ပီး ေသဆံုးသူ ၅ ဦးရိှကာ ၎င်း ၅ ဦး 

သည်လည်း မူလေရာဂါအခံရှိမ ေကာင့်ေသဆုံးခဲ့ရ

သည့်  အေြခအေနများှင့်  အကျ်းစခန်းများရှိ 

ေရာဂါပုိးအတည်ြပသူများကုိ သက်ဆုိင်ရာအကျ်း 

စခန်း၊ အချပ်စခန်းများတွင် ေဆးခန်း၊ ေဆးကုသမ  

ေနရာများြဖင့ ်စနစ်တကျကသုမ များ ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိမ ေကာင့် အေြခအေနထိန်းချပ်ထားိုင်မ ၊  

မြဖစ်မေန  ကျင်းပရန ်  လိုအပ်သည့်အခမ်းအနား 

များအား  အနည်းဆံုးေသာ  အင်အားြဖင့် သတ်မှတ် 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ  ကျင်းပိုင်ေရး       

စီမံေဆာင်ရက်ထားရိှမ အေြခအေနများ၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

များလိအုပ်ချက်များ မရိှေစေရးအတွက် တပ်မေတာ် 

စက်ုံအလုပ်ုံများ၊  ပုဂ လိကစက်ုံများမ ှ  ေနစ် 

ထုတ်လုပ်၍  ေဆးံုများသုိ  ေနစ်ြဖန်ေဝေပးေနမ ၊ 

ြပည်ပမှမှာယူတင်သွင်းေပးေနမ ှင့် ေအာက်ဆီဂျင် 

များ   လုံေလာက်စွာရရှိေရးစီမံေဆာင်ရက်ေနမ ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား   လိအုပ်သည့ ်  ကညူ ီ

ေစာင့်ေရှာက်မ များ   ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရးစီမံ 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊  တပ်မေတာ်စက်ု ံ အလုပ်ုံများ၊  

ပုဂ လိကစက်ုံများမ ှ ေအာက်ဆီဂျင်များ   ေနစ် 

ထုတ်လုပ်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ ၊    ေရာဂါကူးစက ်

ြပန်ပွားမ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက ် သတ်မှတ်ထား 

သည့်  စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်အည ီ   ေနထိုင် 

သွားလာမ ရှိေစေရး   ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ကရန ်  

လိအုပ်မ အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိင်ုရာ 

က  အလိုက်  အကျယ်တဝင့ ် ရှင်းလင်းတင်ြပက 

သည်။

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က     ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များသည် ကျန်းမာေရးက  ၊ စီးပွားေရးက  တို 

အတွက်  မရှိမြဖစ်အေရးပါပီး  ရပ်တန်သွား၍မရ 

သည့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျ်းစည်းကမ်း 

များကို တိတိကျကျ လိုက်နာကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ ေဒသအလိုက် မြဖစ်မေနခရီးသွားရသည ်

များ ရှိသည်ြဖစ်၍ RBE ရထားများ  ေြပးဆွဲေပးရန ်

လုိေကာင်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားမရရိှပါက ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းများကို  ထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်မဟုတ်ေသာေကာင့်  လ ပ်စစ် 

ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ  မရိှေစေရးအတွက်လည်း 

အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန်ှင့ ်လ ပ်စစ်ဝန်ထမ်း 

များကို လံု ခံေရးအရ အကာအကွယ်ေပးရန်လုိအပ် 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ုပ်ြမင်သံကား၊ ေရဒီယိုှင့် ပုံှိပ် 

လပ်ုငန်းများမှတစ်ဆင့ ်ြပည်သူများသုိ ကျန်းမာေရး 

ဆိင်ုရာ အသပိညာေပးြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ထိမိစွာြဖင့ ်      သတိေပး  းေဆာ်ကရမည်ြဖစ်ပီး           

တုိင်းရင်းသားဘာသာစကားများြဖင့်လည်း ထုတ်လ င့် 

ရန်လိေုကာင်း၊ ပညာေပးအစအီစ်များ၊ ေဆာင်းပါး 

များ၊  သတင်းများကို  လူတိုင်းနားလည်ေအာင်၊ 

ထိမိေအာင်  ေရးသား၊ ထုတ်လ င့်ရန်လိုေကာင်း၊ 

  းေဆာ်ချက်၊ လ ံေဆာ်ချက်များကို လူထုနားထဲ 

အေရာက်  အသံချဲစက်များသုံး၍   ပညာေပးရန်၊ 

လ ံေဆာ်ရန်    လုပ်ေဆာင်ိုင်ေကာင်း၊  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးံှမ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ထိုးံှရမည့သ်အူားလုံးကိ ု

မပျက်မကွက်ထိုးှံေပးိုင်ေရး  ေဆာင်ရက်ရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မ ကိ ုစတ်ိေရာကိယ်ုပါ အားေပးကရမည် 

ြဖစ်ပီး   လိုအပ်သည့်  ကူညီေထာက်ပံ့မ များကို 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ လိုအပ်သည့် 

ေထာက်ပံေ့ကးများကိလုည်း ခွင့ြ်ပထားသည့အ်ြပင် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ စတ်ိဓာတ်ြမင့တ်င်ေရးကိ ု

တာဝန်ရိှသအူားလုံးက လိအုပ်သည်များ ေဆာင်ရက် 

ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊    ေဝးလံေခါင်ဖျားသည့ ်

ေဒသများ၏  ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များကို 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး၊    အေရးေပ လိုအပ်ပါက 

တပ်မေတာ်ရဟတ်ယာ်၊ ေလယာ်များအသုံးြပ 

ိုင်ေရး   စီမံခန်ခွဲထားပီး    အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

လုပ်ေဆာင်ေပးရန်လိုေကာင်း ြဖည့်စွက်ေဆွးေွး 

ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က နိဂံုးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားရာတွင်  ေဆွးေွးမ များ၏ 

အဓိကရည်ရယ်ချက်သည် ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ  

ေလျာ့ကျေစေရးပင်ြဖစ်ပီး   ေရာဂါပိုးကးူစက်မ  

ေကာင့်   ြပည်သူများ   စိုးရိမ်ပူပန်ေနရမ များကို 

ေြဖေလ ာ့ေပးုိင်ေရး ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ကရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ သတေိပး  းေဆာ်မ များကိ ုဆက်တိက်ု 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ်               စာမျက်ှာ ၅ သို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးှင့်ပတ်သက်လို  ထိခိုက်မ မရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ရန် 

လိပုါတယ်။ အဓိကဘာလဆဲိေုတာ ့ြပည်သလူထူ ုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ က ပိုပီးအေရးကီး 

ပါတယ်။ ဒေီရာဂါက ဘယ်လိမှု တားဆီးလိုရတာလ ဲမဟတ်ုပါဘူး။ ြမင်လည်းမြမင်ရဘူး၊ 

ကားလည်းမကားရဘူး၊ အနံလည်းမရဘူး၊ ဒလီိအုေြခအေနမျိးမှာ က န်ေတာ်တိုအေနနဲ 

အားလံုးက  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   ပိအုေရးကီးတယ်ဆိတုာ က န်ေတာ်ေြပာလိပုါတယ်။ 

အဓိက က  ကုသေရးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနတဲ့  ဝန်ထမ်းေတွရဲကိစ ၊ 

ဝန်ထမ်းေတွမှာလည်း  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွရှိသလိုပဲ၊   ေနာက်တစ်ခါ  အြပင်မှာရှိေနတဲ့ 

က မ်းကျင်တဲ ့လေူတရိှွပါတယ်။  ေဆးဘက်ပညာရှင်ေတရိှွပါတယ်။ အများနဲပတ်သက်တဲ ့

ကိစ ြဖစ်လို အားလံုးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုပါတယ်လို ေြပာလိုပါတယ်



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၄ မှ

လ ပ်ရှားသွားလာမ များေလျာက့ျလာသည်ကိ ုေတွရိှ 

ရပီး ုံးပတ်ိရက်ရှည်ကာလအတွင်း၌လည်း သွားလာ 

မ များကို စနစ်တကျရှိေစေရး    းေဆာ်ကပ်မတ ်

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ဝါတွင်းကာလ 

ဝါဆိုကမည့်  ရဟန်း၊   သံဃာ၊  သီလရှင်များ၏ 

ကျန်းမာေရး၊   ဆွမ်းကွမ်းကိစ မလစ်ဟင်းေစေရး 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း၊ ထိုြပင ်ကိုးကွယ်ရာ 

ဘာသာများအလိက်ု ဘရုားသွားေကျာင်းတက်ြခင်း၊ 

ဝတ်ြပြခင်းများကို   ေဆာင်ရက်ကမည်ြဖစ်ရာ 

စည်းကမ်းှင့်အညီြဖစ်ေစေရး  ကပ်မတ်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း။

ေြပာကား

 ကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းများ လည်ပတ်ေနေစေရးှင့ ်

ကုိဗစ်ကာလ သွားလာမ ကန်သတ်ချက်အချိေကာင့် 

စိက်ုပျိးကန်ုများ၊ ေမွးြမေရးထတ်ုကန်ုများ ပိုေဆာင် 

ြဖန်ချမိ  ခက်ခဲလာလ င် ကူညီေြဖရှင်းေပးရမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ေတာင်သလူယ်သမားများ စိက်ုပျိးစရတ်ိှင့ ်

သင့်ေလျာ်ေသာ အြမတ်ေငွရရိှရန် ေဆာင်ရက်ေပးရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အေြခခစံားကန်ုသဖွယ်ြဖစ်ေနေသာ 

ကက်ဥေဈး န်းှင့်  ပတ်သက်ပီး ေကာလာဟလ 

ြဖစ်ေအာင် ေဈး န်းြမင့တ်က်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ေန 

မ များကိ ုေတွရိှရပီး  ဥစားကက်ေမွးြမေရးကိ ုမိမိတုိ 

အေနြဖင့် လွန်ခ့ဲသည့် ေြခာက်ှစ်၊ ခုနစ်ှစ်ကတည်း 

ကပင် အားသွန်ခွန်စိက်ု လပ်ုခဲေ့ကာင်း၊ ယခင်ကပင် 

တပ်မေတာ်က  ြပည်သူလူထုကိ ု  ေရာင်းချေပးေန 

သည်ကိုေတွိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စိုးရိမ်စရာမရှိ 

ေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ ှင့ ်ပတ်သက်၍  

ြပည်သလူထူတုစ်ရပ်လုံး၏ စိုးရမ်ိေကာင့်ကမ များကိ ု

ေလျာ့ပါးေအာင်      ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ရမည်ြဖစ ်

ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ေရာဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချပ်ေရး 

စီမံေဆာင်ရက်ထားရှိမ ှင့် ပတ်သက်၍  ေြပာကား 

ရာတွင်  “Quarantine Center နဲ   ပတ်သက်၍ 

ြပင်ထားတာရှိပါတယ်။ တပ်မေတာ်နဲအရပ်ဘက ်

ေဆးုံေတွ၊  ေနရာ၊  ဌာနေတွကို  အားလုံးေပါင်း 

၆၉၈၀၀ ဦးေရခန်အတွက် Center ၁၉၃၄ ေနရာမှာ 

ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ ၂၅ ရာခိုင် န်းပဲ 

Quarantine Center များတွင် ရိှပါတယ်။ အလားတ ူ

Positive လူနာများနဲပတ်သက်ပီး  ေနရာေပါင်း 

၁၁၁၄ ေနရာမှာ ၄၅၉၀၀၊ ၄၆၀၀၀ ခန်  ဝင်ဆံ့တဲ့ 

အင်အားရိှပါတယ်။ ေလာေလာဆယ် ၆၂ ရာခိင်ု န်းပ ဲ

Positive လနူာထားတဲေ့နရာမှာ ရိှပါတယ်။ ကသုေရး 

Center ေပါင်း ၅၆၀ လပ်ုထားတဲေ့နရာမှာ ဝင်ဆံတ့ာ 

က ၂၅၅၀၀ ခန်ရိှပါတယ်။ ၉၂ ဒသမ ၂ ရာခိင်ု န်းရိှပါ 

တယ်။ သကူေတာ ့ပိမုျားပါတယ်။ ကသုေရး Center 

မှာရှိတဲ့ လူနာများနဲပတ်သက်၍  တချိကလည်း 

Positive  လူနာထားတဲ့  ေနရာဘက်သို ေရ သင့်ရင် 

ြပန်ေရ ရမှာပဲ။ ဒါကေတာ့ လက်ရှိအေြခအေနမှာ 

မြဖစ်ေသးပါဘူး။ သုိေသာ်လည်း ကိတင်ပီးစ်းစား

ထားဖိုလိတုယ်။ ဘယ်လိြုဖစ်လာလိုရိှရင် ဘယ်ေနရာ 

မှာ Shift လုပ်မလဲဆိုတာ အဲ့မှာ စီမံခန်ခွဲေရးလုပ်ဖို 

အေရးကီးပါတယ်။ သူတိုရဲ စားေရး၊ ေသာက်ေရး 

အေရးကီးပါတယ်။ သူတို စားေရး၊ ေသာက်ေရး၊ 

ေက းေမွးေရးေပါ။့ တပ်မေတာ်ကေတာ့ တပ်မေတာ် 

မှာ တက်ေနတဲ့ ေဆးုံေတွမှာ ေနရာ သုံးေနရာမှာ 

အကုန်လုံး  ေက းေမွးထားပါတယ်။  ထိုအတူပဲ 

ေဆးုေံတမှွာလည်း တတ်ိင်ုသေလာက် ေက းေမွး 

ေနတယ်။ အလှရှင်ေတနွဲ  လပ်ုေပးထားတာရိှတယ်။ 

ဒါေတလွည်း မျက်ြခည်မြပတ်ကည့ေ်နဖို လိပုါတယ်။ 

လူနာေတွကလည်း အာဟာရရိှဖုိလုိပါတယ်။ ကုိဗစ် 

နဲပတ်သက်ပီး ခံိင်ုရည်ရိှေအာင် အာဟာရရိှေအာင် 

ေဆာင်ရက်ေပးဖိုလိုတယ်။ စားိုင်တဲ့ လူနာေတွရှိ 

သလိ ုမစားိင်ုတဲလ့နူာေတရိှွမယ်။  မျက်ြခည်မြပတ် 

ကည့်ဖိုလိုပါတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

ဆင်းရလဲို မလပ်ုိင်ုဘူး၊ မေက းိင်ုဘူး၊ မစားိင်ုဘူး 

ဆိုတာ မြဖစ်ပါေစနဲ ။ အားလုံးကိ ုက န်ေတာ်တိုက 

လူသားတစ်ေယာက်အေနနဲ   ရသင့်ရထိုက်တဲ့ဟာ 

ေတွကုိ ေပးလုိရေအာင်ေဆာင်ရက်ေပးဖုိ က န်ေတာ်တို 

ေြပာလိုပါတယ်။”  

အေလးထားေဆာင်ရက်

ဆက်လက်ေြပာကားရာတွင်  ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရးှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်များအလိုက် အခက်အခဲများရှိပါက 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

များသို ဆက်သွယ်၍ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်

ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကုသေရးှင့် ပတ်သက်၍ 

အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးတွင်  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့ ်စီမံခန်ခွဲသူများ၊ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်သူများ၏ လုံ ခံေရး ထိခိုက်မည့်ကိစ ရပ်များ 

အေပ  ြပည်သူလူထုက ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းဆန်ကျင်

ေဆာင်ရက်ရန်လိုပီး ပါဝင်သည့်  ြပည်သူလူထုကိ ု

လည်း အသိအမှတ်ြပရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

 သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏ မိန်ခွန်းစာအုပ် ထုတ်ေဝ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်  ၁၈

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏   မိန် ခွန်းစာအုပ်ကို 

ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနက 

စီစ်ထုတ်ေဝြဖန်ချသိည်။

အဆိပုါမန်ိခွန်းစာအပ်ုတွင်   ၂၀၂၁ ခှုစ်   ဇွန်လ 

အတွင်း  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ေြပာကားခဲ့သည့်    မိန်ခွန်းများ 

စုစုေပါင်း(၈)ပုဒ်ကို  စုစည်းေဖာ်ြပေပးထားသည်။

ဇွန်လ ၇ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲသ့ည့ ် ိင်ုငေံတာ် 

စမံီအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီစည်းအေဝး(၁၂/၂၀၂၁) 

အခမ်းအနားတွင်   “သဘာဝေဘးအ ရာယ်များ 

ကျေရာက်လာပါက  ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များအား အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

အတွက်  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်   ြပည်နယ်အလိုက ်

ဖဲွစည်းထားသည့ ်အမျိးသားသဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာ  စီမံခန်ခွဲမ ေကာ်မတီများက   ချက်ချင်း 

အေရးယေူဆာင်ရက်ရန်လိ၊ု အဂတလိိက်ုစားမ များ 

ှင့ ်ပတ်သက်ပီး လပ်ုပိင်ုခွင့ေ်ကျာ်လွန် ေဆာင်ရက်ခဲ ့

သည့်  အဂတိမ များကို   ြပန်လည်စိစစ်အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊  တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးှင့်ပတ်သက်ပီး အကမ်းဖက်မ ကစိ များကိ ု

ဥပေဒှင့ ်အညီ   ထိေရာက်သည့်ြပစ်ဒဏ်များ 

ချမှတ်ရန် ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း” ေြပာကားသည့ ်

အမှာစကား။ 

ဇွန်လ   ၁၇  ရက်ေနတွင ်     ကျင်းပခဲ့သည့ ်       

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  စီမံခန်ခွဲေရး 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး (၉/၂၀၂၁)အခမ်းအနားတွင်  

“ိင်ုင၏ံေကျးလက်စီးပွားေရးကိ ုအေထာက်အကြူပ 

ေနသည့်လုပ်ငန်းများတွင်  စိုက်ပျိးေမွးြမေရး 

ထုတ်ကုန်များသည် အဓိကအေရးကီးေကာင်း၊ 

မိမိတုိုိင်ငံမှ ြပည်ပသုိ ွားများတင်ပုိလျက်ရိှသြဖင့ ်

ြပည်တွင်းမှ လယ်ယာက  စိုက်ပျိးေရးအတွက ်

အသံုးဝင်သည့်  ခုိင်းွားများ  ေလျာ့နည်းမသွားရန် 

လိသုကဲသ့ို စက်မ လယ်ယာက  ကိလုည်း အားေပး 

ေဆာင်ရက်ရန်လိုေကာင်း”    ေြပာကားသည့ ်    

အမှာစကား  စသည့အ်ေကာင်းအရာများအပါအဝင် 

ိင်ုငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏   မိန်ခွန်းများကို  စုစည်း 

ထုတ်ုတ်ထားသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုကိ ုအမိမိအနယ်နယ်ရိှ ြပန်ကား 

ေရးှင့်   ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနုံးများှင့ ် 

ရန်ကုန်မိရှ ိ    စာေပဗိမာန်စာအုပ်အေရာင်းဆိုင်၊  

သတင်းှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း စာအုပ်အေရာင်း 

ဆိင်ုတိုတွင်   တစ်အပ်ုလ င်   ေငကွျပ် ၁၀၀၀  န်းြဖင့် 

ဝယ်ယူရရှိိုင်သည်။             

သတင်းစ်

ိင်ုငသံားတိင်ုး ိင်ုငေံကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိသုည့စ်တ်ိဓာတ်ရိှမှသာ ိင်ုငံကီးပွားတိုးတက်မည်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ိုင်ငံအတွင်းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက်  ပညာတတ်များ  ေပါက ယ်ဝေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် အသိပညာေပးြခင်း 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သမူျား ပညာတတ်ြဖစ်ေစေရးသည် အေရးကီးသြဖင့ ်အထူးအေလးအနက်ထား 

ေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစ ရပ်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံသားတိုင်း ိုင်ငံေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိုသည့်စိတ်ဓာတ်ရှိမှသာ ိုင်ငံ 

ကီးပွားတိုးတက်မည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိုသည့် စိတ်ဓာတ်ရှိရန်အတွက် ပညာေရးတွင် အေြခခံေကာင်းရန် 

လိုအပ်ေကာင်း။
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Quarantine Center နဲ ပတ်သက်၍ ြပင်ထားတာရိှပါတယ်။ တပ်မေတာ်နဲ 

အရပ်ဘက်ေဆးုေံတ၊ွ ေနရာ၊ ဌာနေတကွိ ု အားလံုးေပါင်း  ၆၉၈၀၀ ဦးေရခနအ်တွက် 

Center  ၁၉၃၄ ေနရာမှာ  ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။  လက်ရှိ  ၂၅ ရာခိုင် န်းပဲ 

Quarantine Center များတွင် ရိှပါတယ်။  အလားတ ူ Positive လနူာများနဲ 

ပတ်သက်ပီး ေနရာေပါင်း ၁၁၁၄ ေနရာမှာ ၄၅၉၀၀ ၊ ၄၆၀၀၀ ခန်ဝင်ဆံ့တဲ့ အင်အား 

ရှိပါတယ်။



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

အားလုံးပါဝင်ကရမယ့် ကိုဗစ်စစ်ဆင်ေရး

ကိုကိုလ  င်

ဒအီစည်းအေဝးမှာ သခွိင့ရ်ခဲတ့ဲအ့ချက်အလက် အေတာ်များများ 

က ြပည်သလူထူုကီးအေနနဲ  သခိျင်ေနကတဲ၊့ သသိင့သ်ထိိက်ုတဲက့စိ  

ေတွြဖစ်တဲ့အတွက ် သိိုင်ကရေအာင ်   ေရးသားတင်ြပလိုက်ရပါ 

တယ်။ ေရးသားချက်ေတွဟာ မိမိရဲ တစဦ်းချင်းအသိအြမင်သေဘာ 

ထားမ သာြဖစ်ေကာင်း ဦးစွာစကားပလ င်ခံထားလိုပါတယ်။

တစ်မျိးသားလုံး စည်းုံးလုပ်ေဆာင်ကရမယ့်အေရးကိစ 

ပထမဆံုး ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က အေလးထား 

ပီး မီးေမာင်းထိုးြပသွားတဲအ့ချက်က ဒကီိဗုစ်ကပ်ေရာဂါဟာ တစ်ိင်ုင ံ

လုံးအေပ          ကီးမားတဲ့စိန်ေခ မ ြပဿနာကီးြဖစ်ေနတဲ့အတွက ်  

တစ်မျိးသားလုံးကိ ု စည်းုံးလုပ်ေဆာင်ကရမယ့်ကိစ    (National 

Mobilization) ြဖစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။  တစ်မျိးသားလုံး   စည်းုံး 

လုပ်ေဆာင်တယ်ဆိုတာက   ိုင်ငံေတာ်အစိုးရဝန်ကီးဌာနအားလုံး 

(တပ်မေတာ်အပါအဝင်)၊ အရပ်ဘက်အသင်းအဖဲွေတနွဲ  ြပည်သလူထူ ု

ေတအွားလုံး ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ကရမှာပါ။ ဆိလုိတုာက တစ်ိင်ုငလံုံးရဲ 

လူအင်အား၊ ေငွအင်အား၊ ပစ ည်းအင်အား၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးနဲ     

အဆက်အသွယ်အင်အား၊ သတင်းအချက်အလက်အင်အား၊  စီမံ 

ခန်ခဲွမ အင်အား စတဲ့အင်အားေတွအားလုံးကို  စုစည်းပီး စည်းစည်း 

လုံးလုံး  ညီညီွတ်ွတ် ေဆာင်ရက်ကရမယ့်ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။

ြဖစ်ေပ ေနတဲ့အေြခအေနေတွကို  အရှိအတိုင်း  ြမင်သုံးသပ ်

မယ်ဆိုရင်   ဒီကိုဗစ်ေရာဂါရဲ   တတိယလ  င်း   အရှိန်ြမင့်လာချနိ်မှာ 

ိုင်ငံေရးမတည်ငိမ်မ ကလည်း  အကင်းမေသေသးသလိ ု  တစ်ှစ် 

ေကျာ်ကာပြီဖစ်တဲ ့ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ိင်ုငရံဲစီးပွားေရးလပ်ုငန်းေတ ွ

ကလည်း    အကျပ်အတည်းြဖစ်ေနကတ့ဲအတွက်   ေတွကံရင်ဆုိင် 

ေနကရတဲ ့စန်ိေခ မ က  ပ်ေထွးခက်ခတဲယ်ဆိတုာ ြငင်းလုိမရပါဘူး။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီစိန်ေခ မ ကိုလည်း မြဖစ်မေနေအာင်ြမင်ေအာင ်ြဖတ်သန်း 

ေကျာ်လ ားကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါက   ိုင်ငံသားေတွရဲ    အသက် 

ရှင်သန်မ နဲ တိက်ုိက်ုပတ်သက်ေနတဲ ့ေသေရးရှင်ေရးကစိ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်   ိုင်ငံအတွက ်   အသက်တမ အေရးပါတဲ့    အကျိးစီးပွား 

(Vital Interest) ြဖစ်ပါတယ်။

အေြခအေနသုံးသပ်ြခင်း (SWOT Analysis)

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ထိန်းချပ်တွန်းလှန်ေရးကို တစ်မျိးသားလုံး 

ပါဝင်တ့ဲစစ်ဆင်ေရး (National Campaign) အေနနဲလုပ်မယ်ဆုိရင် 

စစ်ဘက်မှာ  စစ်ေရးသုံးသပ်ချက်၊  အရပ်ဘက်မှာေတာ ့ SWOT  လို 

ေခ တဲ ့အေြခအေနသံုးသပ်ချက်ေတွကုိ အရင်လုပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

မမိရိဲ အားသာချက် (Strength) ၊ အားနည်းချက် (Weakness) ၊ အခွင့် 

အလမ်း (Opportunity) နဲ  ခမ်ိးေြခာက်မ  (Threat) ေတကွိ ုဓမ ဓိ  ာန် 

ကျကျ  ေဖာ်ထုတ်သုံးသပ်ိုင်မ ှ “လက်ေတွအေြခအေနအမှန်” ကို 

သိမှာြဖစ်ပါတယ်။

SWOT ပုစံနံဲ  အကျ်းချပ်သံုးသပ်ရမယ်ဆုိရင် မမိဘိက် အားသာ 

ချက်က   အစိုးရယ ရားကီးရှိတယ်၊    အားေကာင်းတဲ ့ Institution 

ြဖစ်တဲ့ တပ်မေတာ်ရှိတယ်၊ ြပည်သူလူထုအကျိးကိ ုအမှန်တကယ် 

သယ်ပိုးချင်တဲ ့ အရပ်ဘက်ပရဟတိအသင်းအဖဲွေတ ွရိှတယ်၊ ဝိင်ုးဝန်း 

ကညူမီယ့ ်ေစတနာရှင်ြပည်သေူတရိှွတယ်။ ေငအွရင်းအြမစ်အင်အား 

အေနနဲ ကည့်ရင် စီမံကိန်းှင့်ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနရဲလက်ထဲမှာ 

ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယေူရးအတွက် ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်းေတြွဖစ်တဲ ့

ADB နဲ  JICA က ေထာက်ပံ့ေပးထားတဲ ့ အတိုးသက်သာေချးေငွနဲ  

အလှေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၇၁ သန်းနဲ  ြမန်မာကျပ်ေင ွဘီလီယံ 

၃၀ ေကျာ်ရှိတယ်။ ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှာလည်း 

ိင်ုငေံတာ်ဘတ်ဂျက်နဲ သီးြခားကုိဗစ်ရန်ပံုေငွေတွရိှသလုိ တပ်မေတာ်ဘက် 

မှာလည်း ေဆးတပ်ဖဲွဘတ်ဂျက်အြပင် တပ်ပိင်ုစီးပွားေရးလပ်ုငန်းေတ ွ

က ရန်ပံုေငွေတွလည်းရိှပါတယ်။ ြပည်သူလူထုေတွထဲမှာလည်း ကုိယ့်မိ 

ကိုယ့်ရာအတွက ်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးလှဒါန်းကမယ့်သူေတ ွမရှားပါဘူး။

အားနည်းချက်ကေတာ့ ဒီလုိုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး ေသေရးရှင်ေရးကစိ  

ြဖစ်ေနချန်ိမှာ တိင်ုးြပည်ကိ ုမပျက်ပျက်ေအာင် ဖျက်ချင်ေနတဲ ့ိင်ုငေံရး 

အစွန်းေရာက် အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွ၊    ိုင်ငံကို    ြပာပုံြဖစ်ေအာင ်

လုပ်ပီးမ ှအာဏာယူချင်ေနတဲ့ အတ ကီးလွန်းေနသူေတွ၊ ေခတ်ပျက် 

တုန်း စီးပွားရှာချင်တ့ဲ ဝိသမေလာဘသားေတာေကာင်ေတွ၊ အြပင်က  

ေြမာက်ေပးတိုင်း တစ်ေယာက်တစ်ေပါက်နဲ  လူမဆန်တဲ့အလုပ်ေတွ 

လပ်ုေနကတဲ ့ထန်ိးချပ်ခဦံးေှာက်နည်းသေူတကွလည်း အေတာ်များ 

များရိှေနတာပ။ဲ    အခအုချန်ိအထ ိCDM  လပ်ုေနကတဲ ့ဆရာဝန်ေတနွဲ  

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွေကာင့်    အရပ်ဘက်ေဆးံုေတွအများစုက  

လအူင်အားချိတဲ့ပီး   ပုမှံန်မလည်ပတ်ိင်ုပါဘူး။ ဒအီတွက် တပ်မေတာ် 

ေဆးုေံတမှွာ အရပ်သားလနူာေတကွိ ုလက်ခကံသုေပးေနရတာ လနူာ 

သုံးသန်ိးနီးပါးကပ်ေနပြီဖစ်လို  တပ်ဆရာဝန်ေတလွည်း အေတာ်ပင်ပန်း 

ေနကပါပီ။

အခွင့်အလမ်းကေတာ ့   ေဘးကေန      ဝိုင်းဝန်းကူညီေပးမယ့ ်

မိတ်ေကာင်းေဆွေကာင်းေတွလည်း ရှိေနတာပါပဲ။ တုတ်နဲ  ုရှားက 

ကာကွယ်ေဆးနဲ  ေဆးပစ ည်းေတွ ေရာင်းတာလည်းေရာင်း၊  လှတာ 

လည်းလှမယ်၊ ေရရှည်အတွက ်ကာကွယ်ေဆးထုတ်ဖိုနဲ  သုေတသန 

လုပ်ဖိုလည်း ကူညီမယ်။ ထိုင်း၊ တုတ်နယ်စပ်ေတွ ပိတ်ထားေပမယ့ ်

ကျန်းမာေရးေဆးပစ ည်းတင်သွင်းမ ကို ဖွင့်ေပးမယ်။

ခိမ်းေြခာက်မ        အဖျက်အ ရာယ်ကေတာ ့    အေနာက်အုပ်စုနဲ  

အေနာက်ဩဇာခံိင်ုငေံတ ွအဖဲွအစည်းေတကွ ိင်ုငေံရးဖအိားေပးမ  

ေတ ွ  ဘ  ာေရးပတ်ိဆိုမ ေတ၊ွ   တရားဝင်အကအူညရီပ်ဆိင်ုးမ ေတ ွ

အကမ်းဖက်သမားေတွကိ ုငရဲပန်းကိ ု  ေရ ပန်းထင်ပီး    ေထာက်ပံ့ 

အားေပးကူညီမ ေတွ လုပ်ေနတာပါ။

မဟာဗျဟာ

ကျင့သ်ုံးမယ့ ် မဟာဗျဟာကေတာ ့  ကာကွယ်ေဆးထုိးမ ၊   ြပစ ု

ကသုမ နဲ    ေနထိင်ုမ   စည်းကမ်းထန်ိးေကျာင်းမ ေတကွိ ု  ဟန်ချက်ည ီ

ေပါင်းစပ်လပ်ုကိင်ုသွားဖိုြဖစ်ပါတယ်။ ဦးစားေပးအေနနဲ  ေရာဂါအြဖစ် 

များတဲ့ လူသူထူထပ်တဲ့ မိကီးေတွကိ ုအားအြပည့်သုံးပီး ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်သလိ ု      တြခားေဒသေတွမှာလည်း     ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

အေြခအေနကိလုိက်ုပီး  လိအုပ်သလိ ု   ဦးစားေပးေဆာင်ရက်သွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ေရတုိနည်းဗျဟာကေတာ့ ေရာဂါခံစားရမ ေတွသက်သာေစဖုိနဲ  

ပျံံှကူးစက်မ ေတကွိ ုအတတ်ုိင်ဆံုး ထန်ိးချပ်ဖိုပါ။ ေရာဂါပိုးေတွသ ူ

အားလုံးကိ ုေဆးုံတင်ကုသဖိုကေတာ ့ဒီအေနအထားမှာ မြဖစ်ိုင် 

ပါဘူး။  ဒါေကာင့်  တြခားိုင်ငံကီးေတွမှာလိုပ ဲ ြဖစ်ပွားသ ူ၁၀၀ မှာ 

ေဆးုတံင်ဖို  လိအုပ်တဲ ့  ၁၅ ရာခိင်ု န်းေလာက်ကိပု ဲ ေဆးုတံင်ကသု 

ပီး သက်သာတဲသ့ေူတကွိ ုအမ်ိမှာပ ဲသီးြခားခဲွေန၊ ေအာက်ဆဂီျင်လိမုယ့ ်

သေူတ၊ွ ဂစုိက်ုြပစဖုိုလိမုယ့သ်ေူတကွိ ုမိနယ်အလိက်ု Community 

Covid Center ေတွထူေထာင်ပီး ေဆးဝန်ထမ်းေတွအြပင ်ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းေတွနဲ  စုေပါင်းပီး ြပစုထားကဖိုပါ။

ကာကွယ်ေဆးေတွ ရလာတ့ဲအခါကျရင်ေတာ့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

ေတ၊ွ အစိုးရဝန်ထမ်းေတထွကဲ ထိုးဖိုကျန်တဲသ့ေူတ၊ွ ေစတနာဝ့န်ထမ်း 

ေတ၊ွ သက်ကီးရယ်အိေုတ၊ွ ေရာဂါသယ်ေဆာင် ြပန်ပွားေစိင်ုသေူတ ွ

စသည်ြဖင့ ်လိုအပ်သလို ဦးစားေပးထိုးှံသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

Stay at Home အစအီစ်ေတကွိလုည်း အေြခအေနေပ မတူည်ပီး 

တုံြပန်ေဆာင်ရက်သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ လံုးဝပိတ်ချလုိက်ဖုိကေတာ့ 

ေအာက်ေြခလူထုရဲ  လူမ စီးပွားေရးအေနအထားအရ  လုပ်ေဆာင်ဖုိ 

ခက်တာကို နားလည်ရပါမယ်။

ေရရှည်အတွက်မှာေတာ့ ဒီကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်က အသွင်အမျိးမျိး၊ 

မျိးဗီဇအမျိးမျိးနဲ      အမဲရှိေနမယ့်သေဘာဆိုေတာ ့  ေပ လာသမ  

ဗုိင်းရပ်စ်မျိးကဲွေတွကုိ     အြမန်ဆုံးတုံြပန်ိုင်ဖို   ကုိယ်ပုိင်ကာကွယ် 

ေဆးထုတ်လုပ်ိုင်မ စွမ်းရည်နဲ     ဇီဝနည်းပညာသုေတသနေတွကိ ု

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်သွားကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

စီမံခန်ခွဲမ နဲ  စိန်ေခ မ များ

အကျပ်အတည်းစမီခံန်ခဲွမ  (Crisis Management) မှာ အေရးကီး 

ဆုံးက   အေရးေပ အေြခအေနတုံြပန်မ    (Emergency Response) 

ြဖစ်ပါတယ်။                                               စာမျက်ှာ ၇ သို 

၁၂-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနက ြပလုပ်ခ့ဲတ့ဲ ကုိဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ထိန်းချပ်ေရးဆုိင်ရာ ဒုတိယအကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝးကုိ တက်ေရာက်ခ့ဲရပါတယ်။ ဒီအစည်း 

အေဝးမှာ လတ်တေလာ ြဖစ်ပွား န်း ြမင့်တက်လာေနတ့ဲ ကုိဗစ်- ၁၉ ကပ်ေရာဂါကုိ ရင်ဆုိင်ထိန်းချပ်တွန်းလှန်ေရးနဲပတ်သက်လုိ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ကုိယ်တုိင် တက်ေရာက်လမ်း န်ေဆွးေွးခ့ဲပီး တက်ေရာက်ခ့ဲကတ့ဲ တာဝန်ရိှသူအသီးသီးကလည်း သက်ဆုိင်ရာက   

အလိက်ုရရိှထားတဲ ့သတင်းအချက်အလက်ေတ၊ွ လက်ေတွလပ်ုေဆာင်ေနတာေတနွဲ  ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားသင့တ်ာေတကွိ ုတင်ြပေဆွးေွးသွားခဲ့ကပါတယ်။ 

HFNC လနူာေတအွတွက် ေအာက်ဆဂီျင်လုလံုေံလာက်ေလာက်ရဖိုအတွက် တပ်မေတာ်ဘက်က စက်ုေံတြွဖစ်တဲ ့

မင်းဓမ ၊ အင်းစိန်သံမဏိ၊ ေြမာင်းတကာသံမဏိ၊ ြပင်ဦးလွင်ေဆးဝါးစက်ုံေတွကေနထုတ်တဲ့  စက်မ သုံး 

ေအာက်ဆဂီျင်ေတကွိ ုေဆးဝါးသုံး အဆင့်ြမင့တ်င်ပီး တိုးတက်ထတ်ုလပ်ုေပးေနပါတယ်။   အရပ်ဘက်မှာလည်း 

သလီဝါစက်မ ဇန်ုက ဂျပန်စက်ုနံဲညိ  င်းပီး  မတီာခေကာင့ ်အရင်ကရပ်ဆိင်ုးထားတဲ ့   ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု  

ြပန်ထုတ်ေပးဖို ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။ မိနယ်ေတွအလုိက်လည်း ြပည်သူေတွ စုေပါင်းလှဒါန်းမ နဲ 

ေဆးုံသုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်ေတွ တည်ေဆာက်ဖို ေဆာင်ရက်ေနကတာ ေတွပါတယ်။ 



ဇူလုိင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ  ၆  မှ

ဒလီပ်ုငန်းက အေြပာလွယ်သေလာက် အလပ်ုခက်တဲက့စိ ပါ။  အေရး 

ေပ အေြခအေနတစ်ရပ်ကို    ချက်ချင်းေအာင်ြမင်ေအာင ်    တုံြပန် 

ိင်ုဖိုဆိတုာ အရင်ကတည်းက အေြခခအံေဆာက်အအု၊ံ   လအူင်အား၊  

ပစ ည်းအင်အား၊  ေငအွင်အား၊   စမီခံျက်နဲ   ဇာတ်တိက်ုေလက့ျင့မ် ေတ ွ 

ေသချာစုဖွဲေဆာင်ရက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

အခတုတယိလ  င်းအေြခအေနမှာ ေတွကံေနရတဲ ့စန်ိေခ မ ေတ ွ

ကေတာ ့အေတာ်ကီးမားတဲအ့တွက် စမီခံန်ခဲွမ အေပ မှာ သက်ေရာက် 

မ ရိှခဲပ့ါတယ်။      ဥပမာအားြဖင့ ်-  ေဆးုေံတမှွာ  CDM  ေတေွကာင့ ်

ဝန်ထမ်းအင်အား ကန်သတ်မ ေတွရိှေနပါတယ်။ အေြခခံအေဆာက် 

အအုံအပိုင်းမှာ  ဒုတိယလ  င်းပီးသွားေတာ ့  အရင်တပ်ဆင်ထားတဲ ့

ပစ ည်း၊ အေဆာက်အအုံေတွကို ြပန်ြဖတ်ပီး သိမ်းသွားတာ၊ မူလ 

အေဆာက်အအုံပိုင်ရှင်ေတွကိ ုြပန်လ ဲလိုက်ရတာမျိးေတွရှိတယ်လို    

သိရပါတယ်။ သတင်းအမှားေတွ    ထုတ်လ င့်ပီးေတာ ့  ြပည်သူေတွ    

ထတ်ိလန်ေချာက်ချားေအာင်လပ်ုပီး ိင်ုငေံရးအြမတ်ထတ်ုတာေတ ွ

ရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်ေရာဂါ စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွမှာ  ပါဝင်ေဆာင်ရက ်

ေနတဲ့ြပည်သူေတွကို  သတ်ြဖတ်တာ၊ ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရး 

အတွက် ှာေခါင်းစည်းေတွေဝငှပီး ြပည်သူကုိအသိပညာေပးေနတ့ဲ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွကို ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်တာ စတဲ့အကမ်းဖက ်

လပ်ုရပ်ေတ၊ွ ေအာက်ဆဂီျင်ြဖန်ေဝေရးအစအီစ်ေတမှွာ   နည်းမျိးစုနံဲ    

အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ကိုင်ေနတာေတ ွရှိပါတယ်။

ဒါေပမဲ ့တစ်ဖက်မှာလည်း ဒကီစိ အေပ  နားလည်သေဘာေပါက် 

ပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ချင်တဲ ့ ြပည်သူေတွအများကီးရှိေနတာကို

လည်း ေတွရပါတယ်။ ဒါ့အြပင် အထက်ေအာက် တိကျတ့ဲ ကွပ်ကဲမ  

ေတစွနစ်နဲ      လပ်ုငန်းေတကွိ ု    အလျင်အြမန်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်တဲ ့    တပ်မေတာ်ရဲ     ပါဝင်ပူးေပါင်းမ ေတွကိုလည်း 

ဒီတစ်ကိမ်မှာ အြပည့်အဝအသုံးချိုင်မှာပါ။

လတ်တေလာစိန်ေခ မ များကိုေြဖရှင်းြခင်း

ေဆးုံေတွမှာ လူနာေတွြပည့်လ ံေနတဲ့ကိစ 

 ကိဗုစ်တတယိလ  င်းမှာ ကူးစက်မ က ပိြုမန်သလိ ုြပင်းထန်တာမုိ 

လူနာေတွ  အလျင်အြမန်တိုးလာပီး  ကုသေပးိုင်တဲ ့ ေဆးုံခုတင် 

အေရအတွက်က     အဲဒီလူနာအေရအတွက်ကို    မမီိုင်တဲ့အတွက် 

ဒီြပဿနာက အလျင်အြမန်ေြဖရှင်းရမယ့် စိန်ေခ မ ြဖစ်လာပါတယ်။ 

ုတ်တရက်မိုးကီးရာလိုက်တဲ့အခါ  ေချာင်းေတွ၊  ေြမာင်းေတွထဲက 

ေရေတွစုဝင်ပီး ကန်ေတွ၊ ဆည်ေတွမှာ ေရလ ံတဲ့ပုံစံမျိးပါပဲ။ 

ဒါကုိေြဖရှင်းဖုိ ကားမှာ    လူနာေတွကုိ     အဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်း 

စစ်ေဆးြပစေုပးမယ့်ကားခ ံ(Catchment System) စနစ်တစ်ခ ုချရ 

ပါမယ်။ ေတွရိှချက်ေတအွရ ေရာဂါပိုးေတွတဲ ့လနူာေတရွဲ ၁၅ ရာခိင်ု 

 န်းေလာက်ပ ဲေဆးုံမှာတင်ပီး ကုသဖိုလိုတာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီထ ဲ

ကမှ ငါးရာခိင်ု န်းေလာက်ကပ ဲ ICU   မှာထားရိှပီး   အထူးေစာင့်ကပ် 

ကည့် ဖို လိုတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကျန်တဲ့ပိုးေတွလူနာေတွကိ ုဒီအတိုင်း 

ပစ်ထားလိုလည်း မြဖစ်ပါဘူး။

အဒဲေီတာ ့ပထမဆုံး မိနယ်အလိက်ု ေဒသ ရကျန်းမာေရးဌာနနဲ 

ေဆးုေံတမှွာလာပီး သတင်းပိုတဲသ့ေူတကွိ ုစစ်မယ်။ စိုးရမ်ိစရာမရိှဘ ဲ

အေြခအေနေကာင်းတဲသ့ေူတကွိ ုအမ်ိမှာပ ဲေစာင့်ကည့ထ်ားဖို၊ အြခား 

သူေတွနဲ   ခပ်ခွာခွာေနဖို  ြပန်လ တ်မယ်။  အိမ်ြပန်လ တ်ဖိုမသင့်တဲ့ 

သေူတ၊ွ ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်ုိင်တ့ဲသူေတွကုိေတာ့ မိနယ်အလိက်ု 

Community  Covid  Center  ေတွမှာ   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွနဲ  

ပရဟတိအဖဲွေတ ွ    ပူးေပါင်းပီး   ေစာင့ေ်ရှာက်ထားမှာ   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီေနရာမှာ  ေဒသအလုိက်ရိှေနတ့ဲ   တပ်မေတာ်တပ်ရင်း၊ တပ်ဖဲွေတွ 

ကလည်း     တပ်အစအီစ်နဲ      ကိဗုစ်စင်တာေတ ွ    တည်ေဆာက်ပီး 

လက်ခံေစာင့်ေရှာက်သွားမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်ေနက 

အချက်အလက်ေတွအရ ေစာင့်ေရှာက်ကုသမယ့်ေနရာနဲ  ဝင်ဆ့ံမ က 

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီစင်တာေတွမှာ    အနည်းဆုံး  ၁၀  ရက်ေလာက်ထားရမှာြဖစ်တဲ ့

အတွက် တစ်ရက်ကိ ုလူနာသစ် တစ်ေသာင်းေကျာ်ေလာက်နဲ  ကုသ 

ေစာင့်ေရှာက်မ ပီးဆုံးသူ တစ်ေသာင်းေကျာ်ေလာက် အဝင်အထွက် 

ရှိိုင်မယ်လို ခန်မှန်းရပါတယ်။ အခုေနာက်ပိုင်းမှာ ဒီစင်တာေတွကို 

တိုးချဲထူေထာင်ေနမှာြဖစ်လို    ဒီထက်မက  တိုးတက်လာမယ်လို 

ေမ ာ်လင့်ရပါတယ်။    လူနာေတွ စပီးအလျင်အြမန်တိုးပွားခဲ့ချနိ်မှာ   

အဆင်သင့မ်ြဖစ်ိင်ုခဲေ့သးတာေကာင့ ်အေရးကီးလနူာေတကွိ ု လက်ခ ံ

ိင်ုမယ့ေ်ဆးုေံတ ွရှာေဖရွင်း ေအာက်ဆီဂျင်ထုိးကျပီး အသက်ဆံုးပါး 

သွားရတဲ ့   ေကကွဲစရာအြဖစ်မျိးေတ ွ    ေနာင်မှာမြဖစ်ရေလေအာင ်   

လူနာလက်ခံစီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ  (Bed   Management Team) ေတွကိ ု

လည်း မိနယ ်၂၂၆ မိနယ်မှာ အဖွဲေပါင်း ၆၀၀ နီးပါး ဖွဲစည်းထားပီး 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

အေရးကီးတာက ေရာဂါြဖစ်ပွားတဲလ့နူာေတ ွအဆင့်ဆင့ဘ်ယ်လိ ု

သတင်းပိုရမယ်၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အဆင့်အလိုက် ဘယ်ေနရာေတွမှာ 

ထားရှိေစာင့်ေရှာက်ကုသသွားမယ်ဆိုတာ       ြပည်သူေတွအားလုံး 

အလွယ်တကူ      သိိုင်ေအာင်  မီဒီယာလမ်းေကာင်းအမျိးမျိးကေန 

သတင်းေပးေဖာ်ြပသွားဖိုနဲ  အဒဲေီနရာေတမှွာ အမှန်တကယ်အဆင်ေြပ 

ထိေရာက်စွာ ကည့် ေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်ဖိုပ ဲြဖစ်ပါတယ်။

ဒီေနရာမှာ  ေဒသ ရကေနစပီး  သတင်းပိုေနရေအာင ်အချနိ်မရှိ 

ေတာတ့ဲ ့အေရးေပ လနူာေတကွိ ုေဆးုေံတမှွာ အေရးေပ ကိဗုစ်ကသု 

ေရးဌာနေတွပိုပီး ကုသေပးဖိုလည်း လုပ်ေဆာင်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

မိကီးေတွမှာ ဘယ်မိနယ်က ဘယ်ေဆးံုကုိ ပုိရမယ်ဆုိတ့ဲ သတင်း 

အချက်အလက်ေတွကိုလည်း    လူေတွသိေအာင်     ြဖန်ေဝထားရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာေရးဌာနက ထတ်ုြပန်ေပးတဲအ့ချက်အလက်ေတ ွ

ကိ ုြပည်သူလူထုကလည်း အချင်းချင်း ဝုိင်းပီးြဖန်ချအိသိေပးသွားက 

ဖိုလိုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေရာဂါစစ်ေဆးကုသေရးနဲပတ်သက်လို ပဂု လကိေဆးု၊ံ ေဆးခန်း 

ေတွကိုလည်း သတ်မှတ်ေဘးကင်းလုံ ခံမ အဆင့်မီ၊   မမီ   စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရက်ပီး ခွင့ြ်ပေနပြီဖစ်လို ေငေွကးမတတ်ိင်ုသေူတ ွအဒဲေီဆးု ံ

ေတွမှာ သွားေရာက်ကုသိုင်ကပါလိမ့်မယ်။

ေအာက်ဆီဂျင်ရရှိေရးကိစ  

တတိယလ  င်းမှာ လူနာေတွအတွက် ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မ က 

ထူးထူးြခားြခား ြမင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကုသေရးနဲ  ကွာရင်တင်း 

စင်တာေတွမှာ  ဒုတိယလ  င်းအပီး  တပ်ဆင်ထားတဲ့  ေအာက်ဆီဂျင ်

အားြမင့်စက်ေတ ွြဖတ်ယူသွားခဲ့တာေတွရှိသလို တချိေဆးုံေတွမှာ 

အဓိကကံ ရတဲ့စိန်ေခ မ ကေတာ့   “ရှင်နည်းရာ   အဂ လူထွက်”   ဆိုတာလို    ေဆးုံေတွမှာ   

ဆရာဝန် နည်းရတဲအ့ထဲမှာ အနားမရဘ ဲကသုေပးေနရတဲ ့ဆရာဝန်ေတကွိယ်ုတိင်ု ကိဗုစ်ေရာဂါပိုးကူးစက်ပီး 

လူနာြဖစ်ကုန်ကတာပါပဲ။ ဥပမာ -  အိ ိယနယ်စပ်က  တမူးဆိုရင်  ဆရာဝန်  ှစ်ေယာက်ပဲရှိရာမှာ 

တစ်ေယာက်က ကိုဗစ်ြဖစ်ေနတယ်လို ဆိုပါတယ်။ လိုတဲ့ေနရာေတွမှာ တပ်မေတာ်က ေဆးဝန်ထမ်း 

တပ်ဖဲွဝင်ေတနွဲ  ကိးစားြဖည့တ်င်းေပးေနပါတယ။်  စာရင်းအရဆိရုင်   ေစာင့ေ်ရှာက်ကသုေရးေနရာ 

၂၇၀၀ ေကျာ်မှာ     တပ်မေတာ်နဲ အရပ်ဘက်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းက ၄၇၀၀၀ ေကျာ်ပ ဲစစုည်းထတ်ုတ်ု 

ိင်ုလို ပျမ်းမ အားြဖင့ ် ေနရာတစ်ေနရာကိ ု ေဆးမှး/  ပါရဂကူေန   သနူာြပ/ သနရှ်င်းေရးအထ ိ

၁၈ ေယာက်နဲ တာဝန်ယေူနရတဲသ့ေဘာရိှပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်ြပည်သေူတဘွက်က ေစတနာဝ့န်ထမ်းေတ ွ

ဝိုင်းဝန်းကူညီကဖို အလွန်အေရးကီး။ 
ချက်ေတရွရိှဖို အစိုးရေဆးုေံတကွ ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုမ ေတကွိ ု

ေဆးုံအတွက်      ဦးစားေပးလိုက်ရတဲ့အခါ    ပုဂ လိကစက်ေတွက 

ပုဂ လိကလုိအပ်ချက်ေတွကုိ      လံုေလာက်ေအာင်      မေပးုိင်ေတာ့ 

ေကာက်လန်တကားနဲ  အုတ်ေအာ်ေသာင်းတင်းြဖစ်ပီး အတင်းတုိး 

ဝယ်ကတ့ဲ Panic Buying ြဖစ်လာေတာ့တာပဲ။ ဒီေနရာမှာ ုိငင်ေံရး 

တိုက်ကွက်ေဖာ်ပီး   အဖျက်အေမှာင့်လုပ်သူေတ ွ  ေပ လာပါတယ်။ 

သတင်းမှားေတွေပးပီး လူတိုင်းစိုးရိမ်စိတ်နဲ  ေအာက်ဆီဂျင်မရရင ်

ေသေတာ့မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်    ြဖစ်လာေအာင ်   လ ံေဆာ်မ ေတွလည်း 

ရိှလာပီး အဒဲကီေနမှ ကက်ဥနဲ ေခွးေတာက်ရက်ေတ ွေဈးမတန်တဆ 

ထိုးတက်သွားတဲ့အထ ိြဖစ်ကုန်တာလည်း ရှိပါတယ်။ အထူးသြဖင့ ်

ေတာ့   လူဦးေရသိပ်သည်းမ ြမင့်မားပီး   လူေနထူထပ်တဲ့    ရန်ကုန်၊ 

မ ေလးလို မိကီးေတွမှာ ြဖစ်ကုန်တာပါ။

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ုိင်မ နဲ  ပတ်သက်လုိ ဇူလုိင်လ ၁၂ ရက် 

ေနက အချက်အလက်ေတအွရ တပ်မေတာ်နဲ အရပ်ဘက်ေဆးုေံတကွ 

ေနစ်ထုတ်လုပ်ုိင်စွမ်းဟာ ဓာတ်ေငွရည် လီတာ ၁၂၅၀၀ ေလာက် 

ရှိပီး သုံးစွဲမ က လီတာတစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။ 

ဓာတ်ေငွရည်အိုးအေနနဲေြပာရင်ေတာ ့စုစုေပါင်းအိုး ၄၅၀၀ နီးပါး 

ထုတ်လုပ်ိုင်တယ်လို ဆိုပါတယ်။  အသည်းအသန် ေအာက်ဆီဂျင် 

လိုအပ်တဲ့ High Flow Nasal Cannula (HFNC) လူနာေတွအတွက် 

အိုးတစ်လုံးကိ ု ေလးနာရီေလာက ်  သုံးရတယ်ဆိုေတာ့  ၂၄ နာရီကို 

အိုး  ေြခာက်လုံးေလာက ်  လိုိုင်ပါတယ်။   ဒီ န်းနဲတွက်ရင်ေတာ့ 

အသည်းအသန်လနူာ ၇၅၀ အတွက်ပ ဲလုေံလာက်မယ့ပ်မာဏ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ထပ်ပီးလိုအပ်မယ့် ေအာက်ဆီဂျင်အတွက် ိုင်ငံေတာ်က 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအသစ်ေတွ ေဆာက်ေနပါတယ်။ တစ်ရက်ကို 

အိုးအလုံး ၁၄၄၀ ထတ်ုိင်ုမယ့ ်စက်ုကံေတာ ့အတ်ုြမစ်ပိင်ုးပီးသွားလို 

အေပ ပိုင်းအေဆာက်အအုံေတွ   တည်ေဆာက်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။    

ဇူလိုင်လကုန်ေလာက် အပီးသတ်ိုင်ေအာင် ကိးပမ်းေနေကာင်း 

သိရပါတယ်။

ဒါေကာင့ ်ေရတိလုုေံလာက်ဖိုကေတာ ့အြပင်ကေန ေအာက်ဆဂီျင် 

သွင်းရမှာပါ။     ေအာက်ဆီဂျင်အရည်အေနနဲ        သွင်းိုင်ရင်ေတာ ့

အေကာင်းဆုံးပါ။ ေအာက်ဆီဂျင်အရည်ကိ ု တန် ၂၀ စည်ကီးေတွနဲ  

သွင်းရတာြဖစ်ပီး မီးေလာင်လွယ်တဲ့အတွက ်ေပါင်ေတွနဲ  ေသချာ 

ထန်ိးထားတဲ ့ကွန်တန်ိနာကီးေတနွဲတင်ပီး ကန်ုတင်ယာ်အကီးစား 

ေတွနဲ     သယ်ရတာြဖစ်ပါတယ်။  တုတ်ုိင်ငံနဲ    ထုိင်းုိင်ငံဘက်က 

သွင်းေနပီး ကုိဗစ်နဲပတ်သက်တ့ဲပစ ည်းေတွအတွက် အခွန်အခေတွ 

ေြဖေလ ာ့လုိက်ပီြဖစ်လုိ မူလအဆက်အသွယ်ရိှတ့ဲ ကုန်သည်ေတွက 

အားတက်သေရာ ေဆာင်ရက်ေနကပီြဖစ်ပါတယ်။ တပ်မေတာ်ဘက်က 

လည်း လိအုပ်ရင် ေအာက်ဆဂီျင်စည်ကီးေတ ွသယ်ေဆာင်ဖို ကန်ုတင် 

ယာ်ကီးေတွနဲ  ကူညီသွားမှာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

တကယ်ေတာ ့ပိုးေတွသတူိင်ုးဟာ HFNC အဆင့က်ိေုရာက်ကတာ 

မဟုတ်ပါဘူး။ ေဆးုံမှာ တင်ထားရတဲ့လူနာေတွမှာ ေအာက်ဆီဂျင ်

Level ၉၀ ေအာက်ကျသွားတဲ့အချနိ်ကျမ ှအြပင်ေအာက်ဆီဂျင် ှဖို 

လိုတာြဖစ်ပီး  လူအနည်းအကျ်းပဲ ေအာက်ဆီဂျင်ပိုက ်အမဲတပ် 

ထားဖိုလိုတဲ့ HFNC အဆင့်ကို  ေရာက်တာပါ။ ဒီလိုေအာက်ဆီဂျင ်

အမဲမလို၊   များများမလိုတဲ့   လူနာေတွအတွက်   ကိုယ့်ေဘးမှာရှိတဲ့ 

ေလထထုကဲ   ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ု   သန်စင်ရယူိင်ုတဲ ့  ေအာက်ဆဂီျင် 

သန်စင်အားြမင့်စက ်   Oxygen   Concentrator   ေတွကို    သုံးရင် 

လုံေလာက်ပါတယ်။                                      စာမျက်ှာ ၈ သို  

ဒစီာရင်းအရ တပ်မေတာ်နဲ  အရပ်ဘက်ေနရာေပါင်း ၂၇၀၀ ေကျာ် 

မှာ လူေပါင်း တစ်သိန်းေကျာ်ကုိ  ထားရိှေစာင့်ေရှာက်ုိင်မယ့်  အေန 

အထားရှိတာကိ ု   ေတွရပါတယ်။   ဒါေပမဲ့   လူနာတစ်ေယာက်ကိ ု

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်သစ်ေတွ တည်ေဆာက်ထားတာကို 

မသိတာမျိးေတာင ်    ရှိခဲ့ရာမှာ    လိုအပ်ချက်နဲ      ြဖည့်ဆည်းိုင်မ က 

ကွာဟသွားခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရေဆးုံေတွမှာ ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ ်

တပ်မေတာ် အရပ်ဘက် စုစုေပါင်း

ေနရာ ဝင်ဆံ့အင်အား ေနရာ ဝင်ဆံ့အင်အား ေနရာ ဝင်ဆံ့အင်အား

ကွာရင်တင်းစင်တာ ၁၁၉၄ ၃၂၁၀၄ ၉၃၃ ၄၄၇၈၄ ၂၁၂၇ ၇၆၈၈၈

ပိုးေတွလူနာစင်တာ ၂၃ ၂၉၉၈ ၁၈၂ ၁၀၂၃၉ ၂၀၅ ၁၃၂၃၇

ကုသေရးစင်တာ ၆၁ ၃၈၇၀ ၃၃၈ ၁၆၄၅၂ ၃၉၉ ၂၀၃၂၂

စုစုေပါင်း ၁၂၇၈ ၃၈၉၇၂ ၁၄၅၃ ၇၁၄၇၅ ၂၇၃၁ ၁၁၀၄၄၇



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ  ၇  မှ

ဒတုယိလ  င်းတန်ုးက ဒစီက်ေတအွများကီး ကိဗုစ်စင်တာေတမှွာ 

တပ်ဆင်ထားခဲဖ့ူးတာ ေတွမပိါတယ်။ အခေုတာ ့တချိလည်း ေြခရာ  

ေပျာက်သွားကေပမယ့် ကျန်ေနေသးတ့ဲစက်ေတွကုိ ြပန်သံုးုိင်ေအာင် 

စစီ်ဖိုလိမှုာပါ။ တတ်ိင်ုတဲသ့ေူတအွတွက် ေရာင်းချေပးဖိုနဲ  တိုးြမင့ ်

တည်ေဆာက်တဲ့ ကိုဗစ်စင်တာေတွမှာ တပ်ဆင်ဖိုလည်း ထိုင်း၊ 

စင်ကာပူ၊ တုတ်စတ့ဲုိင်ငံေတွက  မှာယူုိင်ဖုိ  လမ်းဖွင့်ေပးထားပီ 

ဆိေုတာ ့မကာခင်မှာ  အေတာ်များများဝင်လာမယ်လို   ေမ ာ်လင့ရ်ပါ 

တယ်။

HFNC လနူာေတအွတွက် ေအာက်ဆဂီျင်လုလံုေံလာက်ေလာက် 

ရဖိုအတွက်  တပ်မေတာ်ဘက်က စက်ုေံတြွဖစ်တဲ ့မင်းဓမ ၊ အင်းစန်ိ 

သံမဏိ၊ ေြမာင်းတကာသံမဏိ၊ ြပင်ဦးလွင်ေဆးဝါးစက်ံုေတွကေန 

ထုတ်တဲ့  စက်မ သုံးေအာက်ဆီဂျင်ေတွကိ ုေဆးဝါးသုံး အဆင့်ြမင့ ်

တင်ပီး တိုးတက်ထုတ်လုပ်ေပးေနပါတယ်။   အရပ်ဘက်မှာလည်း 

သီလဝါစက်မ ဇုန်က    ဂျပန်စက်ုံနဲညိ  င်းပီး   မီတာခေကာင့ ်

အရင်က ရပ်ဆိင်ုးထားတဲ ့   ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုမ ကိ ု   ြပန်ထတ်ု 

ေပးဖို  ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။  မိနယ်ေတွအလိုက်လည်း 

ြပည်သူေတွ စုေပါင်းလှဒါန်းမ နဲ  ေဆးံုသံုးေအာက်ဆီဂျင်စက်ေတွ 

တည်ေဆာက်ဖို ေဆာင်ရက်ေနကတာ ေတွပါတယ်။ 

ေဝးလေံခါင်ဖျားပီး  သွားလာေရးခက်ခတဲဲ ့   ေနရာေဒသေတကွိ ု

လည်း ေအာက်ဆဂီျင်ရရိှေရးအတွက်  တပ်မေတာ်တပ်ရင်းတပ်ဖဲွေတ ွ

က  ကညူပီိုေဆာင်ေပးသွားဖို ရိှေနပါတယ်။ ဥပမာ - ချင်းြပည်နယ်က 

ဟားခါး၊ တီးတိန်၊  ဖလမ်း၊  မင်းတပ်၊ မတူပီ၊  ပလက်ဝ  စတဲ့  

မိအေတာ်များများမှာ   ေအာက်ဆီဂျင်စက်မရှိေသးတဲ့အတွက ်

အချက်အချာကျတဲ ့ဟားခါးနဲ  မင်းတပ်တိုမှာ ေအာက်ဆဂီျင်စက်ေတ ွ

အရင်ပိုေပးပီး တပ်ဆင်သွားဖိုရိှပါတယ်။   လိအုပ်ရင်   တပ်မေတာ်က  

ေလယာ်၊ ရဟတ်ယာ်ေတွနဲ  သယ်ပိုေပးမယ်လို သိရပါတယ်။ 

နာဂေဒသတစ်ခလုုံးမှာလည်း ေအာက်ဆဂီျင်စက်မရိှေသးတာကိ ု

အြမန်ြဖည့်ဆည်းသွားဖုိရိှပါတယ်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးပစ ည်း 

စက်ုံေတွက ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ုနီးစပ်ရာေဒသက မိနယ်ေဆးု ံ

ေတွကုိ ေထာက်ပ့ံေပးဖုိရိှသလုိ အရပ်ဘက်ကလည်း ြမင်း ခံသံမဏိ 

စက်ုံ၊ တေကာင်းနီကယ်စက်ုံစတဲ့စက်ုံေတွကေန  ေထာက်ပံ့ 

ေပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

လူအရင်းအြမစ်ရရှိေရး 

အဓကိကံရတဲစ့န်ိေခ မ ကေတာ ့   “ရှင်နည်းရာ   အဂ လထွူက်” 

ဆိုတာလို ေဆးုံေတွမှာ  ဆရာဝန်နည်းရတဲ့အထဲမှာ အနားမရဘဲ 

ကသုေပးေနရတဲ ့ဆရာဝန်ေတကွိယ်ုတိင်ု ကိဗုစ်ေရာဂါပိုးကူးစက်ပီး 

လူနာြဖစ်ကုန်ကတာပါပဲ။  ဥပမာ - အိ ိယနယ်စပ်က  တမူးဆိုရင် 

ဆရာဝန်   ှစ်ေယာက်ပဲရှိရာမှာ  တစ်ေယာက်က   ကိုဗစ်ြဖစ်ေန 

တယ်လိုဆိုပါတယ်။ လိတုဲေ့နရာေတမှွာ တပ်မေတာ်က  ေဆးဝန်ထမ်း 

တပ်ဖွဲဝင်ေတွနဲ     ကိးစားြဖည့်တင်းေပးေနပါတယ်။   စာရင်းအရ 

ဆိရုင် ေစာင့ေ်ရှာက်ကသုေရးေနရာ   ၂၇၀၀ ေကျာ်မှာ    တပ်မေတာ်နဲ   

အရပ်ဘက်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းက  ၄၇၀၀၀   ေကျာ်ပဲ  စုစည်း 

ထုတ်ုတ်ိုင်လို ပျမ်းမ အားြဖင့ ်  ေနရာတစ်ေနရာကိ ု   ေဆးမှး/  

ပါရဂူကေန   သူနာြပ/သန်ရှင်းေရးအထ ိ ၁၈  ေယာက်နဲ   တာဝန် 

ယူေနရတဲ့ သေဘာရှိပါတယ်။ ဒါေကာင့်  ြပည်သူေတွဘက်က  

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွ     ဝိုင်းဝန်းကူညီကဖို   အလွန်အေရးကီး 

ပါတယ်။ 

တပ်မေတာ်ဘက်က ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွ စစ်မ ထမ်းေဟာင်းေတ၊ွ 

အရပ်ဘက်က    အငိမ်းစားကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေဟာင်းေတွကိ ု

တိင်ုးြပည်အတွက်    အေရးကံရတဲအ့ချန်ိမှာ     ပါဝင်ကူညီေပးကဖုိ 

ဒေီနရာကေန ဖတ်ိေခ ချင်ပါတယ်။ ဒေီစတနာဝ့န်ထမ်းေတကွိလုည်း   

ိုင်ငံေတာ်က အတတ်ိုင်ဆုံး ေထာက်ပံ့ြဖည့်ဆည်းသွားမှာ  ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အခုလို အေရးကီးတဲ့အေြခအေန၊ အချနိ်အခါမှာ မိမိတိုရဲ 

စတ်ိရင်းေစတနာနဲ ေငေွကးကိ ု အဓကိမထားဘ ဲမမိတိိုရပ်ရာအကျိး၊ 

လူထုအကျိးအတွက ်ပါဝင်ကူညီကဖို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

ကာကွယ်ေဆးကိစ 

ေလာေလာဆယ်မှာ  တုတ်ိုင်ငံက  ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ  

ှစ်သန်း လှဒါန်းသွားမှာြဖစ်ပီး ပထမအသတ်ု တစ်သန်းက မကာမ ီ

မှာ ေရာက်လာဖိုရိှပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် Sinovac ကမု ဏကီ  ေဆးအလုံး 

  သည်ေနေရာက်တိုင်း၊ ရင်တွင်းလ  င်းထ

  ေကကွဲရ၏၊ အဖေအာင်ဆန်း

  ြပည်ချစ်ပန်းသည်၊ လက်လှမ်းမေဝး

  လွတ်လပ်ေရးတွက်၊ ေဆွးေွးေနတုန်း

  ြဗန်းခနဲပင်၊ ဝင်သည့်မုန်တိုင်း

  ိုင်းစိုင်းေကာက်ကျစ်၊ ပစ်ခတ်လုပ် ကံ

  နယ်ချဲeာဏ်ေအာက်၊ သက်ေပျာက်ကျဆုံး

  တစ်ြပည်လုံးပင်၊ ယူ ကံ းမရ

  ြဖစ်ခဲ့ကသည်၊ ကာလရှည်ကာ

  ရှိခဲ့ပါလည်း၊ မကာကာလ

  မေနကပင်၊ စိတ်ကထင်မိ

  ဖခင်ေအာင်ဆန်း၊ ြပည်ချစ်ပန်းကို

  ရည်မှန်းတမ်းတ၊ တသသြဖင့်

  အမ ေပးေဝပါရေစ၊

   ြပည်သူေကာင်းမ ၊ အစုစုကို

  သာဓုေခ ပါ၊ မ ေဝပါ၏

  ဗိုလ်ေတဇေရ

  အမ အမ ၊ အမ ရ၍

  ေလာဘေဒါသ၊ ေမာဟဖိစီး

  အတ ကီးလှ၊ လူဗာလများငှ့်

  ဘဝဆက်တိုင်းေဝးပါေစ၊

  လွတ်လပ်ေရးတွက်၊ သက်ကိုစေတး

  ရယူေပးခဲ့၊ ဖ ရဲေကျးဇူး

  ဦးထိပ်တင်ကာ၊ ဆုေတာင်းပါသည်

  အဖေကာင်းရာေရာက်ပါေစ၊

   အဖယူေပး၊ “လွတ်လပ်ေရး” ှင့်

  ေသွးသားေနာင်ရင်း၊ “စည်းလုံးြခင်း” ကို

  လက်တွင်းကိုင်ဆုပ်၊ အချပ်အြခာ

  အာဏာပုိင်စိုး၊ တိုဘိုးဘွားေမွ

  ြမန်မာြပည်

  ကမ  ာတည်သေရ တည်ပါေစ။ ။

သန်းြမင့်ညိမ်း(ပုသိမ်)

အာဇာနည်ေန ဆုေတာင်းေရှစ်သန်းနဲ  Sinofarm ကမု ဏကီ   ေဆးအလုံးေရ  ှစ်သန်းကိလုည်း 

ဝယ်ယူထားလို ကာကွယ်ေဆးေတွက ေနာက်ပိုင်းမှာ ဆက်တိုက် 

ေရာက်လာိင်ုပါတယ်။ ရှုားိင်ုငကံလည်း ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

ခုနစ်သန်းဝယ်ယူဖို ညိ  င်းထားပါတယ်။

ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်မ နဲပတ်သက်လို  တုတ်ိုင်ငံကေန   

Ready to Fill (RTF)  စနစ်နဲ   ဒီမှာ  စက်ုံတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ိုင်ဖို 

ေဆွးေွးေနသလို   ုရှားိုင်ငံနဲလည်း   တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်ရဲ   ခရီးစ်မှာ  ဒီကိစ ကို  ေဆွးေွးခဲ့လို    ုရှားဘက်က   

ြမန်မာိုင်ငံရဲ    စွမ်းေဆာင်ိုင်မ    အေနအထားြဖစ်တန်စွမ်းကိ ု  

လာေရာက်ေလ့လာေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရပါတယ်။

ေရရှည်မှာ ကာကွယ်ေဆးသေုတသနအတွက်လည်း တတ်ုိင်ုင ံ 

ဘက်က ကူညီသွားဖုိရိှပီး လန်ချန်းမဲေခါင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရး 

အစီအစ်မှာ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ေဒ လာ  သုံးသန်းေကျာ်တန် 

အဆင့် (၃)    ဇီဝနည်းပညာဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခု     တည်ေဆာက်ေရး 

အတွက် ထည့သွ်င်းေပးထားပါတယ်။ ြပည်တွင်းမှာလည်း အသည်း 

ေရာင်အသားဝါ  (ဘီ)  ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ေဆးကိ ု ေအာင်ြမင်စွာ 

စမ်းသပ်ထုတ်လုပ ်ိုင်ခဲ့တဲ့ ေဆးသုေတသနနဲ  တပ်က သုေတသန 

အဖွဲေတွ  ပူးေပါင်းပီး   ဇီဝသုေတသနလုပ်ငန်းေတွ    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်သွားဖိုရှိပါတယ်။

သုံးသပ်တင်ြပချက်

ြမန်မာိုင်ငံလိုပ ဲကမ ာမှာ အခုြဖစ်ပွားေနတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ 

တတိယလ  င်းဟာ    အရင်ထက်ပုိပီး    ြပင်းထန်ကျယ်ြပန်ပါတယ်။ 

ေအာက်ဆီဂျင်ြပတ်လပ်တဲ့ြပဿနာေတွ၊ ေသဆုံးမ  န်းြမင့်မားလို 

သုသာန်မှာ    သ  ဂ ဟ်ဖုိ    မုိင်မနင်းြဖစ်ေနတာေတွ၊   ေဆးံုခုတင် 

မေလာက်တဲ ့   ြပဿနာေတကွ    ဖံွဖိးတဲ့ိုင်ငေံတ၊ွ   ကာကွယ်ေဆး 

ထုတ်လုပ်မ အများဆုံးြဖစ်တဲ ့  အိ ိယလိုိုင်ငံမျိးေတွမှာေတာင်မ ှ

ေတွကံေနရတဲ ့စန်ိေခ မ ေတပွါပ။ဲ ဘယ်လိပုြဲဖစ်ြဖစ် ဒစီန်ိေခ မ ေတ ွ

ကို ိုင်ငံေတွက ေအာင်ြမင်ေအာင ်ေကျာ်လ ားကရမှာပါ။

ြမန်မာုိင်ငံမှာလည်း အထက်မှာေဖာ်ြပခ့ဲတ့ဲအတုိင်း ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေရး၊      ေရာဂါြဖစ်ပွားသူေတွကိ ု    အဆင့်လိုက်ြဖန်ခွ ဲ

ေစာင့်ေရှာက်ကုသေပးေရးနဲ        ြပည်သူလူထုက     ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းချက်ေတနွဲအည ီလိက်ုနာေနထိင်ုေရးဆိတုဲ ့

နည်းလမ်းသုံးခုကိ ုထိေရာက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ိုင်ရင ်ဒီတတိယ 

လ  င်းကိလုည်း ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ေကျာ်လ ားိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေပမဲ့ ဒီကပ်ေရာဂါ ကမ ာေြမေပ က အပီးတိုင်ကွယ်ေပျာက ်

သွားေလမလားဆိတုာကေတာ ့ြဖစ်ိင်ုေြခနည်းလှပါတယ်၊ ဗိင်ုးရပ်စ် 

ပုိးေတွရဲ သေဘာသဘာဝအရ  မျိးဗီဇေတွ အမျိးမျိးေြပာင်းပီး ပံုစံ 

အမျိးမျိး၊   အမည်ကွဲအမျိးမျိးနဲ   ြပန်ေပ လာေနဖိုပဲ များပါတယ်။ 

ဒီအတွက်လည်း      ြဖစ်ေပ လာမယ့်    ပံုမှန်အေနအထားအသစ်မှာ 

လိက်ုေလျာညေီထစွွာ  ရှင်သန်ေနထိင်ုသွားိင်ုေအာင် ြပင်ဆင်ထား 

ကဖို လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။  

လက်ရိှအေြခအေနမှာေတာ ့ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ကသု၊ 

ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းေတမှွာ ေတွကံခဲတ့ာေတကွိ ုသင်ခန်းစာယူပီး 

အေကာင်းဆုံးြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်သွားဖိုပါပဲ။ စုဖွဲမ ေတွမှာ အလ ာ 

လိုက်- ဗဟိုအဆင့်ကေန  မိနယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအဆင့်အထ ိ

ဖဲွစည်းထားသလိ ု လပ်ုငန်းက  အလိက်ုလည်း လက်ေတွလိအုပ်တဲ ့

ေအာက်ဆဂီျင်ရရိှေရး၊  လနူာေနရာချထားေရး၊ သတင်းြပန်ကားေရး၊ 

ဘ  ာေငွစုေဆာင်းေရး၊    လူအင်အားစီမံခန်ခွဲေရးစတဲ့လုပ်ငန်း 

ေတမှွာ ထထိေိရာက်ေရာက် လပ်ုေဆာင်ိင်ုေအာင် တာဝန်ခဲွေဝစဖဲွု  

ေဆာင်ရက်သွားဖိုလိုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သလူထူဘုက်ကလည်း သတင်းအမှားေတေွနာက်လိက်ုပီး 

အေကာက်မလွန်ဖုိ၊  ကုိဗစ်စည်းကမ်းေတွကုိ တိတိကျကျလုိက်နာ 

ေနထိုင်ဖိုနဲ  တာဝန်ရှိသူအဖွဲအစည်းေတွကို အားေပးကူညီပီး 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ကဖို အေရးကီးပါတယ်။ 

ဒလီိကုပ်ေရာဂါကာလမှာ အများနည်းတ ူထခိိက်ုခစံားရတာေတ ွ

ကေတာ ့ရိှမှာပါပ။ဲ ဒီေရာဂါကေတာ့ အနေီသာ အစမ်ိးေသာ၊ လငူယ် 

ေသာ လူကီးေသာ၊ ဆင်းရေဲသာ  ချမ်းသာေသာ ဘာမှေရးမှာမဟတ်ုပါ 

ဘူး။ လေူတအွကန်ုလုံး အနည်းနဲအများ  ထခိိက်ုခစံားေနကရတာကိ ု

သေဘာေပါက်နားလည်လက်ခံပီး အားလုံးဝိင်ုးဝန်း စေုပါင်းတွန်းလှန် 

သွားကဖိုလိုအပ်ပါေကာင်း တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။       ။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို
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ေအာင်  အထိတ်တလန် ြဖစ်ခဲ့သည်။  အံ့သဘနန်း 

ေအာင်ပဲွကီးခံိင်ုလမိ့မ်ည်ဟ ု      စတ်ိကူးယ်ခဲ့က 

သည်။  ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအမည်ခံ၊    ဒီမိုကေရစ ီ
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လက်ေတွကျးလွန်ေနကသမူျားသည် ြပည်တွင်းမှ 
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လည်း ြပည်ေထာင်စုကီးမှာ မယိမ်းယုိင်၊ အစုိးရမှာ 

လည်းမယိုင်လ ဲ    ေကျာက်စိုင်ေကျာက်သားပမာ 
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အဆုံးသတ်ဆုံးြဖတ်ချက ် ြဖစ်ခဲ့ေလသည်။ ၁၉၈၈ 

ခုှစ်က   ဆူပူဆ ြပသူများ    ေက းေကာ်ခဲ့သည့ ်

“ရလ င်ရ မရလ င်ချ” ထုံးနည်းကားအတိင်ုး အာဏာ 

ရေရးကို    ကံသည့်အတိုင်း     ြဖစ်မလာေသာအခါ 

“အလုံးစုံ  ဖျက်ဆီးေရး”ကို အားထုတ်ေတာ့သည်။ 

စည်းုံးသိမ်းသွင်းထားေသာ ဝန်းရံသူတိုအင်အား 

ြဖင့် အမိုက်ဇာတ်ခင်းခဲ့ကသည်။

ယခလုည်း   ေြမေပ ၊ ေြမေအာက်၊   ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ ှစ်ဖက်ညပ်တိက်ုခဲသ့ည်။  ေြမေပ တွင် ဆပူ ူ

ဆ ြပမ များ   ြပလုပ်ေနချနိ်တွင်    တစ်ဖက်တွင် 

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ   ြပလုပ်လာခဲ့သည်။ 

NLD ှင့ ်NLD မှ ေြမာက်ပင့အ်ားေပး ေထာက်ပံေ့ပး 

သည့်    အကမ်းဖက်သမားများက အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များ        ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်သမားများကိ ုတစ်ဖဲွပီးတစ်ဖဲွ ဖမ်းဆီး 

ရမိသလို      အကမ်းဖက်အဖျက်သမားများ၏ 

လက်လုပ်ေသနတ်၊   လက်လုပ်ဗုံးများအပါအဝင ်

လက်နက်ပစ ည်းများ  ေပါင်းစုလိုက်လ င်  ေထာင် 

ေသာင်းချေီနေလာက်ပီ။ 

အဖျက်လုပ်ရပ်တားဆီး

သက်ေသသာဓကများြဖင့ဆ်ိရုပါလ င် မတ်လ 

၅ ရက်ေနမှစ၍ အကမ်းဖက်သမားများှင့ ်ေဖာက်ခဲွ 

ဖျက်ဆီးေရးပစ ည်းများ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည်။ ဧပီလ 

၂၉ ရက်တွင် KNLA တပ်မဟာ (၅) နယ်ေြမအတွင်းရိှ 

ခင်ေကျာ်   (UNRA)  ထံမှ    ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်း 

တက်ေရာက်၍ မိေပ တက်လာေသာ အကမ်းဖက် 

သမား ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ေမ ၁ ရက် 

တွင် သုံးဦး၊ ေမ ၂ ရက်တွင် ၁၁ ဦး၊ ေမ ၁၃ ရက်မှ  

၂၇ ရက်အတွင်း   NLD မှ  သိန်းိုင်ှင့ ်အဖွဲ၊ 

ညီညီှင့ ်အဖွဲ စသည့် ဆက်စပ်အဖွဲ ၂၁ ဖွဲကို 

လက်နက်ခဲယမ်းများှင့်အတူ  ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲသည်။ 

ဇွန်  ၆   ရက်တွင်    မိတ ီလာမိနယ်     ေရ အုန်းပင် 

စားေသာက်ဆိုင်ဝင်းအတွင်း      ေြမေအာက်ခန်း၌ 

ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းများ    ြပလုပ်ရာမ ှေပါက်ကွဲမ  

ြဖစ်ပီး        ေဖာက်ခွဲေရးပစ ည်းအေြမာက်အြမား 

ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များအား   ဖန်တီးေပးသည့် 

အဓကိလက်သည်တိုကိ ုဖမ်းဆီးရမေိရး ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ရာ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ေပါင်မိ စစ်ေဆးေရးဂိတ်၌ 

တိုင်းရင်းသားနယ်ေြမအတွင်း         ထွက်ေြပး 

တမ်ိးေရှာင်လျက်ရိှသည့ ်NUG အဖဲွမှ ရည်မွန်ထံသို 

အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းများှင့ ် ေဖာက်ခဲွေရးလပ်ုငန်း 

များ    ေဆာင်ရက်ေရး    လိုအပ်ေသာညိ  င်းမ များ 

ြပလုပ်ရန် သွားေရာက်ခ့ဲသည့် ခင်ေကျာ်ပါ ေလးဦး 

ကို     ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပီး    ဆက်စပ်တရားခံတိုကိ ု

လက်နက်များှင့အ်တ ူဘီးလင်းမိ၌ ထပ်မဖံမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။   ခင်ေကျာ်၏    ထွက်ဆိုချက်များအရ 

သာေကတ၊ လ  င်သာယာ၊ လ  င်၊ ေတာင်ဒဂု၊ံ ရန်ကန်ု 

မိအတွင်းှင့်  ပဲခူး၊   သထံု၊    ဘီးလင်းမိများတွင် 

လူသတ်သမား၊        အကမ်းဖက်သမားများကိ ု

လက်နက်များှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။

ကံရာပါတစ်သိုက်

ထိုေနာက်   PDF    အကမ်းဖက်အဖွဲများကိ ု

ေထာက်ပ့ံုိင်ေရး ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက် 

ရှိသ ူကိုကိုိုင ် (ခ)   ေဒါန   (အေမရိကန်ိုင်ငံသား၊ 

ဆိုရှယ်ဗီဇာြဖင့ ် ေနထိုင်သူ)    ကို ဖမ်းဆီးရမိေရး 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ြမဝတီမိ၌ 

ဖမ်းဆီးရမခိဲသ့ည်။ ဖမ်းဆီးရမေိသာ တရားခမံျား၏ 

ထုတ်ေဖာ်ချက်များအရ   မ ေလးတွင်    ေဖာက်ခွဲ 

ဖျက်ဆီးတုိက်ခုိက်ေရးလုပ်ရပ်များ ကျးလွန်ေနသူ 

PDF များအား ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၂ ရက်၊ ၂၃ ရက် 

တိုတွင် လက်နက်များှင့အ်တ ူအေသ၊ အရှင်ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။ 

ဖမ်းဆီးရမသိည့ ်ထွန်းေတာက်ိင်ုှင့ ်အဖဲွဝင် 

များ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ NLD များ စီစ်ေပးမ ြဖင့် 

KIA ဌာနချပ် လိင်ုဇာတွင် စစ်သင်တန်းတက်ေရာက် 

ပီး မိေပ ြပန်လာကသည့် PDF များအား ဖမ်းဆီး 

ရမိခဲ့သည်။ ထိုမ များြပားေသာ လက်နက်ပစ ည်း 

များှင့် စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ပါက    ေကာက်မက ်

ဖွယ်ရာေကာင်းသည့ ်အ ရာယ်ဆိုးကီးှင့ ်ကံေတွ  

ုိင်ဖွယ်ရာရိှသည်။ ြပည်သူလူထုှင့် ပူးေပါင်းုိင်၍ 

သာ    အ ရာယ်ဆုိးကီးကုိ    အချန်ိမီတားဆီးုိင်ခ့ဲ 

သည်။                                စာမျက်ှာ ၁၀ သို 



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၉ မှ

အထက်ပါြဖစ်စ်များတွင်  အသွားေစခိင်ုးသ ူ

NLD    လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေဟာင်းများ၊ 

ကရံာပါ ခင်ေကျာ် (UNRA) ှင့ ်ကိကုိုိင်ု (ခ) ေဒါန 

အပါအဝင်   ကျးလွန်သူ PDF   ၁၇၃   ဦးတိုကို 

လက်နက်မျိးစုံ ၁၃၁ လက်၊ လက်လုပ်ေသနတ ်

၃၇ လက်၊ လက်ပစ်ဗုံး ၅၅၉ လုံး၊  လက်လုပ်ဗုံး 

၂၂၅၁ လုံး၊ ၄၀ မမ ဗုံးသီး ၁၄၇၃ လုံး၊ RPG ဒုံးသီး 

၁၄ လုံး၊ ေရှထွက်မိုင်းတစ်လုံး၊ ကျည်အိမ် ၂၆၉ ခု၊ 

ကျည်မျိးစု ံ၁၀၅၁၅ ေတာင့်ှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်း 

များကိ ုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။  ၎င်းတိုသည ် အဓိက 

ကျပီး  အများအြပားဖမ်းဆီးရမိသည့ ်   အဖျက် 

လပ်ုရပ်များြဖစ်သည်။ အကမ်းဖက်အဖျက်လပ်ုရပ် 

ြပလုပ်ကသည့ ်         ကျန်ကျးလွန်သူများှင့ ်

လက်နက်ပစ ည်းများလည်း   ေပါင်းစုလိုက်လ င် 

အေြမာက်အြမား ရှိေသးသည်။ 

လူမိုက်ှင့်ချတိ်ဆက်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်  နယ်ေြမတွင် 

စစ်သင်တန်းှင့ ်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး   သင်တန်း 

တက်ြခင်း၊   လက်နက်ခဲယမ်း     ဝယ်ယူြခင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးေရး  ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ကို CRPH ှင့် NUG မှ NLD ရည်မွန်က ေစခိုင်းခဲ့ 

ြခင်းြဖစ်သည်။    ဂျပန်ိုင်ငံတွင်    ေနထိုင်သူ 

ထွန်းေအာင်ေကျာ ်   (ABSDF)    ဥက   ေဟာင်း၊ 

အေမရိကန်ိုင်ငံတွင ်  ေနထိုင်သူ ေအးမင်းတိုက 

ိင်ုငတံကာှင့ ်  ြပည်တွင်းရိှ   NLD   ပါတဝီင်များ၊ 

၎င်းပါတီကိ ု   ဝန်းရံသူ၊    ေထာက်ခံသူများထံမ ှ

ေငွေကးေထာက်ပံ့မ များကိုရယူ၍  အကမ်းဖက ်

လပ်ုရပ်များ  ြပလပ်ုခဲသ့ည်မှာ ထင်ရှားေပ လွင်ေန 

သည်။ ခင်ေကျာ်သည ်၁၉၈၈ ခုှစ်တွင် ABSDF 

သို   ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် ABSDF မှ 

ခွဲထွက်၍     အဖွဲဝင်ခုနစ်ဦးြဖင့ ်    ဖာပွန်မိနယ် 

လဲဝါေကျးရာ၌ UNRA ကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ 

ခုှစ် မတ်လမှစတင်၍ ေဖာက်ခွဲေရးသင်တန်းများ 

ဖွင့လှ်စ်ခဲ့ပီး   NUG   မှ   လမူိက်ုများှင့ ်    ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ကိကုိုိင်ု (ခ) ေဒါန  (NDF   အဖဲွ၏   ိင်ုငတံကာ 

ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံ)  သည်    PDF    သင်တန်း 

အတွက် လိအုပ်ေသာ စစ်အသံုးအေဆာင်ပစ ည်းများ 

ှင့် ေငွေကးများ ေထာက်ပံ့ိုင်ေရးအတွက ်NUG မှ 

ရည်မွန်၊    ဂျပန်ိင်ုငမှံ    ထွန်းေအာင်ေကျာ်၊    ြပည်ပ 

ေရာက ်NLD ပါတီဝင်များ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်း 

များှင့်        ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။ 

ထွန်းေအာင်ေကျာ်သည ်NDF (National Defense 

Force) အားဖဲွစည်း၍ ဥက   အြဖစ် ေဆာင်ရက်ေနသ ူ

ြဖစ်သည်။   ြပည်ပေရာက ်    NLD    အဖွဲဝင်များ၊ 

ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများထံမှ အကူအညီရရိှေရး 

ှင့ ်NUG အဖဲွဝင်များှင့ခ်ျတ်ိဆက်ကာ ြပည်တွင်း၌ 

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ     အေကာင်အထည်ေပ  

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

အဖျက်စီမံချက ်

NLD လက်ပါးေစ NUG သည် ိင်ုငေံတာ်အပ်ုချပ် 

ေရးယ ရား ပျက်ြပားေစရန်အတွက် အဆင့သ်ုံးဆင့် 

ြဖင့်    လုပ်ေဆာင်ေနပီး    ပထမအဆင့်အေနြဖင့ ်

သင်တန်းဆင်း PDF များ မိေပ သို ြပန်ေရာက်ပါက 

စက်ု/ံ အလုပ်ုံများအား မီး  / ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီး 

ြခင်းတိုအြပင ်  အုပ်ချပ်ေရးမှးများအား    အဓိက 

ပစ်မှတ်ထား၍ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ဒတုယိအဆင့ ်အေန 

ြဖင့ ်ေဒသအလိက်ု PDF များသည် EAOs အဖဲွများှင့ ်

ပူးေပါင်း၍ တပ်ဌာနချပ်များကိ ုစီးနင်းတိက်ုခိက်ုြခင်း၊ 

တတယိအဆင့အ်ေနြဖင့ ်   ိင်ုငတံကာအဖဲွအစည်း 

များထံမ ှေငွေကးှင့်လက်နက်များ လက်ခံရယူ၍ 

အင်အားပိုမိုကီးမားေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခငး်တိုကို 

ကံစည်ထားသည်။ 

သိုေသာ်    အကံအစည်     အထမေြမာက်မ ီ

ပျက်ြပန်းကျဆုံးရေလသည်။ NUG ၏အကမ်းဖက ်

လုပ်ရပ်များေကာင့်   ုိင်ငံအတွင်း   အြပစ်မ့ဲြပည်သူ 

၁၈၉ ဦး ေသဆုံးကာ မီး  ဖျက်ဆီးခံရေသာ  စာသင် 

ေကျာင်း ၆၀၊  အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး   ၇၄   ုံး၊   ရဲကင်း/

ရစဲခန်း ၃၅ ခရိှုပီး စာသင်ေကျာင်းများ ဗံုးေပါက်ကဲွမ  

၂၃၂ ကိမ်၊ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံး ဗုံးေပါက်ကွဲမ  ၁၈၂ 

ကိမ်၊ ရဲကင်း/ရဲစခန်း ဗုံးေပါက်ကွဲမ  ၆၆ ကိမ် စုစု 

ေပါင်း    ဗုံးေပါက်ကွဲမ     အကိမ် ၄၈၀    ရှိခဲ့သည်။ 

ယင်းတိုကို ုိင်ငံတကာမီဒီယာများက ေဖာ်ြပခ့ဲြခင်း  

မရှိေပ။ 

ေစခိင်ုးသ ူCRPH ၊ NUG ှင့ ်NLD ှင့ ်ြပည်တွင်း၊  

ြပည်ပ  အေပါင်းပါတို၏ အကမ်းဖက်ဖျက်ဆီးေရး 

လုပ်ရပ်များေကာင့ ်အြပစ်မဲ့ြပည်သူများှင့ ်အများ 

ြပည်သူအေဆာက်အအံုများ ပျက်စီးခ့ဲရေသာ်လည်း 

မေကာင်းမ ဟသူည် ကာရှည်ခံိုး ထုံးစမံရိှဆိသုကဲသ့ို 

အကမ်းဖက်အဖျက်သမား လူ၊ လက်နက်များ လုံးဝ 

ေရစုန်ေမျာခဲ့ရသည်။   မေကာင်းမ ကို   တာစူ၍မရ 

ပိကွဲခဲ့ရသည်။   အာဏာြပန်လည်လိုချင်မက်ေမာ 

ေသာ    စိတ်ကူးယ်အိပ်မက်များြဖင့ ်    သူတစ်ပါး 

အေထာက်အပံ့များှင့ ်   အေထာက်အပံ့ေပးသည့ ်

လက်နက်များကိ ုအားကိုးခဲ့ကသည်။ မိမိိုင်ငံ၊ မိမိ 

လူမျိးကုိ အုိင်ကျင့်ဗုိလ်ကျသတ်ြဖတ်ပီး ုိင်ငံြခား 

သား၊ မျက်ှာြဖ၊  မျက်ှာမည်း  နယ်ချဲလက်သစ်များ 

ကို     ဆရာတင်သည့်    စီမံပုံအလွဲအမှားများအား  

ြပည်သူတို     နားလည်လာကသည်။     ေရှာင်ဖယ ်

လက်မခံကေတာ့ပါ။ 

တိင်ုးြပည် ှင့ ်လမူျိးကိ ုမီးေလာင်တိက်ုသွင်းကာ 

ဖျက်ဆီးဖိုသက်သက် ယတ်ုမာရက်စက်သည့ ်ကစံည် 

ချက်များ ြဖစ်သည်။ ယခုအခါ တိုင်းြပည်ဖျက်ဆီး  

ေနသူများကို    အပီးတိုင်ေချမ န်းေနပီြဖစ်သည်။ 

တိင်ုးြပည်ှင့ ် လမူျိးအားလုံး  အြမန်ဆံုးေအးချမ်း 

လုံ ခံလိုပါက   သတင်းမှန်သိရသမ ကို သက်ဆိုင် 

ရာသို        အြမန်ဆုံးသတင်းပိုကေစလိုပါသည်။   

ဤတာဝန်သည်  မမိိိင်ုင၊ံ   မမိလိမူျိးအကျိးစီးပွား  

မပျက်စီးေရးအတွက် ြပည်သူအားလံုးက ပူးေပါင်း 

ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ရမည့ ်အဓကိအချက်ပင်ြဖစ်သည်။  

ြပည်သလူထူ ု  ပူးေပါင်းကညူမီ ြဖင့ ်    အကမ်းဖက် 

အဖျက်အ ရာယ်ကို      ကာကွယ်ိုင်ခဲ့သည်မှာ 

ြပည်သလူထူ ုအကျိးစီးပွားအတွက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။

အကျိးအေကာင်း၊ အဆိုးအေကာင်းှင့်

အေဟာင်းအသစ်၊ ြဖစ်ပျက်ြခင်းမှာ

ဤလူရာ၌

ထင်လာနိမိတ်၊ ေကးမုံရိပ်ဝယ်

အစိပ်အကျဲ၊ အမည်းအြဖ 

အပူအေအး၊ နီးေဝး၊ ထက်ေအာက ်

ေြဖာင့်ေကာက်၊ တွင်းြပင်၊ ပီပီထင်၏။

ဆင်ြခင်ေတွးဆ၊ သိလိုက်ရေသာ်

ေလာကအြမင ်ရှင်းလိမ့်မည်။ ။ 

ေလးမိင် (၂၀၀၄ တစ်သက်တာ စာေပဆရှုင်)

ဆရာကီး ဦးေလးမိင် ဖဲွဆိခုဲေ့သာ အထက်ပါ 

စာချိးေလးကဲ့သိုပင ်  အကျိးအေကာင်း    အဆိုး 

အေကာင်းတိုကိ ု ြပည်သအူများ အမှန်သထိားပါက 

အဖျက်သမားများ   ခုိစရာေနရာမရိှေပ။    ထုိအခါ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း   ေအးချမ်းပါဘိ။   ြပည်တွင်းသစ ာ 

ေဖာက်      ေလာက်ေကာင်များ      ဖယ်ရှားရှင်းလင်း 

လုိက်ပါက ြပည်ပရန်စွယ်  ဝင်လာုိင်ဖွယ်မရိှေပ။     

“ြပည်သူစွမ်းအား အထူးကီးမား”  သည်ဟ ုဆိခုျင် 

ပါသည်။  ။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၈

စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ကသုထန်ိးချပ် 

ေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါးှင့် ေဆးပစ ည်းကိရိယာများ 

တင်သွင်းရာတွင်   လုပ်ငန်းရှင်များ  လွယ်ကူစွာ 

ေဆာင်ရက်ိင်ုေရးအတွက် လိအုပ်သည့ေ်ြဖေလ ာမ့  

များကို ဆက်စပ်ဌာနများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယေနတွင် မဆူယ်၊ 

ချင်းေရ ေဟာ်၊ ြမဝတီ၊ ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် စခန်းများမှ 

ကမု ဏီ ၁၃ ခုမှ ေမာ်ေတာ်ယာ် ၂၁ စီးြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည် လီတာ ၁၅ ဒသမ ၄၁၈ သန်း၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

ဓာတ်ေငွအိုးြဖင့် လတီာ ၄၀၀၀၊ ေအာက်ဆဂီျင်အိုးအခံွ 

၂၆၂၃ ခု၊ PPE ဝတ်စုံ ၁၂၇၉၅ စုံ၊ လက်အိတ်အစုံ 

၁၉၀၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း တန် ၁၈၀  တင်သွင်းုိင်ခ့ဲသည်။

သိုပါ၍   ဇူလိုင်  ၁၂  ရက်မှ  ၁၈ ရက်အထိ  

မူဆယ်   ဇူလိုင်   ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ ်မူဆယ်ခိုင်၌ ကူးစက်ြမန ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

သည် ြပည်သူများအတွင်း     ကူးစက်မ တိုးြမင့်လျက်ရှိရာ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အေထာက်အကြူပပစ ည်းများ 

လိုအပ်လျက်ရှိသည်။

မဆူယ်ေဒသရပ်ဝန်းတွင် အေြခစိက်ုေသာ ဝမ်တန်ိယင်ိးယ ိ

ကုမ ဏီ၊  မုံးေပ ြပည်သူစစ်အဖွဲ၊ နမ့်ဖတ်ကာြပည်သူစစ်အဖွဲ

တိုပူးေပါင်း၍  ယမန်ေနညေနပိင်ုးက မဆူယ်မိ ြပည်သူေဆးု၊ံ 

ပန်ဆိုင်းြပည်သူေဆးုံ၊     ေဒသ ရေဆးခန်းများြဖစ်ေသာ 

နမ့်ဖတ်ကာ၊ မုံးေပ ၊ နမ့်ေတာင်း၊ မိင်ုးယ(ု၁၀၅)မိင်ု၊ ေမာ်ေတာင်း 

နမ့်အွမ်များရိှ ေဆးခန်းများ၊ ေဒသတွင်း ပရဟိတအသင်းများသုိ 

မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွင် တုတ်ိုင်ငံ ဝမ်တိန်ဂိတ်မှ ဝယ်ယူတင်သွင်းထားသည့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ကုသေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့် ေအာက်ဆီဂျင်ဘူးများ ခွဲေဝလှဒါန်းေပး
ေအာက်ဆီဂျင ် လီတာ  ၄၀  ဝင်  ဘူး  ၂၀၀၊ PPE ဝတ်စုံများ၊ 

Examination Glove ၊ N-95 Mask ၊ Oxygen Flow meter and 

pipe ၊ Masks Pulse oxygen meter Apron ၊ Surgical Glove 

စုစုေပါင်း  ေငွကျပ ်  ၁၉၈၀၃၁၁၆၆  တန်ဖိုးကို တုတ်ိုင်ငံ 

ဝမ်တိန်ဂိတ်မှ  ဝယ်ယူတင်သွင်းကာ ခွဲေဝလှဒါန်းေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ြမန်မာုိင်ငံအရပ်ရပ်၌ လုိအပ်လျက်ရိှသည့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ   မူဆယ်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှ ေရာက်ရှ ိ

ိုင်ေရး၊  ဆက်လက်တင်သွင်းိုင်ေရးကိ ု သက်ဆိုင်ရာများက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။              

အယ်လ်စိုး(မူဆယ်)

နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ အဆက်မြပတ်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှ
ေအာက်ဆီဂျင်(အရည်) လီတာ ၄၉ သန်း၊   အိမ်သုံး  

ေအာက်ဆီဂျင်စက ်၆၅၀၅ ခု၊ ှာေခါင်းစည်း တန် 

၂၉၀ တင်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ကုသေရးဆိုင်ရာ 

ေဆးဝါးများ တင်သွင်းရာတွင ်ထိုင်းိုင်ငံမ ှေဆးဝါး 

ှင့ ်  အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကို  အဓိက 

လမ်းေကာင်းြဖစ်သည့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ 

အများဆုံးတင်သွင်းိုင်ခဲ့ပီး     ေရာဂါထိန်းချပ်မ  

အတွက် ိုင်ငံေတာ်မှ  ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက ်

ရိှသည့ ်ဇလူိင်ု ၁၂ ရက် မှ ၁၈ ရက်အထ ိေမာ်ေတာ်ယာ် 

၁၁၇ စီး တင်သွင်းခွင့်ြပခ့ဲေကာင်း၊  စတင်တင်သွင်း 

သည့် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစပီး ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက ်

များကို  ြဖည့်ဆည်းိုင်ေရး  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ထန်ိးချပ်ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများကိ ု  ေနစ်ပိမုိ ု

တင်သွင်းိုင်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။                                          

သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်     ၁၈

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်၊ ေအာက်ဆီဂျင ် Cylinder အိုးများ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် စခန်းများမှ တင်သွင်းလာမ ကို ဤသို ေတွြမင်ရပါသည်။

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်၊ ေအာက်ဆီဂျင ်Cylinder အိုးများ 
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှတစ်ဆင့ ် ဝင်ေရာက်လာသည့ ်ပုံရိပ်များ  



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ဘာလင်  ဇူလိုင်  ၁၈ 

ဂျာမနီိုင်ငံအေနာက်ပိုင်းရှိ  ရီနီလန်-ပါလာတီနိတ် 

ြပည်နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းပီး ေရကီး

ေရလ ံမ များြဖစ်ပွားလျက်ရိှရာ ၁၆၀ ေကျာ်ေသဆုံးပီး 

အများအြပား ေပျာက်ဆုံးလျက်ရိှေကာင်း ယမန်ေန  

သတင်းများအရ သိရသည်။ 

အဆိုပါြပည်နယ်အတွင်း ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ စ၍ 

မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းလျက်ရှိပီး ဇူလိုင် ၁၇ ရက် 

တွင် ေြမပိမ များ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ 

မုိးသည်းထန်စွာရာသွန်း၍ ေြမပိမ များေကာင့် 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ၁၆၀ ေကျာ်  ေသဆုံးပီး  ၆၇၀ 

ေပျာက်ဆုံးလျက်ရိှေကာင်း ေဒသ ရရအဲရာရိှများက 

မနီလာ  ဇူလိုင်  ၁၈ 

ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၅၄၁၁ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှ 

ခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၁၅၀၇၇၅၅ ဦးရှိေကာင်း ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာသည်။ 

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင် ့၁၁၇ ဦး ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၆၇၁၄ ဦးရှိလာပ ီ

ြဖစ်သည်။ 

လူဦးေရ သန်း   ၁၁၀  ရှိသည့်   ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၁၅ သန်းအား ကိဗုစ်-၁၉ 

အန်ကာရာ  ဇူလိုင်  ၁၈

တူရကီုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၇၆၆၆ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း 

၅၅၂၂၀၃၉ ဦးရှိေကာင်း တူရကီိုင်င ံ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အလားတ ူတူရကီိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်ေသဆုံးသူ ၃၈ 

ဦးထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၅၀၄၈၈ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုံများမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၅၄၉၀ ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

တီဟီရန်  ဇူလိုင်  ၁၈

အရီန်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၂၁၈၄ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း၌    ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

စုစုေပါင်း ၃၅၂၃၂၆၃ ဦးအထိရှိလာေကာင်း  အီရန် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ယေနတွင်  သတင်း 

ထုတ်ြပန်သည်။

ထိုြပင် အရီန်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသ ူ၁၉၅ ဦးရိှြခင်း 

ေကာင့် တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာအရ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၈၇၁၆၁ ဦးရိှေကာင်း 

အီရန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

အီရန်ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ   စုစုေပါင်း ၃၁၃၅၀၆၀ 

ရိှသွားပြီဖစ်ေကာင်းှင့ ် အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင် 

ဂျာမနီိုင်ငံအေနာက်ပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းပီး ေရကီးေရလ ံမ များေကာင့် ၁၆၀ ေကျာ်ေသဆုံး
ကနဦးရရိှေသာ အချက်အလက်များအရ ေြပာသည်။ 

အိမ်နီးချင်း ဘယ်လ်ဂျယီံှင့် နယ်သာလန်ိုင်ငံ 

တိုတွင်လည်း  ေရကီးေရလ ံမ များြဖစ်ပွားလျက်ရှ ိ

သည်။   ဘယ်လ်ဂျယီံိုင်ငံ၌   ေရကီးေရလ ံမ များ 

ေကာင် ့  လက်ရှိအချနိ်အထိ   ေသဆုံးသူ ၂၄ ဦးရှိ 

ေကာင်း ဘယ်လ်ဂျယီံအာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။ 

ဂျာမနီအေနာက်ဘက်ပိုင်းရှိ   အာဝီလာမိ၌ 

ြမစ်ေရလ ံမ ြဖစ်ပွားပီး  ေရကီးေရလ ံမ များြဖစ်ေပ  

လျက်ရိှသည်။ ှစ်မတီာအြမင့်အထ ိေရများြမင့်တက် 

လာခဲ့ေကာင်း ေဒသခံြပည်သူများက ဆိုသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၅၄၁၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ပီးေကာင်း သိရသည်။ 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ ေလျာက့ျေစရန်အတွက် လစူ ု

လူေဝးမြပလုပ်ကရန်ှင့်    ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

စည်းမျ်းများကုိ လုိက်နာကရန် ဖိလစ်ပုိင်ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီး  အက်ဒူရာဒိုအာိုက   ြပည်သူများအား  

တိုက်တွန်းထားသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ိုင်ငံအတွင်း၌  ဒယ်လ်တာ

ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၃၅ ဦးရှိသည်။ 

ယင်းတိုအနက် ၁၁ ဦးသည် ြပည်တွင်းကူးစက်မ ြဖစ်ပီး 

ှစ်ဦးေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

တူရကီုိင်ငံသည်  တုတ်ုိင်ငံထုတ်  Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအား  အေရးေပ  

အသုံးြပရန် တူရကီိုင်င ံ ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင ်

အဖွဲက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက ်  ိုင်ငံတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

လက်ရှိတွင် တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသ ူ ၃၈ ဒသမ ၈၆ 

သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်

ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသ ူ၂၀ ဒသမ ၃၅ သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၇၆၆၆ ဦးရှိ

အီရန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၂၁၈၄ ဦးရှိ
များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရှိသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါလူနာ ၄၃၀၆ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌  ယေနအထိ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      

ကာကွယ်ေဆး   အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူ 

၆၁၇၉၂၄၄ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာ

ကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလုံးထိုးှံပီးသူ   ၂၂၆၈၈၂၆ 

ဦးရှိေကာင်း   အီရန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရသိရသည်။

အရီန်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့ရ်က်သတ ပတ်အတွင်းမှ 

စတင်ကာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ြမင့တ်က်လာ 

သည့်အြပင် ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

သည်လည်း    ကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိြခင်းေကာင့ ်

ကျန်းမာေရး စည်းကမ်းချက်များကိ ုြပန်လည်ချမှတ်ခဲ ့

ေကာင်းသိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ဇူလိုင်  ၁၉၊   ၂၀၂၁

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ    ၁၉၀၉၄၄၁၄၇     ဦး

ေသဆုံးသူ                              ၄၁၀၁၉၀၅   ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ   ၁၇၃၉၅၅၈၅၆   ဦး

ဂျကာတာ ဇူလိုင် ၁၈ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာတစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၄၄၇၂၁ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့သည့်အတွက်  ိုင်ငံအတွင်း၌  ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၈၇၇၄၇၆ ဦးအထိ ြမင့်တက ်

လာေကာင်း   အင်ဒုိနီးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ယေနေြပာသည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ တစ်ရက်အတွင်း ၁၀၉၃ 

ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၇၃၅၈၂ ဦး ရှိလာသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၉၂၆၄ ဦး ေရာဂါမှ 

ြပနလ်ညက်ျန်းမာလာခ့ဲသည့်အတွက် ေဆးုံများမှ 

ြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့ရာ    ကျန်းမာေရးြပန်လည်

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၂၂၆၁၆၅၈ ဦး ရှိလာပီြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

လာမည့်ဘာသာေရးပွဲေတာ်အတွင်း  ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လာမည်ကုိ ကိတင်ကာကွယ် 

သည့်အေနြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိင်ုတွယ်ေြဖရှင်း 

ေရးအဖဲွက    ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ  စည်းမျ်းများကိ ု

ထပ်မံထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။            ကိုးကား- ဆင်ဟွာ   

                   ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ေဆာ်ေပ လို  ဇူလိုင်  ၁၈

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ေ်သဆုံးသ ူ၈၆၈ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာအရ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း ၅၄၁၂၆၆ ဦးရိှလာေကာင်း 

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန  ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၃၄၃၃၉ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၉၃၄၂၄၄၈ ဦးရှိလာေကာင်း 

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

လက်ရှိတွင ်ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  

ေကာင့်   ေသဆုံးမ တွင်   အေမရိကန်ိုင်ငံပီးေနာက်    ဒုတိယ 

အများဆံုးုိင်ငံအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရိှပီး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

တွင်မ ူ အေမရကိန်ိင်ုငှံင့ ် အိ ိယုိင်ငံတုိပီးေနာက်  တတယိအများ 

ဆုံးိုင်ငံအြဖစ်ရပ်တည်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်  လက်ရှိတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

ြမင့်တက်ြခင်းှင့ ်ရင်ဆိုင်ေနရပီး  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

တစ်သိန်းလ င်  လူဦးေရ ၂၅၇ ဒသမ ၆ ဦး  ေသဆုံးေနရေကာင်း 

သိရသည်။  ထိုြပင ်ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး

အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသ ူသန်း ၁၂၀ ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိစလုံးထိုးံှပီးသ ူ၃၃ ဒသမ ၂ သန်းေကျာ် 

ရှိေကာင်း        ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက     ေြပာကား 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ

၁၅၃ ဦး ထပ်မံေသဆုံး
ကွာလာလမ်ပ ူ ဇူလိုင်  ၁၈ 

မေလးရှားိင်ုင၌ံ   လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင် ့၁၅၃ ဦး ထပ်မံ 

ေသဆံုးခ့ဲရာ ုိင်ငံအတွင်း၌ အဆုိပါ 

ေရာဂါေကာင် ့  ေသဆုံးသူေပါင်း 

၇၀၁၉ ဦးရိှလာေကာင်း မေလးရှား   

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန 

ေြပာသည်။ 

အဆုိပါ ေသဆံုးသူအေရအတွက် 

သည်    ုိင်ငံအတွင်း   ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  စတင်ပျံံှသည့်အချန်ိမှစပီး   

ေနစ်   ေသဆုံးမ အေရအတွက်  

စံချနိ်တင်ေကာင်း  ကျန်းမာေရး 

အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရ ီ

အတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ  ၁၀၇၁၀  ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ  ိင်ုငအံတွင်း၌ 

ဗိုင်းရပ်စ်   ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၉၁၆၅၆၁ ဦးရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

အဆိပုါဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသူ

များအနက် ၁၂ ဦးသည်   ိုင်ငံ 

ရပ်ြခားမှ   ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

သူများြဖစ်ပီး ကျန် ၁၀၆၉၈  ဦး 

သည်  ေဒသတွင်း  ကူးစက်ခံရသူ 

များြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄  နာရီ 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူ ၅၇၇၈ ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန ်းမာလာခဲ့သည့်အတွက် 

ေဆးုံများမ ှြပန်လည်ဆင်းသွား 

ခဲ့ရာ   ကျန်းမာေရးအေြခအေန 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသေူပါင်း 

၇၈၄၉၄၉ ဦး  (၈၅ ဒသမ ၆ 

ရာခိုင် န်း)  ရှိလာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲ 

လူနာ ၁၂၄၅၉၃ ဦးရှိပီး ယင်းတို 

အနက်   ၉၀၉ ဦးသည်   အထူး 

ကပ်မတ်   ကုသေဆာင်များတွင ်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူ

ေနရပီး    ယင်းတိုအနက်  ၄၄၅ 

ဦးသည် အသက် ှလမ်းေကာင်း 

ဆိုင်ရာ       အေထာက်အကူြပ 

ကိရိယာများ     တပ်ဆင်ထားရ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေမာ်စကို  ဇူလိုင်  ၁၈ 

ရှုားိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၂၅၀၁၈ ဦး  ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၅၉၅၈၁၃၃ ဦးရှိလာေကာင်း ုရှားိုင်ငံ

ေရာဂါတုံြပန်ေရးစင်တာက ယေနေြပာသည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၇၆၄ 

ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၁၄၈၄၁၉ ဦးရှိလာသည်။ 

သိုေသာ ်လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၈၈၈၆ 

ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့်အတွက ်

ေဆးုံများမ ှြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျန်းမာေရး 

အေြခအေန   ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

၅၃၄၁၂၃၁ ဦးရှိလာသည်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ဒဏ်ကိ ုဆိုးရားစွာ 

ခံစားေနရသည့် မိေတာ်ေမာ်စကုိ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ 

နာရအီတွင်း ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၄၃၅၇ ဦးထပ်မ ံ

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ  မိေတာ်အတွင်း  ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၁၄၆၃၁၃၅ ဦးရှိလာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ြပည်သူ 

၁၅၉  သန်းေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးမ များ လုပ်ေဆာင်ပီးြဖစ်သည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစကခ်ရံသ ူ၂၅၀၁၈ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသူ ၄၄၇၂၁ ဦးထပ်မံေတွရှိ

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်

ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၄၁၂၆၆ ဦးရှိ



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၈ 

အကမ်းဖက ် အဖွဲများအေနြဖင့ ်

ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ကိ ု

ထခိိက်ုပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်၍ 

မုိင်းေထာင်ေဖာက်ခဲွ တုိက်ခုိက်ြခင်း 

များအပါအဝင် အကမ်းဖက်တိက်ု 

ခိုက်မ များ   လုပ်ေဆာင်လျက်ရှ ိ

သြဖင့ ်လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များက 

အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်များ  ြဖစ်ပွား 

မ မရိှေစေရးအတွက်  ရှာေဖစွုစံမ်း 

ေဖာ်ထုတ်ြခင်းများ     အပါအဝင် 

လိုအပ်သည့်    လုံ ခံေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

မေကွးမိနယ ်  ကံြပားေကျးရာ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၈

ကချင်ြပည်နယ ်ဖားကန်မိနယ်၌ ဇူလိုင် ၁၇ 

ရက်က  ေြမစာပိကျပိမိ၍  အမျိးသားတစ်ဦး 

ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ဇူလိုင် ၁၇ ရက်  မွန်းလွဲ ၂ 

နာရီက ဆိုင်းရာရာသစ်ေကျးရာအနီး  မေနာ 

ကွင်းအေနာက်ဘက် တစ်သံုးလံုးေကျာက်မျက် 

တူးေဖာ်ေရးကုမ ဏီပိုင်  လုပ်ကွက်ေဟာင်း 

ေြမစာပုံ၌ အမျိးသားတစ်ဦး ေြမစာပိကျပိမ ိ

ေသဆုံးသွားေကာင်း သတင်းအရ  လုံးခင်း 

နယ်ေြမရဲစခန်းမှ တပ်ဖဲွဝင်များက သွားေရာက် 

စစ်ေဆးရာ    လံုးခင်းေကျးရာ ရပ်ကွက် (၅)ေန   

ေဇာ်လီမှာ  ဒဏ်ရာများြဖင့်   ေသဆံုးေနသည် 

ကိ ု ေတွရိှရသြဖင့်    စိစစ်ရာ ၎င်းသည် နံနက် 

၉ နာရီတွင် တစ်ဦးတည်း  ေြမစာပုံေဟာင်း       

ေမျာေချာင်းအတွင်း ေရမေဆးေကျာက်  ရှာေဖ ွ

ေနစ်  အြမင့ေ်ပ ၄၀  ခန်မှ  ေြမစာများ   ပိကျ 

ပိမိ ေသဆုံးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း     သိရသြဖင့ ်

လုံးခင်းနယ်ေြမရဲစခန်း၌      ေသမ ေသခင်း 

ေရးဖွင့ ်    စစ်ေဆးလျက်ရှိေကာင်း     သိရ  

သည်။                                    

 ရဲြပန်ကား

စစ်ေတွ  ဇူလိုင် ၁၈

စစ်ေတွမိ၌  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက ်

ကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက်      အရက်ဝိုင်းဖွဲစားေသာက်သူများအား 

ယေနညေနပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးအေရးယူမ များြပလုပ်လျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်စ် ရခိင်ုြပည်နယ်ရတဲပ်ဖဲွှင့ ် ပူးေပါင်းအဖဲွတိုက 

ကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက်      လိုက်လံစစ်ေဆးမ များြပလုပ်ခဲ့ရာ 

အရက်ဝိုင်းဖွဲစားေသာက်ေနသ ူ ၁၁ ဦးအား  ဖမ်းဆီးအေရးယူမ များ 

ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူများကိ ု  ြမန်မာိုင်ငံရဲအက်ဥပေဒပုဒ်မ 

၄၇ ြဖင့ ်အမ ဖွင့အ်ေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း စစ်ေတခွိင်ု 

ရဲတပ်ဖွဲမှးုံးမ ှသိရသည်။

စစ်ေတွမိအတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်တားဆီး 

ထိန်းချပ်ေရးအတွက် လူအများဆုံးလာေရာက်အပန်းေြဖေနရာြဖစ်

ေသာ စစ်ေတပိွွင့်ကမ်းေြခတွင် အားကစားလပ်ုြခင်း၊ ဝိင်ုးဖဲွစားေသာက် 

ြခင်းများကိ ုအတတ်ုိင်ဆံုးဟန်တားုိင်ရန်အတွက် စေနှင့် တနဂ  ေ ွ

ေနတိုတွင်   ေခတ ပိတ်ထားမည်ြဖစ်ပီး   အြခားေနတိုတွင်လည်း 

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်သမူျားကိ ုလက်နက်/ခယဲမ်းများငှ့အ်တူ ဖမ်းဆီးရမိ
အပ်ုစ ု ကန်လှေကျးရာရိှ စစ်ေဆး 

ေရးဂိတ်၌ လုံ ခံေရးေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေသာ တပ်ဖဲွဝင်များသည် 

လုံ ခံေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက် 

စ် မသက  ာဖွယ်လှူစ်ဦးြဖစ်သည့ ်

ရဲမင်းသ(ူဘ)          ဦးစိုးလွင်ှင့ ်

ငိမ်းမင်းေဇာ်(ဘ)  ဦးေအာင်ေအး 

တိုအား  ဇူလိုင် ၁၇ ရက် နံနက် ၇ 

နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန်တွင် ဖမ်းဆီးရ 

မိခဲ့ပီး  လိုအပ်သည့်စစ်ေဆးြခင်း 

များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ ရဲမင်းသူ၏ 

ေဖာ်ထုတ်ချက်အရ အကမ်းဖက ်

သူများသည ်မ ေလးတိုင်းေဒသ 

ကီး   ချမ်းြမသာစည်မိနယ် 

မိသစ်(၁)ရပ်ကွက်   ၆၅(ဘီ)

လမ်း၊ ၁၀၅ လမ်းှင့် ၁၀၆ လမ်း 

ကားရှ ိေနအိမ်၌  ခိုေအာင်းလ ပ် 

ရှားလျက်ရိှေကာင်း သိရိှရသြဖင့် 

ယေန      နံနက်  ၁၁  နာရီခန်တွင် 

သွားေရာက ်  ရှာေဖွစစ်ေဆးခဲ့ရာ 

ယင်းေနအိမ်အတွင်းမှ  ေအာင်ပိုင် 

(ဘ) ဦးထွန်းေမာင်၊ သက်ိုင်ဝင်း 

(ဘ) ဦးစံ၊  ေကျာ်တင့်(ဘ) ဦးဖုိးတင့်၊ 

ေကျာ်သဟီ  (ဘ)  ဦးခင်ေမာင်လွင် 

ှင့် ဆ ေအာင်(ဘ) ဦးေအာင်မျိး 

ထွန်းတို ငါးဦးကို  အကမ်းဖက ်

တိုက်ခိုက်ရာတွင ်အသုံးြပသည့ ်

၄၀ မမ ဗံုးပစ်ေလာင်ချာ တစ်လက်၊ 

KA-25 ေမာင်းြပန်ိုင်ဖယ ် ေလး 

လက်၊  လက်ပစ်ဗံုးရှစ်လံုး၊ ၄၀ မမ  

ဗံုးသီး ၁၅ လံုး၊ ကျည် ၄၈၄ ေတာင့၊်  

KA-25 ကျည်အိမ ်၁၂ ခု၊  အကမ်း 

ဖက်    ေဖာက်ခဲွတုိက်ခုိက်ရာတွင်    

အသုံးြပသည့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

ှင့်အတူ       ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ 

သည်။ 

အဆိပုါ ဖမ်းဆီးရမသိမူျားအား 

ဥပေဒအရ ထေိရာက်စွာအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်       ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိ ု

ဖမ်းဆီးရမိေရးအတွက် လံု ခံေရး 

တပ်ဖွဲဝင်များက       အပူတြပင်း 

ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လျက်ရှိေကာင်း   

သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

စစ်ေတွမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက်

 ကမ်းနားလမ်းတစ်ေလ ာက် အရက်ဝိင်ုးဖဲွစားေသာက်သမူျားအား ဖမ်းဆီးအေရးယူ

ဝိင်ုးဖဲွစားေသာက်ြခင်းများ   ေတွရိှပါက  ဖမ်းဆီးအေရးယေူဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  မိနယ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီက    ဇူလိုင်  ၁၅  ရက်တွင်    အသိေပး 

ေကညာထားပီးြဖစ်ရာ  ယေနတွင်  ပူးေပါင်းအဖဲွက   လိက်ုလစံစ်ေဆး 

ဖမ်းဆီးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁၈

မေကွးတိုင်းေဒသကီး  မင်းတုန်းမိနယ်၌  ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က  တူမီးေသနတ်တစ်လက် 

ကိုင်ေဆာင်သွားလာသူအား ဖမ်းဆီးအေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ  ဇလူိင်ု  ၁၆  ရက် ညေန ၆ နာရကီ မင်းတန်ုးမိမရစဲခန်းမှ တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ 

ပူးေပါင်းအဖဲွသည် နယ်ေြမလှည့က်င်းေဆာင်ရက်စ် အေြခခပံညာမလူတန်းေကျာင်း (ငကန်ုး)

အနီး   ရာလယ်လမ်းထိပ်တွင ်   အင်းလည်ကုန်းေကျးရာေန  ေဇာ်ဝင်းအား   တူမီးေသနတ် 

တစ်လက်ကိုင်ေဆာင်သွားလာေနသည်ကိ ု ေတွရှိရသြဖင့ ် မင်းတုန်းမိမရဲစခန်းက အမ ဖွင့် 

အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။                                                                  ရဲြပန်ကား

ဖားကန် မိနယ်၌ ေြမစာပိကျပိမိ၍ 

အမျိးသားတစ်ဦးေသဆုံး

မင်းတုန်းမိနယ်၌ တူမီးေသနတ်ကိုင်ေဆာင်သူအား အေရးယူ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၈

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့်    ဘဂ  လားပင်လယ် 

ေအာ်ေတာင်ပိုင်းတိုတွင ်   မုတ်သုံေလအား 

အသင့်အတင့်ရှိေနပီး     ကျန်ဘဂ  လား 

ပင်လယ်ေအာ်တုိတွင်  မတ်ုသုေံလအားနည်း 

ေနသည်။                                    မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်

အ ေြခအေန

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၈

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး(ေအာက်ပိုင်း)ှင့် 

မေကွးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင ်  ေနရာကွက် 

ကျား၊  ေနြပည်ေတာ်၊  မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊  ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့ ်  ကယား 

ြပည်နယ်တိုတွင ် ေနရာကျဲကျဲ၊   ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီးှင့်   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတို 

တွင် ေနရာစပ်ိစပ်ိှင့ ်ကျန်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်တိုတွင ် ေနရာအှံအြပား  မိုးထစ် 

ချန်းရာပီး တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးတွင ်

ေနရာကွက်၍ မိုးကီးိင်ုသည်။ ရာရန်ရာ န်း 

ြပည့်ြဖစ်သည်။                             မိုး/ဇလ

ယေနညေနအထိ

ခန်မှန်းချက်



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

အုိဘယ့်မိခင် စာေပဂီတပညာရှင် ဆရာမကီးေစာမုံညင်း ရှင်ေစာြဖ(စာေပဗိမာန်)

စတ်ိ ေပ ေပါက်လာေစရန် ိင်ုငေံတာ်က အရင်းအီှး 

များစွာှင့ ်ဆိကုေရးတီးပိင်ပဲွကီးကိ ု၁၉၉၃ ခှုစ်မှ 

စ၍ ကျင်းပေပးခဲပ့ါသည်။ ဂတီသည် လတူို၏စတ်ိကိ ု

ူးည့ံသိမ်ေမွေစသည်။ ယ်ေကျးေစသည်။ ြမန်မာ 

တို၏ဂီတသည ်သာယာငိမ့်ေညာင်း၍ ကမ်းတမ်း 

ေသာစိတ်ကို ယ်ေကျးေစသည်။ သားငယ်သည ်

မိခင်၏ ေချာ့ြမေသာေတးေကာင့် ကည်ူးေပျာ ်

ပိုက်စွာ ှစ်ှစ်ခိက်ခိက် အိပ်ေပျာ်သွားြခင်းပင ်

ြဖစ်ပါသည်။

ေခတ်စနစ်ေြပာင်းလဲမ အရ  မိမိတို၏ိုးရာ 

ဓေလ့ထုံးစ ံအဆို၊ အတီး၊ အကများအေပ  အထင် 

အြမင်ေသးပီး တိင်ုးတစ်ပါး ယ်ေကျးမ များကိသုာ 

ခံုမင်တွယ်တာေနကြခင်းကုိ ကာကွယ်ေပးရန်…” 

ဟ၍ူ ေစာမုညံင်း၏ ေစာမုညံင်းတွင် ဆရာမကီးက 

အထက်ပါအတိုင်း    ေရးသားကာ  လူငယ်များ 

အိုးေပ အရက်မဖုံးရေလေအာင် ကဏုာေဒါေသာ 

ေလးှင့် သတိေပးထားြပန်ပါသည်။

ေဆးစက်ကျရာ အုပ်ထင်ေလသူ

ဆရာမကီးသည် စာေပသမားစစ်စစ်အြပင ်

လမူ ေရးသမား တစ်ဝက်လည်း ြဖစ်သည်။ စာေပချစ် 

စိတ်ြပင်းထန်ပီး ြမန်မာစာေပအေပ  သံေယာဇ် 

ကီးသူ၊ သစ ာကီးသူလည်း ြဖစ်သည်။ ဆရာကီး 

ဦးသခု၊ ဆရာကီးြမတ်ထန်ှင့် ဆရာကီး သိပ ံမှးတင် 

တိုမှာ ဆရာမကီးှင့် စာေပေဟာေြပာဖက်များ 

ြဖစ်သည်ဟ ုဆိ၍ုရသည်။ ဆရာကီး ဒဂန်ုဦးစန်းေင၊ွ 

ဆရာကီးလယ်တဦီးလှပိင်ု၊ ဆရာကီးေသာ်တာေဆ၊ွ 

ဆရာကီးပါရဂ၊ူ ဆရာကီးထလီာစစ်သ၊ူ ဆရာမကီး 

ခင်ှင်းယု၊ ဆရာမကီး ခင်ေဆွဦး၊ ဆရာကီး ဗိုလ် 

ကေလးတင့ေ်အာင်၊ ဆရာကီး ဂတီလလုင်ဦးကိကုိ၊ု 

ဆရာချစ်ဦးညိ၊ ဆရာ စ ရားလှထွတ် စသည့် 

ပုဂ ိလ်များှင့်လည်း  စာေပဂီတ ဗဟုသုတများကို 

မေမာိုင်မပန်းိုင်   အကိမ်များစွာ အတူတကွ 

ေဟာေြပာခဲ့ေလသည်။ ပရိသတ်အတွက် အကျိးရိှ 

မည်ဆိပုါက အချန်ိမေရး၊ ေနရာမေရး စာေပတာဝန် 

ေကျပွန်ခဲသ့ြူဖစ်သည်။ အလယ်ေတာရ ေမာ်လမိင် 

စာသင်တိုက်ရှိ  သီလရှင်ေလးများကို  အဂ  လိပ် 

ဘာသာ၊ သဒ ါှင့ ် ေရှးဦးသူနာြပစုနည်းများကို 

ဆရာမကီး ေဒ ေစာရင် (ဆရာ ေဇာ်ဂျ၏ီဇနီး)၊ 

ေဒ ခင်ဘုန်းကည်တိုှင့်အတူ တစ်ပတ်ှစ်ကိမ် 

သွားေရာက်သင်ကားေပးခဲ့သည်။ 

ခန်းမကီးတွင် ေဟာရသည်။ လမ်းေဘးပပီါပုံး 

များေပ တွင် ကျဖျာခင်းထားသည့ ်စင်ေပ ၌လည်း 

ေဟာခဲ့ဖူးသည်။   ကားလမ်းေဘးေနရာမျိးတွင ်

ေဟာရသည့်အခါ စပယ်ယာများ၏ “အာလူး” ဟု 

ဩဘာေပးြခင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ြပဇာတ်များ 

တွင်လည်း ကိုယ်တိုင်ကြပ အသုံးေတာ်ခံခဲ့သလို 

ေဟာရေြပာရမည်ဆိုလ င် အစ်ရ င်လန်းတက်က  

ေနသည်။ ဝီရိယေကာင်းေနေတာ့သည်။ တစ်ခါက 

ေဟာေြပာပဲွသွားရန် လာကိမည့က်ားကိ ုေစာင့ေ်န 

စ် ကားတစ်စီး ထိုးရပ်လာသည်ှင့ ်တက်လိုက ်

သွားရာမှ အြခားတစ်ေနရာသုိ ေရာက်ခ့ဲရရှာသည်။ 

ဆရာကီးြမတ်ထန်က “ကားနဲလာေခ တုိင်း မေမး 

မြမန်းဘဲ လိုက်သွားရသလား၊ ေနာင်ကို ေခ တိုင်း 

မလိက်ုှင့၊် မကီးမငယ်ှင့”် ဟ၍ူ သတေိပးရသည် 

အထိပင်။

ဆိုကေရးတီးမှာလည်း ေတွရသည်။ ြမဝတီ 

အငမိ့တွ်င်လည်း ညစ်လိလုိ၊ု ေနရာတကာ ေဖျာက် 

ဆိပ်ကယ်ြဖစ်ေနေသာ ဆရာမကီးကို အချိက 

ကုဏာစိတ်ှင့်လား၊ ခပ်ချ်ချ်ြဖစ်၍လား မသိ 

“မပင်ပန်းဘူးလား” ဟုပင်    ေမးယူရသည်အထ ိ

ဆရာမကီးက ဘက်စုံတာဝန်ေကျခဲ့သူြဖစ်သည်။ 

မည်သိုေသာ စတ်ိထားမျိးှင့ ်ဤမ ေနရာတကာတွင် 

အပင်ပန်းခံ  ေဟာေြပာေရးဖွဲ  တင်ဆက်ိုင်ပါ 

သနည်း။ မည်သိုေသာ ေစ့ေဆာ်မ က ရှိှင့်ေလ 

သနည်း။

မခိင်တစ်ေယာက်သည် မမိ၏ိဝမ်းကာတိက်ု၌ 

ြဖစ်တည်လာေသာ သေ သားကုိ မေမွးဖွားမီ ဂုစုိက် 

ယယု ပုေံဖာ်မှန်းဆ ချစ်ခင်ရသကဲသ့ို  ေမွးစ်အခါမှာ 

လည်း အသက်ကိပုင်မငဲဘ့ ဲေသမင်းှင့ ်စစ်ခင်းကာ 

အားစိုက်ုန်းကန် ေမွးဖွားရေလသည်။ မည်မ ပင် 

ွမ်းလျေစကာမ ူရင်ေသွးငယ်၏ မျက်ှာကို ြမင်ရ 

သည်ှင့်  မိခင်၏စိတ်ှလုံးမှာ    ပီတိအဟုန်ြဖင့် 

လ မ်း ခံသွားေလေတာ့သည်။ ဤနည်းှင်ှင်ပင ်

စာေပဂီတအုပညာရှင်များသည်လည်း မိမိရင်မှ 

ဖဲွတည်လာေသာ ေစတနာအဟုန်ေဇာှင့် စာေကာင်း 

ေပမွန် အုပညာများကုိ အပင်ပန်းခံ  ဖန်တီးေရးဖဲွ 

သီကံုးအန်ထုတ်ခ့ဲကေလသည်။ လူအများအတွက် 

အကျိးရှိတန်သေလာက ်ရှိသွားကလ င်ပင် သူတို 

ခမျာ ပန်းသမ ေြပကရသည်။ ွမ်းသမ  လန်းကရ 

ေလသည်။ 

ဤသိုလ င် ဆရာမကီးေဒ ေစာမုံညင်းသည ်

လည်း စာေပဂီတအုပညာများကို ေမွးဖွားေပးခဲ့ 

သူ ဂ ဝင်စာေပမိခင်ကီးပင ်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။ 

ဆရာမကီး၏ ဘဝအေကာင်း တေစ့တေစာင်း

၁၉၅၆ ခုှစ်တွင်   အင်ဒီပင်းဒင့်  ေဒ စန်း 

ကွယ်လွန်သည့်  သုံးှစ်ေြမာက်ကဗျာပိင်ပွဲတွင ်

ပထမ ေရ တံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုှစ်တွင် 

“ေရှေဆာင်လူငယ် ေသာက် ှးကယ်” စာအုပ်ြဖင့် 

အမျိးသားစာေပဆ ု(ကေလးလူငယ)် တတိယဆု 

ရရိှခဲသ့ည်။ ၁၉၆၅ ခှုစ်တွင် ဗဒု ဘာသာကလျာဏ 

ယုဝအသင်းက  ချးီြမင့်ေသာ  ယ်ေကျးမ စာေပ 

ဒုတိယဆုကို “ြမန်မာမ စုံ ပန်းရဂုံ” စာအုပ်ြဖင့ ်ရရှိ 

သည်။ ြမတ်ုိးစရာ ြမန်မာ့ုိးရာများ၊ ေနာ်ဇာေရ ကုံး 

ှင့် ပုလဲသွယ်များ၊ ြမန်မာ့ဇာတ်သဘင် တစ်ေခတ် 

ေြပာင်းလဲေရး၊ ကရင်ြပည်နယ်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း၊ 

ြမန်မာအမျိးသမီး၊ ကင်းေထာက်အမျိးသမီး လက်စဲွ 

ှင့် မီးပုံပွဲသီချင်းများ၊  ကင်းေထာက်အစည်းအုံး 

ဘာသာြပန်စာအုပ်များစသည့်  စာအုပ်များအပါ 

အဝင် ိုးရာဓေလထ့ုံးစ၊ံ ေတးဂတီဆိင်ုရာ အပုညာ 

ေဆာင်းပါးများှင့ ်ယ်ေကျးမ ေရးရာ ေဆာင်းပါး 

များစွာ ေရးသားခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုှစ်တွင် “ြမန်မာ 

အမျိးသမီး ဆင်ယင်ထုံးဖဲွမ ” စာအပ်ုြဖင့ ်အမျိးသား 

စာေပဆ ု(ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့် အုပညာဆိုင်ရာ 

စာေပ) ရရှိခဲ့သည်။

၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်ခန်က အင်းေလးေခါင်တိုင ်

လူငယ်စခန်း၌ သေြပေတး၏ဖခင်ကီး မှးသေြပ 

ှင့်ေတွဆုံစ် သေြပေတးမဂ ဇင်းတွင် မဟာဂီတ 

က  ကိ ုေရးသားရန် တိက်ုတွန်းခရံသြဖင့ ်ေရးသား 

ခဲ့ရာ ပထမဆုံးေခါင်းစ်မှာ “ဥက လာပတိဂုံဘွဲ” 

ြဖစ်သည်။ ပတ လားဆရာ ဆရာေမာင်၊ စ ရားဆရာ 

ေဒ ေစာြမဧကည်၊ အကဆရာ ေဒ ဗလြပန်၊ ေစာင်း 

ဆရာ ြပည်ဦးေမာင်ကေလးှင့ ်မဟာဂတီ ဆရာစိုး 

(ဘာဂျာ) တိုမှာ ဆရာမကီး၏ ဂီတမိခင် ဖခင် 

ဆရာကီးများ ြဖစ်ကသည်။ မဟာဂတီ သခီျင်းကီး 

များကို ၁၄ ှစ်တိုင်သင်ယူခဲ့ပီး ကိုယ်တိုင်သီဆို 

အသံလ င့်ခဲ့သည့်အြပင ်၁၉၈၈ ခုှစ်မှစ၍ ြမန်မာ့ 

အသံ ယ်ေကျးမ ေရးရာအြဖာြဖာ အခန်းက   

တွင် တစ်လှစ်ကိမ် အသံလ င့်ခဲ့သည်။

ဆရာမကီးသည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ြမန်မာ 

စာအဖွဲ အဖွဲဝင်၊ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ   အမျိး 

သမီးေရးရာေကာ်မတီ၊ ြမန်မာအမျိးသမီး စီးပွား

ေရးစွမ်းေဆာင်ရှင်များအသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ အမျိး

သမီးအားကစားအဖဲွချပ်တုိတွင် အကံေပးပုဂ ိလ်၊ 

အမျိးသားစာေပဆု ေရးချယ်ေရးအဖွဲ နာယက၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ  စာေပှင့ ်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ  ဗဟို 

ေကာ်မတီဝင်၊ အမျိးသမီးအကျ်းေထာင်ကီးကပ် 

ေရးအဖွဲ အဖွဲဝင်၊ ုပ်ရှင်ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲဝင်၊ 

ပ်ုရှင်အကယ်ဒမ ီဘတ်ုအဖဲွဝင်၊ မဟာဂတီ သခီျင်း 

ကီး စစိစ်ေရးအဖဲွ အဖဲွဝင်၊ ယ်ေကျးမ တက သိလ်ု 

ဇာတ်သဘင်အကံေပး၊ ဆုိကေရးတီး ပိင်ပဲွကီး၏ 

ဦးစီးအဖွဲဝင ်တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို 

ေခတ်စနစ်ေြပာင်းလဲမ အရ  မိမိတို၏ုိးရာဓေလ့ထုံးစံ  အဆုိ၊ အတီး၊ 

အကများအေပ  အထင်အြမင်ေသးပီး တိင်ုးတစ်ပါးယ်ေကျးမ များကိသုာ 

ခုံမင်တွယ်တာေနကြခင်းကို  ကာကွယ်ေပးရန်ဟူ၍    ေစာမုံညင်း၏ 

ေစာမုညံင်းတွင် ဆရာမကီးက အထက်ပါအတိင်ုး    ေရးသားကာ  လငူယ်များ 

အုိးေပ အရက်မဖုံးရေလေအာင်   ကုဏာေဒါေသာေလးှင့်  သတိေပး 

ထားြပန်။

ယမန်ေနမှအဆက်

ြမန်မာအမျိးသမီး ဆင်ယင်ထုံးဖွဲမ ှင့် 

ဆိုကေရးတီး၏ ေြခလှမ်းများ

ိင်ုငတံစ်ိင်ုင၏ံ ှလုံးသည်းပွတ်မှာ ယ်ေကျးမ  

ပင် ြဖစ်သည်။ သစ်ပင်ကီးများ၏ ေရေသာက်ြမစ်ှင့် 

တူသည်ဟုလည်း တင်စားသင့်သည်။ မည်မ ပင် 

အားခွန်ဗလရိှေစကာမူ ှလံုးသည်းပွတ် ခ တ်ယွင်း 

သွားပါက အသက်ရှင်ေတာ့မည်  မဟုတ်ေပ။ 

ေရေသာက်ြမစ် ြပတ်သွားပါကလည်း အပင်ကီး 

ဗိုင်းဗိုင်းလဲေတာ့မည်မှာ ေသချာသည်။  ေြမေပ  

ေြမေအာက် သယံဇာတပစ ည်းများ အဆမတန်က ယ်ဝ 

ေသာုိင်ငံ ြဖစ်လင့်ကစား မိမိတုိေစာင့်ေရှာက်အပ် 

ေသာ ိုးရာယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ  ကွယ် 

ေပျာက်သွားခ့ဲလ င် လူမျိးပါတိမ်ေကာသွားဖွယ်ရာ 

ရိှေပသည်။ ထိုေကာင့ ်ှလုံးသည်းပွတ်ှင့တ်ေူသာ 

ယ်ေကျးမ အေမွအှစ်များကို   ိုင်ငံသားတိုင်း 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် ကာကွယ်ရမည်ဟူ၍ ခံယ ူ

ထားေသာ  ဆရာမကီးက “ြမန်မာအမျိးသမီး 

ဆင်ယင်ထုံးဖဲွမ ” စာအပ်ုတွင်  တမ်ိြမပ်လနုီးြဖစ်ေန 

ေသာ ယ်ေကျးမ အေထာက်အထားများ၊ ြမန်မာ့ 

ယ်ေကျးမ  အဆင့အ်တန်း ြမင့မ်ားခဲပ့ုမံျားကိ ုရှာေဖ ွ

ေဖာ်ထတ်ုုမံကဘ ဲမှတ်တမ်းမှတ်ရာများပါ ကျန်ရစ် 

ရေလေအာင်  ကိးပမ်းအားထုတ်ထားသည်ကို 

ဖတ်မှတ်သိရပီးေနာက ်အံ့ဩမှင်တက်မိပါသည်။ 

   ေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ    အေြခခိုင်ခံ့ခဲ့ေသာ 

တုိင်းြပည်တစ်ြပည်ြဖစ်ခ့ဲသည့်အတွက် အိမ်နီးချင်း 

ိင်ုငမံျားှင့ ်နယ်နမိတ်ိ ဆက်စပ်မ များရိှလင့က်စား 

ကိုယ်ပိုင်အုပညာ၊ စာေပှင့်  ယ်ေကျးမ တိုတွင် 

ြမန်မာ့စိုက်၊   ြမန်မာ့ဟန်ြဖင့်သာ   အများဆုံး 

ရပ်တည်လာခဲ့ပုံများကိ ု  တေကာင်းေခတ်၊ သေရ 

ေခတ ရာေခတ်၊ ပုဂံေခတ်၊ အင်းဝေခတ်၊ ေတာင်ငူ 

ေခတ်၊ ကုန်းေဘာင်ေခတ်၊ အမရပူရေခတ်၊ ရတနာ 

ပုေံခတ်၊ ကိလုိနုေီခတ်ှင့ ်လွတ်လပ်ေရးရပီးေခတ် 

စသည်ြဖင့ ်ေခတ်အဆက်ဆက် ြမန်မာအမျိးသမီး 

များ၏ ဆင်ယင်ထုံးဖဲွမ များကိ ုအေသးစတ်ိြခယ်မ န်း 

ထားေလသည်။ ဤသိုအားြဖင့ ်အမျိးသမီးများ၏ 

ဂုဏ်ရည်မှာ ြမင့်မားနက်  င်းလာစရာရှိပါသည်။ 

မိမိတို၏ အမျိးအွယ်ကို ေစာင့်ထိန်း၍ ြမန်မာ့ 

ယ်ေကျးမ ကို မထိပါးရေအာင ်ဝိုင်းဝန်းကာကွယ ်

ေပးကလိမ့်မည်ဟုလည်း ေမ ာ်မှန်းရပါသည်။

“ကေလးငယ်တစ်ေယာက်သည်     လမ်း 

မေလ ာက်တတ်မီ မိဘက လက်ှစ်ဖက်ကုိကုိင်ပီး 

လမ်းေလ ာက်သင်ေပးရသည်။ ေနာက်မှ တြဖည်း 

ြဖည်းလက်လ တ်လိုက်ပီး   ခပ်ယိုင်ယိုင်ေလ ာက် 

ရင်းှင့် သန်မာလာခဲ့သည့်နည်းတူ ြမန်မာ့ိုးရာ 

ယ်ေကျးမ ကို လူငယ်များ ခုံမင်တွယ်တာြမတ်ိုး 



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

ိင်ုငံြခားခရီးစ်များအြဖစ် လန်ဒန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ 

ေဟာ်လန်၊ ြပင်သစ်၊ ဂျပန်၊ အိ ိယ၊ ပါကစ တန်၊ 

ဗီယက်နမ်၊    တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံှင့ ် 

ထိုင်းိုင်ငံများသို   သွားေရာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ 

ြပည့်ှစ်တွင ်အေရှေတာင်အာရှစာေပဆ ု (S.E.A 

WRITE AWARD) ကို   ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းအေရှ 

ေတာင်အာရှစာေပဆုကိ ုထိုင်းိုင်ငံက ကမကထ 

ကျင်းပြပလပ်ုရာ ှစ်စ် ထိင်ုးိင်ုင ံဗန်ေကာက်မိ 

ရိှ အိရုယီင်တယ်လ်ဟိတုယ်တွင် ကျင်းပေလရိှ့သည်။ 

သိုေသာ် ထိုင်းိုင်ငံ    ကေလာင်ရှင်များအသင်း၊ 

စာေရးဆရာများ၊ ပညာရှင်များ၊ စာေပဝါသနာရှင်များ 

ှင့် ေတွဆုံပွဲကိုမ ူထိုင်းိုင်င ံအမျိးသားစာကည့ ်

တိုက်ကီးက   စာကည့်တိုက်၏ခန်းမကီးတွင ်

ဦးေဆာင်ကျင်းပေပးပါသည်။   ထိုပွဲတွင် အေရှ 

ေတာင်အာရှ ၁၀ ိုင်ငံမှ ဆုရပုဂ ိလ်များအားလုံး 

တက်ေရာက်ပီး ဆရုစာေရးဆရာများကိ ုပွင့လ်င်းစွာ 

ေဆွးေွးေမးြမန်းကသည်။ ဤကား ှစ်စ်ကျင်းပ 

ြပလုပ်ေနကျ အေလ့အထပင်။

ဆရာမကီး၏ အလှည့်တွင်မူ ဤသိုမဟုတ်။ 

တစ်မူထူးြခားသည်။   ဆရာမကီးကိုယ်တိုင်က 

အဂ  လပ်ိစကားကိ ုက မ်းကျင်စွာေြပာိင်ုသည်ြဖစ်ရာ 

ေမးသမ ေမးခွန်းများကို ဟာသစွက်၍ ေြဖကား 

ေပးေနရာ  ခန်းမကီးတစ်ခုလုံး ရယ်ေမာသံများ 

လ မ်းေနခဲသ့ည်။ ဤပရသိတ်ထမှဲ အမျိးသမီးတစ်ဦး 

က ထူးြခားေသာေမးခွန်းကိ ုအဂ  လိပ်ဘာသာြဖင့ ်

ေမးပါသည်။ “ဆရာမကီးသည ်မဟာဂီတသီချင်း 

ကီးများကို ကိုယ်တိုင်သီဆို အသံလ င့်ခဲ့သည်ဟု 

ကားဖူးပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ယခုလိုဆုံခိုက်တွင် 

အမှတ်တရရှိေစရန်     သီချင်းကီးတစ်ပုဒ်ြဖင့ ်

သဆုိီေဖျာ်ေြဖေပးေစလုိပါေကာင်း” ေတာင်းဆိလုိက်ု 

ေလသည်။ 

ေမးြမန်းသူမှာ တက သိုလ်မှ ဆရာမတစ်ဦး 

ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ ဆရာမကီးသည် မည်သိုမ  

တံုဆုိင်းြခင်းမရိှဘဲ ‘ြမမန်းဂရီ’ိ ယိုးဒယားသခီျင်းကိ ု

အစမှအဆုံး    (ဆိုင်းမပါေသာ်လည်း)  သာယာ 

နာေပျာ်ဖွယ်  ဆိုြပေပးလိုက်ပါသည်။   ထိုစ်က 

ဆရာမကီး၏အသက်မှာ ၈၁ ှစ်ထ ဲေရာက်ေနပါပ။ီ 

သိုေသာ် အသမှံာေကာင်းေနဆပဲင်။ သခီျင်းဆုံးသွား 

သည်ှင့် ခန်းမတစ်ခုလုံး လက်ခုပ်သံက ပို၍မိင ်

သွားသည်။ ဆုရပုဂ ိလ်များအပါအဝင် ပရိသတ် 

များစွာက ဆရာမကီးကို   လာေရာက်ေပွဖက ်

 တ်ဆက်ကသည်မှာ အထူးြခားဆံုးြဖစ်ခ့ဲရသည်။ 

ဤအေကာင်းကုိ ဆရာမကီးှင့်အတူ လုိက်ပါသွားခ့ဲ 

သည့် စာေရးဆရာ ေမာင်ေဆွငယ်က ြပန်လည် 

ေြပာြပခဲ့သည်။

၂၀၀၁ ခုှစ်တွင် နတ်ေရကန်ေရ ေစာင်းဆုှင့် 

ေရ ေစာင်းရင်ထိုး၊ ၂၀၀၂ ခုှစ်အတွက် ဝိဇ ာပညာ 

ထူးခ န်တံဆိပ် (ပထမဆင့်)၊ ၂၀၀၄ ခုှစ်တွင် 

ပခုက ဦးအုံးေဖ တစ်သက်တာစာေပဆုှင့ ်၂၀၀၅ 

ခုှစ်တွင် အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကို 

ရရှိခဲ့သည်။  ၂၀၀၆ ခုှစ်တွင်   “ေစာမုံညင်း၏ 

ေစာမံုညင်း” စာအုပ်ြဖင့် ဆရာဝန်တင်ေရ စာေပဆ ု

ရရှိခဲ့သည်။

အမျိးဘာသာသာသနာကို ချစ်ြမတ်ိုးတတ် 

ေအာင်၊  ုိးရာယ်ေကျးမ ဓေလထ့ုံးစမံျားကိ ုသနိား 

လည်လာေအာင်ှင့ ်တန်ဖိုးထားတတ်လာေအာင ်

လမ်းြပေပးခဲသ့၊ူ သမိင်ုးတာဝန်ေကျသ ူဆရာမကီး 

သည် စာေပတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရင်း ၂၀၁၁ 

ခုှစ်  ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် အမှတ် ၃၁၈၊ 

ဦးဝိစာရလမ်း၊     ကမာရတ်မိနယ်  ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။

ဆရာမကီးကို  ေလးစားချစ်ခင်သူ ကဗျာ 

ဆရာကီး ကည်ေအာင် (ေကတုမတီ) ေခ    ဗုိလ်ချပ် 

ကည်ေအာင်က ဆရာမကီး ကွယ်လွန်သည့ှ်စ်တွင် 

ကဗျာတစ်ပုဒ်ြဖင့် “ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်” မဂ ဇင်းတွင် 

ဂုဏ်ြပဖွဲဆိုခဲ့ေလသည်။

စာေရးဆရာမကီး 

ေဒ ေစာမုံညင်း (ေဒ ရင်ရင)် သို ဂုဏ်ြပကဗျာ

 စာေပနယ်တွင်၊ ကယ်စင်တစ်ပွင့်

 စွင့်စွင့်ငွါးငွါး၊ က ားရရားတည့်

  မှတ်သားစံြပ၊ စာမ စာေရး

  စာေတွးစာေဟာ၊ စာေြပာစာလုပ်

  လွန်အားထုတ်ခဲ့၊ တစ်ပုဒ်ပီးတစ်ပုဒ်

  သူေရးထုတ်ခဲ့

  ေနာက်ဆုတ်တယ်လိုမရှိဘူး။

 ကေလာင်လက်ရဲ၊ စွဲမဲစိတ်သန်

  အားမာန်မချ၊ လုံလမ  ိင်

  ေခတ်ှင့်ပိင်၍၊ မယိုင်မတိမ်း

 လမ်းေကာင်းထိန်းလျက်၊ 

 မိန်းမေကာင်းစွမ်းအားရှင်

  ေဒ ရင်ရင်တဲ့၊ ြမန်တစ်ခွင်ေကျာ်ကား

  ကေလာင်သွားထက်တဲ့သူ။

 တစ်ချနိ်ကဆို၊ ုပျိစ်အရယ်

  စာေပနယ်တစ်ေကာ၊ ေဟာေြပာေရးထုတ်

  သူအလုပ်ချည်း၊ မငီးမေငွ

  စာဓေလ့မှာ၊ စာေပ့တာဝန်

  ေကျပွန်ခဲ့သူ၊ ဇမ ထွန်းေတာက်

  ခရီးလည်းေပါက်ပါ၏။

 အမျိးသမီးအေရး၊ မိန်းကေလးတို

  ယ်ေကျးလိမ ာ၊ ြမန်မာပီသဖို

  ခဏခဏ၊ တဖွဖွသတိေပး

  ေရးလည်းေရး   ေြပာလည်းေြပာ၊  မေမာိုင် 

မပန်းိုင်

  ကေလာင်ကိုင ်လက်မချ၊ အာဂ ရပ်ကီးသူ

  ဂုဏ်ယူမဆုံး၊ နိဂုံးမရှိ

  က ်ုပ်၏ကုသလ၊ အမ  …အမ …အမ 

  ရပါေစေသာဝ်၊ ေဒ ေစာမံုညင်း ရေစေသာဝ်။     ။

စာကိုး

၁။  ကည်ေအာင် (ေကတုမတီ) ၏ ုိင်င့ံဂုဏ်ရည် 

ကဗျာများ

၂။  ၂၀၁၂ ခုှစ်ထုတ် ြမန်မာ့စွယ်စံုကျမ်းှစ်ချပ်

၃။ ှစ်ဆယ်ရာစု     ြမန်မာစာေရးဆရာ ၅၀၀ 

(အတ ပ တ အိကျ်း)

၄။ ဆရာမကီးေစာမံုညင်းေရးသားခ့ဲေသာ စာအုပ် 

များ 

၅။  ဒဂုန်ေရ မ ား၏ ြမန်မာုိင်ငံစာေပဆုများ

၆။  ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (၆-၆-၂၀၂၁)

ဆရာမကီးေစာမုံညင်း တည်းခိုခဲ့သည့် 

ေပကျင်းဟိုတယ်ေရှအမှတ်တရ။

ကိဗုစ် - ၁၉ လနူာများအတွက် ကသုေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင်  

လူနာများ  ေအာက်ဆီဂျင် မြပတ်လပ်ေစရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးလှဒါန်းေနမ များှင့်ပတ်သက်၍  

ဦးေကျာ်မျိးေအာင် မန်ေနဂျာ ( ေရ ဗျိင်းြဖကမု ဏ ီ)ှင့ ် ေတွဆုေံမးြမန်း 

ထားပါသည်။ 

ဦးေကျာ်မျိးေအာင ်

မန်ေနဂျာ (ေရ ဗျိင်းြဖကုမ ဏီ )  

ဒီေနက န်ေတာ်တို ေရ ဗျိင်းြဖကုမ ဏီလီမိတက်ကေနပီးေတာ့

အများြပည်သူအတွက ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးမှာရှိတဲ ့ ြပည်သူလူထ ု

အတွက် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ အေနနဲ  တစ်ဖက်တစ်လမ်းက လိအုပ် 

တဲ့ ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ုေပးေဝလှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

ေပးေဝလှဒါန်းတာက ေရ ဗျိင်းြဖကုမ ဏီလိမိတက်နဲအတူ အလှရှင် 

များစွာ လှဒါန်းတဲ့အလှလည်းြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိြဖစ်ပွားေနတဲ့ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အေြခအေနေကာင့ ်လိုအပ်တဲ့ ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု

ပထမအကိမ် ကနဦးအလှရှင် ခုနစ်ဦးကေနပီးေတာ့မှ စုစုေပါင်း အလုံး 

ေရ ၂၆ လံုးကုိ လှဒါန်းပီးတ့ဲ ေနာက်မှာ ေနာက်ထပ်လည်း ဒီလုိပဲ  အလှရှင် 

ေတ ွထပ်ထပ်တိုးလာတဲ့အခါမှာ အလှရှင် အားလုံးဟာ ၂၄ ဦးရိှပီးေတာ ့

ဒတုယိအကမ်ိ အခလု ၁၅ ရက်ေနမှာပ ဲ ေနာက်ထပ် ၄၄ လုံး စစုေုပါင်း 

အလုံး ၇၀ ရှိတဲ့  ေအာက်ဆီဂျင်ပမာဏကုိ   ထုိင်းုိင်ငံနဲ  က န်ေတာ်တုိ 

သေဘာတူ စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ 

ြပည်သူေဆးုံေတွ၊ ကိုဗစ်စင်တာေတွမှာရှိတဲ့ ြပည်သူလူထုဝန်ေဆာင်မ  လုပ်ငန်းေတွအားလံုးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကေန 

ြပည်သူလူထုအတွက်၊ ိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစဖို က န်ေတာ်တို ကူညီေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဒလီိလုပ်ုေဆာင်တဲေ့နရာမှာ ကနဦးအေနနဲ  က န်ေတာ်တို ကမု ဏ ီ

ဘက်ကေနပီးေတာ့ မ လာမင်းနဲအတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ပီး ထုိင်းုိင်င ံ

ဗန်ေကာက်ကေန မှာယရူရိှပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ထပ်ေနာက်ထပ်လည်း 

လှဒါန်းမ အတွက် အလှရှင်အများကီးရိှသလိ ုြမန်မာိင်ုငရံဲ လိအုပ်တဲ ့

တိုင်းေဒသကီးေတွြဖစ်တဲ့ အထူးအားြဖင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးနဲ လိအုပ်တဲ ့တိင်ုးေဒသကီး 

တိုမှာလည်း က န်ေတာ်တို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေပးဖို ရှိပါတယ်။ 

အလှရှင်ေတရွဲ ရည်ရယ်ချက်ကေတာ ့ြပည်သူေဆးုေံတ၊ွ ကိဗုစ် 

စင်တာေတွမှာရိှတ့ဲ ြပည်သူလူထုဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းေတွအားလံုးကုိ 

တစ်ဖက်တစ်လမ်းကေန ြပည်သူလူထုအတွက် ိုင်ငံေတာ်အတွက ်

အကျိးြဖစ်ထွန်းေစဖိုအတွက် က န်ေတာ်တို ကညူေီဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါ 

တယ်။ 

က န်ေတာ်မှာယတူဲ ့ထိင်ုးိင်ုငကံ ေအာက်ဆီဂျင်အေနနဲကေတာ့ 

Medical Industrial Liquid Oxygen အမျိးအစားြဖစ်ပါတယ်။ ဒေီနမှာ 

ေတာ ့Unity Oxygen Plus ကေနတစ်ဆင့ ်ြပည်သလူထူလုိအုပ်တာေတ ွ

ကိ ုေပးလှြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒကီေနတစ်ဆင့ ်ကိဗုစ်စင်တာေတ၊ွ ေဆးု ံ

ေတွ၊ လူမ အဖဲွအစည်းေတွနဲ  တြခားေသာဝန်ေဆာင်မ ေတွ လုပ်ေနတ့ဲ 

သူေတွလက်ထဲကို  တတ်ိုင်သမ   လက်ထဲေရာက်ေအာင် ြဖန် ြဖး 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ဦးစားေပးအေနနဲကေတာ့ ကုိဗစ်စင်တာေတွ၊ ေဆးံုေတွ၊ ကျန်းမာ 

ေရးအသင်းအဖဲွေတ၊ွ လမူ ေရးအသင်းအဖဲွေတကွိ ုဦးစားေပးေဆာင်ရက် 

ေပးပါတယ်။ ြပည်သူလူထုကိ ု  ကိုဗစ်ေရာဂါ စည်းကမ်းချက်များှင့ ်

အညီ ေရာဂါြပန်ပွားမ မြဖစ်ေအာင ်Token စနစ်နဲ  ၁၀ လုံးဆို ၁၀ လုံး 

ပမာဏကိုသွင်းကာ ြဖည့်သွင်းြခင်းများလုပ်ပီး သူတိုကို ြပန်ေပးေဝ 

ြခင်းလုပ်ပါတယ်။ အြခားေသာ အလှရှင်ေတွရဲ မွန်ြမတ်တဲ့အလှဒါန 

ဇီဝိတဒါနေတွမှာ  ပင်ပန်းတယ်လိုမရှိဘဲနဲ    လုပ်ေဆာင်ေပးရတာကုိ 

က န်ေတာ့်အေနနဲ ြပည်သူလူထုနဲအတူ  ထပ်တူဝမ်းသာပီတီြဖစ်ရပါ 

တယ်။ 

သတင်းစ်

အမ်း  ဇူလိုင်   ၁၈

ရခိင်ုြပည်နယ် အမ်းမိနယ်တွင် အေနာက်ပိင်ုးတိင်ုး 

စစ်ဌာနချပ်မှ ေအာက်ဆီဂျင ်  လီတာ ၄၀ ဆံ့ ၄၇ 

လုံး၊ ွားို၊ ကက်ဥ၊ ဘစီကွတ်မန်ုတိုကိ ုယေန  နနံက် 

အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်က အမ်းမိနယ်ြပည်သူေဆးုံသို ေအာက်ဆီဂျင်များ ေပးအပ်လှဒါန်း
၁၀ နာရီတွင် မိနယ်ြပည်သူေဆးုံသို ေပးအပ် 

လှဒါန်းေကာင်း သိရသည်။

ေပးအပ်လ ဒါန်း

ထိုသိုလှဒါန်းရာတွင်  ယခုအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ြဖစ်ပွားမ ြမင့်တက်ေနသြဖင့ ်ြပည်သူလူထ ု

အတွက်     အေထာက်အကူပစ ည်းြဖစ်သည့  ်

ေအာက်ဆီဂျင ်   လီတာ ၄၀ ဆံ့  ၄၇ လုံးှင့်အတူ 

အာဟာရြပည့ြ်ဖစ်ေစမည့ ်ွားို၊ ကက်ဥ၊ ဘစီကွတ် 

မုန်များကို အမ်းမိနယ်အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်မှ ဒတုယိတိင်ုးမှး ဗိလ်ုမှးချပ်ေအာင်ေကျာ်မင်း 

က မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးေဌးေအာင် 

ှင့် မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ 

များထံသုိ ေပးအပ်လှဒါန်းေကာင်း သိရသည်။ 

စိုးမင်းထွန်း(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတိုက ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရသလိ ုြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း     

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါမှသာ ဒီေရာဂါဆိုးကီးကိ ုအြမန်တိုက်ထုတ်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်

ခိုင်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာရဲဝင်းထွန်း

ေမး။  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ သသံယလနူာေတကွိ ုေရာဂါရိှ/မရိှ ဘယ်လိ ု

စစ်ေဆးေပးေနပါသလဲ။

ေြဖ။  က န်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနနဲ    WHO  

က အသိအမှတ်ြပထားတဲ ့Rapid Diagnostic Test   (RDT  

Test Kit) ေတွနဲ   စစ်ေဆးေပးေနပါတယ်။ 

ေမး။  ြပည်သူေတွအေနနဲ    ေရာဂါလက ဏာေတွရှိရင်  ဘယ်လို 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရပါမလဲ။

ေြဖ။  ြပည်သူေတွအေနနဲ  ေရာဂါလက ဏာေတွရိှလာရင် က န်ေတာ် 

တိုသတဲွံမှာရိှတဲ ့ေဆးု၊ံ ေဆးေပးခန်း၊ ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာန အစရှိတဲ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ြပလုပ်ေပးတဲ ့ေနရာတိုင်း 

ကို    ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်လို   ရပါတယ်။   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

အားလုံးက ကူညီေဆာင်ရက်ဖုိ အသင့ရိှ်ပါတယ်။ အမ်ိမှာပ ဲကျတ်ိကသု 

မေနဘဲ ထိေရာက်တဲ့ ကုသမ ကို ခံယူေစချင်ပါတယ်။ 

ေမး။  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှရပဆီိရုင်  ဘယ်လိေုဆာင်ရက်ေပးပါ 

သလဲ။

ေြဖ။  ေတွရှိတဲ့ေနရာေဒသေပ မှာမူတည်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို 

ထိေရာက်စွာ ြပစုကုသိုင်တဲ ့ေနရာေတွထိ ပိုေဆာင်ေပးပါ 

တယ်။  ေရာဂါအတမ်ိအနက်အလိက်ု ြပစကုသုမ ကိ ု လတူန်းစားမေရး 

ခံယူေစချင်ပါတယ်။ 

ေမး။  ဘယ်လိေုရာဂါလက ဏာများြပသရင် စိုးရမ်ိရတဲအ့ေြခအေနလို 

ေခ ပါသလဲ။

ေြဖ။  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဟာ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ ကူးစက် 

ေရာဂါတစ်မျိးြဖစ်တဲ့အတွက ်      လူသားတိုရဲ      အသက် ှ 

လမ်းေကာင်းကိ ုပိ၍ု ဒကု ေပးတတ်ပါတယ်။ လူအသက် ေသဆုံးတဲအ့ထ ိ

ြဖစ်ပွားတတ်တဲ ့  ေရာဂါတစ်မျိးြဖစ်တဲ့အတွက ်  အသက် ှမရတာ၊ 

အသက် ှကျပ်တာ ၊ ေမာပန်းတာ၊ ေသွးထဲက ေအာက်ဆီဂျင် ပမာဏ 

ကျဆင်းတာေတွဟာ စိုးရိမ်ရတဲ့အေြခအေနလို ေြပာလိုရပါတယ်။

ေမး။  လနူာေတအွတွက် ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက်ေတကွိ ုဘယ်လိ ု

စီစ်ထားပါသလဲ။

ေြဖ။  က န်ေတာ်တို သတဲွံေဆးုမှံာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ(Third Wave) 

မြဖစ်ပွားမီကတည်းက        ေအာက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအချိကိ ု 

စေုဆာင်းထားပီးြဖစ်ပါတယ်။ သိုေသာ်လည်း ထင်ထားတာထက် လနူာ 

အေရအတွက်နဲ     အသုံးြပမ များလာတဲအ့တွက်   ေအာက်ဆဂီျင်ရိင်ုမယ့ ်

ေနရာေတကွ သွားေရာက်ဝယ်ယတူာ တစ်မျိး၊ အကအူညေီတာင်းတာ 

ကိ ုရဟန်းသဃံာေတ၊ွ ေစတနာရှင်ေတ၊ွ ပရဟတိသမားေတနွဲ  ဝိင်ုးဝန်း 

ေဆာင်ရက်ေနတဲအ့တွက် အခက်အခမဲရိှပါဘူး။  သတဲွံခိင်ုစမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲဥက   နဲ     သက်ဆိုင်ရာ  ဌာနအကီးအကဲေတွကိုလည်း 

ေကျးဇူးတင်ေကာင်း   ေြပာလိုပါတယ်။  လက်ရှိမှာ  ေအာက်ဆီဂျင ်

ရခိုင်ြပည်နယ ် သံတွဲခိုင်   ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန   ခိုင်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာရဲဝင်းထွန်းအား ဇူလိုင်   ၁၄  ရက်က ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍    ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့မ များကို ေဖာ်ြပအပ ်

ပါသည်-

အလုံးကီး ၂ဝ နဲ  ၂၅ လုံးကား ကျန်ရိှေနပီး လိအုပ်ချက်များကိ ုအချန်ိမ ီ

ြဖည့်တင်းိုင်ေအာင်လည်း လုပ်ေဆာင်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။

ေမး။  ပိုးေတွလနူာေတ ွ  Quarantine  ဝင်ေရာက်ိင်ုဖို  စစီ်ထားရိှမ  

အေြခအေနကို  သိလိုပါတယ်။ 

ေြဖ။  ပိုးေတွလူနာေတွထဲမှာေတာ့ Quarantine  ထားရှိကုသမ  

ကေတာ ့ှစ်ပိင်ုးရိှပါတယ်။ ေရာဂါပိမုိ ုြပင်းထန်လနူာနဲ  သာမန် 

လူနာဆိုပီး ခွဲြခားထားပါတယ်။ သာမန်လူနာေတွကိုေတာ့  ငပလီမှာ  

ရှိတဲ့  ၂၅   ခုတင်ဆံ့ေဆးုံမှာ   ထားရှိကုသေပးေနပီး   ေရာဂါပိုမိ ု

ြပင်းထန်တဲ့လူနာေတွကို  သံတွဲခိုင ်ခုတင် ၁၀၀ ေဆးုံရဲ ကိုဗစ-်၁၉  

ကုသေဆာင်၊ အထူးကုသကပ်မတ်ေဆာင်ေတွမှာ ကုသေစာင့်ေရှာက် 

ေပးလျက်ရှိေနပါတယ်။ 

ေမး။  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖစ်လာရင ်  ဘယ်လိုေနထိုင်စားေသာက ်

သင့်ပါသလဲ။

ေြဖ။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ြဖစ်လာပီဆိုရင်ေတာ ့ ပထမဆုံးအေနနဲ  

ကုိယ်ခံစွမ်းအား ြမင့်တက်ေနဖုိ လုိပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကုိယ်ခံ 

စွမ်းအားြမင့တ်က်ေစမယ့ ်အားရိှမယ့အ်စားအေသာက်ေတကွိ ုေရးချယ် 

စားသံုးဖုိလုိပါတယ်။ လိအုပ်တဲေ့ရနဲအာဟာရ၊ ဓာတ်ဆားစသည်တုိကိ ု

ေဆာင်ထားဖိုလိုပါတယ်။  ေဆးလိပ်၊   အရက်၊  ကွမ်းစားတာေတွကိ ု

ေရှာင်ရှားဖိုလိုပါတယ်။ 

ေမး။  ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မရှိေအာင် အသိပညာေပးလုပ်ငန်း 

များကို ဘယ်လိုေဆာင်ရက်ထားပါသလဲ။

ေြဖ။  အသပိညာေပးလပ်ုငန်းအေနနဲ လေူနထထူပ်ပီး လသွူားလလူာ 

များတဲ့ေနရာေတွမှာ    Mask   Campaign    လ ပ်ရှားမ များကို 

အပတ်စ် ေဆာင်ရက်ပီးေတာ့  ဗီိင်ုးပိစုတာစိက်ုထြူခင်း၊ အသခံျဲစက် 

ြဖင့် လှည့်လည်ေဆာ်ဩြခင်းများကို  ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

အဖွဲဝင်ေတွနဲအတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

ေမး။   ပိုးေတွလူနာများအတွက်    ေဆးုံက   ေဆာင်ရက်ေပးမ  

အေြခအေနကို သိချင်ပါတယ်။

ေြဖ။  ပိုးေတွလူနာေတွထဲမှာ  ေရာဂါမြပင်းထန်၊  ေရာဂါလက ဏာ 

မြပတဲ ့လနူာေတကွိေုတာ ့ငပလေီဆးုမှံာ ထားရိှကသုေပးေန 

ပါတယ်။    သူတိုရဲ  အေြခခံကျန်းမာေရးကို အထူးအေလးထား 

ေစာင့ေ်ရှာက်ပီး ေနစ် ေသွးေပါင်ချန်ိြခင်း၊ ကိယ်ုအပခူျန်ိတိင်ုးတာြခင်း၊ 

ေသွးအတွင်း  ေအာက်ဆီဂျင် ေကာင်း၊ မေကာင်းတုိင်းတာြခင်းေတွကုိ  

ဆရာဝန်၊ ဆရာမ  လံုေလာက်စွာနဲ   ေစာင့်ကည့်ကုသေပးေနပါတယ်။  

ေရာဂါြပင်းထန်တဲ ့လနူာေတကွိေုတာ ့သတဲွံခိင်ုေဆးုမှံာပ ဲထားရိှပီး 

အထူးကပ်မတ်ကုသေပးလျက်ရှိပါတယ်။

ေမး။  လက်ရိှေဆးုတံက်ေနတဲ ့လနူာဦးေရ၊  ေရာဂါေပျာက်ကင်းလုိ 

ေဆးုံကေန     ဆင်းခွင့်ရသူဦးေရ    (ြပန်လည်ကျန်းမာလာမ  

အေြခအေန)ကို သိချင်ပါတယ်။

ေြဖ။  လက်ရိှေဆးံုမှာ  ေဆးံုတက်ေရာက်ကုသခံလူနာ  ၆၉ ဦးကို 

ကုသေပးလျက်ရှိပီး     ေဆးုံကေန     ကျန်းမာေရးြပန်လည ်

ေကာင်းမွန်သွားလို  ေဆးုကံေန ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ၄၉ ဦးေကျာ်ရိှပါတယ်။

ေမး။  ကာကွယ်ေဆးထိုးဖို ကျန်ရှိေနသူများကို ထိုးှံိုင်ဖို  စီစ် 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ  အေြခအေနကို သိချင်ပါတယ်။

ေြဖ။  ကာကွယ်ေဆးအချိကေတာ့ က န်ေတာ်တိုဆီမှာ ေရာက်ရှိ 

ေနပါပီ။ ကျန်းမာေရးနဲ  အားကစားဝန်ကီးဌာနက လမ်း န် 

ထားတဲ့ ဦးတည်အုပ်စုများကို အဓိကထိုးှံေပးသွားဖို  ေဆာင်ရက် 

ေနပါတယ်။ 

ေမး။  အြခားြဖည့စွ်က် ေြပာကားလိမု ရိှပါက ေြပာကားေစလိပုါတယ်။

ေြဖ။  ဒီ  ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါဟာ  က န်ေတာ်တို   ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန တစ်ခုတည်း လုပ်ေဆာင်လုိမရပါဘူး။  

သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတိုက ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရသလို 

ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါမှသာ 

ဒီေရာဂါဆိုးကီးကို အြမန်တိုက်ထုတ်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့ ် 

က န်ေတာ်တုိအားလံုး ကျန်းမာေရးအသိ၊ သတိနဲ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

သွားကဖို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။

 ေကျးဇူးတင်ပါတယ ်ဆရာကီး ခင်ဗျာ။ 

ေတွဆုံေမးြမန်း

ေနမျိးေအာင်၊ ညီိုင်းထက(်သံတွဲခိုင် ြပန်/ဆက်)

 ေကျာဖုံးမှ

 အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအေထာက်အကြူပပစ ည်း 

များ အချန်ိကန်ကာမ မရိှဘ ဲြပည်သမူျားလက်ဝယ် လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ 

ေရာက်ရိှေစေရးအတွက် ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမဝတကီန်ုသွယ်ေရး 

ဇုန်က ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း၊ လတ်တေလာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကုသေရးတွင ် လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်  ေအာက်ဆီဂျင်စက်များ 

တင်သွင်းမ အတွက်   FDA  ေထာက်ခံချက်ှင့်  သွင်းကုန်လိုင်စင ်

ေလ ာက်ထားရန် မလိုအပ်သည့်အြပင ်အေကာက်ခွန်  သုံးရာခိုင် န်း 

အတွက်လည်း လက်ငင်းေပးေဆာင်ရန်မလိဘု ဲကိတင်ထတ်ုယူိင်ုရန် 

ေြဖေလ ာခွ့င့ြ်ပေပးထားေကာင်း ြမဝတကီန်ုသွယ်ေရးဇန်ုမှ သရိသည်။ 

ထိန်လင်းေအာင်

 ေရတာရှည်မိနယ်မှ

ယေန ညေနပုိင်းကစတင်၍ RDT test kit ြဖင့် 

စစ်ေဆးပီး Positive ေရာဂါပိုးေတွရိှသမူျားကိ ု

စတင်ထားရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေရတာရှည်မိနယ်တွင ်ဇွန် ၂၃ ရက်မှ  

ဇူလိုင်  ၁၇  ရက်  ညေနပိုင်းအထိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိသူ  ကျား ၁၃၄၊ မ ၂၁၂ ဦး 

စုစုေပါင်း ၃၄၆ ဦး၊ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်၍ 

ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသ ူ၁၄၈ ဦး၊ ေရတာရှည်၊ ဆွာ၊ 

ေရနေီဆးုမံျားရိှ  ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

စင်တာများ၌ ကျန်ရှိသူ ၁၉၈ ဦးရှိေကာငး် 

မိနယ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်  

ေရးှင့်  အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ၏  

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

လက်ရှိအချနိ်တွင် ေရတာရှည်၊  ဆွာ၊  

သာဂရ၊ မိလှ၊  ေရနီမိများရှိ   FQ   များတွင် 

အသွားအလာကန်သတ်ထားရိှသူ အများအြပား 

ကျန်ရှိေနေသးသည်ြဖစ်ရာ ေရတာရှည်မိ 

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက် ရန်ကုန် -မ ေလးကားလမ်း 

အေနာက်ဘက်ရိှ မိနယ်ခန်းမ၌ ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများကို     ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ေပးုိင်ရန်  ခုတင်များြပင်ဆင် 

ထားမ ၊   သန်စင်ခန်းှင့ ်  ေရချိးရန်ေနရာများ 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်မ များကို ဇူလိုင် ၁၈ ရက် 

နံနက်ပိုင်းက  မိနယ်   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန် 

ေရးေကာ်မတီဥက    ဦးဥက ာသန်း၊  မိနယ် 

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာန ာညီေဆ ွ

ှင့် ေကာ်မတီဝင်များက ကည့် ခဲ့သည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)

  တုတ်ိုင်ငံမှ

ထိုသို    ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂိတ်မ ှ    ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည် ့ 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးအလွတ်များကိ ုချင်းေရ ေဟာ်မိရှ ိ  စီတိုဂိုေဒါင်ှင့် 

ကွမ်းလုံမိနယ ်    ေရ ကူဝေကျးရာရှ ိ    ေရ ေတာ်ဝင်ဂိုေဒါင်များတွင ်  

ေခတ ချထားပီး  ၎င်းဂိုေဒါင်များမှတစ်ဆင့် လား  းမိ၊ ရန်ကုန်မိှင့် 

မ ေလးမိများသို    ဆက်လက်ပိုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပီး    ဇူလိုင် 

၁၅ ရက်မှ  ဇလူိင်ု  ၁၈  ရက်အထ ိ   ေအာက်ဆဂီျင်အိုးအလွတ်  စစုေုပါင်း 

၄၉၆၆ လုံး ဝင်ေရာက်လာခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၈

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ေစတနာရှင် အလှရှင် 

တစ်ဦးက မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရိှ တပ်မေတာ် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ လနူာများ ကသုေရးဌာနသို Portable Digital X-Ray 

ဓာတ်မှန်စက် တစ်လုံးကို ယေန  မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်လာေရာက်ေပးအပ ်

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်ရှိ တပ်မေတာ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ လူနာများ ကုသေရးဌာနသို 

ေစတနာရှင် အလှရှင်တစ်ဦးက Portable Digital X-Ray ဓာတ်မှန်စက် တစ်လုံး လာေရာက်လှဒါန်း
လှဒါန်းရာ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက  

လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်းှင့ ်   အဆိုပါဓာတ်မှန်စက်သည်   ကိုဗစ်-၁၉  

ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများ၏  အဆုတ်ေရာင်ရမ်းမ အေြခအေနကို  

တိကျလျင်ြမန်စွာ      စစ်ေဆးကည့် ိုင်သည့်   စက်ြဖစ်ေကာင်း   

သိရသည်။

သတင်းစ်



ဇူလိုင် ၁၈ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၅၂၈၅ ဦး ေတွရှိ

(၁၈-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၇-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၁၈-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမနူာ 

စုစုေပါင်း (၁၄,၄၉၂)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် (၅,၂၈၅)

ဦး ေတွရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်း (၂,၉၇၂,၀၀၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၂၉,၅၂၁) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ(ူ၂,၈၉၀)ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၁၆၁,၈၅၉)ဦး ေဆးု ံ

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၂၃၁)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၅,၀၀၀) 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

(၁၈-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၃၄၉၅၃၉၃၇ ၂၉၃၆၉၁၈၁ ၆၂၄၇၁၅

၂။ အိ ိယ ၃၁၁၀၆၀၆၅ ၃၀၂၆၉၇၉၆ ၄၁၃၆၄၀

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၃၄၂၄၄၈ ၁၇၉၈၃၂၇၅ ၅၄၁၃၂၃

၄။ ုရှား ၅၉၅၈၁၃၃ ၅၃၄၁၂၃၁ ၁၄၈၄၁၉

၅။ ြပင်သစ် ၅၈၅၅၁၉၈ ၅၆၅၈၅၅၄ ၁၁၁၄၆၇

၆။ တူရက ီ ၅၅၂၂၀၃၉ ၅၃၈၀၇၅၂ ၅၀၄၈၈

၇။ ဗိတိန် ၅၃၈၆၃၄၀ ၄၃၉၀၉၄၂ ၁၂၈၆၈၃

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၇၄၉၄၄၃ ၄၃၇၉၁၆၉ ၁၀၁၄၃၄

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၂၁၂၆၀ ၄၃၇၂၄၃၄ ၁၁၅၈၃၁

၁၀။ အီတလီ ၄၂၈၄၃၃၂ ၄၁၁၂၉၇၇ ၁၂၇၈၆၄

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၂၈၇၇၄၇၆ ၂၂၆၁၆၅၈ ၇၃၅၈၂

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၀၇၇၅၅ ၁၄၃၃၈၅၁ ၂၆၇၁၄

၃။ မေလးရှား ၉၁၆၅၆၁ ၇၈၄၉၄၉ ၇၀၁၉

၄။ ထိုင်း ၄၀၃၃၈၆ ၂၈၃၉၁၀ ၃၃၄၁

၅။ ြမန်မာ ၂၂၉၅၂၁ ၁၆၁၈၅၉ ၅၀၀၀

၆။ ကေမ ာဒီးယား ၆၇၁၈၁ ၅၈၉၃၀ ၁၁၀၆

၇။ စင်ကာပ ူ ၆၃၀၇၃ ၆၂၅၁၂ ၃၆

၈။ ဗီယက်နမ် ၅၁၀၀၂ ၁၀၃၁၂ ၂၂၅

၉။ လာအို ၃၄၂၆ ၂၁၇၄ ၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၂၈၃ ၂၆၀ ၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်မိတ ီလာ   ဇူလိုင်   ၁၈

မိတ လီာ၌ တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆီဂျင် လီတာ ၄ဝ 

ဆံ ့အိုး ၁၂ဝ   ြဖည့တ်င်းေပးိင်ုမည့ ်  ေအာက်ဆီဂျင် 

စက်ုကံိ ုေအာင်ေဇယျာရပ်ကွက် မိဦးေကျာင်းတိက်ု 

ေတာင်ဘက်ရှ ိ ေြမေနရာတွင ်  စတင်ေဆာက်လုပ် 

လျက်ရှိေကာင်း မိတ ီလာမိဦးေဆာင်ေစတနာရှင ်

များအဖွဲ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမ ှသိရသည်။

“မေနက        စက်ံုအေဆာက်အအံုေြမေနရာ 

ပ က်တင်မဂ  လာကျင်းပပီး   စက်ုံကိ ု   အားချင်း 

ေဆာက်လပ်ုေနတာြဖစ်ပါတယ်။  စက်ုေံဆာက်လပ်ု 

ပီးစီးလုိ စက်တပ်ဆင်ပီးရင် တစ်ေနကုိ ေအာက်ဆီဂျင် 

လီတာ ၄ဝ ဆံ့ အိုး ၁၂ဝ  ြဖည့်တင်းေပးိုင်မှာြဖစ်ပါ 

တယ်။   စက်ံုေြမေနရာအတွင်းမှာ   ေအာက်ဆီဂျင် 

ထတ်ုလပ်ုတဲစ့က်ထားရိှမယ့ ်           အေဆာက်အအုနံဲ  

စက်ုံဝန်ထမ်းထားရှိမယ့ ်         ဝန်ထမ်းေနအိမ် 

ေဆာက်လပ်ုြခင်း၊ အဝစီတွိင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လ ပ်စစ် 

ထရန်စေဖာ်မာအုိးထားရိှမယ့်ေနရာ  တည်ေဆာက် 

ြခင်းေတွကို တစ်ပိင်တည်းေဆာင်ရက်ေနတာပါ။

အဲဒီလုပ်ငန်းေတွ  အားလုံးအတွက် ေငွကျပ်သိန်း 

၂၅ဝဝ လျာထားခန်မှန်းေပမယ့် ကုန်ေဈး န်းအေြခ

အေနနဲလုပ်ငန်းအေနအထားအရ  အဲဒီထက်မက 

ကန်ုကျိင်ုပါတယ်”ဟ ုအဆိပုါဦးေဆာင်ေစတနာရှင် 

များအဖွဲမ ှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာသည်။

ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းပီးစီးရန ်ခန်မှန်းထား

ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါဒုတိယလ  င်းကာလတွင် ေဒသခ ံ

ေစတနာရှင်အလှရှင်များ၊ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ အလှရှင် 

များက စေုပါင်းလှဒါန်းထားသည့ ်လှဒါန်းေငမွျားြဖင့ ်

အဆိုပါစက်ုံကို ေဆာက်လုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ယင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုမှ မိတ လီာခုိင်အတွင်းရိှ မိတ လီာ၊ 

မလ  င်၊ ဝမ်းတွင်း ၊  သာစည် မိနယ်များအြပင်  အနီး 

ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေပျာ်ဘွယ်၊ ေတာင်သာ စသည့်မိများ 

သိုလည်း လုိအပ်သည့်ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများအတွက် 

ေအာက်ဆီဂျင်      ြဖည့်တင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ် 

သည်။ အဆိပုါစက်ုအံား လာမည့ဩ်ဂတ်ုလကန်ုပိင်ုး 

တွင် ေဆာက်လပ်ုပီးစီးရန် ခန်မှန်းထားေကာင်းသရိ 

သည်။

ချမ်းသာ(မိတ ီလာ)

မိတ ီလာ၌ တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆီဂျင် လီတာ ၄ဝ ဆံ့ အုိး ၁၂၀

ြဖည့်တင်းေပးိုင်မည့် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံစတင်ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိ

ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁



 တ်မေစာင့်သူ၏ အြဖစ် တ်မေစာင့်သူ၏ အြဖစ်
မင်းယုေဝ

ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဓမ ဓမ 

ပုံြပင်ပုံြပင် မေမ့တဲ့ိုင် 
မေမ့ိုင်ပီ။ 

တစ်ှစ်ေြပာင်းေသာ်လည်း

ြဖစ်ေကာင်းငယ ်အေထွေထွတို 

ေြဖမေြပ ြမင်ေယာင်မှတ်လိုငယ ်

လွမ်းထပ်ေပွလီ။

တိုေခါင်းေဆာင် ဇာနည်များရယ်တို 

ြပည်ေကာင်းေအာင် ေသခံသွားေသာ်လည်း 

ရန်စွယ်ေတွပွားပါလို မသာမကည ်

ေအာ-် ြမန်မာြပည်မှာြဖင့် မုိက်ေမှာင်ဖံုး။ 

ြမတ်နန်းဇာနည် 

ြပာသာဒ်ကယ ်ေဆာင်ဘုံဆီက

မ ေပွလီ ရန်မာန်သွမ်းပါတဲ့ 

ခုေနြပည် ဌာနစခန်းဆီသို။ 

ေရာ်ရည်ကာ ေမ ာ်မည်မှန်းလိုငယ ်

(ဗိုလ်ချပ်ေရ) လှမ်းကည့်လှဲအုံး။

ဆရာမ ေငတွာရ၏ီ  ေငတွာရကီဗျာေပါင်းချပ်မှ   

ကဗျာကိ ုစာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ဆရာမင်းယုေဝ၏  လက်ေရးစင်ပုံြပင်ေပါင်းချပ်စာအုပ်မှ  ပုံြပင်ကို 

စာေရးသူ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ကဗျာကဗျာ

ေငွတာရီ

တစ်ရေံရာအခါ လိပ်တစ်ေကာင်သည် ေရအုိင်တစ်ခုတွင်ေနသည်။ ထုိေရအုိင် 

သို ငန်းှစ်ေကာင်သည်လည်း  လာေရာက်ကျက်စားေနထိုင်သည်။ 

ထိငုန်းှစ်ေကာင်ှင့ ်လပ်ိတိုသည် အေဆခွင်ပွန်းြဖစ်ကာ သင့ြ်မတ်စွာေနထိင်ုက 

ေလသည်။ 

တစ်ခါေသာ် ထိုအရပ်မှာ မိုးေခါင်သည်။ ထိုအရပ်ေဒသရှိ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ 

အင်းအိုင်များ ေရခန်းေြခာက်ကသည်။ 

သည်တွင် ငန်းှစ်ေကာင်သည် ေရရိှရာ အြခားေရအုိင်တစ်ခုသုိ ေြပာင်းေရ  

ေနထုိင်ရန် စီစ်ကသည်။ ထုိအခါ လိပ်က မိမိလည်းအတူ လုိက်ပါမည်ဟူ၍ ေြပာဆုိ 

သည်။ ငန်းတိုက မိမိတိုသည ်အေဆွခင်ပွန်းေကာင်းပီသစွာြဖင့် အတူေခ လိုပါ 

သည်။ သိုရာတွင် မြဖစ်ိုင်။ သည်မှာပင ်ေနရစ်ခဲ့ပါဟု ေြပာဆိုကသည်။ 

“အေဆွ လိပ်၊ ငါတိုှင့်အတူ  သင်  မည်သိုလိုက်ပါိုင်မည်နည်း။ ေရရှိရာ 

ေရအုိင်မှာ ေဝးလှသည်။ ငါတုိမှာ ေတာင်ပံရိှကာ ေကာင်းကင်ယံမှ ပျသံန်းသွား 

ိုင်သည်။ သင် ေြမြပင်မ ှမည်သို လိုက်ပါိုင်မည်နည်း” 

“ငါ့ကို သင်တို ေကာင်းကင်ယံမ ှသယ်ေဆာင်သွားလ င် ြဖစ်ိုင်ပါသည”် 

“မည်သိုသယ်ေဆာင်ရမည်နည်း” 

“တုတ်တစ်ေချာင်း၏ အစွန်းတစ်ဖက်စီကို သင်တို တ်သီးြဖင့် ကိုက်ချ ီ

ပျသံန်းပါ၊ ငါက တတ်ုေချာင်းအလယ်ကိ ုပါးစပ်ြဖင့ ်ကိက်ုချ ီလိက်ုပါိင်ုပါသည်” 

ငန်းှစ်ေကာင်သည် လိပ်၏အကံကို ှစ်သက်မိကသည်။ သိုရာတွင် 

အ ရာယ်ကို ေတွးမိသြဖင့ ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြပန်သည်။ 

“အေဆွလိပ်၊ သင့်အကံကား ေကာင်းပါေပသည်။ သိုရာတွင် အ ရာယ် 

ကီးလှသည်။ သင် စကားလုံးဝမေြပာဘ ဲ တ်ေစာင့စ်ည်းရန် အထူးလိအုပ်လှသည်။ 

အကယ်၍ သင် လုိက်ပါလာရာမှ စကားတစ်ခွန်း ေြပာမိပါက သင်ြပတ်ကျကာ 

ေြမသိုကျ၍ အသက်ဆုံး ံးေတာ့မည်” 

“အေဆွငန်းတုိ၊ သည်အတွက် မစုိးရိမ်ပါှင့်။ ငါ စကားမေြပာဘဲ  တ်ေစာင့်စည်း 

ိုင်ပါသည်။  တ်ေစာင့်စည်းရန ်မခက်ပါအေဆွတို” 

ေနာက်ဆံုး၌ ငန်းှစ်ေကာင်သည် လိပ်၏ အလုိကုိလုိက်ကာ ေခ ေဆာင်သွား 

သည်။ သူတုိသည် ခုိင်မာေသာတုတ်တစ်ေချာင်း၏ အစွန်းတစ်ဖက်စီကုိ  တ်သီးြဖင့် 

ခိင်ုမဲစွာကုိက်ချသီည်။ လိပ်ကလည်း တုတ်အလယ်ကုိ ပါးစပ်ြဖင့် ကုိက်ခဲထားသည်။ 

ငန်းတုိ အြမင့်သုိပျတံက်ရာ လိပ်သည်လည်း အတူတကွပါလာေလသည်။ 

သူတုိသည် ေကာင်းကင်ယံသုိတက်ကာ သစ်ပင်များ၊ ချံွယ်များ၊ လယ်ကွင်း 

များကိ ုြဖတ်သန်းပျသံန်းလာသည်။ မကာမ ီရာတစ်ရာေပ သို ေရာက်လာသည်။ 

ထိုရာကိုလွန်လ င် ေရရှိရာ ေရအိုင်သို ေရာက်ေတာ့မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုရာတွင် ရာသို ြဖတ်သန်းပျလံာစ် ရာသူရာသားများသည် သူတိုကို 

ြမင်ေတွကာ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက ်ြဖစ်ကသည်။

“အေဆွတုိအ့ံဖွယ်ပါတကား။ ငန်းှစ်ေကာင်က လပ်ိတစ်ေကာင်ကိ ုကံက ံ

ဖန်ဖန် သယ်ေဆာင်ပျသံန်းလာသည်။ ထူးဆန်းေလစွ” 

ထုိအခါ ငန်းှစ်ေကာင်က  ဘာမ ြပန်မေြပာ၊  တ်ေစာင့်လျက် ပျံမဲပျသံန်း 

သည်။ လပ်ိမှာမ ူမခခံျင်စတ်ိြဖစ်ေပ လာသည်။ ရာသရူာသားတိုကိ ုြပန်လည်ေချပ 

ေြပာဆိုလိုလာသည်။  တ်ေစာင့်ရမည်ကိ ုသတိမထားိုင်ေတာ့။ 

“ဟယ်... သူမိုက်တို၊ ငါတိုအမ ကိစ ှင့် ငါတိုပျသံန်းလာသည်ကိ ုသင်တို 

ဘာေကာင့ ်အထူးအဆန်းြဖစ်ေနကသနည်း”ဟ၍ူ လှမ်းေအာ် ေြပာလိက်ုသည်။ 

ထိခုဏမှာပင် လပ်ိသည် တတ်ုမှ  ြပတ်ထွက်ကာ ေြမြပင်သို ကျသွားသည်။ 

သူကိယ်ုခ ာသည် အစတ်ိစတ်ိ အမ ာမ ာကဲွေကကာ တစ်ခဏချင်း ေသဆုံးသွား 

ေလသည်။ 

ငန်းှစ်ေကာင်က...  

“ တ်ေစာင့်သင့်သည့်   အေြခအေနမျိးတွင်   တ်မေစာင့်သြဖင့် ငါတို 

အေဆွလိပ်သည် ပျက်စီးရေလပီတကား” 

ဟူ၍ ဝမ်းနည်းစွာ ြမည်တမ်းလျက ်ပျသံန်းသွားကေလသည်။ ။ 

(ပ တ ရမှ)



ဆယ်ေကျာ်သက်ှင့် လူမ ကွန်ရက်

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း(စက်မ တက သိုလ်)၏ ဆယ်ေကျာ်သက်အချစ်ှင့် ကံကမ ာစာအုပ်မ ှစာေရးသူ၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း
(စက်မ တက သိုလ်)

ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁

လူမ 

ဘဝ

ေနရာတိုင်း သူတိုရှိတယ်

ငလျင်ကိုသာ ပိုလိုက်ပါ
မကာခင်က ငလျင်တစ်ခလု ပ်သွားသြဖင့ ်မိတစ်မိတွင် ေနထိင်ုသမူျား 

ေကာက်လန်တကား ြဖစ်ကုန်ကသည်။ 

ထိအုခါ ဇနီးေမာင်ံှှစ်ဦးက သတူိုရဲသားငယ် ကိ ုအြခားမိမှာရိှသည့ ်

ဦးေလးထံသို အေဆာတလျင် ပိုလိုက်၏။

ှစ်ရက်ခန်အကာတွင် ဇနီးေမာင်ံှထ ံသံကိးေရာက်လာသည်။ သံကိး 

စာတွင် “နင်တိုသား ြပန်ပိုလိုက်ပီ၊ ငလျင်ကိုသာ ငါ့ဆီပိုလိုက်”တဲ့။

ပံး

စ
ရာ

ကေလးှစ်ေယာက ်စကားေြပာေနကသည်။

တစ်ဦးက  “ပုရက်ဆိတ်ေတွဟာ ရယ်စရာေကာင်းတဲ ့သတ ဝါေတွပဲ၊ 

သတူို အလပ်ုပ ဲလပ်ုေနကတယ်၊ တစ်ခါမှ မကစားကဘူးကွ” 

ဟု ေြပာသြဖင့ ်

ကျန်တစ်ဦးက  “အို ဒါေတာ့ ငါမသိဘူး၊ ငါတို ေပျာ်ပွဲစားထွက်တိုင်း အဲဒီ 

ေနရာမှာ သတူို ရိှေနကတာချည်းပ”ဲဟ ုြပန်ေြပာလိက်ု၏။

မာတင်ဖဲ

လမူ မဒီယီာှင့ ်အြခားမဒီယီာများသည် ဆယ်ေကျာ်သက်များ၏ သေဘာထားအြမင်ှင့ ်အြပအမအူေပ  

လ မ်းမိုးသည်။ ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် မီဒီယာ၏လ မ်းမိုးမ ကို သတိြပမိပါက မီဒီယာဖိအားကို ပိုမို 

ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းချပ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ စကားေြပာြခင်းှင့ ်ေမးြမန်းြခင်းသည ်သင်၏ကေလးကိ ုလူမ  

မီဒီယာှင့် အြခားမီဒီယာများ၏ လ မ်းမိုးမ ကို ထိန်းချပ်ရန် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်သည်။

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည ်မီဒီယာသတင်းအချက်အလက်များကို အလွန်အမင်းသုံးစွဲသူများ ြဖစ်ိုင ်

သည်။ သူတိုသည် လူမ မီဒီယာ သိုမဟုတ် အြခားမီဒီယာများတွင ်သူတိုြမင်သမ  ကားသမ ကို အမဲတမ်း 

ရယူသုံးစွဲေနကသည ်မဟုတ်ေချ။ ဆယ်ေကျာ်သက်များအေပ  မီဒီယာ၏လ မ်းမိုးမ သည် တမင်ရည်ရယ ်

သည်လည်း ြဖစ်ိင်ုသည်။ တိက်ုိက်ုလည်း ြဖစ်ိင်ုသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ေကာ်ြငာြခင်းသည် ကေလးများှင့ ်

ဆယ်ေကျာ်သက်များကိ ုမကာခဏ ဆဲွေဆာင်ကသည်။ ဆိလုိသုည်မှာ ကေလးများှင့ ်ဆယ်ေကျာ်သက်များ 

သည် အမှတ်တံဆိပ်ှင့် ုပ်ပုံများကိ ုပိုမိုသတိထားသိရှိလာကသည်။ 

မဒီယီာ၏ လ မ်းမိုးမ သည် သွယ်ဝိက်ုေသာအားြဖင့လ်ည်း ြဖစ်ေစိင်ုသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်Instagram, 

Snapchat, Facebook ှင့်  You Tube တုိတွင် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ုပ်ပံုများှင့် အေကာင်းအရာများ ပါဝင်က 

သည်။ သတင်းမဒီယီာများ၊ မှတ်တမ်းပ်ုရှင်များ၊ ဗဒီယီိဂုမ်ိးများှင့ ်အချိသခီျင်းများတွင် အကမ်းဖက်ပုစံှံင့ ်

ကမ်းတမ်းေသာ စကားတိုလည်း ပါဝင်ိုင်သည်။ 

လမူ မဒီယီာှင့ ်အြခားမဒီယီာများသည် ဆယ်ေကျာ်သက် အြပအမှူင့ ်သေဘာထားအြမင်များအေပ  

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ဩဇာလ မ်းမိုးမ လည်း ရှိိုင်ပါသည်။ သတင်းမီဒီယာများကိ ုစိတ်ဝင်စားေသာ 

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည ်လူမ ေရးှင့် ိုင်ငံေရးြပဿနာများကိ ုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာိုင်သည်။ 

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် လမူ မဒီယီာှင့ ်အြခားမဒီယီာများမှ အေရးကီးေသာ ကျန်းမာေရး သတင်း 

အချက်အလက်များကုိလည်း ရယူုိင်သည်။ ၎င်းတွင် လူငယ်စိတ်ဓာတ်ကျမ ှင့် ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် သတ်ေသြခင်း 

ကိ ုကာကွယ်ြခင်း အြပသေဘာဆန်ပီး ေလးစားမ ရိှေသာ ဆက်ဆံေရးကုိြမင့်တင်ြခင်း သုိမဟုတ် ကျန်းမာ 

ေသာ စားေသာက်ြခင်းှင့ ်လေူနမ ဘဝပုစံ ံအေလအ့ထများ အားေပးြခင်းတုိကုိ ရည်ရယ်ထားေသာ သတင်း 

စကားများ ပါဝင်သည်။

ုပ်ြမင်သံကား အစီအစ်များှင့် ုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ အရည်အေသွးေကာင်းေသာ ဇာတ်လမ်းများ 

သည် လင်ိမ ဆက်ဆေံရးများ၊ ကျား/မ သိုမဟတ်ု ကျင့ဝ်တ်များ စေသာ လက ဏာများကိ ုစူးစမ်းေလလ့ာရန် 

ဆယ်ေကျာ်သက်များကိ ုကူညီိုင်သည်။

မဒီယီာသည် ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ဆိုးသည်ြဖစ်ေစ ဆယ်ေကျာ်သက် အြပအမှူင့ ်သေဘာထားအေပ  

လ မ်းမိုးမ များစွာထဲမ ှတစ်ခုြဖစ်သည်ကိ ုအမဲတမ်းသတိရသင့်သည်။ အြခားလ မ်းမိုးမ များတွင် မိသားစု၊ 

သငူယ်ချင်းများှင့ ်ရယ်တခူျင်းများ၊ ယ်ေကျးမ ေနာက်ခှံင့ ်အြခားအရာများ ပါဝင်သည်။ ဤလ မ်းမိုးမ များ 

သည် များေသာအားြဖင့ ်မီဒီယာလ မ်းမိုးမ ထက် ပိုမိုအားေကာင်းိုင်သည်။

မီဒီယာသတင်းစကားများသည် ကိုယ်ခ ာပုံသဏ ာန်၊ ကျန်းမာေရးှင့် ိုင်ငံသားြဖစ်မ အပါအဝင် 

အချိေနရာများရှိ ဆယ်ေကျာ်သက်အြပအမူှင့် သေဘာထားများအေပ  မသင့်ေလျာ်ေသာလ မ်းမိုးမ  

သိုမဟုတ် အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ လ မ်းမိုးမ  ရှိိုင်သည်။

သင့်ကေလး၏ ကုိယ်ခ ာပံုသဏ ာန်ကုိ လူမ မီဒီယာ၊ အြခားမီဒီယာှင့် ေကာ်ြငာများက လ မ်းမုိးထား 

သည်။ ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် ပန်ိပါးေသာ သိုမဟတ်ု က က်သားစိင်ုကီးမားေသာ ကိယ်ုခ ာအမျိးအစား 

များကိ ုသတူိုကည့ေ်နေသာ မဒီယီာများတွင် မကာခဏ ေတွြမင်ပါက ၎င်းသည် သတူို၏ ကိယ်ုခ ာပုသံဏ ာန် 

ှင့် အစားအေသာက်အြပအမူအေပ  အကျိးသက်ေရာက်မ  ရှိိုင်သည်။ 

လူမ မီဒီယာှင့် အြခားမီဒီယာသည် ဆယ်ေကျာ်သက်များ၏ ကျန်းမာေရးှင့် လူေနမ  ဘဝပုံစံှင့ ်

ပတ်သက်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ  လ မ်းမုိးုိင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် မီဒီယာသတင်းစကားများသည် 

ကည့လ်ိက်ုလ င် ပုမှံန်ဟထုင်ရေသာ်လည်း အရယ်ေရာက်သမူျား၏ အြပအမြူဖစ်ေသာ တိလုမီိလု ီအစားအစာ 

များ၊ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းှင့ ်အရက်ေသာက်ြခင်းများကိ ုအတုယူိုင်သည်။

တာဝန်သိေသာ ုိင်ငံသားများြဖစ်ရန် ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် ယံုကည်စိတ်ချရပီး အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေသာ သတင်းအချက်အလက ်လိုအပ်သည်။ သိုေသာ် ေရးေကာက်ပွဲှင့ ်အြခားအချနိ်များတွင် 

လမူ မဒီယီာှင့ ်အြခားမဒီယီာများကိ ုအပျက်သေဘာ အသုံးြပကသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်သတင်းအရ(Fake 

news)သည် ဆယ်ေကျာ်သက်များအား ိင်ုငေံရးသမား၊ လထူုကား ထင်ေပ ေကျာ်ကားသမူျားှင့ ်ပတ်သက် 

၍ မှားယွင်းေသာ အချက်အလက်များကိ ုယုံကည်ရန် ဩဇာသက်ေရာက်ိင်ုသည်။ သိုမဟတ်ု တစ်ခါတစ်ရ ံ

တွင် အွန်လိုင်းဖိုရမ်များသည ်လူအုပ်စုများအေပ  ဘက်လိုက်ေသာ သိုမဟုတ် မုန်းတီးေသာ သေဘာထား 

များကို တိုးပွားေစသည်။ 

ဗီဒီယုိဂိမ်းများတွင် ေတွရေသာ အကမ်းဖက်မ သည် လက်ေတွဘဝ၌ ဆယ်ေကျာ်သက်များကုိ ရန်လုိြခင်း 

သုိမဟုတ် အကမ်းဖက်ြခင်းသုိ ဦးတည်ေစုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှကုိ က မ်းကျင်သူများက သေဘာမတူပါ။ သိုေသာ် 

လည်း ဗဒီယီိဂုမ်ိးများမှ အကမ်းဖက်မ  ြပဿနာကိ ုေြဖရှင်းရန် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းသည် သင်၏ကေလး 

ှင့ ်စကားေြပာဆိြုခင်းှင့ ်သင်၏ မသိားစ ုတန်ဖိုးများကိ ုမ ေဝြခင်းြဖစ်ေကာင်း သတူိုသေဘာတူကသည်။

လူသိထင်ရှား ေကျာ်ကားသူများှင့ ်မီဒီယာကို သူတို အသုံးြပနည်းက ဆယ်ေကျာ်သက်များအေပ  

စွမ်းအားရိှေသာ ဩဇာလ မ်းမိုးမ များ ရိှိင်ုသည်။ အထူးသြဖင့ ်လေူနမ ဘဝပုစံမံျား၊ ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများှင့ ်

လူသိထင်ရှားေကျာ်ကားသူများ လူမ မီဒီယာတွင် ြမင့်တင်ေသာ အြပအမူများြဖင့် ဆယ်ေကျာ်သက်များကုိ 

ဆွဲေဆာင်ိုင်သည်။ ဤသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ လ မ်းမိုးမ  ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ဥပမာ- You Tuber Logan Paul ၏ အ ရာယ်ရိှေသာ အြပအမ။ူ သုိရာတွင် လေူနမ ဘဝပုစံမံျား၊ တန်ဖိုးများ 

ှင့် အမူအကျင့်ေကာင်းများကို ြပသသည့် ထင်ရှားေကျာ်ကားသူများလည်း များစွာရှိသည်။ ထုတ်ကုန် 

ပစ ည်းများအတွက် ေကာ်ြငာရန် ထင်ရှားေကျာ်ကားသမူျားကိ ုအခေကးေင ွေပးရေကာင်း ဆယ်ေကျာ်သက် 

များ သတိြပရန်လိုသည်။

မီဒီယာ၏ လ မ်းမုိးမ ကိ ုကုိင်တွယ်ရန် ဆယ်ေကျာ်သက်များအားကူညီရန် မိဘများ နားလည်ထားသင့် 

သည်။ မဒီယီာသတင်းစကားများှင့ ်ထေိတွြခင်းသည် ေခတ်သစ်ဘဝ၏ အစတ်ိအပိင်ုးတစ်ခ ုြဖစ်ေသာ်လည်း 

ဂုြပသင့်ေသာအရာကိ ုေြဖရှင်းရန ်ဆယ်ေကျာ်သက်များကိ ုမိဘများက ကူညီိုင်သည်။ 

[Ref: Media influence on teenagers, raisingchildren.net.au]



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ေကျးလက်လမ်း၊ တံတားများ အဆင့်ြမင့်တင်ေဖာက်လုပ်ြခင်းြဖင့် လူမ စီးပွားဖွံဖိးေစမည်

ချမ်းေြမ့ေမာင်
ေနြပည်ေတာ်သည် ပဲခူးုိးမေတာင်တန်းှင့် ရှမ်းုိးမေတာင်တန်း ှစ်ခုတုိအကား ြမန်မာုိင်ငံ၏ အလယ်ဗဟုိအနီးတွင် တည်ရိှကာ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးှင့် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးအတွက် အချက်အချာမိြဖစ်ပီး မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး၊ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး၊ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့ ်

ကရင်ြပည်နယ်တိုှင့ ်ထိစပ်လျက်ရှိသည်။

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်တွင် ဒက ိဏ 

ခိုင်ှင့် ဥတ ရခိုင်ဟူ၍ ခိုင်ှစ်ခုရှိပီး ဒက ိဏ 

ခိုင်တွင် ဇမ သီရိမိနယ်၊ ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊ 

ပျ်းမနားမိနယ်ှင့် လယ်ေဝးမိနယ်တုိပါဝင်ပီး 

ဥတ ရခိုင်တွင် ေဇယျာသီရိမိနယ်၊ တပ်ကုန်း 

မိနယ်၊ ပုဗ သီရိမိနယ်ှင့ ်ဥတ ရသီရိမိနယ်တို 

ပါဝင်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်တွင် မိေပါင်း 

ရှစ်မိရှိပီး ေကျးရာစုစုေပါင်း ၇၉၆ ရာရှိသည့ ်

အနက် ေကျးရာ ၁၇၉ ရာသည် ရာသီမေရးသွား 

လာိုင်ပီး ေကျးရာ ၆၁၇ ရာသည် ေြခာက်ေသွ 

ရာသီမှသာ သွားလာိုင်သည်။ ထိုေကာင့ ်ရာသီ 

မေရးသွားလာိုင်သည့်လမ်းများ    ြဖစ်ေစရန ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ေကျးလက်လမ်း 

ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိသည်။

ေကျးလက်လမ်း၊ တံတားများဖွံဖိးပီး ေရရှည ်

တည်တံေ့အာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့ ်ေကျးလက် 

ေနြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝဖွံဖိးေစရန်ှင့ ်

ေကျးလက်လမ်း   စ်ဆက်မြပတ်     ဖွံဖိးေရး 

ေကျးလက်ထုတ်ကုန်များ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ 

စွာြဖင့် ေဈးကွက်သို ေကျးလက်လမ်းကို အသုံးြပ 

ပီး အြမန်ဆံုးေရာက်ရိှေရး၊ ေကျးလက်ေန ြပည်သ ူ

များ၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမ ေရးစသည့ ်

ကိစ များအတွက် ေကျးလက်လမ်းကွန်ရက်များ 

အသုံးြပပီး အြမန်ဆုံး ဆက်သွယ်သွားလာိင်ုေရး၊ 

အမျိးသားပိုေဆာင်ေရးပင်မစမီကံန်ိးကိ ုအေထာက် 

အကူြဖစ်ေစေရးတိုသည ်ေကျးလက်ေန ြပည်သူ 

များအတွက် ချမှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်များ 

ြဖစ်သည်။

၂၀၃၀  ြပည့်ှစ်တွင် ြမန်မာုိင်ငံရိှ ေကျးရာများ 

အားလုံး၏   ၈၀  ရာခိုင် န်းှင့်  ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခုိင် န်းအေပ  ရာသ ီ

မေရး သွားလာိုင်ေသာ ေကျးလက်လမ်းများ 

အြဖစ်   ှစ်စ်အဆင့်ြမင့်ေဆာင်ရက်ေရးသည ်

လည်း     ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန 

အေနြဖင့် ြပည်သူအတွက ်မြဖစ်မေနေဆာင်ရက ်

ေပးရမည့် ရည်မှန်းချက်ြဖစ်ရာ ထိုရည်မှန်းချက ်

များကို ပါဝင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေပး

မည့ ်ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနကိ ုေဆာက် 

လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုှစ်   ဇူလိုင်  ၂၁ 

ရက်တွင် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ေကျးလက်လမ်း       ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနသည ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ    ေနြပည်ေတာ်အတွင်း 

ေနထိုင်ကေသာ ေကျးလက်ေနြပည်သူ ၈၇၀၄၃၀ 

အတွက် ေြမသားလမ်းသာရှိေသာ အေြခအေနမှ 

ရာသီမေရးသွားလာိုင်သည့်    ကတ ရာလမ်း၊ 

ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေချာလမ်း၊ အမာခလံမ်းများ 

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသေဆာက်  ဝါးတံတား၊ 

သစ်သားတတံားများမှ သဘာဝေဘးဒဏ်ခံိင်ုေသာ 

သံကူကွန်ကရစ်တံတားများအြဖစ ်  လည်းေကာင်း 

အဆင့်ြမင့်တင ်ေဆာက်လုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။

ေကျးလက်ှင့်မိြပလူေနမ ဘဝ ကွာဟမ နည်းပီး 

တစ်ေြပးညီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်ေကျးလက ်

လမ်းများကိ ုအဆင့်ြမင့်တင်ရာတွင ်ေနြပည်ေတာ် 

အတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ၆၄/၇ ဒသမ ၇၁ မိုင်၊ 

ကတ ရာလမ်း ၁၀၄/၃ ဒသမ ၆ မိုင်၊ ေကျာက်လမ်း 

၁၈၇/၂ ဒသမ ၀၈ မိုင်၊ အမာခံလမ်း ၄၃၇/၄ ဒသမ 

၄ မိင်ု၊ ေြမသားလမ်း ၄၈၆/၆ ဒသမ ၂၇ မိင်ု၊ ဆိင်ုကယ် 

လမ်း ၃၂၇/၀ ဒသမ ၆၃ မိုင် စုစုေပါင်းေကျးလက ်

လမ်းမိုင ်၁၆၀၈/၀ ဒသမ ၇၂ မိုင်ကို ေနြပည်ေတာ် 

ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနက အဆင့်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ေနြပည်ေတာ် ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီး

ဌာနသည် ဌာနစတင်ဖဲွစည်းခ့ဲသည့် ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ 

ဘ  ာှစ်မှ   ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အထိ 

ကွန်ကရစ်လမ်း ၈၅/၇ ဒသမ ၃ မိင်ု၊ ကတ ရာလမ်း 

၅၉/၁ ဒသမ ၆၃ မိုင်၊ ေကျာက်ေချာလမ်း ၈၇/၄ 

ဒသမ ၂၃ မိုင်၊ ဂဝံ/ဂျင်းလမ်း ၁၅၁/၄ ဒသမ ၈၈ 

မိင်ု၊ ေြမသားလမ်း ၁၂၃/၃ ဒသမ ၈၂ မိင်ု စစုေုပါင်း 

လမ်းမုိင် ၅၀၇/၅ ဒသမ ၈၆ မုိင်ကုိ ေကျးလက်ေန 

ြပည်သူများအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးုိင် 

ခဲ့သည်။

စာမျက်ှာ ၂၃ သို  

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏခုိင် လယ်ေဝးမိနယ် ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမှေဆာင်ရက်သည့် ေညာင်ပင်သာေကျးရာှင့် 

သာဝတ ိအုပ်စု စည်ပင်သာေကျးရာဆက်သွယ်ေသာ လမ်းေပ ရှိ ေရနီေချာင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား (ေပ ၁၁၀)။

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဒက ိဏခုိင် ပျ်းမနားမိနယ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်သည့် 

နတ်သူရဲ-ေပါစံေခါ-သစ်စိမ့်ပင ် ေကျးရာချင်းဆက်ကတ ရာလမ်း။ 

ေကျးလက်လမ်း ဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနသည် 

ေနြပည်ေတာ်အတွင်း ေနထိုင်ကေသာ

 ေကျးလက်ေနြပည်သူ ၈၇၀၄၃၀ အတွက် 

ေြမသားလမ်းသာရှိေသာ အေြခအေနမှ 

ကတ ရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေချာလမ်း၊ 

အမာခံလမ်းများအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ 

ဝါးတံတား၊ သစ်သားတံတားများမှ 

သံကူကွန်ကရစ်တံတားများအြဖစ် လည်းေကာင်း

 အဆင့်ြမင့်တင် ေဆာက်လုပ်ေပး...



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၂ မှ  

ေကျးလက်တံတားများ

ထို ြပင ်  ေကျးလက်တံတားများအေနြဖင့  ်

ေနြပည်ေတာ်အတွင်း ကွန်ကရစ်တံတား ၄၆ စင်း၊ 

သစ်သားတံတား သုံးစင်း၊ ေရေကျာ်အစင်း ၃၀၊ 

Box Culvert ၂၆၆ စင်း စုစုေပါင်း ၃၄၇ စင်းကို 

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ဌာန၏ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနကို စတင် 

ဖွဲစည်းခဲ့သည့်    ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ  ာှစ်မှ     

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ  ာှစ်အထိ  ကွန်ကရစ်လမ်း 

၈၅/၇ ဒသမ ၃ မိုင်၊ ကတ ရာလမ်း ၅၉/၁ ဒသမ 

၆၃ မိုင်၊ ေကျာက်ေချာလမ်း ၈၇/၄ ဒသမ ၂၃ မိုင်၊ 

ဂဝ/ံဂျင်းလမ်း ၁၅၁/၄ ဒသမ ၈၈ မိင်ု၊ ေြမသားလမ်း 

၁၂၃/၃ ဒသမ ၈၂ မိုင် စုစုေပါင်းလမ်းမိုင ်၅၀၇/၅ 

ဒသမ ၈၆ မုိင်ကုိ အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲပီး 

ေနြပည်ေတာ်အတွင်းရိှ ေကျးလက်လမ်းများအား 

ရာသီမေရးသွားလာိုင်ေသာလမ်းမှာ ၂၂ ဒသမ ၅ 

ရာခိုင် န်းှင့် ေြခာက်ေသွေသာရာသီတွင် သွား 

လာုိင်ေသာလမ်း ၇၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင် န်း ေဆာင် 

ရက်ိုင်ခဲ့သည်။

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ မဟာ 

ဗျဟာရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၃၀ ြပည့ှ်စ်တွင် ြမန်မာ 

တစ်ိုင်ငံလုံးရှ ိေကျးရာများ၏ ၈၀ ရာခိုင် န်းှင့် 

ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင် န်း ေကျးလက ်

လမ်းများကို   အသုံးြပိုင်ရန်ြဖစ်သည့်အတွက ်

လက်ရိှစာရင်းေကာက်ယူထားေသာ ေကျးရာများ 

၏ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ှင့်အထက်ရိှ ေကျးရာအားလံုး 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် လူဦးေရ ၉၀၀ အထက်ရှိ 

ေကျးရာအားလုံး၏ ၉၅ ရာခိင်ု န်း၊ ၂၀၂၅ ခှုစ်တွင် 

လဦူးေရ ၂၅၀ ှင့အ်ထက်ရိှ ေကျးရာများအားလုံး၏ 

၇၅ ရာခိုင ် န်းှင့ ် လူဦးေရ ၂၅၀ ေအာက်ရှိ 

ေကျးရာအားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင် န်းတိုကို ၂၀၃၀ 

ြပည့် ှစ်တွင် ရာသီမေရးသွားလာုိင်ေသာလမ်းများ

အြဖစ် ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။

ဆက်လက်အဆင့်ြမင့်တင်မည်

ထိုအတ ူေနြပည်ေတာ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရး

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအတွင်းရှ ိ

ေကျးလက်လမ်း၊ တံတားများ ေရရှည်တည်တံ့ 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင် 

ရက်ေပးြခင်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုမြပတ် ေဆာင်ရက် 

ေပးသွားမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ေကျးလက်ှင့်မိြပ 

တစ်ေြပးညီဖွံဖိးတိုးတက်လာ၍ ေနြပည်ေတာ် 

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ် ဥတ ရခိင်ု တပ်ကုန်းမိနယ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရက်သည့ ်မကျးီပင်-ေကျာက်စရစ်ကန်ုး 

ေကျးရာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း။

အတွင်းရိှ  ေကျးလက်ေနြပည်သမူျား၏  လမူ စီးပွား 

ဘဝများသည ်အရှိန်အဟုန်ြဖင့်  ဖွံဖိးတိုးတက ်

လာမည်မှာ မလဲွဧကန်ြဖစ်ေကာင်း ေရးသားတင်ြပ 

လိုက်ရပါသည်။        ။

၁။ တပ်မေတာ်က ုိင်ငံေတာ်တာဝန်ကုိ လ ဲေြပာင်းရယူခ့ဲရသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန  

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

ကိ ုမလုိလားသည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ လူပုဂ ိလ်၊ အဖဲွအစည်းများ၏ ေသွးထုိးလ ံေဆာ်မ ၊ ေြခာက်လှန်မ  

ယခုြဖစ်စ်ကာလအတွင်း လူသတ်မ ၊ လုယက်မ ၊ မီး  မ ၊ မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ 

လုံ ခံ ေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့် 

ြပည်သူအချိအား  အုပ်စုဖွဲ  ကိုယ်ထိလက်ေရာက်တိုက်ခိုက်မ ၊   အစုိးရပိုင်  

အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  နက်  င်းစွာ 

ကာယကေံြမာက် ပါဝင်သမူျားမှအပ စိုးရမ်ိစတ်ိေကာင့ ်ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနက 

သည့်  ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ် 

အသီးသီးမှ ပုဂ ိလ်များ၊ ိုင်ငံသားများအား ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
တိုေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံား 

များသည် EAO များတည်ရိှရာေနရာများှင့ ်ြပည်ပုိင်ငံများသုိ စုိးရိမ်စိတ်များြဖင့် တမ်ိးေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

၂။ ၎င်းတိုအေနြဖင့် မတရားအသင်းှင့် အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ ၎င်းတိုှင့် 

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

၃။ ယခြုဖစ်စ်ကာလအတွင်း လသူတ်မ ၊ လယုက်မ ၊ မီး  မ ၊ မိင်ုးေဖာက်ခဲွမ ၊ လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား 

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ ိလ်များ၊ ိုင်ငံသားများအား ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမ ှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသုိ  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စုိးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ



ဇူလိုင်   ၁၉၊   ၂၀၂၁

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗိမာန်က ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွက်  စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊  ြပဇာတ်စာေပ  
တတိယဆုရရှိသည့ ်စာေရးဆရာ  ေမာင်စိုးထိုက ်  (သုံးဆယ်) ၏ 
“တာဝန်ကုိယ်စီရိှပါသည်ှင့် အြခားြပဇာတ်များ” စာအုပ်ကုိ ေရာင်းေဈး 
ကျပ် ၁၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုတွင် ရန်ကန်ု-ေနြပည်ေတာ် အေဝးေြပးလမ်းမကီး 
တွင် ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းလိက်ုနာပီး အ ရာယ်ကင်းရှင်း 
ေရးအတွက် ပညာေပးြပဇာတ်အပါအဝင ် ြပဇာတ်တို ၉ ပုဒ် ပါဝင် 
သည်။ ြပဇာတ်များတွင် ြမန်မာ့ုိးရာယ်ေကျးမ  ထံုးဓေလ့များ မေပျာက် 
ပျက်ေစေရး၊    စာရိတ မ  ိင်ကံ့ခိုင်ေစေရး၊   ေကျးဇူးသိတတ်ရန် 
လိုအပ်မ ၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းှီးေစေရးှင့ ် 
ိုးရာေလှသဘင်စသည် ့   အေကာင်းအရာများကိ ု  ြပဇာတ်အသွင် 
ြခယ်မ န်းတင်ြပထားသည်။ တစ်ခန်းရပ် ြပဇာတ်များအြဖစ ်စင်တင် 
ကြပိုင်သည့ ်ြပဇာတ်စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ ်ြဖစ်သည်။ 

တာဝန်ကိုယ်စီရှိပါသည်ှင့ ်အြခားြပဇာတ်များ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန် 
က ၂၀၁၈ ခှုစ်အတွက် စာေပဗမိာန်စာမဆူ၊ု ကဗျာေပါင်းချပ် တတယိ 
ဆရုရိှသည့ ်စာေရးဆရာ အထဝါစိုး (မ ေလး) ၏ “စာပွင့ဝ်တ်မ န်ကဗျာ 
များ”စာအုပ်ကုိ ေရာင်းေဈး ကျပ်၂၂၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရိှသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင ်   ဝတ တိုစုစုေပါင်း  ၇၆  ပုဒ်   ပါဝင်သည်။ 
မသိားစဖဲွု၊ အညာေကျးလက်ဖဲွ၊ မိဖဲွ၊ အမျိးသားအားမာန်ဖဲွများအြပင် 
လငူယ်ှင့မ်ူးယစ်ေဆးဝါး အ ရာယ်ကိ ု န်းဆိေုသာ ကဗျာများလည်း 
ပါဝင်သည်။ ကဗျာဟန်အေနြဖင့် ေလးဆစ်ချိးအတွဲများကို လ  င်လ  င် 
သုံး၍ ေရးဖဲွထားသည်။ ကဗျာတစ်အုပ်လံုးတွင် ေတးထပ်၊ လွမ်းချင်း၊  
တျာချင်း၊ အခဲျင်း၊ အိင်ုချင်း၊ စကာလည်ေတးထပ်၊ ဧကပိဒ်ုရတ၊ု ဟိကု  
စသည်ြဖင့ ်ကဗျာပုံစံအမျိးမျိးြဖင့ ်ေရးဖွဲထားသည်။ ေရးဖွဲပု ံေပါ့ပါး 
သွက်လက်ပီး အရပ်သံုးစကားလံုးများှင့် ပါဠိသက်စကားလံုးများကုိ 
ထည့်သွင်းသုံးစွဲထားသည့် ကဗျာစာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ် ြဖစ်သည်။ 

စာပွင့်ဝတ်မ န်ကဗျာများ

နာမည်ှင့် ြမန်မာ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပ 
ဗိမာန်က ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ သုတပေဒသာ 
(ဝိဇ ာ) ဒုတိယဆုရရှိသည့ ်စာေရးဆရာမ ေမြမန်မာ၏ “နာမည်ှင့် 
ြမန်မာ” စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၇၀၀ ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက် 
ရှိသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင ်နာမည်မှည့်ပုံ နည်းစနစ်များကိ ုအဓိကထား 
ေရးသားထားသည်။ ကမ ာေပ ရှိ နာမည်မှည့်ပုံများှင့ ်ြမန်မာတို၏  
နာမည်မှည့်ပုံများကိ ုနည်းစနစ်ကျနစွာ ေရးသားတင်ြပထားသည်။ 

ြမန်မာနာမည်မှည့န်ည်း အမျိးမျိးအေကာင်း၊ ပဂုေံခတ်မှ မျက်ေမှာက် 
ေခတ်တိုင်ေအာင် ြမန်မာနာမည်များ အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလဲလာပုံ၊ 
ကျား၊ မ နာမည်၊ တိုင်းရင်းသားနာမည်၊ နာမည်ှင့် ဆက်စပ်ေသာ 
ဝိေသသသေဘာများကုိလည်း အေသးစိတ်  အုစိတ်  အကုိးအကား 
များြဖင့ ်ေဖာ်ြပသည်။ နာမည်ှင့် ယုံကည်လိုက်နာမ ဓေလ့၊ နာမည် 
အေပ  စိက်ုလက ဏာ လ မ်းမိုးမ ၊  နာမည်ှင့ ်  လမူ ဆက်ဆေံရးတို၏   
ထူးြခားြဖစ်တည်မ များကိုလည်း    စိတ်ဝင်စားဖွယ်   ေဖာ်ထုတ ်
တင်ြပထားသည့ ်စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်သည်။ 

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စာေပ 
ဗိမာန်က  ၂၀၁၈  ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ ြပဇာတ်စာေပ 
တတိယဆုရရှိသည့ ် စာေရးဆရာ  ေမာင်လွယ်အိတ်၏  “ေခတ်သစ် 
ေဂါတမ”ီ စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၄၀၀ ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက် 
ရှိသည်။ . 

ယင်းစာအပ်ုတွင် အခန်းေပါင်း ၃၀ ပါဝင်ပီး ဇာတ်ေကာင်အင်အား 
များစွာ ပါဝင်သည့် ြပဇာတ်ရှည ် ြဖစ်သည်။ စာေရးသူက ေကျးရာသ ူ 
ေကျးရာသားများ၏ ုိးရှင်းပွင့်လင်းေသာ စုိက်ရိှပံု၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 
ကူညီိုင်းပင်းကပုံများ၊ တိုင်းရင်းသူတို၏ ိုးသားတည်ကည်ေသာ 
စတ်ိဓာတ်များကိ ုှစ်လိဖွုယ်ြဖစ်ေအာင် တင်ဆက်ထားသည်။ သသံယ 
ှင့ ်အမန်ုးတရားက လမ်းမှားသို တင်ပုိေပးုိင်ေကာင်း၊ နားလည်မ ှင့် 
ချစ်ြခင်းေမတ ာတရားက လမ်းမှန်ေပ သို  ြပန်လည်ပိုေဆာင်ေပးိုင ်
ေကာင်းစသည့ ်အသတိရားများကိပုါ ေဝငှထားေပးရာ စာအပ်ုေကာင်း 
တစ်အုပ်ြဖစ်သည့်အြပင ်စာဖတ်ပရိသတ်များအဖို သုတရသရရှိမည ်
ြဖစ်သည်။  

ေခတ်သစ်ေဂါတမီ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗိမာန်က ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွက်   စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊   စာပေဒသာ 
ဒုတိယဆုရရှိသည့ ်စာေရးဆရာ မင်းသ င်ေအာင် (တွံေတး) ၏ “ရာမ 
ဇာတ်ထကဲ ေရေကျာ်ေမာင်ေမာင်” စာအပ်ုကိ ု ေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၅၀၀  
ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုတွင် ြမန်မာစာေပှင့ ်ယ်ေကျးမ နယ်ပယ်အတွင်းသို 
ပဂုေံခတ်ှင့ ်အင်းဝေခတ်တို၌ ရာမဇာတ်ဝတ  စတင်စီးဆင်းဝင်ေရာက် 
လာခဲ့ပုံမှအစြပ၍    ရာမာယဏသမိုင်းေကာင်း၊    နန်းတွင်းရာမ 
ဇာတ်ေတာ်ကီးှင့ ်ဇာတ်ဝင်သခီျင်းကီးများကိ ုေြခရာေကာက် စစုည်း 
ထားသည်။ ဆယ်ေကျာ်သက်အရယ်တွင် ရာမဇာတ်၌  ေရ သမင် 
အကြဖင့် နာမည်ရခဲ့ပီး ေနာက်ပိုင်းတွင် ရာမဇာတ်သဘင်ပညာရှင ်
တစ်ဦး ြဖစ်သည့ ်ေရေကျာ်ေမာင်ေမာင်၏ ဘဝတစ်စတ်ိတစ်ေဒသသည် 
ရာမဇာတ်ှင့် တစ်သားတည်း ေပျာ်ဝင်ခဲ့ရာမ ှဘဝဆည်းဆာအချနိ်၌ 
သာသနာ့အရိပ်သို ခိုဝင်ခဲ့ပုံ ဘဝဇာတ်ခုံကို ေရးဖွဲထားေသာ စာအုပ် 
ေကာင်း ြဖစ်သည်။ 

ရာမဇာတ်ထဲက ေရေကျာ်ေမာင်ေမာင်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စာေပဗမိာန် 
က ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ လူငယ်စာေပ တတိယ 
ဆုရရှိသည့် စာေရးဆရာ ိုက်၏  “သမီးှင့်  သားသို ေပးစာများ” 
စာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး ကျပ ်၁၃၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင ်ေဆာင်းပါး ၁၅ ပုဒ် ပါဝင်ပီး ေပးစာပုံစ ံစကား 
ေြပာြဖင့ ်ေရးဖဲွထားသည်။ ေဆာင်းပါးတစ်ပဒ်ုချင်းစကီိ ု ဦးတည်ချက်ှင့် 
အညီ စုစုစည်းစည်း လှလှပပ ေရးသားတင်ြပထားသည်။ လူငယ်များ 
ကိ ုအေတွးလမိ ာ၊ အသတိရား၊ ေတွးေခ ိင်ုစွမ်းအားှင့ ်ဆင်ြခင်eာဏ်  
တိုးတက်ေစရန် သိမ်ေမွစွာ သွန်သင် န်ြပဆုံးမထားချက်များကို 
ေြပြပစ်ေသာ အေရးအသား ဆီေလျာ်ေသာ နမူနာ၊ ဥပမာများ၊ ြဖစ်ရပ် 
များှင့ ်လငူယ်များအတွက်  ဦးတည်စစုည်းေရးသား တင်ြပထားသည်။ 

လူငယ်များအတွက ်အကျိးရှိေစမည့ ်ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်ေသာ 
အားထားထိုက်သည့်အတွက ်စာဖတ်ပရိသတ်များ လက်ဝယ်ထားရှ ိ
သင့်သည့် စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ ်ြဖစ်ပါသည်။  

အဆိုပါစာအုပ်များကို အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ 
စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ အမှတ် 
(တ- ၅၅)၊ သေြပကုန်းေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရှ ိစာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်

(ဖန်ုး ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်း ကား၊ မ ေလးမိ 

ရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆) ှင့ ်အမိမိရိှ စာေပ 
ဗိမာန် ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင ် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်းှင့် 
လက်ကားမှာယလူိပုါက အမှတ်- ၅၂၉-၅၃၁၊  ကန်ုသည်လမ်းရိှ စာေပ 
ဗိမာန်၊ အေရာင်းဌာန (ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈) သို 
ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                       သတင်းစ်

သမီးှင့် သားသို ေပးစာများ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၈
ြပန်ကားေရး  ဝန်ကီးဌာန၏ 
လမ်း န်မ ြဖင့်     ပုံှိပ်ေရးှင့ ်  
ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပ 
ဗမိာန်က  ေဒါက်တာေမာင်ေမာင် 
ေရးသားသည့်   “သားေမာင  ်
စစ်သည်သုိ” စာအပ်ုကိ ုထတ်ုေဝ 
ြဖန်ချလိိုက်ပီြဖစ်သည်။ ယင်း 
စာအုပ်မှာ      စတုတ အကိမ် 
ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်သည်။ ကုိယ်တုိင် 
လည်း  တပ်မေတာ်သားြဖစ်ပီး 
တပ်မေတာ်သားစစ်သည်တို၏  
ဖခင်ြဖစ်သကူ   တပ်မေတာ်သည်    
ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအတွက်  အေရးပါ 
သည့် အခန်းက  ြဖစ်ေကာင်း 
ေရးသားထားသည့ ်  စာအုပ်ြဖစ ်
သည်။  

စာေရးသူသည် ၁၉၄၃ ခုှစ်တွင် 
ဗမာ့ကာကွယ်ေရး  တပ်မေတာ် 
တွင်  စတင်တာဝန်  ထမ်းေဆာင် 
ကာ      မဂ  လာဒုံစစ်တက သိုလ်    
စတုတ ပတ်     ဗိလ်ုသင်တန်း 
တက်ေရာက်ခ့ဲသည်။  ထုိမှ ရန်ကုန် 
တက သုိလ်  တက်ေရာက်ကာ 
အဂ  လပ်ိစာဂဏ်ုထူးြဖင့ ် ဝဇိ ာဘဲွ၊    
ဥပေဒဝိဇ ာဘဲွ၊  ဥပေဒပါရဂူဘဲွတုိ  
ရရှိခ့ဲသူ   ြဖစ်သည်။  ရန်ကုန် 

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေရးသားသည့ ်
“သားေမာင်စစ်သည်သို” စာအုပ် ထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ

တင့်ေဆွ (ဖျာပုံ) ေရးသားသည့ ်
“ေကျာပိုးအိတ်ေလးကိ ုချကီာလွယ်” စာအုပ် ထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၈
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ ်
ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  
စာေပဗိမာန်က တင့်ေဆွ (ဖျာပံု) 
ေရးသားသည့် “ေကျာပိုးအိတ ်
ေလးကိ ုချကီာလွယ်” စာအပ်ုကိ ု
ထုတ်ေဝ   ြဖန်ချလိိုက်သည်။ 
ယင်းစာအပ်ုမှာ    ၂၀၁၀  ြပည့ှ်စ် 
အတွက်     အမျိးသားစာေပ 
(စာပေဒသာ) ဆရုစာအပ်ုြဖစ်ပီး   
ပ မအကိမ်    ထုတ်ေဝြခင်း 
ြဖစ်သည်။  ဇနီးအြဖစ်  အှစ် 
(၆၀) တိုင်တိုင်   တာဝန်ကျရာ 
ေဒသအသီးသီးသို လိုက်ပါပီး 
ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ကျန်းမာေအာင်၊ 
ေပျာ်ရ င်ေအာင်၊ အလုပ်တာဝန ်
များ ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်ိင်ု 
ေအာင် ဖဝါးေြခထပ ်အမဲမခွဲဘ ဲ
လိုက်ပါပါရမီ ြဖည့်ခဲ့ရသူ ဇနီး 
သည်ကိ ုရည်စူး၍ ေရးသားထား 
သည့ ်   မှတ်တမ်းစာအပ်ုြဖစ်သည်။  
ေြမြပန်ေတာင်ေပ ၊   ပင်လယ် 
ကမ်းိုးတန်း၊ ြမန်မာြပည်အှံ 
တာဝန်ကျရာ     ေဒသများသို 
ေကျာပိုးအိတ်ေလးလို လိုက်ပါ 
ေနရပီး ဆင်းရဲအတူ၊ ချမ်းသာ 
မခဲွ၊ ဝါးတတဲန်းလျား၊ စစ်ေြမြပင် 

ပါမကျန်      တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး 
ချည်ေှာင်တွယ်တာ  လွယ်ပိုးခဲ့ 
ရသူြဖစ်၍ ဇနီးသည်ကို စစ်သား 
တစ်ေယာက်၏ ေကျာပိုးအိတ် 
ေလးဟ ုတင်စားဖဲွဲွကာ စာအုပ် 
နာမည်ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

စာေရးသူသည်   တပ်မေတာ်သား 
ဘဝတွင် ရဲေဘာ်မှ  ဗိုလ်မှးချပ ်
အထ ိရာထူးအဆင့်ဆင့် တာဝန်ယ ူ
ခဲ့ပီး တပ်စမှုး၊ တပ်ခဲွမှး၊ တပ်ရင်း  
မှး၊ တိင်ုးမှး၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး  တာဝန်များ 
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရပု ံ  များကိုလည်း 
အတတ်ိုင်ဆုံး    ြပည့်စုံမှန်ကန် 
ေအာင်    ေရးသားထားသည်။  

လွတ်လပ်ေရး  ကိးပမ်းမ ကာလမှ 
စ၍      လွတ်လပ်ေရးရရှိပီး     
ေသာင်းကျန်းမ    ေချမ န်းေရး    
ကာလများတင်ွ   တပ်မေတာ်၌ 
ကျရာတာဝန်များကုိ စစ်ဆင်ေရး၊ 
ေလ့ကျင့်ေရး၊   စီမံေရးများ  မည် 
ကဲ့သို   ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရသည်ကိ ု    
မှတ်တမ်းတင် ေရးသားထားသည်။ 

 စာအပ်ုတွင် စာမျက်ှာ (၃၉၇) 
မျက်ှာပါဝင်ပီး   အခန်းေပါင်း 
(၄၈) ခန်း   ပါဝင်ကာ  မှတ်တမ်း 
ဓာတ်ပုံများ၊   ေကျးဇူးတင်လ ာ၊ 
ကျမ်းကိုးစာရင်းများှင့် ြပည့်စုံ 
ေဝဆာစွာ ေရးသားထားသည်။ 
တန်ဖိုးေငွကျပ ်    ၇၅၀၀  ြဖင့် 
ရန်ကုန်မိ အမှတ် ၅၂၃-၅၃၁ 
ကုန်သည်လမ်းရှ ိ   စာေပဗိမာန် 
စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ 
၀၁-၃၈၁၄၄၈)၊  အမှတ် တ-၅၅၊ 
သေြပကန်ုးေဈး  ေနြပည်ေတာ်ရိှ  
စာေပဗိမာန် စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း 
၀၆၇-၃၄၁၆၄၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ 
လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ မ ေလး 
မိရိှ   စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်
(ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆) တိုတွင် 
ဝယ်ယူရရှိိုင်ေကာင်း  သတင်း 
ရရှိသည်။                 သတင်းစ်

တက သိလ်ုတွင် ကထကိ၊ ြပန်ကား 
ေရးဌာန   နယူးတုိင်းသတင်းစာ 
အယ်ဒီတာဘဝမှသည်    တရား 
သူကီးချပ်၊ ုိင်ငံေတာ်ေကာင်စီ      
ဥက   ၊  ိုင်ငံေတာ်သမ တတာဝန် 
များကို ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ဗမာ့တပ်မေတာ်တွင်   ေခတ  
တာဝန်ထမ်းခ့ဲစ်အတွင်း ေတာ်လှန် 
ေရး၊  စစ်ေရးအေတွအကံများကိ ု     
သားြဖစ်သူ    တပ်မေတာ်သား   
စစ်သည်ကို       ရည်စူးကာ   
ေရးသားခဲ့ြခင်းဟ ု      ဆိုေသာ် 
လည်း     သားေမာင်စစ်သည်များ၊    
တိင်ုးြပည်၏ သားေကာင်းရတနာ 
များအားလုံးအတွက် ရည်ရယ်ရင်း 

ြဖစ်သည်။  မိမိ၏ ငယ်ဘဝ၊ ဗမာ့ 
ကာကွယ်ေရး တပ်မေတာ်သား 
ဘဝ၊ စစ်တက သုိလ် ေကျာင်းသား 
ဘဝ၊ တက သုိလ်ေကျာငး်ဆရာ 
ဘဝ၊  ြပန်ကားေရးဌာန  အယ်ဒီ 
တာဘဝ၊  လန်ဒန် ပညာေတာ်သင် 
ဘဝတိုှင့အ်တ ူ  ိင်ုငံ၏အကျိးကုိ  
တပ်မေတာ်သည်    ြပည်သူတုိှင့် 
အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့ ်
အစ်အလာေကာင်းများကုိ စံုလင်  
စွာေရးသားထားသည်။ 

စာအုပ်တွင်      စာမျက်ှာ 
(၂၇၇)မျက်ှာ  ပါဝင်ပီး  အခန်း 
(၈)ခန်း ပါဝင်သည်။ တန်ဖုိး 
ေငွကျပ် ၅၀၀၀ ြဖင့်  ရန်ကုန်မိ၊  
အမှတ် ၅၂၉- ၅၃၁၊ ကုန်သည် 
လမ်းရိှ  စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု၊   
ဖန်ုး ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ 
အမှတ်(တ-၅၅)၊  သေြပကုန်း 
ေဈး၊  ေနြပည်ေတာ်ရှိ စာေပ 
ဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင်၊ ဖုန်း ၀၆၇-
၃၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်း 
ှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ မ ေလးမိရှ ိ
စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင်၊  ဖုန်း 
၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ တိုတွင် ဝယ်ယူ 
ရရိှိင်ုေကာင်း သတင်းရရိှသည်။           

သတင်းစ်

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရ စာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

(၁၆-၇-၂၀၂၁ မှ အဆက်)

- ၂ -

ေညာင်ေရ မှာ ရှိေနစ်တုန်းကေတာ့ 

ဘာြပဿနာမှ    မရှိ။   ပတ်သက်ရာ 

ပတ်သက်ေကာင်းဟူ၍လည်း ုိင်လင်း 

သူငယ်ချင်း တစ်ေယာက်သာရှိသည်။ 

ထိုသူငယ်ချင်းကလည်း စိတ်အေှာင့် 

အယှက် ြဖစ်စရာစကား ဘာတစ်ခွန်းမှ 

မေြပာ။   အခုမှ  ခိုးေြပးလာကသည့ ်

လပူျိ၊ အပျိဇနီးေမာင်ံှ အသစ်စက်စက် 

ကဲ့သိုပင်   ဆက်ဆံသည်။   ရန်ကုန်က 

အေြခအေနကို ေမးလည်း မေမး။ ေြပာ 

လည်း မေြပာ။

သိုအတွက် သက်သက် စိတ်ထဲမှာ 

မမဦးရယ် ဘာရယ်ရိှခဲြ့ခင်းကိပုင် ေမေ့န 

ေတာသ့ည်။ အင်းထ ဲလည်လိက်ု၊ အချန်ိ 

တန် စားလိုက်၊ ေသာက်လိုက်ှင့် သုံး 

ေလးရက ်အချနိ်ြဖန်းလိုက်ေသးသည်။ 

ေနာက်မှ ေတာင်ကီးတက်၊ ေတာင်ကီး 

ဟိုတယ်မှာတည်းပီး    ေတာင်ကီး 

တစ်ဝိုက်မှာ တစ်ပတ်ေလာက်လည်၊ 

ထိုမှတစ်ခါ ြပန်ဆင်း၊ ကေလာဆက်၊ 

ပင်းတယဘက်မှာ ဆယ်ရက်ေလာက ်

အချနိ်ြဖန်းှင့် ရန်ကုန်မှာ တက သိုလ် 

စာေမးပဲွများ ေြဖေနရချန်ိတွင် သက်သက် 

ကေလာ ေရာက်ေနသည်။

“စာေမးပွဲကိစ  ဘယ်လိုလုပ်မလဲ 

သက်သက်”

“ေနာက်ှစ်ကျမှပဲ    အြပင်ကေြဖ 

ေတာ့မယ် ကိုိုင် ။ မထူးပါဘူး”

“အင်းေပါ့၊ သက်သက် ေြဖချင်လည်း 

ေြဖ၊ မေြဖချင်လည်း အေကာင်းမဟုတ် 

ပါဘူး။ သက်သက် အလုပ်လုပ်စရာမ ှ

မလိုဘဲ၊ ကိုယ်ရှာေက းမှာေပါ့။ ကိုယ် 

ကေတာ့ အားလုံးကို ေကျးဇူးတင်ရ 

မလိေုတာင် ြဖစ်ေနပ။ီ ိုမို သက်သက်နဲ  

ဒီေလာက် ေစာေစာေပါင်းရမှာ မဟုတ် 

ဘူး။ ခုေတာ့ ဘယ်ေလာက် အိုေကလဲ”

သက်သက် မျက်ေစာင်းတစ်ခု အပံး 

ှင့်ေရာ၍ ထိုးသည်။ 

“ဘာအိုေကလဲ။ ဟင်း... လူ ပ်ကီး” 

ိုင်လင်း တဟားဟား ရယ်သည်။

“မရယ်နဲေနာ် ကိုိုင်။ ခုတိုင်းက နဂို 

“မမဦး ဘာြဖစ်လို မကွာေပးိုင်ရတာလဲ။ 

ကိုိုင်နဲပတ်သက်လို ဘာမက်ေမာေနေသးလိုလဲ”

“မကွာိုင်ဘူး သက်သက်။ စကတည်းက လိုချင်လိုယူထားတာပဲ။ 

ခွင့်လ တ်စရာရှိတာပဲ ခွင့်လ တ်ိုင်မှာေပါ့။ ဘာကိစ  ကွာေပးရမှာလဲ”

ှစ်ေယာက်စကားေကာင့် ှစ်ဖက်အေြခအေနများ တင်းမာလာ . . .

စီစ်သလို ဟိုတစ်ေယာက်နဲ  ြပတ်ြပတ ်

သားသားြဖစ်မှ လက်ထပ်မယ်ဆိုတာ 

ြဖစ်လာတာမဟတ်ုဘူး။ ရန်ကန်ု ေရာက်မှ 

ှစ်ေဆာင်ပိင်   ဇာတ်လမ်းလုပ်ပီး 

ဘယ်ေတာင်ပ ံညာေတာင်ပေံတ ွရလံာရင် 

ေတာ့ အသတ်ပဲ”

“မရံပါဘူးဗျာ၊ ကိုယ့်ဘက်က ြပတ်ပီး 

သားပါ။ သက်သက ်နားကလွဲလို ဘယ်မှ 

မသွားပါဘူး။ သွားလည်း မသွားိုင်ပါ 

ဘူး။ စိတ်ချပါ”

သက်သက် ေကျနပ်ရသည်။ ပီးေတာ ့

ေပျာ်သည်။

သိုေသာ် ေပျာ်ြခင်းသည် ေဆာင်းဦး 

ှင်းပွင့်မ သာ သက်တမ်းတို၍ မိုက်မဲမ  

အတွက် ရလဒ်များက သံသရာကဲ့သို 

ရှည်လျားလာြခင်းကုိ ရန်ကုန်ြပန်ေရာက် 

သည်က စ၍ သက်သက် ကံရေတာ့၏။

x x x x x

ခရီးထွက်စ်က ‘ဘဝသုခရိပ် မံ’ဟု 

ှစ ်ဦးသေဘာတူ အမည်ေပးခဲ့ေသာ 

အင်းစိန် ေစာ်ဘွားကီးကုန်း အိမ်ကေလး 

သို ေတာက်ေလ ာက်တန်း၍ ြပန်ခ့ဲသည်။ 

တကယ်ေနမည်ဆိုေသာအခါ အိမ်ှင့် 

တူရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ ည်း 

ပစ ေလးများ ေနချင်းအမီပင် ဝယ်သင့် 

သေလာက် ဝယ်ရေသးသည်။

သည်လိှုင့ ်သတူို ြပန်ေရာက်ေနသည့ ်

ကိစ  အြမင်ဘယ်ေလာက်များသွားသည ်

မေြပာတတ်။   ညဘက်တွင်   အိမ်သို 

ိင်ုလင်း ဘက်ကေကာ၊ သက်သက်ဘက် 

ကေကာ လူစုံတက်စုံ ေရာက်လာက 

ေတာ့သည်။

လစူုတံက်စုကံ ဘက်စုံ ေထာင့မ်ျားြဖင့ ်

ဝိုင်းဝန်းြပစ်တင ် တ်ချကေသာေကာင့် 

ှစ်ေယာက်စလုံး ေခါင်းပင် မေဖာ်ိုင်။

သက်သက် အေဖှင့် ကိုကိုကီးကဆိ ု

အခုချက်ချင်းပင် ိုက်မည်၊ သတ်မည် 

တကဲကဲ လုပ်ေနသြဖင့် ေဘးကလူများ 

မနည်း ေဖျာင်းဖျ ဆွဲထားရသည်။ အေမ 

လုပ်သူကေတာ့ မထူးေတာ့မည့် အေြခ 

အေနမှာ တတ်ိင်ုသေလာက် ဂဏ်ုသကိ ာ 

ရှိေရးကိ ုေတွးပီး

“ကဲပါေလ၊ လက်စတုံးေအာင ်မိုက်ပီး 

ကမှေတာ့ ေြပာေနဆုံးမေနလိုလည်း 

အပိုပါပဲ။ ကဲ... ဒီက ဆရာမကပဲ စေြပာ 

ဆရာမ အေနနဲ  ဘာြဖစ်ချင်သလ”ဲ

မမဦးက မျက်ေမှာင်ကတ်၍ သူတို 

ှစ်ေယာက်ကို ကည့်သည်။ ပီးမှ

“ခုချန်ိမှာေတာ့ က န်မလည်း ဘာေြပာ 

တတ်မှာလ ဲေဒ ေဒ  ရယ်၊ တစ်ခပုရိှဲတယ်။ 

က န်မဘက်က က န်မ ေြပာချင်တာက 

ေတာ့ သူတိုှစ်ေယာက် ေပါင်းချင်ေပါင်း 

ပါ။ ဒါေပမဲ ့က န်မအေနနဲ ကွာတာရှင်းတာ 

တို ဘာတို ဘာမှ မလုပ်ချင်ဘူး။ က န်မ 

အသိုင်းအဝိုင်းနဲ  က န်မမှာ ဒီလိုပဲ မသိ 

လိုက် မသိဘာသာနဲ  ေနသွားချင်တယ် ”

“ဒါြဖင့်          မင်းသေဘာကေကာ 

ေမာင်ိုင်လင်း”

သက်သက် အေမက ိုင်လင်းဘက ်

ြပန်ေခါင်းတည်သည်။ ုိင်လင်းက ေခါင်း 

မေဖာ်တေဖာ်ြဖင့်

“က န်ေတာ်ကေတာ့ သက်သက်နဲပဲ 

ေပါင်းမှာပါ။ ြဖစ်ိုင်ရင်ေတာ့ မမဦးနဲ  

ကင်းကင်းရှင်းရှင်း    ပိုေကာင်းတာေပါ့။ 

ဒါေပမဲ ့မမဦးက ဒလီိေုြပာေနေတာလ့ည်း 

ခက်တယ်”

“ ဒမှီာ ေမာင်၊ မမ   ရှင်းရှင်းပေဲြပာမယ်။ 

ေမာင့်ဘာသာေမာင် ဘာလုပ်လုပ် မမက 

ေမာင့်ရဲ တရားဝင်မယားပဲ။ ဒီလုိေြပာတ့ဲ 

အတွက် မင်းကိ ုမမက မြဖတ်ိင်ုလွန်းလို၊ 

စွဲလမ်းလွန်းလိုေတာ့   မထင်နဲ ။   မမ 

အသိင်ုးအဝိင်ုးမှာ မမဂဏ်ုသေရနဲ  မမေန 

တဲ့အခါ   ဒါကအေရးကီးတယ်။   မင်း 

မိုက်ိုင်းတာက မိုက်ိုင်းတာက တြခား၊ 

မမဘက်က သိက ာရှိရှိ ေနထိုင်တာက 

တြခားပဲ”

“ဒါေပမဲ့ တစ်ခုေတာ့ရှိတယ် ဆရာမ။ 

က န်မတိုဘက်ကလည်း က န်မသမီးကို 

ဒီလို ပုန်းလ ိးကွယ်လ ိး တိတ်တိတ်ယူ 

ထားတာမျိးေတာ့ အြဖစ်မခံိုင်ဘူး။ 

ယူရင်လည်း အတိအလင်း လက်ထပ် 

ပီးမ ှယူပါ”

“ ရပါတယ် ေဒ ေဒ ၊ လက်ထပ်တာပဲ 

ဘာမှမဆန်းပါဘူး။ (အင်းလျားလိတ်၊ 

ကရဝိက်ကိက်တဲ့ေနရာမှာ လက်ထပ် 

ေပါ့။ အဲဒီ  လက်ထပ်ပွဲကိ ုက န်မကိုယ် 

တိုင် ကမကထြပ စီစ်ေပးဆိုလည်း 

စစီ်ေပးမယ်။ က န်မ ဒါကိ ုကန်ကွက်ေန 

တာ မဟုတ်ပါဘူး”

“အိ.ု... ြဖစ်မလား။ အလဲိုကီးလက်ထပ် 

ေတာ့ ရှက်စရာကီး ြဖစ်ေနမှာေပါ့”

သည်စကားကိ ု       ဝင်ေြပာသူက 

သက်သက်။ သက်သက် စကားေကာင့ ်

မမဦးက ရယ်သည်။

“ဒါေတာ ့မမဦး မေြပာတတ်ဘူးေလ။ 

မမဦးဘက်ကလည်း ရှက်စရာ မရိှပါဘူး။ 

ကျန်တာေတာ့ သက်သက်တို ကိစ ပဲ၊ 

သက်သက်တို သေဘာေပါ့ ” 

“မမဦး ဘာြဖစ်လို မကွာေပးိင်ုရတာ 

လ။ဲ ကိုိင်ုနဲ  ပတ်သက်လုိ ဘာမက်ေမာ 

ေနေသးလိုလဲ”

“မကွာိင်ုဘူး သက်သက်။ စကတည်း 

က လိုချင်လို ယူထားတာပဲ။ ခွင့်လ တ် 

စရာရှိတာပဲ ခွင့်လ တ်ိုင်မှာေပါ့။ ဘာ 

ကိစ  ကွာေပးရမှာလ”ဲ

ှစ်ေယာက်စကားေကာင့် ှစ်ဖက် 

အေြခအေနများ တင်းမာလာသည်။ 

ကိုကိုကီးက မျက်ှာကီးနီရဲလျက်

“အဲဒါဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ေနကပါ 

ေစဗျာ..... ။ ဘာြဖစ်လုိ မဂ  လာေတ ွဘာ 

ေတွ ေဆာင်ေနရဦးမှာလဲ”

သက်သက်အေမက ေခါင်းခါသည်။

“ဒီလုိလုပ်လုိ ဘယ်ရမလဲ။ ကုိကုိကီး 

နင် နားမလည်ဘဲနဲ  ဝင်မ ပ်နဲ ။ ကဲ... 

ေမာင်ုိင်လင်း ဆရာမက မကွာချင်ဘူး 

ဆိုလည်း ေနပါေစ၊ မင်း ကတိေပးထား 

သလို သက်သက်နဲ ပဲေပါင်း။ ဒါေပမဲ့ 

မဂ  လာေဆာင်ကိေုတာ ့ခမ်းခမ်းနားနား 

လုပ်ေပး၊ ဟုတ်လား”

“ဟုတ်ကဲ့၊ လုပ်ပါ့မယ် ေဒ ေဒ ။ အဲဒီ 

ကိစ  က န်ေတာ် ေဒ ေဒ တိုဆီလာပီး 

သပ်သပ်တိုင်ပင်ပါ့မယ”် ။

ဘာေတ ွြဖစ်ကန်ုသနည်း။ သက်သက် 

နားမလည်။

မျက်ှာပူ၊ ရှက်၊ ေနရတာ ကျ်းကျပ် 

ြခင်း စသည်တိုြဖင့် ေခါင်းတစ်ခုလုံး 

 ပ်ေထွးေန၏။

x x x x x

 ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်

(ဆရာွမ်ဂျာသိင်ုး၏ “ေဒါင်းယာ်ပျ ံ

ဘုံနံေဘးမှာ စာေရးလိုထားချင်တယ”် 

စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူမသိားစ ုခွင့ြ်ပ 

ချက်ြဖင့ ်ကူးယေူဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။                                         

စာတည်း

   

လွိင်လင် ဇူလိုင် ၁၈

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း) လွိင်လင်ခိုင် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ေကာ်မတီဥက     ဦးကံေစာလ  င်ှင့်အဖွဲဝင ်

များ၊ ခုိင်/မိနယ်အဆင့်  ေကာ်မတီအဖဲွဝင် 

များသည်  ဇလူိင်ု   ၁၆ ရက်   နနံက် ၁၀ နာရကီ  

ခိုင်အတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကုသေရး 

လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင် 

ရက်ိင်ုရန်အတွက် လိွင်လင်မိှင့ ်ပင်လုံမိရိှ 

နည်းပညာတက သိလ်ု၊ ကွန်ပျတာတက သိလ်ု 

ှင့်ပင်လုံတက သိုလ်တိုတွင်   ထားရှိိုင်ေရး 

ကိတင်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရက်ေနမ ကိ ုလိက်ုလ ံ

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး    တာဝန်ရှိသူများအား 

လိုအပ်သည်များ   မှာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   ှင့်အဖွဲဝင်များ၊   မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ေကာ်မတီ 

ဥက   ၊ ခိင်ု/မိနယ်အဆင့ ်ေကာ်မတအီဖဲွဝင် 

များသည ်လွိင်လင်မိှင့ ်ပင်လုံမိ အဝင်/

အထွက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေရးဂတ်ိများတွင် 

ယာ်ေမာင်းှင့် ခရီးသည်များအား ကျန်းမာ 

ေရးစစ်ေဆးေပးေနမ ကို   ကည့် ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။       

   ဝင်းမင်းသန်(ြပန်/ဆက်)

လွိင်လင်ခိုင်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမ စစ်ေဆး



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ြ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

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန

ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန
ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ပျ်းမနားမိခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ပျ်းမနားမိ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာေရးှစ်၊ ေနြပည်ေတာ် ပျ်းမနားမိ၊ ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူ  
ေဆးုံကီးတွင ်လူနာများကုသေပးရန ်FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ၊ 
ဓာတ်ခဲွ/ဓာတ်မှန်သုံး ေဆးှင့ ်ေဆးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။ 
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် - ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန )
  တင်ဒါပုံစံ စတင်ေရာင်းချမည့်အချနိ ်- နံနက် (၉:၃၀)နာရီ
  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ် - ၁၆-၈-၂၀၂၁(တနလ  ာေန )
    ညေန ၄ နာရီ
၃။ တင်ဒါစည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ပစ ည်းများစာရင်း အေသးစိတ်ကို ုံးချနိ်အတွင်း 
ေဖာ်ြပပါလိပ်စာတွင ်လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

ဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ
ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ပျ်းမနားမိ

ဖုန်း-၀၆၇-၂၂၃၀၉၊ ၀၆၇-၂၄၆၆၄ဖုန်း-၀၆၇-၂၂၃၀၉၊ ၀၆၇-၂၄၆၆၄

သက်ဆိုင်သူများှင့်တကွ အများသိေစရန် ေကညာြခင်း သက်ဆိုင်သူများှင့်တက ွအများသိေစရန် ေကညာြခင်း 
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သရီေိဂဟာလမ်း၊ အမှတ်-၁၃(ေြမည)ီေန ေဒ ဇာြခည်စိုး[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၈၁ 

၃၅၀]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်းေကညာအပ်ပါသည်။ 
က ်ုပ်မိတ်ေဆွြဖစ်သူ၏ခင်ပွန်း ဦးေကျာ်ိုင်ဦး[၁/ဗမန(ိုင်)၀၆၆၆၄၀]သည် (၁၄-၇-၂၀၂၁)တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း 

ကွယ်လွန်စ် ကျန်ရစ်ပစ ည်းများမှာ အမှတ်-၁၃(ေြမညီ)၊ သီရိေဂဟာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိအမည်ရိှ 
တိက်ုခန်း(၁)ခန်းှင့ ်TOYOTA,IPSUM 2002 Model,7E/9114၊ အြဖေရာင်  ေမာ်ေတာ်ယာ်(၁)စီး တိုြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါပစ ည်းများကိ ု
က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွတစ်ဦးတည်းသာလ င် ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ပီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံမှ လ ဲေြပာင်းထားြခင်း၊ ေပးကမ်း 
ထားြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲပိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာမ လ ဲအပ်ထားြခင်း မရှိပါေကာင်းှင့် က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်လာသူ၊ မဟုတ် 
မမှန်ေကာလဟာလေြပာဆိသုမူျားှင့ ်က ု်ပ်မတ်ိေဆ၏ွ ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲတုိက်ခန်းအတွင်းသုိဝင်ေရာက်ြခင်း ြပလပ်ုသမူျားကိလုည်း 
ဥပေဒှင့်အညီ အမ ဖွင့်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ခင်ပွန်း နာေရးကိစ များေဆာင်ရက်ေနစ်တွင ်ဦးလှြမင့ ်
(ကွယ်လွန်သူ၏ဖခင်)သို ယုံကည်စွာှင့်အပ်ှံထားေသာ ကွယ်လွန်သူဝတ်ဆင်ထားသည့် ေရ လက်စွပ်(၂)ကွင်း(ခန်မှန်းတန်ဖိုး 
သိန်း၅၀ေကျာ်)ှင့် ေငွသား ကျပ်သိန်း(၁၈၀)တိုအား ယခုသတင်းစာေကညာပါပီး (၃)ရက်အတွင်း   က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏လက်ဝယ်သို 
ြပန်လည်အပ်ှံြခင်းမရှိပါက အမ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီလာေရ  (LL.B(ADVOCATE),(H.R.M))ေဒ နီလာေရ  (LL.B(ADVOCATE),(H.R.M))

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၄၉/၁၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၉၀၄၉/၁၃)၊ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၅၇၁၃၈

"ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂/သမုိင်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ေဘာဂသိဒ လိမ်း၊ "ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂/သမုိင်း)၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်(၂)၊ေဘာဂသိဒ လိမ်း၊ 
ေြမကွက်အမှတ်(၁၄/က)ေြမကွက်အမှတ(်၁၄/က)၂-င(၁-ဃ)၂-င(၁-ဃ)၊ ေြမပိုင်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာတိုက်အမှတ်(၁၅/ခ)၊ ၊ ေြမပိုင်ေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာတိုက်အမှတ(်၁၅/ခ)၊ 

(တစ်လ ာ/တစ်ခန်း)သုံးထပ်တိုက်၏ (ဒုထပ်/တတိယအလ ာ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၅'.၆"x၄၆')ရှိတိုက်ခန်းှင့် (တစ်လ ာ/တစ်ခန်း)သုံးထပ်တိုက်၏ (ဒုထပ်/တတိယအလ ာ)၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၂၅'.၆"x၄၆')ရှိတိုက်ခန်းှင့် 
ထိုတိုက်ခန်းတွင် သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည်များအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ ထိုတိုက်ခန်းတွင် သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည်များအပါအဝင်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ှင့ ်ပတ်သက်၍ 

တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း"တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါက ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း"
အထက်ပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေြမရှင် 

လည်းြဖစ်သည့်အြပင် ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသူြဖစ်ေကာင်း ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများြပသ၍ ဝန်ခံကတိြပ ေရာင်းချသူ ဦးထိန်လင်း 
[၁၂/မရက(ုိင်)၀၂၃၁၆၁]ကုိင်ေဆာင်သူထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သည့် SCM Myanmar Co.,Ltd. က အဆုိပါတုိက်ခန်းကုိဝယ်ယူရန် 
ေရာင်းဖုိးေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်အရ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကညာပါသည့်ေနမှ (၇)ရက် 
အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လူကုိယ်တုိင်လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်မ မရှိပါက လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူသည့်ကိစ ကို ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်များအတိုင်း 
ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။           

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သက်ထားဆွိ(LL.B,D.I.L,Dip In Eng)ေဒ သက်ထားဆွိ(LL.B,D.I.L,Dip In Eng)

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၂၈၉၉)
Viber-09-972734996,09-791454531Viber-09-972734996,09-791454531

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ (ထ/၁၆)ရပ်ကွက်၊ သီတာ(၁)

လမ်း၊ အမှတ်(၈၅၉)ရှိ အိမ် ခံေြမမှာ ဦးေကျာ်လင်းဦး[၁၂/မအန(ိုင်) 

၀၈၀၂၇၉]ှင့ ်ေဒ ေမသက်လွင်(ခ)ြဖြဖ[၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၄၉၂၅၄]တို 

လင်မယားှစ်ဦးပိုင်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒ ေမသက်လွင်သည ်ခင်ပွန်းှင့် 

မိသားစုဝင်များအား စိတ်ဆင်းရဲြခင်းြဖစ်ေအာင ်အမျိးမျိးြပလုပ်ပီး 

(၇-၅-၂၀၂၁)ရက်တွင် ေနအမ်ိေပ မှ ဆင်းသွားခဲပ့ါသည်။ ေဒ ေမသက် 

လွင်(ခ)ြဖြဖြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်မည်သည့က်စိ ရပ်ကိမုဆိ ုဦးေကျာ်လင်းဦး 

မှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အများသိေစရန် 

ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်လင်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးေကျာ်လင်းဦး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ စိုးစိုးွယ်(LL.B)ေဒ စိုးစိုးွယ်(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၇၅၃)

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၉၉၀၀၀

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကုန်းတလေပါင်းစံြပေကျးရာ(ေတာင်ပိုင်း)

ရပ်ကွက်၊ စိန်ပေဒသာပတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၉၂)ေန ဦးသိန်းြမင့် [၁၂/မဂဒ(ုိင်) 

၀၆၀၄၄၄]ပိုင်ဆိုင်သည့ ်ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကုန်းတလေပါင်းစံြပေကျးရာ 

(ေတာင်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ စိန်ပေဒသာပတ်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၉၂)၊ အလျား x  အနံ 

ေပ (၃၀x ၈၇)အကျယ်ရိှ ေြမကွက်ှင့ ်ယင်းေြမကွက်ေပ ရိှ အကျိးခစံားခွင့အ်ရပ်ရပ်တိုအား 

(၃-၁၁-၂၀၂၀)ရက်တွင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ်ချပ်ဆုိပီး ေဒ ရီရီချိ[၈/ပဖန(ုိင်)၀၀၁ 

၁၅၆]ထံသို အပီးအပုိင်ေရာင်းချလုိက်ပီြဖစ်ေကာင်း ဝယ်ယူသူမှလည်း (၃-၁၁-၂၀၂၀)

ရက်တွင် ေရာင်းချသထူသံို ေငအွေြပအေကျေပးေချပီး လက်ေရာက်ရယပူိင်ုဆိင်ု ေကာင်း၊ 

ှစ်ဦးသေဘာတူ ခံေြမကွက်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ် ချပ်ဆိုပီးြဖစ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည်။ အဆိပုါ ခေံြမကွက်ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်မည့သ် ူမည်သမူဆိ ု

ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားမူရင်းများင့်ှတကွ က ်ုပ်ထံသိုလည်းေကာင်း၊ ဝယ်ယူသ ူ

ထံသိုလည်းေကာင်း  ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်သည်။ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်

သည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ ဆက်ဆက်ေထွးေဒ ဆက်ဆက်ေထွး

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၁၈၉)

အမှတ်(၅၃/ဂ)၊ မိုးမခလမ်း၊ ကုန်းတလေပါင်းစံြပေကျးရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ အမှတ်(၅၃/ဂ)၊ မိုးမခလမ်း၊ ကုန်းတလေပါင်းစံြပေကျးရာ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်။ 

Ph-09-428199804,09-799957818Ph-09-428199804,09-799957818

(၁) မုန်တုိင်းတုိက်ခတ်သည့်အခါတွင်  ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွားြခင်းမှ ကာ

ကွယ်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ

(၂) ြမစ်ေရကီးြခင်းြဖစ်ပွားသည့်အခါတွင် ေဘးအ ရာယ်မှ ကာကွယ် 

ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ 

(၃) ေြမငလျင်လ ပ်သည့်အခါတွင် ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွားြခင်းမှ ကာကွယ်  

ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ

(၄) ေြမပိြခငး်ြဖစ်ပာွးသည့်အခါတွင် ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပာွးြခငး်မ ှ

ကာကွယ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ

မိုးရာသီကာလတွင ်ြဖစ်ပွားမ များြပားိုင်သည် ့

သဘာဝေဘးအ ရာယ်  ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ 

အဓိကသတင်းစကား Key Messages များ (၄)မျိး

အသက် ှလမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါ ကာကွယ်ေရး  

အဓိကသတင်းစကားKey Messages များ (၂)မျိး
(၁) မုိးရာသီကာလအတွင်း အြဖစ်များသည့် ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါ  မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ

(၂) ကုိုိနာဗုိင်းရပ်စ်(COVID-19)ေရာဂါ၏  ေနာက်ဆက်တဲွ  ဆုိးကျိးများ

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ



ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးငိမ်းေအာင်ဦးငိမ်းေအာင်

(M.D, Straight & Square Engineering Co.,Ltd.)(M.D, Straight & Square Engineering Co.,Ltd.)

ဥက   ၊ A.G.T.I Societyဥက   ၊ A.G.T.I Society

အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအးရပ်ိမွန်အမ်ိရာ၊ တိက်ု(၂၂)၊ 

အခန်း(၃၀၂)ေန ေဒ မိုးသီတာေအာင်(Director, Straight & Square 

Engineering Co.,Ltd.)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းသန် 

G.8(Great Light ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း)၏ ဖခင်ြဖစ်သ ူဆရာ 

ဦးငိမ်းေအာင ်(M.D, Straight & Square Engineering Co.,Ltd.၊ ဥက   ၊ 

A.G.T.I Society)သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂:၂၇ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားေကာင်း သိရှိရပါ၍ 1993-1995 (MON.G.T.I) Group အေနြဖင့် 

မိသားစုှင့်ထပ်တူ  ေကကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။ ဆရာ ဦးငိမ်းေအာင ်

ေကာင်းရာဘုံဘဝသို ေရာက်ရှိပါေစ။ 

1993-1995 1993-1995 

(MON.G.T.I) Group(MON.G.T.I) Group

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးထွန်းေအးဦးထွန်းေအး
မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာမန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ

ဦးလှထွန်းှင့်အဖွဲလီမိတက်ဦးလှထွန်းှင့်အဖွဲလီမိတက်

အသက်(၉၉)ှစ်အသက်(၉၉)ှစ်
ချစ်ခင်ိုေသေလးစားရပါေသာ ေကျးဇူးရှင်ဆရာကီး 

ဦးထွန်းေအးသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) မွန်းတည့် 

၁၂ နာရီတွင်   ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

တပည့်၊ ဝန်ထမ်းများတပည့်၊ ဝန်ထမ်းများ

ဦးလှထွန်းှင့်အဖွဲလီမိတက်ဦးလှထွန်းှင့်အဖွဲလီမိတက်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးငိမ်းေအာင်ဦးငိမ်းေအာင်

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
Asia Myanmar Comsortium Development Company 

Limitedမှ Board of Director  တစ်ဦးြဖစ်သ ူဦးငမ်ိးေအာင်သည် 

၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန) တွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့် 

မိသားစုှင့်အတူ  ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ        

ပါသည်။ 

ဒါိုက်တာအဖွဲှင့် ုံးဝန်ထမ်းများဒါိုက်တာအဖွဲှင့ ်ုံးဝန်ထမ်းများ

AMCD Co.,Ltd.AMCD Co.,Ltd.

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေနြပည်ေတာ်မှ ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ်(စမီ/ံဘ  ာ) ေဒါက်တာ 

ေကျာ်ေဇယျာ(ငိမ်း)၏ ဖခင်  (ဦးတင်ဆန်း) အသက်(၇၅)ှစ်သည် 

၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် မိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေဆးုံအုပ်ကီးှင့်ေဆးုံဝန်ထမ်းများေဆးုံအုပ်ကီးှင့်ေဆးုံဝန်ထမ်းများ

ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီးေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

သမားေတာ်ကီး ဦးေကျာ်စိန်(ြဖစင်ေမတ ာေဆးတိုက်)သမားေတာ်ကီး ဦးေကျာ်စိန်(ြဖစင်ေမတ ာေဆးတိုက်)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ေမတ ာြပည့်ဝသာသနာြပအဖွဲကီး၏ ဒုတိယဥက   ေမတ ာြပည့်ဝသာသနာြပအဖွဲကီး၏ ဒုတိယဥက   

သမားေတာ်ကီး Dr.ဦးေကျာ်စိန်(မိုးကုတ်)သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ 

(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၅:၅၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရိှရပါသြဖင့် ေမတ ာြပည့်ဝသာသနာြပအသင်းကီးမှ မိသားစုှင့် 

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေမတ ာြပည့်ဝသာသနာြပအသင်းကီးေမတ ာြပည့်ဝသာသနာြပအသင်းကီး

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကိုခင်ဦးကိုခင်ဦး

အသက် (၆၅) ှစ်အသက် (၆၅) ှစ်
ေတာင်ကီးေကာလိပ် (၇၅-ူပေဗဒ)ေတာင်ကီးေကာလိပ ်(၇၅-ူပေဗဒ)

၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်က ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူ ဇနီး မစန်းစန်းကည်ှင့်အတ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 
သည်။ ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ေကာင်းမွန်ရာသုဂတိဘုံသို 
ေရာက်ရှိပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသအပ်ပါသည်။

၁၉၇၅ ခုှစ်၊ ေတာင်ကီးေကာလိပ်၁၉၇၅ ခုှစ်၊ ေတာင်ကီးေကာလိပ်
ရန်ကုန်ေရာက်သူငယ်ချင်းများရန်ကုန်ေရာက်သူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးငိမ်းေအာင် ဦးငိမ်းေအာင ်

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ဥက   ဥက   

ြမန်မာိုင်ငံဂျတီီအိုင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများအသင်းြမန်မာိုင်ငံဂျတီီအိုင်ေကျာင်းသားေဟာင်းများအသင်း

ြမန်မာိင်ုင ံဂျတီအီိင်ုေကျာင်းသားေဟာင်းများ

အသင်း (Myanmar A.G.T.I Society)၏    ဥက    

ဦးငိမ်းေအာင်သည ်၁၇-၇-၂၀၂၁  (စေနေန ) တွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ် ကျန်ရစ်သူ 

မသိားစှုင့ ်ထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဥက   ှင့်ဗဟိုေကာ်မတီဝင်များဥက   ှင့်ဗဟိုေကာ်မတီဝင်များ

ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ်ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချပ်

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

ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သူ ဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

  ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ (၃)လမ်း၊ 
ချယ်ရီဥယျာ်အိမ်ရာ၊ အမှတ်(၃၀/၃၂)ေန (ေဒ စန်းစန်းရီ)၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ခင်ပွန်း ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး မဟာသေရစည်သ ူဦးေကျာ်ဝင်း(ငမ်ိး) 
အသက်(၇၈)ှစ်သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ 
ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 
မန်ေနးဂျင်းဒါုိက်တာ ဦးစိန်ဝင်း(ခ)ရန်ချန်ဝင်းှင့်ဇနီး ေဒ ခင်သန်းကည်မန်ေနးဂျင်းဒါုိက်တာ ဦးစိန်ဝင်း(ခ)ရန်ချန်ဝင်းှင့်ဇနီး ေဒ ခင်သန်းကည်

   ေကျာက်စိမ်းေတာင်ေကျာက်မျက်ကုမ ဏီမိသားစု   ေကျာက်စိမ်းေတာင်ေကျာက်မျက်ကုမ ဏီမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်ေရ ဦးတင်ေရ 

ခိုင်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ငိမ်း)ခိုင်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်ငိမ်း)

အသက် (၈၀)အသက် (၈၀)
သူငယ်ချင်း ဒုဗိုလ်မှးကီး ကည်းခိုင်-ေဒ ိုင်ိုင်လွင်တို၏ ဖခင် 

ြဖစ်သူ ဦးတင်ေရ သည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ ( ေသာကာေန)တွင် ပဲခူးမိ ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေတဇ(၁၇) ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုဝင်များေတဇ(၁၇) ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

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

(ကည်း-၂၉၅၀၂)ဗိုလ်မှး ေအာင်သက်(ငိမ်း)၊ DSA-39(ကည်း-၂၉၅၀၂)ဗိုလ်မှး ေအာင်သက်(ငိမ်း)၊ DSA-39
(MD,Noble Regal Construction Co.,Ltd.MD,Noble Regal Construction Co.,Ltd.)

အသက်(၄၇)ှစ်အသက်(၄၇)ှစ်
 ဗိလ်ုမှး ေအာင်သက်(ငမ်ိး)၊ DSA-39(MD,Noble Regal 

Construction Co.,Ltd.)သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန) ညေန 
၅:၅၆   နာရီတွင်   ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 
သည်။ 

သူငယ်ချင်းအတွက ်       ြပသမ ကုသိုလ်အစုစုအား 
ေရာက်ရာဘုံဘဝမ ှသာဓုေခ ိုင်ပါေစ....

စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၃၉)စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၃၉)
ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမှ သူငယ်ချင်းမိသားစုများဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမ ှသူငယ်ချင်းမိသားစုများ

အများသိေစရန် ေကညာြခင်းအများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ နနီခီိင်ု[၁၂/သဃက(ိင်ု)၀၁၂၆၃၆]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက် 

အရ ေကာ်ြငာအပ်သည်မှာ-
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ ေရ စင်(၆)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၄၄၅)၊ အလျား 

ေပ(၄၀)x အနေံပ(၆၀) ဦးေသာင်းွန်အမည်ေပါက် ှစ်(၆၀)ဂရန်အမျိးအစား အမ်ိှင့ေ်ြမကွက်အနက်မှ တရားဝင်မခဲွစတ်ိရေသးေသာ 
အလျားေပ(၂၀)၊ အနံေပ(၆၀)၊ (ေြခရင်းြခမ်း)အိမ်ှင့်ေြမကွက်အား ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူဦးေသာင်းွန်  ကွယ်လွန်သြဖင့် တရားဝင ်အကျိး 
ခစံားလျက်ရိှပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူဇနီးေဒ ွန်ွန်ရ(ီO/RGN-၀၀၁၃၃၇)ထသံို က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူေဒ နနီခီိင်ုက အေရာင်း 
အဝယ်ြပလပ်ုသည့ ်အထက်ေဖာ်ြပပါ အမ်ိှင့ေ်ြမအား ေရာင်းဖိုးေငအွလုံးစုကံိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးဇင်သင်းေအာင် ေဒ ယမင်းလတ် ဦးဇင်သင်းေအာင ် ေဒ ယမင်းလတ်
 (LL.B,D.B.S) (LL.B,D.B.L) (LL.B,D.B.S) (LL.B,D.B.L)
 (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈) (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂) (စ်-၁၄၄၇၉/၂၀၁၈) (စ်-၈၅၆၄/၂၀၁၂)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများတရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ
ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ုံးအမှတ်(၉/၁၁)၊ ပထမထပ်(၁၀၃-H)၊ (၃၆)လမ်းတို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၇၇၅၀၅၃၄၆၈၊ ၀၉-၅၁၈၁၂၁၀

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှးထင်လင်း(ငိမ်း)၏မိခင ်ေဒ ြမဝင်း 

အသက(်၇၆)ှစ်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ရက်တွင ်ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။

စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊

အပတ်စ်(၃၈) သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များအပတ်စ်(၃၈) သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များ

ဥတုရာသီ  ဥတုရာသီ  

ေတာကိုမှီ၏ေတာကိုမှီ၏

ဦးစည်သူဦးစည်သူ
B.A (ဒဿနိကေဗဒ)B.A (ဒဿနိကေဗဒ)

စည်သူ (ရန်ကုန်တက သိုလ်)စည်သူ (ရန်ကုန်တက သိုလ်)
ေနဝန်း (ရန်ကုန်တက သိုလ်)ေနဝန်း (ရန်ကုန်တက သိုလ်)

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံစာေပပညာရှင်သက်ကီးကန်ေတာ့ခံစာေပပညာရှင်

အသက် (၈၃) ှစ်အသက် (၈၃) ှစ်
သာယာဝတီမိ၊ ဗိုလ်ြမဒင်လမ်း၊ [ဦးသိန်း(သစ်ေတာအရာရှိ)- 

ေဒ စန်ိေအး]တို၏သား၊ (ေဒ ွန်ရ)ီ၊ (ဦးတင်ဦး-ေဒ ခင်ကည်)၊ (ေဒ အုံး 
ကည်)၊ (ဦးေအးကို)၊ (ဦးြမင့်ေဆွ-ေဒ ခင်သန်းြမင့်)တို၏ ညီ/ေမာင်၊ 
ေဒ ခင် ပံးဝင်း-(ဦးမျိးြမင့)်တို၏အစ်ကို၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေအာင်သိဒ ိလမ်း၊ 
ေငွစံပယ်လမ်းသွယ်၊ အမှတ်-၁၅၀(က)ေန ဆရာမ ေဒ ယ်ယ်ြမင့် (SAT- 
သခ  ျာ-ငမ်ိး)၊ အထက(၁) သဃ  န်းက န်း(၁၉၆၄-၁၉၇၄)၊ အထက(၁) ဒဂု ံ
(၁၉၇၄-၂၀၀၁)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ပန်းချမီိုးသူရ-ေနာ်သန်းေထွး 
Bosun ေကျာ်ေဇယျ- မနနီဝီင်း၊ သဟီ-(မခင်ေထွး)တို၏ဖခင်၊ စစ်ရန်ရှင်း 
(3/O)-မအိအိဘုန်းြမင့်၊ ဟိန်းထက်၊ မနန်းအိမ်(Final Part II)၊ ဇွဲေအာင် 
ဆက်၊ မထက်မှးေရ ရည်၊ ေမာင်ရဲေဇယျတို၏အဘိုး၊ မရှင်းေမသန်၏ 
အေဘးြဖစ်သ ူဦးစည်သသူည် ၁၆-၇-၂၀၂၁  (ေသာကာေန) နနံက် ၇:၄၅ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးေဗာင်းေတာ်ချပ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ တွံေတးေဗာင်းေတာ်ချပ်

ရာသက်ပန်ေယာဂီရာသက်ပန်ေယာဂီ

ေဒ ြဖြဖဝင်းေဒ ြဖြဖဝင်း
အသက် (၈၉) ှစ်အသက် (၈၉) ှစ်

(ပ်ုရှင်ဒါိက်ုတာစာေရးဆရာကီး ဦးညာဏ-ေဒ ေစာြမ)တို၏ 
သမီး၊ (ဦးဘထွန်း-ေဒ မမကီး)တို၏သမီးေခ းမ၊ (ဦးကည်ဝင်း)၏ဇနီး၊ 
(ဦးေအာင်စန်ိ-ေဒ လှြမင့)်၊ (ဦးတင်ထွဋ်-ေဒ တင်တင်)၊ (ဦးေစာထွဋ်)၊ 
(ဦးေအး)၊ ေဒ ြမြမဝင်း၊ ဦးေငွလွင်၊ (ေဒ ေရ ေရ )တို၏ညီမ၊ (ဦးအုန်း 
ေမာင်-ေဒ နီနီဝင်း)၊(ဦးတက်ထွဋ်)-ေဒ ရင်ကည်တုိ၏အစ်မ၊ ဦးေစာဝင်း- 
ေဒ မာလာမိင်(သလီရှင်ေဒ ေမဓာစာရ)ီတို၏မခိင်ကီး၊ ကိလုင်းထွန်း 
ဝင်း၊ ကိုိုဦးဟန်-မဆုမွန်ဝင်းတို၏အဘွားသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ရက ်
ည ၇:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၈-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် 
တွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ရီတာြမင့်ေဒ ရီတာြမင့်
(Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.)(Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.)

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ဦးသန်းရီ(ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့ုိင်ငံြခား 

ကုန်သွယ်မ ဘဏ်) (ဥက   ၊ အာရှ စိမ်းလန်းမ ဖံွဖိးေရးဘဏ် 
အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်)၏ ဇနီးြဖစ်သူ 
ေဒ ရီတာြမင့် (Managing Director, Taw Win Travel 
Co.,Ltd.) အသက်(၇၁)ှစ်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) နံနက် 
၁နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်
အတူ ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကွယ်လွန်သ ူေဒ ရတီာြမင့ ်ေကာင်းရာသဂုတသိို ေရာက်ရိှ 
ပါေစေကာင်း ဦးထူးထက်ေတဇ(အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ)ှင့် 
အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရးဘဏ် အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 
ကမု ဏလီမီတိက်ရိှ ဝန်ထမ်းမသိားစမုျားမှ ဆေုတာင်းေမတ ာ 
ပိုသအပ်ပါသည်။

ဦးထူးထက်ေတဇ(အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ)ှင့် ဦးထူးထက်ေတဇ(အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ)ှင့် 
ဝန်ထမ်းမိသားစုများဝန်ထမ်းမိသားစုများ

အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရးဘဏ်အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရးဘဏ်
အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ရီတာြမင့်(Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.)ေဒ ရီတာြမင့(်Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.)
အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်

ဦးသန်းရီ(ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊  ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်) 

(ဥက   ၊ အာရှစမ်ိးလန်းမ ဖံွဖိးေရးဘဏ် အများှင့သ်က်ဆိင်ုေသာကမု ဏလီမီတိက်)၏ 

ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ရီတာြမင့် (Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.) အသက်(၇၁)ှစ် 

သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန) နနံက် ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကွယ်လွန်သ ူေဒ ရတီာြမင့ ်ေကာင်းရာသဂုတသိို ေရာက်ရိှပါေစေကာင်း ထူးကမု ဏ ီ

များအုပ်စု ဥက   ှင့် Unit အသီးသီးရှ ိဝန်ထမ်းမိသားစုများမ ှဆုေတာင်းေမတ ာပိုသ 

အပ်ပါသည်။

ဦးေတဇ(ဥက   )ှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများဦးေတဇ(ဥက   )ှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

Htoo Group of CompaniesHtoo Group of Companies

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ရီတာြမင့်ေဒ ရီတာြမင့်

(Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.)(Managing Director, Taw Win Travel Co.,Ltd.)

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ဦးသန်းရီ(ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ ြမန်မာ့ုိင်ငံြခား 

ကုန်သွယ်မ ဘဏ်) (ဥက   ၊ အာရှစိမ်းလန်းမ ဖွံဖိးေရးဘဏ ်

အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမ ဏီလီမိတက်)၏ ဇနီးြဖစ်သူ 

ေဒ ရီတာြမင့် (Managing Director, Taw Win Travel 

Co.,Ltd.) အသက်(၇၁)ှစ်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) နံနက် 

၁နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့် 

အတူ ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကွယ်လွန်သ ူေဒ ရတီာြမင့ ်ေကာင်းရာသဂုတသိို ေရာက်ရိှ 

ပါေစေကာင်း ဦးြပည့်ဖိးေတဇ(အုပ်ချပ်မ ဒါုိက်တာ၊ Htoo 

Group of Companies) - ေဒ သက်ှင်းလ  င် မိသားစုမှ 

ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသအပ်ပါသည်။

ဦးြပည့်ဖိးေတဇ(အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ)-ေဒ သက်ှင်းလ  င်ဦးြပည့်ဖိးေတဇ(အုပ်ချပ်မ ဒါိုက်တာ)-ေဒ သက်ှင်းလ  င်

Htoo Group of CompaniesHtoo Group of Companies



ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၁၉၊  ၂၀၂၁

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း အလှဒါယကာကီး

ဦးတင်လ  င်ဦးတင်လ  င်(ဝါးခယ်မမိနယ်အသင်း)(ဝါးခယ်မမိနယ်အသင်း)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
အလုပ်ုံစုမှး(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)အလုပ်ုံစုမှး(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန်မီးရထားဝင်း၊ လိုင်း(၈)၊ အခန်း(ဘီ)ေန 
(ဦးဘိုးေခွး-ေဒ အမာ)တို၏သား၊ ဦးလှိုင်၏အစ်ကို၊ (ေဒ တင်လှ)၏ခင်ပွန်း၊ 
ေဒ စိုးစိုးလတ်၊ ေဒ စမ်းသီတာလ  င်၊ ေဒ ခင်သီတာလ  င်၊ ဦးမျိးမင်းေအာင်-
ေဒ သူဇာလ  င်၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(ဒလမိနယ်လ ပ်စစ်မန်ေနဂျာ)-ေဒ စပယ်လ  င် 
တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ မြမတ်သရီခိိင်ု၊ ေမာင်ေကာင်းစည်သ၊ူ ေမာင်ေအာင် 

ေကာင်းြမတ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည ်၁၆-၇-၂၀၂၁ရက်၊ နံနက် ၆:၃၀ 

နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်နနံက် ၁၀:၃၀ နာရတွီင် 
ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်း 
တိုအား သိေစအပ်ပါသည်။   [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍    ၂၂-၇-၂၀၂၁ 
(ကာသပေတးေန)တွင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ 
ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအပ ်
ပါသည်။]                                                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစံရီဦးစံရီ
ြမန်မာ့မီးရထား(ငိမ်း)ြမန်မာ့မီးရထား(ငိမ်း)

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ ကျံေပျာ်မိနယ(်ဦးစံတင့်-ေဒ စိန်တင်)တို၏ 

သားငယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မတ ရာမိနယ်၊ ေကာက်ိုးပုံေကျးရာ၊ 
(ဦးသန်ိး-ေဒ ြမေရ )တို၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ စက်မ လက်မ  
(၂)လမ်း၊ ခအံမှတ်(၁၀၉)ေန ေဒ ဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာေအာွန်  
(ငိမ်း) သင်တန်းေရးရာဌာနမှး၊ စစ်ကိုင်းတက သိုလ်-ေဒါက်တာေအးေအးြမင့ ်
(တဲွဖက်ပါေမာက ၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးတက သိလ်ု)၊ ေဒ ခင်ေအးက 
(လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီး
ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်)၊ ဗိုလ်ကီးမျိးဝင်း(ငိမ်း)-ေဒ နန်းေလာဝ်ေအး(အထက  
နတ်စင်ကုန်း၊ ေတာင်ငူ)၊ (ဦးေကျာ်စွာ)-ေဒ ုုရီတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ 
ေြမးရှစ်ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၁၅-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) 
ညေန ၃နာရီတွင် ေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ  
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) နနံက် ၁၀နာရတွီင် ေရေဝး 
သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

Capt: မင်းလွင်ဦးCapt: မင်းလွင်ဦး
အသက် (၆၄) ှစ်အသက် (၆၄) ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ ပါရမရီပ်ိသာ၊ ြမစပံယ်လမ်းသွယ်၊ 
စည်ပင်သာယာလမ်း၊ အမှတ်-၃၅(ဎ) ေန [ဦးစိန်လွင် (ိုင်ငံေတာ် 
သမ တ(ငမ်ိး)-ေဒ တင်တင်လ  င်]တို၏သားငယ်၊ (ဗိလ်ုမှးကီးမျိးသန်-
ေဒ လှလှြမင့)်တို၏သားသမက်၊ ေဒ လှသီတာ(ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး
ဌာန(ငိမ်း))၏ခင်ပွန်း၊ ကိုြပည့်ဖိးပိုင-် Ms.Mie Mie Zhu ၏ ဖခင်၊ 
(ဦးရလွဲင်ဦး)၏ည၊ီ ေဒါက်တာ ချိလွင်ဦး၊ ဦးယလွုင်ဦး-ေဒ ခင်ယ်ယ် 
ထွန်း၊ ေဒ ေစာသုမာလာလွင်ဦး၊ (ဦးလှမျိးတူး)၊(ဦးေအာင်မျိးတူး)၊ 
ေဒ မွန်ဝတီ၊ ေဒ လှမျိးစ ာဦး၊ ခိုင်မျိးထူးတို၏ အစ်ကို၊ ကိုေနမျိး 
ေနာင်-ဖိး၊ တကကသက်တိုးလ  င်-ွယ်န၊ီ တပ်သားေဝယ၊ံ ခင်ဦးသစ ာ၊ 
မင်းဦးေကျာ်စွာ၊ ခင်ဦးသ ာ၊ ခင်ဦးသဇင်၊ ေစာြမတ်ချိေဝေဝလွင်၊ 
ေစာြမတ်သီရိေဝတုိ၏ ဘကီး၊ ဦးေလး ြဖစ်သ ူ Capt: မင်းလွင်ဦးသည် 
၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၁၂:၁၅ နာရီတွင်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအားသိေစရန ်
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 ေအးသန်းတုိ၏ 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

ဗိုလ်မှးမျိးြမင့်(ေလ)ငိမ်းဗိုလ်မှးမျိးြမင့(်ေလ)ငိမ်း
ေလ ၁၄၅၇ DSA(၇)ေလ ၁၄၅၇ DSA(၇)

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ေဒ မာလာြမင့်(BA)ေဒ မာလာြမင့(်BA)

အယ်ဒီတာ၊ ိုင်ငံတကာေရးရာပါတီ စာနယ်ဇင်းအယ်ဒီတာ၊ ိုင်ငံတကာေရးရာပါတ ီစာနယ်ဇင်း

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ရန်ကုန်မိေန [ဗိုလ်မှးေမာင်ကည်(ငိမ်း)-ေဒ တင်တင်]တို၏ 

သားှင့ ်သမီးေခ းမ၊ [ဗိလ်ုမှးမျိးြမင့(်ငမ်ိး)၊ ( န်မှး-ငမ်ိး၊ ပ်ုရှင်ေကာ်ပိ ု
ေရးရှင်း)-ေဒ သန်းသန်းြမင့်]တို၏ သားသမက်ှင့ ်သမီးကီး၊ ဦးွဲြမင့ ်
သိန်း(ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးစာကည့်တုိက်ေဖာင်ေဒးရှင်း)-ေဒ စံပယ် 
(MRTV-ငမ်ိး)၊ ဗိလ်ုမှး ဘန်ုးကည်ေအာင်(ငမ်ိး)၊ (ဒု န်ချပ်ြပည်ေထာင်စ ု
လ တ်ေတာ်ုံး)-ေဒ ြမစန်းရည်(ဇဇူ)ူတို၏ ေမွးသဖခင်ှင့မ်ခိင်၊ ဦးေဇာ်မင်း 
မန်ေနဂျာ(စာရင်း)PPD(ငိမ်း)-ေဒ လင်းလင်းြမင့် PPD(ငိမ်း)၊ ဦးမုိးြမင့် 
(စင်ကာပ)ူ- ေဒ မိုမိုဟန်(စင်ကာပ)ူတို၏အစ်ကိုကီးှင့ ်အစ်မကီးတို 
သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန )တွင် NYGH ှင့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ 
ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တိုက် (၁၇)၊ အခန်း(၉)၌ ၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန )
တွင် အသီးသီးကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ေကာင်းမွန်စွာ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ြမင့်ြမင့်သွယ်ေဒ ြမင့်ြမင့်သွယ်
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

စီမံစီးပွား(၅) ကုန်သွယ်လယ်ယာ(ငိမ်း)စီမံစီးပွား(၅) ကုန်သွယ်လယ်ယာ(ငိမ်း)
သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ သတ ေဗဒဆရာမကီးသက်ကီးကန်ေတာ့ခံ သတ ေဗဒဆရာမကီး

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၅၇)လမ်း၊ အမှတ်(၆၄)ေန 
ဦးကျန်ဘိ-ေဒ ဘီးတို၏ ပ မေြမာက်သမီး၊ (ေဒ သန်းရီ)၊ (ဦးဝင်းေရ -
ေဒ ုုေအး)၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-(ေဒ ခင်စမ်းရီ)၊ [ဒ-ုဗုိလ်မှးကီး တင်ေမာင် 
ဝင်း(ငိမ်း)]-ေဒ ခင်ခင်သန်းတို၏ညီမ၊ (ဦးေအာင်သန်း)-ေဒ ခင်ခင်ွယ်၊ 
(ဦးကိုကိုေလး)-ေဒ ွန်ွန်ဝင်း၊ ဦးြမင့်သိမ်း-ေဒါက်တာ ေဒ ြမြမသန်း၊ 
ဦးအုံးေကျာ်-ေဒ ခင်သန်း၊ ဦးေကျာ်ေဆ-ွ(ေဒ ကည်ကည်ြမင့)်တို၏အစ်မ၊ 
(ဦးရဲထွဋ်)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးညိဝင်း(Lopera)-ေဒ ထားထား 
စိုး(အမက-၁၉၊လ  င်)၊ ေဒ စမ်းစမ်းွယ်(TRANS WORLD GLS)တုိ၏ချစ်လှ 
စွာေသာမိခင် ေဒ ြမင့်ြမင့်သွယ်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၁၁:၃၀နာရီ 
တွင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပီး ယင်းေန  ညေန ၅:၃၀နာရတွီင် 
ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ေဒါက်တာ ဦးစိန်လ  င်ေဒါက်တာ ဦးစိန်လ  င်
(M.B.,B.S)(Dip Hospital (M.B.,B.S)(Dip Hospital 

Administration)Administration)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပ 

မိနယ်၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ဝဇီရာ (၆)
လမ်း၊ အမှတ်(၃၆၅)ေန (ဦးဘိုး 
ချပ်-ေဒ အုန်းခင်)တုိ၏သား၊ (ဦးခင် 
ေမာင်) - ေဒ ငိမ်းတို၏ သား 
သမက်၊ ဦးသက်ိုင်ဦး-ေဒ ေမ 
ြမတ်သူ၊ ဦးေဇာ်ဝင်းေနာင်၊ ဦးမင်း 
ေဇာ် - ေဒ စုေဝဖိးတို၏ ေမွး 
သဖခင်၊  ေဒ ရီရီြမင့်၏ ခင်ပွန်း  
ေဒါက်တာဦးစန်ိလ  င်သည် ၁၆-၇-
၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၀:၃၀နာရတွီင် 
ေြမာက်ဥက လာပေဆးုံ၌ ကွယ် 
လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၇-၂၀၂၁ 
ရက် ညေနတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပီးြဖစ် ပါေကာင်း။ 
[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၂-
၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် 
အထက်ပါ ေနအိမ်၌ ရက်လည ်
ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာ က  
ေရာက်ပါရန်   ဖိတ်ကားအပ်ပါ 
သည်။]                     ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ေသွးသည် အသက်ေသွးသည် အသက်

မူးယစ်မူးယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်ပန်းတိုင်

သစ်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း
ဆက်သွယ်ေရးအရာရှိ(ငိမ်း)၊ ြပည်ပေရေကာင်းဆက်သွယ်ေရးအရာရှ(ိငိမ်း)၊ ြပည်ပေရေကာင်း

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးခင်ေအး-ေဒ ကျင်ရီ)တို၏သားကီး၊ 

မုရံာမိေန (ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်)ူတို၏သားသမက်၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေန ရင်းီှးြမပ်ံှမ ှင့ ်ိင်ုငြံခားစီးပွားဆက်သွယ် 

ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏  န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 

ဝါဝါေမာင်၏ ခင်ပွန်း၊ ကိြုပည့စ်ု(ံLearning and Development 

Manager,AGD Bank)- မခွန်းဆင့်ေမ၊ ကိုြပည့်သ(ူ3rd Year 

I.C.,D.U.)တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ 

(စေနေန ) နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနတွင်ပင် ကျစုီသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေဒွးေအာင်ဦးေဒွးေအာင်
သားတက်တိုးသားတက်တိုး
အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ အမှတ်(၁၁)၊ နဝေဒးလမ်းေန 
(စာေရး ဆရာကီး ဦးတက်တိုး-ကဗျာဆရာမကီးေဒ ယု်)
တို၏ သားေထွး၊  (ဦးမင်းေအာင်)-ေဒ ခင်ခင်ေဌး၊ 
ေဒ ေငရွည်-(ဦးခင်ေမာင်ေဌး)၊ ေဒ စိုးငမ်ိးတို၏ ည/ီေမာင်၊ 
တ/ူတမူ ငါးေယာက်တို၏ ဦးေလး၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ 
အဘိုးေလးသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) နံနက် 
၁၁:၂၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၇-၇-
၂၀၂၁ ရက်တွင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမဝမ်းန်းနည်းေကကွဲြခင်းည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်မာညိေဒ ခင်မာညိ
အသအသက်(၅၄)ှစ်က်(၅၄)ှစ်

ဗုိလ်ကီးဝင်းကိင်(ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ေမာင်ချစ်ဝင်းညိ၊ မချစ်သဲညိ၊  

ေမာင်ဇင်ဝင်းညိတို၏မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ ခင်မာညိသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန 

၃:၅၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်ေကာင်းသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။ 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် (၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ် (၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

ဝမ်းနညဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှဗိုလ်မှးးေအာင်ေဇာ်ေအာင်ေဇာ်

တပ်မေတာ်အိုးေရာဂါအတပ်မေတာ်အိုးေရာဂါအထူထူးကုေဆးုံကီးခုတင်(၅၀၀)၊ မဂ  လာဒုံးကုေဆးုံကီးခုတင(်၅၀၀)၊ မဂ  လာဒုံ

ဗသက(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗသက(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ

ေဒ ဝါဝါေရ ၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ြပည့်စံုသုခ၏ ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီး 

ြဖစ်သူ ဗုိလ်မှးေအာင်ေဇာ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင် ကွယ်လွန်ေကာင်း 

သိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း အမှတ်စ်(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ



ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၁၉၊  ၂၀၂၁

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

ေဒ ဝင်းေသာင်း(ဝါးခယ်မမိ)ေဒ ဝင်းေသာင်း(ဝါးခယ်မမိ)

အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ဝါးခယ်မမိေန (ဦးမှတ်ကီး-ေဒ လှ)

တို၏ သမီး၊ (ဦးစိန်ခက်-ေဒ မမေလး)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ စံြပ ဖဆပလရပ်ကွက်၊ တုိက်ေဟာင်း(၂)၊ 

အခန်း(၃၁)ေန (ဦးဘန် ှ)၏ ဇနီး၊  ဦးတင့်လွင်၊ (ဦးေအာင်လွင်)၊ ေဒ ချိ 

မာလွင်၊ ဦးေကျာ်သူရ-ေဒ ေမဝင်းေအာင်၊ ေဒ စုလ  င်ဖိးတို၏ ေမွး 

သမခိင်၊ မွယ်ဇင်ြမင့ ်၊ ေမာင်ရဝဲင့ေ်အာင်၊ မေကဇင်ယလု  င်၊ ေမာင်ြမတ် 

ဘန်ုးမာန်၊ မဆြုမတ်ိုးတို၏ အဘွား၊ ြမစ်တစ်ေယာက်၏ ဘွားဘွားကီး 

ေဒ ဝင်းေသာင်းသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) မွန်းလဲွ ၂:၃၀ နာရ ီ

တွင် ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) 

မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ 

[ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် 

၇ နာရမှီ ၁၀ နာရအီထ ိရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက် 

ပါရန် ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား ဖိတ်ကားအပ် 

ပါသည်။]                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမင့်ကီး (ေတာင်ငူ)ဦးြမင့်ကီး (ေတာင်ငူ)
B.Ed(1969-1974 Batch)B.Ed(1969-1974 Batch)

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ေတာင်ငူမိ၊အမှတ် ၅/၆၂ ေန 

(ဦးကိုကိုကီး-ေဒ ကည်ကည ်

ြမ) တို၏ ဒုတိယေြမာက်သား၊ 

ေဒ ရီရီြမင့်၏   ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း၊  (ဦးတင်ကီး)၏  ညီ၊ 

ဦးတင်ိုင်ကီး၊  ေဒ ခင်မူမူကီး 

တို၏အစ်ကိ၊ု ေဒါက်တာေနေသွး၊ 

ေဒါက်တာချိေသွးမွန်တုိ၏ ေမွး 

သဖခင် ေကျးဇူးရှင်ြဖစ်သ ူဦးြမင့ ်

ကီးသည်  ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် 

ညေန ၆:၄၂ နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ 

Grand Hantha ေဆးုံကီး၌ 

ကွယ်လနွသွ်ားပါသြဖင့် ၁၈-၇-

၂၀၂၁ရက် နံနက် ၉နာရီတွင် 

ေရေဝး  ကဗရ်စတန်၌  ဒါဖနာ 

ပီးစီးပါေကာင်း       ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေကျာင်းဒါယကာကီး ဦးသန်းေဆွ ေကျာင်းဒါယကာကီး ဦးသန်းေဆွ 
မန်ေနဂျာ(ဟိုတယ်/ခရီး-ငိမ်း)မန်ေနဂျာ(ဟိုတယ်/ခရီး-ငိမ်း)

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ြမန်ေအာင်မိ(ဦးေရ အိုး-ေဒ အုံး)တို၏သား၊ ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ် 

(၆၀၂)၊ ဗိလ်ုေရ ဗျိင်းလမ်း၊(၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ် 
ေန ဦးတင်ဝင်း(SG)-ေဒ ရရီသီင်း (SG)၊ (ဦးတက်တိုး)-ဒရုမှဲး ေဒ ွန်  
ွန်ဝင်း(ငိမ်း)၊   ဦးေရ ဝင်း[က.က.ေငွ(ငိမ်း)]  - ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း 
[က.က.ေင(ွငမ်ိး)]၊ ဦးလှမင်းေထွး(အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန)- ေဒ ြမြမ 
ဝင်း[က.က.ေငွ(ငိမ်း)]၊ ဦးခင်ေအာင်(အာရှေတာ်ဝင်ေဆးု)ံ-ေဒ ြမင့် 
ြမင့်ဝင်း(N.H.L)တုိ၏ ဖခင်၊ ေြမး ရှစ်ေယာက်တုိ၏ ဘုိးဘုိးကီး၊ (ေဒ အမာ 
ေလး(ခ)ေဒ အမာေဆွ)၏ ခင်ပွန်း ဦးသန်းေဆွသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ 
(တနဂ  ေေွန ) နနံက် ၅ နာရတွီင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ှလံုးေရာဂါြဖင့် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျစီသုသုာန်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  
ရပ်နီးရပ်ေဝးေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

Captapt. ေကျာ်စည်သူြမင့် . ေကျာ်စည်သူြမင့ ်

(Maerskaersk L Lineine)

အသက်(၄၅)ှစ်အသက်(၄၅)ှစ်
ေမာ်လမိင်မိ၊ ေဈးကိေတာင် 

ဝိင်ုးရပ်၊ သမာဓလိမ်း၊ အမ်ိအမှတ်-

၁(စီ)ေန ဦးြမင့ ်သိန်း-ေဒ ွယ် 

ွယ်ေအာင် (တရားလ တ်ေတာ် 

ေရှေန)တို၏သား၊  Dr.မျိးလွင ်

(ဗိုလ်မှးကီး-ငိမ်း)-ေဒ မူမူလှ 

တင်တို၏ သားသမက်၊ ေဒ ေကခိင်ု 

မျိးလွင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

မေကာင်းဆုလာဘ်(ခ)ေကးေကး၊ 

ေမာင်ေကာင်းေဇယံ၊ ေမာင်ေကာင်း 

ညီယံတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်၊ 

ကိုရဲဇင်လင်း၏ ညီ၊ မြဖြဖခိုင်၊ 

မသ ာမျိးလွင် (ခ) သဲသဲတို၏ 

အစ်ကို Capt.ေကျာ်စည်သူြမင့ ်

(Maersk Line) သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ 

(စေနေန ) နနံက် ၁၀:၁၀ နာရတွီင် 

ရန်ကန်ုမိေနအမ်ိ၌ ဘဝတစ်ပါးသို 

ေြပာင်းေရကွယ်လွန ်သွားပီးြဖစ ်

ပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် ရန်ကုန် 

မိ၊ ကျစီသုသုာန်၌   မီးသ  ဂ ဟ်ပီး 

ြဖစ်ပါ၍ ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 

မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ေဒါက်တာလွင်ဦးေဒါက်တာလွင်ဦး

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
မ ခင်းဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)မ ခင်းဆရာဝန်ကီး(ငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန ဦးေသာင်းတင်-ေဒ ခင် 
ကည်တို၏သား၊ (ဦးလှေသာင်း-ေဒ ခင်သန်းြမင့်)၊ ဦးစံဝင်း-ေဒ အဲလစ် 
တို၏သားသမက်၊ (ေဒ ခင်မာစိုးွယ)်၊ ေဒ ယုယုခိုင်တို၏ခင်ပွန်း၊ ဗိုလ်မှး 
ရေဲဇာ်ြမင့၊် ေဒ ေမေမာ်လွင်(ခ)ဖန်ုးသက်ပန်၊ ဦးေကျာ်ေခါင်(မိနယ် အပ်ုချပ် 
ေရးမှး၊ ဖလမ်းမိ)၊ မမုိးသူခင်၊ မေချာသရီ၊ိ ေမာင်စည်သူေအာင်တုိ၏ဖခင်၊ 
ေမာင်ဖုန်းကိုကို၏အဘိုးသည ်၁၈- ၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၉:၂၀ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကိ ု၁၉-၇-
၂၀၂၁ ရက်တွင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဆရာကီး ဦးသက်လွင်ဆရာကီး ဦးသက်လွင်
မိဂသီတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးမိဂသီတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ သုမဂ  လာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ 

အိမ်အမှတ် (၃၀၄)ေန (ဦးစိန်-ေဒ ရီ)တို၏သားကီး၊ ဦးကင်မီ-ေဒ စမ်းရီ 
တို၏သားသမက်၊ ေဒ ေအးေအးြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ စမ်းစမ်း 
ြမင့-်ဦးတင်ြမင့၊် ေဒ စမ်းစမ်းေအး၊ ေဒ စမ်းစမ်းဝင်း၊ ဦးသက်ိင်ုဦး-ေဒ သတီာ 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အစ်ကိ/ုေမာင်၊ မစစုမုင်း- ကိရုေဲခါင်ေကျာ်၊ မထက်ထက် 
ေအာင်၊ ကုိသူရထွန်း၊ ေမာင်ေဇယျလင်းတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်သည် ၁၇-
၇- ၂၀၂၁ရက ်ည ၇:၂၀နာရီတွင် စံြပေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-
၇- ၂၀၂၁ ရက်တွင်  ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းေအာင်ဦးဝင်းေအာင်
အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ တန်ဆည်မိနယ်ေန (ဦးဘိုးလ-ူေဒ လှ 
ကီး)တို၏ သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ေန ဦးတင်ေမာင-်
(ေဒ ဝင်းကည်)၊ တန်ဆည်မိနယ်ေန (ဦးဝင်းေမာင်)-ေဒ ြမလ  င်တို၏ 
ညီ/ေမာင်၊ (ဦးပိ ဲ)၏သားသမက်၊ (စိုင်းေအာင်ဝင်း)၏ ေမွးသဖခင်၊ 
အငး်စနိ ်မိနယ်၊ ေဖာ့ကနရ်ပကွ်က် ေန (ေဒ ေရ ဆာ)၏ခင်ပွန်းသည် 
၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန)နနံက် ၂:၃၉နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါ 
ြဖင့ ်ကွယ်လွန်ပါသြဖင့ ်ယင်းေန ညေန ၆နာရတွီင် ကျေချာင်းသသုာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟ
အေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူ တူ/တူမများ

ေဒ ေရ ဆာေဒ ေရ ဆာ
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ ေကျာက်မဲမိနယ်ေန (ဦးပိ ဲ)၏ 
သမီး၊ တန်ဆည်မိနယ်ေန(ဦးဘုိးလူ- ေဒ လှကီး)တုိ၏သမီးေခ းမ၊ 
(စိုင်းေအာင်ဝင်း) ၏  ေမွးသမိခင်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေဖာ့ကန် 
ရပ်ကွက်ေန (ဦးဝင်းေအာင်)၏ဇနီးသည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ရက် ညေန 
၃:၂၆နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၆-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) ညေန ၆နာရတွီင် ကျေချာင်းသသုာန် 
၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝး၊ ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွ
သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူ တူ/တူမများ

ေဒ ြမေဒ ြမြမေအးြမေအး
အသက်(အသက်(၆၃)ှစ် ၆၃)ှစ် 

ရန်ကုန်မိေန (ဦးဝင်းရန်-ေဒ လွိင်ုတ်)တို၏သမီး၊    (ဦးစံဝင်း-

ေဒ ကည်)တို၏သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊  လမ်းမေတာ်မိနယ်၊  ဝါးတန်း 

လမ်းေန ဦးထွန်းလင်း၏ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးရဲိင်ုလင်း-ေဒ သင်းလတ် 

စိုး၊ ေဒ သင်းသင်းေဆတွို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ မေအာက့စ်လင်း(Orchid 

Lynn) ၏ချစ်လှစွာေသာ အဘွားသည ်ပန်းလ  င်ေဆးုံတွင ်၁၈-၇-၂၀၂၁ 

ရက်ေန  နနံက်ပိင်ုးတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၇-၂၀၂၁ရက်ေနတွင် 

ထန်ိပင်သသုာန်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစ ု

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

Captain ဦးေအာင်ေထွးလှCaptain ဦးေအာင်ေထွးလှ
အသက် (၆၈) ှစ်အသက် (၆၈) ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ မ လမ်းသွယ်(၄)၊ ပါရမရီပ်ိသာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်ေန 
(ဦးလှ-ေဒ စန်ိရင်)တို၏သား (ဦးြမေသာင်း)-ေဒ ြမြမတို၏သားသမက်၊ 
(ေဒါက်တာြမြမမွန်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်စည်သူထက ်
(စင်ကာပူ)၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ဦးေကျာ်ြမင့်-ေဒ သင်းသင်းလှ၊ 
ဦးမျိးလှ-(ေဒ ခင်ှင်းေအး)၊ ေဒ ချိချိလှ၊ ေဒ စန်းစန်းလှ၊ ဦးထွန်းလှ-
ေဒ ေအးသန်းတုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ ည/ီေမာင်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် 
နံနက် ၁၂:၅၀ နာရီတွင် ပန်းလ  င်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား ဝမ်းနည်းစွာ အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးငိမ်းေအာင်ဦးငိမ်းေအာင်
Managing Director Managing Director 

Straight & Square Engineering Co.,LtdStraight & Square Engineering Co.,Ltd

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ 

တိက်ု(၂၂)၊ အခန်း (၃၀၂)ေန (ဦးထွန်းေရ -ေဒ သန်းရ)ီတို၏သား၊ ေဒ မိုး 
သီတာေအာင် (Director Straight & Square Engineering Co.,Ltd) 
၏ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းသန်  G-8 (Great Light ကိုယ်ပိုင ်
အထက်တန်းေကျာင်း)၏ ဖခင်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂:၂၇ 
နာရီ၌ ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးတွင ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၈-
၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၃-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) 
နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
ေရစက်ချတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု
ဇနီး ေဒ မိုးသီတာေအာင်

သား ေမာင်ေအာင်ေကာင်းသန်

ဦးမင်းေအာင်ဦးမင်းေအာင်
အသက် (၇၇) ှစ်အသက် (၇၇) ှစ်

[ဗိုလ်တေထာင်သတင်းစာတိုက်-ပုံှိပ်စက်အခန်းမှး(ငိမ်း)][ဗိုလ်တေထာင်သတင်းစာတိုက-်ပုံှိပ်စက်အခန်းမှး(ငိမ်း)]
ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆပ်ိကမ်း)မိနယ်၊ (၉၂)ရပ်ကွက်၊ ယဇုန 

ဥယျာ်မိေတာ်၊ အပုိင်း(၂)၊ တုိက်(၂၃)၊ အခန်း (၁၀၂)၊ ခွာညိလမ်းေန 
(ဦးပါ-ေဒ စိန်)တို၏သားကီး၊ ေဒ ခင်ေဆွ၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေဇာ်မင်း-
ေဒ ဝင်းဝင်းေရ ၊ ဦးေဇာ်မိုး၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦး၊ ေဒ သီသီမင်း (ေကးမုံ 
သတင်းစာတိုက)်-ဦးေနလင်း (ြမန်မာ့သတင်းစ်)တို၏ေမွးသဖခင်၊ 
ေြမးေလးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ရက် ည ၁၀:၂၀ နာရ ီ
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီး 
ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မတ်ိေဆအွေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၄-၇-၂၀၂၁ ရက် 
နနံက်ပိင်ုးတွင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
မည်ြဖစ်ပါ၍ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေရ ကိင်(သူရဲသမိန်)ဦးေရ ကိင်(သူရဲသမိန်)
အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ (၁၃)
လမ်း၊ အမှတ်(၈၅)ေန (ေဒ ေစာလှ)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးလှထွန်း-
ေဒ မိုးမိုးေကျာ်၊ ေဒါက်တာတင်ထွန်း(86)-ေဒ ြမင့်ြမင့်ေထွး၊ 
ေဒါက်တာတင်တင်ကည(်87)-ဦးေလာပ၊ (ဦးေကျာ်ေကျာ)်-
ေဒ ခင်ေလးွယ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမး ခနုစ်ေယာက် 
တို၏ အဘိုးသည်  ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန )  ည ၉ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်း 
ကား အပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေဇာ်မင်းဦးေဇာ်မင်း
B.E Mechanical (1975/1981)B.E Mechanical (1975/1981)

(အထက-၁၊ ဒဂုံေကျာင်းသားေဟာင်း)(အထက-၁၊ ဒဂုံေကျာင်းသားေဟာင်း)

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ အုိးဘုိရပ်ကွက်၊ ပဲွစားလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၄)ေန (ဦးဘေရ - ေဒ ြမသိန်း)၊ (ဦးသာထွန်း-ေဒ သန်းသန်း)
တို၏သား/သမက်၊ ေဒ လဲ့လဲ့ေအး၏ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ထက်ြမတ်လင်း 
(ေခတ -စင်ကာပူ)၏ဖခင်၊ ဦးသန်းထွန်း-ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ Me Dan- 
ေဒ ခင်ေအးက၊ ဦးေအာင်ဝင်း-ေဒ ခင်ြမသီ၊ ဦးိုင်ဦး-ေဒ ေအမီစိန်၊ 
ဦးေဇာ်လင်း-ေဒ မုိးသူတုိ၏ညီ/ေမာင်၊ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း၊ ေဒ ခင်ေအးသီ၊ 
ဦးလ  င်ဦး-ေဒ နနီလွီင်၊ ဦးထွန်းလင်း-ေဒ စ ာထွန်းတုိ၏အစ်ကုိသည် 
၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် ၁၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေနတွင်ပင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီး ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးမှ မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်ခင်ငိမ်းေဒ ခင်ခင်ငိမ်း(ေချာင်ဝိုင်းကီး၊ တွံေတး)(ေချာင်ဝိုင်းကီး၊ တွံေတး)
 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ေမွးြမေရးှင့်ေရလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စာရင်းစစ်ေကာ်မတီအဖွဲဝင်၊ ကမ ာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်စာရင်းစစ်ေကာ်မတီအဖွဲဝင်၊ ကမ ာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ အမှတ်(၈၆)၊ 

အခန်း(၆)ေန (ဦးကီးေမာင်-ေဒ ေငွစိန်)တို၏ သမီးေထွး၊ [ေဒ လှကည  ်
ဆရာမကီး(ငိမ်း) နန်ယန်ေကျာင်း]၊ (ေဒ ေအးြမင့်)၊ (ေဒ စိန်ေအး) (အထက-၅၊ 
ဗိုလ်ထေထာင်ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး-ငိမ်း)၊ ဌာနခွဲမှး/စစ်ေဆးေရး(ငိမ်း) 
အေြခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေအာက်ြမန်မာြပည်၊ [ဦးစုိးေအာင်(လ/ထ န်မှး-ငိမ်း၊ 
အကျ်းဦးစီးဌာန)]-ေဒ ွန်ွန်ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာညီမ၊ ေဒ ြမမျိးသွယ ်
(MAI)၏ ချစ်လှစွာေသာ ေဒ ေလး၊ (ဦးေသာင်းွန်-ေဒ တိုး)၊ ဦးေကျာ်လွင်(ြမန်မာ ့
ေရနံ-ငိမ်း)-ေဒ လှလှြမင့်(ြမန်မာ့ေရနံ-ငိမ်း)၊ ဦးရဲြမင့်(ြမန်မာ့ေရနံ-ငိမ်း)-ေဒ ေအး 
ေအးြမင့(်ြမန်မာ့ေရနံ-ငိမ်း)တို၏ ေကျးဇူးရှင်အစ်မ၊ ဦးေကျာ်စိန်သန်း-ေဒ စုစု 
ေအာင်၊ ဦးေနလင်းစိုး-ေဒ ခိုင်ခိုင်ဦး (ကမ ာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက်)၊ ဦးမျိးြမင့ ်
ေအာင်-ေဒ ေအးြမကည်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ကီးကီးသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁  (ေသာကာ 
ေန) နနံက် ၂:၁၇ နာရတွီင် အမှတ်(၈၆)၊ အခန်း(၆)၊ ဘိကုေလးေဈးလမ်းေနအမ်ိ၌ 
ကွယ်လွန်သာွးပါ၍ ယငး်ေန  ညေန ၅ နာရီတွင် ကျစုီသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးစီးပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နနံက်တွင် 
ြမသိန်းတန်ေကျာင်းတိုက်၌  ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာက ေရာက ်
ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေစာေအး

အသက် (၇၈) ှစ် 

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ သာဓရုပ်ကွက်၊ နဗိ ာန် 

လမ်း၊ တိုက် ၂၆၊ ၃ လ ာ B ေန ေဒ လှလှရီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ဗိုလ်မှးချပ် ိုင်ဦး - ေဒ ထက်စ ာေကျာ် ၊ ဦးေစာြမတ်ေအာင ်- ေဒ ေအး 

ေအးေအာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေြမးေလးဦးတို၏ ဘိုးဘိုးကီး 

ဦးေစာေအးသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ရက် (တနဂ  ေွေန ) ၁၀:၃၀ နာရီတွင် 

ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှးချပ် ိုင်ဦး - ေဒ ထက်စ ာေကျာ်တို၏ 

ေကျးဇူးရှင ်ဖခင်ကီး ဦးေစာေအး အသက် (၇၈) ှစ် သည် ၁၈-

၇-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း၊

အပတ်စ် (၃၈) သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များ

သင့် 

ေသွးြဖင့ ်

အသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်    ၁၉၊   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

ယေန ဖတ်စရာ

အားလုံးပါဝင်ကရမယ့် ကိုဗစ်စစ်ဆင်ေရး

ြပည်သူစွမ်းအား အထူးကီးမား

စာမျက်ှာ »  ၆

စာမျက်ှာ »  ၉

ေကျးလက်လမ်း၊ တံတားများ အဆင့်ြမင့်တင်

ေဖာက်လုပ်ြခင်းြဖင့် လူမ စီးပွားဖွံဖိးေစမည်

စာမျက်ှာ »  ၂၂

ြမဝတီ   ဇူလိုင်   ၁၈

ကိုဗစ်-၁၉     ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများတွင ်       အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

အတွက် ေအာက်ဆဂီျင်အပါအဝင် ကိဗုစ်အေထာက် 

အကူြပေဆးှင့်ပစ ည်းများ တင်သွင်းမ ကို  ြမဝတီ 

နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိရာ  

ဇူလိုင် ၁၇ ရက်က      ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင ်

ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ အေထာက်အကြူပပစ ည်းများကိ ု 

ေမာ်ေတာ်ယာ် ၁၃ စီးြဖင့ ်ြမဝတီနယ်စပ် ြမန်မာ-

ထိုင်း  အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရးတံတားမှတစ်ဆင့ ်

တင်သွင်းခဲ့သည်။

ေအာက်ဆီဂျင် (အရည်)များ၊  ေအာက်ဆီဂျင် 

အိုးများ၊ ေအာက်ဆဂီျင်စက်များ၊ PPE ဝတ်စုမံျားှင့် 

ှာေခါင်းစည်းများကိ ု  ေမာ်ေတာ်ယာ် ၁၃ စီးြဖင့ ်

တင်သွင်းခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး၊  

ြပည်နယ်များသို ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားေကာင်း 

သိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၈ ေကာ်လံ ၁ သို  

ချင်းေရ ေဟာ်   ဇူလိုင်  ၁၈

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ     ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းတွင ်    

အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် တုတ် 

ိင်ုငမှံ ဝယ်ယေူသာ တစ်လုံးလ င်  

ေအာက်ဆီဂျင ်  ၄၀   လီတာဆံ့     

အိုးအလွတ်      အလုံးေရ ၇၀၀     

တင်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ် 

ယာ်တစ်စီးသည်   ယေနနံနက် 

၁၁ နာရီက      ချင်းေရ ေဟာ်မိ  

ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ိုင်ငံ နမ့်ဖာ 

ေဟာ်     နယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင် ့   

ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း     သိရ 

သည်။

စာမျက်ှာ ၁၈ ေကာ်လံ ၁ သို  

ေရတာရှည်မိနယ်ခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများထားရှိရန် ြပင်ဆင်ထား
ေရတာရှည ်   ဇူလိုင်    ၁၈

ေရတာရှည်မိနယ်ခန်းမအတွင်းှင့ ်  အြပင်ေနရာ 

လွတ်များ၌ ခုတင် ၁၀၀ အထိ ြဖည့်ဆည်းထားရှိ 

ပီး  ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ခယံသူမူျားအတွက် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ 

အြခားေသာ     လိုအပ်သည့်   ပစ ည်းကိရိယာများ 

ြဖည့်တင်းြခင်းလုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ထားပ ီ

ြဖစ်သည်။           စာမျက်ှာ ၁၈ ေကာ်လံ ၃ သို  

ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး
အေထာက်အကူြပပစ ည်းများကို ေမာ်ေတာ်ယာ် ၁၃ စီးြဖင့်

ြမဝတီနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တင်သွင်း

တုတ်ိုင်ငံမှဝယ်ယူသည့် ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ
ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်

သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတိုက 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရသလို ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး

ကလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်ပါမှသာ 

ဒီေရာဂါဆိုးကီးကို အြမန်တိုက်ထုတ်ိုင်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်

စာမျက်ှာ »  ၁၈


