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သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၉၉)

အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ 
တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည်လည်း 
ေကာင်း၊ ကေိလသာအိှပ်စက်ခရံသတူိုအလယ်၌ ကေိလသာ 
အိှပ်အစက်မခံရဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း၊ ကာမဂုဏ် 
ကို ေကာင့်ကစိုက်ကုန်ေသာ သူတိုအလယ်၌ ေကာင့်က  
မစိုက်ကုန်ဘဲေနြခင်းသည် လည်းေကာင်း ချမ်းသာ၏။

ချမ်းသာြခင်းအေကာင်းတရား

၁။  ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကိ ုြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မစဲာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်း 

များ အပါအဝင် လပ်ုေဆာင်သင့၊် လပ်ုေဆာင်ထိက်ုသည်များကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည့ ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့ ် ထခိိက်ုခဲသ့ည့ ် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများအား ြဖစ်ိင်ုသမ  

နည်းလမ်းများြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စ ဲ

ေရး သေဘာတစူာချပ်(NCA)ပါ သေဘာတညူခီျက်များအတိင်ုး ြဖစ်ိင်ုသမ  အေလးထား 

လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပု ံ

အေြခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ လွတ်လပ်ပီး တရားမ တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီ

အေထေွထေွရးေကာက်ပဲွအား ြပန်လည်ကျင်းပ၍ အိင်ုရသည့ပ်ါတအီား ဒမီိကုေရစစီံ န်း 

များှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ် (၅) ရပ်

(၇၄)ှစ်ေြမာက ်အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား ကျင်းပ

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၉

၂၀၂၁ ခှုစ် (၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက် 

၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ဗဟန်းမိနယ်ရိှ အာဇာနည်ဗိမာန်၌ ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို (၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား 

ကျင်းပေရး ဗဟုိေကာ်မတီဥက    သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးကိုကို၊  ဗဟိုေကာ်မတ ီဒုတိယဥက     

ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    ဦးလှစိုး၊ ရန်ကန်ု 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး   ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊  ြပည်ေထာင်စု 

ေရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ဦးေအာင်မုိးြမင့်၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ဒုတိယဝန်ကီး  ဗိုလ်ချပ်စိုးတင့်ိုင်၊  အခမ်းအနားကျင်းပေရး 

ဗဟိေုကာ်မတအီဖဲွဝင်၊ လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီဒတုယိဥက    သာသနာေရး 

ှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးထွန်းအုံ၊ တိုင်းရင်းသား 

လမူျိးများေရးရာဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေဇာ်ေအးေမာင်၊ ရန်ကန်ု 

တုိင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ အဖဲွဝင်များ၊ တုိင်းေဒသကီး 

တရားသူကီးချပ်၊ ဥပေဒချပ်၊  အခမ်းအနားကျင်းပေရး လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊ တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊  အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ 

မိသားစုဝင်များှင့ ်ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန အခမ်းအနား 

ကျင်းပေရး ဗဟိုေကာ်မတီဥက    ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ဦးကိုကို၊ ဗဟိုေကာ်မတ ီ  ဒုတိယဥက    

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက    ဦးလှစုိး၊ ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး 

ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊ အခမ်းအနားကျင်းပေရး 

ဗဟိေုကာ်မတအီဖဲွဝင်များ၊  လပ်ုငန်းေကာ်မတဝီင် 

များ၊ ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊ တပ်မေတာ်အရာရှ ိ

ကီးများှင့ ်   ဌာနဆိုင်ရာ     တာဝန်ရှိသူများက 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တကွ    အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂဗူမိာန်၌ ြပည်ေထာင်စ ု

သမ တြမန်မာိင်ုငေံတာ်၏ လွမ်းသူပန်းေခကွိခုျ၍ 

အေလးြပကစ်။

လွမ်းသူပန်းေခွချ အေလးြပ



ဇူလုိင်   ၂၀၊   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

လူသားအားလုံး 

အသက်ကယ်တင်ေရး ဝိုင်းဝန်းကူညီ

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး စီမံေဆာင်ရက်ထားမ များှင့်

ပတ်သက်၍ “Positive လူနာေတွနဲပတ်သက်ပီး   ေနရာေပါင်း  ၁၁၁၄ ေနရာမှာ 

၄၅၉၀၀၊ ၄၆၀၀၀ ခန်ဝင်ဆံတ့ဲအ့င်အားရိှပါတယ်။ ေလာေလာဆယ် ၆၂ ရာခိင်ု န်းပ ဲ

Positive လနူာထားတဲေ့နရာမှာရိှပါတယ်။ ကသုေရး Center ေပါင်း ၅၆၀ ေလာက် 

လုပ်ထားတဲ့ေနရာမှာ ဝင်ဆံ့တာက ၂၅၅၀၀ ခန်ရှိပါတယ်။ ၉၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင် န်း 

ရိှပါတယ်။ သကူေတာ ့ပိမုျားပါတယ်။ ကသုေရး Center မှာရိှတဲလ့နူာေတနွဲပတ်သက် 

၍ တချိကလည်း Positive လနူာထားတဲေ့နရာဘက်သို ေရ သင့ရ်င် ြပန်ေရ ရမှာပ။ဲ 

ဒါကေတာ ့လက်ရှိအေြခအေနမှာ   မြဖစ်ေသးပါဘူး။   သိုေသာ်လည်း ကိတင်ပီး 

စ်းစားထားဖို လိပုါတယ်။ ဘယ်လုိြဖစ်လာလုိရိှရင် ဘယ်ေနရာမှာ Shift လပ်ုမလ ဲ

ဆိတုာ အဲမှ့ာစမီခံန် ခဲွေရးလပ်ုဖို  အေရးကီးပါတယ်။ သတူိုရဲ စားေရး၊ ေသာက်ေရး 

အေရးကီးပါတယ်။ သတူိုရဲ စားေရး၊ ေသာက်ေရး၊ ေက းေမွးေရးေပါ။့ တပ်မေတာ်က 

ေတာ့ တပ်မေတာ်မှာ တက်ေနတဲ့ ေဆးုံေတွမှာ ေနရာ သုံးေနရာမှာ အကုန်လုံး 

ေက းေမွးထားပါတယ်။  ထိုအတူပဲ  ေဆးုံေတွမှာလည်း  တတ်ိုင်သေလာက် 

ေက းေမွးေနတယ်။  အလှရှင်ေတွနဲ    လုပ်ေပးထားတာရှိတယ်။  ဒါေတွလည်း 

မျက်ြခည်မြပတ ် ကည့်ဖိုလိုပါတယ်။   ကိုဗစ်နဲပတ်သက်ပီး   ခံိုင်ရည်ရှိေအာင်၊ 

အာဟာရရိှေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးဖိုလိုတယ်။ စားိင်ုတဲ ့လနူာေတရိှွသလိ ုမစားိင်ု 

တ့ဲလူနာေတွရိှမယ်။ မျက်ြခည်မြပတ် ကည့်ဖုိလုိပါတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ မဟုတ် 

ပါဘူး။ ဆင်းရဲလို မလုပ်ိုင်ဘူး၊ မေက းိုင်ဘူး၊ မစားိုင်ဘူးဆိုတာ မြဖစ်ပါေစနဲ ။ 

အားလုံးကိ ုက န်ေတာ်တိုက လသူားတစ်ေယာက်အေနနဲ  ရသင့ရ်ထိက်ုတဲဟ့ာေတ ွ

ကိ ုေပးလိုရေအာင ်ေဆာင်ရက်ေပးဖို က န်ေတာ်ေြပာလိုတယ”် ဟ ုိုင်ငံေတာ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   က ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာ တတိယအကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင ်ေြပာကားခဲ့သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ြမင့်မားေနေသာ ယေနကာလတွင ်လူအများ၏ 

အသက်ကိ ုကယ်တင်ိင်ုေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မ သည် အေရးကီး 

ေပသည်။ လတူစ်ေယာက်သည် လအူများ၏ အသက်ကိ ုကယ်တင်ေဆာင်ရက်ေပးေန 

သည်ြဖစ်၍ လူအများ၏အသက်ကိ ုကယ်တင်ေဆာင်ရက်ေပးေနေသာသူများ၏ 

အခန်းက  မှာ အထူးအေရးပါေပသည်။ ြပည်သလူထူကုျန်းမာေရး ေစာင့ေ်ရှာက်ေပး 

ေရး၌  ြပည်သူလူထုအတွင်းမှ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် အထူးလုိအပ်ေပသည်။ 

တစ်ဖက်တွင် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ က မ်းကျင်သူများ၊ အြပင် 

တွင်ရှိသည့် က မ်းကျင်သူများအားလုံး၊ ေစတနာရှင်ြပည်သူများအားလုံးတိုသည ်

ယခု အေရးသည်  ိုင်ငံ၏ ိုင်ငံ့အေရးြဖစ်ေသာေကာင့ ်မည်သည့်နည်းြဖင့်မဆိ ု

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖို အထူးလိအုပ်ေပသည်။ ယခအုခါတွင် ေစတနာဝ့န်ထမ်းများကိ ု

ဖတ်ိေခ ေဆာင်ရက်မ များ ရိှေနသည်။ အချိလည်း လာေရာက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

ကပီး အချိလည်း   အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်  ဟိုကခိမ်းေြခာက်၊ သည်က 

ခိမ်းေြခာက်ှင့်၊ အချိလည်း ြပင်ပေရာက်ေနေသာေကာင့ ်လာေရာက်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်လိုေသာ်လည်း  မလာိုင်သည့်အေြခအေနများရှိေနသည်။  ထိုအြပင ်

ြပည်သူများအသက်ကိ ု  ကယ်တင်ိုင်ေရးအတွက ်   လှဒါန်းလိုသူများမှာလည်း 

အလားတပူင်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် လတ်တေလာလိအုပ်ေနသည်များကိ ုလှဒါန်းေန 

ကသမူျားလည်းရိှသည်။ ယခအုခါ ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးေဒသကီးအသီးသီး၌ လှဒါန်း 

ကသမူျား အေတာ်များများရိှေနသည်။   ြမန်မာလမူျိးများ၏စတ်ိရင်းတွင်   လမူ ေရး 

စတ်ိဓာတ်များ အြပည့်အဝရိှသည်။ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများကားမှ ြပည်နယ် 

ှင့် တိုင်းေဒသကီးအသီးသီးမ ှသိန်းေပါင်းများစွာ လာေရာက်လှဒါန်းကေသာ 

အလှရှင်အသီးသီးတိုကိ ုေကျးဇူးတင်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရက ကျန်းမာေရး 

က  တွင် အခက်အခဲအမျိးမျိးရိှေနသည့်ကားမှ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာ ြပည်သူ 

များ ဆင်းရဲချမ်းသာမေရး ြပစုေစာင့်ေရှာက်မ ေပးုိင်ေရးအတွက် အတတ်ုိင်ဆံုး 

မျက်ြခည်မြပတ ် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပးေနချနိ်တွင ်ိုင်ငံေရးဖိအား၊ စိန်ေခ မ  

အေြမာက်အြမားကားမ ှ  ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ေနကေသာ   ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်  ဝိုင်းဝန်းကူညီလှဒါန်းေနကေသာ   ြပည်သူများအား 

ေကျးဇူးတင်ရမည်ြဖစ်သလိ၊ု အသအိမှတ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သလူထူကုျန်းမာ 

ေရးှင့် အသက်ရှင်သန်ုိင်ေရးအတွက် ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်  စမီခံန် ခဲွသမူျား၊ ပူးေပါင်းပါဝင်သမူျား၏ လုံ ခံေရး 

ထခိိက်ုမည့က်စိ များကိလုည်း  ြပည်သလူထူ ု ပူးေပါင်းပါဝင်မ ြဖင့ ်ဆန်ကျင်တိက်ုဖျက် 

ကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ ။

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၉

ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊   သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊  သာသနာေရးဦးစီးဌာနက  ကျင်းပ 

ပီးစီးခဲေ့သာ အစိုးရနကိာယ်စာေမးပဲွေအာင်စာရင်းကိ ု၁၃၈၃ 

ခုှစ်၊  ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်၊ 

ကာသပေတးေန  နံနက်  ၆ နာရီတွင်   ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာ 

နာယကအဖွဲ website www.mahana.org.mm၊ သာသနာ 

ေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန website www.mora.gov.

mm၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန website www.dra.gov.mm 

တိုမှ ထုတ်ြပန်ေကညာသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သာသနာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၁၉  

ြမန်မာ့မီးရထားက   ြပည်သူများ  ခရီး 

သွားလာမ  လွယ်ကအူဆင်ေြပေစေရးှင့် 

ကုန်စည်များ   ပိုေဆာင်ိုင်ေရး  စီစ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ      ရထား 

လမ်းပိင်ုးအသီးသီးတွင်  လစူီးရထားများ 

ေြပးဆွဲေပးြခင်းကို    ကျန်းမာေရးှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏    Standard 

Operation Procedure-SOP လမ်း န် 

ချက်ှင့်အညီ    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှ ိ

သည်။

ထိသုိုေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ဘတူာ 

အဝင်ှင့်  ရထားများေပ တွင် ခရီးသည် 

များ၏    ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာြခင်း၊ 

ဘူတာအဝင်ရှိ    လက်ေဆးခုံများတွင ်

လက်ေဆးေစြခင်း၊  ှာေခါင်းစည်းတပ် 

ပီးမှ  ဘူတာအတွင်းှင့် ရထားေပ သို 

တက်ေရာက်ေစြခင်း၊  Social Distancing 

ေတာင်ကုတ်   ဇူလိုင်   ၁၉

သမဝါယမှင့်    ေကျးလက်ဖွံဖိးေရး 

ဝန်ကီးဌာန    ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ    သံတွဲခိုင်

ေတာင်ကုတ်မိနယ်အတွင်း ၂၀၂၀ - 

၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်   ြပည်နယ်ခွင့်ြပရန်ပု ံ

ေငွြဖင့ ်     ငှက်ေပျာေတာေကျးရာတွင ်

ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိသည့်  ေကျးလက ်

အိမ်ရာများမှာ   ၈၅ ရာခိုင် န်းေကျာ် 

ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း         မိနယ် 

ေကျးလက်ဦးစီးမှး ေဒ တင်တင်ကည ်

ထံမှ သိရသည်။ 

ေတာင်ကတ်ုမိနယ်  ငှက်ေပျာေတာ 

ေကျးရာတွင်       ေကျးလက်အိမ်ရာ 

ေဆာက်လပ်ုြခင်းကိ ု  ေစာဝတကီမု ဏကီ 

တာဝန်ယူ     ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိပီး    

လုပ်ငန်းများ     သတ်မှတ်အရည်အေသွး   

ြပည့်မီစွာြဖင့ ်      အချနိ်မီပီးစီးိုင်ေရး၊      

စခံျန်ိစံ န်းကိက်ုညေီစေရးတိုကိ ုမိနယ် 

အစိုးရနိကာယ်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ေနရက် ေကညာ

ြမန်မာ့မီးရထားအေနြဖင့် ခရီးသွားလာမ အဆင်ေြပေစေရးှင့် 

ကုန်စည်စီးဆင်းမ ြမန်ဆန်ေစေရး လူစီးရထားှင့် ကုန်ရထားများေြပးဆွဲ
အတွက်  တဲွများေပ တွင် ှစ်ေယာက်ထိင်ု 

ိုင်ေသာ   ထိုင်ခုံတစ်ခုံ၌   ခရီးသည်  

တစ်ဦးသာ ေရာင်းချေစြခင်း၊ သတ်မှတ် 

ခရီးသည်ဦးေရမှအပ   ထိုင်ခုံမဲ့  လုံးဝ

မေရာင်းေစြခင်းတိုကို   စီစ်ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည်။

ယခုကာလတွင်    မျိးဗီဇေြပာင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနချနိ ်ုံးပိတ် 

ရက်ကာလများအတွင်း    ြပည်သူများ 

မြဖစ်မေန  သွားလာမ များ  အဆင်ေြပ 

ေစေရးအတွက်      ပိုေဆာင်ေရးှင့ ်

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန     ြမန်မာ့ 

မီးရထားအေနြဖင့်   ရန်ကုန်-မ ေလး 

လမ်းပိင်ုး ၊ ရန်ကန်ု-ေမာ်လမိင်လမ်းပိင်ုး၊ 

ရန်ကုန်-ြပည်လမ်းပိုင်းတိုတွင် အစုန်/

အဆန်   စာပိုရထား/အြမန်ရထားများ 

ကိုလည်းေကာင်း၊ မ ေလး-ကန်ဘလူ 

လမ်းပိင်ုးှင့ ်ရန်ကုန်မိပတ်လမ်းပုိင်းတုိ

တွင် RBE  ရထားများြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

ပုံမှန်   ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်

ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းပိုင်းတွင် အမှတ် 

(၁)အဆန်၊ အမှတ်(၂)အစုန် စာပိုရထား 

အား   ပါဆယ်တွဲှင့်   ကုန်တွဲများ  

ချတိ်ဆက်လျက်      ေနစ် စုန်/ဆန်

ေြပးဆွဲပီး    ပါဆယ်ှင့်  ကုန်ပစ ည်းများ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊ ေဆာက်လုပ် 

ေရးလုပ်ငန်းသုံး ေကျာက်အမျိးမျိးအား  

ေကျာက်ရထားများြဖင် ့     သိမ်ဇရပ် -  

ဇင်းကျိက်တိုမှ မလ ကုန်းထိ  ပုိေဆာင် 

ေြပးဆဲွေပးြခင်း၊ ရန်ကုန်  -  မ ေလးအကား 

ကုန်ေသတ ာတင်ရထားများ    ေြပးဆွဲ 

ေပးြခင်းှင် ့       ကုန်ပစ ည်းတင်ပိုရန်     

တွဲေတာင်းခံလာမ အေပ     မူတည်၍  

အခါအားေလျာ်စွာ    ကုန်ရထားများ    

ဖွဲဆင်     ေြပးဆွဲေပးလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။                         သတင်းစ်

ေတာင်ကုတ်မိနယ်၌ ေကျးလက်အိမ်ရာများ 

၈၅ ရာခိုင် န်းေကျာ်ပီးစီး

ေကျးလက်ဦးစီးမှးှင့် ဝန်ထမ်းများက  

ကွင်းဆင်းကည့် စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။ 

ငှက်ေပျာေတာ       ေကျးရာတွင် 

ြပည်နယ်ခွင့်ြပရန်ပုံေငွကျပ ် ၆၀ ဒသမ 

၅၅ သန်းြဖင့်        ေနအိမ်ခုနစ်လုံး 

တည်ေဆာက်လျက်ရှိသည်။     အဆိုပါ 

ေကျးလက်အိမ်ရာများမှာ   ေနအိမ်တစ် 

လုံးလ င် အလျား ၁၈ ေပ၊   အနံ  ၂၆  ေပ၊ 

အြမင့က်ိုးေပ     ကျယ်ဝန်းပီး   လက်ရိှတွင် 

လုပ်ငန်းအားလံုးမှာ ၈၅ ရာခိင်ု န်းေကျာ် 

ပီးစီးေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

                           ကိုထွန်း



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

စစ်အင်အားေတာင့်တင်းမှ ကမ  ာလ့ူရာဝင်ိုင်

(၁၉၄၄ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန  ပုသိမ်မိတွင ်

စစ်ဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း မ က်ကားခဲ့ေသာ မိန်ခွန်းစကားမ ှေကာက်ုတ်ချက်)

စစ်အင်အားေတာင့်တင်းမှ ကမ ာ့လူရာဝင်ိုင်သည်ကို ရှင်းြပေနရန်ပင်လိုမည ်

မထင်ေကာင်း၊ လက်နက်အင်အား၊ စစ်မက်အင်အား၊ ိုင်ငံေရးအား၊ ကီးပွားေရး 

အားများ   အေရးကီးေကာင်း၊  အရင်းခံမှာ  စစ်မက်အင်အား၊  ိုင်ငံေရးအားများ 

ြဖစ်ေကာင်း။
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 ေရှဖုံးမှ

ေရှးဦးစွာ    (၇၄)ှစ်ေြမာက ်  အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကျင်းပေရး     ဗဟိုေကာ်မတီဥက    

သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး  ဦးကိုကို၊   ဗဟိုေကာ်မတ ီ  ဒုတိယဥက    

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက    ဦးလှစိုး၊  ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး 

ဗိလ်ုချပ်ွန်ဝင်းေဆတွိုက အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင် 

ကီးများ၏ မသိားစဝုင်များအား ရင်းရင်းီှးီှးေတွဆု ံ

 တ်ဆက်ကသည်။

ေမတ ာပိုသ အမ ေပးေဝ

ထိုေနာက်   (၇၄)ှစ်ေြမာက ် အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကျင်းပေရး    ဗဟိုေကာ်မတီဥက     

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးကိုကို၊   ဗဟိုေကာ်မတ ီ

ဒတုယိဥက     ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ဦးလှစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

တိင်ုးမှး ဗိလ်ုချပ်ွန်ဝင်းေဆ၊ွ အခမ်းအနားကျင်းပ 

ေရး ဗဟိေုကာ်မတအီဖဲွဝင်များ၊   လပ်ုငန်းေကာ်မတ ီ

ဝင်များ၊     ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊    တပ်မေတာ် 

အရာရိှကီးများှင့်   ဌာနဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများက 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တကွ      အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂူဗိမာန်၌ ြပည်ေထာင်စု 

သမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ လွမ်းသူပန်းေခွကိုချ၍ 

အေလးြပကပီး ှစ်မိနစ် ငိမ်သက်စွာ ေမတ ာပိုသ 

အမ ေပးေဝကသည်။

ယင်းအချနိ်တွင် ြပည်ေထာင်စုသမ တ ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်အလံကို  ဝမ်းနည်းြခင်းအထိမ်းအမှတ ်

အြဖစ် တုိင်ဝက်သုိေလ ာခ့ျလ င့ထ်ူပီး ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွ 

ဝင်များက ေသနတ်ေြမာက်၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ခရာ 

အဖွဲက    ကျဆုံးရဲေဘာ ်   အေလးြပခရာမ တ်၍ 

လည်းေကာင်း အေလးြပကသည်။

ထိုေနာက် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ မိသားစု 

ကုိယ်စား (၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား   

ဖိတ်ကားေရး၊                       စာမျက်ှာ ၄ သို »»

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန အခမ်းအနား ကျင်းပေရး ဗဟိေုကာ်မတဦက    ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဦးကိုကို၊ ဗဟိုေကာ်မတ ီ ဒုတိယဥက    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ဦးလှစုိး၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ်တုိင်းမှး ဗုိလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွတုိက ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့တ်ကွ    အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏   ဂူဗိမာန်၌ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏  လွမ်းသူပန်းေခွချစ်။

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ ဂူဗိမာန်၌ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏ မိသားစုကိုယ်စား (၇၄)ှစ်ေြမာက ်

အာဇာနည်ေနအခမ်းအနား ဖတ်ိကားေရး၊ ြပန်ကားေရးှင့ ်မှတ်တမ်းြပစေုရး ဆပ်ေကာ်မတအီတွင်းေရးမှး 

က လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပစ်။

သခင်ြမ၏ ဂူဗိမာန်၌  သခင်ြမ၏  မိသားစုကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်များက လွမ်းသူပန်းေခွချ 

ဂါရဝြပစ်။

ဒီးဒုတ်ဦးဘချိ၏ ဂူဗိမာန်၌ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိ၏ မိသားစုဝင်က လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပစ်။ ဦးဘဝင်း၏ ဂူဗိမာန်၌ ဦးဘဝင်း၏ မိသားစုများကုိယ်စား ကုိယ်စားလှယ်များက လွမ်းသူပန်းေခွချ 

ဂါရဝြပစ်။



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

မန်းဘခုိင်၏ ဂူဗိမာန်၌ မန်းဘခုိင်၏ မိသားစုများကုိယ်စား ကုိယ်စားလှယ်များက လွမ်းသူပန်းေခွ 

ချစ်။
မန်းဘခိုင်၏ ဂူဗိမာန်၌ မန်းဘခိုင်၏ မိသားစုဝင်များက လွမ်းသူပန်းေခွချစ်။

မိုင်းပွန်ေစာ်ဘွားကီး စဝ်စံထွန်း၏ ဂူဗိမာန်၌ မိုင်းပွန်ေစာ်ဘွားကီး စဝ်စံထွန်း၏ မိသားစုများက 

လွမ်းသူပန်းေခွချ ကန်ေတာ့စ်။

ဦးအုန်းေမာင်၏ ဂူဗိမာန်၌ ဦးအုန်းေမာင်၏ မိသားစုဝင်က လွမ်းသူပန်းေခွချစ်။
ရဲေဘာ်ကိုေထွး၏ ဂူဗိမာန်၌ ရဲေဘာ်ကိုေထွး၏ မိသားစုများကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်များက 

လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပစ်။

ဦးရာဇတ်၏ ဂူဗိမာန်၌ ဦးရာဇတ်၏ မိသားစုဝင်က လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပစ်။

»» စာမျက်ှာ ၃ မှ 

ြပန်ကားေရးှင့် မှတ်တမ်းြပစုေရးဆပ်ေကာ်မတီ

အတွင်းေရးမှးှင့ ်အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ 

၏ မိသားစုဝင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များက အထိမ်း 

အမှတ် ဂူဗိမာန်၌ လွမ်းသူပန်းေခွချ  ဂါရဝြပကပီး    

ေမတ ာပိုသ အမ ေပးေဝကသည်။

ဆက်လက်၍  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၊ီ ရန်ကန်ုမိရိှ ိင်ုေရးပါတမီျားမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ ိုင်ငံြခား 

သံုံးများ၊ ဥေရာပသမဂ ှင့် ကုလသမဂ လက်ေအာက်ခံ 

အဖွဲအစည်းများမ ှ    သံအမတ်ကီးများ၊    သံုံး 

အကီးအကဲများှင့ ်   သံုံးယာယီတာဝန်ခံများက 

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တကွ      အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ အထိမ်းအမှတ်ဂူဗိမာန်၌ 

လွမ်းသူပန်းေခွချ အေလးြပကသည်။

ယင်းေနာက် (၇၄)ှစ်ေြမာက ်အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားသို    တက်ေရာက်ဂါရဝြပကသည့ ်

ြပည်သူများက ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ Social Distancing ှင့် 

အညီ တစ်ဦးချင်း ေြခာက်ေပအကွာမှ စနစ်တကျ 

တန်းစီ၍   အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ 

ေကျးဇူးတရားကိ ုေအာက်ေမအ့မှတ်ရေသာအားြဖင့ ်

ဂါရဝြပကသည်။

၂၀၂၁ ခုှစ် (၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကိ ုကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာနက ထတ်ုြပန်ထားသည့ ်အမန်ိ န်ကားချက်များ 

ှင့်အညီ ကျင်းပေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၁၉

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန ဝမ်းနည်းြခင်းအထမ်ိး 

အမှတ်အြဖစ်   ိုင်ငံေတာ်အလံအား  တိုင်ဝက်သို 

ေလ ာခ့ျလ င့်ထြူခင်းအခမ်းအနားကိ ုယေန နနံက်ပိင်ုး 

က   ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်တကွ  အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများ ကျဆုံးခဲရ့ာ ရန်ကန်ုမိ ဝန်ကီး 

များုံး (ယခင်အတွင်းဝန်ုံး)၌ ကျင်းပသည်။

ေမတ ာပိုအမ ေပးေဝ

အခမ်းအနားသို ရန်ကန်ုမိေတာ် စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီဥက     မိေတာ်ဝန်  ဦးဗိုလ်ေဌးှင့် 

ေကာ်မတီဝင်များ၊   ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဂဏ်ုြပတပ်ဖဲွဝင်များ   တက်ေရာက်ကပီး  ဗိလ်ုချပ် 

ေအာင်ဆန်းှင့်တကွ  အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး

များအားအေလးြပကပီး  ှစ်မိနစ်  ငိမ်သက်စွာ          

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂူဗိမာန်၌ ိုင်ငံေရးပါတီများမ ှကိုယ်စားလှယ်များက လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပကစ်။

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂူဗိမာန်၌ ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာ ုိင်ငံြခားသံံုးများ၊ ဥေရာပသမဂ ှင့် ကုလသမဂ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများမှ သံအမတ်ကီးများ၊ သံံုးအကီးအကဲများှင့် သံံုးယာယီ 

တာဝန်ခံများက  လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပကစ်။

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂူဗိမာန်၌ ြပည်သူများက ဂါရဝြပကစ်။အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ၏ ဂူဗိမာန်၌ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက 

လွမ်းသူပန်းေခွချ ဂါရဝြပကစ်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန ဝမ်းနည်းြခင်းအထိမ်းအမှတ်အြဖစ် 

ရန်ကုန်မိ ဝန်ကီးများုံး(ယခင်အတွင်းဝန်ုံး)၌ ိုင်ငံေတာ်အလံအား တိုင်ဝက်သိုေလ ာ့ချလ င့်ထူ
ေမတ ာပိုအမ ေပးေဝကသည်။(ယာပုံ)

ဗိလ်ုချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင် 

ကီးများ ကျဆုံးခဲ့သည့် ရန်ကုန်မိ ဝန်ကီးများုံး 

(ယခင်အတွင်းဝန်ုံး)အတွင်းသို  အများြပည်သူ 

လာေရာက်ေလလ့ာခွင့်ကိ ုကျန်းမာေရးှင့်အားကစား 

ဝန်ကီးဌာန စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ

ယမန်ှစ်များနည်းတူ  ယခုှစ်တွင်လည်း  ခွင့်ြပ 

ထားြခင်းမရှိေကာင်း သိရသည်။

(၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနတွင် ဝမ်းနည်းြခင်း 

အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်    ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့် 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ  ကျဆုံးခဲ့သည့် 

နနံက် ၁၀ နာရ ီ၃၇ မနိစ်အချန်ိ၌ ဥသဆဲွအချက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၁၉

ိုင်ငံေတာ်    စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ် 

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  

ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး စိုးထွဋ်သည် တာဝန်ရိှသ ူ

များှင့်အတူ ယေန   နံနက်  ၁၁  နာရီတွင် 

ြပည်ထေဲရးဝန်ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌  

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စ ီအတွင်းေရးမှးများ၊ တိင်ုးေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်ရတဲပ်ဖဲွမှးများအား   ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့် 

စနစ်ြဖင့်   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ကာကွယ် 

ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်ေရးဆိင်ုရာ    

လုပ်ငန်းရပ်များကိ ုေဆွးေွးမှာကားသည်။ 

ေဆွးေွးမှာကား

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

က  ဇူလိုင် ၁၈  ရက်တွင်  ကာကွယ်ေရးဦးစီး 

ချပ်ုံး(ကည်း)၌ ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် ိုင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊  တပ်မေတာ်  

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်၏  ကုိဗစ-်၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ     တတိယ 

အကမ်ိ ညိ  င်းအစည်းအေဝးမှ လမ်း န်ချက် 

များကို အေသးစိတ်ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက်ေပး

ယင်းေနာက်       အစည်းအေဝးသို 

တက်ေရာက်လာကသူများက မိမိတုိ တုိင်းေဒသ 

ကီးှင့ ်ြပည်နယ်များအလိက်ု Stay at Home  

သတ်မှတ်ထားေသာ မိနယ်များအေြခအေန၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်ရရိှ     ြဖန် ြဖးမ အေြခအေနှင့် 

ထပ်မလံိအုပ်မ အေြခအေန၊  ကသုေပးေနသည့ ်

ေဆးုံများရှ ိလူနာဝင်ဆံ့မ များှင့် ကုသေရး 

စင်တာ၊ ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာများ ကိတင် 

ြပင်ဆင်လျာထားေဆာင်ရက်ေနမ ၊  နယ်စပ် 

ေဒသဝင်/ထွက်ေပါက်များမ ှ    ကျန်းမာေရး 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ   ကန် ကာမ  

မရှိဘဲ  အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ  သယ်ေဆာင် 

ိင်ုေရး၊ မသမာသမူျား၏  ေဈးတင်ေရာင်းချမ  

များေကာင့ ်     ေဆးဝါးှင့်အစားအစာများ  

ေဈးတက်လာမ အေြခအေနများကုိ  ဆက်စပ်  

ဌာနများှင့်ေပါင်းစပ်၍     ထိန်းချပ်ိုင်ေရး၊ 

ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင ်   မဟုတ်မမှန်ေသာ 

သတင်းများ၊ လူထုအထိတ်တလန်   ြဖစ်ေစ 

ိင်ုသည့သ်တင်းများကိ ု အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ

သတင်းမှန်ြပန်ကားေပးေရး၊   ိုင်ငံေတာ်မှ 

ေရာဂါထိန်းချပ်ိုင်ေရးအတွက် တစ်ဆက် 

တည်း ုံးပတ်ိရက်  ၉ ရက် သတ်မှတ်ေပးထားရာ  

Stay at Home  သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ

လိက်ုနာေရး၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းလမူ ကညူေီရး 

အဖွဲအစည်းများှင့်   ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက ်

ိင်ုေရး၊    လထူအုတွက်  အသပိညာေပးကာလ 

ေကျာ်လွန်သွားပီြဖစ်သြဖင့ ်  ေရာဂါကူးစက ်

မ ကိ ု တုိးပွားလာေစမည့်  အေြခအေနများကုိ 

သတ်မှတ်ထားရိှသည့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ၊ ေဒသ ရ န်ကား 

ချက်များှင့်အည ီ  တိတိကျကျ   အေရးယူ 

ိင်ုေရးကစိ များှင့ ်စပ်လျ်း၍ ေဆွးေွးကပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    ေပါင်းစပ်ညိ  င်း 

ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။ 

သတင်းစ်

စစ်မှန်ိုးသားသည့ ်ဒီမိုကေရစ ီြဖစ်ေစချင်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၂၀-၅-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး၌   ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်/မိနယ်များအလိုက် မဲစာရင်းစိစစ်ေတွရှိမ များှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ အေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲတွင် မဲမသမာမ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် မဲစာရင်းအေြခအေနများအား ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ သိရှိေအာင် ေြပာကားေဆာင်ရက်ေနရန်လိုေကာင်း၊ မိမိတို 

အေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီကို တန်ဖိုးထားပီး စစ်မှန်ိုးသားသည့် ဒီမိုကေရစီြဖစ်ေစချင်ေသာ်လည်း ယခင်ပီးခဲ့သည့် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင် ဒီမိုကေရစီကို 

မိုးမသားြပလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများ ြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ကို ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး နားလည်သိရှိရန်လိုေကာင်း။
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 ထမင်းတစ်နပ်၊ ဟင်းတစ်ဖတ်တွက်

 ကျိးြမတ်မက်ေမာ၊ အရှက်ေကာြပတ်

 ေလာဘကပ်ကာ၊ ဝမ်းစာရှာေဖွ

 ေငွ... ေငွ...ေငွတွက်၊ ေဇာတက်လွဲမှား

 မတရားေကာင်း၊ သိဖိုေကာင်း၏။ 

 ကိုဗစ်ေရာဂါ၊ သည်ချနိ်ခါ၌

 ပူြဖာအခက်၊ ငါ့အချက်ဟု

 သိုဝှက်စုေဆာင်း၊ ေဈးတင်ေရာင်းလျက်

 မေကာင်းစိတ်ထား၊ စီးပွားဘီလူး

 နတ်ဆိုးပူးမ ၊ များဒုက တည့်။ 

 ေရာဂါေဘးမှာ၊ အခွင့်ခါဟု

 ေစျးခါခါတက်၊  ေလာဘဖက်ေသာ် 

 ယွင်းပျက်သစ ာ၊ မစာနာမို

 သူငါ တ်ချ ြပစ်တင်က။ 

 ေသာ်.....

 ဘယ်သူေသေသ၊ မမ ေချပီ

 ငေတမာေရး၊ ဦးစားေပး၍

 မေတွးများတွက်၊ တရားပျက်က

 စာနာမတွက်၊ အဆိပ်တက်သို

 ဖျက်ဆီးကသူ၊ တစ်စုလူေကာင့်

 ြပည်သူေသာက၊ မကံ ရေအာင် 

 ကံဆလ ပ်ရှား၊ စုေပါင်းအားြဖင့်

 ဟန်တားတိုက်ဖျက်ကပါစို။  ။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး စိုးထွဋ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များ ညိ  င်းေဆွးေွးမှာကား

ေလာဘသမားကို ဟန်တားစို

 ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးမှ

ထိုသို ြပည်သူများအတွက် ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးတွင် အဓကိ လိအုပ် 

လျက်ရှိသည့ ်  ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်  တင်သွင်း 

လာမ ကို      ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊     ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ြပည်သူများလက်ဝယ ် အြမန်  

ေရာက်ရှိေစေရးအတွက်   အချနိ်ကန် ကာမ မရှိ 

လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစေရး   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        

ထိုြပင ်လတ်တေလာ ကိုဗစ်-၁၉  ကုသေရး 

တွင် လုိအပ်လျက်ရိှသည့် ေအာက်ဆီဂျင်စက်များ 

တင်သွင်းမ အတွက်    FDA   ေထာက်ခံချက်ှင့်  

သွင်းကန်ုလိင်ုစင်ေလ ာက်ထားရန်  မလိအုပ်သည့် 

အြပင် အေကာက်ခွန် သံုးရာခုိင် န်းအတွက်လည်း  

လက်ငင်းေပးေဆာင်ရန်မလိုဘ ဲကိတင်ထုတ်ယူ 

ိုင်ရန် ေြဖေလ ာ့ခွင့်ြပေပးထားေကာင်း  ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ သိရသည်။    ထိန်လင်းေအာင်
ေကျာ်စွာမိုးိုင်

ေပျာ်ဘွယ်   ဇူလိုင်   ၁၉

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့်ကာလအတွင်း    ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ေနေသာ 

လနူာများအား ေအာက်ဆဂီျင် အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးိင်ုရန်အတွက် ဆပံင်လပ်ုငန်းရှင်များအဖဲွ၏ 

မတည်လှဒါန်းေငွှင့် ေပျာ်ဘွယ်မိနယ ်အလင်းေရာင်ပရဟိတအဖွဲက ဦးေဆာင်ကာ  

တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

“ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက်ဖိုအတွက်     ဆံပင်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲရဲ 

မတည်လှဒါန်းေငကွျပ်သန်ိး ၁၃၀၀၊ အလှရှင်များ စေုပါင်းလှဒါန်းေငမွျားနဲ  တည်ေဆာက် 

သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ အခုအချနိ်မှာ   ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်တဲ့စက်ကို  မှာယူပီးြဖစ်ပါ  

တယ်။ စက်တန်ဖိုးက ကျပ်သိန်း ၁၁၅၀ ကျပါတယ်။  လီတာ ၃၀ ဆံ့၊ လီတာ ၄၀ ဆံ့ 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးေပါင်း ၁၄၀ ကိုလည်း မှာယူထားရှိပီး ဇူလိုင်လကုန်ခန်မှာ  ေရာက်ရှ ိ

မယ်လို ခန်မှန်းထားပါတယ်။ စက်ုံတစ်ခုလုံး ပီးစီးဖုိအတွက်  ေငွကျပ်သိန်း ၂၅၀၀  ခန်  

ကုန်ကျမယ်လို  ခန်မှန်းထားပါတယ်” ဟု   အလင်းေရာင်ပရဟိတအဖွဲဒုတိယဥက     

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်းက ေြပာသည်။

မင်းမင်းေထွး(ေပျာ်ဘွယ်)

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက်သွားမည်



ဇူလုိင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၉

၂၀၂၁ ခုှစ် (၇၄) ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေနတွင်  

ကျဆုံးေလပီးေသာ  အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီး 

များအား  ရည်စူး၍  ေနဆွမ်း ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

ေရစက်သွန်းေလာင်း အမ ေပးေဝြခင်းအခမ်းအနား 

ကို ယေနနံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိေတာ်ခန်းမ ပထမ 

ထပ်ရှိ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ 

တက်ေရာက်

အခမ်းအနားသို  (၇၄)ှစ်ေြမာက် အာဇာနည်ေန  

အခမ်းအနားကျင်းပေရး     ဗဟိုေကာ်မတီဥက    

သာသနာေရးှင့်           ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဦးကိုကို၊    ဗဟိုေကာ်မတ ီ

ဒတုယိဥက    ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    ဦးလှစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွ၊   ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး   စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  အဖွဲဝင(်၁) 

ဗိုလ်မှးကီးဝင်းတင့်၊        ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ် ေဒ သင်းသင်းဲွ၊ 

ရန်ကန်ုမိေတာ်ဝန်ှင့ ်ေကာ်မတဝီင်များ၊ ဖတ်ိကား 

ထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  သံဃနာ 

ယကအဖွဲ အကျိးေတာ်ေဆာင် မဟာဂ ဝါစက 

ပ  တိ ပါဠိတက သုိလ် ေညာင်တုန်းပရိယတ စိာသင်  

တိုက် စာချနာယက ဆရာေတာ် ဘဒ  သုမဂ  လထံ 

မှ ပရိသတ်တုိက ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်က 

ပီး ဆရာေတာ်၊ သဃံာေတာ်များ ရတ်ပွားသရဇ ာယ် 

ေတာ်မူကသည့ ်ေမတ သတ်ု ပရတ်ိတရားေတာ်များကိ ု

နာယူကကာ  လှဖွယ်ဝတ ပစ ည်းများှင့် ဆွမ်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သံဃနာ 

ယကအဖွဲ အကျိးေတာ်ေဆာင် မဟာဂ ဝါစက 

ပ  တိ ပါဠတိက သိလ်ုေညာင်တန်ုး ပရယိတ ိစာသင် 

တိက်ု စာချနာယက ဆရာေတာ် ဘဒ  သမုဂ  လထမှံ 

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား ရည်စူး၍ ရန်ကုန်မိေတာ်ခန်းမ၌ ေနဆွမ်း ဆက်ကပ်လှဒါန်း

အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား ရည်စူး၍ ကုသိုလ်ြပ အမ ေပးေဝြခင်းအခမ်းအနား ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၁၉

(၇၄) ှစ်ေြမာက ်  အာဇာနည်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ် 

အတွက် အသက်ေပးလှသွားကသည့်   အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား  ရည်စူးကုသုိလ်ြပ  အမ   

ေပးေဝြခင်းအခမ်းအနားကုိ    ယေနနံနက် ၁၀ နာရ ီ

တွင်   ေနြပည်ေတာ်ရှိ  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး 

ဇမ သီရိခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို ိင်ုငေံတာ်ဗဟိသုဃံာဝ့န်ေဆာင်  

ေနြပည်ေတာ်    ပုဗ သီရိမိနယ ်   ေအာင်စည်သာ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်  ပဓာနနာယက  အဂ မဟာ 

ပ  တိ ဘဒ  ဝိစက ဏ  အမှးြပေသာ ဆရာေတာ်၊  

သံဃာေတာ်များ             က ေရာက်ေတာ်မူကပီး 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက              ေဒါက်တာ  

ေမာင်ေမာင်ိုင်၊     ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

တိုင်းမှး  ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မျိးတင်၊    သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအးထွန်း၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင်များှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ        ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်က  ခန်းမအတွင်းရှိ  ဗုဒ  

ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား  ဖူးေြမာ်ကည်ညိပီး ဆွမ်း၊  

သစ်သီး၊  ပန်း၊  ေရချမ်းှင့် ဆီမီးတိုကို  ဆက်ကပ် 

လှဒါန်းသည်။

အခမ်းအနားတွင်  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဦက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင် အမှးြပသည့် ဧည့်ပရိ 

သတ်များက      ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ေဆာင ် 

ေနြပည်ေတာ်    ပုဗ သီရိမိနယ ်   ေအာင်စည်သာ 

ပရိယတ ိစာသင်တိုက်  ပဓာနနာယက  အဂ မဟာ 

ပ  ိတ   ဘဒ  ဝိစက ဏထံမှ    ငါးပါးသီလခံယူ 

ေဆာက်တည်ကပီး ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များ 

ရတ်ပွားသရဇ ာယ်ေတာ်မူကသည့ ်   ပရိတ်တရား 

ေတာ်များကိ ုနာယူကသည်။

ယင်းေနာက်       ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ိုင်၊ ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ ်

ဌာနချပ်  တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ေဇာ်မျိးတင်၊  ဒုတိယ 

ဝန်ကီး ဦးေအးထွန်း၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်များ 

ြဖစ်ကသည့် ဗိုလ်မှးကီးမင်းေနာင်ှင့် ဦးြမင့်စိုး 

တိုက အဂ မဟာပ  တိ ဘဒ  ဝစိက ဏအမှးြပသည့်  

ဆရာေတာ်၊   သံဃာေတာ်များအား  လှဖွယ်ဝတ  

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက် အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာက 

သည့် ဧည့်ပရိသတ်များက ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုသံဃာ့ 

ဝန်ေဆာင်  အဂ မဟာပ  ိတ ဘဒ  ဝိစက ဏထံမှ  

သံေဝဂကထာတရားနာယူကပီး        အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား ရည်စူး၍ ေရစက်သွန်းချ 

အမ  ေပးေဝကသည်။

ယင်းေနာက်    နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် 

အခမ်းအနားသုိ တက်ေရာက်လာကသမူျားက ိင်ုင ံ

အတွက် အသက်ေပးလှသွားကသည့ ်အာဇာနည် 

ေခါင်းေဆာင်ကီးများအား    ရည်စူး၍   ှစ်မိနစ် 

ငိမ်သက်ဂါရဝြပကသည်။ 

အခမ်းအနားအပီးတွင ်ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

ဥက   ှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဆရာေတာ်၊ သံဃာ 

ေတာ်များအား    ေနဆွမ်း  ဆက်ကပ်လှဒါန်းက 

သည်။

သတင်းစ်

မိဘြပည်သူများထံသို တိုက်တွန်း  းေဆာ်ချက်
 ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတွင်     ယခုလတ်တေလာ 

Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 ) ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ  

ြဖစ်ပွားမ  န်းမှာ တိုးတက်ြမင့်မားလျက်ရှိပါသည်။

 ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ ခု ၊ ဝါဆိုလဆန်း ၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေနတွင်  ရန်ကုန်မိ  သီရိမဂ  လာကမ ာေအး 

ကုန်းေြမရှိ  မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူသိမ်ေတာ်ကီး၌  ကျင်းပ 

ြပလုပ်သည့်  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်  အ  မ 

အကမ်ိ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ ၄၇ ပါးစုညံ ီအစည်း 

အေဝးတွင်       ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက    

ဆရာေတာ်၊   အကျိးေတာ်ေဆာင်ဆရာေတာ်ှင့်   အဖွဲဝင ်

ဆရာေတာ်ကီးများက     လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနေသာ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ 

အ ရာယ်မှ ကင်းေဝးေစရန်အတွက် ရတနသုတ် ပရိတ်တရား 

ေတာ်ကို ရတ်ပွားသရဇ ာယ်ေတာ်မူေပးခဲ့ပါသည်။

 ထိုအတူ ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ( ပထမအဖွဲခွ ဲ)

ကလည်း လတ်တေလာ ြဖစ်ပွားေနေသာ Coronavirus Disease 

2019 (COVID) - 19) ကမ ာက့ပ်ေရာဂါအ ရာယ်မှ ကင်းေဝးေစ 

ရန်အတွက် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ခုိင်၊ မိနယ်၊ 

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ အသီးသီးတွင် Coronavirus Disease 2019 

(COVID - 19) ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး စည်းကမ်းသတ် 

မှတ်ချက်များှင့်အည ီရတနသုတ်၊ ေမတ သုတ် ပရိတ်တရား 

ေတာ်များ ရတ်ပွားသရဇ ာယ်ေစေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ် သဃံနာယကအဖဲွများက မိနယ်သဃံနာယကအဖဲွ 

များသို  န်ကားေဆာင်ရက်ရန ်အဆင့်ဆင့်အေကာင်းကား  

ေလ ာက်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင်ရှိေသာ မိဘ 

ြပည်သူများအေနြဖင့် လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနေသာ Coronavirus 

Disease 2019 (COVID - 19) ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်မ ှ 

ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်   ရတနသုတ်ပရိတ်တရားေတာ်ကိ ု

မိမိေနအိမ်တွင်  ေနစ် ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ိုင်ကပါရန ်သာသနာ 

ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနက တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါ 

သည်။

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

အုေမာဒနာတရား    နာယူကပီး     ဗိုလ်ချပ် 

ေအာင်ဆန်းှင့်    အာဇာနည်ေခါင်းေဆာင်ကီးများ 

အား ရည်စူး၍ လှဒါန်းမ အစုစုတိုအတွက် ေရစက် 

သွန်းေလာင်း အမ ေပးေဝကသည်။      သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၁၉

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ  ပိုးေတွလူနာ 

များှင့ ်သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများကုိ ကုသေရး 

လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ရာတွင ်  ေအာက်ဆီဂျင ် 

လိအုပ်ချက်များကိ ုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက် 

အကူြပေစရန်အတွက ် တပ်မေတာ်ှင့်  အလှရှင် 

များက ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများကုိ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ် 

ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ ြပည်သူေဆးုမံျား၊ တပ်မေတာ် 

ေဆးုံများ၊ ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်ကိုဗစ်စင်တာ  

များသို ေပးပိုလှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

သွားေရာက်လှဒါန်း

ထိုသို     လှဒါန်းလျက်ရှိရာ   ယေနတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စနီယ်ေြမရိှ အေထေွထေွရာဂါက ု

ေဆးုံကီး(ခုတင်-၁၀၀၀)သို ေအာက်ဆီဂျင်အိုး 

အလုံး ၅၀ ှင့်  ေနြပည်ေတာ်  ြပည်သူေဆးုံကီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အလှေငွများှင့ ်စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်
ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်   ၁၉

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင်    ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်

ေစတနာဝ့န်ထမ်းများအား အလှေငှွင့ ်စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများ ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ြခင်းကုိ ယေန  နံနက် 

ပိုင်းတွင ်    ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး     ပုသိမ်မိ 

အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး(ခုတင်-၅၀၀)  ရှိ 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စည်းမျ်း၊ 

စည်းကမ်းများှင့်အညီြပလုပ်ရာ  တိုင်းေဒသကီး 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ဦးရဲြမင့်၊  အေနာက် 

ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး         ဗိုလ်ချပ်   

ေအာင်ေအာင်ှင့်အဖွဲဝင်များ၊     စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊    ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်

ဖိတ်ကားထားသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ဦးစွာ  တိင်ုးေဒသကီး  စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   က  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထန်ိးချပ်ေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် ပါဝင်ကညူေီဆာင်ရက်ေပးေနသည့ ်

လမင်းတစ်ရာဘက်စံုပရဟိတအဖဲွ၊  ကုိရဲေသွးနီှင့်  

မိတ်ေဆွများ    ပရဟိတအဖွဲေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

များအား စက်သုံးဆှီင့ ်စားေသာက်စရတ်ိ ေထာက်ပံ ့

ေငမွျားေပးအပ်ရာ တာဝန်ရိှသတူစ်ဦးက  လက်ခရံယ ူ

သည်။ ထိုေနာက်  တိင်ုးမှးက ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ  

စားေသာက်ေရးအဆင်ေြပေစရန်အတွက် ခံထွက ်

ကက်ဥများ၊  တပ်မေတာ်စက်ုံထုတ်  ေခါက်ဆွဲ 

ေြခာက်ထုပ်များ၊   ေရ ဖီဦးလက်ဖက်ရည်ထုပ်များ၊  

နန်းမိင်ေကာ်ဖီမစ်ထုပ်များှင့ ် ှာေခါင်းစည်းများ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် တိုင်းေဒသကီး  စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ှင့် တုိင်းမှးတုိက ပုသိမ်မိ အေထွေထ ွ

ေရာဂါကုေဆးုံကီး(ခုတင်-၅၀၀)၌  တစ်ေနလ င် 

ေအာက်ဆဂီျင်အိုးလတီာ ၄၀ ဆံ ့အလုံး ၆၀ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် ေအာက်ဆီဂျင်စက ် တပ်ဆင်ေဆာင်ရက ်

ေနမ အေြခအေနှင့ ်တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆဂီျင်အုိး  

လီတာ ၄၀ ဆံ ့အလံုး ၂၀ ထုတ်လုပ်ေပးေနပီး လူနာ 

ခန်းအတွက် ပုိက်လုိင်းမှ    ေအာက်ဆီဂျင်တုိက်ုိက် 

ထုတ်ေပးေနသည့်   ေအာက်ဆီဂျင်စက ်   တပ်ဆင် 

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကို   ကည့် ၍  

လုိအပ်သည်များ ညိ  င်းြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး

ခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                သတင်းစ်

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိြပည်သူေဆးုံများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့် ကိုဗစ်စင်တာများသို ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ ြဖန်ေဝလှဒါန်း

(ခတုင်-၃၀၀)သို ေအာက်ဆီဂျင်အုိးအလံုး ၄၀ တိုကိ ု

ေနြပည်ေတာ်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်  နယ်ေြမခတံပ်မေတာ် 

သားများကလည်းေကာင်း၊       ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)     လား  းမိြပည်သူေဆးုံကီး၊  

မိုင်းရယ်မိ ြပည်သူေဆးုံ၊ နမ့်လန်ြပည်သူေဆးုံ၊  

ေကျာက်မဲမိ ြပည်သူေဆးုံှင့ ် သီေပါမိြပည်သူ  

ေဆးုံများသို  ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၅၅ လုံးကို အေရှ 

ေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သား  

များှင့ ်Corner Stone ကမု ဏမှီ တာဝန်ရိှသမူျားက 

လည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိရိှ  

အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး(ကုတင်-၅၀၀)ှင့် 

လပွတ ာမိ     (၃)မိုင်မိသစ်ရှ ိ     (ခုတင်-၂၀၀)

ေဆးုံကီးသို အေနာက်ေတာင်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ 

နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်သားများှင့် အလှရှင်များက 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး    ၈၆   လုံးကိုလည်းေကာင်း၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ ်     မင်းြပားမိ   ြပည်သူေဆးုံသို 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ငါးလုံး၊ ေတာင်ကုတ်မိ ြပည်သူ  

ေဆးုံသို ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလုံး ၆၀၊  သံတွဲမိ 

ြပည်သူေဆးုံသို ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလုံး ၄၀ ှင့်  

ဂွမိ ြပည်သူေဆးုံသို ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၁၀  လုံး 

တိုကို  အေနာက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ နယ်ေြမခံ 

တပ်မေတာ်သားများကလည်းေကာင်း၊  ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး   လက်ပံတန်းမိ   ြပည်သူေဆးုံသို 

ေတာင်ပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်မှ နယ်ေြမခတံပ်မေတာ် 

သားများက   ေအာက်ဆီဂျင်အိုးအလုံး  ၄၀  ကို 

လည်းေကာင်း သွားေရာက်လှဒါန်းကရာ တာဝန် 

ရှိသူများက လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပး

ထိုြပင် တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီး၌  

ေအာက်ဆီဂျင ်လိုအပ်ချက်များ မရှိေစေရးအတွက ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှOxygen  

Plant များကို တုိးြမင့်တပ်ဆင်လည်ပတ်လျက်ရိှပီး 

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်လည်း    တိုင်းစစ်ဌာနချပ် 

နယ်ေြမအသီးသီးတွင်  Oxygen Plant  များကို 

တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိရာ      ယေနတွင် 

အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်    ဘက်စုံစိုက်ပျိး 

ေမွးြမေရးစခန်း၌  ေအာက်ဆဂီျင်စက်ေနရာချထားမ  

ှင့်    စက်တပ်ဆင်ေနမ များှင့်    Corner Stone 

ကုမ ဏီပိုင် စက်မ သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအစား  

ကျန်းမာေရးသုံး        ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအြဖစ ်

ေြပာင်းလဲြပြပင်တပ်ဆင်ေနမ များကို    တိုင်းမှး   

ဗိုလ်ချပ်ိုင်ိုင်ဦး၊  ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဝင်များှင့ ်တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့်  

ကပီး  လိအုပ်သည်များ ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။

အလားတ ူသန်လျင်တပ်နယ်ရိှ  ေရတပ်သေ  ဘာ 

ကျင်းဌာနချပ်၊ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမ ှလီတာ  ၄၀  

ဆံ့  ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလုံး ၅၀ ကို  ယေနတွင် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  အရပ်ဘက်လူမ  

အဖွဲအစည်းများသို သွားေရာက်လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း 

ှင့ ်ဇလူိင်ု ၉ ရက်မှ ယေနအထ ိေရတပ်သေ  ဘာကျင်း 

ဌာနချပ် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမှ လီတာ  ၄၀ ဆံ့ 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးကီး ၅၈၅ လုံး၊ ၁၅ လီတာဆံ့ 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိး ၆၇ လုံးတိုကို တပ်မေတာ်ေဆးံု 

များ၊ သန်လျင်၊ ဒလ၊ တွံေတး၊  ခရမ်း၊  သုံးခွှင့်  

ေကျာက်တန်းမိနယ်တိုရှ ိ     ြပည်သူေဆးုံများ၊ 

ပုဂ လိကလူမ ေရးအသင်းအဖွဲများ၊ အြခားလူမ ေရး 

အဖွဲအစည်းများသို   လှဒါန်းခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ဆက်လက်လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    သိရ 

သည်။

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ  တစ်ဆင့် 

ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများကို     တင်သွင်း 

ခွင့်ြပထားရာ   ပုဂ လိကကုမ ဏီများမှ   တင်သွင်း 

လာသည့် လီတာ ၄၀ ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၉၉၅  

လုံး၊ လီတာ ၂၀  ဆံ့  အလုံး  ၂၀၀၊ ၁၅ လီတာဆံ့  

အလုံး ၁၅၀၊  ၁၀ လတီာ အလုံး ၃၀၀ ှင့ ်ေအာက်ဆဂီျင် 

Regulator  ခုနစ်စုံတိုသည်    ချင်းေရ ေဟာ်မိရှ ိ

နယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊   ပုဂ လိက 

ကမု ဏမှီတင်သွင်းေသာ ေအာက်ဆဂီျင်စက် ှစ်လံုး 

ှင့်   ေဆးုံသုံးပစ ည်းများ   တင်ေဆာင်လာေသာ 

ယာ်ှစ်စီးသည်    လား  းမိ    မိေတာ်ခန်းမသို 

လည်းေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာနှင့်   ေစတနာရှင်   အလှရှင်များက  စုေပါင်း 

လှဒါန်းသည့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်  ၅၇  တန်ကို 

ထိုင်းိုင်င ံမဲေဆာက်မိမ ှြမန်မာိုင်င ံြမဝတီမိသို 

လည်းေကာင်း      အသီးသီးေရာက်ရှိလာကပီး 

သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးသို  

ဆက်လက်ပိုေဆာင် ြဖန်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။

သတင်းစ်

အဆိပုါစက်ုကံိ ု သုံးခွ-သန်လျင်  ကားလမ်းမ ေဘး သိက်ုတူးကန်   

ေကျးရာ (ရဲွဲတာအနီး)  ၄ ဒသမ  ၉၄ ဧကရှိ   ဘိုးဘွားရိပ်သာ၌                

တည် ေဆာက်မည်ြဖစ်ကာ ဦးအုန်းဆိုင်မိသားစ ုNew Golden Gate 

(ေခတ်သစ်) ပွဲု ံခရမ်းမိှင် ့ဦးေကျာ်၀င်း Bright Light (လင်းလက)်

ပဲမျိးစုံ ေရာင်းဝယ်ေရးကုမ ဏီမိသားစု၊ ကက်တံဆိပ်မုန်ဆိုင်မိသားစ ု 

သုံးခွမိတိုက ေငကွျပ်သန်ိး ၉၀၀ ေကျာ်တန်ဖိုးရိှ ေအာက်ဆဂီျင်စက်ကိ ု 

သုံးခွမိနယ်တွင ်ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက်ု ံတည်ေဆာက်မည်
ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၁၉

ရန်ကန်ုတိင်ုး ေဒသကီး သုံးခွမိနယ်တွင် ကူးစက်ြမန် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ 

တတိယလ  င်း၌  ကိုဗစ်လူနာများှင် ့   ေအာက်ဆီဂျင်အသုံးြပ ေနရ သူ 

များ၊  ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက်များြပားလာသြဖင့ ်အေရးေပ  လွယ်က ူ

အဆင် ေြပစွာ    အသုံးြပိုင်ရန်  ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက်ု ံ   တစ်ုံ 

တည်ေဆာက်မည်ဟ ုသိရသည်။ 

လှဒါန်းမည်ြဖစ်သည်။ 

ဘိုးဘွားရိပ်သာတွင ်၃၁၅ ေကဗွီ ေအ  ထရန်စ ေဖာ်မာ တစ်လုံး 

တပ်ဆင်ရန် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက် 

ထားရန် အေဆာက်အအုအံတွက်  ဦးဆာသရားမသိားစ ု (ရတနာေတာင် 

ကုမ ဏီလီမိတက်)ေစာ်ဘွားကီးကုန်း    အင်းစိန်     ရန်ကုန်မိမ ှ

တစ်ဦးတည်းလှဒါန်းေကာင်း သိရသည်။

ကိုေကျာ် (သုံးခွ)



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၉

လက်ရှိအချနိ်တွင်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  တတိယလ  င်းြဖစ်ပွားမ  

ြမင့်တက်လျက်ရှိပီး      ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပ   ပုိးေတွလူနာများှင့် 

သီးသန်ေစာင့်ကည့ရ်မည့သ်မူျား

ကို      တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ 

မေကွး  ဇူလိုင်  ၁၉

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  တတိယလ  င်းေကာင့ ် ေရာဂါပိုး 

ကူးစက်မ  န်းြမင့်မားလာသလုိ  ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်ချက်များလည်း 

များြပားလာသည်ှင့်အမ  ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိြပည်သူေဆးုံများ၊ 

ကိဗုစ်ကသုေရးစင်တာများသို တပ်မေတာ်ှင့ ်ေစတနာရှင်ြပည်သမူျားက 

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မ များကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီြဖည့်ဆည်းေပး 

ိင်ုရန်   ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ  ေရနေံချာင်းမိနယ်တွင်လည်း   

ေငကွျပ်သန်ိး ၈၀၀ ခန် ကန်ုကျမည့ ် ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုတံည်ေဆာက် 

ိင်ုေရးအတွက် ေကာ်မတဖဲွီစည်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပီး ယေနအချန်ိအထ ိေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များက  ဆက်သွယ် 

လှဒါန်းေငွကျပ် သိန်း ၄၀၀ ေကျာ်ခန်ရရိှပီးြဖစ်ေကာင်း၊  စက်ံုတည် 

ေဆာက်ပီးစီးပါက တစ်ေနလ င် လီတာ ၄၀ ဆ့ံ အုိးကီး အလံုး ၄၀ ခန် 

ြဖန်ေဝေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း   ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုြဖစ်ေြမာက်ေရး 

ေကာ်မတီထံမ ှသိရသည်။ 

ေရနံေချာင်းမိမ ှတွန်းလှည်းတစ်စီးြဖင့် လမ်းေဘးတွင ်ေနထိုင် 

သည့်   မသန်စွမ်းအမျိးသားတစ်ဦးက  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည ်

ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက ်အလှေငွကျပ်သုံးေသာင်းကိ ုဇူလိုင် ၁၈ ရက် 

နံနက်ပုိင်းက လှဒါန်းခ့ဲေကာင်းှင့် အဆုိပါအမျိးသားသည် ေရနံေချာင်းမိ 

လမ်းမများတွင ် ေနထိုင်၍  အများြပည်သူ၏  စွန် ကဲေပးကမ်းမ ြဖင့် 

ဘဝရပ်တည်ေနထိုင်သူြဖစ်ပီး   ၎င်းထံလှဒါန်းေပးကမ်းကသည့ ်

ေငွများကုိစုစညး်ကာ ြပန်လည်လှဒါနး်ေပးခ့ဲြခငး်ြဖစ်ေကာငး်  လူမ  

ကွန်ရက်သတင်းများအရ  သိရသည်။ 

ဆင်းရဲွမ်းပါးပီး မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုအချန်ိ 

တွင် လုိအပ်ေနသည့် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုတည်ေဆာက်ုိင်ေရးအတွက် 

ကာလဒါနအေနြဖင့ ်  လှဒါန်းမ သည်  မွန်ြမတ်လှသည့်အလှြဖစ်၍ 

ေစတနာရှင် အလှရှင်ြပည်သမူျားအေနြဖင့လ်ည်း  ယခအုချန်ိအခါတွင် 

  ချိချိ တဲ့တဲ့၊ နဲနဲ ယိုင်ယိုင်

  ေနထိုင်လမ်းေဘး၊ တွန်းလှည်းေလးနဲ 

  ေပးစာကမ်းစာ၊ စားရရှာသည်

  အညာသားေလး ဘိုကည်ေမာင်။

   မသန်မစွမ်း၊ ဘဝလမ်းဝယ်

  ေပးကမ်းသမ ၊ အာဟာရသည်

  ဘဝတစ်ရက်၊ ေနဖိုတွက်တည့်

  နက်ြဖန်ဆိုတာ မရှိသူ။ 

  ပိုင်ဆိုင်တာ မရှိ၊ ေနစရာ မရှိ

  ေမ ာ်လင့်ချက် မရှိ၊ အနာဂတ် မရှိ

  “မရှိ” များစွာ သူကမ  ာ။ 

   သိုေသာ်လည်းေလ

  လူေနချံကား ၊ စိတ်ေနဘုံဖျား

  ထိုလူသားက 

  အားလံုးဩချ၊ အ့ံဩရသည့်

  အာဂလုပ်ရပ်၊ မွန်ြမတ်လှစွာ

  လုပ်လိုက်ပါသည်

  ှစ်ရာတန်များ၊ ေပါင်းစုထားသည့် 

  ေငွသား သုံးေသာင်း  လှချင်ေကာင်း။

  ကိုဗစ်ကုသ၊  လိုသမ ေအာက်ဆီဂျင်

  ကူညီချင်၍၊ ပါဝင်လှေကာင်း

  ေငွသုံးေသာင်း။ 

  ကားရသတင်း၊ နားဝသင်းစွ

  ြမင်ရှလုံး၊ ပီတိဖုံးရ

  အားရေကျနပ်၊ တန်မရပ်တည့်

  ြမတ်လိုက်တဲ့ အလှ

  အလှေတွထဲ၊ လူေတွထဲမှာ 

  ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ လုပ်ရပ်

  အဓိပ ာယ်ရှိလှတဲ့ အေတွး

  ကည်ူးဖွယ်ရာ ေစတနာ

  ေလးစားဖွယ်ရာ စိတ်ထား

  ဒီလိုလူသား ရှားမှရှားေဟ့။ 

  ေရနံေချာင်းသား၊ ထိုလူသား၏

  ေြပာကားေနကျ၊ “အ့ံဩပ” ဆိုတဲ့စကားကို 

  ေဖာ်ြပဂုဏ်ြပ လိုက်ပါေကာင်း။

  အ့ံဩပ ဘိုကည်ေမာင်။   ။

                       မျိးြမတ်ြမတ်ြမင့်ေမာင်

အ့ံဩပ ဘိုကည်ေမာင်

(၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနထုတ်  Daily Eleven  သတင်းစာ 

စာမျက်ှာ ၃ ပါ သတင်းကိ ုခံစားေရးဖွဲပါသည်။) 

ေရနံေချာင်းမိ၌ တည်ေဆာက်မည် ့ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအတွက ်

ဆင်းရဲွမ်းပါးသူတစ်ဦး၏ မွန်ြမတ်သည့် အလှဒါန

ေနရာေဒသမေရး လုိအပ်ေနေသာ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုတည်ေဆာက် 

ေရးှင့် ဝယ်ယူေရးအတွက် မိမိတို၏ ရပ်ရာြပည်သူအကျိးအတွက ်

သဒ ါတရားနည်းများမဆိ ုပါဝင်လှဒါန်းိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအေထာက်အကူြပ

ပစ ည်းများှင့် ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများ ေပးအပ်လှဒါန်းလျက်ရှိ
ြပည်သူေဆးံုများ၊  ကျန်းမာေရး 

ဌာနများှင့်  ကိုဗစ်စင်တာများ 

တွင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများကို တပ်မေတာ်သား 

ဆရာဝန်များ၊     ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊   လူမ ေရးအသင်း 

အဖွဲများပူးေပါင်း၍  အင်တိုက် 

အားတိုက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရိှသည်။  ထိုသို ေဆာင်ရက်ေပးရာ 

တွင်  အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် 

အတွက် ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသ 

ေရးပစ ည်းများ၊   ေအာက်ဆဂီျင်အိုး 

များှင့်  အာဟာရြဖည့်စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများကုိ       တပ်မေတာ်က 

သွားေရာက်  ေထာက်ပံ့လှဒါန်း 

ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိသုို  ေပးအပ်လှဒါန်းလျက် 

ရှိရာ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ ယေနအထိ 

တိုင်းေဒသကီးှင့်    ြပည်နယ် 

အသီးသီးရှ ိ  ြပည်သူေဆးုံများ၊ 

တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ ကျန်းမာ 

ေရးဌာနများ၊  ကိုဗစ်စင်တာများ၊ 

ဘာသာေရးေကျာင်းများ၊ စာသင် 

ေကျာင်းများှင့် ေဒသခံြပည်သူ 

လူထုများသို      သက်ဆိုင်ရာ 

တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တိင်ုး 

မှးများှင့ ်   တာဝန်ရှိသူများက 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး   ၃၀၇၂  လုံး၊ 

ှာေခါင်းစည်း ၃၁၈၃၆၂ ခု၊  တစ် 

ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ 

၁၄၄၀၊  လက်သန်ေဆးရည် ၅၅၇ 

ဘူး၊  မျက်ှာအကာအခု   ၂၀၀၊ 

လက်ေဆးဆပ်ြပာရည်ေလးပုံး၊ 

လက်အိတ်  Surgical Gloves 

၁၂၀၀ ၊ ေခါင်းစွပ် ၉၀၀၊  စက်သုံး 

ဆီများ၊ အာဟာရြဖည့်စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများှင့ ် အလှေငွများကိ ု  

သွားေရာက်   ေပးအပ်လှဒါန်းိင်ု 

ခဲေ့ကာင်းှင့ ် ဆက်လက်ေပးအပ် 

လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း     

သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

တနသ  ာရီမိ  ြပည်သူေဆးံုသုိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရး    အေထာက်အကြူပပစ ည်းများှင့ ် 

စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ေပးအပ်လှဒါန်းစ်။

သရက် ဇူလိုင် ၁၉

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး သရက်မိြပည်သူေဆးုံကီးတွင် ေအာက်ဆဂီျင် 

စက်ဝယ်ယူုိင်ရန်  အလှေငွေပးအပ်လှဒါန်းြခင်းကုိ ယေနနံနက် ၁၀ 

နာရီတွင် ကျင်းပသည်။ 

သရက်မိ အေကာက်တဲရပ်ကွက်ေန ေဒါက်တာေနေဇာ်လတ်ှင့်  

ဇနီး ေဒ မီမီေအာင် (မင်းေဆးခန်း)မိသားစုတုိမှ  ေအာက်ဆီဂျင်စက် 

ဝယ်ယူုိင်ရန်   မတည်အလှေငွကျပ်သိန်း ၅၀ ကုိ  လှဒါန်းခ့ဲကရာ 

ခုိင်ေဆးံုအုပ်ကီး   ေဒါက်တာွန်ေရ ေအာင်က   လက်ခံရယူပီး  

ခဲွစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး ေဒါက်တာသိန်းေဌးက ေကျးဇူးတင်စကား  

ြပန်လည်ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။   ေဇာ်ဝမ်းထွန်း(ေအာင်လံ)

သရက်မိ ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ဝယ်ယူိုင်ရန် အလှေငွကျပ် သိန်း ၅၀ လှဒါန်း



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှ ဇူလိုင်  ၁၈  ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသခဲ့သည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာအစီအစ်ကိ ုြပည်သူများသိရှိိုင်ရန်အတွက ်ြပန်လည်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာ အစီအစ်

ထက်လ ံ

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးှင့ ်ေတွဆုံေမးြမန်းစ်။

အစီအစ်မှး။ ။ ိင်ုငတံစ်ဝန်း        ကိဗုစ် - ၁၉ 

  တတယိလ  င်းြဖစ်ပွားေနတာနဲ 

ပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက ်

ေရာဂါ   တိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲမ ှ  န်ကားေရးမှး 

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးနဲ    ေတွဆုံေမးြမန်းသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ပထမဦးဆုံးေမးခွန်းအေနနဲ     ကမ ာ့ိုင်ငံ 

အသီးသီးမှာ ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနမ  အေြခ 

အေနနဲ  ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိလာမည့ ်ကိုဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ေြခာက်သန်းနဲ ပတ်သက် 

ပီး      ဘယ်လိမုျိး        ေဆာင်ရက်ထားတယ်ဆိတုာ 

သိပါရေစ။

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီး။ ။ ဒီေနေဆွးေွးမယ့် 

  အေကာင်းအရာက 

လက်ရိှြဖစ်ေပ ေနတဲ့     ကုိဗစ် - ၁၉ ကမ ာ့ကူးစက် 

ေရာဂါနဲပတ်သက်ပီး ကမ ာေပ မှာြဖစ်ပွားမ  အေြခ 

အေန၊ က န်မတို ေဒသတွင်းမှာ ြဖစ်ပွားမ အေြခအေန၊ 

ေရာဂါဆိုးကီးကိ ု   တိုက်ဖျက်တဲ့အခါမှာ   အဓိက 

အေရးပါတ့ဲ  အခန်းက  တစ်ခုြဖစ်တ့ဲ    ကာကွယ် 

ေဆးေတရွဲ အေရးပါပု၊ံ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှြခင်းရဲ 

အကျိးေကျးဇူးေတွကိ ု  ေဆွးေွးသွားမှာ   ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ဒါနဲတစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းမှာ    လူေတွက 

စတ်ိပူကတယ်။ အခဆုိရုင် တစ်ကမ ာလုံးမှာ မျိးိုး 

ဗီဇေြပာင်းတ့ဲ ပုိးေတွက ပျံံှေနတယ်။ ဒီပုိးေတွက 

ကူးစက်မ လည်း ြမန်တယ်။ ဒီမျိးိုးဗီဇေြပာင်းတဲ ့

ပိုးေတွအေပ   ကာကွယ်ေဆးေတွက ထိေရာက်မ  

ရိှသလားဆိတုာကိ ုအကျယ်တဝင့ ်ေဆွးေွးသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ကိးပမ်းလျက်ရှိ

ကမ ာေပ မှာ    ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါဟာ   ကမ ာ ့

လသူားေတွရဲ အသက်ေတွကုိ ုတ်ယူပီး ခိမ်းေြခာက် 

လျက်ရှိပါတယ်။  ဒီလိုကမ ာ့ကပ်ေရာဂါဆိုးကီးကိ ု

ရင်ဆိင်ုတဲအ့ခါမှာ ကမ ာသ/ူ ကမ ာသားေတ ွအကန်ု 

လုံးက  တညီတွတ်တည်း   ေရာဂါဆိုးကီးကိ ု

တိုက်ထုတ်ဖိုအတွက ်   ကိးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ 

လက်ရိှ ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါသည် ကမ ာေပ မှာ 

ရိှတဲ ့ိင်ုငတံိင်ုးကိ ုကူးစက်ြပန်ပွားလျက်ရိှပါတယ်။

ဒေီနရာမှာ ေရာဂါကူးစက်မ ေတ ွဘယ်ေလာက် 

ရှိေနပီလဲဆိုရင ်    ေရာဂါကူးစက်သူေပါင်း ၁၈၉ 

သန်းေလာက် ရိှေနပြီဖစ်ပါတယ်။ ဒေီရာဂါေကာင့ ်

ေသဆုံးသေူပါင်း ၄ သန်းေကျာ် ရိှေနပြီဖစ်ပါတယ်။ 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွရဲ အပတ်စ်ထတ်ုြပန်ချက် 

ေတွထဲက  ဇူလိုင်  ၁၅  ရက်   ထုတ်ြပန်ချက်အရ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ က   ကမ ာေပ မှာ 

ယခင်အပတ်နဲ   င်းယှ်လိုရိှရင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတ ွ

များြပားေနဆဲ၊  ေသဆုံးမ ေတွက   တိုးေနဆဲလို 

ထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။

ယခင်အပတ်နဲ     င်းယှ်ကည့်ရင ်  ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ က ၁၀ ရာခိုင် န်းတိုးပီး    ေသဆုံးမ က 

သုံးရာခိုင် န်းတက်ပါတယ်။    ကမ ာ့ေဒသကီး 

ေြခာက်ခုရှိတဲ့အနက်   အေမရိကေဒသကလွဲပီး 

ကျန်တ့ဲေဒသ ငါးခုြဖစ်တ့ဲ ဥေရာပေဒသ၊ ေတာင်အာရှ 

ေဒသ၊ အေရှအလယ်ပုိင်းေဒသ၊ အာဖရိကေဒသနဲ  

အေနာက်ပစဖိတ်ိေဒသတိုမှာ ေရာဂါကူးစက်မ ေတ ွ

က များေနတာကိ ုေတွရိှရပါတယ်။ ဒေီဒသေတမှွာ 

ြဖစ်ပွားမ နဲ  ေသဆုံးမ ကများေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။

ြမင့်မားေန

အာဖရိကေဒသဆိုရင ်    ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ  

ေသဆံုးမ က ြမင့်မားေနတာကုိ ေတွရပါတယ်။ ယခင် 

အပတ်နဲ    င်းယှ်ပါက အာဖရိကေဒသအေနနဲ  

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ငါးရာခိင်ု န်းသာရိှပီး ေသဆုံးမ က 

၅၀ ရာခိုင် န်းရှိတယ်ဆိုတာကို ေတွရပါတယ်။ 

အလားတူ ဥေရာပေဒသအေနနဲ  ယခင်အပတ်နဲ  

  င်းယှ်ပါက ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ၂၀ ရာခိုင် န်းရှိပီး 

ေသဆုံးမ က တစ်ရာခိုင် န်း ကျေနပါတယ်။ 

ေတာင်အာရှေဒသအေနနဲ  ယခင်အပတ်နဲ  

  င်းယှ်ပါက ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ၁၆ ရာခိုင် န်း 

တက်လာပီး ေသဆုံးမ က ၂၆ ရာခိင်ု န်း တိုးလာပါ 

တယ်။ ဒါက အေလးထားရမယ့ ်   ကိစ ရပ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။  ေသဆုံးမ ရာခိုင် န်းက  အာဖရိက 

ေဒသပီးရင် ေတာင်အာရှေဒသက ဒုတိယအများဆုံး 

တိုးလာြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

အေရှအလယ်ပိင်ုးေဒသအေနနဲ ယခင်အပတ် 

နဲ    င်းယှ်ပါက ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ၂၅ ရာခိုင် န်း 

တက်လာပီး ေသဆံုးမ က ခုနစ်ရာခုိင် န်း တုိးလာပါ 

တယ်။  အေနာက်ပစိဖိတ်ေဒသအေနနဲ   ယခင် 

အပတ်နဲ    င်းယှ်ပါက ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ၁၅ ရာခုိင် 

 န်း တက်လာပီး ေသဆုံးမ က သုံးရာခိုင် န်းကျေန 

တာကို ေတွရပါတယ်။

ေလျာ့နည်းေန

အေမရိကေဒသအေနနဲ      ယခင်အပတ်နဲ  

  င်းယှ်ပါက   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ   ေသဆုံးမ က 

ေလျာ့နည်းေနပါတယ်။     ဘာေကာင့်ယခုလို 

ေလျာ့နည်းရသလဲဆိုရင ်သူတိုမှာ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှမ က အင်ြပည့အ်ားြပည့န်ဲ  ေတာ်ေတာ်ကီးကိ ု

ထိုးှံေပးိုင်တဲ့အတွက်ေကာင့ ်        ြဖစ်ပါတယ်။ 

အေမရိကေဒသမှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  သံုးရာခုိင် န်း 

ကျေနပီး  ေသဆုံးမ က   တစ်ရာခိုင် န်းကျေနပါ 

တယ်။

လက်ရိှ ေတာင်အာရှေဒသိင်ုငေံတရွဲ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ နဲ ေသဆုံးမ ကိ ုြပန်ကည့ပ်ါက အိ ိယိင်ုင ံ

အေနနဲ  အခုတစ်ပတ်အတွင်း   ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ

သုံးသိန်းရှိပီး     ေသဆုံးမ က  ခုနစ်ရာခိုင် န်း 

တိုးပါတယ်။  အိ ိယိင်ုငအံေနနဲ    ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

များေနေပမယ့် ေသဆုံးမ က သိပ်မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ 

အေနအထားကုိ ေတွရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ 

ဒုတိယအများဆုံး ေရာဂါပိုးေတွရှိတဲ ့အင်ဒိုနီးရှား 

ိင်ုငအံေနနဲ  အခတုစ်ပတ်ထမှဲာ ေရာဂါပိုးေတွရိှသ ူ

၂ ဒသမ ၅ သိန်းရှိပီး ေသဆုံးမ အေနနဲ  ၄၄ ရာခိုင် 

 န်းများပါတယ်။ တတယိအများဆုံး ေရာဂါပိုးေတွ 

ရိှတဲ ့ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုငအံေနနဲ  အခတုစ်ပတ်ထမှဲာ 

ေရာဂါပုိးေတွရိှသူ ၇၇၀၀၀ ရိှပီး ေသဆံုးမ အေနနဲ  

၃၅ ရာခုိင် န်း တက်တာကုိ ေတွရပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်

ေတာင်အာရှေဒသအေနနဲ   တစ်ပတ်အတွင်းမှာ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူခနုစ်သန်ိးေကျာ်ရိှတာကိ ုေတွရပါ 

တယ်။   ဒါက ေမလနဲ  င်းယှ်ကည့်ရင ်  ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  န်းကျသွားတဲ ့အေနအထားကိေုတွရပီး 

ယခင်အပတ်နဲ    င်းယှ်ကည့်ရင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

များေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။

ဒေီနရာမှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူခနုစ်သန်ိးေကျာ် 

ြဖစ်တယ်။ ေသဆုံးသူအေနနဲ  တစ်ပတ်အတွင်းမှာ 

၁၄၀၀၀ ေကျာ် ေသဆုံးတာကိ ုေတွရပါတယ်။ ဒလီိ ု

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ   ေသဆုံးမ ေတွကို   ြဖစ်ေစတဲ့ 

အဓိကိုင်ငံ   သုံးိုင်ငံရှိပါတယ်။   အိ ိယိုင်ငံ၊ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံနဲ  ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံ တိုြဖစ်ပါ 

တယ်။  အိ ိယိုင်ငံအေနနဲ    ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ 

သုံးသိန်းရှိပီး ယခင်အပတ်နဲ      င်းယှ်ကည့်ရင ်

ခနုစ်ရာခိင်ု န်း တိုးပါတယ်။ အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငအံေန 

နဲ ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ၂၅၀၀၀၀ ြဖစ်ပီး ယခင်အပတ်နဲ 

  င်းယှ်ကည့်ပါက ၄၄ ရာခိုင် န်း  တိုးပါတယ်။ 

ဘဂ  လားေဒ့ရ ိုင်ငံအေနနဲ      ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ 

၇၇၀၀၀ ြဖစ်ပီး ယခင်အပတ်နဲ    င်းယှ်ကည့ပ်ါက 

၃၅ ရာခိုင် န်း တိုးပါတယ်။ 

တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်

ဒီေရာဂါြဖစ်ပွားမ  အများဆုံး သုံးိုင်ငံမှာပဲ  

ေသဆုံးမ အများဆုံးြဖစ်ပါတယ်။ အိ ိယိင်ုင ံအေန 

နဲ  ယခင်အပတ် ေသဆုံးမ နဲ    င်းယှ်ကည့်ပါက 

ေလးရာခိုင် န်း တက်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ 

အေနနဲ  ယခင်အပတ်ေသဆံုးမ နဲ    င်းယှ်ကည့ပ်ါ 

က ၇၁ ရာခိင်ု န်းတက်ပါတယ်။ ဘဂ  လားေဒရ့ ိင်ုင ံ

အေနနဲ  ယခင်အပတ်ေသဆံုးမ နဲ    င်းယှ်ကည့ပ်ါ 

က ၅၂ ရာခိင်ု န်း တက်ပါ တယ်။ ဒါကိုကည့ြ်ခင်းအား 

ြဖင့ ်ေတာင်အာရှေဒသသည် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကိ ု

တွန်းလှန်တုိက်ဖျက်တ့ဲေနရာမှာ ုန်းကန်ေနရဆဲ၊ 

ကိးစားပးီတွန်းလှန်ေနရဆဲဆိုတာကို သေဘာ 

ေပါက်ေစချင်ပါတယ်။

ဒါဆိရုင် အာဆယီံိင်ုငေံတ ွအများစပုါဝင်တဲ ့

အေနာက်ပစိဖိတ်ေဒသမှာေရာ     ပိုးေတွမ က 

ဘယ်လိုြဖစ်ေနသလဲဆိုရင် သူတိုရဲပိုးေတွမ က 

ယခင်အပတ်နဲ  င်းယှ်ရင် ၁၅ ရာခိုင် န်းတက် 

ပါတယ်။ ေသဆုံးမ က သုံးရာခိုင် န်းကျတယ်လို 

ေြပာပီးြဖစ်ပါတယ်။   ဒီထဲမှာဘယ်ိုင်ငံေတွက 

ြဖစ်ပွားမ အများဆုံးလဲဆိုရင် မေလးရှားိုင်ငံက 

ြဖစ်ပွားမ အများဆုံး ြဖစ်ပါတယ်။ ဒတုယိ အများဆုံး 

က ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံြဖစ်ပီး တတိယအများဆုံးက 

ဂျပန်ုိင်ငံ ြဖစ်ပါတယ်။ သုိေသာ် ေသဆံုးမ အေနနဲ  

ဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံက ေသဆုံးမ   အများဆုံးြဖစ ်

ပါတယ်။   မေလးရှားိုင်ငံက     ဒုတိယြဖစ်ပီး 

ကေမ ာဒီးယားိင်ုငကံ တတယိြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတ ွ

ကို ဘာေကာင့်ေြပာေနရသလဲဆိုရင ်   က န်မတို 

သည် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကိ ုရင်ဆိင်ုတိက်ုခိက်ုေနရ 

တယ်။ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါရဲဆိုးကျိးေတကွိ ုခစံားေနရ 

တယ်ဆုိတာ ကုိယ်ေတွတစ်ုိင်ငံတည်း  မဟုတ်ပါ 

ဘူး။ က န်မတိုရဲ ေဒသတွင်းိုင်ငံေတွ၊ အာဆီယံ 

ိင်ုငေံတ၊ွ  ကမ ာေပ မှာရိှတဲ ့  ိင်ုငေံတအွကန်ုလုံးက 

ဒီေရာဂါဆိုးကီးကိ ု             စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

 ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များေပမယ့်  ေသဆုံးမ နည်းတဲ့  ိုင်ငံေတွ 

ကို ကည့်မယ်ဆိုရင်ေတာ့    ကာကွယ်ေဆးထိုးထားတဲ့ 

ိုင်ငံေတွက  ေသဆုံးမ  န်းကျဆင်းေနတာကို  ေတွရပါ 

တယ်။  

 က န်မတိုိုင်ငံအပါအဝင်  ဖွံဖိးဆဲနဲ  ဖွံဖိးဖိုလိုအပ်တဲ့ 

ိုင်ငံေတွမှာ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ ဟာ တစ်ရာခိုင် န်း

ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အတွက် ဒီလိုိုင်ငံေတွမှာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ 

ေသဆုံးမ ေတွက  တိုးတကမ်ျားြပားေနတာကို ေတွရှိရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

လက်ရိှမှာ  ိင်ုငေံပါင်းစုကံ  ကာကွယ်ေဆး အပိင်အဆိင်ုထတ်ုိင်ုဖို ကာကွယ်ေဆး မာရသွန်ပိင်ပဲွ 

ကီး ဆင် ဲေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အထိ ကာကွယ်ေဆးေတွ ဘယ်ေလာက်အထိ 

အဆင့်ေရာက်ေနပီလဲဆိုတာကို နယူးေယာက်စ်တိုင်းက စုစည်းထားတဲ့ အချက်အလက်ေတွအရ  

ကာကွယ်ေဆးစမ်းသပ်မ ရဲ ပထမဦးဆုံး လမှူာစမ်းသပ်တဲအ့ဆင့က်ိ ုေရာက်ရိှေနတဲ ့ကာကွယ်ေဆး 

၅၂ မျိးရှပိါတယ။် အဆင့(်၂) ကာကွယ်ေဆးရဲ စတ်ိချရမ ေတကွိ ုစမ်းသပတ်ဲအ့ဆင့က်ိ ုကာကွယ် 

ေဆး ၃၈ မျိးေရာက်ရှိေနပါတယ်။   လူမှာစမ်းသပ်တဲ့အဆင့် (၃)ြဖစ်တဲ့   ကာကွယ်ေဆးကို 

လအူေြမာက်အြမား ေသာင်းနဲချီပီး စမ်းသပ်တဲအ့ဆင့က်ိ ုေရာက်ေနတဲ ့ ကာကွယ်ေဆးက ၃၂မျိး 

ရှိေနပီြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ကာကွယ်ေဆးကို  အကန်အသတ်နဲ  အသုံးြပဖို ခွင့်ြပထားတဲ့ 

ကာကွယ်ေဆးက ၁၀ မျိးြဖစ်ပီး  အြပည့်အဝ အသုံးြပခွင့်ေပးထားတာက ရှစ်မျိးြဖစ်။

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ရင်ဆိုင်ေနရတယ်ဆိုတာ  သိေစချင်တာ   ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များေပမယ့ ်  ေသဆုံးမ နည်း 

တဲ ့   ိင်ုငေံတကွိ ုကည့်မယ်ဆုိရင်ေတာ့ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးထားတဲ ့ိင်ုငေံတကွ ေသဆုံးမ  န်းကျဆင်း 

ေနတာကို   ေတွရပါတယ်။    ကာကွယ်ေဆးကိ ု

ဘယ်ိုင်ငံေတွက   အများဆုံးထိုးှံထားလဲဆိုရင ်

၆၅ ရာခိင်ု န်းအထက်  ကာကွယ်ေဆးထိုးံှထားတဲ ့

ိင်ုငေံတအွေနနဲ ကေနဒါ၊ ယေူကနဲ  အစ ေရးိင်ုငတံို 

ြဖစ်ပါတယ်။       အဲဒီိုင်ငံေတွက   ေသဆုံးမ  

ကျဆင်းေနတာကိ ုေတွရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ၅၀ - ၆၀  

ရာခိုင် န်းကား    ကာကွယ်ေဆးထိုးှံထားတဲ့ 

ိင်ုငေံတကွ အတီလ၊ီ ဂျာမန၊ီ ယအူက်စ်နဲ  ြပင်သစ် 

ိုင်ငံတိုြဖစ်ပါတယ်။    ကာကွယ်ေဆးကိ ု    ၅၀ 

ရာခိုင် န်းအထက်     အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ထိုးှ ံ

ိုင်တဲ့  ိုင်ငံေတွမှာဆိုရင ်    ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  

ြဖစ်ပွားမ နဲ  ေသဆုံးမ ကျဆင်းေနတာကို ေတွရပါ 

တယ်။ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းရဲ အခန်းက  

က န်မတုိုိင်ငံအပါအဝင် ဖွံဖိးဆဲနဲ   ဖွံဖိးဖို 

လိုအပ်တဲ့ ိုင်ငံေတွမှာ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံိုင်မ  

ဟာ တစ်ရာခိင်ု န်းဝန်းကျင်ရိှတဲအ့တွက် ဒလီိုိင်ုင ံ

ေတမှွာ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ ေသဆံုးမ ေတွက တုိးတက် 

များြပားေနတာကိ ုေတွရှိရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကို 

ကည့်ြခင်းြဖင့ ် ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းရဲ   အခန်း 

က  ဟာ ဘယ်ေလာက်အေရးပါသလဲ၊ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးရင်   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ    ေသဆုံးမ ကို 

ဘယ်ေလာက်အထိ   ေလ ာ့ချိုင်တယ်ဆိုတာကို 

အကမ်းဖျင်းအားြဖင့်   သေဘာေပါက်ေအာင ်

တင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာ  ိုင်ငံေပါင်းစုံက  ကာကွယ်ေဆး 

အပိင်အဆိုင်ထုတ်ိုင်ဖို ကာကွယ်ေဆး မာရသွန် 

ပိင်ပွဲကီး ဆင် ဲေနတာြဖစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၅ 

ရက်အထိ ကာကွယ်ေဆးေတွ ဘယ်ေလာက်အထိ 

အဆင့ေ်ရာက်ေနပီလဲဆုိတာကုိ နယူးေယာက်စ်တိင်ုး 

က  စုစည်းထားတဲ့  အချက်အလက်ေတွအရ 

ကာကွယ်ေဆးစမ်းသပ်မ ရဲ ပထမဦးဆုံး လူမှာ 

စမ်းသပ်တဲအ့ဆင့က်ိ ုေရာက်ရိှေနတဲ ့ကာကွယ်ေဆး 

၅၂ မျိးရိှပါတယ်။ အဆင့်(၂) ကာကွယ်ေဆးရဲ စိတ်ချ 

ရမ ေတွကို စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ကို ကာကွယ်ေဆး 

၃၈ မျိးေရာက်ရိှေနပါတယ်။ လူမှာစမ်းသပ်တ့ဲ အဆင့် 

(၃) ြဖစ်တ့ဲ ကာကွယ်ေဆးကုိ လူအေြမာက်အြမား 

ေသာင်းနဲချီပီး စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ကို ေရာက်ေန 

တဲ ့   ကာကွယ်ေဆးက    ၃၂   မျိးရိှေနပြီဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီေနရာမှာ ကာကွယ်ေဆးကို အကန်အသတ်နဲ  

အသုံးြပဖို ခွင့ြ်ပထားတဲက့ာကွယ်ေဆးက ၁၀ မျိး 

ြဖစ်ပီး  အြပည့်အဝ  အသုံးြပခွင့်ေပးထားတာက 

ရှစ်မျိးြဖစ်ပါတယ်။

အများကီး ပ်ေထွး

ကာကွယ်ေဆးရဲ  စမ်းသပ်တဲ့၊   သုေတသန 

လုပ်ေနဆဲကာလမှာတင် စမ်းသပ်မ ၊ သုေတသန 

လုပ်မ ကိ ု  ရပ်ဆုိင်းခံထားရတ့ဲ   ကာကွယ်ေဆးက 

ငါးမျိးရှိပါတယ်။   ဒါကိုဘာြဖစ်လို အေသးစိတ ်

ေြပာရသလဲဆိုရင ်  ကာကွယ်ေဆးေတ ွ  ကိးစား 

ထတ်ုလပ်ုတဲအ့ခါ ထတ်ုလပ်ုမ ၊ တထွီင်မ  နည်းပညာ 

ပိုင်းေတွဟာ အများကီး ပ်ေထွးပါတယ်။ 

အချိကာကွယ်ေဆးေတွက     ပန်းတိုင်ကို 

ေရာက်ရှိေပမယ့ ်      အချိကာကွယ်ေဆးေတွက 

မလိလုားအပ်တဲ ့ဆိုးကျိးေတ ွြဖစ်လာိင်ုတဲအ့တွက် 

ကာကွယ်ေဆးစမ်းသပ်မ ေတွကုိ   ရပ်ဆုိင်းလုိက်ရ 

တဲ ့ကာကွယ်ေဆးေတွလည်းရိှတယ်လုိ ဆိလုိြုခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကာကွယ်ေဆးကုိ ထုတ်လုပ်တ့ဲအခါ ကာကွယ် 

ေဆးနဲ  ပတ်သက်တ့ဲ နည်းပညာဆုိင်ရာ အကံေပး 

အဖွဲ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲမှာ ရှိပါတယ်။   ိုင်ငံ 

တိင်ုးက က မ်းကျင်ပညာရှင်ေတ ွပါဝင်ပီး ဘယ်သူ  

အေပ မှာမှ ဘက်လိုက်မ မရှိဘဲ ကာကွယ်ေဆးရဲ 

အစွမ်းထက်မ ၊  ေဘးကင်းလုံ ခံမ ၊   စိတ်ချရမ ၊ 

ထားသိုရမ ၊ ထိုးပီးေနာက်မှာ  ထိုးှံတဲ့သူေတွမှာ 

ေနာက်ဆက်တဲွ ဘယ်လိေုတ ွခစံားရသလ၊ဲ ဘယ်လိ ု

ေတြွဖစ်ေပ သလ ဲစသြဖင့ ်ေသေသချာချာ ေလလ့ာ 

ဆန်းစစ်ပီး မှတ်ေကျာက်တင်ခံိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ ့

ကာကွယ်ေဆးကိုမှ    ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ 

အေရးေပ အသုံးြပခွင့ေ်ပးတဲ ့ ကာကွယ်ေဆးအြဖစ် 

သတ်မှတ်တာြဖစ်ပါတယ်။ 

Pfizer နဲ  Moderna

လက်ရှိအေနအထားမှာ  ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲ (WHO)ရဲ အေရးေပ အသုံးြပခွင့ ်ေပးတဲ့ 

ကာကွယ်ေဆး ရှစ်မျိးရိှပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ေဆး 

ရှစ်မျိးက mRNA ကာကွယ်ေဆးှစ်မျိးြဖစ်တဲ့ 

Pfizer  နဲ  Moderna ြဖစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ေဆး 

ထတ်ုလုပ်မ သမုိင်းမှာ သူတုိဟာ ထုတ်လုပ်မ  အသစ်၊ 

ပုံစံအသစ်နဲထုတ်လုပ်တဲ ့   ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါ 

တယ်။ ပိုးရဲဗဇီကိယုူပီး ကာကွယ်ေဆး ထတ်ုလပ်ု 

တယ်ဆိုတာက စမ်းသပ်တာ  ဆယ်စုှစ်တစ်ခု 

စာေလာက် ရိှေနပါပ။ီ ဒလီိစုမ်းသပ်တဲ ့စမ်းသပ်ချက် 

ေတွ  လုပ်ေဆာင်ေနစ်ကာလမှာပ ဲ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွားတဲ့အတွက ်mRNA နည်းပညာကို 

သုံးပီး ကာကွယ်ေဆးကို ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက ်

ဒီလိုအချနိ်တိုအတွင်းမှာ   ကာကွယ်ေဆးဟာ 

လူသားေတွရဲ လက်ဝယ်ကိ ုေရာက်ရှိိုင်ြခင်းြဖစ ်

ပါတယ်။ ထိေရာက်မ က  Pfizer  အေနနဲ  ၉၅ 

ရာခုိင် န်းရိှပါတယ်။  Moderna က ၉၄ ရာခုိင် န်း 

ရိှပါတယ်။ ဒါေတကွ mRNA ကာကွယ်ေဆး ှစ်မျိး 

ြဖစ်ပါတယ်။  

AstraZeneca နဲ  covishield

တတိယအေနနဲ  က န်မတိုိုင်ငံမှာ ထိုးှံတဲ့ 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။ Oxford က ထုတ်တဲ့ 

AstraZeneca ဆိတုဲ ့ကာကွယ်ေဆးကိ ုအိ ိယိင်ုင ံ

the Serum Institute of India မှာ မူပိုင်ခွင့်ယူပီး 

covishield နာမည်အေနနဲ   ထုတ်လုပ်တာြဖစ်ပါ 

တယ်။ တတိယအေနနဲ  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ 

အေရးေပ အသုံးြပခွင့်ေပးတဲ့ ကာကွယ်ေဆးက 

Oxford ကထတ်ုတဲ ့AstraZeneca နဲ အိ ိယိင်ုငကံ 

covishield အေနနဲထုတ်တဲ့    ကာကွယ်ေဆးတို 

ပါဝင်ပါတယ်။        ေတာင်ကိုရီးယားိုင်ငံက 

AstraZeneca ကို       မူပိုင်ခွင့်ယူပီးထုတ်တဲ့ 

ကာကွယ်ေဆး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကာကွယ် 

ေဆး ငါးမျိးရှိပါပီ။ 

ဒါ့အြပင်   johnson  and   johnson ဆိုပီး 

ကိုဗစ်- ၁၉ ကာကွယ်ေဆးမှာ တစ်ခါထိုးှံတာနဲ  

လုံေလာက်တယ်ဆိုတဲ့ ယူအက်စ်ကေနထုတ်တဲ့ 

ကာကွယ်ေဆးကလည်း  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

ရဲ အေရးေပ အသုံးြပခွင့ေ်ပးတဲ ့ကာကွယ်ေဆးထ ဲ

မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ေနာက်ထပ် ှစ်မျိးက တုတ် 

ိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ sinopharm နဲ  sinovac  

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။  ဒီ sinopharm နဲ  

sinovac က ပိုးကိ ုအင်အားမဲသွ့ားေအာင် တစ်နည်း 

အားြဖင့ ်အ ရာယ်မေပးိင်ုေအာင် ြပလပ်ုထားပီး 

ခ ာကုိယ်ထဲကုိေရာက်မှ ကုိယ်ခံအားကုိ တက်ေစ 

ေအာင် ေဆာင်ရက်ထားတဲ ့ကာကွယ်ေဆး ြဖစ်ပါ 

တယ်။

AstraZeneca  Oxford၊   အိ ိယိုင်ငံက 

covishield  နဲ    AstraZeneca     ေတာင်ကိရုီးယား 

ဒီသုံးခုကေတာ့  Viral vector အမျိးအစား ြဖစ်ပါ 

တယ်။ Viral vector ကေတာ့ သာမန်အေအးမိ၊ 

ှာေစးြဖစ်ေစတ့ဲ ဗုိင်းရပ်စ်ကုိ အကူကိရိယာအေန 

နဲသုံးပီး ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်လာရင် ခ ာကိယ်ု 

ထဲမှာ အလားတူ ပံုသဏ ာန်ေတွ ဖန်တီးပီး ေရာဂါ 

ပုိးဝင်ေရာက်လာရင် တိက်ုထတ်ုိင်ုေအာင် ဖန်တီး 

ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားြဖင့ ်  အကူ 

ကိရိယာကိုသုံးပီး ေဆာင်ရက်ထားတာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ အ ရာယ်ကင်းပါတယ်။ johnson and 

Johnson ကလည်း  Viral vector အမျိးအစား 

ြဖစ်ပါတယ်။ သူလည်း  အကူကိရိယာကိ ု  သုံးပီး 

လုပ်ထားတဲ့    ကာကွယ်ေဆးအမျိးအစား 

ြဖစ်ပါတယ်။

စိတ်ချစွာသုံးိုင်

sinopharm နဲ  sinovac က   ပိုးေတွကို 

အင်အားမဲေ့အာင်လပ်ုထားပီး ခ ာကိယ်ုထေဲရာက် 

မှ လိုအပ်တဲ့ ပိုတင်းေတွကိ ုAntibody ထုတ်ိုင် 

ေအာင် နည်းပညာနဲ  ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။   ဒီကာကွယ်ေဆး  ရှစ်မျိးလုံးမှာ 

ဘယ်ကာကွယ်ေဆးကမှ ပိုးအရှင်ေတွနဲ  ြပလုပ ်

ထားတဲ့  ကာကွယ်ေဆးမရှိဘူးလို   ေြပာချင်တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဒီေနာက်ပုိင်းမှာ ကာကွယ် 

ေဆးေတွဟာ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေတွ၊ ိုတိုက်မိခင် 

ေတွ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ဖို ြပင်ဆင်ေနတဲ့သူေတွမှာ 

စိတ်ချစွာသံုးုိင်တယ်လုိ ေြပာလိြုခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

mRNA ကိ ုသုံးထားတဲက့ာကွယ်ေဆးက ေနာက်ဆုံး 

ေပ  နည်းပညာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဗိင်ုးရပ်စ်အတွင်းကေန မျိးဗဇီ RNA ကိယုူပီးမှ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ လူခ ာကိယ်ု အတွင်း 

က ဆလ်ဲကိပုိတုင်းထတ်ုိင်ုေအာင် တစ်နည်းအား 

ြဖင့်  ကိုယ်ခံအားထွက်ိုင်ေအာင်    လမ်း န် 

ေဆာင်ရက်ေပးပါတယ်။     ဒီလိုေဆာင်ရက်ြခင်း 

အားြဖင့် ခ ာကုိယ်က ကုိယ်ခံအားေတွကုိ ထုတ်လုပ် 

မယ်။ ထတ်ုလပ်ုတဲအ့ခါမှာ ကာကွယ်ေဆးထိုးထား 

တဲလ့ကူ ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ရင် ေရာဂါြပင်းထန်စွာ 

ြဖစ်ြခင်းကုိ ကာကွယ်ေပးထားတ့ဲပံုစံ ြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရှိ ရှစ်မျိးမှာဆိုရင ် Viral vector ကာကွယ် 

ေဆးသည် AstraZeneca Oxford, covishield 

(အိ ိယ)နဲ  AstraZeneca  (ေတာင်ကိုရီးယား)၊ 

johnson  and Johnson  ဒေီလးမျိးပါဝင်ပါတယ်။ 

Viral vector ကာကွယ်ေဆး

Viral vector ကာကွယ်ေဆးက  အ ရာယ် 

မရှိတဲ့ အြခားေသာ adenovirus ဗိုင်းရပ်စ်ေတွကိ ု

အသွင်ေြပာင်းပီး  အကူကိရိယာအြဖစ်နဲသုံးပီး 

လူခ ာကိုယ်မှာရှိတဲ ့ဆဲလ်ေတွကို အေရးကီးတဲ ့

 န်ကားချက်ေတေွပးိင်ုေအာင် ဖန်တီးထားတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  ခ ာကိုယ်မှာရှိတဲ့   ဆဲလ်ေတွက 

ဝင်ေရာက်လာတဲ့   ေရာဂါပိုးကို   တိုက်ခိုက်ဖို၊ 

ကိုယ်ခံအားစနစ်ေတွ အလုပ်လုပ်ိုင်ဖို ရည်ရယ ်

ပီး လုပ်တာြဖစ်ပါတယ်။ 

adenovirus ဆိတုာ သာမန်အေအးမ၊ိ ှာေစး 

ြဖစ်ေစတဲ့ပိုးကိ ုဖျားနာ၊ လည်ေချာင်းနာ၊ ေလပ န် 

ေရာင်၊ အဆတ်ုေရာင်၊ ဝမ်းပျက်၊ မျက်စနိာြဖစ်ေစတဲ ့

ပိုးထဲကမှ အ ရာယ်မြဖစ်ိုင်ဆုံး၊ အေပျာ့ဆုံးကို 

ယူပီး  လုပ်ထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမ ှ   အကူကိရိယာ 

အြဖစ်နဲ  သံုးထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးထားတ့ဲအတွက်ေကာင့် ကုိဗစ် - ၁၉ ဝင်လာပီ 

ဆိရုင် ေရာဂါြပင်းထန်စွာြဖစ်ြခင်းကိ ုကာကွယ်ေပး 

တာြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်တစ်ခုက  တုတ်ိုင်ငံက  ထုတ်တဲ့ 

sinopharm နဲ  sinovac  ကာကွယ်ေဆးေတဆွိရုင် 

ေရာဂါပိုးကိ ုအစွမ်းမဲ့သွားေအာင်၊ အားမရှိေအာင်၊ 

အားေပျာ့သွားေအာင် လုပ်တာြဖစ်ပါတယ်။ ပထမ 

ဦးဆုံး ေရာဂါပိုးြဖစ်ေစတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဒါမှမဟုတ် 

ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ    အလွန်တူတဲ့   ဗိုင်းရပ်စ်ကိုယူမယ်။ 

ပီးရင ်ဓာတုပစ ည်းေတွြဖစ်တဲ ့ဓာတ်ေရာင်ြခည်၊ 

အပေူတွကုိ  အသံုးြပပီး အားေလျာ့ေအာင် လုပ်လုိက် 

တာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီေနာက် လူေတွမှာ ကာကွယ် 

ေဆးေကာင်းမွန်စွာ       အလုပ်လုပ်ိုင်ဖိုအတွက ်

နည်းပညာသုံးပီး     ေဆာင်ရက်ရတာြဖစ်ပါတယ်။ 

က န်မတုိထုိးတ့ဲ ရာသီတုပ်ေကွးကာကွယ်ေဆး 

ေတွ၊ ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆးေတ ွဒါေတွကလည်း  

ဒလီိအုမျိးအစားေတ ွ ြဖစ်ပါတယ်။ အခေုလာေလာ 

ဆယ်မှာ   ဒီရှစ်မျိးထဲမပါေပမယ့ ်  ေနာက်ပိုင်းမှာ   

ပိတုင်းအစတ်ိအပိင်ုးကိသုုံးပီး  ထတ်ုတဲက့ာကွယ် 

ေဆးေတွလည်း  on the track ရိှေနပါတယ်။ အဲဒ ီ

ကာကွယ်ေဆးေတကွ ဗိင်ုးရပ်စ်ရဲအ ရာယ်မရိှတဲ ့   

ပိတုင်းအစတ်ိအပိင်ုးကိ ုယတူယ်။ ပိုးတစ်ခလုုံးကိ ု

ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုိတင်းသက်သက်ကုိယူပီး       

ေဆာင်ရက်တာ ြဖစ်ပါတယ်။   ကာကွယ်ေဆးထိုးံှ 

လိက်ုရင် ခ ာကိယ်ုက ဒပီိတုင်းကိ ုမှတ်မသွိားပီး 

Antibody ေတကွိ ုထတ်ုလပ်ုပါတယ်။ အဒဲအီတွက် 

ဝင်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ခိုက်ိုင်တာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။   ဒါေတွကေတာ့   အဓိက   အခုလက်ရှိမှာ 

ေအာင်ြမင်ေနတဲ ့ကာကွယ်ေဆးေတ ွထတ်ုလပ်ုေန 

တဲ့ နည်းစနစ်ပုံစံေတွြဖစ်ပါတယ်။ 

အခလုိ ုြပည့ြ်ပည့စ်ုစံု ံေြဖကားေပးတဲအ့တွက် 

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။  



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

အစ လာမ ာဘတ်     ဇူလိုင်   ၁၉

ပါကစ တန်ိင်ုင ံပန်ဂျပ်ြပည်နယ်တွင် ခရီးသည်တင် 

ဘတ်စ်ကားတစ်စီးှင့် ထရပ်ကားတို   တိုက်မိမ   

ယေနြဖစ်ပွားခဲ့ရာ ခရီးသည် ၃၃   ဦးထက်မနည်း 

ေသဆုံးပီး ၅၂ ဦးဒဏ်ရာရရိှခဲေ့ကာင်း  ေဒသဆိင်ုရာ 

ေဆးုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ေြပာကားသည်။

ခရီးသည် ၇၀ ခန်တင်ေဆာင်လာသည့ ် အဆိပုါ 

ဘတ်စ်ကားသည် ဆယီာလ်ေကာ့်မိမှ ရာဂျန်ပူးရ်မိ 

သို     ဦးတည်ထွက်ခွာေနစ်   ပန်ဂျပ်ြပည်နယ ်

ေတာင်ဘက် ဒယ်ရာဂါဇီခန်ေဒသတွင် ထရပ်ကား 

တစ်စီးှင့် တိုက်မိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဘတ်စ်ကားေပ  စီးနင်းလိက်ုပါေသာ ခရီးသည် 

အများစုမှာ  အလုပ်သမားများြဖစ်ကပီး  ဇူလိုင ်၂၁ 

ရက်တွင် ကျေရာက်မည့်  အစ်အယ်လ်အာဒါပဲွေတာ်  

ကျင်းပြပလပ်ုရန် ၎င်းတို၏ ေမွးရပ်ေြမသို ြပန်သမူျား 

ြဖစ်ကသည်။

ဘတ်စ်ကားသည်      ထရပ်ကားှင့ ်  အရိှန်ြဖင့်   

တိုက်မိခဲ့ြခင်းေကာင့ ်    ကိုယ်ထည်ထက်ဝက်ခန်  

ပျက်စီးသွားေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ကျိဒိုနယူးစ်

ဘာသာြပန်- ေဂျတီ

ေမာ်စကို     ဇူလိုင်   ၁၉

ုရှားိုင်ငံ သမ တဗလာဒီမာပူတင်က အသံထက် 

ြမန်ေသာ   Zircon   ခုဇ်ဒုံးကျည်သစ်တစ်စင်းကိ ု

ေအာင်ြမင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လ တ်ခဲ့ေကာင်း  ုရှား 

အစိုးရက ယေနေြပာကားသည်။

ုရှားိုင်ငံသည်    အေနာက်ိုင်ငံများှင့ ် 

တင်းမာမ ကီးထွားေနစ်  အေမရကိန်ှင့ ်လက်နက် 

အားပိင်မ တွင် ရှုားအတွက် ထေိရာက်မ ေပးမည်ဟ ု

ေမ ာ်လင့ရ်ေသာ  ေခတ်မစီစ်လက်နက်များကိ ုမကာ 

ေသးမီှစ်များမှစ၍ ထုတ်လုပ်လာခဲ့သည်။

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ြဖန် ြဖးထားသည့ ်

ဗဒီယီိဖုိင်ုများတွင် အဆုိပါခုဇ်ဒံုးကျည်ကုိ Admiral  

Gorshkov အမည်ရိှ ရှုားစစ်သေ  ဘာေပ မှတစ်ဆင့်  

ိင်ုင၏ံ ေြမာက်ဘက်ဘာရင့်ကမ်းုိးတန်းရိှ ပစ်မှတ် 

တစ်ခုကို ချနိ်ရယ်ပီး  ပစ်လ တ်ေနသည့်ပုံကို  ြပသ 

ထားသည်။

အဆိပုါဒုံးကျည်သည်  အသထံက်ခနုစ်ဆနီးပါး  

အြမန် န်းြဖင့် ပျသံန်းကာ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ေကျာ် 

အကွာရိှ ပစ်မှတ်ကုိ ေအာင်ြမင်စွာ  ထိမှန်ခ့ဲေကာင်း 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ရှုားိင်ုငလံပ်ု   ဒုံးကျည်သစ်သည်    ကလီိမုတီာ 

၁၀၀၀ အကွာရှိ  ေရြပင်ှင့ ်ေြမြပင်ပစ်မှတ်များကိ ု 

အသထံက် ၉ ဆ ခန်အြမန် န်းြဖင့ ် တိက်ုခိက်ုိင်ုမည် 

ြဖစ်ေကာင်း   ၂၀၁၉  ခုှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်  

ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်      ိုင်ငံေတာ်မိန်ခွန်းတစ်ရပ်တွင ်

ပူတင်က ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ရှုားကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် စစ်သေ  ဘာ 

များှင့် ေရငုပ်သေ  ဘာများေပ တွင် Zircon များ 

တပ်ဆင်ထားရန် ရည်ရယ်ထားသည်။

ကိုးကား- ေအအက်ဖ်ပီ၊ ဘာသာြပန်- ေဂျတီ

ေပကျင်း      ဇူလိုင်   ၁၉

တုတ်ုိင်ငံှင့်  အီဂျစ်ုိင်ငံတုိသည်  ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသရိှ 

ပါလက်စတိင်ုးြပည်သမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ငါးသိန်းကို ပူးေပါင်းလှဒါန်းရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း  

သိရသည်။

တုတ်ိုင်ငံေတာ်ေကာ်စီဝင်ှင့ ်    ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဝမ်ယိှင့် အီဂျစ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး  ဆာမက်ေရှာက်ကိုင်း 

တိုက    အီဂျစ်ိုင်ငံေြမာက်ပိုင်း   ကမ်းိုးတန်းမိြဖစ်သည့ ်

အယ်လ်လာမိန်းမိတွင ်ဇူလိုင် ၁၈ ရက်က  ေတွဆုံေဆွးေွး 

ခဲ့ပီးေနာက်  ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသရှ ိ ပါလက်စတိုင်းြပည်သ ူ

များအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးလှဒါန်းရန် ဆုံးြဖတ် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသရိှ ပါလက်စတုိင်းြပည်သူများအား  

လှဒါန်းမည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ုတုတ် 

ိုင်ငံှင့် အီဂျစ်ိုင်ငံတိုက အီဂျစ်ိုင်ငံ၌ ပူးေပါင်းတည်ေထာင ်

ထားသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထတ်ုလပ်ုသည့ ်စက်ုမံျားမှ ထတ်ုလပ်ု 

မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်ပါလက်စတုိင်းတုိှင့် ညိ  င်းကာ  တတ်ိင်ု 

သမ  အြမန်ဆုံး ေပးပိုသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ကိုလံဘို    ဇူလိုင်    ၁၉

သီရိလက  ာုိင်ငံ၌ ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း  

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ  ထပ်မံြမင့်တက ်

လာိုင်ေကာင်း    ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ 

ပညာရှင်များက     ယေနသတိေပး 

ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ အရယ်ေရာက်ပီးသ ူ

များအေနြဖင့ ်    ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့် ြဖစ်လာေသာ ဖျားနာမ  

များှင့်ေသဆုံးမ များမှ    ကာကွယ်ရန် 

အတွက် ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှထားရန်လိအုပ်ေကာင်း   ေရာဂါခခု ံ

စွမ်းအားဆိုင်ရာဌာနမ ှ  ပါေမာက   နီလီ 

ကာမီလာဗီဂျကီ ေြပာကားသည်။ 

ဂျကာတာ   ဇူလိုင်   ၁၉

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ 

၁၃၃၈ ဦးရိှေကာင်းှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၃၄၂၅၇ ဦးထပ်မေံတွရိှေကာင်း 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်းက  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးမ သည် 

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားချန်ိေနာက်ပုိင်း ေနစ်ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးမ အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ထတ်ုြပန်သည့ ်ေနာက်ဆုံးအချက် 

အလက်များအရ ုိင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၂၉၁၁၇၃၃ 

ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၇၄၉၂၀ ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ်ေဆးုံများမ ှဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၃၂၂၁၇ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း ၂၂၉၃၈၇၅ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အင်ဒုိနီးရှားုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ြပည်နယ် ၃၄ ခုစလံုးသုိ ကူးစက်ပျံံှ 

လျက်ရိှပီး အိ ိယိင်ုင၌ံ စတင်ေတွရိှခဲသ့ည့ ်ဒယ်လ်တာဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် ကူးစက်မ  

များလည်းရှိေကာင်း သိရသည်။       ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- အလင်းသစ်

ုရှားက အသံထက်ြမန်ေသာ ြပည်တွင်းြဖစ်ဒုံးကျည ်ေအာင်ြမင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လ တ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ ၁၃၃၈ ဦးရှိ

တုတ်ှင့် အီဂျစ်တိုက ဂါဇာကမ်းေြမာင်ရှိ ပါလက်စတိုင်းြပည်သူများအား 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ငါးသိန်းလှဒါန်းမည်

ိုင်ငံအတွင်း ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ

ထပ်မံြမင့်တက်လာိုင်ေကာင်း သီရိလက  ာေဆးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ သတိေပး
လက်ရှိအချနိ်တွင်    ဒယ်လ်တာဗီဇ 

ေြပာင်း    ဗိုင်းရပ်စ်သည ် ကူးစက်ခံရသ ူ

များအား    ြပင်းထန်စွာဖျားနာြခင်းှင့ ်

ေသဆုံးမ များကိ ု ြဖစ်ပွားေစလျက်ရိှေသာ 

ေကာင့ ်ိင်ုငသံားများအတွက် အ ရာယ် 

ကီးမားေကာင်းှင့ ်  ၎င်းဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက် 

ခံရသူအများစုမှာ     အရယ်ေရာက်ပီး 

သူများြဖစ်ေကာင်း   ၎င်းက  ေြပာကား 

သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်   ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

အသက် ၃၀ ေကျာ်အရယ်ရှိသူများအား  

တစ်ေနလ င်  ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ   

သုံးသန်ိးေကျာ်   ထိုးံှေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။  ိုင်ငံအတွင်း ဩဂုတ်လကုန်  

သိုမဟုတ်  စက်တင်ဘာလအေစာပိုင်း 

တွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု    အပီးသတ် 

ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရိှသူများက ရည်မှန်း 

ချက်ထားရှိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေရးလုပ်ငန်းများကုိ  

အရှိန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  

ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူေပါင်း ငါးသန်းေကျာ် 

အား  ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံေပးပီးြဖစ်ေကာင်း     ကျန်းမာေရး 

တာဝန်ရှိသူများက ေြပာကားသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- စိုးသူရ

ပါကစ တန်၌ ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားှင့ ်

ထရပ်ကားတိုက်မိ၊ ၃၃ ဦးေသဆုံးပီး ၅၂ ဦး ဒဏ်ရာရ



ဇူလိုင်  ၂၀၊   ၂၀၂၁

အစ တန်ဘူလ်  ဇူလိုင်  ၁၉

တရူကီိင်ုငသံည်  ိင်ုငအံတွင်း  လက်ရိှေဆာင်ရက် 

ေနသည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစအီစ်ေအာက်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ  ၆၃ ဒသမ ၄ သန်း ေကျာ်သုံးစွဲပီး 

ြဖစ်ေကာင်း   တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနတွင်  ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားသည်။

တူရကီိုင်ငံ၌   လူဦးေရ ၈၃ သန်းအနက် ၃၉ 

သန်းနီးပါးသည်   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

တစ်ကိမ်ထုိးံှပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် လူဦးေရ ၂၁ သန်း 

သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထုိး

ံှပီးြဖစ်ေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ် လူဦးေရေလးသန်းနီးပါးသည ်ကိုဗစ်-

၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးသုံးကမ်ိအထ ိထိုးံှမ ခယံ ူ

ထားပီးြဖစ်ေကာင်း    တူရကီကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ေြပာကားသည်။   တရူကီိင်ုင၏ံ  နာမည်ကီး 

ေဘာလုံးအသင်းများြဖစ်သည့ ်ဘဆီစ်တက်စ်၊  ဖနီာ 

ဘာချီှင့်      ဂါလာတာစာေရးအသင်းတိုကလည်း 

ေဘာလုံးရာသီစတင်မည့ ်ဩဂုတ် ၁၃ ရက်မတိုင်မ ီ

၎င်းတို၏  ပရိသတ်များအား  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှကရန်  ေတာင်းဆိထုားေကာင်း 

သိရသည်။

လာမည့ေ်ဘာလုံးရာသီတွင်   ေဘာလုံးကွင်းများ 

အတွင်း ပရသိတ်ဝင်ဆံမ့ ၏ ၅၀ ရာခိင်ု န်းအထသိာ 

ကည့် ခွင့်ြပရန် တူရကီုိင်ငံအာဏာပုိင်အဖဲွအစည်း 

များက  ကန်သတ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။ 

တရူကီိင်ုငကံျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  ေနာက်ဆုံး

ထုတ်ြပန်သည့်အချက်အလက်များအရ     ိုင်ငံ 

အေနာက်ေြမာက်ပိုင်းှင့ ်  အေနာက်ပိုင်းြပည်နယ ်

များ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆံုး 

တစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူအေရအတွက်သည် ၇၅ ရာခုိင် န်း 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

သိုရာတွင်  တူရကီိုင်င ံအေရှပိုင်းှင့ ်အေရှ

ေတာင်ပိုင်းြပည်နယ်များတွင်မ ူ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ ရာခိုင် န်းသည်   သိသိ 

ကွာလာလမ်ပ ူ ဇူလိုင် ၁၉

မေလးရှားိင်ုင၌ံ တစ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ  ၁၀၉၇၂ ဦးရှိြခင်းေကာင့်  ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း 

၉၂၇၅၃၃ ဦးရိှလာေကာင်း   မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ 

၁၀၉၇၂ ဦးအနက်  ၁၀၉၂၄ ဦးသည်  ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်းှင့်  ၄၈ ဦးသည် 

ြပည်ပမှ  ြပန်လာသူများအနက်မှ   ကူးစက်ခံရ 

သူများြဖစ်ေကာင်း မေလးရှားုိင်ငံကျန်းမာေရးဝန် 

ကီးဌာနမှ  န်ကား ေရးမှးချပ် ဟစ်ရှမ်အဗ ဒလူာက 

ေြပာကားသည်။

မေလးရှားိင်ုင၌ံ   တစ်ရက်အတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသူ ၁၂၉ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း ၇၁၄၈ 

ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။  ထိုြပင် မေလးရှားိင်ုင၌ံ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးံုများမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၆၄၃၉ ဦးရိှြခင်းေကာင့် 

ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသစူစုေုပါင်း 

၇၉၁၃၈၈ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်    မေလးရှားိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ပိုးေတွရှိဆဲလူနာစုစုေပါင်း ၁၂၈၉၉၇ ဦးရှိ 

ေကာင်း၊  ၉၁၅ ဦးသည် အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင် 

များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူလျက်ရိှေကာင်းှင့် ၄၃၅ 

ဦးသည် အသက် ှအေထာက်အကူြပကိရိယာများ 

လိုအပ်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ  ဇူလိုင်  ၁၉

အိ ိယုိင်ငံ၌  လွန်ခ့ဲသည့်တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၃၈၁၆၄ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ 

စုစုေပါင်း ၃၁၁၄၄၂၂၉ ဦးရှိလာေကာင်း  အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးထတ်ုြပန်သည့် 

အချက်အလက်များက ေဖာ်ြပထားသည်။

ထိုြပင ် အိ ိယိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၄၉၉ 

ဦးရိှြခင်းေကာင့်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူစုစုေပါင်း ၄၁၄၁၀၈ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရှိဆဲ

လူနာစုစုေပါင်း ၄၂၁၆၆၅ ဦးရှိေကာင်းှင့် လွန်ခဲ့ 

သည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသြဖင့ ်  ေဆးုံများမ ှ  ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ

၃၈၆၆၀ ရိှြခင်းေကာင့် တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာ 

အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသ ူ

စစုေုပါင်း ၃၀၃၀၈၄၅၆ ဦးရိှလာေကာင်း သရိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဗီယင်ကျန်း ဇူလိုင် ၁၉ 
လာအိုိုင်ငံ၌   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များြပားလာ 

ြခင်းကုိ ထိန်းချပ်ုိင်ရန်အတွက် အသွားအလာကန်သတ်သည့ ်
အချန်ိကာလကိ ုဩဂတ်ု ၃ ရက်အထ ိထပ်မတံိုးြမင့ရ်န် လာအိ ု
အစိုးရက ယေနဆုံးြဖတ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကူးစက်ခရံမ များြမင့တ်က်လျက်ရိှပီး  ၎င်းိင်ုငမံျားမှ  လာအိ ု

ေရ ေြပာင်းလုပ်သားများ   ိုင်ငံအတွင်းသို  ေနစ်ြပန်လည် 
ဝင်ေရာက်လာမ များြမင့်တက်ေနသြဖင့်   လာအုိုိင်ငံအတွင်း 

အသွားအလာကန်သတ်သည့်အချနိ်ကာလကိ ု   ယခုကဲ့သို 
ရက်တုိးြမင့်သတ်မှတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း လာအုိုိင်ငံဝန်ကီး 

ချပ်ံုးမှ တာဝန်ရိှသူတစ်ဦးြဖစ်သည့် သီပါကုန်းချန်သာဗွန်ဆာ 

က သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွတွင် ယေနေြပာကားသည်။ 
ုိင်ငံအတွင်းရိှ လူအစုလုိက်အပံလုိက်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကူးစက်မ မရိှေသာ ြပည်နယ်များ၌ အားကစားေလ့ကျင့်ေရးခန်းမ 
များှင့်  အားကစားံုများအား  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ 
ကျန်းမာေရး စည်းမျ်းများှင့်အည ီြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပ 
ေကာင်း သရိသည်။ ထုိြပင် မိေတာ်ဗီယင်ကျန်းရိှ ဆရာအတတ် 
သင်ေကျာင်းများ၊ အိမ်တွင်းမ အသက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်း 

များကုိလည်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးစည်းမျ်း 
များှင့်အညီ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။ ုိင်ငံအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလနူာ ၃၅၄၀ 
ရှိပီး  ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၂၃၁၁ ဦးရှိ 

သည်။                  ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တရူကီိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၆၃ ဒသမ ၄ သန်းေကျာ်သုံးစဲွပီးြဖစ်

သာသာေလျာက့ျေနေကာင်း သရိသည်။  တရူကီိင်ုင ံ

သည်  လက်ရှိတွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်

အသက် ၅၀ အထက်ရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   တတိယအကိမ်ထိုးှံေပးလျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။                 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၈၁၆၄ ဦးရှိ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ တစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိ

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ  ၁၉၁၃၅၀၂၇၉ ဦး

ေသဆုံးသူ                         ၄၁၀၈၄၅၄  ဦး 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ   ၁၇၄၂၇၄၉၉၀

လာအိုိုင်ငံ၌ အသွားအလာကန်သတ်သည့် အချနိ်ကာလထပ်မံတိုးြမင့်



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

အယ်ဒီတာ့ထံ ေပးစာ

ှလုံးသားေမတ ာကင်းမဲ့ေသာ 

CDM ေဆးဝန်ထမ်းများအား ထိေရာက်စွာ အေရးယူေပးပါ
အယ်ဒီတာခင်ဗျာ-

က န်ေတာ်တို စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ခ ီးခိုင်၊ ဟုမ လင်းမိနယ ်

ခတုင်(၁၀၀)ဆံ ့ြပည်သူေဆးုမှံ CDM ြပလပ်ုသွားတဲ ့ဆရာဝန်များရဲ 

ုံးခန်းများနဲ  စတိုခန်းများကို ဇူလိုင် ၁၇ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ၁၅ 

မိနစ်မှာ   ဟုမ လင်းမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးနဲ    တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ရာ  သားဖွားခန်း၊ ခွဲစိတ်လူနာေဆာင်၊ ဖျားနာ 

လူနာေဆာင်နဲ   မျက်စိ၊  အိုးအေကာ  ကုသေဆာင်တိုအတွင်းမ ှ

ေအာက်ဆဂီျင်အိုး(လတီာ ၄၀ ဆံ)့ ၂၈ လုံး၊ ေအာက်ဆဂီျင်အိုး(လတီာ 

၂၀ ဆံ့)  တစ်လုံး၊   ေအာက်ဆီဂျင်အိုး (၁၅ လီတာဆံ့)    ေြခာက်လုံး 

စုစုေပါင်း ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၃၅ လုံး၊ ေအာက်ဆီဂျင ်အစားထိုးစက ်

(Oxygen concentrator) ၁၃ လုံးတိုကို ရှာေဖွေတွရှိခဲ့တယ်လို 

သိရပါတယ်။

ဒီသတင်းဟာ    က န်ေတာ်တို   ဟုမ လင်းေဒသခံေတွသာမက 

တစ်ိုင်ငံလုံးက ြပည်သူေတွအတွက ်ေအာ့ှလုံးနာစရာေကာင်းတဲ ့

သတင်းတစ်ပုဒ်ပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနအချနိ်မှာ ကျန်းမာေရးအတွက ်

ြပည်သအူားလုံးက အသက်လုပီး ရင်ဆိင်ုေနရချန်ိမှာ ယခလုိ ုလသူား 

မဆန်တဲ၊့ ှလုံးသားေမတ ာကင်းမဲတ့ဲ ့ကျင့်ဝတ်သကိ ာမေစာင့်ထန်ိးတဲ ့

CDM  လုပ်တဲ့  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွရဲ လုပ်ရပ်ဟာ  အင်မတန် 

ေကာက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ ့  လုပ်ရပ်ေတွြဖစ်တယ်လို  က န်ေတာ်တို 

နားလည်လိုက်ပါပီ။ 

 ကျန်းမာေရးေလာကမှာ ြပည်သေူတအွေပ   အင်မတန် ေစတနာ 

ေမတ ာကဏုာကီးမားပီး ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ေပးေနသေူတ ွ

အများကီးရှိပါတယ်။ သူတိုကို သာဓုအကိမ်ကိမ် ေခ မိပါတယ်။ 

ေနာင်သသံရာအဆက်ဆက် ဘဝအကျိးေပးေကာင်းသမူျား ြဖစ်ကပါ 

ေစလို ဆေုတာင်းေပးပါတယ်။  ဒါေပမယ့် အခလုိ ုကိဗုစ်ေရာဂါေကာင့် 

အသက် ှခက်ခဲပီး ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ေနချန်ိမှာ ယခလုိ ုယတ်ုမာ 

ပက်စက်တ့ဲ အလုပ်မျိးကုိ သာမန်ြပည်သူေတွကေတာင် လုပ်လည်း 

မလုပ်၊   ကံလည်းမကံ၊   ေြပာလည်း မေြပာခဲ့ကဘ ဲ CDM လုပ်တဲ့ 

ဆရာဝန်ေတွ၊    ေဆးဝန်ထမ်းေတွက   ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့စွာ 

ယခလုိလုပ်ုေဆာင်ခဲတ့ဲ ့လပ်ုရပ်အေပ  ေြပာစရာစကားလုံးမရိှေအာင် 

ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။ 

ကျန်းမာေရးကိ ုိုင်ငံေရးနဲ  ေရာစပ်အသုံးမချဖို ေြပာကားလိုပါ 

တယ်။ ထေိရာက်စွာ အေရးယေူပးဖိုလည်း တင်ြပအပ်ပါတယ်။ အြခား 

တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များရဲ ေဆးုမံျားကိလုည်း အခလုိ ုစစ်ေဆး 

ေဖာ်ထတ်ုပီး ိင်ုငေံတာ်က ဝယ်ယေူပးခဲတ့ဲ ့ကျန်းမာေရး အရင်းအြမစ် 

ေတကွိ ုထေိရာက်မှန်ကန်စွာ အသုံးြပိင်ုဖိုအတွက် ကပ်မတ်ေပးက 

ပါလို အယ်ဒီတာမှတစ်ဆင့် အသိေပးတင်ြပအပ်ပါတယ်။

ဟုမ လင်း ေဒသခံ ြပည်သူတစ်ဦး

မိနယ်အချိ၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၉ 

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ   ပူးေပါင်းအဖဲွသည် 

ဇူလိုင် ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ဘားအံ 

မိနယ်       ေကာ့တုတ်ရေကျးရာအုပ်စု 

ေကာ့ရန်းေသာ်ေကျးရာအနီးတွင်    အဒီး 

ေမာင်းှင်လာသည့ ်ဆိုင်ကယ်ကိ ု   ရပ်တန်  

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ    စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား 

၂၀၀ ကိုလည်းေကာင်း၊   စစ်ေဆးေပ ေပါက် 

ချက်အရ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲတွင် လ  င်ကဘာ 

ေကျးရာအုပ်စု ေကာ့ဒန်ေကျးရာအနီးတွင ်

ေစာထွန်းေအာင်ထမှံ  စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

၁၀၀၀ ကိုလည်းေကာင်း၊    ကွင်းဆက်အရ 

မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရ ြပည်ေအးေကျးရာေန 

ေသာင်းိင်ုရိှန်၏ ေနအမ်ိသို ဝင်ေရာက်ရှာေဖရွာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား    ၂၄၀၀    ကို 

လည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ထိုြပင ်ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ညေန ၄ နာရီတွင် 

လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖဲွသည် ခ ီးမိနယ် ဆင်ေသေကျးရာအပ်ုစ ု

ဆင်ေသေကျးရာအနီးရှ ိ  ေတာင်ယာတဲတွင် 

မသက  ာဖွယ်ေတွရှိသူ    ထွန်းကိုကိုအား 

စစ်ေဆးရှာေဖွရာ ၎င်းထံမှ ဘိန်းြဖ သုည 

ဒသမ ၂၈၈ ကလီိကုိလုည်းေကာင်း၊  အလားတ ူ

ဇူလိုင် ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် မူးယစ် 

ေဆးဝါး တားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွ 

ဝင်များပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်းအဖဲွသည် ေနာင်ချိ 

မိနယ်  မူဆယ်-မ ေလးသွား  ကားလမ်း 

မိင်ုတိင်ုအမှတ်(၈၀/၄) အနီးတွင် ေအာင်ခိင်ု(ခ)

ဂျာဘင်း    ေမာင်းှင်လာသည့ ် ဆိုင်ကယ်ကိ ု

ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ   စိတ်က ူးသွပ ်

ေဆးြပား ၅၀၀၀၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ ထိုအတ ူ

ဇလူိင်ု ၁၈ ရက် မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ ှတပ်ဖွဲဝင်များ 

ပါဝင်ေသာပူးေပါင်းအဖွဲသည ်   တာချလီိတ် 

မိနယ် မယ်ယန်းေကျးရာေန စိင်ုးကွတ်ရဲှန်၏ 

ေနအိမ်သို သတင်းအရ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား  ၂၆၀၀ ကို  လည်း 

ေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သြဖင့ ်၎င်းတိုအား 

မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆုိင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထား 

ေကာင်း သိရသည်။                  သတင်းစ်

ေအာင်ခိုင်(ခ)ဂျာဘင်းအား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်မူးယစ်ေဆးဝါးများှင့်အတ ူေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ယခအုခါ မမိတိိုိုင်ငအံတွင်း COVID-19 တတယိလ  င်းြဖစ်ေပ လျက်ရိှပီး ကူးစက်မ  န်းြမင့တ်က်လာ 

သည့်အတွက် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်  တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွတုိပူးေပါင်း၍ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက ်ေဆးုံများ၊ ေဆးခန်းများ၊ 

Quarantine Center များ၊  Community COVID Positive Centre များဖွင့်လှစ်၍ အားသွန်ခွန်စိုက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများြပလုပ်ရာတွင ်လိုအပ်သည့် 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးပစ ည်းများ၊  ေဆးဝါးများ၊   အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ၊   စားေသာက်ဖွယ်ရာများ၊   

အြခားအေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့်   အလှေငွများအား သက်ဆုိင်ရာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် ေဆးုံ၊ ေဆးခန်း၊  Quarantine Center များှင့် 

Community COVID Positive Centre များှင့် သက်ဆိုင်ရာေနရာများသို တိုက်ိုက်ေပးပိုလှဒါန်းိုင ်

ေကာင်း အသိေပး   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီ

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များ၌ 

ပါဝင်လှဒါန်းမ များ ြပလုပ်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ဇူလိုင် ၁၉ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၅၁၈၉ ဦး ေတွရှိ

(၁၉-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၈-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၁၉-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာ 

စုစုေပါင်း (၁၃,၉၁၆)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ ်(၅,၁၈၉)

ဦး ေတွရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်း (၂,၉၈၅,၉၂၂) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၃၄,၇၁၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ(၂,၈၁၁)ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၁၆၄,၆၇၀)ဦး ေဆးုံ 

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၂၈၁)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၅,၂၈၁) 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

(၁၉-၇-၂၀၂၁) 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 ၃၄၉၆၃၉၀၇ ၂၉၃၇၆၅၉၀ ၆၂၄၇၄၆

၂။ အိ ိယ ၃၁၁၄၄၂၂၉ ၃၀၃၀၈၄၅၆ ၄၁၄၁၄၁

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၃၇၆၅၇၄ ၁၈၀၂၃၅၁၂ ၅၄၂၂၆၂

၄။ ုရှား ၅၉၈၂၇၆၆ ၅၃၅၉၉၉၅ ၁၄၉၁၃၈

၅။ ြပင်သစ် ၅၈၆၇၇၃၀ ၅၆၅၉၀၅၈ ၁၁၁၄၇၂

၆။ တူရက ီ ၅၅၂၉၇၁၉ ၅၃၈၆၅၈၇ ၅၀၅၅၄

၇။ ဗိတိန် ၅၄၃၃၉၃၉ ၄၃၉၆၉၅၀ ၁၂၈၇၀၈

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၇၅၆၃၇၈ ၄၃၉၄၆၉၅ ၁၀၁၅၄၉

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၃၉၄၆၆ ၄၃၈၉၂၇၇ ၁၁၆၃၀၇

၁၀။ အီတလီ ၄၂၈၇၄၅၈ ၄၁၁၃၄၇၈ ၁၂၇၈၆၇

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၂၉၁၁၇၃၃ ၂၂၉၃၈၇၅ ၇၄၉၂၀

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၁၃၃၉၆ ၁၄၃၉၀၄၉ ၂၆၇၈၆

၃။ မေလးရှား ၉၂၇၅၃၃ ၇၉၁၃၈၈ ၇၁၄၈

၄။ ထိုင်း ၄၁၅၁၇၀ ၂၈၉၆၅၁ ၃၄၂၂

၅။ ြမန်မာ ၂၃၄၇၁၀ ၁၆၄၆၇၀ ၅၂၈၁

၆။ ကေမ ာဒီးယား ၆၇၉၇၁ ၆၀၀၁၇ ၁၁၂၈

၇။ စင်ကာပ ူ ၆၃၂၄၅ ၆၂၅၂၆ ၃၆

၈။ ဗီယက်နမ် ၅၅၈၄၅ ၁၀၆၆၇ ၂၅၄

၉။ လာအို ၃၄၂၆ ၂၁၇၄ ၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၂၈၃ ၂၆၀ ၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ေရတာရှည ် ဇူလိုင် ၁၉

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ်၌ ဇူလုိင် ၁၈ 

ရက်တွင်  မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှ မိနယ် 

အတွင်းရိှ သတ်မှတ်ထားေသာ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ ်

စခန်းများ၌  အသွားအလာကန်သတ်ထားသ ူ ၂၂၄ 

ဦး၊ အနံေပျာက်သူ ၂၈ ဦး၊  ရဲတပ်ဖွဲဝင်ှင် ့မိသားစု 

ဝင်များ၊  အချပ်သားများကို RDT test kit ြဖင့် 

စစ်ေဆးခဲရ့ာ  စစုေုပါင်း ၁၁၈ ဦး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိခဲ့ေကာင်း၊   ဇွန် ၂၃ ရက်မှ    ဇူလိုင် ၁၈ ရက်   

ညေနပိုင်းအထိ  ေရာဂါပိုးေတွရှိသူေပါင်း ၄၆၅ ဦး၊ 

ေသဆုံးသူ တစ်ဦး၊   ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၁၅၆ ဦး၊    

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူသူ     ၃၀၈   ဦး   

ကျန်ရှိေကာင်း  မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏  

မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ 

  မိနယ်အတွင်း   ကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ  

များြပားလာြခင်း၊        ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိသူများ၊ 

ေရာဂါပိုးရှိသူှင် ့        ထိေတွဆက်စပ်မ မရှိသည့် 

အနံေပျာက်သမူျားြပားလာြခင်းေကာင့်          မိနယ် 

ကိုဗစ်- ၁၉  ေရာဂါ   ကာကွယ်၊   ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတဦက    ဦးဥက ာသန်း၊ 

မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး     ေဒါက်တာ 

န ာညေီဆှွင့်     ေကာ်မတအီဖဲွဝင်များက       ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်   ေရတာရှည်မိ    ေတာင်ဘက ်

ေရ ြပည်ကုန်းေကျးရာ  တုိင်းရင်းေဆးံုအနီး ရန်ကုန်- 

မ ေလးကားလမ်းရိှ စစ်ေဆးေရးဂတ်ိကိ ုသွားေရာက် 

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး       ကုန်တင်ယာ်ကီးများ   

အချန်ိကန်ကာမ မရိှေစရန်ှင့် သတ်မှတ်ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ    စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ    က   

အလုိက်ေဆာင်ရက်ေနမ များကို ကည့် ၍ လိုအပ် 

သည်များ  ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်မ များကို  ညိ  င်း 

ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        

ကိုလွင်(ဆွာ)

ေရတာရှည်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ 

ထိန်းချပ်၊ ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျ လက်ေဆးစို



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

လက်ရှိအေနအထားမှာေတာ့ လူနာ ၁၃၀ နဲ ၁၅၀ ေလာက်ကို ေအာက်ဆီဂျင် အြမင့်ဆုံးအေနအထား ေပးိုင်ပါတယ်

ထိပ်ထားိုင်
 ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ သည် ၂၀၂၁ 

ခုှစ် ဇွန်လလယ်မှစတင်၍ တြဖည်းြဖည်းြမင့်တက် 

လာရာ မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ဇွန်လတွင်  

ကိုဗစ် - ၁၉ ပိုးေတွ  အတည်ြပလူနာ  စုစုေပါင်း 

၁၁၃၅ ဦး၊ ဇလူိင်ု ၁၄ ရက်အထ ိပိုးေတွအတည်ြပလနူာ  

စစု ုေပါင်း  ၂၉၂၂ ဦးရိှေကာင်း မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

ြပည်သူကျန်းမာေရးှင် ့ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရ 

သည်။ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

အြဖစ်   ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရး   ေဆာင်ရက် 

ြခင်း၊ ြပည်ပြပန်များအား Quarantine ထားရိှစစ်ေဆး 

ြခင်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါပိုးေတွ အတည်ြပသူများ 

ှင့် ထိေတွသူ (Contact)များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍  

သီးြခားထားရှိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခင်း၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွ အတည်ြပလူနာများအား ေရာဂါြပင်းထန်မ  

အဆင့်အတန်းများ ခွဲြခား၍ သက်ဆိုင်ရာ ေဆးုံ 

များှင့် ကုသေရးဌာနများသို လ ဲပိုကုသေပးြခင်း 

စသည့် လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

လုပ်ငန်းများ  ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေနများှင့် 

စပ်လျ်း၍   မ ေလးအေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံ 

အုပ်ကီး  ေဒါက်တာသက်ေအာင်ှင့် သွားေရာက ်

ေတွဆုံေမးြမန်းထားပါသည်။ 

ေမး။ လက်ရိှမှာ မ ေလးြပည်သူေဆးုံကီးမှာ 

 ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါနဲ  ေဆးုံတက်ေနသူ 

ဘယ်ေလာက်ရှိပါသလဲ။ ေသဆုံးသူ ဘယ်ေလာက ်

ရိှပါသလ။ဲ ေသဆုံးသေူတထွမှဲာ ဘယ်အသက်အရယ် 

ေတအွများဆုံးြဖစ်ပါသလ။ဲ  ေဆးုဆံင်းရတဲသ့ေူရာ 

ဘယ်ေလာက်ရှိပါသလဲရှင့်။ 

ေြဖ။ မ ေလးေဆးုံကီးမှာ        လူနာ   ၃၀၀ 

 ေလာက်၊  နာလန်ထပါတွက်မယ်ဆိုရင ်

၃၆၀ ေကျာ်ေလာက်အထိ လက်ခံုိင်တ့ဲအေြခအေန 

ရှိပါတယ်။    ဒါေပမယ့် လက်ရှိအေနအထားအရ  

ေဆးုံကီးမှာ ေအာက်ဆီဂျင်ေပးပီး အထူးဂုစိုက ်

ရမယ့်   လူနာကိုသာ   လက်ခံတာြဖစ်တဲ့အတွက ်

ေအာက်ဆီဂျင်ေပးုိင်တ့ဲ အကန်အသတ်ရိှပါတယ်။ 

လက်ရှိအေနအထားမှာေတာ ့လူနာ ၁၃၀ နဲ  ၁၅၀ 

ေလာက်ကိုေတာ့  ေအာက်ဆီဂျင်ကို  ကိးစားပီး 

အြမင့်ဆုံးအေနအထားနဲ      ေပးေနိုင်ပါတယ်။ 

ပီးေတာ့ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါနဲပတ်သက်ပီး ေဆးုံ 

ကီးမှာက အသက်လုရတဲ့လူနာေတွ လက်ခံရတာ   

ြဖစ်တဲ့အတွက်ေကာင့် ေဆးုံမှာ ရှိတဲ့လူနာထဲက 

အေယာက်တစ်ရာမှာ အေယာက်ှစ်ဆယ် ဝန်းကျင် 

ေလာက်က အဖိတ်အစင်ရှိေနပါတယ်။ ေသဆုံးတဲ့ 

လနူာအများစကု အသက် ၄၀ နဲ အသက် ၅၀ အထက် 

ေတြွဖစ်ပီး ဒလီနူာအများစကု ကိဗုစ်နဲအတ ူနာတာ 

ရှည်ေရာဂါေတြွဖစ်တဲ ့ဆီးချိ၊ ေသွးတိုး၊ ှလံုးေရာဂါ၊ 

ကင်ဆာေရာဂါ၊  စတဲ့ေရာဂါခံေတွ   ရှိတာေကာင် ့

ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ ့အေယာက် ၁၀၀ မှာ အေယာက်  

၈၀ ေလာက်ကေတာ ့ေရာဂါသက်သာေပျာက်ကင်းပီး 

ေဆးုံဆင်းရတဲ့သူေတ ွြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမး။ အခတုေလာ ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

 က ြမင့်တက်ေနတာဆိုေတာ့ မ ေလး 

ြပည်သူေဆးုံကီးအေနနဲ ဘယ်လိအုခက်အခေဲတနွဲ 

ေတွကံေနရပါသလ။ဲ ဆရာကီးအေနနဲ  ြပည်သေူတ ွ

သိေအာင် ဘာေတွေမတ ာရပ်ခံချင်ပါသလဲရှင့်။ 

ေြဖ။ ကိဗုစ် လနူာတစ်ေယာက်က   အေြခအေန 

 ဆိုးလာပဆီိုရင် တစ်ေနကိ ုေအာက်ဆဂီျင် 

ဆလင်ဒါ ၄၀ လတီာေခ တဲ ့ေအာက်ဆဂီျင် ဆလင်ဒါ 

အကီး တစ်ေနကို လူနာတစ်ေယာက်ကို ၁၅ လုံး 

ကေန အလုံး ၂၀ ကား ှကရပါတယ်။ ဒါက HDU 

Level ပါ။ ICU Level ကျေတာ့ ေအာက်ဆီဂျင ်၂၆ 

လုံးထိ ေပးရတာေတွရှိတယ်။ လက်ရှိအေနအထား 

မှာက ေဆးုံတက်လာတဲ့လူနာတိုင်းက မြဖစ်မေန 

ေပးရတာ ြဖစ်တ့ဲအတွက် ေဆးံုကီးမှာ လူနာ ၁၃၀ 

နဲ  ၁၅၀ ေလာက်ကိေုတာ ့ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ုကိးစား 

ပီး အြမင့်ဆံုးအေနအထားနဲ  ေပးေနုိင်တ့ဲ သေဘာ 

ရှိပါတယ်။          အဲဒီထက်ပိုလာမယ်ဆိုရင်ေတာ ့

ေအာက်ဆီဂျင ်   အခက်အခဲြဖစ်တဲ့  အေနအထား 

တစ်ခုနဲ   ကံလာိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။   ဒါကိုလည်း 

ေြပလည်ေအာင် နည်းေပါင်းစုနံဲ  ကိးစားေနပါတယ်။ 

မကာခင ်ေြပလည်ဖို ေမ ာ်လင့်ပါတယ်။ ဒီကားထ ဲ

အချနိ်ေလးမှာ  က န်ေတာ်တိုက  ြပည်သူေတွကို 

ေမတ ာရပ်ခံချင်တာက       ေဆးုံကိုလာတယ်။ 

ေအာက်ဆီဂျင် ချက်ချင်းမရလို ေစာင့်ရတဲ့အခိုက ်

အတန်ေလးေတကွိ ုနားလည်ေပးကဖုိ ေမတ ာရပ်ခ ံ

ပါတယ်။ လက်ခံပီးသားလူနာကုိ သူေအာက်ဆီဂျင် 

ေလ ာ့ပီး တြခားသေူပးဖို မြဖစ်တဲအ့တွက် တတ်ိင်ု 

သေလာက်ေတာ့ လူနာတိုင်း လက်ခံေပးိုင်ေအာင ်

ကိးစားေနပါတယ်။ 

ေမး။ ကိုဗစ် - ၁၉     ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေပမယ် ့

 အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေဆးုမံလာ 

ိုင်တာြဖစ်ြဖစ်၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူေတ ွ 

များလာလို ေဆးုံေတွြပည့်ေနလို ေဆးုံချက်ချင်း 

မတက်ိုင်တာပဲြဖစ်ြဖစ် အဲဒီလိုအေြခအေနေတွ 

ြဖစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင ်အိမ်မှာ ဘယ်လိုေနထိုင်ပီး ကုသ 

သင့်သလဲရှင့်။ 

ေြဖ။ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ေနေပမယ့် အေကာင်း 

 ေကာင်းေကာင့် ေဆးုံေတွ ေဆးခန်း 

ေတွ မသွားိုင်တာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အေကာင်းေကာင်း 

ေကာင် ့   ေဆးုံြပည့်ေနလို    ချက်ချင်းမရတာပ ဲ

ြဖစ်ြဖစ် အဒဲလီိအုေြခအေနေတ ွြဖစ်ခဲမ့ယ်ဆိရုင်ေတာ ့

အကံေပးချင်တာက လူနာရဲအေြခအေနက အနံ  

ေပျာက်ပီး ပိုးေတွတယ်။ သိုေသာ် လူေကာင်းလို  

ေနိင်ုမယ်ဆိရုင် အမ်ိမှာ သီးြခားအခန်းနဲေနေပးပါ။  

လူနာရဲ      တစ်ကိုယ်ေရသုံးပစ ည်းေတွကိုလည်း 

မေရာစပ်ဖို မသိားစေုတကွလည်း Social Distancing 

သတ်မှတ်အေနအထားေလးမှာ ေနေပးဖို၊ ှာေခါင်း 

စည်းကို စနစ်တကျတပ်မယ်။ လက်ကိုလည်း စနစ် 

တကျ  ေဆးရမယ်။ ေနာက်တစ်ခုက အိပ်ေရးဝဝ 

အပ်ိရမယ်။ အာဟာရရိှတဲ ့ အစားအစာေတကွိ ု စားရ 

မယ်။  အဒဲလီိေုလးေတ ွေနထိင်ုသွားမယ်ဆိရုင်ေတာ ့

ေရာဂါ ကူးစက်မ  န်းက သသိသိာသာကျသွားမှာပါ။ 

ေမး။ လက်ရိှြဖစ်ပွားေနတဲ ့ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါရဲ 

 လက ဏာပုစံနံဲ ေရာဂါပိုးအေြခအေနေလး 

ေြပာြပေပးပါရှင့်။ ပီးေတာ ့အခု ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားတဲ့သ ူအများစုက အသက် ှမဝတဲ ့ေဝဒနာ 

ေတွ   ခံစားေနရတာဆိုေတာ့   လူတစ်ေယာက်ရဲ 

ေအာက်ဆီဂျင်   Level က  ဘယ်ေလာက်ရှိသင့် 

ပါသလဲရှင့်။ 

ေြဖ။ ဒတီစ်ေခါက်ြဖစ်တဲ ့ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါပိုး 

က ပထမလ  င်း၊ ဒုတိယလ  င်း ြဖတ်သန်းစ်ကထက ် 

ေဝဒနာပိုပီးြပင်းထန်ပါတယ်။ တကယ်လို ကိုဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါြဖစ်လာရင ်သိုမဟုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်တဲ့သူနဲ  ထိစပ်မ ြဖစ်လာရင် ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးရမယ်။   ဒါမှမဟုတ်  အနံေပျာက်တယ်။ 

ကိုယ်လက်မအီမသာေတွြဖစ်လာတယ်။ ဒါေတွက  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေတွရဲ လက ဏာေတွပါ။ အခုက 

လည်း ရာသတီပ်ုေကွးကာလဆိေုတာ ့ရာသတီပ်ုေကွး  

လက ဏာဆင်ဆင်ေတွလည်း  ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့်  ပုံမှန်တုပ်ေကွးခံစားရတာနဲ   မတူဘူး။ 

ပိုပီးပင်ပန်းတယ်။ ပိုပီးအားကန်ုလာတတ်ပါတယ်။ 

အခုရက်ပိုင်းေတွဆိုရင် နည်းနည်းဝမ်းေလ ာတာ 

ေတပွါ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အဒဲလီိြုဖစ်လာတယ်ဆိရုင် 

နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနနဲချတ်ိဆက်ပီး စစ်ေဆးမ  

ခံယူသင့်ပါတယ်။ 

ပီးေတာ ့ ေလာေလာဆယ်  ကိုဗစ်က နာမည် 

ဆိုးနဲ  ေကျာ်ေနတာကေတာ့  ကိုဗစ်အဆုတ်ေရာင ်

ေရာဂါပါ။ အခလုက်ရိှ ကိဗုစ် - ၁၉ လနူာေတာ်ေတာ် 

များများ ခစံားေနရတာက အသက် ှမဝတဲ ့ေဝဒနာ 

ခံစားေနရပါတယ်။  အဲဒီေတာ့ ေအာက်ဆီဂျင်က ၉၂ 

ရာခိုင် န်းေအာက်    ကျပီဆိုရင ်    က န်ေတာ်တို 

ေဆးုံကီးမှာဆိုရင်ေတာ့ ေအာက်ဆီဂျင် စေပးပါ 

တယ်။ ေအာက်ဆဂီျင်က ကျလာေလေလ ခ ာကိယ်ု 

က  အဂ   ါေတွကို  ထိခိုက်ေလေလြဖစ်တဲ့အတွက ်

ေကာင့် ေအာက်ဆီဂျင်က ၉၅ ရာခိုင် န်းရဲအထက် 

ရှိေနရင်ေတာ့ အေကာင်းဆုံးပါ။ သိုေသာ် ၉၂ နဲ  ၉၅ 

ကားဆိုရင်ေတာ ့သာမန်ပါ။

ေမး။ ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ        ကူးစက်မ ကေန 

ကာကွယ်ိုင်ဖို  ဘယ်လိုေနထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ 

ေလးကိ ုြပည်သေူတသွေိအာင် အကြံပေပးပါဦးရှင့်။ 

ေြဖ။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ        ကူးစက်မ ကေန 

 ကာကွယ်ိုင်ဖို  လက်စနစ်တကျေဆး၊ 

စနစ်တကျ ှာေခါင်းစည်းတပ်၊ Social Distancing  

တစ်ဦးနဲတစ်ဦး ေြခာက်ေပအကွာေနထုိင် အဲဒါေတွ 

ကေတာ့ အားလုံးသိပီးသားြဖစ်မှာပါ။ ဒီေနရာမှာ 

ှာေခါင်းစည်းတပ်တာနဲပတ်သက်ပီးေတာ ့ေဆွးေွး 

ချင်တာက    ှာေခါင်းစည်းကိ ု  စနစ်တကျတပ်ဖို 

လိသုလိ ုလှူစ်ဦး ေတွဆုတံဲေ့နရာမှာ တစ်ေယာက်က 

ှာေခါင်းစည်းတပ်ပီး တစ်ေယာက်က ှာေခါင်းစည်း 

မတပ်ဘူးဆိုရင်လည်း ေရာဂါကာကွယ်ရာမှာ မထိ 

ေရာက်ပါဘူး။    ှစ်ဦးှစ်ဖက်လုံးတပ်မှသာလ င်  

ေရာဂါကာကွယ်တာက ထိေရာက်တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ှာေခါင်းစည်းတပ်တဲသ့ကူ တပ်၊ ှာေခါင်းစည်း 

မတပ်တဲ့သူက မတပ်ဆိုရင် ေရာဂါကာကွယ်တာ 

မထိေရာက်ဘူးလို   က န်ေတာ်က  ေထာက်ြပပီး 

ေဆွးေွးချင်ပါတယ်။ ပီးေတာ ့New Living Style 

လူေနမ ပုံစံအသစ်နဲ  ေနမှလည်း အ ရာယ်ကင်းမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ အခုဆို သက်ကီးရယ်အိုေတ ွ ကိုဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပီး ေသဆုံးတာေတွ ရှိေနပါတယ်။     

သူတိုက  အြပင်မသွားေပမယ် ့ သူမိသားစုေတွက  

ကိုဗစ်-၁၉ ပိုး သယ်လာတာရှိပါတယ်။ မိသားစုဝင ်

ေတွက ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အခါကျေတာ့ သူတိုမှာ  

ပိုးရိှေသာ်လည်း ေရာဂါေဝဒနာခစံားရတာ မသလိိက်ု 

ဘနဲဲ သာမန်လေူကာင်းလိ ုေရာဂါေပျာက်သွားိင်ုတာ 

ေတွလည်း အများကီး ရှိေနိုင်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်မ ှရှိေနတဲ့လူေတွထဲမှာ အားလုံးသည် 

ကူးစက်ခထံားရတယ်လို အြမင်မျိးနဲ  ကိယ်ုကလည်း 

သမူျားကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးသွားိင်ုသလိသုမူျား  

ကလည်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးသွားိုင်တယ်လို 

အြမင်မျိးနဲပ ဲNew Normal Living Style လူေနမ  

ပုစံအံသစ်နဲ  ေြပာဆိဆုက်ဆံကမှသာ အြပန်အလှန် 

စိတ်ချပီး အ ရာယ်ကင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

မ ေလးမိေပ တွင် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ သသံယ 

ရှိသူများအေနြဖင့်  ေရာဂါပိုးရှိ၊ မရှိကို  မ ေလး 

အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး    အေရးေပ ဌာန၊  

နဒီြမန်မာ  Test Centre ၊     မိေတာ်ေဆးုံတိုမှာ  

စစ်ေဆးိုင်ပီး ြပည်ပမ ှြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ

များှင့်  ကိုဗစ် - ၁၉ အတည်ြပလူနာှင့် ထိေတွ 

သမူျားအား ဇဝီတိဒါနသဃံာေ့ဆးုံကီး (ကန်ေတာ် 

ကီး)မှာ  Quarantine ထားရှိ  စစ်ေဆးြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ေပးေနသည့်အြပင ်လက်ရှိ ကိုဗစ် - ၁၉  

ေရာဂါ ြဖစ်ပွားကူးစက်မ  ြမန်ဆန်များြပားလာသည့် 

အတွက်  ကိုဗစ် - ၁၉ ကုသေရးဌာန (တီဘီေဆးုံ၊ 

အထက်ြမန်မာြပည်)ှင့် ကိဗုစ် - ၁၉ ကသုေရးေဆးု ံ

(ခတုင် (၃၀၀) သင်ကားေရးေဆးုံကီး)၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ကသုေရးဌာန(အမရပရူ)များှင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ အတည် 

ြပလနူာများကိ ုေရာဂါအဆင့် သာမန်(Mild)၊ အလယ် 

လတ်  (Moderate) များ  လက်ခံကုသိုင်ရန်ှင့်   

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိးရိှပီး ေရာဂါလက ဏာြပသြခင်း 

မရိှသမူျား (Positive Asymptomatic)၊  အနံေပျာက် 

လက ဏာခံစားရသူများ (Anosmia) ကို ဇီဝိတဒါန  

သံဃာ့ေဆးုံတွင ်   ထားရှိိုင်ရန်     ြပင်ဆင်ထား 

ေကာင်း မ ေလးတိုင်းေဒသကီး ြပည်သူကျန်းမာ 

ေရးှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနမ ှ သိရသည်။

မ ေလး၌ ကိုဗစ်လူနာများအတွက ် ေအာက်ဆီဂျင်ေပးေဝေနမ ကို ေတွရစ်။



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၉

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ုံးပတ်ိရက် 

ရှည်ကာလများတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ကသုေရးပစ ည်း 

များ တင်သွင်းမ လွယ်ကေူချာေမွေစေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဌာနများ  

ှင့် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အညီ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်၊ 

ပင်လယ်ေရေကာင်းဆပ်ိကမ်းများှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ 

တင်သွင်းခွင့်ြပလျက်ရှိရာ လက်ရှိတွင ်မူဆယ်၊ ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်၊ 

ချင်းေရ ေဟာ်တိုမှ အဓိက တင်သွင်းလျက်ရှိသည်။ 

ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် မူဆယ်၊ ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်၊ ချင်းေရ ေဟာ်၊ 

ေမာေတာင် ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ  ကမု ဏ ီ၈၄ ခ၊ု  ေမာ်ေတာ်ယာ် 

၄၅ စီးြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည်  (Bowser ယာ်ြဖင့်) ၅၇ ဒသမ ၂၄၀ 

တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည် (အုိးြဖင့်) ၃၆ ဒသမ ၀၄၀ တန်၊ ေအာက်ဆီ 

ဂျင်ဓာတ်ေငွ (အိုးြဖင့)် ၂၅ ဒသမ ၅၉၀ တန်၊ အမ်ိသုံးေအာက်ဆဂီျင်စက် 

(Oxygen Concentrator) ၅၀၅၃ ခ၊ု Test Kit အခ ု၅၀၀ ၊ ှာေခါင်းစည်း 

၇၅၅၄၆ ကီလို တင်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရးပစ ည်းများ တင်သွင်း 

ရာတွင ်ထိုင်းိုင်င ံမျက်ှာစာမ ှြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊ တုတ်ိုင်င ံ

မျက်ှာစာမှ မူဆယ်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်တုိမှ အများဆုံးတင်သွင်းိင်ုခဲ့ပီး  

ိုင်ငံေတာ်မှ ေရာဂါထိန်းချပ်မ အတွက် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည့် ဇူလိုင် ၁၂ ရက် မှ ၁၉  ရက်အထိ ေမာ်ေတာ်ယာ် ၁၆၂ စီးြဖင့ ် 

ေအာက်ဆီဂျင ်အရည် (Bowser ယာ်ြဖင့်) ၂၈၅ ဒသမ ၅၉၄ တန်၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်(အိုးြဖင့)် ၈၃ ဒသမ ၁၆၉ တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင ်

ဓာတ်ေငွ (အိုးြဖင့)် ၆၁ ဒသမ ၈၄၈ တန်၊ အိမ်သုံးေအာက်စီဂျင်စက ်

၁၁၅၅၈ ခု၊ Test Kit အခု ၁၁၄၅၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း ၃၆၅၂၂၁ ကီလို 

ြမဝတီ    ဇူလိုင်    ၁၉

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် အေထာက်အကြူဖစ်ေစေရးအတွက် 

ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင် ကုိဗစ်အေထာက်အကူြပ 

ေဆးှင့ ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းမ ကိ ု ြမဝတနီယ်စပ်မှ 

တစ်ဆင့် တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိရာ မ ေလး 

ြပည်သူေဆးုံကီးသို ပိုေဆာင်မည့် ေအာက်ဆီဂျင ်

အရည် ၁၆ ဒသမ ၀၂ တန် သယ်ေဆာင်လာေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာ်သည် ယေန  မွန်းလဲွ ၂ နာရကီ ြမဝတ ီ

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်

ထိုသို ြပည်သူများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ် ထိန်းချပ် ကုသေရးတွင ်အဓိက လိုအပ် 

လျက်ရိှသည့ ်ေအာက်ဆဂီျင်အရည် တင်သွင်းလာမ  

အား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရး 

ဇန်ုက ြပည်သမူျားလက်ဝယ် အြမန်ေရာက်ရိှေစေရး 

အတွက်  အချနိ်ကန် ကာမ မရှိ  လွယ်ကူလျင်ြမန ်

ေစေရး   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ထိုအြပင ်လတ်တေလာ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသေရး 

တွင် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင် 

စက်များ တင်သွင်းမ အတွက် FDA ေထာက်ခခံျက်ှင့ ်

သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလ ာက်ထားရန် မလိုအပ်သည့ ်

အြပင် အေကာက်ခွန် သုံးရာခိုင် န်းအတွက်လည်း 

လက်ငင်းေပးေဆာင်ရန်မလိုဘဲ ကိတင်ထုတ်ယူ 

ိုင်ရန်     ေြဖေလ ာ့ခွင့်ြပေပးထားေကာင်းလည်း 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှသိရသည်။

နယ်စပ်စခန်းများမှတစ်ဆင့ ်ြပည်တွင်းသို ဇလူိင်ု 

၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ေအာက်ဆီဂျင်အရည် လီတာ 

၄၉ သန်း၊ အမ်ိသုံး အမ်ိသုံးေအာက်ဆဂီျင်စက် ၆၅၀၅ 

ခု၊ ှာေခါင်းစည်း တန် ၂၉၀ တင်သွင်းိုင်ခဲ့ေကာင်း 

လည်း စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ထိန်လင်းေအာင်

တာချလီိတ်   ဇူလိုင်   ၁၉

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း) တာချ ီ

လိတ်မိတွင ်ထိုင်းိုင်ငံမ ှမှာယူ 

ထားသည့်    ေအာက်ဆီဂျင်အိုး 

၈၂ လုံး   ချစ်ကည်ေရးတံတား 

အမှတ်(၂)မှတစ်ဆင့ ်ယမန်ေနက 

ေရာက်ရိှလာေကာင်း သိရသည်။

တာချလီိတ်မိှင့ ် ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး    ပုသိမ်မိရှိ 

ပရဟိတအသင်းများတွင် အသုံး 

ြပိုင်ရန်အတွက်   အလှရှင်များ 

က   စုေပါင်းလှဒါန်းထားသည့ ် 

ေအာက်ဆဂီျင် လတီာ ၄၀ အိုး  ၇၂ 

လုံး၊ တာချလီိတ်မိအတွက ်၁၀ 

လုံး စုစုေပါင်း ၈၂ လုံးကို တိဂံ 

ေဒသ တိင်ုးစစ်ဌာနချပ် အစအီစ် 

ြဖင့် စစ်ဗျဟာအဖဲွ       (အေြခချ) 

တာချလီိတ်မှ    စစ်ဗျဟာမှး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသမ ဆိုင်ရာ ေဆးဝါးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဦးစားေပး တင်သွင်းခွင့်ြပလျက်ရှိ

တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

တုတ်ိုင်ငံဘက်မ ှကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအေြခအေနအရ ှစ်ိုင်ငံ 

ကုန်သွယ်မ ကို ယာယီပိတ်ထားေသာ်လည်း မူဆယ်ခိုင် စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးအဖွဲှင့ ်ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူများသည ်တုတ် 

ိုင်ငံ ေရ လီမိ ြပည်ပေရးရာဌာနှင့ ်တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်၍ ေရာဂါ 

ကာကွယ်  ကုသေဆးများ တင်သွင်းရန် ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိသည်။ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ကသုေရးပစ ည်းများ တင်သွင်းရာ 

တွင် လွယ်ကြူမန်ဆန်ိင်ုေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့ ်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသလိ ုအကူအညီလိုအပ်ပါကလည်း သက်ဆိုင်ရာ  

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ တာဝန်ရှိသူများထံ တိုက်ိုက်ဆက်သွယ ်

ိုင်ေရးအတွက် စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

မ ေလးြပည်သူေဆးုံကီးသို ပိုေဆာင်မည့်
ေအာက်ဆီဂျင်အရည် ၁၆ ဒသမ ၀၂ တန် သယ်ေဆာင်လာသည့်

ေမာ်ေတာ်ယာ် ြမဝတီနယ်စပ်မှ ဆက်လက်ထွက်ခွာ

တာချလီိတ်မိ၌ ထိုင်းိုင်ငံမှ မှာယူထားသည့် ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများေရာက်ရှိ

ဗိလ်ုမှးကီးမင်းမင်းထွန်းှင့ ်ဌာန 

ဆိုင်ရာများ၊      အလင်းေရာင ်

ပရဟိတအသင်းတိုက ြမန်မာ- 

ထိုင်း နယ်ြခားေကာ်မတ ီ (TBC)

မှတစ်ဆင့် ထိုင်းိုင်ငံသို မှာယူ 

ထားြခင်းြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

အဆိုပါ   ေရာက်ရှိလာသည့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများကို ပုသိမ် 

မိရိှ ပရဟိတအသင်းသုိ ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များြဖင့်      ဆက်လက် 

ပိုေဆာင်ေပးိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူ 

များက   စီစ်ေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိေကာင်း သိရှိရသည်။

ယာေဆး(ြပန်/ဆက်)

ေရနံေချာင်းမိ၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက်ရန် အလှေငွများ လှဒါန်း
မေကွး   ဇူလိုင်   ၁၉
ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
တတိယလ  င်းေကာင့ ်  ေရာဂါပိုး 
ကူးစက်မ  န်း ြမင့်မားလာသလို 
ေအာက်ဆီဂျင် လိုအပ်ချက်များ 
လည်း များြပားလာသည်ှင့်အမ  

ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ     ြပည်သူေဆးု ံ
များ၊ ကိုဗစ်ကုသေရးစင်တာများ 
သို တပ်မေတာ်ှင့် ေစတနာရှင ်
ြပည်သူများက   ေအာက်ဆီဂျင် 
လိုအပ်မ များကို     အချနိ်ှင့် 
တစ်ေြပးည ီြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုရန် 

ကိးစားေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 
ေရနံေချာင်းမိနယ်တွင်လည်း    
ေငွကျပ်သိန်း ၈၀၀ ခန်  ကုန်ကျ 
မည့်  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံတည် 
ေဆာက်ုိင်ေရးအတွက် ေကာ်မတီ 
ဖွဲစည်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ ်
ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး    ယေန  
အချနိ်အထိ       ေစတနာရှင်၊ 
အလှရှင်များမ ှ      ဆက်သွယ် 
လှဒါန်းေငွ သိန်း ၄၀၀ ေကျာ်ခန်  
ရရှိပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါစက်ုံတည်ေဆာက ်
ပီးစီးပါက တစ်ေနလ င် လီတာ 
၄၀ ဆံ့ အိုးအကီး  အလုံး ၄၀ ခန်  
ြဖန်ေဝေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံ     ြဖစ်ေြမာက် 
ေရးေကာ်မတီထံမ ှသိရသည်။

ေမာင်ညီညာ(မေကွး)



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်ှင့ ်ဓာတ်ေငွများ တင်ေဆာင်လာသည့်ယာ်များ 
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှတစ်ဆင့ ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ြမင်ကွင်း

လုပ်ငန်းရှင်များက တင်သွင်းသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်အရည်ှင့ ်ဓာတ်ေငွများ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှေနစ်ဝင်ေရာက်လာမ ကို ေတွြမင်ရစ်။ 



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၉

ြမန်မာုိင်ငံရိှ လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခုိင် န်းကုိ ယခုှစ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးုိင်ရန် ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှသိရသည်။

အဆက်မြပတ်တင်သွင်းလျက်ရှိ

ယခုအခါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ အေနြဖင့်  လူဦးေရ၏   

၁ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ်ကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးထားပီး ြပည်သ ူ

လူထုအားလုံးကို ရာ န်းြပည့် ထိုးှံိုင်ေရးအတွက ်ကာကွယ်ေဆး 

များကိ ုလှဒါန်းရရှိမ များ၊ မှာယူမ များြဖင့ ်အဆက်မြပတ်တင်သွင်း 

လျက်ရှိသည်။

 ဇူလုိင် ၂၂ ရက်တွင် တုတ်ုိင်ငံမှ ကာကွယ်ေဆး ခုနစ်သိန်းခဲွ 

ေရာက်ရိှမည်ြဖစ်ပီး ဇူလုိင် ၂၃ ရက်ှင့် ၂၄ ရက်တုိတွင်လည်း ထပ်မံ 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၉

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာများှင့်  သီးသန်  

ေစာင့်ကည့ရ်မည့ ်သမူျားထားရိှရန်အတွက် တိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ်  နယ်ေြမအသီးသီးရှ ိ  တပ်မေတာ်ေဆးု ံ

များ၊ နယ်ေြမခသံင်တန်းေကျာင်းများ၊ စစ်ေကာေရး

ှင့်တည်းခိုေရးစခန်းများ၌ ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပီး  ပီးစီးသည့်ေနရာများတွင ်

စနစ်တကျလက်ခံ၍  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။  ထိုြပင ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်အြခား 

ဌာနဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများ၊  ပရဟိတအဖဲွအစည်း 

များ၊  တာဝန်သိြပည်သူများှင့ ်  ပူးေပါင်း၍လည်း 

သက်ဆိင်ုရာမိနယ်များ၌ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ေ်ရး 

စခန်းများကို ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ယင်းသို ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များှင့် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ များကုိ ယေနတွင် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး 

ှင့် ြပည်နယ်များမ ှစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

များ၊  ဒုတိယတိုင်းမှးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများက 

သွားေရာက်ကည့် ၍ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အေထာက် 

ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းကို ယခုှစ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန် ေမ ာ်မှန်း
ေရာက်ရိှလာမည်ြဖစ်သည်။  ထိုြပင်   ဩဂတ်ုလပထမပတ်အတွင်း၌လည်း 

ကာကွယ်ေဆးများ ထပ်မံရရှိရန ်စီစ်ေဆာင်ရက်ထားပီး  ပုဂ လိက 

ကမု ဏမီျားကိလုည်း ေဆးဝါးတင်သွင်းမ ှင့ ်ပတ်သက်၍ ကန်သတ်ချက် 

မထားရှိဘ ဲခွင့်ြပေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏  ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ထုတ်ြပန်ချက်အရ 

ကမ ာေပ တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ သည် ယခင်အပတ်ှင့်   င်းယှ် 

ကည့်ပါက ေရာဂါြဖစ်ပွားမ သည် ၁၀ ရာခိုင် န်းတိုးလာပီး ေသဆုံးမ  

သည် သုံးရာခိုင် န်းတက်လာသည်ဟ ုထုတ်ြပန်ထားသည်။

ေလျာ့နည်းေနသည်ကိုေတွရှိရ

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင် ထုိသုိေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့ ် ေသဆုံးမ  န်းတက် 

လာေသာ်လည်း ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကုိ အင်ြပည့်အားြပည့် ေဆာင်ရက် 

ထားသည့် အေမရိကေဒသအေနြဖင့် ယခင်အပတ်ှင့်  င်းယှ်ပါက 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့ ် ေသဆုံးမ သည်  ေလျာန့ည်းေနသည်ကိ ုေတွရိှရ 

ေကာင်း၊  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ   သံုးရာခုိင် န်းကျေနပီး   ေသဆံုးမ သည်            

တစ်ရာခိုင် န်း ကျဆင်းလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ကာကွယ်ေဆးကိ ု၅၀ ရာခိင်ု န်းအထက် ထိုးံှထားသည့ ်

အတီလ၊ီ ဂျာမန၊ီ အေမရကိန်ှင့ ်ြပင်သစ်ုိင်ငံတုိတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွား 

မ ှင့်  ေသဆုံးမ ကျဆင်းေနေကာင်း  ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနမှ သိရသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၏  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ မှာ  တစ်ရာခိုင် န်း 

ဝန်းကျင်သာရိှေသးသည့အ်တွက် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ှင့ ်ေသဆုံးမ  န်း 

ြမင့်တက်ေနရြခင်းြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးကို တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်း 

အတာြဖင့ ်လ မ်း ခံိင်ုေရးအတွက် ကိးစားေနေကာင်း  သရိသည်။  

ထက်လ ံ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများထားရှိရန် ကိတင်ြပင်ဆင်မ များေဆာင်ရက်

အကူြပပစ ည်းများ၊ အာဟာရြဖည့်စားေသာက်ဖွယ်ရာ 

များှင့ ် အလှေငမွျားေပးအပ်ကာ လိအုပ်သည်များ 

ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။  

ထိသုိုြပင်ဆင်လက်ခေံဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနည ၇ နာရီအထိ   ေနြပည်ေတာ်စစ်ေကာေရး 

ှင့်တည်းခိုေရးစခန်း၌     သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရ 

မည့်သူ အမျိးသား ၁၅၁ ဦးှင့်  အမျိးသမီး ၁၁၉ ဦး 

စစုေုပါင်း ၂၇၀ ကိလုည်းေကာင်း၊ ဥတ ရသရီိမိနယ်ရိှ 

နယ်ေြမခံတပ်၌   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပပိုးေတွလူနာ 

အမျိးသား ၁၁ ဦး၊  အမျိးသမီး  ၁၇ ဦး စုစုေပါင်း        

၂၈ ဦးကိုလည်းေကာင်း၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်မိနယ်စစ်ေကာေရးှင့ ်  တည်းခိုေရးစခန်း၌ 

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပုိးေတွလူနာ အမျိးသား ၃၁၈ ဦး 

ှင့် အမျိးသမီး  ၁၈၆ ဦး  စုစုေပါင်း  ၅၀၄ ဦးကို 

လည်းေကာင်း၊  ရဲမွန်တပ်မိရှိ  နယ်ေြမခံတပ်၌ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပပိုးေတွလူနာ အမျိးသား ၇၂ ဦး 

ှင့် အမျိးသမီး ၁၃ ဦး စုစုေပါင်း ၈၅ ဦးကုိလည်းေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ပုသိမ်မိရှိ   နယ်ေြမခံ 

သင်တန်းေကျာင်း၌ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပုိးေတွလူနာ 

အမျိးသား ၂၇ ဦး၊ အမျိးသမီး ရှစ်ဦး စုစုေပါင်း ၃၅ 

ဦးကိ ုလည်းေကာင်း အသီးသီးလက်ခထံားရိှေကာင်း 

သိရသည်။

အထက်ပါ ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့ ်  ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပပုိးေတွလူနာများ၏ ေနထုိင်စားေသာက် 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှိ   နယ်ေြမခံ 

ေဆးကုသေရးအဖွဲများှင့်   တာဝန်ရှိသူများက          

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့ ်   အဆိုပါ 

ေစာင့်ကည့လ်နူာများှင့ ်ဓာတ်ခဲွအတည်ြပ ပိုးေတွ 

လူနာများမှာ  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လျက်ရှိ 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။  

သတင်းစ်

ေကျာက်ြဖခိုင် ြပည်သူေဆးုံကီးရှိ ဝန်ထမ်းများှင့် ပရဟိတအဖဲွများအား 

အလှေငွများေထာက်ပံ့ပီး ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ ကည့် 

ေမာ်လိုက်မိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အရန်ကုသေရးစင်တာသစ် ဖွင့်လှစ်ရန် 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ
ေမာ်လိုက် ဇူလိုင် ၁၉

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး   ေမာ်လိက်ုမိ၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အရန်ကသုေရးစင်တာအသစ် 

များဖွင့်လှစ်ကာ   ေဆးကုသေပးိုင်ေရးအတွက ်    ခိုင်ြပည်သူအားကစားကွင်း  

အတွင်းရှိ မိုးလုံေလလုံအားကစားုံ၌ အရန်ကုသေရးစင်တာသစ်ဖွင့်လှစ်၍ ပိုးေတွ 

လူနာများအား ထားရှိကုသေပးိုင်ေရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ကည့် စစ်ေဆး

အဆိပုါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကသုေရးစင်တာဖွင့်လှစ်ိင်ုေရး ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ေနမ ကို ဇူလိုင် ၁၇ ရက် ညေနပိုင်းက ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးေအးလွင်၊ 

ခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဝင် ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးသီဟဝင်း၊ ခုိင်ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာေကျာ်စုိးှင့် အဖဲွဝင်များက ကည့် စစ်ေဆးခ့ဲကရာ တာဝန် 

ရှိသူများက ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များက လိုအပ်သည်များ မှာကားခဲ့သည်။

ယင်းကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကုသေရးစင်တာတွင ်  ပိုးေတွလူနာ   ၃၅ ဦး ထားရှိ 

ကုသေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အေနြဖင့်    ခိုင်ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှး၏ ကီးကပ်မ ြဖင့်  နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွမှ 

ဆရာဝန်များှင့် သနူာြပများက ကသုေစာင့်ေရှာက်မ များ   ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။       

ေမာ်လိုက်သားေလး

ေကျာက်ြဖ  ဇူလိုင် ၁၉

ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီးတွင်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ ဆရာဝန်များှင့် 

သူနာြပများ၊ ပရဟိတအသင်းအဖွဲများ 

အား    ေထာက်ပံ့ေငွများေပးအပ်ပွဲကို 

ယမန်ေနမွန်းလဲွပိင်ုးက ေကျာက်ြဖခိင်ု 

ြပည်သူေဆးုံကီး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပသည်။

လက်ခံရယူ

ရခိင်ုြပည်နယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အတွင်းေရးမှး ဦးစိုင်းေသာ်ဝင်း၊  ခိုင ်

စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးရလဲင်းေမာင် 

ှင့်  တာဝန်ရှိသူများက  ခိုင်ြပည်သူ  

ေဆးုံကီးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနက 

သည့်   ဆရာဝန်များှင့်   သူနာြပများ 

အတွက် ေထာက်ပံ့ေငွကျပ ် ငါးသိန်းကို   

လည်းေကာင်း၊   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်

ေဆးကုသမ ခံယူေနကေသာ အတည်ြပ 

လူနာ ၁၂၆ ဦးအတွက် ကက်ဥ၊ မုန်ေြခာက် 

ှင့် အိုဗာတင်းများေပးအပ်ခဲရ့ာ  ခုိင် 

ဆရာဝန်ကီး  ေဒါက်တာရဲလွင်ေမာင်က  

လက်ခံရယူခ့ဲပီး   ေကျာက်ြဖမိရ ှိ 

ပရဟိတအသင်းများအား   ေထာက်ပံ့ 

ေငွကျပ် ငါးသိန်းကုိ ေပးအပ်ခ့ဲရာ ေလးဝတ ီ

ကလုရက ိတ (ပရဟတိ) အသင်းဥက   က   

လက်ခံရယူခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည်နယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီအတွင်းေရးမှးှင့ ်တာဝန်ရှိသူ 

များသည်    ခိုင်ြပည်သူေဆးုံကီးရှိ 

ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုေနမ ကိ ုကည့်  

ခဲ့ပီး  ေကျာက်ြဖပညာေရးေကာလိပ်ရှ ိ

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာများ  

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ၊ သနူာြပှင့ ်သားဖွား 

သင်တန်းေကျာင်း ေဆာက်လပ်ုေနမ တိုကိ ု    

ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ရာ      တာဝန်ခံ 

အင်ဂျင်နီယာများက  ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ  

အေြခအေနတိုကို    ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။     

ဖိးေဝလင်း



သမဝါယမလုပ်ငန်းများှင့် ိုင်ငံေတာ်၏ ပံ့ပိုးလမ်း န်မ 

ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

သမဝါယမလပ်ုငန်းသည် တစ်ဦး၊ တစ်စ၊ု တစ်ဖဲွ၏ အတ အကျိးအတွက် ဦးတည် 

ေဆာက်ရက်ေနေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းမျိး မဟတ်ုပါ။ အများအကျိးကိ ုသယ်ပိုး 

ေဆာင်ရက်ိင်ုရန်   ဥပေဒ၊   နည်းဥပေဒများ  ြပ  ာန်းလျက် မေူဘာင်အတွင်းမှ 

ေဆာင်ရက်ရေသာ    လူမ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိးအစားြဖစ်၍    ိုင်ငံေတာ် 

အစီအစ်ြဖင့်   ဝန်ကီးဌာနဖွဲစည်းလျက်    ပံ့ပိုးကူညီလမ်း န်မ ေပးေနြခင်း        

ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၀၅ ခုှစ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ြပည်သူများ၏  ဆင်းရဲဒုက မှ 

ကယ်တင်ရန်  သမဝါယမေပ ေပါက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ   ယခုဆိုလ င်   ှစ်ေပါင်း    

၁၁၆ ှစ်တိုင်ရှိပီြဖစ်။

လှထွန်း- သမဝါယမ
သမဝါယမလုပ်ငန်းသည် တစ်ဦး၊ တစ်စု၊ တစ်ဖဲွ၏ 

အတ အကျိးအတွက် ဦးတည်ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းမျိး  မဟတ်ုပါ။ အများအကျိးကိ ု

သယ်ပုိးေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

ြပ  ာန်းလျက် မေူဘာင်အတွင်းမှ ေဆာင်ရက်ရေသာ 

လူမ စီးပွားေရး        လုပ်ငန်းအမျိးအစားြဖစ်၍ 

ိင်ုငေံတာ်အစအီစ်ြဖင့ ် ဝန်ကီးဌာနဖဲွစည်းလျက် 

ပံ့ပိုးကူညီလမ်း န်မ ေပးေနြခင်း        ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၉၀၅ ခုှစ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ြပည်သူများ၏ 

ဆင်းရဒဲကု မှကယ်တင်ရန်    သမဝါယမ  ေပ ေပါက် 

လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ  ယခုဆိုလ င်   ှစ်ေပါင်း    ၁၁၆ 

ှစ်တိုင်ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

အသင်းစည်းကမ်း

သမဝါယမအသင်းများသည ်   ေတွြမင်သမ  

ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအထိန်းအကွပ်မဲ့ 

အြမတ်ရရှိေရးအတွက ်        ေဆာင်ရက်ခွင့်မရှိပါ။ 

အသင်းစတင်ဖဲွစည်းစ်ကပင်   ေရးဆဲွအတည်ြပ 

ထားေသာ “အသင်းစည်းကမ်း” စာအုပ်ပါ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းအမျိးအစား     မူေဘာင်အတွင်းမှသာ 

ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိပါသည်။     အသင်းနယ်နိမိတ်မှ 

အများြပည်သတူို၏ လမူ စီးပွားေရးအကျိးကိ ုေရှး  

ေဆာင်ရက်ရေသာ    စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမျိးြဖစ်၍ 

အတည်ြပြပ  ာန်းထားပီးသည့် “အသင်းစည်းကမ်း” 

ပါ ကန်ုထတ်ု၊   ကန်ုသွယ်၊   ဝန်ေဆာင်လပ်ုငန်းအမျိး 

အစားကိုသာ ေဆာင်ရက်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

သမဝါယမလုပ်ငန်းများ    ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်

ဥပေဒကိ ုိင်ုငေံတာ်က အတည်ြပြပ  ာန်းေပးြခင်း၊ 

နည်းဥပေဒကိ ု   ဝန်ကီးဌာနက     ြပ  ာန်းေပးြခင်း၊ 

အသင်းတစ်သင်း၏     “အသင်းစည်းကမ်း” အား 

သမဝါယမဦးစီးဌာနက အတည်ြပပီးမှသာ    သမ 

ဝါယမလုပ်ငန်းများကိ ု        စတင်ေဆာင်ရက်ခွင့ ်

ရိှပါသည်။  ယေန   ြမန်မာိင်ုငရိှံ    သမဝါယမအသင်း 

များသည် ယခင် ၁၉၇၀ ြပည့ှ်စ် သမဝါယမအသင်း 

ဥပေဒကို    ပယ်ဖျက်ပီး      အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

သမဝါယမမှူင့ ်ညွီတ်စွာေရးဆဲွထားေသာ ၁၉၉၂ 

ခုှစ် သမဝါယမအသင်းဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုှစ် သမ 

ဝါယမနည်းဥပေဒများှင့အ်ည ီအသင်းအမျိးအစား 

အလိုက်      မိမိတို၏အသင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းမ ှ

ြပည်သူများ၏လူမ အကျိးစီးပွားအတွက် ေဆာင်ရက် 

ေနကေသာ အသင်းများသာ ြဖစ်ကပါသည်။ 

 ယခင်သမဝါယမှင့ ်ယေနသမဝါယမများ

ြပည်သအူချိအေနြဖင့ ် သမဝါယမလပ်ုငန်းများ 

အေပ  ယေနတုိင် အြမင်မရှင်းုိင်ကဘဲ အဆုိးြမင် 

ဝါဒြဖင့် ေဝဖန်မ ြပေနကြခင်းမှာ ယခင်သမဝါယမ 

(ြမန်မာဆ့ိရှုယ်လစ်လမ်းစ်ပါတလီက်ထက် သမဝါ 

ယမများ)ှင့ ်ယေနသမဝါယမ   (အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

သမဝါယမမူများှင့်အည ီ     ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

သမဝါယမများ) ၏     မူဝါဒှင့်    လုပ်ငန်းစ်များ 

အတတူပူင်ြဖစ်သည်ဟ ုလဲွမှားစွာ သြိမင်ေနကြခင်း 

ေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။   အလျ်းသင့်၍    ယခင်သမ 

ဝါယမှင့ ်ယေနသမဝါယမများ၏ ဦးတည်ရည်ရယ် 

ချက်ကို    အကျ်းတင်ြပရပါက ယခင်သမဝါယမ 

များသည်  ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစ်ပါတ ီမူဝါဒ 

ငှ့်အညီ “ကုန်သွယ်ေရးြဖင့် မတရားစီးပွားရှာစား 

ေသာ  ကားလကူိ ုသမဝါယမစီးပွားေရးနည်းလမ်းြဖင့ ်

ဖယ်ရှားပီး   သာယာဝေြပာေသာ     ိုင်ငံေတာ် 

တည်ေဆာက်ရန်”၊ ယေနသမဝါယမများ၏ ဦးတည် 

ချက်မှာ “ြပည်သူများ၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမ  ေလျာ့ကျ 

ေရး၊ ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးကိ ုေဆာင်ရက်ရင်းမှ 

ိင်ုငေံတာ်ဖံွဖိးမ အား  သမဝါယမစီးပွားနည်းလမ်း 

ြဖင့ ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကညူရီန်” များြဖစ်ေနက၍ 

ဦးတည်ချက်ှစ်ရပ်တို မတူညီကပါ။

ကမ ာ့ိုင်ငံေပါင်း  ၁၀၀  ေကျာ်

ကမ ာ့ိုင်ငံေပါင်း  ၁၀၀  ေကျာ်ရှိ သမဝါယမ 

အသင်းများသည် ုိင်ငံှင့်ြပည်သူများ၏ လူမ ဘဝ 

ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိ ု  သမဝါယမနည်းလမ်း 

များြဖင့ ်   တစ်ဖက်တစ်လမ်းမ ှ  အင်အားအြပည့ ်

ကူညီလျက်ရိှေနကပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲွမ်းပါး 

ိုင်ငံများ၌သာ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ရှိေနက 

သည်  မဟုတ်ပါ။ အင်အားကီးိုင်ငံများြဖစ်ေသာ 

အိ ိယိုင်ငံတွင်        သမဝါယမအသင်းေပါင်း 

ေြခာက်သိန်းေကျာ်ရှိပီး တုတ်ိုင်ငံတွင် ငါးသိန်း 

ေကျာ်၊ အေမရကိန်ိင်ုင၏ံ ြပည်သ ူ၄၀ ရာခိင်ု န်းမှာ 

သမဝါယမအသင်းသားများ ြဖစ်ေနကပီး ဂျပန် 

ိင်ုင၏ံ ငါးကန်ုထတ်ုလပ်ုငန်းှင့ ်လယ်ယာလပ်ုငန်း 

၏   တစ်ရာရာခိုင် န်းနီးပါးမှာ သမဝါယမများ၏ 

လက်ထတွဲင်ရိှေနကသည်ကိ ုကမ ာက့လုသမဂ ှင့် 

ICA (ေခ ) အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ သမဝါယမအဖဲွချပ် 

တိုထံမှတစ်ဆင့် သိရှိထားရပါသည်။ ကမ ာ့သမ

ဝါယမ စတင်ေပ ေပါက်လာေသာ အဂ  လန်ိင်ုငှံင့် 

ဂျာမန၊ီ ြပင်သစ်တုိတွင် ိင်ုငတံကာအဆင့ြ်မင့ ်သမ 

ဝါယမဘဏ်ကီးများ တည်ရိှေနပီး ိင်ုငှံင့ ်ြပည်သ ူ

တို၏အကျိးကိ ုသယ်ပိုးေနကသည်မှာ ှစ်ေပါင်း 

များစွာကာခ့ဲကပီ  ြဖစ်ပါသည်။   ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

လည်း သမဝါယမအသင်းများ၏ အေြခခံစွမ်းအား 

ြဖင့ ်တည်ေဆာက်ထားေသာ CB PCL  ဘဏ်  (ေခ ) 

သမဝါယမဘဏ်ကီးတစ်ခ ု    ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မီ 

ရှိေနပီး    ြမန်မာိုင်ငံမ ှ   သမဝါယမအသင်းများ 

အတွက်            ပံ့ပိုးကူညီမ ေပးလျက်ရှိေနပီးြဖစ ်

ပါသည်။

အာရှေဒသ သမဝါယမဖွံဖိးမ 

ကမ ာ့ုိင်ငံအသီးသီးတွင် ြပည်သူှင့် ိုင်ငံတို 

အား  သမဝါယမနည်းလမ်းအရ   အကျိးြပေနက 

သည့် သမဝါယမအသင်းများ ဖွံဖိးမ ရှိေနေစရန်  

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရများက အင်အားအေလျာက် ပံ့ပိုး 

ကူညီမ ရှိေနကပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်ကာလ အာရှ 

ေဒသ သမဝါယမဖံွဖိးမ     (ေဆွးေွးပဲွ)ကိ ုတုတ် 

ုိင်ငံ စီခ န်ြပည်နယ် ချန်ဒူးမိ၌ ကျင်းပစ် စာေရး 

သူှင့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတို တက်ေရာက်ခဲ့က 

ပါသည်။  လုပ်ငန်းစီမံမ မှလွဲ၍ ကုန်ကျစရိတ်များ 

အားလုံးကိ ု   ြပည်နယ်အစိုးရက   ကျခံေပးခဲ့ပီး 

မိေတာ်ဝန်ကိုယ်တိုင ်ဂုဏ်ြပစကား   လာေရာက် 

ချးီြမင့်ခ့ဲြခင်းမှာ တုတ်ုိင်ငံ အုပ်ချပ်ေရးအဖဲွများ 

အေနြဖင့်  တုတ်ိုင်ငံရှိ  သမဝါယမလုပ်ငန်းများ 

အေပ   အေလးထားအားေပးမ ရှိေနသည့်  ြပယုဂ ်

တစ်ခုအြဖစ် ခံယူမိပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  သမဝါယမလုပ်ငန်းများကိ ု

အေလးထား  အားေပးမ ြပိင်ုရန် ိင်ုငံေ့ခါင်းေဆာင် 

၏လမ်း န်မ ြဖင့်      သမဝါယမဝန်ကီးဌာနအား 

ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာင်ေပးသည်ကိ ု  ေတွြမင်ရပါ၍ 

သမဝါယမေလာကသားများက    ဝမ်းေြမာက်ပတီှိင့ ်

အတ ူေကျးဇူးတင်ရိှကပါသည်။ သမဝါယမဦးစီးဌာန 

များှင့် သမဝါယမအသင်းများတွင် ကျရာတာဝန်များ 

ကိ ုအသင်းသားှင့်   ြပည်သူများအတွက်    အကျိး 

ေဖာ်ေဆာင်  ေနကေသာ  သမဝါယမေလာကသားများ 

အားလုံးက ပူပူေွးေွး သမဝါယမဝန်ကီးဌာန၏ 

လမ်း န်ပံပ့ိုးမ ှင့အ်တ ူြပည်သှူင့ ်ိင်ုငံအ့ကျိးကိ ု

တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင်ရန ်             စိတ်အားထက်သန် 

လျက်ပါ။  ။

 ေကျာဖုံးမှ

ကိုဗစ်−၁၉ အတည်ြပလူနာများအတွက်     မဏိရတနာ 

ေကျာက်စိမ်းခန်းမကို    Positive Center အြဖစ်   အသုံးြပရန် 

စီစ်ေနမ ှင့်စပ်လျ်း၍   "ကိုဗစ်−၁၉   အတည်ြပလူနာေတွကို 

ပထမေတာ ့ေဆးုေံတမှွာ ကသုေပးတယ်။    ေနာက်ပိင်ုး များြပားလာ 

တဲအ့ခါမှာ ေဆးုေံတအွြပင် Center ေတအွေနနဲ  စည်ပင်ဧည့ရ်ပ်ိသာ(၂)

မှာ လက်ခံေပးတယ်၊ ဝင်ဆံ့အင်အား ၈၀၀ ရှိပါတယ်။   

 အဲဒီေနာက်ပိုင်းမှာ  ထပ်မံများြပားလာတဲ့အတွက်   စည်ပင် 

ဧည့ရ်ပ်ိသာ(၁)ကိ ု  Positive Center အြဖစ်သုံးစဲွတယ်၊ ဝင်ဆံအ့င်အား 

၉၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။ အခုလူနာများြပားလာတဲ့အတွက ်  ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီကီးကပ်မ နဲ    ြပင်ဆင်ေနပါတယ်"   ဟ ု  ၎င်းက    ဆက်လက် 

ေြပာကားသည်။

အဆိုပါ  ေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌   တပ်မေတာ်မှ  အထူးကုသမား 

ေတာ်ကီးများဦးေဆာင်၍  တပ်မေတာ်ဆရာဝန်သနူာြပ ၂၄ ဦးက အဖဲွ 

ှစ်ဖဲွခဲွကာ ေနြပည်ေတာ် ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမရိှ ကိဗုစ်−၁၉ လနူာများ 

ကို ေစာင့်ေရှာက်ကုသမ ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သန်းမင်းေအာင(်သတင်းစ်)



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

သတိြပကာကွယ် တတိယလ  င်းအ ရာယ်
ေအာင်ရှင်း

ယခုအချနိ်ကာလ ကမ ာေပ မှာ ဘယ်အေကာင်းအရာက အေရးအကီးဆုံးြဖစ်ေနပါသလဲလို 
ေမးလာခဲ့ရင် အရာအားလံုးထက် အေရးအကီးဆုံးက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနမ  
အကျပ်အတည်းကေန အြမန်ဆုံး လွန်ေြမာက်ိုင်ဖိုပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေကျာ်လ ားလွတ် 
ေြမာက်ိုင်ဖိုအတွက် ကမ ာေပ မှာ မတူကွဲြပားြခားနားမ ေတွကို ေဘးချပီး ိုင်ငံများအားလုံး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနကပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ ကို ၂၃-၃-၂၀၂၀ 
ရက်ေနမှာ စတင်ေတွရှိခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ ပထမလ  င်းနဲဒုတိယလ  င်း ှစ်ခု ေပါင်းရင် 
ပိုးေတွရှိတဲ့လူနာေပါင်း ၁၄၃၃၁၈ ဦးရှိခဲ့ပီး ၁၄၀၁၀၂ ဦး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ခဲ့တာကို 
ေတွရပါတယ်။ ရာခိုင် န်းအားြဖင့် ၉၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင် န်းက ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးကို 
ခုခံကာကွယ်ိုင်တဲ့  ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုရရှိခဲ့ပီး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ခဲ့ကတာြဖစ်။ 

ယခုအချနိ်ကာလ ကမ ာေပ မှာ ဘယ်အေကာင်းအရာက အေရး 

အကီးဆုံးြဖစ်ေနပါသလဲလို   ေမးလာခဲ့ရင် အရာအားလုံးထက ်

အေရးအကီးဆုံးက   ကိုဗစ်-၁၉  ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနမ  အကျပ် 

အတည်းကေန   အြမန်ဆုံးလွန်ေြမာက်ိုင်ဖိုပ ဲ  ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို 

ေကျာ်လ ားလွန်ေြမာက်ိုင်ဖိုအတွက်  ကမ ာေပ မှာ မတူကွဲြပား 

ြခားနားမ ေတွကို ေဘးချပီး ိုင်ငံများအားလုံး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်

ေနကပါတယ်။ ြမန်မာုိင်ငံမှာ ကုိဗစ်-၁၉  ြဖစ်ပွားမ ကိ ု၂၃-၃-၂၀၂၀ 

ရက်ေနမှာ စတင်ေတွရိှခဲတ့ာ ြဖစ်ပါတယ်။ ပထမလ  င်းနဲဒတုယိလ  င်း 

ှစ်ခုေပါင်းရင် ပုိးေတွရိှတ့ဲလူနာေပါင်း ၁၄၃၃၁၈ ဦးရိှခ့ဲပီး ၁၄၀၁၀၂ 

ဦး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ခ့ဲတာကုိ ေတွရပါတယ်။ ရာခုိင် န်းအားြဖင့် 

၉၇ ဒသမ ၇ ရာခိင်ု န်းက ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါပိုးကိ ု  ခခုကံာကွယ်ိင်ုတဲ ့ 

ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုရရှိခဲ့ပီး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ခဲ့ကတာြဖစ်ပါ

တယ်။ 

ယခု ၂၇-၅-၂၀၂၁ ရက်ကေန စတင်သတ်မှတ်တဲ့ တတိယလ  င်း 

မှာေတာ့ ၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနအထိ စစ်ေဆးသူ ၃၀၀၅၃၃ ဦးမှာ 

ပိုးေတွသ ူ၆၅၇၆၆ ဦးနဲ  ေသဆုံးသ ူ၁၀၄၈ ဦး  ရိှေနတာြဖစ်ပါတယ်။ 

သုိေသာ်လည်း ပုိးေတွရိှသူဦးေရနဲ  ေသဆံုးတ့ဲလူဦးေရကုိ ရာခုိင် န်း 

အရ တွက်ချက်ကည့်မယ်ဆိုရင်ေတာ ့ပထမလ  င်း (ငါးလနီးပါး) မှာ 

၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင် န်း၊ ဒုတိယလ  င်း (ကုိးလေကျာ်ေကျာ်) မှာ ၂ ဒသမ 

၂ ရာခိင်ု န်းရိှခဲေ့ပမယ့ ်တတယိလ  င်း (တစ်လခဲွေကျာ်ခန်)  မှာေတာ ့

၁ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင် န်း ရှိေနပါတယ်။ ယခုလက်ရှိကိန်းဂဏန်းေတ ွ

အရေတာ ့ဗဇီေြပာင်းကိဗုစ်ေရာဂါပိုးဟာ ကူးစက် န်းြမင့မ်ားလာတာနဲ 

အမ  ေသဆုံးမ ေတွလည်း ြမင့်တက်လာိုင်ပါတယ်။

ဘာေကာင့်ကူးစက်ြမန်ရသလဲ

ဘာေကာင့်ကူးစက်ြမန်ရပါသလဲလိုေမးရင်ေတာ ့   ယခင်မူလ 

ဗုိင်းရပ်စ်ကေန သေ ေြပာင်းလာတ့ဲ မျိးကဲွများေကာင့်လုိ နားလည် 

လွယ်ေအာင် ေြဖရပါလမိ့မ်ယ်။ ယခြုမန်မာိင်ုငမှံာ ေတွရိှေနရပြီဖစ်တဲ ့

အမျိးအစားကေတာ ့စိုးရိမ်စရာအုပ်စုထဲမှာပါဝင်တဲ ့Delta Strain 

နဲ  Alpha Strain တိုပဲြဖစ်ပါတယ်။   မူလပထမကိုဗစ်ေရာဂါပိုးဟာ 

ကူးစက်ုိင်မ  န်း R0 ဂဏန်းအေနနဲ  ၂ ဒသမ ၄ မှ ၂ ဒသမ ၆ အတွင်း 

မှာသာရိှေပမယ့်လည်း Alpha နဲ  Delta မျိးကဲွသစ်တုိရဲ R0  ဂဏန်း 

ဟာ ၄ မှ ၅ နဲ  ၅ မှ ၈ အထိ အသီးသီးရှိတာကိ ု သိရှိရပါတယ်။ ဆိုလို 

တာက တကယ်လုိ  R0  ဂဏန်းဟာ  ၂    ြဖစ်တယ်ဆုိပါစုိ။ ေရာဂါပိုးရဲ 

ကူးစက်ြပန်ပွား န်းဟာ လ ူတစ်ဦးမှ ှစ်ဦး၊ ှစ်ဦးမှ ေလးဦး၊  ေလးဦးမှ 

ရှစ်ဦး၊ ရှစ်ဦးမှ ၁၆ ဦး စသြဖင့ ်အဒဲ ီR0 ဂဏန်းအတိင်ုး ဆတုိးကူးစက် 

သွားတာြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာုိင်ငံရဲ အိမ်နီးချင်းုိင်ငံေတွအပါအဝင် 

အာရှိုင်ငံအများစုမှာ ပထမလ  င်း၊ ဒုတိယလ  င်းနဲ  မတူညီတဲ့  ဗီဇ 

ေြပာင်းမျိးကဲွသစ် Delta Coronavirus အမျိးအစားေကာင့ ်ကူးစက် 

မ  န်းေတွ စံချနိ်တင်ြမင့်တက်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြပည်သူအများအေနနဲလည်း ြဖစ်ေပ ခဲ့တဲ့  ိုင်ငံေရးအေြပာင်း 

အလဲမှာ ကိုဗစ်ေရာဂါကိ ုသတိလက်လွတ်ြဖစ်သွားခဲ့ပီး သတ်မှတ် 

ထားတ့ဲစည်းကမ်းေတွ လုိက်နာမ အားနည်းခ့ဲပါတယ်။ ကပ်ေရာဂါကာ

ကွယ်တားဆီးေရး ေထာင့်ကကည့်ရင် ဘယ်လိုမှလက်ခံလိုမရတဲ့   

အင်အား ရာေထာင်ချလီူစုလူေဝးေတွြဖစ်ေပ ခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် CDM လ ပ်ရှားမ ေတွေကာင့် အားနည်းသွားခ့ဲတ့ဲ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းေတွကလည်း ေရာဂါကူးစက် န်း 

ထန်ိးချပ်တားဆီးေရးမှာ ကန်သတ်ချက်ေတ ွြဖစ်ေပ လာေစခဲပ့ါတယ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စလီက်ထက် ကိဗုစ်ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရးအတွက ်ေဆာင်ရက်ေနမ များ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနနဲ     ကိုဗစ်ေရာဂါပိုးရဲ 

သေဘာသဘာဝနဲ ကူးစက်ြပန်ပွားိင်ုမ ကိ ုကိတင်ေြမာ်ေတွးထားခဲတ့ာ 

ေကာင့ ်ကိုဗစ်ကာကွယ်တားဆီးေရးကိ ုေရှလုပ်ငန်းစ ်  (၅) ရပ်မှာ 

ဒုတိယအချက်အေနနဲ  ထည့်သွင်းေရးဆွဲထားတာကိုလည်း ေတွရပါ 

တယ်။   ယခင်ကေရာဂါြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့   အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို 

သင်ခန်းစာယူပီး   လိုအပ်တဲ့ြပင်ဆင်မ ေတွကို    ကိတင်ေဆာင်ရက ်

ခဲ့ပါတယ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအေနနဲ     ယခုကာလအတွင်း 

ချက်ချင်းလက်ငင်းေဆာင်ရက်ရမယ့ ်  ကိဗုစ်ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 

ကုသေရးနဲပတ်သက်လို ရိုင်သမ ေသာစွမ်းအားများကိ ုစုစည်းကာ 

နည်းလမ်းေပါင်းစု ံေဆာင်ရက်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုး 

အတာနဲ  အေရးေပ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကသုဖုိ ေဆာင်ရက်ေနတဲေ့နရာ 

မှာ-

- Quarantine Center (အရပ်ဘက်) ၉၃၃ ေနရာ   (၄၄,၇၈၄ ဦး)

- Positive လူနာထားမည့်ေနရာ ၁၈၂ ေနရာ    (၁၀,၂၃၉ ဦး)

  (အရပ်ဘက်)

- ကုသေရး Center (အရပ်ဘက်) ၃၃၈ ေနရာ   (၁၆,၄၅၂ ဦး)

 စုစုေပါင်း ၁,၄၅၃ ေနရာ(၇၁,၄၇၅ ဦး)

- Quarantine Center  ၁,၁၉၄ ေနရာ (၃၂,၁၀၄ ဦး)

  (တပ်မေတာ်) 

- Positive လူနာထားမည့်ေနရာ       ၂၃ ေနရာ  (၂,၉၉၈ ဦး)

 (တပ်မေတာ်)

- ကုသေရး Center (တပ်မေတာ်) ၆၁ ေနရာ      (၃,၈၇၀ ဦး) 

 စုစုေပါင်း ၁,၂၇၈ ေနရာ (၃၈,၉၇၂ ဦး)

စစီ်ထားရိှပီးြဖစ်ပါတယ်။ Stay at Home ေကညာထားတဲ ့မိနယ် 

၇၄   မိနယ်က    မိုးလုံေလလုံအားကစားခန်းမနဲ     စာသင်ေကျာင်း 

ေတအွြပင် Cyclone Shelter ေတမှွာ လိအုပ်ရင် Quarantine Center 

ေတွဖွင့်ဖို ြပင်ဆင်ထားတယ်လို သိရပါတယ်။ 

တပ်မေတာ်အေနနဲ  ကပ်ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးကုသေရးမှာ 

ယခင်ကလည်းကညူခီဲသ့လိ ုယခလုည်း အစွမ်းကန်ုကညူေီဆာင်ရက် 

ေနပါတယ်။  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းအင်အားအေနနဲ   တပ်မေတာ်ပါရဂ ူ

၃၃၉ ဦးအပါအဝင်  စုစုေပါင်း တပ်မေတာ်သားကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

၅၈၁၈ ဦးကို  ကိုဗစ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ကုသေရးအတွက ်  သီးြခား 

တာဝန်ေပးအင်အားြဖည့်တင်းပီး အရပ်ဘက်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း  

ေတနွဲ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါတယ်။ CDM မလပ်ုဘ ဲကျင့ဝ်တ် 

သကိ ာနဲညတီဲ ့ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေကာင်း အရပ်ဘက်ဆရာဝန်နဲ  ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်း ၁၉၁၄၅ ဦးဟာ ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသ

ေရးလပ်ုငန်းေတမှွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေနကတယ်လို သရိှိရ 

ပါတယ်။ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအေနနဲ  အရပ်ဘက်လူနာတင်ယာ် 

အစီး ၁၀၈၀  နဲ   စစ်ဘက်လနူာတင်ယာ်  အစီး ၁၀၀    စစီ်ထားရိှပီး 

ကာကွယ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများ သယ်ယူပုိေဆာင်ရာမှာ တပ်မေတာ် 

ေလယာ်၊ ရဟတ်ယာ်ေတကွိ ုလိအုပ်သလိ ုအသုံးြပလျက်ရိှပါတယ်။

တပ်မေတာ်သားေတ၊ွ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွနဲ  ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်း 

ေတွ၊ ပရဟိတအဖဲွေတွ၊ ေစတနာရှင်ဝန်ထမ်းေတွပူးေပါင်းပီး Mask 

ကမ်ပိန်းေတွ ြပလုပ်တာ၊ အခမ့ဲြဖန်ေဝေပးတာေတွ၊ အသိပညာေပး 

လက်ကမ်းစာေစာင ်  ြဖန်ေဝေပးတာေတ ွ   တစ်ိုင်ငံလုံးအေနနဲ   

ေနစ်ေဆာင်ရက်ေနကတာကိလုည်း ြမင်ေတွကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ယခင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ Mask ေြခာက်ေသာင်းေလာက ်

အခမဲ့ေဝငှဖို အခက်အခဲရှိခဲ့ေပမယ့် ယခုိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအစိုးရလက်ထက်မှာေတာ ့  ဇွန်လတစ်လအတွင်းမှာတင် 

Mask ၁၂ သန်းေလာက်   အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးခဲ့ပီး   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေနာက်ထပ်လစ် Mask ၁၀ သန်းအထက်ှင့ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတ ွ

အတွက် ငါးသန်းေလာက်    ြဖန်ေဝေပးဖိုလည်း   စီစ်ေနပါတယ်။ 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရးအတွက် သုံးစွဲရမယ့်ဘ  ာေငွကို ကန်သတ် 

မထားဘ ဲုရှားုိင်ငံကေန တစ်ကိမ်မှာ (၁ နာရီနဲ  ၃၀ မိနစ်အတွင်း) 

လဦူးေရ ၁၄၀ ကိ ုစစ်ေဆးေပးိင်ုတဲ ့PT-PCR စနစ် ေရာဂါစစ်ေဆးစက် 

သုံးလုံး ဝယ်ယူထားပါတယ်။                        စာမျက်ှာ  ၂၃ သို 



ဇူလုိင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

ြမန်မာိင်ုငမှံာေတာ ့ ဒေီန ကိဗုစ်ေရာဂါကူးစက်မ  န်းြမင့မ်ားေနြခင်းဟာ  လက်ရိှြဖစ်ပွားေနတဲ ့ 

မျိးိုးဗဇီကဲွ ေရာဂါပိုးရဲ  သေဘာသဘာဝနဲ  ြပည်သေူတ ွ ကျန်းမာေရးသတေိလျာန့ည်းသွားချန်ိ 

တိက်ုဆိင်ုမ ေကာင့ြ်ဖစ်တယ်လို ကျန်းမာေရးပညာရှင်ေတကွ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒါေကာင့် 

ြမန်မာိင်ုငမှံာ   ကူးစက် န်းကိ ု  ထန်ိးသမ်ိးိင်ုဖိုနဲ   ေလ ာခ့ျိင်ုဖိုဆိတုာက တစ်ဦးေကာင်း 

တစ်ေယာက်ေကာင်း ေဆာင်ရက်လိုရိုင်တဲ့ကိစ ရပ်မဟုတ်ဘဲ  ြမန်မာိုင်ငံမှာရှိေနတဲ့ အဖဲွ 

အစည်းေတအွားလံုး၊ ြပည်သေူတအွားလံုး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမယ့က်စိ ရပ်ကီး ြဖစ်ပါတယ်။ 

မိမိအေရး၊  မိမိရဲမိသားစုအေရး၊ မိမိရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်ရဲအေရးကေန ြမန်မာ 

ိင်ုငံကီးတစ်ခလုုံးအတွက် အသိတရားနဲေရာ သတတိရားနဲပါ အားလံုးပူးေပါင်း ကာကွယ်ရမယ့် 

အေရးကိစ ြဖစ်။

  စာမျက်ှာ  ၂၂  မှ 

ယခုအချနိ်အထိ ြမန်မာိုင်ငံမှာ လူဦးေရ ၃ ဒသမ ၃၇ သန်း 

(သုံးသန်းသုံးသိန်း ခုနစ်ေသာင်းေကျာ)် ကာကွယ်ေဆးအြပည့်အဝ 

ထိုးှံပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပီး အိ ိယ၊ တုတ်နဲ  ုရှားိုင်င ံ

ေတွကေန ကာကွယ်ေဆးေတ ွဝယ်ယူထားပါတယ်။   ုရှားိုင်ငံက 

ကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်းခန်ဝယ်ယူဖုိသေဘာတူညီခ့ဲပီး တုတ်ုိင်ငံ 

ကလည်း ငါးသန်း ဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လထဲမှာ ေရာက်ရှိ 

လာေတာ့မှာြဖစ်ပါတယ်။     

ုရှားိုင်ငံနဲ   ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး  ပူးေပါင်းထုတ်လုပ်ဖိုအထ ိ

ေဆာင်ရက်ေနပီး မကာမ ီေလလ့ာသုံးသပ်ေရးအဖဲွ လာေရာက်ေတာ ့

မှာ ြဖစ်ပါတယ်။တတ်ုိင်ုငနံဲလည်း  ကိဗုစ်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု

Ready to Fill Bulk (RTF) စနစ်နဲ   ပူးေပါင်းထုတ်လုပ်ဖုိ   စီစ်ေနပီး   

ေဆးဝါးထတ်ုလပ်ုတဲက့မု ဏကီ တာဝန်ရိှသေူတနွဲ  ှစ်ကမ်ိေဆွးေွး 

ပီး ြဖစ်ပါတယ်။

ကပ်ေရာဂါကိ ုိုင်ငံေရးအရ အသုံးမချသင့်

ဒလီိေုရာဂါကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းေတ ွနည်းလမ်းေပါင်းစု ံ

နဲ  ေဆာင်ရက်ေနေပမယ့ ် ြပည်တွင်း/ ြပည်ပသတင်းမီဒီယာေတွနဲ     

လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေတမှွာ ယေန ကံေတွေနရတဲ ့တတယိလ  င်း 

နဲ  အရင်က ပထမ၊ ဒတုယိလ  င်းအေြခအေနေတကွိ ုလဲွမှားစွာ ချန်ိထိုး 

  င်းယှ်ပီး ေြပာဆိုေရးသားေနတာေတွကိ ုေတွရှိလာရပါတယ်။

ဆိုးရားတဲ့အချက်ကေတာ့ ဒီေလာက်ြပည်သူလူထ ုစိုးရိမ်ပူပန် 

ကီးစွာနဲ  ကျန်းမာေရးအခက်အခဲြဖစ်ေနရတဲ့အချနိ်မှာ  လူတချိက 

ကပ်ေရာဂါကိ ုိုင်ငံေရးအရ အသုံးချေနကြခင်းပါ။ ကိုဗစ်ကာကွယ ်

ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းေတွကိ ု    အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေအာင ်

မဟုတ်မမှန်သတင်းအမျိးမျိး   ထုတ်လ င့်ေနကတဲ့အြပင ်  ကိုဗစ် 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်ေတွနဲ    ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရး  ပရဟိတလုပ်ေနသူ 

ေတွကို  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့အထ ိ ယုတ်မာစွာ  လုပ်ေဆာင် 

ေနကတာကို စိတ်မေကာင်းစရာ ြမင်ေတွေနရပါတယ်။

ဒါအ့ြပင် ေဈးကွက်အတွင်း ကျန်းမာေရးအေထာက်အကြူပပစ ည်း 

ေတ ွေဈး န်းြမင့တ်က်လာေစဖိုနဲ   ြပည်သလူထူအုကား စိုးရမ်ိမ ေတ ွ

ကီးထွားလာေစဖို     ကိုဗစ်ကာကွယ်တားဆီးေရး   ပစ ည်းေတွနဲ  

ေအာက်ဆဂီျင်ေတတွင်သွင်းဖို ရပ်ဆိင်ုးတယ်ဆိတုဲ ့စာအတတုစ်ေစာင် 

လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာေပ မှာ ပျံံှခဲပ့ါတယ်။ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီအစိုးရကိုထိခိုက်ဖို   ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိနဲ     ိုင်ငံေရး 

အစွန်းေရာက်ေတရွဲ မုိက်မဲတ့ဲုိင်ငံေရးေအာက်လံုးေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ြပည်သူလူထုရဲ ကျန်းမာေရးအခက်အခဲကို အသုံးချပီး ိုင်ငံေရး 

အစွန်းေရာက်ေတွက ိုင်ငံေရးအကျိးအြမတ်ကိ ုဖန်တီးေနကတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ အားလံုးပူးေပါင်းပီး ကာကွယ်တားဆီးကရမယ့်အချန်ိ 

ကီးမှာ ကိဗုစ်ေရာဂါကူးစက် န်း ြမင့မ်ားေနမ ကိ ုိင်ုငေံရးတိက်ုကွက် 

အေနနဲ  အသုံးချေနကတာဟာ အလွန်ဆိုးရားတဲ့လုပ်ရပ်၊ မလုပ် 

သင့်တဲ့လုပ်ရပ်လိုပ ဲေြပာချင်ပါတယ်။

အသဲလိ ုကိဗုစ်- ၁၉ ေရာဂါကိ ုိင်ုငေံရးလက်နက်သဖွယ်အသုံးြပ 

ပီး မဟုတ်မမှန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်အမှားေတွေပးေနတာ၊ 

ေရာဂါပိုးပျံှံေအာင ်ရည်ရယ်ချက်ရှိရှ ိလုပ်ေဆာင်ေနတာေတွဟာ 

ြပည်သူလူထုရဲ     အသက်အ ရာယ်၊    ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ေအာင ်

တုိက်ုိက်ခိမ်းေြခာက်ေနတာြဖစ်လုိ  ဇဝီနည်းအရ အကမ်းဖက်မ လို 

ေခ တဲ့ Bioterrorism လုပ်ေဆာင်ြခင်းေြမာက်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိး 

သတင်းအမှားေတ၊ွ မဟတ်ုမမှန်ေြပာကားချက်ေတကွိ ုြပည်သလူထူ ု

ကီး နားမေယာင်မိကဖို အထူးအေရးကီးပါတယ်။

ယခုလတ်တေလာ ေအာက်ဆီဂျင်ြပဿနာ

ယခုလတ်တေလာြဖစ်ပွားေနတဲ့    ေအာက်ဆီဂျင်ြပဿနာရဲ 

အဓကိအေကာင်းရင်းက ေရာဂါကူးစက်မ  ြမင့တ်က်လာတာေကာင့ ်

ြပည်သူလူထုရဲစိုးရိမ်ေကာင့်ကမ နဲ   Quarantine စနစ်ေြပာင်းလ ဲ

သွားမ ေကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေရာဂါရဲ သေဘာသဘာဝအရ ြဖစ်ပွား 

သူအေရအတွက်များစွာက ေရာဂါလက ဏာအနည်းငယ်သာ ခံစား 

ရပီး အချန်ိကာလတစ်ခအုတွင်းမှာ သက်သာေပျာက်ကင်းသွားကတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ မူလေရာဂါအခံရိှေနသူေတွနဲ ကုိယ်ခံအားေလျာ့နည်းေနသူ  

ေတအွတွက်သာ စိုးရမ်ိစရာြဖစ်ပါတယ်။ ေရာဂါအြပင်းအထန်ခစံားေနရ 

သေူတေွတာင်မှ  ေအာက်ဆဂီျင်အသုံးြပမ ကိ ုသက်ဆိင်ုရာ က မ်းကျင် 

သူေတွရဲ  န်ကားချက်နဲသာ ေဆာင်ရက်သင့်တဲ့ကိစ ြဖစ်ပါတယ်။

သိုေသာ်လည်း ေရာဂါကူးစက်မ  တ်ုတရက်ြမင့မ်ားလာတဲအ့ခါမှာ 

စိုးရိမ်ေကာင့်ကစိတ်ေကာင့ ်ေအာက်ဆီဂျင်အိုးေတ ွရှာေဖွဝယ်ယ ူ

ကတာ၊    စုေဆာင်းသိမ်းဆည်းတာေတ ွ     ရှိလာပါေတာ့တယ်။ 

သတင်းအမှားေတနွဲ  ေပါင်းစပ်တဲအ့ခါမှာ ေအာက်ဆဂီျင်ဝယ်လိအုားက 

ုတ်တရက်ြမင့်မားလာခဲ့ပီး     အမှန်တကယ်လိုအပ်သူေတွထံကို 

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်သေလာက် အချနိ်မီမရရှိခဲ့တာေတွ ြဖစ်ခဲ့ရပါ 

တယ်။ ေအာက်ဆီဂျင်ကို  အမှန်တကယ်  မြဖစ်မေနလိုအပ်ေနတဲ့ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသူ   ရာခိုင် န်းနည်းေပမယ့်   ေအာက်ဆီဂျင်ကို 

ဝယ်ယူလိုတဲ့ ဝယ်လိုအားရာခိုင် န်းကများေနြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ိုင်မ ပမာဏနဲ  အမှန်တကယ် 

အသုံးလိုတဲ့ပမာဏ   လုံေလာက်တဲ့အေြခအေနရှိေပမယ့်    ဒါကို 

မသမာသူေတွက  ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်ချက်ကုိ ုိင်ငံေရးေအာက်လံုး 

ထိုးပီး အဖျက်အေမှာင့်လုပ်ေဆာင်ေနကလို ြပည်သူလူထုအတွင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်မလုံေလာက်ဘူးဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မ ေတွ ြမင့်တက်ေနြခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစိုးရ 

အေနနဲ  တစ်ိင်ုငလံုံးအတိင်ုးအတာနဲ  ေရာဂါြဖစ်ပွားသ၊ူ ေအာက်ဆဂီျင် 

လုိအပ်သူ၊ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ုိင်မ ေတွ၊ ထပ်မံလုိအပ်လာုိင်တ့ဲ 

အေြခအေနေတွကို    အေသးစိတ်တွက်ချက်ပီး   ေအာက်ဆီဂျင် 

လိုအပ်ချက်ြဖည့်ဆည်းဖို စီမံေဆာင်ရက်ေနပ ီြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သူေတွလုိအပ်ေနတ့ဲ ေအာက်ဆီဂျင်ပမာဏကုိ ြပည့်မီေအာင် 

ထုတ်လုပ်ိုင်ဖိုအတွက် တစ်ေနကို အလုံးေပါင်း ၁၄၄၀ ထုတ်လုပ် 

ိင်ုမယ့ ်ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုတံစ်ခ ုတစ်လအတွင်း အြမန်တည်ေဆာက် 

ေနပါတယ်။ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေန 

နဲလည်း ကိဗုစ်ေရာဂါကာကွယ်ကသုမ နဲ ပတ်သက်တဲေ့ဆးဝါးနဲဆက်စပ် 

စက်ပစ ည်းမှန်သမ ကိ ုအချန်ိနဲတစ်ေြပးည ီခွင့ြ်ပေဆာင်ရက်ေပးေနပါ 

တယ်။ Oxygen Concentrator တင်သွင်း မယ်ဆိုရင် FDA ေထာက်ခံ 

ချက်နဲ  သွင်းကန်ုလိင်ုစင်ေလ ာက်ဖိုေတာင် မလိအုပ်ဘ ဲတင်သွင်းိင်ုက 

ပါတယ်။ ဒါေကာင့လ်ည်း ယခရုက်ပိင်ုးအတွင်း တတ်ုနဲ  ထိင်ုးနယ်စပ် 

ဂိတ်ေတွကေန    ေအာက်ဆီဂျင်အရည်နဲ      ေအာက်ဆီဂျင်အိုးေတ ွ

တင်သွင်းပီး လိအုပ်တဲေ့နရာေတကွိ ု  အြမန်ြဖန်ေဝေနပ ီြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါအ့ြပင် တပ်မေတာ်နဲ အရပ်ဘက်စက်မ သုံး ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုေံတကွ 

တုိးြမင့်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ စက်အသစ်ေတွ တုိးချဲတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်း 

ေတွကို လုပ်ေဆာင်ေနတာ ြမင်ေတွရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေနာက်တစ်ချက်က  ေရာဂါကူးစက်မ  န်း  ြမင့်မားလာြခင်းနဲ  

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း   ကန်သတ်ချက်ေတွေကာင့်  Quarantine 

ထားရိှတ့ဲစနစ်ကုိ ေြပာင်းလဲကျင့်သံုးေနပါတယ်။ ပထမအဆင့်အေနနဲ  

ေရာဂါပိုးရှိသူနဲ  ထိေတွမိသူေတွကိ ုမိမိအိမ်တွင်သာ သီးြခားေနထိုင ်

ေစြခင်း ေဆာင်ရက်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်အေနနဲ  ေရာဂါအတည်ြပ 

လူနာေတွနဲ  သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမယ့်လူနာေတွကို ေဆးုံေတွနဲ  

Positive Center ေတွမှာထားရှိပီး    အနီးကပ်    ေစာင့်ကည့်ကုသ 

ေပးလျက်ရှိပါတယ်။   တတိယအဆင့်မှာေတာ့   ေရာဂါလက ဏာ 

ြပင်းထန်သူေတွကို   ေဆးုံေတွမှာ   အထူးကပ်မတ်ကုသမ ေတွ 

ေဆာင်ရက်ေပးတ့ဲစနစ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် Positive လူနာေတွကုိ 

ေဆးုံေတွက    လက်မခံဘဲ    ြပန်လ တ်ေနတယ်ဆိုတာ နားလည်မ  

လွဲမှားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။     လူနာရဲေရာဂါလက ဏာအေပ မူတည်ပီး 

တက်ေရာက်ကုသမ ခံရမယ့်ေနရာေတွကိ ုဆုံးြဖတ်တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒလီိလုပ်ုေဆာင်ြခင်းဟာ တတယိလ  င်းရဲ ကူးစက် န်း ြမင့မ်ားမ  ေကာင့ ်

ကာကွယ်ကသုေရးလပ်ုငန်းေတ ွဝန်ထပ်ုဝန်ပိုးမြဖစ်ေစဖို  ိင်ုငတံကာ 

စံ န်းေတွနဲအညီ လုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သူလူထု၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည် အေရးကီး

ြမန်မာိုင်ငံမှာေတာ့ ဒီေန  ကိုဗစ်ေရာဂါကူးစက်မ  န်းြမင့်မား

ေနြခင်းဟာ လက်ရိှြဖစ်ပွားေနတ့ဲ  မျိးုိးဗီဇကဲွေရာဂါပုိးရဲ  သေဘာ 

သဘာဝနဲ    ြပည်သူေတ ွ   ကျန်းမာေရးသတိေလျာ့နည်းသွားချနိ ်

တိုက်ဆိုင်မ ေကာင့်ြဖစ်တယ်လို    ကျန်းမာေရးပညာရှင်ေတွက 

သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒါေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံမှာ ကူးစက် န်းကို 

ထိန်းသိမ်းိုင်ဖိုနဲ      ေလ ာ့ချိုင်ဖိုဆိုတာက     တစ်ဦးေကာင်း 

တစ်ေယာက်ေကာင်း   ေဆာင်ရက်လိုရိုင်တဲ ့  ကိစ ရပ်မဟုတ်ဘ ဲ 

ြမန်မာိင်ုငမှံာရိှေနတဲ ့အဖဲွအစည်းေတအွားလုံး၊ ြပည်သေူတအွားလုံး 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမယ့က်စိ ရပ်ကီး ြဖစ်ပါတယ်။ မမိအိေရး၊ မမိရိဲ 

မသိားစအုေရး၊ မမိရိပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်ရဲအေရးကေန ြမန်မာ 

ိုင်ငံကီးတစ်ခုလုံးအတွက ်   အသိတရားနဲေရာ    သတိတရားနဲပါ 

အားလုံးပူးေပါင်းကာကွယ်ရမယ့်အေရးကိစ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပည်သူလူထုကီးအေနနဲလည်း  ကပ်ေရာဂါကာကွယ် တားဆီး 

ေရးအတွက် အဓိကကေတာ့ ှာေခါင်းစည်းကိ ုစနစ်တကျ တပ်ပါ။ 

လက်ေဆးပါ။ ေြခာက်ေပ ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ပါ။ လူစုလူေဝး ေရှာင်ပါ။ 

မလိအုပ်ဘ ဲအြပင်မထွက်ကဖိုပါပ။ဲ မမိရိဲခ ာကိယ်ု ကိယ်ုခစွံမ်းအား 

ြမင့တ်က်ေစမယ့အ်စာေတကွိ ုေရးချယ်စားဖို၊ ြပည့်ဝစွာ အနားယဖူိုနဲ  

ေနစ်အနည်းဆုံး  မိနစ်  ၃၀ ခန်    လ ပ်ရှားမ ေဆာင်ရက်ဖိုလည်း 

အင်မတန်အေရးကီးလှပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူေတွက 

လည်း    လိအုပ်တဲစ့စ်ေဆးကပ်မတ်မ နဲ      ကျန်းမာေရး ေစာင့ေ်ရှာက် 

မ ေတွကို ြပည့်ဝစွာ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။

ယခ ုကူးစက်ြမန်ကုိဗစ်- ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ရင်ဆုိင်ခုခံေကျာ်လ ား 

ိုင်ဖို   ြပည်သူအများစုကိ ုဇေဝဇဝါြဖစ်ေစဖိုရည်ရယ်တဲ ့ိုင်ငံေရး 

ရမ က်ဖုံးလ မ်းတဲ ့လ ံေဆာ်မ ေတကွ ဒကီပ်ေရာဂါဆိုးကီးကိေုအာင်ြမင် 

ေအာင်    တုိက်ထုတ်ရာမှာ  အဟန်အတားြဖစ်ေစပါတယ်။ သုိေသာ် 

လည်း CDM မလုပ်ကတဲ့   ဆရာဝန်ေတွ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

ေတွ၊  အြခားပုဂ လိက  ေဆးုံ/   ေဆးခန်းေတွက ဆရာဝန်ေတွ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွပူးေပါင်းပီး  တတိယလ  င်းကို    ညီညီ 

ွတ်ွတ်နဲ  အနစ်နာခံ ကာကွယ်တွန်းလှန်ေနကတာကို ြမင်ရ 

တာက မျက်ရည်စုိရေလာက်ေအာင် ဝမ်းသာဂဏ်ုယ ူြဖစ်ရပါ တယ်။ 

အချိအထူးကဆုရာဝန်ကီးေတဆွိရုင် ကိယ်ုနဲ က မ်းကျင်သက်ဆိင်ုတဲ ့

နယ်ပယ်ရပ်က မဟုတ်တာေတာင်မှ ကုိဗစ်ကာကွယ်တားဆီးေရး 

အတွက် ဆ ြပပီး ေဆာင်ရက်ေနကတာကိ ုေလးစားဂုဏ်ယူဖွယ ်

ေတွရှိရပါတယ်။ 

နိဂံုးချပ်ရရင်ေတာ့ အခုလုိအေြခအေနမျိးမှာ ုိင်ငံေရးအေရာင် 

အေသွး ခွဲြခားေနရမယ့်အချနိ်၊ တိုက်ခိုက်ေနရမယ့်အချနိ်မဟုတ်ဘ ဲ

အစိုးရနဲ ြပည်သ ူ   ရင်ချင်းဆက်ေကျာချင်းကပ်ပီး    ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ကသုေရးကိ ု အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနနဲ 

ခံယူပီး အတူတကွပူးေပါငး်ေဆာင်ရက်ုိင်မှသာ ကပ်ေရာဂါကုိ 

ေအာင်ေအာင် ြမင်ြမင်နဲ  ေကျာ်လ ားိုင်မှာြဖစ်ေကာင်း    အသိေပး 

  းေဆာ်လိုက်ရပါတယ်။        ။



ဇူလိုင်   ၂၀၊   ၂၀၂၁

(ဇူလိုင် ၁၃ ရက်ေနမှအဆက)်

ထိုကဲ့သိုေသာ     သဘာဝသေဘာတရားတိုကို 

ေထာက်လိက်ုလ င် လသူတ ဝါတိုမှာ ကီးမားေသာ 

သတ ိတန်ခိုးတစ်မျိးရိှေကာင်း  ထင်ရှားသသိာေလ 

သည်။ အေကာက်ဆံုးေသာလူတုိသည် တိင်ုးြပည် 

အတွက်   အသက်ကုိစွန်၍    တုိက်ခုိက်ရန်ရိှသည့် 

အခါ စစ်ေြမြပင်၌  ေကာက်ရံြခင်းကိ ုပယ်ေဖျာက် 

ိုင်ကေလသည်။    စစ်တိုက်ရန်သွားသူဟူသမ  

သည်  အေကာက်အရံနည်းသူများချည်းမဟုတ်၊ 

များစွာေသာစစ်သားတိုမှာ       စစ်ေရးစစ်ရာ 

မေပ ေပါက်သြဖင့ ် ငမ်ိသက်ေအးချမ်းစွာေနကရာ 

၌ လွန်စွာေကာက်တတ်သမူျား ြဖစ်ကေလသည်။ 

သတ ိ၏အစွမ်း

ထိကုဲသ့ို   ေကာက်ရံြခင်းကိ ု   ိင်ုေသာစတ်ိ 

သည်  လူ၌ရိှေသာ  စိတ်၏ကီးကျယ်ေသာတန်ခုိး 

သတ ိ၏အစွမ်း ြဖစ်ေလသည်။ ထိတုန်ခိုးသတ ိသည် 

အခါခပ်သမ်ိး မေပ ေပါက်ေသာ်လည်း အေရးကံ၍ 

မလ ဲသာသည့်အခါ ေပ လာမဲြဖစ်ေလသည်။ 

အချိေသာ     လူချမ်းသာတိုမှာ      ပူစရာ 

ပင်စရာမရှိကသြဖင့ ်    မိမိတို၏ကိုယ်၊    လက် 

ကျန်းမာြခင်းကိ ု ဆင်းရဲေသာသူများထက ်ပိုမို၍ 

ဂစုိက်ုိင်ုကေလသည်။ များစွာေသာ လခူျမ်းသာ 

တိုမှာ မမိတိို၏ဘဝကိ ုလွန်စွာစဲွလမ်းတပ်မက်က 

သြဖင့ ်ေသမှာကိ ုလွန်စွာစုိးေသာေကာင့် ကျန်းမာ 

ြခင်းကိ ုအမဲဂုြပကေလသည်။

၎င်းတို၏စိတ်၌   ဦးေခါင်းကို ေရဆွတ်လ င် 

ှာေစး၊   ေချာင်းဆုိးြဖစ်   ဖျားေတာ့မည်။    မိုးမိ၍ 

တ်ုတရက်အဝတ်ကိ ုမလရဲလ င် နမိုးနီးယားေရာဂါ 

ြဖစ်ေတာ့မည်။  နည်းနည်းေလး   ေချာင်းဆုိးလ င် 

အဆုတ်နာြဖစ်ရချည်ရဲ၊   ေနပူအနည်းငယ်မိလ င် 

အပဝူင်ေတာမ့ည်။ ေရချိးမှားလ င် ေသတတ်သည်။ 

ေညာ်မိလ င် ေမးခိုင်ငန်းဖမ်းလိမ့်မည ်စသည်ြဖင့ ်

ေတွးေတာကာ အလွန်တရာေကာက်ရံက၏။ 

၎င်းလူတုိသည် ေရာဂါအမျိးမျိးကုိ မိမိတုိ၏ 

စိတ်တန်ခိုးြဖင့်   အမဲညိဓာတ်စီရင်ကာ    ေခ ၍ 

ေနကသည်ှင့်တူေလရာ “ဥပါဒါန်ေကာင့် ဥပဒ် 

ေရာက်”ဟေူသာစကားလိ ုအနည်းငယ်မ  အမှားမခ ံ

ိုင်ဘဲ လွယ်ကူစွာလဲတတ်ကေလသည်။ 

၎င်းတိုသည ်   ေရာဂါမလာေအာင ်    အမဲ 

ကွယ်ကာလျက ်   ေရာဂါေပ လာလ င်     ဆီး၍ 

တိုက်ခိုက်ရန ်အကီးအကျယ်ြပင်ဆင်၍ေနကသ ူ

များြဖစ်ကေလသည်။ ထိုကဲ့သို ကိတင်ြပင်ဆင ်

ြခင်းသည် ေရာဂါရေတာ့မည်ဟု တကယ်ယုံကည် 

ေသာစတ်ိအရင်းခရိှံြခင်းကိြုပေသာ လက ဏာများ 

ြဖစ်ေလသည်။   ထုိအခါ   ၎င်းယံုကည်ြခင်းတည်း 

ဟူေသာ ညိဓာတ်အစွမ်းြဖင့ ်ေရာဂါေတွတစ်မျိး 

ပီးတစ်မျိး လွယ်ကစွူာေပ လာတတ်ကေလသည်။ 

ဆင်းရေဲသာသတူိုမှာ ထိကုဲသ့ိုေရာဂါြဖစ်မှာကိ ု

တင်ကိ ကံစည်ေတွးေတာ၍  ေနခွင့ ်မရက။  

မမိတိို၏ဝမ်းစာကိသုာ ကံစည်လံုးပမ်း၍ ေနကရ 

ေသာေကာင့် လူချမ်းသာများကဲ့သို လွယ်ကူစွာ 

မဖျားမနာတတ်ကေချ။ တိင်ုးြပည်၌ လဆူင်းရေဲတ ွ

က လခူျမ်းသာေတထွက် အေသအေပျာက်များက 

ြခင်းမှာမကူား အြခားေကာင့မ်ဟတ်ု၊ လူဆင်းရတုိဲ 

အေရအတွက်က   လူချမ်းသာတုိ၏အေရအတွက် 

ထက် ပိုမိုများြပားြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေလသည်။ 

ဆင်းရသဲားများမှာ   အလပ်ုကမ်းလပ်ုရေသာ 

ေကာင့်   ကျန်းမာသည်ဟု   ဆုိစရာမရိှ။   အဘယ် 

ေကာင့ဆ်ိေုသာ်  ဆင်းရတဲိင်ုး  အလပ်ုကမ်းလပ်ုက 

သည်မဟတ်ု။ အထူးသြဖင့ ်ြမန်မာြပည်၌ အလပ်ု ု

ကိလုပ်ုလျက် သေူဌးများလိေုနရင်း ဆင်းရ၍ဲေနသ ူ

ေတွ ေြမာက်ြမားစွာရှိကေလသည်။ ဆင်းရဲေသာ 

စာေရးစာချတီို၏အလုပ်သည် (ေရာဂနပတ်) ှင့် 

လွန်စွာနီးကပ်ေသာအလပ်ု  ြဖစ်ေလသည်။  သိုေသာ် 

လည်း ဆင်းရဲေသာစာေရး ၁၀ ေယာက်ှင့် လူချမ်းသာ 

သူေဌး ၁၀ ေယာက်ကုိ  င်းယှ်လ င် လူချမ်းသာ ၁ဝ 

ေယာက်က ပုိမုိ၍ေရာဂါရလွယ်ေကာင်း  သိုိင်ေလ 

သည်။ ဤကဲသ့ိုြဖစ်ြခင်း၌   ချမ်းသာသကူ    ေရာဂါကိ ု

စိတ်၏တန်ခုိးြဖင့်  မမိထိသံို   အမပဲင့ေ်ခ ေနကြခင်း 

ေကာင့ြ်ဖစ်ေလရာ ဆင်းရသဲမူျားမှာမ ူေရာဂါြဖစ်လ င်  

အလုပ်ပျက်မည်၊   အလုပ်ပျက်လ င်      ဆင်းရဲဒုက  

များမည့် ေဘးကုိ သိရြခင်းတည်းဟူေသာ အတွင်း 

စိတ်က ေရာဂါကို   မလိုလားမုန်းထားေသာေကာင့်   

၎င်းေရာဂါေဝဒနာတုိကုိ  မေတွးေတာဘေဲနြခင်းြဖင့ ်   

ေရာဂါကိ ုေမာင်းှင်၍ေနေလရာ သုိေမာင်းှင်ေသာ

စိတ်၏တန်ခိုးေကာင့ ်ေရာဂါကင်းကေလသည်။ 

၎င်းြပင် ေရာဂါြဖစ်ေပ လာသည့်အခါ ဆီး၍ 

ခုခံတွန်းလှန်ရန် ေဆးဝါး ပေယာဂဆရာဝန် စသည့် 

လန်၏။ က က်ေအာ်လ င်  ကက်သီးထ၏။   နံနက် 

ေစာေစာ မေတာ်တဆတစ်ခုခုကုိ ြမင်ရလ င် အမဂ  လာ 

ဟအုယရိှူပီး ေကာင့်ကပပူန်၏။ ကေတာက်ကတက် 

အိပ်မက်မက်လ င် ဘုရားကိုးဆ ူကပ်ချင်၏။ ဆွမ်း 

ေက းချင်၏။ ဘုရားကုိးဆူကပ်ြခင်း၊ ဆွမ်းေက းြခင်း 

မှာမူ ြမတ်၏။ သိုေသာ်လည်း မိမိတို၏ကိုယ်ကိ ုမိမိ 

တို၏စတ်ိြဖင့ ်ြပစားြခင်းသည်ကား လွန်စွာေကာက် 

မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာ အကျင့်ြဖစ်ေလသည်။ 

ေလာက၌   အဘယ်မ ပင်   ချမ်းသာေစကာမ ူ

ထိက့ဲုသုိေသာစိတ်မျိး၏ ည်းပန်းြခင်းကုိ  ခံ၍ေနရေချ 

က စည်းစမ်ိဥစ ာ ချမ်းသာက ယ်ဝြခင်း၌  သခုချမ်းသာ 

ကို မခံစားရ။   ဒုက ကိုသာခံစား၍    ေနကရသြဖင့ ်

ထိက့ဲုသုိေသာဘဝမျိးထက် လူဆင်းရဲလူမဲွတစ်ေယာက် 

ြဖစ်၍ေနရြခင်းက ပိမုိ၍ုချမ်းသာဖွယ်ရာ ရိှေလသည်။ 

စိတ်ပညာ   ေလာကဓာတ်ဆရာတိုသည်ကား 

မကာမ ီေဆးဆရာတို၏ေခတ်ကန်ုလမိ့မ်ည်ဟ ုအယ ူ

အခါများစွာ      ကာြမင့်စွာစွဲကပ်၍ေနေသာ 

ေဝဒနာသည်တိုမှာ မိမိတိုကိုယ်တိုင ်မလုပ်လ င် 

မပီးေသာ       ကီးေလးေသာတာဝန်ကီးတစ်ခုခ ု

ေပ လာြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊        ေဆွမျိး 

တစ်ေယာက်ေယာက် ေသဆုံးသြဖင့ ်  ဥစ ာေကးေင ွ

တိုကို    မိမိကိုယ်တိုင ်  ကီးကပ်ထိန်းေစာင့်စီမံမ ှ

ြဖစ်မည့တ်ာဝန်ကီးမျိးေပ ၍       လာသြဖင့လ်ည်း 

ေကာင်း၊ ိင်ုငေံရးြဖစ်ေစ၊ အြခားအေရးကစိ တစ်ခခု ု

ှင့်ြဖစ်ေစ ပတ်သက်၍   မိမိကိုယ်တိုင ်ပရိသတ် 

ဗိလ်ုပုအံလယ်သို ဝင်ေရာက်ေြပာဆိရုန်   အေရးေပ  

လာသြဖင့်လည်းေကာင်း၊    မိမိတို၏ေရာဂါကို   

ေတွးခွင့မ်ရ။  ထိအုေရးကစိ ကီးများအတွက်  ပပူန် 

ရြခင်းက ပိုမို၍ကီးကျယ်သြဖင့ ်  ှစ်ရှည်လများ 

စွဲကပ်၍ေနေသာ ေရာဂါကီးများပင်လည်း    တစ် 

နာရီ၊ နာရီဝက်အတွင်း ချက်ချင်းပင်ေပျာက်ကင်း 

ချမ်းသာ၍     သွားကသည့်အေကာင်းများကို    

ကားရဖူးေလသည်။ 

သိုြဖစ်၍   “အမယ်ေလး   ...   အလန်တကား 

လပ်ုလိက်ုတာ၊ ငါေခါင်းကိက်ုတာေတာင်  ဘယ်ကိ ု

ေရာက်သွားမှန်း  မသပိါဘူး”  ဟေူသာစကားမျိးကိ ု

မကာမကာ ကားရဖူးေလသည်။ 

များစွာေသာ  ဆင်းရဲသူ   ဆင်းရဲသားတိုမှာ 

“သမုဒ ရာ-ဝမ်းတစ်ထွာ၏” အေရးက ကီးမား 

လျက် မမိတိိုကိ ုမီှတွယ်၍ေနသတူိုက များြပားေသာ 

ေကာင့ ်နာဖျားခွင့မ်ရဘ ဲ ေနကလ င် ထိမု ေလာက် 

တာဝန်မကီးဘ ဲတစ်ခါတစ်ရံ တစ်လကိုးသီတင်း 

နာဖျား၍ေနဖွယ်ရာအေကာင်းရိှသူတုိမှာ  တာဝန် 

က ကီးသြဖင့ ်မနာမဖျားအားဘ ဲေနကရေလသည်။ 

အံ့ဖွယ်ေသာ သတ ိတန်ခိုး

ထုိက့ဲသုိြဖစ်ရြခင်းသည်    “မလုပ်ဘဲမေနရ” 

ဟေူသာစတ်ိမှ  ေပ ထွက်ေသာ   အံဖွ့ယ်ေသာသတ ိ 

တန်ခိုးြဖစ်ေလသည်။  က ု်ပ်တိုအခက်အခေဲတွကံ 

လျက် အဘယ်ေနရာကမှ အေထာက်အပံမ့ရသည့ ်

အခါ ထိအုံဖွ့ယ်ေသာ တန်ခိုးသတ ိအစွမ်းြဖင့ ်ခက်ခ ဲ

ြခင်းကိ ုိုင်နင်းတတ်ကေလသည်။ 

ကမ ာေပ ၌ ကီးကျယ်ေသာအရာများစွာတုိမှာ 

“မလုပ်ချင်မေနရ”  ဟူေသာ   ၎င်းသတ ိ၏အစွမ်း 

ေကာင့ ်ြဖစ်ေြမာက်ေပ ထွန်း၍ လာကရေလသည်။    

ထိစုတ်ိသည် လတူိုကိေုစခိင်ုးေသာ အကီးဆုံးေသာ    

အာဏာပုိင်ြဖစ်၏။  ေရေြမကို  အစိုးရေသာဘုရင် 

မင်းြမတ်တုိ၏အာဏာသည်   ထိအုာဏာေလာက် 

မကီးေချ။ ထိုအာဏာ၏ေစခိုင်းြခင်းကိ ုခံရေသာ 

အခါ၌  လူသတ ဝါတိုသည်  အံ့ဖွယ်သရဲြဖစ်ေသာ 

အရာတိုကို ြပလုပ်စွမ်းေဆာင်ိုင်ကေလသည်။ 

ေလာက၌ ကီးပွားလျက် လူတစ်လံုးလုပ်ုိင် 

ရန် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စြဖင့် ထင်ေပ ေကျာ်ေစာြခင်း 

အေြခသို ေရာက်ကကန်ုေသာသဟူသူမ တို၏စတ်ိ 

၌ ‘ငါမလုပ်လ င် မေနရ၊ ငါတစ်ခုခုကို ြဖစ်ေြမာက ်

ေအာင်   မလုပ်ဘဲမေနုိင်၊    ငါြဖစ်ေြမာက်ေအာင် 

လပ်ုရမှေအးမည်’ ဟေူသာ စတ်ိတစ်ခသုည် သခံ န် 

ပမာ ှလုံးကို ထိုးဆွခိုင်းေစ၍ပင်ေန၏။ 

ဤစာကိဖုတ်ေသာ အကင်သသူည် ကီးပွား 

လိုသူတစ်ေယာက်ြဖစ်ေချက ၎င်း၏စိတ်၌ ထိုကဲ့ 

သို ဆွ  းေစခိင်ုး၍ေနေသာ အာဏာပိင်ုစတ်ိသခံ န် 

သည်“လုပ်ရမည်၊  လုပ်ရမည်။   မလုပ်ဘဲမေနရ” 

ဟေူသာအာဏာကိ ုေပး၍ေနပါသေလာ၊ သိုတည်း 

မဟတ်ု ထိအုာဏာပိင်ုစတ်ိသည် အပ်ိေပျာ်၍ေနေလ 

သေလာဟ ု စ်းစားရန်သာရှိေလရာ     းဆွေသာ 

“Must” ဟူေသာ အာဏာပိုင်စိတ်သည ်အမိန်ကို 

အမဲေပးေနေချက  မေသလ င်  ကီးြမင့်ရမည်ကိ ု

စိတ်ချလက်ချ ယုံကည်ကေစသတည်း။  ။

            ဒဂုန်မဂ ဇင်း၊ အမှတ် ၇၁၊ ဇူလိုင်လ။

လုပ်မယ် ပီမိုးနင်း

တပ်ေထာင်တာ ဗိလ်ုထကုိ ုတင်ကိ၍ မြပင်မဆင်ြခင်း 

ကုိေထာက်လုိက်လ င် ေရာဂါေဝဒနာြဖစ်ေပ ၍ လာ 

လမိ့မ်ည်ဟ ုမယုံကည်ေသာစတ်ိရိှေကာင်းကိ ုသသိာ 

ေလသည်။ ၎င်းမယုံကည်ေသာစတ်ိသည် မထင်ရှား 

မသိသာေသာ်လည်း      အဟုတ်တကယ်ရှိသြဖင့ ်   

ေရာဂါကိုေဝးေအာင ်ေမာင်းှင်ထားိုင်ေလသည်။ 

အချိေသာလူချမ်းသာတိုသည ်      မိမိတို၏ 

သားသမီးအတွက် စိုးရမ်ိေကာင့်ကြခင်း လွန်စွာကီး 

သြဖင့ ်အနည်းငယ်မ လ ပ်ရှားြခင်းြဖစ်လ င် ဆရာဝန် 

ကို ေခ ဖိုရန် ြပင်ဆင်ကေလသည်။ 

၎င်းတို၏ စတ်ိ၌  ကေလးေလး မမာေနေသာပု၊ံ 

ေဆးပုလင်းေတ ွ ဝိုင်းရံ၍ေနေသာပုံ၊   ဆရာဝန်က 

ရင်ဘတ်ကိ ု  တီးေခါက်၍ေနေသာပုံ၊  နားကပ်ှင့ ်

ဆရာဝန်ဟာ   သတ်ုသီးသတ်ုပျာ အမ်ိကိဝုင်၍လာပု ံ

တိုကို စိတ်ထဲမှာစွဲ၍ေနပီး မျက်စိထဲမှာ တေရးေရး 

ြမင်၍  ေနတတ်ကေလသည်။   သိုစွဲသည်သာမက 

ထိုထက်ပိုမို၍ေကာင့်ကပူပန်ြခင်း ကီး၍လာက 

ေသာအခါ   ပန်းရထားေလးများကိုပင ်ထင်ေယာင ်

ြမင်ေယာင ်ြဖစ်တတ်ကေလသည်။ 

ပညာ၏အလိုသေဘာ

ထုိစိတ်ဓာတ်တုိသည် မြဖစ်ေသးေသာအရာကိ ု

ြဖစ်ေအာင်ဖန်တီးေသာ စိတ်များြဖစ်ေလရာ ထင်သလုိ  

ြမင်သလုိ ြဖစ်လွယ်ကသည်မှာ မလဲွုိင်ေသာ   စိတ် 

ပညာ၏အလိုသေဘာ ြဖစ်ေလသည်။ သိုြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်အကင်အမ်ိသို ေဆးဆရာဝန်အလာအေရာက် 

များအံ၊့ ထိအုမ်ိမှ  ေခါင်းတလား အထွက်အသွားများ 

တတ်သည်ဟု  ယုံကည်ကေစသတည်း။ 

များစွာေသာလူချမ်းသာတိုမှာ    အိမ်ေြမာင ်

စုတ်ထုိးလ င် ထိတ်၏။ အဝတ်ကုိ  က က်ကုိက်လ င် 

ရိှကေလသည်။ အေကာင်းမူကား  သတ ဝါတုိသည်    

ေရာဂါအ ရာယ်ကိ ုသက်တမ်းှင့အ်မ  ကာကွယ်ိင်ု 

ေသာ   စိတ်ထားနည်းကိ ု   တတ်သိနားလည်ေသာ 

ေခတ်ကီး ေရာက်၍လာလမိ့မ်ည်ဟ ု၎င်းပညာရိှများ 

အယူရှိကေလသည်။  ယခုက ်ုပ်တို၏  ေခတ်အခါ 

သမယ၌ပင ်     မစ တာဂ ီသည်    ေဆးပညာကိ ု

မယုံကည်သူတစ်ေယာက ်ြဖစ်ေလသည်။ 

အေကာင်းမကူား  လ၏ူစတ်ိ၌ရိှေသာ   တန်ခိုး 

သတ ိသည် ေဆးပင်ေဆးြမစ်အေပါင်းတိုထက် ထူးက ဲ

ေလသည်။ လူတို၏အတွင်းသ ာန်၌ အသက်အား 

ကိုြဖစ်ေစ၍ အမဲြပြပင်ပျိးေထာင်ိုင်ေသာ၊ မကုန် 

မခန်းိုင်ေသာ သတ ိတန်ခိုး၏ စမ်းတွင်းသည်ရှိ၏။ 

ပွဲလမ်းသဘင်၊  ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲကီးများ  အကီး 

အကျယ် နီးကပ်၍လာေသာေကာင့ ်ထိပဲွုကီး၌ ပါဝင် 

ကည့် လိေုသာစတ်ိသည် လွန်စွာလ မ်းမိုး၍ေနသည့ ်

အခါ နာဖျား၍ ၎င်းပဲွကိ ု  မကည့်ရဘဲေနသူတုိသည် 

နည်းပါးကေလသည်။ သိုြဖစ်၍  ရပ်ရာ၌ ကပ်ေရာဂါ 

များ   ဖိးဖိးေြဖာက်ေြဖာက ်  ြဖစ်ေပ ၍လာသည့် 

အခါများ၌ မေဝးလွန်းေသာရက်ကိခုျန်ိး၍ အဘယ်ေန 

မှာ ကုိဘုိးစိန်ကီး၊ ကုိစိန်ကတံုးကီး၊ ပဲခူးမယ်ေကာ့၊ 

ကိဖုုံးမိုကီး၊ မစန်ိသုံကီး စသည့ေ်ပျာ်ပဲွသဘင်ကီးများ 

ကိ ုကျင်းပကြပလမိ့မ်ည်ဟ ု အကီးအကျယ်ေကာ်ြငာ 

ပီး အကီးအကျယ်ြပင်ဆင်ကမည်ဆိုလ င် ေရာဂါ 

ြဖစ်မှာကို မလိုလားေသာ  စိတ်၏တွန်းလှန်ြခင်း၊ 

အေပျာ်ြဖင့ ်အေကာက်ကိုိင်ုြခင်း၊ ေရာဂါြဖစ်မည်ကိ ု

ေမ ာ်၍ပပူင်ကာ ေရာဂါကိ ုမမိတိိုထသံို ေခ ငင်ေသာ 

စိတ်ထက် အေပျာ်ကို ေတာင့်တေခ ငင်၍ေနေသာ 

စိတ်က ပိုမိုထက်သန်၍လာြခင်းေကာင့်   ေရာဂါ 

များ ကင်းရှင်းပေပျာက်ိုင်ကေလသည်။ 

ကမ  ာေပ ၌ ကီးကျယ်ေသာအရာများစွာတုိမှာ “မလုပ်ချင်မေနရ”  

ဟူေသာ ၎င်းသတ ိ၏အစွမ်းေကာင့် ြဖစ်ေြမာက်ေပ ထွန်း၍ 

လာကရေလသည်။ ထိုစိတ်သည် လူတိုကိုေစခိုင်းေသာ 

အကီးဆုံးေသာအာဏာပုိင်ြဖစ်၏။  

ေရေြမကို အစုိးရေသာဘုရင်မင်းြမတ်တို၏အာဏာသည်   

ထိုအာဏာေလာက် မကီးေချ။ 

ထိုအာဏာ၏ေစခုိင်းြခင်းကို ခံရေသာအခါ၌ လူသတ ဝါတိုသည်  

အ့ံဖွယ်သရဲြဖစ်ေသာအရာတိုကို ြပလုပ်စွမ်းေဆာင်ိုင်။



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကို မူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။ဆရာကီး ကာတွန်းေမာင်စိန်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။
စာတည်းစာတည်း

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်   ၁၉

ြမန်မာအားကစားအဖွဲများအေနြဖင့ ်လာမည့်ှစ် 

တွင်   အဓိကိုင်ငံတကာအားကစားပိင်ပွဲငါးခု 

ယှ်ပိင်ရမည်ြဖစ်သည်။

လာမည့်ှစ်တွင်   ပုံမှန်ကျင်းပရမည့ ်  အာရှ 

အားကစားပိင်ပဲွှင့် အာဆီယံတက သုိလ်အားကစား 

ပိင်ပဲွအြပင် ယခှုစ်တွင် ကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှသြဖင့ ်

ေရ ဆိင်ုးထားရသည့ ်ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွ၊ အာရှသေဲသာင် 

ြပင်အားကစားပိင်ပဲွ၊ အာရှုတွံင်းှင့ ်ကိယ်ုခပံညာ 

ေပါင်းစုံ အားကစားပိင်ပွဲများလည်း ယှ်ပိင်ရ 

မည်ြဖစ်သည်။

လာမည့်ှစ်တွင်    ပုံမှန်အတိုင်း  ကျင်းပမည့ ်

အာရှအားကစားပိင်ပွဲှင့် အာဆီယံတက သိုလ်

အားကစားပိင်ပွဲတိုကိ ု       ကျင်းပမည့်ရက်များ 

သတ်မှတ်ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုှစ်မှ ေရ ဆိုင်း 

ထားရသည့ ်    ပိင်ပွဲများကိုမ ူ   ကျင်းပမည့်ရက ်

သတ်မှတ်ရြခင်းမရိှေသးဘ ဲ လျာထားရက်များသာ   

ထုတ်ြပန်ရေသးသည်။

၂၀၂၂  အာရှအားကစားပိင်ပဲွကုိ စက်တင်ဘာ 

၁၀ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထ ိ တတ်ုိင်ုင ံ ဟန်ကျိးမိ၊ 

အာဆီယံ တက သိုလ်အားကစားပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ 

ခုှစ် ဇူလိုင်  ၂၆ ရက်မှ   သဂုတ် ၆ ရက်အထိ 

ထိုင်းိုင်ငံတိုတွင်  ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။  ယခုှစ် 

တွင် ကျင်းပိင်ုြခင်းမရိှသြဖင့ ်ေရ ဆိင်ုးထားရသည့ ်

(၃၁)ကိမ်ေြမာက်  ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုှစ် 

ဧပလီကန်ု သိုမဟတ်ု ေမလဆန်း၊ အာရှုတွံင်းှင့ ်

ကိုယ်ခံပညာေပါင်းစုံ အားကစားပိင်ပွဲကို ၂၀၂၂ 

ခုှစ် မတ်လတွင်  ထိုင်းိုင်င ံဗန်ေကာက်မိှင့ ်

ေချာင်ဘူရီမိတိုတွင ်   ကျင်းပရန ်  လျာထားပီး 

တုတ်ိုင်ငံ၌    ကျင်းပမည့ ်  အာရှသဲေသာင်ြပင ်

အားကစားပိင်ပွဲကိုမ ူ ကျင်းပမည့်ကာလ  သတ် 

မှတ်ရြခင်းမရှိေသးေကာင်း သိရသည်။ 

ြမန်မာအားကစားအဖဲွအေနြဖင့ ်    ယင်းပိင်ပဲွ 

အားလုံးတွင် ယှ်ပိင်မည်ြဖစ်ပီး ယှ်ပိင်မည့ ်

အားကစားနည်းများသာ ေရးချယ်ရန် ကျန်ရိှေတာ့ 

သည်။ လာမည့်ှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ပိင်ပွဲများ 

အနက် အာရှအားကစားပိင်ပဲွတွင် အားကစားနည်း 

၄၀၊   ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲတွင်  အားကစားနည်း ၄၀၊ 

အာရှုံတွင်းှင့ ်ကိုယ်ခံပညာေပါင်းစု ံအားကစား 

ပိင်ပဲွတွင် အားကစားနည်း ၂၉ မျိး၊ အာရှသေဲသာင် 

ြပင်အားကစားပိင်ပဲွတွင် အားကစားနည်း ၁၉ မျိး 

ထည့သွ်င်းကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အာဆယီတံက သိလ်ု 

ပိင်ပဲွတွင် ပါဝင်မည့အ်ားကစားနည်းများကိ ုထပ်မ ံ

အတည်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအားကစားအဖွဲ 

အေနြဖင့်    ဆီးဂိမ်းပိင်ပွ ဲ  ယခုှစ်ကျင်းပပါက 

အားကစားနည်း ၁၈ မျိး ယှ်ပိင်ရန် စီစ်ထား 

ေသာ်လည်း    လာမည့်ှစ်သို    ေရ ဆိုင်းခဲ့သြဖင့ ်

အားကစားနည်းအချိ အေြပာင်းအလဲြဖစ်ဖွယ ်

ရှိေနသည်။ 

ကိုညီေလး

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၁၉

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ေရးှင့်     အေရးေပ တုံြပန်ေရး 

ေကာ်မတီမှ ဦးစီးကျင်းပသည် ့   ကိုဗစ်-၁၉   

ေရာဂါ ကာကွယ်၊   ကုသ၊  ထိန်းချပ်ေရးှင့် 

ေအာက်ဆီဂျင်လုံေလာက်စွာရရှိပီး ြပတ် 

ေတာက်မ မရှိေစေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝး  

ကို ယေနမွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုင်းေဒသကီး  

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံး  မဂ  လာခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက       ဦးလှစိုးှင့် 

ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာန 

ချပ်   တိုင်းမှး   ဗိုလ်ချပ်ွန်ဝင်းေဆွှင် ့

အဖဲွဝင်များ၊ တုိင်းေဒသကီး ကုသေရးဦးစီး 

ဌာန ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 

သီတာလှှင့်  တာဝန်ရှိသူများ၊    ခိုင်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   များ၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

ထုတ်လုပ်ြဖန် ြဖးသည့်     ကုမ ဏီများမ ှ

တာဝန်ရိှသူများ၊ အလှရှင်များ၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

က မ်းကျင်သ ူ      နည်းစနစ်ပညာရှင်များ 

တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ တိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ှင့်  တိုင်းမှးတိုက  အဖွင့် 

အမှာစကားေြပာကားသည်။     ထိုေနာက် 

သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီများမ ှတာဝန်ရှိသူ 

များက   လုပ်ငန်းများအလိုက ်  အသီးသီး 

ေဆွးေွးခဲ့ကရာ တိင်ုးေဒသကီး စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စဦက   ှင့် တိင်ုးမှးတိုက လိအုပ် 

သည်များ ညိ  င်းြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။     သတင်းစ်

ကျိင်းတုံ

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)   ကျိင်းတုံမိ၌ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ ်

ေရးလုပ်ငန်းများ       စ်ဆက်မြပတ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများ 

က ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ြဖန်ေဝြခင်း 

ကို ဇူလိုင် ၁၆ ရက်  ညေန ၄ နာရီခွဲက 

အာခါေစျးတွင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက    

ဦးလ  င်းေမာင်ေမာင်၊ မိနယ်အေထွေထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန   ဝန်ထမ်းများ၊ 

ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၊  မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

စည်ပင်သာယာေရးဌာန  ဝန်ထမ်းများ၊ 

ှာေခါင်းစည်း မြဖစ်မေနတပ်ဆင်သွားလာေရးလ ပ်ရှားမ  အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရးှင့် 
ေအာက်ဆီဂျင်လုံေလာက်စွာရရှိပီး ြပတ်ေတာက်မ မရှိေစေရး 

ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ကက်ေြခနီ 

တပ်ဖွဲဝင်များက   အာခါေဈးအတွင်း 

ေဈးေရာင်းချသူများှင့်  ေဈးဝယ်သူ 

များအား   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကိတင် 

ကာကွယ်ေရးအတွက် ှာေခါင်းစည်း 

များကိ ုစနစ်တကျ တပ်ဆင်၍ ေဈးေရာင်း၊ 

ေဈးဝယ်ြပကရန် အသံချဲစက်များြဖင့် 

အသေိပး  းေဆာ်ကာ  ှာေခါင်းစည်းများ 

အခမဲ့ြဖန်ေဝခဲ့ေကာင်း သိရသည်။         

ေအာင်ဇင်ြမင် ့(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်

ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင် တွံေတး 

မိနယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက ်

ြပန်ပွားမ မြဖစ်ေပ ေစေရးှင့် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ် ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် 

ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန်ေဝေပးြခင်းကုိ 

ဇူလုိင် ၁၈ ရက် နံနက်ပုိငး်က မီးပွိင့် 

လမ်းဆံုှင့် ေဆးံုေရှတုိတွင် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့သည်။

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    

ဦးေကျာ်ြမင့်ှင့် အဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

များ    ပူးေပါငး်ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး  

ေနအိမ်ြပင်ပ သွားလာကသူများအား 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊  ထန်ိးချပ် 

ေရးအတွက် လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရမည့ ် 

အချက်များကို       အသိပညာေပး    

ေြပာကားြခင်းှင့်   ှာေခါင်းစည်းများ  

အခမဲ ့   ြဖန်ေဝြခင်းတိုကိ ု  ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ (ဝဲပုံ)   

             မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လာမည့်ှစ်တွင် ြမန်မာအားကစားအဖွဲ

အဓိက ိုင်ငံတကာအားကစားပိင်ပွဲ ငါးခု ယှ်ပိင်ရမည်

စာအုပ်

စာေပ

လူမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ မ ေလးလမ်း၊ 

အမှတ်-၈၈၊ ၄-လ ာ(တုိက်ကုိမျက်ှာမူလ င် ဘယ်)ဟုေခ တွင်ေသာ တုိက်ခန်းှင့်ယင်း 
တိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့ ်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်အေမွဆက်ခံ 
ပိင်ုဆိင်ုပီး ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပကသမူျားြဖစ်ကေသာ ေဒ ခင်မေူအး 
[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၈၉၄]၊ ေဒ ေဆေွဆှွင်း[၁၂/မဂတ(ိင်ု)၀၄၆၉၁၀]ကိင်ုေဆာင်သတူို 
ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်  
ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါတိုက်ခန်းှင့ ်
ယင်းတိုက်ခန်းေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လိုပါက 
က ု်ပ်ထံသုိ ခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမရူင်းများြဖင့ ်ဤေကာ်ြငာ 
ပါသည့ရ်က်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် 
ေကျာ်လွန်ပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]ဦးသက်ိုင်ဦး[LL.B,LL.M,MRes(Law),D.B.L]

အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)အထက်တန်းေရှေန (စ်-၃၆၉၃၃)
အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(B)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၅)၊ ေြမညီ(B)၊ အထက်မ ေလးလမ်းသွယ(်၃)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁ဖုန်း-၀၉-၉၇၅၀၂၁၈၄၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနအလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်ေနြပည်ေတာ်

ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက်၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက်

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်)(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်)

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနတွင် လစ်လပ် 

လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများတွင်ခန်ထားရန်အတွက် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

သတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့ ်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည ်-

စ်  ခန်ထားမည့်ရာထူး/ ခန်ထားမည့် အနမိ့ဆ်ုံးရိှရမည့်စ်  ခန်ထားမည့်ရာထူး/ ခန်ထားမည့် အနမိ့ဆ်ုံးရိှရမည့်

  လစာ န်းထား(ကျပ်) ရာထူးေနရာ ပညာအရည်အချင်း  လစာ န်းထား(ကျပ်) ရာထူးေနရာ ပညာအရည်အချင်း

(က) လက်ေထာက်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးမှး ၁၁၁၂ ေနရာ

  (လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)  ပညာေရးဝန်ကီး

(ခ)  အငယ်တန်းစာေရး ၁၆၁ ေနရာ ဌာန အသိအမှတ် ြပ 

  (လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)  တက သုိလ်

(ဂ ) ဒုတိယလက်ေထာက်ကွန်ပျတာ ၃၇၇ ေနရာ တစ်ခုခုမှ ဘဲွတစ်ခု 

  လုပ်ေဆာင်ေရးမှး  ရရှိရမည်။  

  (လစာ န်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

(ဃ) ယာ်ေမာင်း-၅ (အမျိးသား) ၃၀ ေနရာ အေြခခံပညာ  

  (လစာ န်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)  အလယ်တန်း အဆင့်၊

    ယာ်ေမာင်းလိင်ုစင်

    (ခ)ရှိရမည်။

(င ) အမ တွဲထိန်း ၁၅၀ ေနရာ အေြခခံပညာ

  (လစာ န်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)  အလယ်တန်း

    ေအာင်ြမင်ရမည်။

(စ ) အေစာင့် (အမျိးသား)  ၁၀၀ ေနရာ အေြခခံပညာ

  (လစာ န်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)  အလယ်တန်း

(ဆ) ုံးအကူ ၁၅ ေနရာ အဆင့် ရှိရမည်။

  (လစာ န်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)  

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါရာထူးေနရာများအတွက် ေလ ာက်ထားသမူျားသည် ေရးချယ်ြခင်း 

ခရံပါက ဝန်ကီးုံး၊ သင်တန်းေကျာင်း၊ ဦးစီးဌာနများ၊ ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် 

ှင့် တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ေလ ာက်ထားသ ူ

များသည ်-

 (က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

 (ခ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေဒသမေရးသွားေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိင်ုသ ူ

ြဖစ်ရမည်။

 (ဂ) အမှတ်စ်(က)(ခ)(ဂ) ေလ ာက်ထားလိသုမူျားသည် (၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် 

အသက် (၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက် (၂၆)ှစ် ထက်မေကျာ်ေစရ။ အမျိးသား 

ဝန်ထမ်း အရပ် ၅ ေပ ၃ လက်မှင့်  ကိုယ်အေလးချနိ် ေပါင်(၁၀၀)ထက် 

မနည်းရ၊ ေပါင် (၁၄၀) ထက်မေကျာ်ရ။  အမျိးသမီးဝန်ထမ်း   အရပ် ၅ ေပ 

၁ လက်မှင့် ကိုယ်အေလးချနိ်ေပါင် (၉၀)ထက်မနည်းရ၊ ေပါင်(၁၂၀)ထက် 

မေကျာ်ရ။ (ဤဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေနသြူဖစ်ပါက အသက်  (ဤဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူြဖစ်ပါက အသက် 

၃၅ ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ) ၃၅ ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ) 

 (ဃ) အမှတ်စ်(က)(ခ)(ဂ) ေလ ာက်ထားလိသုမူျားသည် ကွန်ပျတာက မ်းကျင်စွာ 

အသုံးြပိုင်ရမည်။

 (င) အမှတ်စ်(က)(ခ)(ဂ) ေလ ာက်ထားလုိသူများသည် အိမ်ေထာင်မရိှသူ လူပျိ/

အပျိ ြဖစ်ရမည်။

  (ဤဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဝဲန်ထမ်းြဖစ်ပါက ကင်းလွတ်ခွင့် (ဤဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ကင်းလွတ်ခွင့် 

ြပသည်။)ြပသည်။)

  (စ ) အမှတ်စ်(ဃ)(င)(စ)(ဆ) ေလ ာက်ထားလုိသူများသည် (၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက် 

ေနတွင် အသက် (၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက် (၃၀)ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ။

 (ဆ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆုံး (၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ရမည်။

၃။ ေလ ာက်လ ာပံုစံအား တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ဦးစီးမှးုံး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဒုတိယြပည်နယ်မှးဦးစီးမှးုံး ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)ှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)များတွင်   ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပီး   ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ 

ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ြပရမည-်

 (က) ဘွဲလက်မှတ်မိတ 

 (ခ) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ 

 (ဂ) အမှတ်စ်(ဃ)မှ(ဆ)အထိေလ ာက်ထားသူများသည ်အေြခခံအလယ်တန်း 

အဆင့် ပညာေရးအေထာက်အထားမိတ 

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 

 (င) အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ 

 (စ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ 

 (ဆ) ေလ ာက်လ ာှင့အ်တ ူအကျင့်စာရတိ ေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုး 

ေဒသကီး/ ြပည်နယ်/မိနယ် ရဲတပ်ဖဲွစခန်းတစ်ခုခုမှ ေထာက်ခံစာမူရင်းှင့် 

ပတ်စပိုအရယ် ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ  ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 

 (ဇ) ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိတစ်ဦးဦး၏ ေထာက်ခံချက်

၄။ အစိုးရဌာနများတွင ်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့ဝန်ထမ်းများ ဝင်ေရာက ်

ေြဖဆိုခွင့်မြပပါ။  

၅။ ေလ ာက်လ ာများကိ ု(၆-၈-၂၀၂၁)ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထား၍ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် 

ြပည်သူအင်အားဆိုင်ရာ ဝန်ကီးုံး၊ ုံးအမှတ် (၄၈)၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီးမှး 

ုံးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊   ေနြပည်ေတာ်၊  ဒုတိယြပည်နယ်မှးုံး 

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)ှင့်     ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)များတွင်    လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ေလ ာက်ထားရမည်။

၆။ အမှတ်စ်(က)မှ(ဂ)အထေိလ ာက်ထားသမူျားသည် အဂ  လပ်ိစာေရးေြဖ၊ ကွန်ပျတာ၊ 

လေူတွ တ်ေြဖှင့် အမှတ်စ်(ဃ)မှ(ဆ)အထ ိေလ ာက်ထားသမူျားသည် လေူတွ တ်ေြဖ 

တိုကိ ုသက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်များှင့ ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် 

တိုတွင် ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ ေြဖဆိုမည့်ေနရက်အား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ၊ ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဒတုယိြပည်နယ် 

ဦးစီးမှးုံး ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)များတွင် ေကညာ 

ေပးပါမည်။ ဝန်ကီးဌာန၏ Website www.mip.gov.mmwww.mip.gov.mm တွင် ေဖာ်ြပထားပါမည်။

၇။ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှး 

ုံးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဒုတိယြပည်နယ်မှးုံး 

ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်  (ေြမာက်ပိင်ုး)များသိုြဖစ်ေစ၊ ုံးအမှတ် (၄၈)၊ 

ေနြပည်ေတာ်သို လကူိယ်ုတိင်ုြဖစ်ေစ၊ တယ်လဖီန်ုးအမှတ် ၀၆၇-၄၃၁၂၇၉၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၀၂၊ 

၀၆၇-၄၃၁၀၁၃ များသိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

မီးေဘးေရှာင် မီးေဘးေရှာင ်

မေလာင်ခင်တားမေလာင်ခင်တား

ရတနာရတနာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ြပည့်ေသွးြပည့်ေသွး

ေကာေကာ

သစ်ေတာသစ်ေတာ

ရတနာရတနာ

ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်း

ပါပါ



ဇူလိုင်   ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၀၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

မ လာတက သိုလ်မ လာတက သိုလ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် BTHM သင်တန်းအတွက်၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် BTHM သင်တန်းအတွက်

ပထမှစ် သင်တန်းသားေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းပထမှစ် သင်တန်းသားေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ မ လာတက သိလ်ုတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘဲွသင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်ပုိချမည် 

ြဖစ်ပါသည-်

စ် သင်တန်း အပ်ှင်းမည့် သင်တန်း လက်ခံခွင့်ြပ မှတ်ချက်စ် သင်တန်း အပ်ှင်းမည့် သင်တန်း လက်ခံခွင့်ြပ မှတ်ချက်

      ဘဲွ ကာလ  မည့်ဦးေရ      ဘဲွ ကာလ  မည့်ဦးေရ

(၁) Bachelor of Tourism and BTHM (၄)ှစ် (၂၅၀)ဦး အချန်ိြပည့်

 Hospitality Management

၂။ အဆိုပါ ဘွဲသင်တန်းအတွက် ၂၀၂၀ခုှစ် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲကို 

ေအာင်ြမင်သမူျားသာ ေလ ာက်ထားိင်ုပီး အဂ  လပ်ိစာဘာသာရပ်၌ အနည်းဆံုး 

အမှတ်(၆၀)ရရိှထားပီး စစုေုပါင်းအမှတ် (၄၀၀)ှင့ ်အထက် ရရိှသမူျား ြဖစ်ရမည်။ 

သတ်မှတ်ေလ ာက်လ ာပုစံအံား မ လာတက သိလ်ု ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် 

လည်းေကာင်း၊ https://www.mdl.edu.mm/wp-content/uploads/2019/06/https://www.mdl.edu.mm/wp-content/uploads/2019/06/

BTHM.pdfBTHM.pdf မှလည်းေကာင်း ထုတ်ယူ၍ တိုက်ိုက်ေလ ာက်ထားိုင်ပါသည်။ 

၃။ သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက ် - ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

၄။ ေလ ာက်လ ာတင်သွင်းရမည့်ေနရာ - ေကျာင်းသားေရးရာဌာန၊   

            မ လာတက သိုလ်။ 

၅။ ေလ ာက်လ ာစတင်ထုတ်ေပးမည့်ရက ် - ၂-၈-၂၀၂၁

၆။ ေလ ာက်လ ာစတင် တင်သွင်းရမည့်ရက ် - ၂-၈-၂၀၂၁

၇။ ေလ ာက်လ ာပိတ်ရက် - ၃၀-၈-၂၀၂၁

၈။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ေကညာမည့်ရက ်- ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ

၉။ ေကျာင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ရမည့်ရက ် - ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

၁၀။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းှင့ ်ကိက်ုညသီမူျား ေလ ာက်ထားိင်ုသည်။ 

 (က) ေလ ာက်ထားသူသည်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာုိင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) ၂၀၂၀ခုှစ်တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ ေြဖဆို 

ေအာင်ြမင်သူသာြဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ) အြခားတက သိုလ် တစ်ခုခုတွင် တက်ေရာက်ပညာသင်ကားေနသူ 

မြဖစ်ရ။ 

 (ဃ) ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများကို 

ပူးတွဲတင်ြပရမည-်

 (၁) တက သိုလ်ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲတွင ်ရရှိေသာ ရမှတ်စာရင်းမူရင်း

 (၂)  ေလ ာက်ထားသှူင့ ်မဘိှစ်ပါးစလုံး၏ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား 

(မိတ )

 (၃) လိုင်စင်ဓာတ်ပု(ံ၂)ပုံ (ပူးတွဲ)

၁၁။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို မ လာတက သိုလ်၌ ေကညာထားပါမည်။ 

ဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည် ေကျာင်းလာေရာက်အပ်ှံသည့်အခါ ေကျာင်းသားှင့ ်

မိဘှစ်ပါး၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား မူရင်းများကိ ုမပျက်မကွက်(မပျက် မပျက်မကွက(်မပျက် 

မကွက်)မကွက်) ယူေဆာင်လာရမည်။ 

၁၂။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက မ လာတက သိုလ် ေကျာင်းသားေရးရာဌာန 

ဖန်ုးနပံါတ် ၀၉-၄၀၂၅၃၉၅၃၂၊ ၀၉-၄၀၂၆၈၁၆၂၁ သို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုပါသည်။ 

 ခင်ြမင့်ဝင်းခင်ြမင့်ဝင်း

 ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ) ဌာနမှး(သင်တန်းေရးရာ)

 မ လာတက သိုလ် မ လာတက သိုလ် 

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃)ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈နာရီတွင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Hotels Group မိသားစုMax Hotels Group မိသားစု

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ် (၁၃၃) ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈နာရီတွင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Energy မိသားစုMax Energy မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့်ကာလအတွင်း 

လမူ ကဏုာလပ်ုငန်းများတွင် တက်က စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက် 
ခဲ့ကသည့ ် ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း၊ မိုးကုတ်မိနယ ်
ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖွဲမှ တပ်စုမှး ေဒ စိန်စိန်ွဲသည် 
၁၃-၇-၂၀၂၁(အဂ   ါေန )တွင်လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်တံတား 
မိနယ် ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွမှး ဦးဝင်းုိင်ှင့် 
ကျိင်းတံုမိနယ်ကက်ေြခနီသူနာြပတပ်ဖဲွမှ တပ်စုမှး ဦးေယာ 
ဟန်တိုသည် ၁၅-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန )တွင်လည်း 
ေကာင်း ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများဥက   ှင့်အမ ေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ
ကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များကက်ေြခနီေစတနာလုပ်အားရှင်များ

ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း

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

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

ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်းေကျာင်း[TTC]ကမာရတ်၏  မိဘဆရာအသင်းတွင ်  အမ ေဆာင် 
နာယကကီးအြဖစ ်ှစ်ေပါင်းများစွာေကျာင်း၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မ များှင့်ပညာရည်တိုးတက်မ များ
အတွက်  အဘက်ဘက်မှ  ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါေသာ  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး  မဟာသေရစည်သူ 
ဦးေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း) အသက်(၇၈)ှစ်သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်ေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်းေကျာင်း[TTC]အတွက် ကီးမား
ေသာဆုံး ံးမ တစ်ရပ်ြဖစ်ပါ၍ မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ေကျာင်းအုပ်ကီးေကျာင်းအုပ်ကီး
ှင့် ှင့် 

ထက်၊ လယ်၊ မူ ဆရာ၊ ဆရာမများထက်၊ လယ်၊ မူ ဆရာ၊ ဆရာမများ
ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်းေကျာင်း[ေလ့ကျင့်ေရးအထက်တန်းေကျာင်း[TTCTTC]

ကမာရတ်မိနယ်ကမာရတ်မိနယ်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးတင်ယုဦးတင်ယု

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

ကေမ ာဇဘဏ်ှင့်ကေမ ာဇအုပ်စု နာယက သေရစည်သ ူဦးေအာင် 

ကိုဝင်း၏ ဖခင်ကီး ဦးတင်ယု အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန) ညေန ၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်

ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကွယ်လွန်သ ူဦးတင်ယ ုေကာင်းရာသဂုတသိို ေရာက်ရိှပါေစေကာင်း 

ဆုေတာင်းေမတ ာပိုသ အပ်ပါသည်။

ဦးထွန်းြမင့်ိုင်(ဥက   )ဦးထွန်းြမင့်ိုင(်ဥက   )

Asia World Group of CompaniesAsia World Group of Companies

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးတင်ယုဦးတင်ယု

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ကေမ ာဇဘဏ်ှင့် ကေမ ာဇအုပ်စု တည်ေထာင်သူ 

နာယကကီးဦးေအာင်ကိုဝင်း၏ ဖခင်ကီး ဦးတင်ယု၊ 
အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ အထူး 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးရှိန်ဝင်း(ဥက   )ဦးရှိန်ဝင်း(ဥက   )
Tet Lann Group of CompaniesTet Lann Group of Companies

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု

Hotel POPULAR Hotel POPULAR MYANMARMYANMAR, Summit Plastic, Summit Plastic

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန (ေဒ စန်းရင်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ေဒ ွန်လင်း)၊  ဦးေအာင်ေဇာ်-ေဒ သဇင်၊ 

ဦးသန်ိးလွင်-ေဒ ွန်ချိတို၏ချစ်လှစွာေသာ အစ်ကိုကီး၊ ဦးယွင်းသ-ေဒ ခင်ေအးဝင်း၊ ဦးတင်ထွန်းဦး 
(Summit Plastic)-ေဒ ေဌးေဌးက၊ ေဒ ေအးေအးြမင့၊် ဦးလှမျိးေအာင်-ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ ဦးကျင်ဦး 
(Chairman- POPULAR Group)-ေဒ ေချာစုလွင်(Vice  Chairman -POPULAR Group)၊ ဦးေဇာ်ဦး-
ေဒ ချိချိဦး၊ ေဒ မမိိက၊ ဦးသန်းဦး-ေဒ မိုးှင်းြဖ၊ ဦးညညီဆီန်း-ေဒ ဇင်ေမလတ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ကိုသိန်းေမာ်ဦး-မခင်စုလ  င်၊ ကိုလှမင်းသိန်း-မခင်ြဖှင်းသက်၊ ကိုရဲေခါင်-
မတင်ဇာလွင်၊ မအိြဖတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘကီး၊ ေြမး(၁၅)ေယာက်တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ 
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး ဦးမင်းစံသည ်၁၈-၇-၂၀၂၁ 
(တနဂ  ေေွန) ည ၇:၃၀နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၌ (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါ 
သြဖင့ ်မိသားစုှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ။

ချင်ဟိုေတာင် ဘွန်ေချာင်းအသင်းချင်ဟိုေတာင ်ဘွန်ေချာင်းအသင်း
ဘုန်းကီးလမ်း၊ ရန်ကုန်ဘုန်းကီးလမ်း၊ ရန်ကုန်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု

Hotel POPULAR Hotel POPULAR MYANMARMYANMAR, Summit Plastic, Summit Plastic

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ေဒ စန်းရင်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ေဒ ွန်လင်း)၊  ဦးေအာင်ေဇာ်-ေဒ သဇင်၊ 

ဦးသိန်းလွင်-ေဒ ွန်ချိတို၏ချစ်လှစွာေသာ အစ်ကိုကီး၊ ဦးယွင်းသ-ေဒ ခင်ေအးဝင်း၊ ဦးတင်ထွန်းဦး 
(Summit Plastic)-ေဒ ေဌးေဌးက၊ ေဒ ေအးေအးြမင့်၊ ဦးလှမျိးေအာင်-ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ ဦးကျင်ဦး 
(Chairman- POPULAR Group)-ေဒ ေချာစုလွင်(Vice  Chairman -POPULAR Group)၊ ဦးေဇာ်ဦး-
ေဒ ချိချိဦး၊ ေဒ မိမိက၊ ဦးသန်းဦး-ေဒ မိုးှင်းြဖ၊ ဦးညီညီဆန်း-ေဒ ဇင်ေမလတ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ကိသုန်ိးေမာ်ဦး-မခင်စလု  င်၊ ကိလှုမင်းသန်ိး-မခင်ြဖှင်းသက်၊ ကိရုေဲခါင်-မတင်ဇာ 
လွင်၊ မအိြဖတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘကီး၊ ေြမး(၁၅)ေယာက်တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ 
သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး ဦးမင်းစံသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည 
၇:၃၀နာရတွီင် ရန်ကန်ုမိ၌ (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ။

ြမန်မာြပည်ခ ီးကျန်းမျိးွယ်စုအသင်းြမန်မာြပည်ခ ီးကျန်းမျိးွယ်စုအသင်း
၁၉ လမ်း၊ ရန်ကုန်၁၉ လမ်း၊ ရန်ကုန်

စာအုပ်စာေပ စာအုပ်စာေပ 
လူမိတ်ေဆွလူမိတ်ေဆွ

သင့်သင့်

ေသွးေသွး

ြဖင့် ြဖင့် 

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃) ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏   ချစ်လှစွာေသာဇနီး  ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၈ နာရတွီင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Cement မိသားစုMax Cement မိသားစု

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃)ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး  ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၈ နာရတွီင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့်  မိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Ayeyarwady Foundation မိသားစုAyeyarwady Foundation မိသားစု

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃) ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး  ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၈ နာရတွီင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Myanmar Construction မိသားစုMax Myanmar Construction မိသားစု

အထူးေကကွဲဝမ်းနည်းြခင်းအထူးေကကွဲဝမ်းနည်းြခင်း

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်

DIL Co.,Ltd.မှ ဒါုိက်တာ ဦးကျင်ဦး၏ဖခင်၊ Popular 
Plastic လုပ်ငန်းစု(နာယက)ဦးမင်းစံသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ 
(တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ၊ ဒါိုက်တာအဖွဲှင့်ကုမ ဏီဝန်ထမ်းများဥက   ၊ ဒါိုက်တာအဖွဲှင့်ကုမ ဏီဝန်ထမ်းများ
DIL Co.,Ltd.DIL Co.,Ltd.

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ ေမာရဝတီလမ်း 

သွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃)ေန Max Myanmar Group မှ Group CEO 

Dr.ေသာင်းဟန်၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၈ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Myanmar Holding မိသားစုMax Myanmar Holding မိသားစု

 အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ြမန်မာုိင်ငံြမင်းစီးအားကစားအဖဲွချပ်- 

ဒုဥက    ဦးကျင်ဦး - ေဒ ေချာစုလွင်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်ကီး ဦးမင်းစ(ံနာယက-
ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လပ်ုငန်းစ)ု အသက် 
(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန )  
ည ၇:၃၀ နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ  
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

POWER TRADING မိသားစုPOWER TRADING မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံြမင်းစီးအားကစားအဖွဲချပ်-

ဒုဥက    ဦးကျင်ဦး-ေဒ ေချာစုလွင်တို၏ ချစ်လှ 

စွာေသာ ဖခင်ကီး ဦးမင်းစံ(နာယက-ေပ ြပလာ 

ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု) အသက်(၉၂)ှစ်သည် 

၁၈-၇-၂၀၂၁  (တနဂ  ေွေန )  ည ၇:၃၀ နာရီ 

တွင်ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 

သည်။

မဟာဖန်တီးရှင် ကမု ဏလီမီတိက် မသိားစုမဟာဖန်တီးရှင် ကမု ဏလီမီတိက် မသိားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးကီး ေမာင်ေမာင်အုန်း(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးကီး ေမာင်ေမာင်အုန်း(ငိမ်း)

အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်
 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဗဟိုြပည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ချေကာ်မတီုံး(ငိမ်း)၊  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဗဟိုြပည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ချေကာ်မတီုံး(ငိမ်း)၊ 

ဗိုလ်မှးထွန်းထွန်းအုံး(ငိမ်း) - ေဒ ဝင်းစ ာဆန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီးြဖစ်သူသည် ၁၃-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်ေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

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

Myanmar Yutani Co., Ltd. Mirai Holding Co., Ltd. 
Japan Excellent Health Care Services Co.,Ltd. တို၏ 
အကံေပးပုဂ ိလ် (Advisor)  ဆရာဦးေစာဝင်း၏  မိခင်ကီး 
ေဒ ြဖြဖဝင်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၇ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
ေကာင်းကားသရိပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

Mr. Yoshinori Komaru, Managing Director ှင့် Mr. Yoshinori Komaru, Managing Director ှင့် 
ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေစာဝင်းေသာင်(ဗသက-၆၈)ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေစာဝင်းေသာင(်ဗသက-၆၈)

အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ က န်းလှမိေန ဦးဘိုးေသာင်-

ေဒ ြမကီးတို၏သား၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၏ခင်ပွန်း 

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေစာဝင်းေသာင်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားသည့အ်တွက် မသိားစှုင့အ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရ 

ပါသည်။ သူငယ်ချင်းေကာင်းမွန်ရာဘဝေရာက်ပါေစ-

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၆၈)မိသားစုများဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၆၈)မိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ရီတာြမင့်ေဒ ရီတာြမင့်

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

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ဦးသန်းရ(ီဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး-ငမ်ိး၊ ြမန်မာ ့

ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်)   ဥက    AGD ဘဏ်၏ 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒ ရီတာြမင့(်Managing Director, Taw 
Win Travel Co.,Ltd.) အသက်(၇၁)ှစ်သည် ၁၇-၇-
၂၀၂၁(စေနေန) နနံက် ၁နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်ထပ်တထူပ်မ  အထူးဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်အရာထမ်းဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်အရာထမ်း
အမ ထမ်းများအမ ထမ်းများ

ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊  အမှတ်(၁၃၃)  ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈နာရီတွင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Highway မိသားစုMax Highway မိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ြမန်မာိုင်ငံြမင်းစီးအားကစားအဖွဲ 

ချပ်-ဒုဥက    ဦးကျင်ဦး-ေဒ ေချာစုလွင် 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်ကီး ဦးမင်းစ ံ
(နာယက - ေပ ြပလာ ပလတ်စတစ် 
လုပ်ငန်းစု) အသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-
၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် 
ဘဝတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံြမင်းစီးအားကစားအဖွဲချပ်ြမန်မာိုင်ငံြမင်းစီးအားကစားအဖွဲချပ်

သင့်သင့်
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်
အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ

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

ပါေမာက ေဒါက်တာဦးြမင့်ေဆွပါေမာက ေဒါက်တာဦးြမင့်ေဆွ
အိုး၊ အေကာ၊ အဆစ်အထူးကုဆရာဝန်ကီးအိုး၊ အေကာ၊ အဆစ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး

ပါေမာက (ငိမ်း)၊ အိုးေရာဂါပညာဌာန၊ မ ေလးေဆးတက သိုလ်ပါေမာက (ငိမ်း)၊ အိုးေရာဂါပညာဌာန၊ မ ေလးေဆးတက သိုလ်

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်း၊ (၄၉၉-ခ)ေန 

ေဒ ွန်ွန်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးေမာင်ေမာင်-ေဒ အတင်)တို၏သားကီး၊ 
(ဦးeာဏ်သိုင်း-ေဒ ြမ)တို၏ သားသမက်၊ ဦးြမင့်ေဝ-ေဒ နန်းတင်ေဌး၊ (ဦးကိုကိုေမာင)်-
ေဒ ခင်ေအးဝင်း၊ ေဒ လဲ့လဲ့-ဦးသန်ဇင်ဦးတို၏အစ်ကိုကီး၊ ကိုမျိးသူရိန်-မစိမ့်စိမ့်စိုး၊ 
ေဒါက်တာမျိးရာဇာ-မုလ  င်ဝင်း၊ ေဒါက်တာမျိးေတဇာလင်း- ေဒါက်တာေွးချစ်လ  င်၊ 
ေဒါက်တာရဲမုိးေဆွ၊ မအေိရ စင်တို၏ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ မမျိးြမတ်ုိးခင်၊ 
မခင်မဒီေကျာ်၊ မိုရာနဒီလင်းတို၏ချစ်လှစွာေသာ ဘိုးဘိုးကီး၊ တူ/တူမ ခုနစ်ေယာက် 
တို၏ ဘကီး၊ ေဒါက်တာ ဦးြမင့်ေဆွသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) နံနက်တွင် 
ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ  ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ
အေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃)ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈နာရီတွင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့်  မိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Max Logistics & Max Well Trading မသိားစုMax Logistics & Max Well Trading မသိားစု

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)

အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ြပည်လမ်း၊ 

ေမာရဝတီလမ်းသွယ်၊ အမှတ်(၁၃၃) ေန Max 

Myanmar Group မှ Group CEO Dr.ေသာင်းဟန် 

၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်းသည ်

၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈နာရီတွင် ကွယ် 

လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် 

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Shwe Yaung Pya Argo မိသားစုShwe Yaung Pya Argo မိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သူငယ်ချင်း ဗုိလ်ကီးေနမျိးုိင်-ေဒ ခင်မာလွင်တုိ၏ 

မိခင် ေဒ ေအးသန်း အသက်(၇၄)ှစ်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ 
ရက်တွင် အင်းတုိင်မိ တဆရ-၃ (၁၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သရိှိရသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါေကာင်း။

သူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

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

ေဒ စန်းကည်(ေရ နဂါး သက  န်းတိုက်)ေဒ စန်းကည(်ေရ နဂါး သက  န်းတိုက်)
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေမတ ာလမ်း၊ 
အမှတ်-၁၀၁၆ေန (ဦးဘသန်း-ေဒ မဲ)တို၏ သမီး၊ (ဦးတင်လှ)၏ ဇနီး၊ 
ဦးသန်းိုင်-ေဒ သန်းသန်းဦး၊ (ဦးေဇာ်ေဇာ်မိုး)-ေဒ ေအးေမာ်လွင်၊ ဦးညီ 
ညရိှီန်-ေဒ နနီလွီင်တို၏ မခိင်ကီး၊ ေြမး ခနုစ်ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ စန်း 
ကည်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) နနံက် ၁၁:၃၇ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျိးမိတ် ေဆွအေပါင်းတုိအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၄-၇-၂၀၂၁ 
(စေနေန)တွင် အထက်ပါေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 
က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု

Hotel POPULAR Myanmar, Summit PlasticHotel POPULAR Myanmar, Summit Plastic

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ေဒ စန်းရင်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ေဒ ွန်လင်း)၊  ဦးေအာင်ေဇာ်-ေဒ သဇင်၊ ဦးသန်ိးလွင်-

ေဒ ွန်ချိတို၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်ကိုကီး၊ ဦးယွင်သ-ေဒ ခင်ေအးဝင်း၊ ဦးတင်ထွန်းဦး(Summit Plastic)-ေဒ ေဌး 
ေဌးက၊ ေဒ ေအးေအးြမင့်၊ ဦးလှမျ ိးေအာင်-ေဒ ေအးေအးဝင်း၊ ဦးကျင်ဦး (Chairman- POPULAR Group)-ေဒ ေချာစုလွင် 
(Vice  Chairman -POPULAR Group)၊ ဦးေဇာ်ဦး-ေဒ ချိချိဦး၊ ေဒ မမိိက၊ ဦးသန်းဦး-ေဒ မိုးှင်းြဖ၊ ဦးညညီဆီန်း-
ေဒ ဇင်ေမလတ်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင် ကုိသိန်းေမာ်ဦး-မခင်စုလ  င်၊ ကုိလှမင်းသိန်း-မခင်ြဖ 
ှင်းသက်၊ ကိုရဲေခါင်-မတင်ဇာလွင်၊ မအိြဖတို၏ ချစ်လှစွာေသာဘကီး၊ ေမာင်ဟိန်းထက်ဦး၊ ေမာင်ဘုန်းေနမင်း၊ 
ေမာင်ဝင်းထက်ေအာင်၊ မမိုးခတ ာ၊ ေမာင်အာကာမင်းစ၊ံ ေမာင်မိုးယံမင်း၊ မနန်းေရ စင်ဝင်း၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းထက်၊ 
မေအးရတနာမွန်၊ မေမသက်မင်းစ၊ံ ေမာင်ဘန်ုးြပည့ေ်မာင်၊ မဆထုက်၊ မပူါရှင်းသန်၊ ေမာင်ဥက ာမင်းစ၊ံ မဇွန်ပွင့မ်င်း 
စံတို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး ဦးမင်းစံသည ်
၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) ည ၇:၃၀နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်
ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းလင်းဦးဦးထွန်းလင်းဦး
အသက်(၄၅)ှစ်အသက်(၄၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်ေန ဦးစိုးထွန်း(အကီးတန်းဒု-ဥက   ၊ 
ြမန်မာုိင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖဲွချပ်)- (ေဒ ခင်သန်းလှ)တုိ၏သားကီး၊  ဦးကိုကို 
ကီး-ေဒ ေဝေဝေကျာ်တို၏ သားသမက်၊ ေဒါက်တာ ေဒ ခင်ဦးလှ(သားဖွား
မီးယပ်အထူးကဆုရာဝန်ကီး-ငမ်ိး)၏တ၊ူ ေဒ ဝင်းမင်းသန်း၏ချစ်လှစွာေသာ
ခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးသန်ဦး-ေဒ ညိမ်းေအးလ  င်တို၏အစ်ကို၊ ေမာင်သီဟထွန်းဦး၊ 
ေမာင်န ထွန်းဦး၊ ေမာင်ေကာင်းြမတ်ထွန်းဦးတုိ၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည် 
၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန) ည ၁၁:၄၀ နာရတွီင်ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးအုန်းရှိန်ဦးအုန်းရှိန်
B.A (History)B.A (History)

လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(သွား/လာ)(ငိမ်း)လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(သွား/လာ)(ငိမ်း)

ြမန်မာ့မီးရထားြမန်မာ့မီးရထား

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ နတ်တလင်းမိနယ်၊ ဒမငယ်ရာ (ဦးဘုိးမင်း-ေဒ သန်းေရ )တုိသားငယ်၊ မေကွး 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ြမင်ကွန်းမိ (ဦးဖိးွန်-ေဒ လှစန်ိ)တို၏သားသမက်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)၊ 

(၂၈)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်သရီ(ိ၅)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၇)ေန ေဒ ခင်ေအးြမင့၏်ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ခင် 

မိုးမိုးဦး၊ ဦးတင်ေအာင်မိုး-ေဒ စိုးစိုး ပံး၊ ဦးေကျာ်စိုးမိုး၊ ဦးလှြမတ်မိုး၊ ဦးလှြမတ်စိုး-ေဒ ခင်ညိမ်းလင်း၊ 

ဦးေဇာ်မိုးေထွးတို၏ေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊ ေမာင်ရစွဲမ်းမိုးခန်၊ ေမာင်ရဲိင်ုမိုးခန်၊ ေမာင်ခန်ေကျာ်ေဇာတို၏အဘိုး 

ဦးအန်ုးရိှန်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅:၂၅နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  ကျန်ရစ်သမူသိားစု

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

ဗန်းေမာ်တက သိုလ်ဗန်းေမာ်တက သိုလ်

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

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

ေဒ ခင်ခင်ေအး)တို၏ သားလတ်၊ (ဦးစိုးွန်)-ေဒ ေအးသန်းတို၏ သား 
သမက်၊ (ဦးေအာင်သိန်း)၏ညီ၊ ဦးတင်ထွန်း (အေကာက်ခွန်-ငိမ်း)-
ေဒ ေလးေလးတုိ၏အစ်ကုိ၊ ေဒ ပံး ပံးေမာ် (အထက-၄၊ ပုဇွန်ေတာင်-

ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ေချာစုစုသွယ်၊ ေဒ အိ ာြမင့်ြမတ ်

ေအာင်တုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်လင်းသန်၊ မယွန်းဝတီလင်းတုိ၏ 

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

နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်ထိန်ပင်သုသာန်သို 
ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးရှိ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

အေပါင်းအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဦးြမင့်ဝင်းဦးြမင့်ဝင်း
ကထိက(ငိမ်း)နည်းပညာတက သိုလ်(ေကျာက်ဆည်)ကထိက(ငိမ်း)နည်းပညာတက သိုလ်(ေကျာက်ဆည)်

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊     ပဲွယ်ကုန်းမိ၊   ထိန်ေတာရာေန 

(ဦးေကျာ်တင်)-ေဒ အုန်းွန်တို၏သား၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ြမစ်ငယ်(ြမစ်တူး)ေန (ဦးစိန်မင်း)-ေဒ ခင်ပံးရီတုိ၏သားသမက်၊ ရန်ကုန် 

မိ၊ အင်းစိန်(ေအာင်ဆန်း)ေန ေဒ ဝင်းမင်းသိမ်း-ကထိက GTI(အင်းစိန်)၏ 

ခင်ပွန်းသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေေွန)ည ၉:၃၇ နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁(တနလ  ာေန) ညေနတွင် 

ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

အေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။   ကျန်ရစ်သမူသိားစု

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

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

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ၂၅ ကေမ ာဇရိပ်သာေန (ဗိုလ်မှးကီးဘေရ -ေဒ ြမသိန်း)တို၏သား 

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၄)၊ ပွဲစားလမ်းေန (ဦးသာထွန်း-ေဒ သန်းသန်း)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ လဲ့လဲ့ေအး 
၏ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ထက်ြမတ်လင်း (ေခတ -စင်ကာပ)ူ၏ဖခင်၊ ဦးေဇာ်ြမင့-်ေဒ ခင်ေမလ  င်၊ ေဒ ခင်ှင်းေအး၊ 
ဦးေဇာ်ဆန်း-ေဒ စန်းစန်းရီ၊  (ဦးေဇာ်တင့်)-ေဒ ေမလတ်၊  (ဦးိုင်ိုင်)၊  ေဒ ခင်ြမသွယ်၊ ေဒ ခင်ြမွယ်၊ 
Dr.ဦးဦးဟန်-ေဒ ခင်ြမေဝ၊ ေဒ ခင်ြမေရ ၊ ေဒ ခင်ြမလွင်တုိ၏ ည/ီေမာင်၊ ဦးေဇာ်လင်း-ေဒ ေမသက်ွယ်တုိ၏ 
အစ်ကုိသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် ထိန်ပင် 
သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း

ဆက်သွယ်ေရးအရာရှိ(ငိမ်း)ြပည်ပေရေကာင်းဆက်သွယ်ေရးအရာရှ(ိငိမ်း)ြပည်ပေရေကာင်း

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

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးှင့် ိင်ုငြံခား စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 
 န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးeာဏ်ဝင်း 
အသက်(၆၃)ှစ်သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင် ရန်ကုန် 
မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရ 
ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ
ပင်စင်ဦးစီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယိကာမကီး

ေဒ မိုးစ ာေဒ မိုးစ ာ
အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်

(ဦးခင်စိုး)-ေဒ ြမရတီို၏ သမီး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ် 
ေန ဦးေမာင်စုိး၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးသန်းစိုး)၊ (ဦးကည်စုိး)၊ 
ေဒ ေလဒီသန်းတုိ၏ ညမီ၊ ေဒ ယ်ဝင်းေအာင်၊ ေဒ ယ်ယ်ထွန်း 
တို၏ အစ်မ၊  ကိုပိုင်စိုးခန်-မဟန်သီထွန်း၊  မသက်မွန်စိုးတို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ဖီဖီ၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားသည် ၁၈-
၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန ) နနံက် ၇:၅၅ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) 
 မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်မှး မျိးြမင့်(ေလ)(ငိမ်း)   အသက်(၇၈)ှစ်ဗိုလ်မှး မျိးြမင့(်ေလ)(ငိမ်း)   အသက်(၇၈)ှစ်
ေလ/၁၄၅၇၊ D.S.A (၈)ေလ/၁၄၅၇၊ D.S.A (၈)

ေဒ မာလာြမင့်(B.A)   ေဒ မာလာြမင့(်B.A)   အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
အယ်ဒီတာ၊ ိုင်ငံတကာေရးရာ၊ ပါတီစာနယ်ဇင်းအယ်ဒီတာ၊ ိုင်ငံတကာေရးရာ၊ ပါတီစာနယ်ဇင်း

 ရန်ကန်ုမိေန [ဗိလ်ုမှး ေမာင်ကည်(ငမ်ိး)-ေဒ တင်တင်]တို၏ သားှင့ ်သမီးေခ းမ၊ [ဗိလ်ုမှး မျိးြမင့(် န်မှး-
ငမ်ိး၊ ပ်ုရှင်ေကာ်ပိေုရးရှင်း)-ေဒ သန်းသန်းြမင့်]တုိ၏ သားသမက်ှင့် သမီးကီး၊ ဦးဲွြမင့်သိန်း(ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး၊ 
စာကည့တ်ိက်ုေဖာင်ေဒးရှင်း)-ေဒ စပံယ်(MRTV-ငမ်ိး)၊ ဗိလ်ုမှးဘန်ုးကည်ေအာင်(ငမ်ိး) (ဒ-ု န်ချပ်၊ ြပည်ေထာင်စ ု
လ တ်ေတာ်ုံး)-ေဒ ြမစန်းရည်(ဇဇူ)ူတို၏ ဖခင်ှင့ ်မခိင်၊ ဦးမျိးလ  င်(ဘ.ဓ.ရ-ငမ်ိး)-ေဒ သန်းသန်းတင့(်ဘ.ဓ.ရ-ငမ်ိး)၊ 
ဦးမျိးသွင(်စ.စ.စ-ငိမ်း)-ေဒ ထက်ထက်၊ ဦးေဖ ေဖေကျာ်-ေဒ ခင်မျိးတင့်တို၏ အစ်ကိုကီးှင့ ်အစ်မကီးတိုသည ်
၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန )ှင့် ၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် NYGH ှင့်ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ တိုက် (၁၇)၊ အခန်း (၉)၊  
ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၌  ကွယ်လွန်သွားကသြဖင့ ်  ေကာင်းမွန်စွာသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား  အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၀၊  ၂၀၂၁

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(မိုးကုတ်မိ)
အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်

မုိးကုတ်မိ၊ ေဈးေဟာင်းရပ် ဘရုားဒါယကာ (ဦးထွန်းေရ )-ေဒ လှကည် 
တို၏သမီး၊ ေဒ ရီရီြမင့်၏ ညီမ၊ ေဒ ကည်ကည်ြမင့်၊ ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ 
ကိေုဇယျာထွန်း၊ မအအိေိထွးတို၏အစ်မ၊ Dr. ေသာင်းဟန် (Max Myanmar 
Group CEO)၏ဇနီး၊ Dr လင်းထက်ဟန် @ Demo (USA), ေမာင်ဟန်ိးြပည့စ်ု ံ
@ Marshall တို၏ ချစ်ြမတ်ိုး ေလးစားအားကိုးရသည့်မိခင ်ေဒ ြမင့်ြမင့ ်
သန်းသည် အမှတ်(၁၃၃)၊ ြပည်လမ်း၊ ေမာရဝတီလမ်းသွယ်ေနအိမ်၌ ၁၄-
၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန)တွင် ေအးချမ်းစွာကွယ်လွန်ခဲပ့ါသြဖင့ ်ေရေဝးသသုာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ရက်လည်တရားနာကိ ု၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 
ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန ေဆွမျိးမိတ်ေဆွအေပါင်း 
တိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]                                                          ကျန်ရစ်သမူသိားစု

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဦးတင်ေဖ(၃)ဦးတင်ေဖ(၃)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ဥက   ၊ အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းဥက   ၊ အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ရာသက်ပန်အသင်းဝင်အမှတ်(၇၀၈)၊ ဦးတင်ေဖ(၃)

သည ်၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက ်ည ၇:၁၉ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်၁၈-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ေရေဝးသသုာန်သို 

ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းသူ/အသင်း 

သားများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

ဦးမျိးသန်ဦးမျိးသန်
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ငိမ်း)အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ငိမ်း)
(ဦးစိုးလှ-ေဒ သင်းေထွး)တို၏သား၊ (ဦးသန်းြမင့-်ေဒ သန်းြမ)တို၏ 

သားသမက်၊ ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်မိုးေကာင်းကင် 
ထက်၊ မေကေကစုိး (Emirater Airlines) ေမာင်သန်ေဇာ်ထက်တုိ၏ ဖခင်၊ 
ဦးသန်းိုင်-ေဒ ွန်ွန်ရင်၊ ေဒ သန်းသန်းေဌးတို၏ ညီ/ေမာင်၊ ေဒ မိုမို 
သန်း(ဒု-ွန်မှး-SECM)၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး-ေဒ ေအးေအးစိုးတို၏အစ်ကို 
အမှတ်(၃၈)၊ ဆီဆုံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်ေန ဦးမျိးသန်သည ်၁၈-၇-
၂၀၂၁ ရက် ည ၉:၁၅ နာရီတွင် ရန်ကုန် ြပည်သူေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန် 
သွားပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်စန်းသွယ်(ေညာင်ေလးပင်မိ)ေဒ ခင်စန်းသွယ်(ေညာင်ေလးပင်မိ)
အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ေလးပင်မိေန (ဦးဘအုန်း-ေဒ ေချာ)တို၏ 
သမီး၊ (ဦးစိန်ထွန်း-ေဒ လုံး)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးေအးြမင့်-(ေဒ သန်းသန်းကီး)၊ 
ဦးခင်ေမာင်သန်ိး-ေဒ ကည်ကည်ေအး၊ ဦးေဇာ်ြမင့-်(ေဒ စန်းြမင့)်၊ ဦးေမာင်ေမာင် 
ေကျာ်- ေဒ ခင်သန်းွယ်(ခ)ေဒ သန်းွဲ၊ Dr. ေဇာ်ထူး-(ေဒ ွယ်ွယ်ဝင်း)တို၏ 
ညီမ၊ ဦးေဇာ်လင်း-(ေဒ နီနီသွင်)၊ ဦးေဇာ်မင်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်လှတုိ၏ အစ်မ၊ အမှတ် 
(၁၄၀၀)၊ သခင်ဗလ  င်လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန 
ကိထွုန်းထွန်းဝင်း- မခင်သက်စ၊ု ကိရုလဲင်း-Dr.သဇူာြမင့၊် ကိေုကျာ်လင်း-မေနွယ် 
ေအာင်၊ ကိုေဇယျာစိုး-မနန်းသီတာြမင့်တို၏ မိခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ 
အဘွား၊ ဦးသန်းဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး  ေဒ ခင်စန်းသွယ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ 
ရက် နနံက် ၃ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါေဝဒနာြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်၌ ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၄-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက်တွင် 
ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ ပင့်သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ်တိုအား ဆွမ်းအစရှိေသာ 
ဒါတဗ ဝတ အစုစုတုိကုိ လှဒါန်းအမ ေဝလုိေသာေကာင့် အမှတ် (၁၄၀၀)၊ သခင် 
ဗလ  င်လမ်း၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုေံနအမ်ိ၌ ေကာင်းမ ကသုိလ်ုတရားေတာ်နာ 
ြပလုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း   ရပ်နီးရပ်ေဝး   ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား   အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]                                                            ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ရဟန်းဒါယကာကီးရဟန်းဒါယကာကီး

ဦးေစာခိုင်ဦးေစာခိုင်
အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊  သာေကတမိနယ်၊  (၁)ရပ်ကွက်၊  စုေပါင်းအိမ်ရာ၊ 
ပေိတာက်ဝါလမ်း၊ အမ်ိအမှတ် (၈၁)ေန (ဦးေအာင်မိင်-ေဒ ြမေမ)တို၏သား၊ 
(ဦးြမေမာင်-ေဒ တင်လှ)တုိ၏ သားသမက်၊ ေဒ စန်းြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်ထွန်း-ေဒ ေစာြမင့၊် ဦးြမင့သ်န်ိး-ေဒ မမိေိမာ်တို၏အစ်ကိ၊ု 
ဦးထိုက်ေဝေစာ-ေဒ ေဝမာလွင်၊ ဦးမင်းေဇာ်-ေဒ စန်းြဖြဖေစာ၊ ဦးဖိး 
ေဝေစာတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ မြမတ်ရည်မွန်သန်၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ရဟန်းဒါယကာကီး ဦးေစာခိုင်သည ်၁၉-၇-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန) နနံက် ၁၂:၁၀နာရတွီင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနစိ  
ေရာက်သွားပါသြဖင့်   ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ   က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ပ်ုကလာပ်ကိ ုယင်းေနတွင်ပင် ကျစီသုသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ် 
ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေနမင်း(ေနမင်း-သရက်)ဦးေနမင်း(ေနမင်း-သရက်)
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ 
၁၂၂-လမ်း၊ အမှတ်-၈၁ေန (ဦးအုန်းေငွ-ေဒ သိန်းွန်)တို၏ သားေထွး၊ 
(ဦးသန်ိးေဆ-ွေဒ ကည်ေအး)၊ ေဒ ခင်ေသာင်း၊ ဦးစန်ိေမာင်ဦး-(ေဒ တင် 
တင်လ  င်)တို၏ ညီ/ေမာင်၊ ေဒါက်တာ ယ်ယ်ေအာင်(ပါေမာက )ိုင်ငံ 
တကာ ဆက်ဆေံရးပညာဌာန၊ ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးတက သိလ်ုှင့ ်(ဦးမျိး 
သေူအာင်)တို၏ ဦးေလး၊ ဦးေနမင်း(ေနမင်း-သရက်)သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ 
(စေနေန) နနံက် ၂:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်အနစိ  ေရာက်ရိှသွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သိုပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီး
ြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 
အပ်ပါသည်။                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးထွန်းေမာင်(ခ) လူေပွဝှါးဦးထွန်းေမာင်(ခ) လူေပွဝှါး
(ေအာင်ရတနာေဆးုံ)(ေအာင်ရတနာေဆးုံ)

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၁၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၃)ေန ေဒ ကျင်ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ 
ဦးေဇာ်ထွန်း-ေဒ မွန်မွန်ိုင်၊ ေဒါက်တာဝင်းထွန်း-ေဒ ေကသီ 
ေအာင်၊ ဦးေကျာ်စွာထွန်းတို၏ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ 
မြမတ်မွန်ဦး၊ ေမာင်ရန်ိင်ုထွန်း၊ မစယု်မွန်၊ ေမာင်မင်းသဟီထွန်း၊ 
ေမာင်ထက်သီဟထွန်းတို၏ အဘိုး ဦးထွန်းေမာင်(ခ) လူေပွဝှါး 
သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) နံနက် ၄:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ယင်းေနမွန်းလဲွ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ဥမ ာစိုးေဒ ဥမ ာစိုး
အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်

(ဦးေအာ်စုိး-ေဒ က)တုိ၏သမီး (ဦးလှေမာင်-ေဒ ေအး 
ကိင်)တုိ၏သမီးေခ းမ၊ အမှတ်(၁၃)၊ ေလးလ ာ(ဘီ)၊ သရက်ေတာ 
လမ်း၊ စမ်းေချာင်းေန ဦးေအာင်ေအးဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး 
မသင်းက ပံးဝင်း၏မိခင်၊ ဦးတင်ေကျာ်ဦး-ေဒ စီစီစုိး၊ (ဦးကို 
ကိုစိုး)၊ ဦးကုိလတ်စုိး-ေဒ ဝါဝါေဆွ၊ (ဦးေအးသန်-ေဒ မီမီစိုး)၊ 
ပါေမာက  Dr.ဦးထွန်းဦး-Dr.ေဒ ေဆေွဆစွိုး၊ ဦးေအာင်စိုးဝင်း-
ေဒ စိုးစိုးအန်ုး၊ ဦးေအာင်စိုးမင်းတို၏ညမီ၊ တ/ူတမူ ၁၀ ေယာက် 
တို၏အေဒ သည်  ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက်  ည ၇:၄၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၉-၇-၂၀၂၁ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် 
ထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ 
မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား အေကာင်းကားသေိစအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

SMTI K LAXSHAMI (ခ) ေဒ လှကည်SMTI K LAXSHAMI (ခ) ေဒ လှကည်
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လမ်း-၅၀၊ 
အမှတ်(၁၁၅-၇/၈)လ ာေန (ဦးတေီကမရ်ူသ-ီေဒ ပါပါး)တို၏ သမီး၊ 
ဦးေကချစ်တီး(ခ)ဦးထွန်းတင်၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ကိသုန်ိးဟန်)၊ 
ဦးမျိးေအာင်-ေဒ ခင်စ ာဝင်း၊ ေဒါက်တာသန်းထွန်းေအာင်-ေဒ သ ာ 
ထွန်း၊ ေဒါက်တာ ဆန်းေမာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ေြမး 
သံုးေယာက်တုိ၏ အဘွား ေဒ လှကည်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွ 
ေန ) နံနက် ၁၀:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန )တွင် ေရေဝးသုသာန်၌မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးရိှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ုုစိန်ေဒ ုုစိန်
အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးစံဝင်း-ေဒ ကည်)တို၏ သမီး၊ ေြမာင်းြမမိေန (ဦးညီ-

ေဒ ချးယ်)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဝါးတန်းလမ်းေန 

(ဦးလှေဖ-ေြမာင်းြမ)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးကီးြမတ်-ေဒ လဲ့လဲ့ဦး၊ ဦးြမင့်ကိင်-

Dr.ေအးသိဂ   ခုိင်၊ Dr.သန်းထွတ်ေအာင်-ေဒ ထက်ထက်ေအာင်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ 

ေမာင်ရဲလင်းေအာင်၊ မဆုလဲ့ယ်ဝင်း၊ မြမေဟမာ၊ ေမာင်ေအာင်ေကာင်းခန် ၊ မငိမ်း 

ဆုသွယ်၊ ေမာင်ဟိန်းသန်ညီ၊ ေမာင်ဟန်သစ်ညီတို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည ်

၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် မဂ  လာဒုအံသည်းေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနတွင်ပင် ကျေချာင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ယုယေဒ ယုယုွယ်ုွယ်

အသက် အသက် (၆၀) (၆၀) 

ရန်ကုန်မိ၊    တာေမွမိနယ်၊    ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 

အင်းဝလမ်း၊ အိမ်နံပါတ် (၇၅)ေြမညီထပ်ေန ေဒါက်တာချစ်ေဆွ၏ ဇနီး 

မေအမွန်ချစ်၊ ေဒါက်တာဇဲွေကာင်းချစ်-မေသာ်တာဇင်ြမင့၊် မေကာင်းမွန်ချစ် 

တို၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်  ေဒ ယုယုွယ်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် 

(တနလ  ာေန ) ည ၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ေနြပည်ေတာ ်

လယ်ေဝးသသုာန်၌  ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွးမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား  အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သမားေတာ်ကီး ေဒါက်တာဦးေကျာ်စိန်(မိုးကုတ်)သမားေတာ်ကီး ေဒါက်တာဦးေကျာ်စိန်(မိုးကုတ်)
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

"ြဖစင်ေမတ ာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး""ြဖစင်ေမတ ာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး"
ဘန်ေကာက်မိ၊ ချင်းလိုင်းခိုင်၊ မဲ့စေလာင်းမိနယ်ေန ဦးေဟာ်တာရ င်-

ေဒ ြမသိန်းတို၏ေမာင်၊ မိုးကုတ်မိေန ဦးတင်ေဖ-ေဒ ွန်စိန်၊ (ဦးေကျာ်ေရ )-
ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့်တို၏အစ်ကို၊ ရန်ကုန်မိေန ြဖစင်ေမတ ာေဆးတိုက်၊ ဦးစိုးဝင်း-
ေဒ နန်းေရ ကာ၊ ေဒ နန်းေကျာ့ေလးငယ်၊ ဦးေအာင်ေကျာ်(ခ) ဦးေအာင်မျိး 
ထိုက်-ေဒ ွယ်ွယ်ေကျာ်၊ ဦးချမ်းမင်းေသာ-်ေဒ နန်းေကျာ့ေလးခိုင်၊ နန်းေကျာ့ 
ေလးြဖ၊ စိုင်းစည်သူမင်းတို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်တို၏ 
အဘိုး၊ ေဒ နန်းခမ်းဆာ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည ်၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသ 
ပေတးေန) နနံက် ၅:၅၅ နာရတွီင် ပန်းလ  င်ေဆးုံကီး၌ ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်း 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်ကီး သန်လွင်(ငိမ်း)ဗိုလ်ကီး သန်လွင်(ငိမ်း)
အသက်(၄၇)ှစ်အသက်(၄၇)ှစ်

ေရဦးမိနယ်၊ ဗုိလ်ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်ေန ဦးကည်လွင်-ေဒ ပံး 
တို၏ သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၉၃၈)၊ 
ေအာင်သစ ာလမ်းေန  (ဦးလင်းကည-်ေဒ ြမြမဝင်း)တို၏  သားသမက်၊ 
ေဒ ဝတ်ရည်လင်း၏ ခင်ပွန်း၊  ဦးသန်းေဆွ-ေဒ လွင်မာဦးတို၏ ေမာင်၊ 
ဦးသန်ဇင်-ေဒ သီတာထွန်းတို၏ အစ်ကို၊ မသွန်းလင်းသန်၏ ဖခင်၊ တူ/
တမူ ေလးေယာက်တို၏ ဦးေလး ဗိလ်ုကီးသန်လွင်(ငမ်ိး)သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန ) နံနက် ၅:၃၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေန မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါ
သည်။                                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

အသက် ှလမ်းေကာင်းဆုိင်ရာေရာဂါ ကာကွယ်ေရး  

အဓိကသတင်းစကားKey Messages များ (၂)မျိး

(၁) မုိးရာသီကာလအတွင်း အြဖစ်များသည့် ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါ  မိမိက 

စ၍ ကာကွယ်ပါ

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

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ



ဇူလိုင်    ၂၀၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

သတိြပကာကွယ် တတိယလ  င်းအ ရာယ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သေိကာင်းစရာ အစီအစ်

ြမန်မာိင်ုငရိှံ လဦူးေရ၏ ၅၀ ရာခိင်ု န်းကိ ုယခှုစ်အတွင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန် ေမ ာ်မှန်း

မိဘြပည်သူများထံသို တိုက်တွန်း  းေဆာ်ချက်

စာမျက်ှာ »  ၂၂

စာမျက်ှာ »  ၁၈

စာမျက်ှာ »  ၁၀

စာမျက်ှာ »  ၂၀

စာမျက်ှာ »  ၇

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ်ကိ ု တရားမ တမ အြပည့် 

ကျင့်သုံးပီး     ဒီမိုကေရစီှင့ ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်  ြပည်ေထာင်စုကိ ု

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိင်ုငလံုံး  ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ိင်ုငလံုံး ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ  

ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ(်NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး  ဘက်မလိုက်ေသာ  ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကိ ု  ကျင့်သုံးပီး 

ိုင်ငံများအကား ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ် 

များြဖင့ ်  ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း 

ဘက်စုံဖွံဖိး တိုးတက်ေအာင်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ များကိုဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက ်

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး  ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ 

ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏   ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစား 

လိုက်နာပီး   အမျိးသားယ်ေကျးမ စိုက်လက ဏာများ   မေပျာက်ပျက်ေအာင ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၁၉ 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ မဏရိတနာေကျာက်စမ်ိးခန်းမ၌ ကိဗုစ်−၁၉ အတည်ြပ 

လနူာများထားရိှရန် ခတုင် ၁၅၀၀ ြပင်ဆင်လျက်ရိှပီး ခန်းမအေပ ထပ် 

တွင် ခတုင် ၁၇၅ လုံး၊ ေြမညထီပ်တွင် ခတုင် ၂၉၇ လုံး၊ ေြမေအာက်အထပ် 

တွင် ခုတင် ၁၄၄ လံုးှင့် ခန်းမေဘးရိှ ေကျာက်စိမ်းြပခန်းေဆာင် ကုိးခု 

တွင် ခုတင် ၈၈၄ လုံး ြပင်ဆင်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

“အခုေနာက်ပိုင်းမှာ လူနာေတွက  ေနစ်  ၂၀၀ ေကျာ်ကေန       

၃၀၀ ေကျာ် များြပားလာတဲ့အတွက ် Positive Center ထပ်မံရှာေဖ ွ

ေဖာ်ထတ်ုတဲအ့ခါမှာ  မဏရိတနာေကျာက်စမ်ိးခန်းမကိ ု သယဇံာတှင့်  

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာနရဲ ခွင့ြ်ပချက်နဲ  အသုံး 

ြပခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကုသေရးေဆးအဖဲွအေနနဲ တပ်မေတာ်ေဆးအဖဲွက 

ေဆာင်ရက် မှာ ြဖစ်ပီးေတာ ့ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနက 

လိအုပ်တ့ဲပစ ည်း၊ စက်ပစ ည်းကိရိယာေတွ၊ ေဆးဝါးပစ ည်းေတွ ေထာက်ပံ ့

ေဆာင်ရက်မှာြဖစ်ပါတယ”် ဟု  ေနြပည်ေတာ ်  ြပည်သူကျန်းမာေရး/  

ကသုေရးဦးစီးဌာနမှး ဒတုယိ န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာသရီွိယ် 

က ေြပာကားသည်။                       စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြမဝတီ  ဇူလိုင်  ၁၉

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် ထိန်းချပ်ကုသေရး 

လပ်ုငန်းများတွင် အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန် 

အတွက်  ေအာက်ဆီဂျင်အပါအဝင ်ကိုဗစ် 

အေထာက်အကူြပ  ေဆးှင့်ပစ ည်းများ 

တင်သွင်းမ ကို  ြမဝတီနယ်စပ်မ ှ တစ်ဆင့် 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိရာ   ရန်ကုန် 

ြပည်သူ ေဆးုံကီးသို    ပိုေဆာင်မည့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည ် ၁၈ ဒသမ ၈၉ တန် 

သယ်ေဆာင်လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်သည် 

ယေန   မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက ြမဝတီကုန်သွယ် 

ေရးဇုန်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။

အဆိပုါ ေအာက်ဆဂီျင်အရည်များသည် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး   စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီသို  လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပီး  ရန်ကုန် 

ြပည်သူေဆးုံကီးသို ပိုေဆာင်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း သိရသည်။

စာမျက်ှာ ၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနြပည်ေတာ်ရှ ိမဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ ကိုဗစ်−၁၉

အတည်ြပလူနာများ ထားရှိရန ်ခုတင် ၁၅၀၀ ြပင်ဆင်လျက်ရှိ

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ပိုေဆာင်မည့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည် 

၁၈ ဒသမ ၈၉ တန်သယ်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ် ြမဝတီနယ်စပ်မှထွက်ခွာ

ေနြပည်ေတာ်ရှိ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ ကိုဗစ်−၁၉ 

အတည်ြပလူနာများထားရှိရန ်ြပင်ဆင်ထားမ ကို ေတွရစ်။

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးံုကီးသုိ  ပုိေဆာင်မည့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များ  သယ်ေဆာင်လာ 

သည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို ေတွရစ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသမ ဆိုင်ရာေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ဦးစားေပးတင်သွင်း ခွင့်ြပလျက်ရှိ


