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သုခဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၉၉)

အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်းသည် မေကာင်း။ ရန်ြပ 
တတ်သူတိုအလယ်တွင်   ရန်မြပဘဲေနြခင်းသည် လည်း 
ေ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

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါကုသရာတွင ်အသုံးြပရန်
Remdesivir ကုသေဆးများ ေနြပည်ေတာ်သို ေရာက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ အေရးေပ  

ကုသရာတွင်      အသုံးြပရန်အတွက ်

National   Strategic   Investment 

Corporation Co.,Ltd.(NSIC)မှ ုိင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စသီို လှဒါန်းသည့် 

Remdesivir     ကုသေဆးအလုံးေပါင်း 

သုံးေသာင်းသည ်   အိ ိယိုင်ငံ   ဟိုက် 

ဒရာဘတ် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာေလဆပ်ိမှ 

တစ်ဆင့်      တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့ ်

ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်သို ယေနညပိုင်း 

တွင် ေရာက်ရှိလာသည်။

လက်ခံရယူ

အဆုိပါ Remdesivir ကုသေဆးများ 

ကို  ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်၌  National 

Strategic Investment Corporation  

Co.,Ltd. မှ      အေထွေထွမန်ေနဂျာက    

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရာ   ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်းက လက်ခံ 

ရယူသည်။

ေသဆုံးမ  န်းကို ေလ ာ့ချိုင်

ကမ ာတစ်ဝန်းတွင်   ြဖစ်ပွားလျက ်

ရှိေသာ ကူးစက်ြမန် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

အား Remdesivir ေဆးြဖင့ ်ကသုရာတွင် 

အထိေရာက်ဆုံးှင့်  လူေသဆုံးမ  န်းကို

စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို  

ယေန ဖတ်စရာ

ကားနာစစ်ေဆးဆ ဲ

ြပစ်မ ဆိုင်ရာအမ များ 

ပိတ်သိမ်း

အမျိးသားေရးတာဝန်အြဖစ ်

ပူးေပါင်းကာကွယ်

ကိုဗစ်-၁၉ အ ရာယ် 

ြပည်ပမ ှကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ

ပစ ည်းများ ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရး 

ပိတ်ရက်မရှ ိေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

စာမျက်ှာ » ၃ စာမျက်ှာ » ၆စာမျက်ှာ » ၅

 National Strategic Investment Corporation Co.,Ltd. မှ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသို လှဒါန်းသည့်  Remdesivir ကုသေဆးများကိ ုေတွရစ်။



ဇူလုိင်   ၂၁၊   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

လူတိုင်းလူတိုင်း အသိတရားြဖင့်ေနထိုင်

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

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါသည် မျိးဗဇီသစ်ြဖင့ ်ကမ ာတစ်ဝန်းရိှ ြပည်သမူျား၏ အသက်ဇဝီန်ိ 
တိုကိ ုတ်ုယူခမ်ိးေြခာက်ေနဆြဲဖစ်သည်။ ယခအုခါ ကမ ာေပ ရိှ  ြပည်သသူန်းေပါင်း 
ှစ်ရာနီးပါး   ေရာဂါကူးစက်ခံေနရသည်။  ေရာဂါေကာင့် ကမ ာ့ြပည်သူ ေလးသန်း 
ေကျာ် အသက်ခ ာစွန်လ တ်လိက်ုရပြီဖစ်သည်။ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ သည် ယခင်ထက် 
၁၀ ရာခိင်ု န်းတိုးေနပီး ေသဆုံးသမှူာ သုံးရာခိုင် န်းတက်ေနသည်။ ြပည်သအူားလုံး 
မှာ သတိကီးကီးထား၍ ေရာဂါမကူးစက်ေအာင ်ေရှာင်ရှားကရမည ်ြဖစ်သည်။

အေရှေတာင်အာရှေဒသိင်ုငမံျားတွင် အင်ဒိနုီးရှားိင်ုငသံည် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  
အြမင့မ်ားဆုံးြဖစ်ေနပီး ကျန်ိင်ုငမံျားတွင်လည်း ြဖစ်ပွား န်း၊ ေသဆုံး န်း ြမင့တ်က် 
လျက်ရိှသည်။ ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံများတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ၊ ေသဆုံးမ  ြမင့မ်ားလျက်ရိှပီး 
ထုိသုိြမင့်မားေနသည်မှာ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ တွင် တစ်ရာခုိင် န်းသာရိှေနေသာ 
ေကာင့်ြဖစ်သည်။ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ   ကျဆင်းေနေသာိုင်ငံများမှာ ကာကွယ်ေဆး
ထိုးံှမ  န်းြမင့မ်ားေနသြဖင့ ်ကာကွယ်ေဆး၏အေရးပါပုကံိ ုသတြိပရမည်ြဖစ်သည်။ 
ကာကွယ်ေဆးသည် ေရာဂါကာကွယ်ေရးကိ ုအတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိထေိရာက် 
ေသာ်လည်း အဓကိမှာ တစ်ဦးချင်းေရာဂါကာကွယ်ေရးအသရိှိရန် လိအုပ်ေပသည်။

ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးေနေသာ်လည်း လ မ်း ခံိင်ုမ မရိှေသး 
ေပ။ ထိုေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  အရိှန်အဟန်ုေကာင်းေနသည်ဟ ုဆိရုမည် 
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနဆဲကာလ၌ ိုင်ငံေရးကိ ု
အေကာင်းြပ၍ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ စနစ် ယမ်ိးယိင်ုသွားခဲရ့သည်။ ထိအုခါ 
ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူများအတွက် အားကုိးအားထားမ့ဲခ့ဲရသည်။ တာဝန်သိ 
ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ြပည်သမူျားအား အတတ်ုိင်ဆံုးကုသေစာင့်ေရှာက်မ  
ေပးေနေသာ်လည်း   ဝန်ှင့်အားမမ သြဖင့ ် ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  
စနစ်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိေနသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ေနလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြဖစ်ပွားသည်ဟု သံသယ 
ရိှလ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်အေရးေပ ေဆာင်ရက်ရမည့အ်ချက် 
များကို သိထားသင့်သည်။ အေကာင်းေကာင်းေကာင့ ် ေဆးုံ၊  ေဆးခန်းများသို 
မသွားိုင်သည်ြဖစ်ေစ   သိုမဟုတ်  ေဆးုံသွားေသာ်လည်း လူနာများြပည့်ေန၍ 
ချက်ချင်းကုသမ မခံယူိုင်သည့်အေြခအေန ြဖစ်ေနလ င်ြဖစ်ေစ သတိြပလိုက်နာ 
ရမည့အ်ချက်များကိ ုမြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်သည်။ လနူာ၏အေြခအေန 

သည် ပိုးရှိေသာ်လည်း အနံေပျာက်ပီး လူေကာင်းကဲ့သို ေနထိုင်ိုင်သည်ဆိုပါက 
ေနအမ်ိတွင် သီးသန်ခဲွြခားေနထိင်ုသင့သ်ည်။ လနူာ၏ တစ်ကိယ်ုေရသုံးပစ ည်းများှင့ ်
အစားအေသာက်များကိ ုသီးသန်သတ်မှတ်ေပးထားရန်လိုအပ်သည်။ 

အနံေပျာက်ြခင်း၊  ကိုယ်လက်မအီမသာြဖစ်ြခင်း၊  ေခါင်းကိုက်ြခင်းတိုသည ်
ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့ ် လက ဏာများြဖစ်ေနသည်ကိ ု သတိြပရမည ်
ြဖစ်သည်။ ထိသုိုြဖစ်ေနပါက လနူာအြပင် မသိားစဝုင်များအေနြဖင့ ်အကာအကွယ် 
များအသုံးြပထားြခင်း၊ လက်ကိမုကာခဏေဆးေကာြခင်း၊ အစာအာဟာရ ဝလင် 
ေအာင် စားေသာက်ြခင်း၊ အပ်ိေရးဝေအာင် အပ်ိစက်ြခင်း၊ အသက် ှကျန်းမာေရးှင့ ်
ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေအာင်ြပလပ်ုြခင်း စသည့က်ျန်းမာေရးအေထာက်အကြူပ 
လုပ်ငန်းများကိ ုမပျက်မကွက်လုပ်ေဆာင်ကရန ် လိုအပ်သည်။ အေရးကီးသည့ ်
အချက်မှာ   ေရာဂါြဖစ်ပွားသူှင့ ်  ထိေတွဆက်ဆံြခင်းမြပိုင်ေအာင်၊    သီးသန်  
ေနထိုင်ိုင်ေအာင် ြပလုပ်ကရမည်ြဖစ်သည်။

ယခုအခါတွင် ရာသီဥတုအေြခအေနအရ ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါ ြဖစ်ပွားေန 
သည်ကုိလည်း သတိြပရမည်ြဖစ်ပီး တုပ်ေကွးှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကိ ုခဲွြခားသတိြပဖုိ 
လိုအပ်သည်။ ြဖစ်ပွားမ မှာ ဆင်တူိုးမှားြဖစ်ေနသည်ကိ ု အထူးသတိထားရမည ်
ြဖစ်သည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါမှာ အနံေပျာက်ြခင်း၊ အားအင်ကန်ုခန်းြခင်း၊ ဝမ်းပျက် 
ြခင်းတိုပါ ြဖစ်တတ်၍ နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို သွားေရာက်စစ်ေဆးမ လည်း 
ြပလုပ်ရမည ်ြဖစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါသည်  အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်
ရာေရာဂါြဖစ်၍ အသက် ှမဝသည့်ေဝဒနာ   ခံစားေနကရသည်။   လူတစ်ဦးတွင် 
ေအာက်ဆီဂျင် ၉၂ ှင့် ၉၅ သည် ပုံမှန်အေြခအေနြဖစ်ပီး ေအာက်ဆီဂျင် ၉၀ 
ေအာက်ကျလာပီဆိုပါက    အထူးသတိထား၍    ကာကွယ်ေဆာင်ရက်ကရမည ်
ြဖစ်သည်။

အဓိကမှာ စနစ်တကျ ေနထုိင်တတ်လ င် ေရာဂါအ ရာယ်ကုိ အတုိင်းအတာ 
တစ်ခုအထိ အကာအကွယ်ေပးိုင်ေပသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးသည ်ပျံှံေန 
ေသာ်လည်း မိသားစုဝင်များအတွင်း ကျန်းမာစွာေနထုိင်ကပါက ပုိးရိှေသာ်လည်း 
ေရာဂါေဝဒနာခံစားရမ ကို မသိလိုက်ရဘ ဲသာမန်လူေကာင်းကဲ့သို  ကိုဗစ်ေရာဂါ 
ြပန်လည်ေပျာက်ကွယ်ကာ ေကာင်းမွန်စွာေနထိင်ုကရေသာ မသိားစမုျား အေြမာက် 
အြမားရိှသည်။ အဓိကမှာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေနထုိင်ကေသာ ြပည်သူများအတွင်း 
ကုိဗစ်ကူးစက်ခံထားရေသာ အြမင်မျိးြဖင့် မိမိကလည်း သူတစ်ပါးကုိ ကူးစက်ုိင် 
သလို သူတစ်ပါးကလည်း မိမိကိုကူးစက်ိုင်သည်ကိ ုသတိထားရမည်ြဖစ်သည်။

ထုိေကာင့် လူတုိင်းလူတုိင်း  ပါးစပ်၊   ှာေခါင်း၊   မျက်စိတုိကုိ    ကာကွယ်ပါ။ 
လက်ကိ ုမကာခဏေဆးေကာပါ။ ခပ်ခွာခွာေနထိင်ုပါ။ ကျန်းမာေအာင်ေနထိင်ုက 

ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါေကာင်း။  ။ 

ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများ ေြပာင်းေရ ခန်ထားြခင်း
ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများကိ ုယင်းတိုှင့်ယှ်

တဲွေဖာ်ြပထားသည့ ်ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှး ရာထူးေနရာများသို တာဝန်ဝတ ရားများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်သည့ေ်နမှစ၍ 

ေြပာင်းေရ ခန်ထားလိုက်သည-် 

 အမည်၊ လက်ရှိရာထူး၊ ဌာန    ေြပာင်းေရ ခန်ထားသည့်

                      ရာထူး၊ ဌာန 

(၁)  ေဒါက်တာ ွန်စိုး    ပါေမာက ချပ် 

 ပါေမာက ချပ်    နည်းပညာတက သိုလ် (စစ်ကိုင်း)  

 ြပည်နည်းပညာတက သိုလ်   သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

 သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

(၂)  ေဒါက်တာ စန်းစန်းရီ    ပါေမာက ချပ်

 ပါေမာက ချပ်    နည်းပညာတက သိုလ် (မိတ ီလာ)

 နည်းပညာတက သိုလ် (ေတာင်ကီး)  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

 သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန   

 

( ၃ )  ေဒါက်တာ ခင်ထိုက်ထိုက်လွင ်   ပါေမာက ချပ်

 ပါေမာက ချပ်    နည်းပညာတက သိုလ် (ေတာင်ကီး)

 နည်းပညာတက သိုလ် (ေကျာက်ဆည)်  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

 သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန   

(၄) ေဒါက်တာသင်းသုိုင ်    ပါေမာက ချပ်

 ပါေမာက ချပ်    ကွန်ပျတာတက သိုလ် (ကျိင်းတုံ)

 ကွန်ပျတာတက သိုလ် (ေတာင်ကီး)  သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

 သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

မအူပင်   ဇူလိုင်   ၂၀

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီးအတွင်း  ေရရှည် 

စ်ဆက်မြပတ်  ငါးသယဇံာတများ  ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေစေရး၊ လူတစ်ဦးချင်း ငါးစား 

သံုးမ    တုိးတက်ေစေရးှင့်  ေကျးလက်

ေနြပည်သူများ   အလုပ်အကိုင်အခွင့် 

အလမ်းများ    ဖွံဖိးတိးုတက်ေစရန် 

ရည်ရယ်၍  ဇူလုိင် ၁၇ ရက်တွင်   မအူပင် 

မိနယ် ဝါးေတာေရထန်ိးတခံါးမှ သဘာဝ 

ေရြပင်အတွင်သို       ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း 

အခမ်းအနား  ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားသို   ဧရာဝတီ 

တိင်ုးေဒသကီး  မအပူင်ခိင်ု ငါးလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး    ဦးဆန်းဝင်း၊

မိနယ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဥက   ှင့် 

အဖဲွဝင်များ၊     ခိင်ု၊ မိနယ်   ငါးမျိးစိက်ု 

ထည့်ြခင်း ကီးကပ်ကွပ်ကေဲရးေကာ်မတ ီ

အဖဲွဝင်များ၊ ခုိင်၊ မိနယ် ဌာနဆိင်ုရာများ၊ 

ေရလုပ်သားများ၊    ေဒသခံြပည်သူများ 

စုစုေပါင်း ၄၀      တက်ေရာက်ကပီး 

တလုပ်လှ  ငါးလုပ်ငန်းစခန်းှင့် ေအာင်ဟိတ်  

ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတိုမှ ှစ်လက်မအရယ ်    

ငါးြမစ်ချင်းှင့်ငါးခုံးမကီး  သားေပါက် 

ေကာင်ေရ ၁၀ သန်ိးကိ ု      သဘာဝေရြပင် 

အတွင်းသို   ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                          သတင်းစ်

မအူပင်မိနယ်၌ ဝါး ေတာေရထိန်းတံခါးမှ 

သဘာဝေရြပင်အတွင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်း အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင်ေရးအတွက်
ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ညိ  င်းအစည်းအေဝး ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ကိုဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး လုပ်ငန်း 

အရှိန်အဟုန်ြမင့်တင်ေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးကို  

ယေနနံနက်ပိုင်းက ုံးအမှတ် (၄)  ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန   ေနြပည်ေတာ်၌   ဗီဒီယို 

ကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း တက်ေရာက်သည်။

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကုသေရးဌာနများ ထပ်မံတိုးချဲသွားမည့် အစီအစ် 

များ၊ လူနာများ  လိုအပ်သည့်  အေရးေပ ကုသမ  

ရရှိရန်  ေဆာင်ရက်ထားသည့်  အေြခအေနများ၊ 

ပုဂ လိကေဆးုံများတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများ 

လက်ခံကုသိုင်ေရးှင့် ေအာက်ဆီဂျင်လုံေလာက ်

စွာရရိှိင်ုေရး စမီေံဆာင်ရက်ထားသည့ ်အေြခအေန 

များှင့ပ်တ်သက်၍ ယေနအစည်းအေဝးတွင် ပွင့ပွ်င့ ်

လင်းလင်း ေဆွးေွးသွားေစလိုပါေကာင်း၊ ဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့ ်ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၏ လိအုပ်ချက် 

များကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီအြမန်ဆုံးြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားသည်။

လမ်း န်မှာကား

ထိုေနာက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ် 

ေရးေကာင်စီဥက     ဦးလှစိုးက  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

mild, moderate လူနာများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကုသေရးဌာနများ    ထပ်မံတိုးချဲသွားမည့ ်

အစီအစ်များကိုလည်းေကာင်း၊   ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

ေအးထွန်းက  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြပင်းထန်လူနာများ 

ကုသုိင်ရန် ေဆးံုများ ထပ်မံတုိးချဲေနမ အစီအစ် 

များကိုလည်းေကာင်း၊       ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာထွန်းမင်း 

က ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၏ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားေနမ အေြခအေနများ၊     ကံေတွေနရသည့ ်

အခက်အခမဲျားှင့ပ်တ်သက်၍ လည်းေကာင်း တင်ြပ 

ေဆွးေွးရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  mild, moderate 

လူနာများအတွက် လိုအပ်သည့်ေဆးဝါးများ မြဖစ ်

မေနရရှိေအာင်   စီစ်ေဆာင်ရက်ေရး၊   ေသွးတိုး၊ 

ဆီးချိေရာဂါရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပ 

လူနာများအတွက်      ေဆးဝါးမြပတ်လပ်ေစေရး၊ 

ြဖည့်ဆည်းေပးမည့်က  များ၊ ဆက်လက်ေဆာင ်

ရက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းများအားလမ်း န်မှာကား

ပီး အစည်းအေဝးကိ ုုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပိုမိုသတိြပကာကွယ်

မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်

ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့ ်  တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊ 

ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့ ်ကယားြပည်နယ ်

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးများှင့ ်  ေတွဆုံ 

ေဆွးေွးရာတွင ်ဇူလိုင် ၁၈ ရက်က ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိုင်ရာ    တတိယအကိမ်   ညိ  င်းအစည်းအေဝး 

တွင်    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၏   

လမ်း န်မှာကားချက်များကိ ု      ဦးစွာရှင်းလင်း 

ေြပာကားပီး   ြပည်သူများအေနြဖင့်   ကျန်းမာေရး 

ှင့်   အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ   ထုတ်ြပန်ထားသည့် 

အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊   န်ကားချက်၊  ပန်ကားချက ်

များကို   တိတိကျကျ  လိုက်နာြခင်းှင့ ်   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုတတိကိျကျ ကီးကပ် 

ေဆာင်ရက်ေစြခင်းတိုြဖင့ ်    ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ေလျာက့ျိင်ုမည်ြဖစ်၍ သက်ဆိင်ုရာတိင်ုးေဒသကီး/

ြပည်နယ်  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှးများက 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

များှင့်ပူးေပါင်း၍ ကပ်ကပ်မတ်မတ ်ေဆာင်ရက် 

သွားရန်   အေရးကီးပါေကာင်း၊   ေရာဂါကူးစက်မ  

များေလျာ့ကျေစေရးဝန်ကီးဌာနမ ှြဖန်ေဝေပးထား 

သည့် ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်းများကိ ု ြပည်သူများ 

ထံ    အြမန်ဆုံးြဖန်ေဝေပးရန်ြဖစ်ပီး     ေနာက်ထပ် 

လိုအပ်ချက်များရှိပါက  ဝန်ကီးဌာနမှ ဆက်လက် 

ေထာက်ပံ့ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ကျန်းမာေရး 

အသပိညာြမင့တ်င်ေရးလပ်ုငန်းများ၊ ေရာဂါကာကွယ် 

ေရး ပညာေပးြခင်း/ အသိေပး/ သတိေပးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ြခင်းကိ ုအသခံျဲစက်များြဖင့ ်ညပိင်ုး 

တွင်သာမက နံနက်ပိုင်းှင့် ေနဘက်အချနိ်တွင်ပါ 

ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  ေဆာင်ရက်မှသာ  အိမ်အြပင်  

ထွက်မည့သ်မူျားှင့ ်လပ်ုငန်းခွင်သို သွားေရာက်မည့ ်

သမူျားအေနြဖင့ ်ပိမုိသုတြိပကာကွယ်ိင်ုမည် ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ       ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမည့ ်

လူစာရင်း    တိတိကျကျရရှိေရး၊   ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံမည့်သူများအား စနစ်တကျ ကိတင်မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးမှတ်တမ်း စနစ်တကျထားရှိေရး 

ှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးမှတ်တမ်းကတ်ြပားများ အချန်ိ 

ှင့်တစ်ေြပးည ီ  ထုတ်ေပးိုင်ေရး ေဆာင်ရက်သွား 

ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊     အေရးေပ လူနာများကို 

ေှာင့်ေှးမ မရှိေစဘဲ ကုသမ ရရှိေစရန် ေဆာင်ရက် 

ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကသုေရးတွင်  

ေရှတန်းမ ှတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသ ူကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းများအား ေထာက်ပံ့ေငွကျပ် ၅၀၀၀၀ 

လစ်ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး    ညဂျတီတာဝန်  

ထမ်းေဆာင်သမူျားအား တစ်ညလ င် ေငကွျပ် ၁၅၀၀ 

 န်းြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊ ထိုသို 

ေထာက်ပံ့ေပးရာတွင ်ကန်ထိုက်စနစ်ြဖင့ ်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မည့်သူများကိုပါ    ေထာက်ပံ့ေပးမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊   ြပည်နယ်ှင့တ်ိင်ုးေဒသကီးအလိက်ု 

ေအာက်ဆီဂျင်   ထုတ်လုပ်မ ှင့်    လိုအပ်ချက်ကို 

တွက်ချက်၍   ဗဟိုှင့်ညိ  င်းကာ  ေအာက်ဆီဂျင် 

မြပတ်လပ်ေအာင ်    ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးကီးကပ် (၂)များ၊ သားဖွား 

ဆရာမများ၊  ေနစားဝန်ထမ်းများ  ခန်အပ်ိုင်ေရး 

အြမန်ဆုံးေဆာင်ရက်သွားရန ်   လမ်း န်မှာကား 

သည်။

ေပါင်းစပ်ညိ  င်း

ထိုေနာက် အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်လာက 

သည့ ်တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ် ြပည်သူကျန်းမာ 

ေရးဦးစီးဌာနမှးများက လက်ရှိ ကံေတွေနရသည့ ်

အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းတင်ြပကရာ  န်ကား 

ေရးမှးချပ်၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

 န်ကားေရးမှးများက ြပန်လည်ေဆွးေွးခ့ဲကပီး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက   ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပးကာ 

လိုအပ်သည်များကိ ု     ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ရန ်

လမ်း န်မှာကား၍  အစည်းအေဝးကိ ုပ်ုသမ်ိးလိက်ု 

သည်။                                              သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အမိန်အမှတ် ၁၄၇ / ၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက် 

( ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် ) 

ကားနာစစ်ေဆးဆ ဲြပစ်မ ဆိုင်ရာအမ များ ပိတ်သိမ်းြခင်း

၁။ ုိင်ငံေတာ်စီမံအပ်ုချပ်ေရးေကာင်စီသည် လတ်တေလာြဖစ်ေပ ေနေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ ကိ ု

ထေိရာက်စွာ ကာကွယ်ကသုိင်ုေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိင်ုရာ တရားုံးများတွင် စဲွဆိထုားသည့် 

ြပစ်မ များအတွက် တရားခံများကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များေကာင့ ်ုံးထုတ်စစ်ေဆးိုင ်

ြခင်းမရှိသြဖင့ ်  ချပ်ရက်များ  ရှည်ကာေနသြဖင့်လည်းေကာင်း  အချိေသာြပစ်မ ြဖင့် စွဲဆိုခံရသည့ ်

ိုင်ငံသားများအတွက် သက်ညာစွာ စ်းစားပီး ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤအမိန်ကို 

ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

၂။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနှင့် ယင်းေနမတိုင်မီက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပစ်မ တစ်ခုခုြဖင့် 

သက်ဆုိင်ရာတရားံုးများတွင် စဲွဆုိခံရသည့် ြပစ်မ ဆုိင်ရာအမ အားလုံးကို ပိတ်သိမ်း၍ တရားခံများအား 

အမ မှ လ တ်ရမည် -

 (က) ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၃၇၉၊  ၃၈၀ ှင့် ၃၇၉ / ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒပုဒ်မ  ၅၄၊ ၃၈၀/  

ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒပုဒ်မ ၅၄၊

 (ခ) သစ်ေတာဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၄၂ ှင့် ၄၃ တိုမှအပ ကျန်ြပစ်မ တစ်ခုခု၊

 (ဂ) ေလာင်းကစားဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခု၊

 (ဃ) ယစ်မျိးအက်ဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခု၊

 (င) ြပစ်မ ကျးလွန်တတ်သူများ ေြခချပ်ှင့် ခံဝန်အက်ဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခု၊

 (စ) မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ှင့် 

အားေပးကူညီမ များ၊ 

 (ဆ) မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ (က) 

ှင့ ်အားေပးကညူမီ များ၊ (မူးယစ်ေဆးဝါး သိုမဟတ်ု စတ်ိကိေုြပာင်းလေဲစေသာ ေဆးဝါးများ 

ှင့်စပ်လျ်း၍ ယင်းဥပေဒပုဒ်မ ၂၆ အရ အေလးချနိ် သတ်မှတ်ချက် ၃ ဂရမ်ြဖစ်ပါက ၁၀ 

ဂရမ်ှင့်  ေအာက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ၁၀၀ ဂရမ်ြဖစ်ပါက ၂၀၀ ဂရမ်ှင့် ေအာက် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဘိန်းစာရက်အစိုြဖစ်ပါက ၁၀ ကီလိုဂရမ်ှင့် ေအာက်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ဘိန်းစာရက်အေြခာက ်သိုမဟုတ် ဘိန်းစာမ န် ြဖစ်ပါက ၅ ကီလိုဂရမ်ှင့ ်

ေအာက်ေသာ်လည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမိမ များအတွက်သာ)၊

 (ဇ) လက်နက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ (င)၊

 (ဈ) ြပည့်တန်ဆာှိပ်ကွပ်ေရးအက်ဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခု၊

 (ည) ရဲအက်ဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခု၊

 (ဋ) ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်ဗီဒီယို ဥပေဒပါ ြပစ်မ တစ်ခုခု။ 

      

      အမိန်အရ 

 ေအာင်လင်းေဒွး

 ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး

 အတွင်းေရးမှး 

ကားနာစစ်ေဆးဆ ဲြပစ်မ ဆိုင်ရာအမ များ ပိတ်သိမ်း



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန 

အမိန်အမှတ် ၂၉၃ /၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်) 

ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာနသည် ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး ဥပေဒပဒ်ုမ  

၂၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ုကျင့်သုံး၍ ဤအမိန်ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 

၁။ ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာနသည် လတ်တေလာအသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ ေရာဂါ 

(Coronavirus Disease 2019 - COVID-19) ကိတင်ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ကချင်ြပည်နယ်ှင့် မေကွးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မိနယ်များတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာများ ေတွရှိရမ များြပားလာပီး ပိုးေတွ န်းြမင့်တက်လျက်ရှိပါသြဖင့ ်အဆိုပါ 

မိနယ်များတွင်ေနထုိင်သည့် ြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိေနအိမ်တွင်ေနထုိင်ရန် (Stay at Home) လုိအပ် 

ပါသည်။ 

၂။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကချင်ြပည်နယ်ှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါမိနယ်များတွင် 

ေနထုိင်သည့် ြပည်သူများအေနြဖင့် ေနအိမ်တွင်ေနထုိင်ေရး (Stay at Home) အစီအစ်တွင် အကျံးဝင် 

ေကာင်း ေကညာလိုက်သည ်- 

 (က) ကချင်ြပည်နယ ်

 (၁) ေရ ကူမိနယ်၊ 

 (၂) ဖားကန် မိနယ်၊ 

 (၃) မိုးေကာင်းမိနယ်။ 

 (ခ) မေကွးတိုင်းေဒသကီး 

 (၁) ပခုက မိနယ်၊ 

 (၂) မိင်မိနယ်၊ 

 (၃) ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၊ 

 (၄) နတ်ေမာက်မိနယ်၊ 

 (၅) စလင်းမိနယ်၊ 

 (၆) ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၊ 

 (၇) မင်းတုန်းမိနယ်၊ 

 (၈) မင်းလှမိနယ်၊ 

 (၉) သရက်မိနယ်။ 

၃။ အဆိုပါမိနယ်များရှ ိေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရး (Stay at Home) အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ေသာ 

ြပည်သူများသည ်ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ ုလိုက်နာရမည ်- 

 (က) မိမိေနအိမ်တွင်သာ ေနထိုင်ရန် - 

 (၁) အစိုးရဌာနများတွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဝန်ထမ်းများမပါ၊ 

 (၂)  ပဂု လကိလပ်ုငန်းများြဖစ်သည့ ် ဘဏ်ှင့ ်ေငေွကးဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ၊ စက်သုံးဆ ီ

အေရာင်းဆုိင်များ၊ စားေသာက်ကုန်ှင့် သား၊ ငါး၊ အေအးခန်းလုပ်ငန်းများ၊ ေဆးဝါးှင့်  

ေဆးပစ ည်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်ေရးှင့် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးလုပ်ငန်းများ၊  ေရသန်  

ထုတ်လုပ် ြဖန် ြဖးေရာင်းချေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေနစ်တစ်ကုိယ်ေရသံုးပစ ည်း ထတ်ုလပ်ု 

သည့စ်က်ုမံျားတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သွားေရာက်သမူျားှင့ ်ဆက်စပ်ေဆာင်ရက် 

ရသည့်လုပ်ငန်းများ၌ မြဖစ်မေန တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူများမပါ၊ 

 (၃)  Relief Flight များ၊  Cargo Flight များှင့် အထူးစင်းလုံးငှားေလယာ်ခရီးစ်များ 

အတွက် ဝန်ေဆာင်မ ေပးရသည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ ေလေကာင်းလုိင်းများ/အေထွေထ ွ

ကချင်ြပည်နယ်ှင့ ်မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမိနယ်အချိတွင ်ေနထိုင်သည့် 

ြပည်သူများအေနြဖင့ ်ေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရး  အစီအစ်တွင် အကျံးဝင်ေကာင်း ေကညာ

ေလေကာင်းပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေြမြပင်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ ေလယာ်ဆီ 

ြဖည့်တင်းေရးလုပ်ငန်း၊   ေလေကာင်းြဖင့ ်   ကုန်စည်တင်သွင်း/တင်ပိုြခင်းလုပ်ငန်း၊ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်စည်ပုိေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း (Freight Forwarder) 

ကုမ ဏီများ၊ အေကာက်ခွန ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ ဏီေအဂျင်စီများ၊ 

ေလယာ်တင်  အစားအေသာက်   ထုတ်လုပ်တင်ပိုြခင်းလုပ်ငန်း၊   ေလယာ်ြပြပင ် 

ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံြခင်းလုပ်ငန်းမ ှဝန်ထမ်းများမပါ၊ 

 (၄)  ဆပ်ိကမ်းတွင် ကုန်တင်သေ  ဘာများအတွက် ဝန်ေဆာင်မ ေပးရသည့် ပုဂ လိကဆပ်ိကမ်းများ၊  

သေ  ဘာလိုင်းဌာေနကိုယ်စားလှယ်ုံးများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း (Freight Forwarder) ကုမ ဏီများ၊ အေကာက်ခွန် ဝန်ေဆာင်မ  

လပ်ုငန်းလပ်ုကိင်ုသည့ ် ကမု ဏေီအဂျင်စမီျား၊ ကန်ုေသတ ာတင် ေမာ်ေတာ်ယာ်လပ်ုငန်း 

များ၊ ဆိပ်ကမ်းပုိကုန်/ သွင်းကန်ု သယ်ေဆာင်သည့ ်ကန်ုတင်ေမာ်ေတာ်ယာ်၊ ေရယာ် 

လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်းတွင်း ကုန်ေသတ ာစခန်းများ (Inland Container Depot) ှင့် 

ကုန်းတွင်းဆိပ်များ (Dry Port) မှ ဝန်ထမ်းများမပါ၊

 (၅)  ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ ေပးရေသာ လုပ်ငန်းများြဖစ်သည့်  စာပုိတုိက်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊ 

ကိးဖုန်းှင့် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း၊ အင်တာနက် 

ဝန်ေဆာင်မ များ (ဆိင်ုဖွင့လှ်စ်၍ တယ်လဖီန်ုးေရာင်းချြခင်း၊ ေဒတာေရာင်းချြခင်းများမပါ)၊   

တာဝါှင့် ဖိုင်ဘာြပြပင်ြခင်း ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများမပါ၊ 

 (ခ)  ကုန်ကမ်းယူ၊ ကုန်ေချာေပးေဆာင်ရက်ေသာ လက်ခစားလုပ်ငန်း(CMP)စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ 

များတွင် ကိုဗစ-်၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ  မရှိေစေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စမီျားအေနြဖင့ ်လိအုပ်ေသာ အမန်ိ၊  န်ကားချက်များ 

ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ 

 (ဂ) အဖွဲအစည်းများ၊ ကုမ ဏီများအေနြဖင့ ်အိမ်မှေန၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (ဃ) မြဖစ်မေန ေဈးဝယ်ထွက်ရန်အတွက ်တစ်အိမ်လ င်တစ်ဦးသာ သွားေရာက်ရန်၊ 

 (င) ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းသွားေရာက်ရန်ရှိပါက တစ်အိမ်လ င်ှစ်ဦးသာ သွားေရာက်ရန်၊ 

 (စ) ေနအိမ်မှ ြပင်ပသို သွားလာလ င် ပါးစပ်/ှာေခါင်းစည်း(Mask) တပ်ရန်၊ 

 (ဆ)  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သွားေရာက်/ ြပန်လာမည့်သူများကို ပိုေဆာင်မည့်ယာ်များှင့ ် 

ြဖတ်သန်းခွင့်ြပထားေသာ ယာ်များကိုသာ ရပ်ကွက်ေကျာ်လွန ်သွားလာခွင့် ြပရန်၊ 

 (ဇ)  ရပ်ကွက်အတွင်း ေဈးဝယ်ြခင်းအတွက ်ယာ်ေမာင်းအြပင ်ယာ်ေပ တွင် တစ်ဦး၊ ေဆးုံ 

ေဆးခန်းသွားေရာက်ြခင်းအတွက် ယာ်ေမာင်းအြပင် ယာ်ေပ တွင် ှစ်ဦးသာ သွားေရာက်ရန်၊ 

 (ဈ)  အဆိပုါမိနယ်များမှ ကန်ုစည်စီးဆင်းမ  အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက် ကန်ုတင်ယာ်များ 

သွားလာမ  စံသတ်မှတ်ချက် Standard Operating Procedure (SOP) အတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရန်။ 

၄။ အပုိဒ် ၃ အပုိဒ်ခဲွ(ဃ)၊ (င)ှင့် (ဇ)တုိပါ ကိစ ရပ်များတွင် သတ်မှတ်ဦးေရထက် ပုိမုိရန်ရိှလ င် ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားအေရးေပ ကစိ ရပ်များအတွက် သွားလာရန်ရိှလ င်ြဖစ်ေစ သက်ဆိင်ုရာရပ်ကွက်၊ ေကျးရာစမီအံပ်ုချပ် 

ေရးအဖွဲသို သတင်းပုိ၍ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သွားလာရန်ှင့် သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက်/ ေကျးရာစီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲသည် တာဝန်ရှိသူ၊ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သွားေရာက/် ြပန်လာသူများမှအပ  ရပ်ကွက်ြပင်ပမ ှ

လည်းေကာင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်းမှလည်းေကာင်း ဝင်/ထွက်ခွင့်မြပရန ်ြဖစ်သည်။ 

၅။ ဤအမိန်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများအရ အေရးယူေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်သည်။ 

၆။ ဤအမိန်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်၊ နံနက် ၀၄:၀၀ နာရီအချနိ်မှ စတင်သက်ေရာက်သည်။ 

ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ရန်ကုန်    ဇူလိုင်    ၂၀

ရန်ကုန်မိေတာ်     စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီဥက    

(မိေတာ်ဝန်) ဦးဗိလ်ုေဌးှင့ ်  ဒတုယိဥက   (ဒတုယိမိေတာ်ဝန်) 

ဦးညီညီ၊ အတွင်းေရးမှး ဦးွန်ေဖ၊ ေကာ်မတီဝင်များ၊ တာဝန် 

ရှိသူများသည ် ယေနနံနက် ၈  နာရီတွင်  မဂ  လာေတာင်ွန်  

မိနယ်   မအူကုန်း   စက်ုံလမ်းရှ ိ  ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင ်

သာယာေရးေကာ်မတီဝန်ထမ်း        သင်တန်းေကျာင်းဝင်းသို 

ေရာက်ရိှပီး မအကူန်ုး ကိဗုစ်-၁၉  သသံယရိှလနူာများ ထားရိှေရး 

စင်တာ၌ လူနာများထားရှိရန ်အသင့်အေနအထား  ြပင်ဆင ်

ေဆာင်ရက်ပီးစီးမ အေြခအေနကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မအူကုန်း   ကိုဗစ်-၁၉   သံသယရှိလူနာများ   ထားရှိေရး 

စင်တာတွင်   အေဆာင်ေလးေဆာင်ပါဝင်၍   သံသယရှိလူနာ 

၁၀၀ ထားရိှိင်ုေရးခင်းကျင်းထားပီး  လနူာများ  ေအာက်ဆဂီျင် 

လုိအပ်ချက်အတွက်   ၁၀   လီတာ  အိမ်သံုးေအာက်ဆီဂျင်စက် 

အလုံး  ၂၀ ကိ ုအဆင်သင့ေ်ဆာင်ရက်ထားရိှေကာင်း သရိသည်။

 ထိုေနာက်   မိေတာ်ဝန်ှင့်အဖွဲသည ်  စင်တာအတွင်း 

ေဆာင်ရက်ထားသည့်ေရချိးခန်း၊ အိမ်သာများ၊  ကုသေရးအဖဲွ 

များှင့် လုပ်အားေပးအဖွဲများ  ထားရှိရန်ေနရာများ၊  လူနာ  

မှတ်ပုတံင်ခန်း၊ ဆရာဝန်ေဆာင် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်သက်ေရာက်မ ှင့်  ကူးစက်ပျံှံမ  

မရှိေစေရး   စီစ်ထားမ တိုကို   လိုက်လံကည့် စစ်ေဆးပီး   

လုိအပ်သည်များကုိ မှာကားြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

အဆိုပါစင်တာကို ယေန   ညေနပိုင်းမှ  စတင်ဖွင့်လှစ် 

လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရန်ကုန်မိေတာ်ဝန် မအူကုန်း ကိုဗစ်-၁၉ သံသယရှိလူနာများ ထားရှိေရးစင်တာ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ  ကည့် စစ်ေဆး



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ကိုယ့်အခွင့်အေရး

(၁၉၄၃ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၂၀ ရက်ေနတွင ်သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်များက ဗမာ့ကာကွယ်ေရးတပ်မေတာ ်

စစ်ေသနာပတိ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းထံသို သွားေရာက်ေမးြမန်းကရာ ေြပာကားခဲ့သည့ ်ေကာက်ုတ်ချက်)

က န်ေတာ်တိုဗမာေတွရဲ တာဝန်ဝတ ရားေတွကို က န်ေတာ် အထူးေြပာြပလိုပါတယ်။ 

ကမ ာ့ိုင်ငံေရးစကားတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘယ်လူမျိး၊ ဘယ်တိုင်းိုင်ငံမဆို မိမိတို ထိုက်တန် 

သေလာက်သာ မိမိတိုအခွင့်အေရးရကတယ်လို စကားရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အခွင့်အေရးဆိုတာ 

သူများ ိုသက်ခံပီးရတဲ ့ကိစ မျိးမဟုတ်ဘူး။
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ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀

လတ်တေလာ  ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး၌   ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါ  တတိယလ  င်း 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်းြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတ ူ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ေအာက်ဆီဂျင်၊ 

ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများ အေရးေပ လိအုပ်မ မှာလည်း ြမင့တ်က် 

လျက်ရှိရာ  စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေန 

ြဖင့် အဆိုပါပစ ည်းများကိ ုအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်၊ ပင်လယ်ေရ 

ေကာင်း ဆပ်ိကမ်းများှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ ေှာင့ေ်ှး 

ကန်ကာမ မရိှဘ ဲလွယ်ကလူျင်ြမန်စွာ တင်သွင်းိင်ုေရးအတွက် ဆက်စပ် 

ဝန်ကီးဌာနများှင့် ထိထိေရာက်ေရာက ်ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက ်

ေပးလျက်ရှိသည်။ 

တင်သွင်းိုင်ခဲ့

ြပည်သူများအေရးေပ လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများအား ြပည်ပမှတင်သွင်း 

မ ကိ ုအများြပည်သ ူုံးပတ်ိရက်များတွင်လည်း ရပ်ဆိင်ုးထားြခင်းမရိှဘ ဲ

ပုမှံန်အတိင်ုး လပ်ုငန်းများေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ ဇလူိင်ု ၂၀ ရက်တွင် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းဆိပ်ကမ်းများှင့ ်

နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့ ်မဆူယ်၊ ချင်းေရ ေဟာ်၊ ြမဝတ၊ီ 

တာချလီိတ်၊  ေမာေတာင်စခန်းတိုမှ ကုမ ဏီ ၇၆ ခု၊ ေမာ်ေတာ်ယာ်  

၅၁  စီးြဖင့်  ေအာက်ဆီဂျင်အရည် (Bowser ယာ်ြဖင့်) ၄၃ တန်၊ 

ြပည်ပမ ှကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရး ပိတ်ရက်မရှ ိေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ဇူလိုင် ၁၂  ရက်မှ  ၂၀ ရက်အထိ  ေမာ်ေတာ်ယာ် ၂၁၃ စီးြဖင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်အရည(်Bowser ယာ်ြဖင့်) ၃၂၉ တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည်(အုိးြဖင့်) ၁၁၂ တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ (အုိးြဖင့်) ၆၂ တန်၊ 

အမ်ိသံုးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၁၅၅၆၁ ခု၊ Test Kit ၁၃၄၅၀၀ ခု၊ ှာေခါင်းစည်း 

(Mask) တန် ၄၂၀ တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်

မူဆယ်နယ်စပ်မှ   တင်သွင်းမည် ့  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ လွယ်ကလူျင်ြမန်စွာေရာက်ရိှေစ 

ေရးအတွက် ကမု ဏမီျားအေနြဖင့ ်တင်ြပေလ ာက်ထားသည့စ်ာများတွင် 

တစ်ဖက်တုတ်ိုင်ငံရှိဆက်သွယ်ရမည့်သူအမည်၊ ကုမ ဏီအမည်၊ 

တတ်ုဖန်ုးနပံါတ်များကိ ုထည့သွ်င်းေဖာ်ြပေပးိင်ုပါရန် အသေိပးထား 

ေကာင်းှင့်   အကူအညီလုိအပ်ပါက   သက်ဆုိင်ရာ   ဌာနများအလုိက် 

ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိင်ုသည့ ်တာဝန်ခ ံContact Person များကိလုည်း 

စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ website ြဖစ်သည့ ်

commerce. gov.mm တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ေကာင်း သိရ 

သည်။                                                    

                       သတင်းစ်

ေအာက်ဆဂီျင်အရည်(အိုးြဖင့)် ၂၉ တန်၊ Oxygen Generator ေလးလုံး၊ 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်(Oxygen Concentrator) ၃၉၇၈ ခု၊ Test 

Kit ၂၀၀၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း(Mask) ၅၅ တန် တင်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။

 မဆူယ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှတစ်ဆင့ ်လပ်ုငန်းရှင်များတင်သွင်းေသာ ေအာက်ဆဂီျင်အရည်များ တင်ေဆာင်လာသည့ ်ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များကို ေတွရစ်။

ြပည်ပမ ှ တင်သွင်းလာေသာ   ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များ 

တင်ေဆာင်ထားသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီးကိ ုေတွရစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀

ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်တိုတွင် တစ်ခါတစ်ရ ံ

မုိးသက်ေလြပင်းများကျေရာက်ပီး လ  င်းကီးုိင်သည်။ မုိးသက်ေလြပင်းကျစ် 

ေရြပင/်ေြမြပင်ေလသည ်တစ်နာရီလ င် ၃၅ မိုင်မှ မိုင် ၄၀ အထိ တိုက်ခတ်ိုင် 

သည်။ လ  င်းအြမင့်မှာ ြမန်မာက့မ်းိုးတန်းတစ်ေလ ာက်ှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင် 

တိုတွင် ရှစ်ေပမှ ၁၁ ေပခန်ရှိိုင်သည်။                                            မိုး/ဇလ

ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်

အေြခအေန



ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

အမျိးသားေရးတာဝန်အြဖစ် ပူးေပါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အ ရာယ် 
ရဲမင်းဟိန်း

အစုိးရအေနြဖင့် ကိုဗစ်−၁၉ ကပ်ေရာဂါ ေကျာ်လ ားိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရက်ေန 

သကဲ့သို တတိယလ  င်းေကာင့် ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားထိခိုက်မ  အနည်းဆုံး 

ြဖစ်ေစရန်အတွက်  စီမံေနသည်။   ြပည်သူများဘက်က   ကျန်းမာေရးှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များကို   လိုက်နာေဆာင်ရက်ရင်းြဖင့်  

ကူးစက်မ ကွင်းဆက်ကို   အဆက်ြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။   သိုမှသာ  ကူးစက်မ      

ေလျာ့ကျလာမည်ြဖစ်။

ယခုအချနိ်သည်    ြပည်သူကျန်းမာေရးအတွက ် 

အားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ကာ       တက်ညီလက်ည ီ

ေဆာင်ရက်ရမည့အ်ချန်ိ။  အဘယ်ေကာင့ဆ်ိေုသာ်   

ကူးစက်မ လျင်ြမန်လွန်းလှသည့ ်       ကိုဗစ်−၁၉ 

ကာကွယ်၊    ထိန်းချပ်ေရးကိ ု    တစ်ဦးေကာင်း 

တစ်ေယာက်ေကာင်းြဖင့ ်ေဆာင်ရက်၍မရ၊ စေုပါင်း 

အားြဖင့ ်   ေဆာင်ရက်မှသာ    ရမည်ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့်ပင်။   ထိုေကာင့ ်  ကိုဗစ်−၁၉  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်ုိင်ေရးသည်         အမျိးသားေရးတာဝန် 

ြဖစ်ေနသည်။

ဆပွားတိုးတက်ိုင်သည့ ်အမျိးအစား

ကမ ာ့ိင်ုငမံျားတွင် ကိဗုစ်−၁၉ ေရာဂါ  ြဖစ်ပွား 

မ   လူဦးေရသန်း ၁၉၀ ေကျာ်၊  ြမန်မာိုင်ငံတွင ် 

ဇူလိုင် ၁၈ ရက်အထိ  ြဖစ်ပွားမ  လူဦးေရ ှစ်သိန်း 

ေကျာ် ရိှေနပြီဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေတွရိှေန 

ရသည့ ်ေရာဂါအမျိးအစားသည်   ကူးစက်ြမန်အပ်ုစ ု

တွင ်ပါဝင်သည့် Delta  Strain ၊ Alpha Strain တို 

ြဖစ်ပီး ကူးစက်ြပန်ပွားမ  န်းသည်   ဆပွားတိုးတက် 

ိုင်သည့် အမျိးအစားများြဖစ်သည်။ ကူးစက်မ  

လျင်ြမန်လွန်းသြဖင့် ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် ကျန်းမာေရးှင့်  အားကစားဝန်ကီးဌာန 

၏ အားတစ်ခုတည်းြဖင့ ်ေဆာင်ရက်၍ မရပါ။

မိသားစုတစ်စုချင်း၏ အေရးကိစ ြဖစ်သက့ဲသုိ 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ အေရးကိစ လည်းြဖစ်ေနသည်။ 

သုိြဖစ်၍ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ကူးစက်မ ကိ ုထိန်းသိမ်း 

ေလ ာခ့ျိင်ုရန်အတွက် ိင်ုငအံတွင်းရိှ   အဖဲွအစည်း 

အားလုံး၊    ြပည်သူအားလုံး  ပါဝင်ေဆာင်ရက်က 

ရမည်။   အားလုံး အင်တိုက်အားတိုက ်    ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ကရမည်ဆုိပါမှ   အဖျက်လုပ်ငန်းများ 

ြဖင့ ်ေှာင့ေ်ှးကန်ကာေအာင်  ေဆာင်ရက်မ များ 

ရှိေနသည်။     ယခုအချနိ်     ေစျးကွက်အတွင်း 

ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပ        ပစ ည်းများ 

ေစျး န်းြမင့်တက်ေစရန်၊    ြပည်သူများ    စိုးရိမ ်

ထတ်ိလန်လာေစရန် မဟတ်ုမမှန်သတင်းများြဖင့ ်   

ြဖန်ေဝလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းများသည ်   မလုပ်သင့် 

သည့်လုပ်ရပ်များ ြဖစ်သည်။

ထိုအြပင် လက်ရှိအစိုးရှင့ ်ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏   ကာကွယ်၊    ထန်ိးချပ်၊ 

ကသုေရးလပ်ုငန်းစ်များက မှားယွင်းေနသေယာင် 

ြဖင့ ်ြပည်သူထ ံအေကာက်တရား ြဖန်ေဝြခင်းသည် 

ကပ်ေရာဂါကိ ု ခတုုံးလပ်ု၍  ိင်ုငေံရးအြမတ်ထတ်ုရန်  

ကိးပမ်းြခင်းြဖစ်သည်။ 

သိသာသည်မှာ         ေအာက်ဆီဂျင်အိုးှင့ ်

ပတ်သက်သည့ ်     ကိစ ရပ်များ      ြဖစ်သည်။ 

လတ်တေလာ ကိဗုစ်−၁၉ ကူးစက်မ သည် လျင်ြမန် 

လွန်းသြဖင့်   ြပည်သူများက  စုိးရိမ်သည်။  ကူးစက်မ   

လျင်ြမန်လွန်းသည် မှန်ေသာ်လည်း မူလေရာဂါ 

အခရိှံသမူျားှင့ ် ကိယ်ုခအံား ေလျာန့ည်းသမူျားတွင် 

ကူးစက်ခံရမ က စိုးရိမ်စရာြဖစ်သည်။ အေြခခံအား 

ြဖင့ ်ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သမူျားတွင် ကူးစက်ခရံ 

ပါက အချန်ိကာလတစ်ခအုတွင်း        ြပန်လည်သက်သာ 

ေကာင်းမွန်လာကသည်။ သိုေသာ် ြပည်သူများ 

ကားရှိေနသည့်စိုးရိမ်မ ကို ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ ်

လိုသူများှင့် အတ ကီးလွန်းသည့်ေလာဘသမား

များက   အသုံးချသွားသည်။      ေအာက်ဆဂီျင်ဝယ်လိ ု

အားြမင့တ်က်ေစရန် သတင်းမှားများ၊ ေကာလာဟလ 

များကို   ဖန်တီးလိုက်ကသည်။   ထိုအခါ   မလိုအပ် 

သကူ ေအာက်ဆဂီျင်အိုးများ    ဝယ်ယစူေုဆာင်းထား၊ 

အမှန်လိ ုအပ်သကူဝယ်မရ၊     ေဆးမလိသုကူ  ဝယ်စ ု

ထား၊ လိအုပ်ေနသကူ ဝယ်မရ စသြဖင့ ်ြပည်သူကား 

တွင် ဂယက်ထေစခဲ့သည်။ 

လိုအပ်သူက    လိုအပ်ေနချနိ်    မရသည့်အခါ   

ဆုံး ံးမ ြဖစ်ေပ ပီး ထိခိုက်နစ်နာေစရန်    ရည်ရယ ်

ကသည်။  ထိုအတွက်   ကိဗုစ်−၁၉ ကူးစက်မ ခရံတိင်ုး   

ေအာက်ဆဂီျင်အိုးမရပါက  အသက်ဆုံး ံးိင်ုသကဲသ့ို 

သတင်းြဖန် ကသည်။ ထိုသိုဝယ်လိုအား ြမင့်တက ်

ေစရန်  ဖန်တီးမ များေကာင့ ် အမှန်တကယ်လိအုပ်သ ူ

များမရရှိဘ ဲထိခိုက်နစ်နာမ များ ရှိခဲ့သည်။ 

ဒုက များရသည်မှာ ြပည်သူများသာြဖစ်

ေရာဂါအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သူ မရရှိ 

ေစရန်၊ ဝယ်လိုအား  ြမင့်တက်ေစြခင်းြဖင့ ်ေဈး န်း 

ကီးြမင့်လာေစရန်၊   ြပည်သူအကား     စိုးရိမ်မ  ပိုမို 

ကီးထွားလာေစရန ်အဖျက်သမား၊ ေလာဘသမား 

များ၏     လုပ်ေဆာင်မ များသည်     အစုိးရအေနြဖင့်  

စီမံရခက်၊    လုပ်ကိုင်ရခက ်    အကျပ်အတည်းကိ ု  

ရည်ရယ်ြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း   ေနာက်ဆုံးဒကု များရ 

သည်မှာ ြပည်သူများသာြဖစ်ေနသည်။ ထိုေကာင့ ်

အသိတရား၊ သတိတရားြဖင့ ်အမှန်တရားကို  ြမင် 

ပတ်သက်ပီး   ေနရာေပါင်း    ၁၁၁၄    ေနရာမှာ     

၄၅၉၀၀၊   ၄၆၀၀၀    ခန်    ဝင်ဆံတ့ဲအ့င်အားရိှပါတယ်။ 

ေလာေလာဆယ် ၆၂ ရာခိုင် န်းပဲ Positive လူနာ 

ထားတဲ့ေနရာမှာ ရှိပါတယ်။ ကုသေရး    Center  

ေပါင်း  ၅၆၀ လုပ်ထားတဲ့ေနရာမှာ ဝင်ဆံ့တာက 

၂၅၅၀၀ ခန်ရှိပါတယ်။ ၉၂ ဒသမ ၂   ရာခိုင် န်းရှိပါ 

တယ်” ဟု ဇူလိုင်   ၁၈    ရက်က    ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး  (ကည်း) အစည်းအေဝး 

ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့ ်ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ တတယိအကမ်ိ ညိ  င်း 

အစည်းအေဝးတွင ်ေြပာကားထားသည်။

၅၀ ရာခိုင် န်း ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးိုင်ရန ်

ေမ ာ်မှန်း

တစ်ဖက်မှလည်း  ြပည်သအူားလုံး    ကာကွယ် 

ေဆး    လ မ်း ခံမ ရရိှေစရန်အတွက် အစိုးရအေနြဖင့ ်

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။         ယခုအခါ   

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်     ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးစီးမ  

အေနြဖင့ ်၁ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ်ကိ ုကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှပီးြဖစ်သည်။ ဇလူိင်ု ၂၂ ရက်တွင် တတ်ုိင်ုငမှံ 

ကာကွယ်ေဆး   ခုနစ်သိန်းခွဲ    ေရာက်ရှိလာမည ်

ြဖစ်သလုိ ဇူလုိင် ၂၃ ရက်ှင့် ၂၄ ရက်တုိတွင်လည်း    

ဆက်တိုက်ေရာက်ရှိလာမည ်ြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို 

ြပည်သအူားလုံး ကာကွယ်ေဆး   ရာ န်းြပည့ထ်ိုးံှ 

ိုင်ေရးအတွက် ကာကွယ်ေဆးများကိ ု  လှဒါန်း 

ရရိှမ များ၊ မှာယမူ များြဖင့ ်အဆက်မြပတ်တင်သွင်း 

လျက်ရှိသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ိုင်ငံလူဦးေရ၏   

၅၀ ရာခိုင် န်းကို ယခုှစ်အတွင်း ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှေပးိုင်ရန် ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။

ြပည်သူကျန်းမာေရးအတွက်          ကုိဗစ်−၁၉ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

အစွမ်းကုန် အားထုတ်ကိးပမ်းရန် လိုအပ်သလို 

ိင်ုင၏ံအြခားက  များသည်လည်း ရပ်တန်ေန၍ 

မရေပ။ 

ထိုအတွက် ကိဗုစ်−၁၉ ှင့ ်ယှ်တဲွ၍ တတ်ိင်ု 

သမ    ေကျာ်လ ားေဆာင်ရက်ေနကရမည်သာ။   

ြပည်သူတုိှင့် တုိက်ုိက်သက်ဆုိင်ေနသည့်  အေြခခ ံ

စားေသာက်ကုန်များ ေစျး န်းကီးြမင့်မ   မရှိေရး၊ 

ကုိဗစ်−၁၉ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ   ပုိေဆာင် 

ဆက်သွယ်ေရးဆိင်ုရာ    ေလေကာင်း၊  ရထားလမ်း၊    

ကားလမ်းများကိ ု    ဖွင့လှ်စ်ကာ ကန်ုစည်စီးဆင်းမ        

လွယ်ကလူျင်ြမန်ေစေရး၊    လ ပ်စစ်ဓာတ်အားရရိှေရး၊ 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ိုင်ေရး  စသည့် 

က  များတွင်   အခက်အခဲမရိှေစရန်     အစုိးရက   

ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

အစိုးရအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်−၁၉     ကပ်ေရာဂါ 

ေကျာ်လ ားိုင်ရန်    စီမံေဆာင်ရက်ေနသကဲ့သို 

တတိယလ  င်းေကာင့ ် ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွား 

ထိခိုက်မ  အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်အတွက် စီမံေန 

သည်။   ြပည်သူများဘက်က    ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များကို   

လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရင်းြဖင့်  ကူးစက်မ ကွင်းဆက် 

ကိ ုအဆက်ြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ သိုမှသာ ကူးစက် 

မ      ေလျာ့ကျလာမည်ြဖစ်သည်။   ကိုဗစ်−၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ သည်    ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေရးမဟုတ်၊  ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ြဖစ်သည့်အတွက်   အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ် 

အေနြဖင့်  အဖွဲအစည်းအားလုံး၊  ြပည်သူအားလုံး 

ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်းြဖင့ ်ေအာင်ြမင်စွာ ေကျာ်လ ားိင်ု 

ရန်  ကိးပမ်းရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  ေရးသားတင်ြပ 

လိုက်ရပါသည်။  ။

တတ်ရန် လိုအပ်ေနသည်။ 

အမှန်အားြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ု ေဆးုမံျားှင့ ်

ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျား၏  အကြံပချက် 

များြဖင့ ် အသုံးြပြခင်းသာ အေကာင်းဆုံးြဖစ်သည်ကိ ု

နားလည်ကရမည်။ ယခုကူးစက်မ  ြမင့်မားေနသည့် 

တတိယလ  င်းကုိ  ထိန်းချပ်ုိင်ရန်   ကျန်းမာေရးှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များကို 

သရိှိေအာင် ကိးစားပီး စနစ်တကျလိက်ုနာသင့သ်ည်။  

“A little knowledge is dangerous thing” ဆိသုလိ ု 

နည်းနည်းပင် သပိင်သြိငား များများဆိတုတ်သမူျား 

ေကာင့်   ဒုက ေရာက်ရသည့်သူများ   များစွာရှိေနပ ီ

ြဖစ်သည်။   တတ်က မ်းနားလည်သည့်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၏ကိးပမ်းမ များက   တိုးမေပါက်ိုင် 

ေအာင်   တတ်ေယာင်ကားများက    များလှသည်။ 

ထိုအရာကို သတိြပသင့်ေပသည်။ 

ယခုအခါ    ကိုဗစ်−၁၉    ကုသေရးအတွက ်  

ေအာက်ဆီဂျင်အလုံအေလာက်ရရှိေရးကိ ု    အစိုးရ 

အေနြဖင့်  စီမံေဆာင်ရက်ေနပီး   ထိုသိုေဆာင်ရက ်

ေနသည့်အေကာင်းအရာများကိ ုြပည်သူထ ံမြပတ် 

သတင်းေပးလျက်ရှိသည်။ 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှတစ်ဆင့ ် 

တင်သွင်း

လက်ရှိတွင ်  ြပည်သူေဆးုံများ၊  တပ်မေတာ် 

ေဆးုံများ၊ စက်ုံ၊   အလုပ်ုံများရှ ိOxygen Plant 

များမှ ေအာက်ဆဂီျင်များ  ထတ်ုလပ်ုေပးလျက်ရိှသည့ ်

အြပင်   ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်     တုတ်ိုင်ငံတိုမှလည်း 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်ှင့ ်ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများကိ ု

နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှတစ်ဆင့ ်  တင်သွင်း 

ေပး လျက်ရှိသည်။ ေအာက်ဆီဂျင်ှင့် ေအာက်ဆီ 

ဂျင်အုိးများသာမက    ကုိဗစ်−၁၉   ေရာဂါ ကာကွယ် 

ကသုမ  ဆိင်ုရာ    ေဆးဝါးှင့ ်     ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား  

လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ တင်သွင်းိုင်ရန် ေြဖေလ ာ့မ  

များစွာ ြပလုပ်ထားပီးြဖစ်သည်။

ေရာဂါကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချပ်ေရး        စီမံ 

ေဆာင်ရက်ထားရှိမ ှင့် ပတ်သက်၍ ိုင်ငံေတာ်စီမံ

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်    ဗုိလ်ချပ်မှးကီး   မင်းေအာင်လ  င်က 

“တပ်မေတာ်နဲ  အရပ်ဘက်ေဆးုံေတွ၊ ေနရာ၊ ဌာန 

ေတွကို အားလုံးေပါင်း ၆၉၈၀၀ ဦးေရခန်အတွက ်

Center   ၁၉၃၄    ေနရာမှာ    ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။ 

လက်ရှိ ၂၅ ရာခိုင် န်းပဲ Quarantine Center များ 

မှာ ရှိပါတယ်။ အလားတူ Positive လူနာေတွနဲ  



ဇူလုိင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ေလ ာ့ချိုင်မ အရှိဆုံးြဖစ်ေကာင်း၊ အဆိုပါ Remdesivir ကုသေဆးကို 

အေမရိကန်ိုင်ငံ   Gileat   Sciences,  Inc  မှ  တီထွင်ထုတ်လုပ်ပီး 

အေမရိကန်ှင့် ဥေရာပိုင်ငံများတွင် FDA ေထာက်ခံချက်ရရှိခဲ့ကာ 

ကိုဗစ်-၁၉   ကူးစက်ြမန်ေရာဂါကုသမ တွင်  အသုံးြပလျက်ရှိေကာင်း 

သိရသည်။

ထုိြပင် Remdesivir ကသုေဆးကိ ုဖံွဖိးဆဲုိင်ငံများတွင် အသုံးြပ 

ရန်အတွက် Gileat Sciences, Inc က ထုတ်လုပ်မ လိုင်စင်ကိ ုအိ ိယ 

ိုင်ငံ Hetero  Labs  Limited  မှ ဝယ်ယူ၍  Remdesivir  ေဆးဝါးကို 

ထတ်ုလပ်ုြဖန်ြဖးလျက်ရိှေကာင်း၊ Remdesivir ကသုေဆးကိ ုNational 

Strategic Investment Corporation Co.,Ltd. အေနြဖင့ ်ြမန်မာကျပ်ေင ွ

သုံးဘလီယီတံန်ဖိုးခန်ရိှ ေဆးအလုံးေပါင်း သုံးေသာင်းအား အိ ိယိင်ုင ံ

က မှာယ၍ူ ြမန်မာိင်ုငြံပည်သမူျားအတွက် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး 

ေကာင်စီမှတစ်ဆင့ ်လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း  National Strategic Investment Corporation 

Co.,Ltd. မှ အေထေွထမွန်ေနဂျာက လ ဲေြပာင်းေပးအပ်သည့ ်Remdesivir ကသုေဆးများကိ ုလက်ခရံယစူ်။

National  Strategic  Investment  Corporation  Co.,Ltd.(NSIC) မှ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီသို လှဒါန်းသည့် Remdesivir ကုသေဆးများ ေနြပည်ေတာ်ေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၂၀

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်း  ြဖစ်ပွားလျက်ရိှပီး  

ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မှာ ေနစ်ြမင့်တက်လျက်ရိှ 

ေသာေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်မ မခံရေစေရးအတွက ်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊  လား  းမိ၊ ပုသိမ်မိ၊ 

ေတာင်ငူမိ၊    ကျိင်းတုံမိ၊    ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊ 

ြမဝတ၊ီ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေြမာက်ဦးမိ၊ လ  င်းဘဲွမိ 

နယ်၊ နတ်တလင်းမိနယ်၊ မာန်ေအာင်မိ၊ ကည့ြ်မင် 

တိင်ုမိနယ်၊ မိုးညင်းမိ၊ မတ်ိမိနယ်ှင့ ်မိင်ုးေယာင်း 

မိနယ်များ၌  တပ်မေတာ်သားများ၊  ြမန်မာိုင်ငံ 

ရတဲပ်ဖဲွဝင်များ၊  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပန်ကားေရးှင့ြ်ပည်သူဆက်ဆေံရး 

ဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများက အသိေပး  းေဆာ်မ များ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

အသိေပးပန်ကား

ယင်းသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်အြပင်ထွက်တိုင်း 

ှာေခါင်းစည်းတပ်ရန်၊ လူစုလူေဝး ေရှာင်ရှားရန်ှင့် 

မြပလုပ်ရန်၊    လက်ကို  ဆပ်ြပာှင့်   မကာခဏ  

ေဆးေကာြခင်း၊  လက်သန်ေဆးရည်ြဖင့ ် လက်ကို 

သန်စင်ြခင်းများ    ြပလုပ်ကရန်၊    မလိုအပ်ဘဲ 

အိမ်အြပင်သို သွားေရာက်ြခင်းမြပလပ်ုရန်၊ ကျန်းမာ 

ေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထတ်ုြပန်ထားေသာ 

 န်ကားချက်များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှ   အသိေပး 

ပန်ကားချက်များကိ ု  တိကျစွာလိုက်နာရန်စသည့ ်

အသိေပး  းေဆာ်မ များကို ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးခ့ဲ 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပး  းေဆာ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်

ိင်ုငသံားတိင်ုး ိင်ုငေံကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိသုည့စ်တ်ိဓာတ်ရိှမှသာ ိင်ုငံကီးပွားတိုးတက်မည်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ိုင်ငံအတွင်းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက်  ပညာတတ်များ  ေပါက ယ်ဝေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် အသိပညာေပးြခင်း 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သမူျား ပညာတတ်ြဖစ်ေစေရးသည် အေရးကီးသြဖင့ ်အထူးအေလးအနက်ထား 

ေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစ ရပ်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံသားတိုင်း ိုင်ငံေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိုသည့်စိတ်ဓာတ်ရှိမှသာ ိုင်ငံ 

ကီးပွားတိုးတက်မည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိုသည့် စိတ်ဓာတ်ရှိရန်အတွက် ပညာေရးတွင် အေြခခံေကာင်းရန် 

လိုအပ်ေကာင်း။
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ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေအာက်ဆီဂျင်  မလုံေလာက်ရင်  ဘာြဖစ်မလဲ  

ဘယ်အချနိ်မှာ  ေအာက်ဆီဂျင်  အဆိပ်သင့်မလဲ 

ကမ ာကီးသည် ယခုအခါ အသက် ှလမ်းေကာင်း 

ဆိင်ုရာ ကူးစက်ေရာဂါပိုး (ကိဗုစ် - ၁၉ ) ှင့ ်ရင်ဆိင်ု 

ကံေတွေနရပီး  ထုိအထဲတွင်   ြမန်မာုိင်ငံလည်း 

အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ လူသားများ ရှင်သန်ုိင်ရန် 

အတွက် ေအာက်ဆီဂျင်သည ်  မရှိမြဖစ ်အေရးပါ 

သြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်ှင့်ပတ်သက်ပီး သိရှိထား 

သင့်ေသာ ေအာက်ဆီဂျင်ဖိအားများအေကာင်းကို 

ေကာက်ုတ်ေဆွးေွးသွားပါမည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင ်(Oxygen - O2) 

ေအာက်ဆဂီျင်သည် ဓာတ်ေငွအားလုံးထတွဲင် 

အေရးအကီးဆုံးြဖစ်ပီး ကမ ာေပ တွင် အေပါများ 

ဆုံးေသာ ဓာတ်ေငွတစ်ခြုဖစ်သည်။ ေအာက်ဆဂီျင် 

မပါဘ ဲမီးမေလာင်ိင်ုသကဲသ့ို ေအာက်ဆဂီျင်မရိှဘ ဲ

လူတိုသည် အသက်မရှင်ိုင်ပါ။ ၎င်းသည ်ေလထု 

ထဲတွင်  ၂၁ ရာခိုင် န်းပါရှိပီး ေမာ်လီကျးတစ်ခ ု

ြဖစ်ရန် အက်တမ်ှစ်ခ ုတဲွဖက်ပါဝင်သည်။ အေရာင် 

မရိှ၊   အနံမရိှ၊    အရသာမရိှေသာ၊    တက်က ေသာ 

ဓာတ်ေငွြဖစ်ပီး အြခားြဒပ်စင်များှင့ ်အလွယ်တက ူ  

ေပါင်းစပ်ိုင်ပါသည်။   က ်ုပ်တို    ှ  က်မိေသာ 

ေလထဲမှ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုသာ ခ ာကိုယ်မှ 

အသုံးြပပီး ကျန်ေလ၏ ၇၉ ရာခိင်ု န်းသည် အြခား 

ဓာတ်များြဖစ်ကာ ၎င်းတုိသည် ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ 

ကို အားေပျာ့သွားေစသည ် သိုမဟုတ်  ြပင်းအား 

နည်းေစသည်။ 

၁၀၀ ရာခုိင် န်းသန်စင်ေသာ   O2  ကိ ုေဆးုံ 

များ၊ ေလယာ်များှင့ ်ဖအိားထန်ိးေဆးကသုနည်း   

ဌာနများတွင် အသက် ှရန်အတွက် အသုံးြပေလ ့

ရှိပါသည်။  တစ်ခါတစ်ရံတွင်   ၁၀၀    ရာခိုင် န်း 

သန်စင်သည့ ်  O2   ကိ ု      ေရတမ်ိေရငပ်ုြခင်းများှင့ ်   

ေရာေှာဓာတ်ေငွြဖင့ ်ေရငပ်ုြခင်းများတွင် အသုံးြပ 

ပါသည်။ သိုရာတွင် ဖအိားများေအာက်တွင် သန်စင် 

ေသာေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု ှ  က်မိပါက ေအာက်ဆီ 

ဂျင်အဆပ်ိသင့ြ်ခင်း၏       စုိးရိမ်ဖွယ်ရာြပဿနာကုိ 

ြဖစ်ေပ ေစိုင်ပါသည်။

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ ်(Carbon Dioxide - CO2) 

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ ်       ဓာတ်ေငွသည ်

တရိစ ာန်ှင့လ်သူားတို၏ အသက် ှြခင်းမှ သဘာဝ 

အရ ထွက်ေပ လာေသာ ေဘးထွက်ပစ ည်းတစ်ခု 

ြဖစ်ပီး အစာတွင် ကာဗွန်ဓာတ်တိုးြခင်းြဖင့ ်စွမ်းအင် 

ရရှိေစပါသည်။ ၎င်းဓာတ်ေငွသည ်   ေလထဲတွင် 

ရာခိုင် န်းအနည်းငယ်သာေတွရေသာ  အေရာင်၊ 

အနံ ၊     အရသာမရှိေသာ     ဓာတ်ေငွြဖစ်ပါသည်။ 

ပိုမိုများြပားလာေသာအခါ   ၎င်းသည် အက်စစ် 

အရသာှင့် အနံရှိသည်။ CO2 ၏ တစ်ပိုင်းတစ်စ 

ဖိအားတိုးသည့်အချနိ်တွင ်အသက် ှမိေသာအခါ 

သတလိစ်သွားိင်ုသည်။ ေလထတွဲင် CO2 ဓာတ်ေငွ 

ပါဝင်မ  အလွန်ြမင့်မားေနလ င် အဆိပ်အေတာက် 

ြဖစ်ေစိုင်သည်။ အလုံပိတ်ှင့် ေလဝင်ေလထွက ်

နည်းေသာ အခန်းများတွင်  အသက် ှကိရိယာ 

များြဖင့်  အသက် ှပီးေနာက ်ထွက်ေပ လာသည့် 

CO2    ပိုလ ံမ ကို    ဖယ်ရှားြခင်းသည ်   ေဘးကင်း 

လုံ ခံေရးအတွက ်အဓိကလိုအပ်ပါသည်။

ေလထုဖိအား  

စသံတ်မှတ်ချက် ေလထဖုအိားမှာ ပင်လယ်ေရ 

မျက်ှာြပင် သညုေပတွင် ေလထဖုအိား တစ်ယနူစ်   

ရိှပါသည်။ ေလထ ုတစ်ယနူစ်၏ဖအိားသည် (14.7) 

psi သိုမဟတ်ု (10N/cm2) ရိှပါသည်။ ေလထဖုအိား 

သည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်တွင် ပုေံသ/ကန်ိးေသ 

ြဖစ်ပီး ရာသဦတေုကာင့ြ်ဖစ်ေပ ေသာ အေသးစား 

အတက်အကျများကိ ုများေသာအားြဖင့ ်လျစ်လျ  

ိုင်ပါသည်။  ေလထုဖိအားသည် အရပ်မျက်ှာ 

အားလံုး ရိှ အရာဝတ အားလံုးအေပ တွင် သက်ေရာက် 

ပါသည်။ 

ဖအိားတိင်ုးတာသည့ ်  ကရိယိာအများစသုည်  

gauge  ကရိယိာ၏  အြပင်ဘက်ှင့ ်  အတွင်းဘက် 

အကား မတူညီေသာဖိအားကိ ုတိုင်းတာပါသည်။ 

ထိုေကာင် ့   ေလထုဖိအားသည ်   ဆလင်ဒါဘူး 

(ဂက်စ်ဘူး) ထဲတွင်  ဖိသိပ်ထည့်သွင်းထားသည့ ် 

ေလ၏ဖိအားကုိ တုိင်းတာသည့်ကိရိယာတွင် ြပသ 

ြခင်းမရှိပါ။  ဆလင်ဒါဘူးထဲတွင်   ထည့်သွင်းထား 

ေသာေလှင့်  gauge သည် ေလထု တစ်ယူနစ် (1 

atmosphere) (14.7 psi or 10N/cm2) ၏ 

ဖိအားေအာက်တွင ်  တည်ရှိေနပါသည်။    gauge  

ကိရိယာသည် ေလထုှင့်      သုိေလှာင်ကန်ထဲတွင် 

ရှိေသာ   တိုးြမင့်ေလဖိအားများအကား  ဖိအား 

ြခားနားမ ကို တိုင်းတာပါသည်။   ၎င်းကိ ု gauge 

pressure  ဟု ေခ ပါသည်။

သုိရာတွင် ေရေအာက်တွင် ငုပ်ေနသည့်အခါ/ 

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်ထက ်     ြမင့်ေသာေနရာ 

တိုတွင် ေလထုဖိအားကိ ုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန ်

အေရးကီးပါသည်။ စုစုေပါင်း ဖိအားကို ပကတိ 

ဖိအားဟုေခ ပီး    ပုံမှန်အားြဖင် ့ေလထု၏ ယူနစ် 

များြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါသည်။ 

ဤထူးြခားမ သည် အေရးကီးပီး ဖိအားကို 

gauge (psig) သိုမဟုတ် ပကတိဖိအား absolute 

(psia) ဟူ၍    တစ်မျိးမျိးြဖင့ ်  သတ်မှတ်ရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ဖိအားအမျိးအစားကို (psi) ဟုသာ 

သတ်မှတ်ေသာအခါ ၎င်းသည ် gauge pressure 

ကို ရည် န်းြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဓာတ်ေငွဖိအားကိ ုေဖာ်ြပသုံး န်းေသာ

ေဝါဟာရများ

ေအာက်ပါတို ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေလထု ။ စြံပေလထဖုအိားကိ ုအများ 

အားြဖင့ ်  10N/cm2   (or)   14.7   psi  

သိုမဟုတ် ေလထုဖိအား  တစ်ခု /    တစ် 

ယူနစ်  one   Atmosphere    absolute 

(1 ata) ဟု ေဖာ်ြပပါသည်။

 (ခ)  ေလဖိအားတိုင်းကိရိယာ   ။ ြပဒါးတိုင်၏ 

အြမင့်ဆုံးအမှတ်ြဖင့်           ေဖာ်ြပိုင်ပီး   

အထူးသြဖင့ ်ေလထဖုအိားှင့ ်တညူေီသာ် 

လည်း  ရာသီဥတုှင့်    အတူလိုက်၍ 

ေြပာင်းလဲိုင်ပါသည်။   ကွဲြပားပါသည်။ 

စံဖိအားပမာဏသည ် 29.92  inches of 

mercury    လက်မမာကျရီ၊    760 

millimeters of mercury မီလီမာကျရ ီ

သိုမဟုတ် 1013 millibars ြဖစ်ပါသည်။

 (ဂ) ဖိအားတုိင်းတာသည့်ကိရိယာ   ။ ေလထု 

ဖိအားှင့် တိုင်းတာရရှိပီးေသာ ဖိအား   

ှစ်ခုကား ကွာြခားမ ကိ ုရည် န်းေဖာ်ြပ 

ပါသည်။ 

 (ဃ)  ပကတိဖိအား   ။ (လက်ရှိ) သက်ေရာက ်

ေနေသာ    စုစုေပါင်းဖိအား၊   (ဥပမာ - 

တိုင်းတာရရှိေသာဖိအားှင့်   ေလထု 

ဖိအားေပါင်းြခင်း)။ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ အဆိပ်အေတာက်တိုှင့်

ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစ်းစားရမည့်အချက်များ 

အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းစ်၏ 

ိုးရှင်းေသာ ေဖာ်ြပချက်ှင့်အတ ူ  စတင်ကပါစို။ 

အဆုတ်ထဲသို     ဝင်ေရာက်လာေသာေလသည ်

အလွန်ေသးငယ်ေသာ     ေလအိတ်ဟုေခ ေသာ 

တစ်ဖက်ပိတ်ေနရာသို ေရာက်ရှိလာသည်။   ထို  

အလွန်ေသးငယ်ေသာ     ေလအိတ်ငယ်များတွင ်

ဆြံခည်မ င်ေသွးေကာများ  (အလွန်ေသးငယ်သည့်  

ေသွးေကာငယ်ေလးများ) ှင့ ်ြပည့လ်ျက်ရိှေနေသာ 

ပါးလ ာလွန်းသည့် နံရံများရှိေနပါသည်။ 

ထိုအဆုတ်၏  ေသးငယ်ေသာေလအိတ်များ 

ေပါင်းလိက်ုပါက   ကီးမားသည့မ်ျက်ှာြပင်ဧရယိာ 

တစ်ခုအြဖစ် ေထာက်ပံ့ေပးပးီ  ှသွင်းလုိက်သည့် 

ြခင်းှင့် CO2   ြပန်ထုတ်ြခင်း  ှစ်မျိးစလုံးသည ်

ေသွးှင့်အတူ   အလျင်အြမန် မ ေြခြဖစ်လုနီးပါး 

ြဖစ်ေပ ေနပါသည်။   ေသွးနဆီလ်ဲများတွင် O2 သည် 

အနည်းငယ်အားေပျာ့ေသာ      ဓာတုဓာတ်စည်း 

တစ်ခုဖဲွစည်းရန် ေသွးနီဥအတွင်းရိှ ေအာက်ဆီဂျင် 

သယ်ေဆာင်ေသာ  အနီေရာင်ပစ ည်း  ေသွးဆဲလ် 

ေဟမိုဂလိုဘင်ှင့ ်ဓာတုေဗဒနည်းအရ ေပါင်းစပ် 

လိုက်ပါသည်။ 

ေသွးနဦကိ ုအဆတ်ုမှေဝးကွာေသာ ေသွးလည် 

ပတ်မ စနစ်သို        သယ်ေဆာင်သွားေသာအခါ 

ထိုအချနိ်တွင် O2 ကို  ဆဲလ်များက လွတ်လပ်စွာ 

စားသုံးပါသည်။   ဆဲလ်မှြပန်ထွက်လာေသာ CO2 

ှင့်   အြခားစွန်ပစ်ပစ ည်းများကိ ု ထုတ်လ တ်ရန် 

အတွက် ၎င်းတိုကိ ု   ေသွးသည်   အဆုတ်ဆီသို 

ြပန်လည်သယ်ေဆာင်သွားပါသည်။ (ပု ံ- ၁ ) သည် 

အသက်ရှင်သန်ေထာက်ပံ့မ ှင့်     ပတ်သက်ပီး 

လူခ ာကိုယ်အတွက် ဟန်ချက်ညီမ မ ကို ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။

ပုံမှန်အေြခအေနများေအာက်တွင ်      လူ၏ 

အသက် ှ န်းသည် တစ်မိနစ်လ င် ၁၅ ကိမ်ခန်    

ရှိပီး   သိုမဟုတ်   တစ်နာရီလ င် ၂၀ ကုဗေပခန်    

(ဇယား - ၂) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေြခာက်ေသွ 

ေသာ ေလေကာင်းေလသန်  ှသွင်းပါသည်။  

 တစ်ကမ်ိ ှသွင်းလ င် ေလဝင်ေရာက်မ ပမာဏ 

ကုဗေပသည ်(0.02 ft3 per breath) (SCFB) ခန်  

သာ ရိှပါသည်။ ထိပုမာဏသည် အဆတ်ုစွမ်းေဆာင် 

ိင်ုမ  စစုေုပါင်း၏ ေသးငယ်ေသာ အစတ်ိအပိင်ုးသာ 

ြဖစ်ပါသည်။ ြမင့မ်ားေသာလပ်ုေဆာင်မ  ေဆာင်ရက် 

ုိင်ရန်အတွက် ပုိမုိများြပားေသာ O2 ရရိှရန် လုိအပ် 

ပါသည်။ ထိလုိအုပ်ချက်ကိ ု ြဖည့ဆ်ည်းရန်အတွက် 

အသက် ှ န်း ပိုမိုြမင့်မားလာြခင်းှင့် တစ်ကိမ ်

လ င် အသက် ှသွင်းသည့်ပမာဏ ပိုမိုများြပားရန ်

လိုအပ်ပါသည်။                   

                                  စာမျက်ှာ ၉ သို 

သန်းေဇာ် 



ဇူလိုင်  ၂၁၊   ၂၀၂၁

အနိမ့်ဆံုးအားြဖင့်    လူခ ာကုိယ်သည် 

ဦးေှာက်ှင့်  အြခားအေရးကီးေသာ  ကုိယ်အဂ   ါ 

အစိတ်အပိုင်းများ၏        ဇီဝဓာတုဆိုင်ရာ      

လုပ်ေဆာင်မ များကို  ေထာက်ပံ့ရန်အတွက  ်  

လံုေလာက်ေသာ O2 ကိ ုစုပ်ယူရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေလစုပ်ယူမ      ပုံေသဟန်ချက်ညီမ မ ရှိရန် 

ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုထဲတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ဆီ 

ဂျင်၏ တစ်ပိုင်းတစ်စဖိအား (Partial Pressure 

of O2) (သေ  ကတအားြဖင့ ်(PO2) သိုမဟတ်ု (ppO2) 

ြဖင့် ေဖာ်ြပပါသည်) သည် ေသွးတစ်ယူနစ်တွင ်

သယ်ေဆာင်သွားိုင်ေသာ     ေအာက်ဆီဂျင်၏ 

ပမာဏကို ဆုံးြဖတ်ေပးပါသည်။

 [ဤေနရာတွင်  ေရာေှာဓာတ်ေငွတစ်မျိး၏ 

တစ်ပိုင်းတစ်စဖိအားအေကာင်းကိ ုနားလည်ရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ ဓာတ်ေငွအေရာအေှာတစ်ခတွုင် 

ဓာတ်ေငွတစ်မျိးက    ြဖည့်ဆည်းေထာက်ပံ့ေပး 

ထားေသာ စုစုေပါင်းဖိအား၏   အစိတ်အပိုင်းကိ ု

ထိဓုာတ်ေငွ၏   တစ်ပိင်ုးတစ်စဖအိား   (သေ  ကတ 

pp) ဟ ုေခ ပါသည်။ အလွယ်တက ူ နားလည်ိုင် 

ေသာ ဥပမာတစ်ခုမှာ  ေလထုဖိအား  တစ်ယူနစ် 

(14.7 psi) ရှိ      ကွန်တိန်နာတစ်လုံးြဖစ်သည်။ 

ကွန်တိန်နာကို ေအာက်ဆီဂျင်တစ်မျိးတည်းှင့ ်

ြဖည့်ထားခဲ့လ င်   ေအာက်ဆီဂျင်၏   တစ်ပိုင်း 

တစ်စဖအိားသည် ေလထ ုတစ်ယနူစ် ြဖစ်လမိ့မ်ည်။ 

ေလထဖုအိား တစ်ယနူစ်ရိှ တညူေီသာ ကွန်တန်ိနာ 

တစ်ခုကို   ေြခာက်ေသွေသာေလ (dry air) ှင့် 

ြဖည့ထ်ားခဲလ့ င် (ဇယား - ၁) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့ ်

အတိုင်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အြဖစ ်ပါဝင်ေသာ 

ဓာတ်ေငွများအားလုံး၏ တစ်ပိင်ုးတစ်စဖအိားများ     

ခ ာကိုယ်သို  O2 လုံေလာက်စွာ မပိုေဆာင်ိုင်ြခင်းသည် ေသွးတစ်ယူနစ် 

တွင် O2 ကိ ုသယ်ေဆာင်သွားေသာ ေလထထုရိှဲ ေအာက်ဆဂီျင်၏ တစ်ပိင်ုး 

တစ်စဖအိားပမာဏ (PO2) နမိ့က်ျေသာ ေလထအုေြခအေနရလဒ်ေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ Hypoxia ဆိုသည်မှာ ေသွးလ တ်ေကာထဲရှိ ေသွးထဲတွင် 

ေအာက်ဆီဂျင် မလုံေလာက်/ ချိတဲ့သည့်အေြခအေနြဖစ်ပီး O2 မလုံ 

ေလာကမ်  ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပ လာပါက  ဆလ်ဲများ၏   ပုမှံန်လပ်ုေဆာငမ် ကိ ု

ေှာင့်ေှးေစပီး တြဖည်းြဖည်းှင့် ဆဲလ်များသည် ေသသွား။

(ဇယား - ၁) ေလထုဖိအား တစ်ယူနစ်ရှိ ေြခာက်ေသွေသာေလ (Dry Air) တွင် ပါဝင်ေသာ 

ဓာတ်ေငွများ၏ တစ်ပိုင်းတစ်စဖိအားများ

 စာမျက်ှာ  ၈  မှ

အားြဖင့်  ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်မှ  စီးပွားြဖစ ်  

ေလယာ်ပျအံခန်းတစ်ခတွုင်   ထန်ိးသမ်ိးထားေသာ 

ေလထုဖိအားအဆင့်အထိ   သိုမဟုတ် ပင်လယ ်

ေရမျက်ှာြပင်အထက ်  ေပ  ၉၀၀၀ ခန် ြမင့်ေသာ 

ကိုလံဘီယာိုင်ငံ ဘိုကိုတာ (Bogota) ရှိ ေလထု 

အေြခအေနှင့် ညီမ သည့် အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင ်မလုံေလာက်ြခင်း/ ချိတဲ့ြခင်း  

ခ ာကိုယ်သို  O2 လုံေလာက်စွာ မပိုေဆာင် 

ိင်ုြခင်းသည် ေသွးတစ်ယူနစ်တွင် O2 ကုိ သယ်ေဆာင် 

သွားေသာ ေလထုထဲရှ ိေအာက်ဆီဂျင်၏ တစ်ပိုင်း 

တစ်စဖိအား ပမာဏ (PO2) နိမ့်ကျေသာ ေလထု 

အေြခအေနရလဒ်ေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ Hypoxia 

ဆိုသည်မှာ    ေသွးလ တ်ေကာထဲရှ ိ    ေသွးထဲတွင် 

ေအာက်ဆဂီျင် မလုေံလာက်/ ချိတဲသ့ည့ ်အေြခအေန 

ြဖစ်ပီး O2 မလံုေလာက်မ  ဆက်လက်ြဖစ်ေပ လာပါ 

က ဆဲလ်များ၏   ပုံမှန်လုပ်ေဆာင်မ ကို ေှာင့်ေှး 

ေစပီး တြဖည်းြဖည်းှင့ ် ဆလ်ဲများသည် ေသသွားပါ 

သည်။ 

အသက် ှသွင်းပီးေနာက ်    အသက်ေအာင့် 

ထားြခင်းြပလုပ်စ်အေတာအတွင်း O2 ရရှိမ  မရှိ 

ေသာ်လည်း ခ ာကိယ်ုသည် O2 ကိ ုဆက်လက်စားသုံး 

ေနသြဖင့် အဆုတ်တွင်ရိှသည့် PO2 သည် တြဖည်းြဖည်း 

ကျဆင်းလာပါသည်။   အသက်ေအာင့်ြခင်းသည ် 

အချန်ိကာြမင့လ်ာလ င်  hypoxia ြဖစ်လာလမိ့မ်ည်။ 

ေနာက်ဆံုးအကျိးသက်ေရာက်မ မှာ ဦးေှာက်အတွက် 

အ ရာယ်အရှိဆုံးြဖစ်ပါသည်။        ေလထုထဲရှိ 

ေအာက်ဆဂီျင်၏ တစ်ပိင်ုးတစ်စဖအိား ပမာဏ (PO2) 

နိမ့်ကျြခင်းေကာင့ ်ြဖစ်ေပ လာေသာ Hypoxia ၏ 

ေရာဂါလက ဏာများမှာ ေအာက်ပါတိုြဖစ်ပါသည-်

(က)  ညဘက်အြမင်အာု ံထိခိုက်ြခင်း၊ 

(ခ)  အသက် ှမ  ြပင်းထန်ြခင်း၊ 

(ဂ)  ေဝဖန်ပိင်ုးြခားိင်ုစွမ်း/ ချင့ခ်ျန်ိိင်ုစွမ်း 

    ဆုံး ံးြခင်း၊ 

(ဃ)  အာုံစူးစိုက်မ  ေလျာ့နည်းြခင်း၊ 

(င)  မူးေဝြခင်း၊ 

(စ)  စ်းစားဆုံးြဖတ်မ  ေှးေကွးြခင်း၊ 

(ဆ)  က က်သား ထိန်းချပ်ိုင်မ မရှိြခင်း၊ 

(ဇ)     ညင်သာစွာ   လုပ်ေဆာင်ုိင်မ မရိှြခင်း 

သိုမဟုတ်   က မ်းကျင်မ လိုအပ်ေသာ 

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ိုင်မ   မရှိ 

ြခင်း၊ 

(ဈ)  အိပ်ငိုက်ြခင်း၊ 

(ည)  အားနည်းြခင်း၊ 

သည် စစုေုပါင်း တစ်ပိင်ုးတစ်စဖအိားကိ ုြဖည့ဆ်ည်း 

ေထာက်ပံ့လိမ့်မည်။]     ပံုမှန်ကျနး်မာသန်စွမး် 

သူတစ်ဦး၏   ေသွးလ တ်ေကာထဲရှိ    ေသွးတွင ်

ေအာက်ဆီဂျင်၏ တစ်ပုိင်း တစ်စဖိအား (PO2) သည် 

(110 Torr) သိုမဟုတ် ၎င်းထက်ပိုမိုြမင့်မားသည့်ဖိ

အား    (ပင်လယ်ေရ မျက်ှာြပင်၊ PO2 = 160 Torr) 

ရိှေသာအခါ  င်းေသွးထတွဲင် (O2) ပါဝင်မ သည် (90%) 

အထက်ပါရှိပါသည်။ 

(Torr ဆိုသည်မှာ အတိအကျသတ်မှတ်ထား 

ေသာအတိုင်းအတာ absolute scale တစ်ခုေပ  

တွင်အေြခခံပီး   ဖိအားတိုင်းတာေသာ ယူနစ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါသည်။ ပုံမှန်ေလထု (101325 Pa) တစ်ယူနစ် 

၏ (1 / 760) ပုံ အေနြဖင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။)

[ပုံ - ၂ တွင်   ေဖာ်ြပထားေသာ က ်ုပ်တို 

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ   သန်ရှင်းေြခာက်ေသွေသာေလ 

(clean dry air) တွင် ေအာက်ဆီဂျင်၏ တစ်ပိုင်း 

တစ်စဖိအား (partial pressure) မှာ   159 Torr  

ရှိသည်ကိ ုေတွြမင်ရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုပမာဏ 

အနည်းဆုံးရှိမှ ေသွးထဲတွင် ေအာက်ဆီဂျင်ပမာဏ 

90% အထက် ရှိပါမည်၊ က ်ုပ်တို  ယခုလူေြပာများ 

ေနသည့ ်ေသွးထတွဲင် ေအာက်ဆဂီျင် 98% ရိှဖို ဆိရုင် 

မည်မ  Torr လိုမည်ကိ ုမှန်းဆိုင်ပါသည်။]
ထိုေကာင့ ်ေသွးထဲတွင် O2 နည်းြခင်း  မြဖစ် 

ေပ လာေစရန်  ေလထု၏ O2 ပမာဏသည် (110 

Torr) သိုမဟုတ် ပိုမိုြမင့်မားေသာ  ဖိအားရှိေနေစ 

ရန် ေသချာေအာင်ေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအတိုင်းအတာသည ်      ေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင်မ  

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖိအား (PO2) အတွက် အကမ်း 

(ဋ)  စိတ်လ ပ်ရှားမ ၊ 

(ဌ)  အလွန်အမင်း စိတ်အားထက်သန် 

ြခင်း ၊ 

(ဍ)  သတိလစ်ြခင်း၊ 

(ဎ)  ေသဆုံးြခင်း။ 

ေအာက်ဆီဂျင ်အဆိပ်သင့်ြခင်း  

အဆုတ်ဒဏ်ရာရြခင်းဆုိသည်မှာ  ေအာက်ဆီ 

ဂျင်၏ တစ်ပိုင်းတစ်စဖိအား (PO2) သည် (380 

Torr) ေကျာ်လွန်ြခင်းှင့် ေယဘုယျအားြဖင့ ်

ပတ်ဝန်းကျင်ဖအိား Barometric Pressure (PB) 

များြပားလာြခင်းတို၏ ရလဒ်ြဖစ်ပါသည်။ 

နိဂုံး

အဆုတ်မှတစ်ဆင့်          ေသွးနီဥအတွင်းရှိ 

ေအာက်ဆီဂျင် သယ်ေဆာင်ေပးေသာ အနီေရာင် 

ေသွးဆဲလ်    ေဟမိုဂလိုဘင ်    (hemoglobin) 

လပ်ုေဆာင်ပု၊ံ   လတူစ်ဦး၏   ပုမှံန်အသက် ှ န်း၊ 

ပုံမှန်ကျန်းမာသူတစ်ဦး၏ ေသွးထဲရှိ ေအာက်ဆီ 

ဂျင်ပါဝင်မ ဖိအားအစိတ်အပိုင်းပမာဏ PO2 or 

ppO2 (Torr)၊ ေသွးထဲရှိ ေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင်မ  

၉၀ ရာခုိင် န်းအထက်ရိှေအာင် လုိအပ်မည့် (Torr)၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်ချိတဲ့ပါက       ြဖစ်ေပ လာမည့် 

လက ဏာများှင့ ်အသက်ဆံုး ံးမ ှင့ ်ေအာက်ဆ ီ

ဂျင်  အဆိပ်သင့်သည့်အေြခအေနတွင ်   ရှိမည့် 

(Torr)   ပမာဏတိုကို    သိရှိနားလည်ြခင်းြဖင့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာှင့ ်  ICU 

အခန်းတွင်  လူ၏ခ ာကိုယ်ှင့် ချတိ်ဆက်ထား 

ေသာ စက်ကိရိယာများ၏ ေမာ်နီတာတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားေသာ သေ  ကတများ/ ပမာဏများကို သိရှိ 

နားလည်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုြပင ်   လူေြပာများသည့်   ေအာက်ဆီဂျင် 

အဆိပ်သင့်သည့် ပမာဏကိုသိရှိပီး  အေကာက ်

မလွန်ဘ ဲချင့ခ်ျန်ိိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ဆ ီ

ဂျင်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အသက် ှလမ်းေကာင်း 

ဆိင်ုရာ ကိဗုစ်ကပ်ေဘးကီးမှ ကင်းေဝးကပါေစ။

Ref:

(1)  NAVSEA  _  SUBMARINE   AIR 

TREATMENT Revision September 

12_2001.

(2)  U.S. Navy Diving Manual, Revision 

7,  Published  by   Direction   of 

Commander,   Nav y   Sea  System 

Command, 01 December 2016.

 ေကျာဖုံးမှ

ေြခာက်ဘီးေမာ်ေတာ်ယာ်တစ်စီး စုစုေပါင်းေမာ်ေတာ်ယာ် ှစ်စီး 

ထပ်မံဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ  ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ   ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေသာ 

ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူပစ ည်းများြဖစ်သည့်    ှာေခါင်းစည်း 

၂၅၀၀ ဖာှင့်   တုတ်ိုင်ငံထုတ် ေသာက်ေဆး ၂၈၀ ဖာများကို  

ကွမ်းလုံမိနယ်၊ ေရ ကဝူေကျးရာရိှ     ေရ သလွံင်ဂိေုဒါင်ှင့်   ေရ ေတာ်ဝင် 

ဂိုေဒါင်များတွင်    ေခတ ချထားပီး     ၎င်းဂိုေဒါင်များမှတစ်ဆင့်  

ေနြပည်ေတာ်၊  လား  းမိ၊ ရန်ကန်ုမိှင့် မ ေလးမိများသို ဆက်လက် 

ပိုေဆာင်သွားမည ်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂတ်ိမှတစ်ဆင့် တတ်ုိင်ုငမှံ တင်သွင်းလာခဲ ့

သည့် ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူပစ ည်းများမှာ   ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ 

ဇူလိုင် ၂၀ ရက်ေန၊နံနက် ၁၁ နာရီအထိ တစ်လုံးလ င် ေအာက်ဆီဂျင် 

၄၀ လီတာဆန်  ေအာက်ဆီဂျင်အိုးအလွတ် စုစုေပါင်း ၇၃၂၀ လုံး၊  

ဆက်စပ်ပစ ည်းများြဖစ်သည် ့    အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက(်Oxygen 

Concentrator)(၁၁)ခု၊   ှာေခါင်းစည်း  ၅၃၉၅ ဖာှင့် တုတ်ိုင်ငံ 

ထုတ်ေသာက်ေဆး(၂၈၀)ဖာ များဝင်ေရာက်လာခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း

သိရှိရသည်။                                                    ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ဇူလိုင် ၂၀ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၅၈၆၀ ေတွရှိ

(၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၁၉-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာ 

စုစုေပါင်း (၁၅,၉၁၁)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာသစ် (၅,၈၆၀)

ဦး ေတွရိှရပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခဲွနမူနာ စုစုေပါင်း (၃,၀၀၁,၈၃၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၄၀,၅၇၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ(၂,၅၀၁)ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၁၆၇,၁၇၁)ဦး ေဆးုံ 

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၂၈၆)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၅,၅၆၇) 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

(၂၀-၇-၂၀၂၁) 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 ၃၅၀၁၈၆၀၀ ၂၉၄၀၆၂၀၂ ၆၂၄၉၈၃

၂။ အိ ိယ ၃၁၁၇၄၃၂၂ ၃၀၃၅၃၇၁၀ ၄၁၄၅၁၃

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၃၉၁၈၄၅ ၁၈၀၆၇၀၈၀ ၅၄၂၈၇၇

၄။ ုရှား ၆၀၀၆၅၃၆ ၅၃၈၂၂၁၃ ၁၄၉၉၂၂

၅။ ြပင်သစ် ၅၈၇၁၈၈၁ ၅၆၆၁၃၅၂ ၁၁၁၄၉၂

၆။ တူရက ီ ၅၅၃၇၃၈၆ ၅၃၉၀၇၃၉ ၅၀၆၀၄

၇။ ဗိတိန် ၅၄၇၃၄၇၇ ၄၄၀၄၄၆၅ ၁၂၈၇၂၇

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၇၆၉၁၄၂ ၄၄၀၇၈၁၅ ၁၀၁၉၅၅

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၅၅၉၂၁ ၄၄၀၈၀၂၆ ၁၁၆၇၅၃

၁၀။ အီတလီ ၄၂၈၉၅၂၈ ၄၁၁၄၁၂၉ ၁၂၇၈၇၄

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၂၉၅၀၀၅၈ ၂၃၂၃၆၆၆ ၇၆၂၀၀

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၁၇၉၀၃ ၁၄၄၄၂၅၃ ၂၆၈၄၄

၃။ မေလးရှား ၉၃၉၈၉၉ ၇၉၈၉၅၅ ၇၂၄၁

၄။ ထိုင်း ၄၂၆၄၇၅ ၂၉၆၂၀၈ ၃၅၀၂

၅။ ြမန်မာ ၂၄၀၅၇၀ ၁၆၇၁၇၁ ၅၅၆၇

၆။ ကေမ ာဒီးယား ၆၈၇၉၆ ၆၁၀၃၉ ၁၁၄၉

၇။ စင်ကာပ ူ ၆၃၄၄၀ ၆၂၅၃၂ ၃၆

၈။ ဗီယက်နမ် ၆၀၁၈၀ ၁၁၀၄၇ ၃၃၄

၉။ လာအို ၃၇၁၀ ၂၁၇၄ ၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၃၀၅ ၂၆၁ ၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ယခအုခါ မမိတိိုိုင်ငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ တတယိလ  င်းြဖစ်ေပ လျက်ရိှပီး ကူးစက်မ  န်းြမင့တ်က်လာ 

သည့်အတွက် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့်  တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်းတပ်ဖဲွတုိပူးေပါင်း၍ 

ိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက ်ေဆးုံများ၊ ေဆးခန်းများ၊ 

Quarantine Center များ၊  Community COVID Positive Centre များဖွင့်လှစ်၍ အားသွန်ခွန်စိုက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများြပလုပ်ရာတွင ်လိုအပ်သည့် 

ေရာဂါကာကွယ်ေရးပစ ည်းများ၊  ေဆးဝါးများ၊   အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ၊   စားေသာက်ဖွယ်ရာများ၊   

အြခားအေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့်   အလှေငွများအား သက်ဆုိင်ရာ ကုိဗစ်-၁၉ ေ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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များ၌ 

ပါဝင်လှဒါန်းမ များ ြပလုပ်ိုင်ေကာင်း ေကညာချက်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀
ကျန်းမာေရးှင့်  အားကစားဝန်ကီးဌာနသည်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအသိပညာများ၊ 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်  အချက်အလက်များှင့်ပတ်သက်၍  ြပည်သူများအေနြဖင့ ် သိရှိလိုသည်များကိ ု
အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ြပန်လည်ေြဖကားိုင်ရန်အတွက် (၂၂-၆-၂၀၂၁)ရက်ေန  နံနက် ၈ နာရီမှစတင်၍ 
ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်-၄၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် သတင်းအချက်အလက်များ 
ေမးြမန်းစုံစမ်းရန်ဌာန(Call Center)အား ဖွင့်လှစ်ထားရှိလျက်ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်သမူျားအေနြဖင့ ်မမိတိိုသရိှိလိသုည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ အချက်အလက်များအား 
ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန သတင်းအချက်အလက်များ ေမးြမန်းစံုစမ်းရန်ဌာန (Call Center)
ရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါဖုန်းနံပါတ်များသို ေနစ် နံနက် ၈ နာရီမှ ည  ၉ နာရီအတွင်း  ဆက်သွယ်ေမးြမန်း  
စုံစမ်းိုင်ပါေကာင်း သတင်းရရှိပါသည ်-
 (၁) ၀၆၇-၃၄၁၁၅၀၈
 (၂) ၀၆၇-၃၄၁၁၅၀၉
 (၃) ၀၆၇-၃၄၁၁၁၄၄
 (၄) ၀၉-၈၈၂၅၅၇၉၉၁
 (၅) ၀၉-၈၈၂၅၅၇၉၉၂
 (၆) ၀၉-၈၈၂၅၅၇၉၉၃

သတင်းစ်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ ေမးြမန်းစုံစမ်းရန်ဌာန(Call Center)မှ 

ြပည်သူများ သိရှိလိုသည်များကို ေြဖကားေပးလျက်ရှိ



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရး  န်ကားချက်များအား 

ြပည်သူများ သိရှိိုင်ေရး အသံချဲစက်များြဖင့်   းေဆာ်မ ြပလုပ်သည့် ြမင်ကွင်းများ

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်မာန်ေအာင်မိ

မိတ်မိနယ်

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

မိုးညင်းမိ

မိင်ုးေယာင်းမိနယ်

စိုင်းေအာင်ေဇာ်လင်း

မိုးညင်း(ြပန်/ဆက်)

သိန်းေဖ(ြပန်/ဆက်)

ခင်ေမာင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

ြမဝတီမိ

မန်းသန်းေရ ြမင့်

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေြမာက်ဦးမိ

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လ  င်းဘွဲမိနယ်

ထားထားဦး

နတ်တလင်းမိနယ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၂၀

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ တတယိလ  င်း  ြဖစ်ပွားလျက်ရိှပီး  

ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ မှာ ေနစ်ြမင့တ်က်လျက်ရိှ 

ေသာေကာင့ ်ေရာဂါကူးစက်မ မခရံေစေရးအတွက်  

ြမဝတီမိ၊ ေြမာက်ဦးမိ၊ လ  င်းဘဲွမိနယ်၊ နတ်တလင်း 

မိနယ်၊ မာန်ေအာင်မိ၊   ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

မိုးညင်းမိ၊  မိတ်မိနယ်ှင့ ် မိုင်းေယာင်းမိနယ ်

များ၌       ြမန်မာိုင်ငံ  မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ 

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများှင့် 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ဝန်ထမ်းများက အသေိပး  းေဆာ်မ များ ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ကသည်။

ယင်းသုိေဆာင်ရက်ရာတွင် အြပင်ထွက်တိင်ုး 

ှာေခါင်းစည်းတပ်ရန်၊ လစူလုေူဝး ေရှာင်ရှားရန်ှင့ ်

မြပလုပ်ရန်၊     လက်ကုိ  ဆပ်ြပာြဖင့်    မကာခဏ  

ေဆးေကာြခင်း၊  လက်သန်ေဆးရည်ြဖင့ ် လက်ကိ ု

သန်စင်ြခင်းများြပလုပ်ကရန်၊  မလုိအပ်ဘဲ အိမ်အြပင် 

သို သွားေရာက်ြခင်းမြပလုပ်ရန်၊ ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှ    ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

 န်ကားချက်များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှ အသိေပး 

ပန်ကားချက်များကိ ု တကိျစွာလိက်ုနာရန် စသည့် 

အသေိပး  းေဆာ်မ များကိ ုြပလပ်ုေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                   သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ဆိုးလ်  ဇူလိုင်  ၂၀

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ  မွန်ေဂျအင်းသည ် ဇူလိုင် 

၂၃ ရက်တွင်    စတင်ကျင်းပမည့်    တုိကျိအုိလံပစ် 

အားကစားပိင်ပဲွဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသုိ  တက်ေရာက် 

ရန်အတွက် ဂျပန်ုိင်ငံသုိ သွားေရာက်ရန် စီစ်ထား 

ေသာ်လည်း   လက်ရှိတွင ်  သွားေရာက်ေတာ့မည ်

မဟတ်ုေကာင်း ေတာင်ကိရုီးယားသမ တုံးက  ေြပာ 

ကားသည်။

ေတာင်ကုိရီးယားသမ တံုးက သမ တမွန်ေဂျအင်း 

အေနြဖင့်   ဂျပန်ိုင်ငံသို   သွားေရာက်ေတာ့မည ်

မဟတ်ုေကာင်း ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ုဇလူိင်ု ၁၉ ရက်တွင် 

ေကညာခဲ့ပီး သမ တမွန်ေဂျအင်း သွားေရာက်မည့ ်

အစား  တုိကျိအုိလံပစ်အားကစားပိင်ပဲွဖွင့်ပဲွအခမ်း 

အနားသို     ေတာင်ကိုရီးယားအားကစားဝန်ကီး 

တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တုံးသည်       သမ တ 

မွန်ေဂျအင်း၏  ဂျပန်ိင်ုငသံို သွားေရာက်မည့ခ်ရီးစ် 

ကို   အစီအစ်များေရးဆွဲထားပီး တိုကျိအိုလံပစ် 

ပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲသို   တက်ေရာက်ေရးအပါအဝင ်  ဂျပန် 

ဝန်ကီးချပ်ဆူဂါှင့်လည်း        ပထမဆုံးအကိမ ်

ေတွဆုံေဆွးေွးရန်      စီစ်ထားေကာင်း     သိရ 

သည်။    

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ေမာ်စကို  ဇူလိုင်  ၂၀

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ ၂၃၇၇၀ ရှိြခင်းေကာင့ ်ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း 

၆၀၀၆၅၃၆ ဦးရိှလာေကာင်း ရှုားိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေစာင့်ကည့်ေရးှင့ ်    တုံြပန်ေရးစင်တာက 

ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ၇၈၄ ဦးရိှြခင်း 

ေကာင့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း 

၁၄၉၉၂၂ ဦးရှိလာေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံများမ ှဆင်းခွင့် 

ရရှိသူ ၂၂၂၁၈ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း  ၅၃၈၂၂၁၃ ဦး 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိသုည် ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး လွန်ခဲ့ 

သည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံ 

သူ ၃၁၈၈ ဦးရှိြခင်းေကာင့် မိေတာ်တစ်ဝန်း၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၄၇၀၃၃၀ 

ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွား

ခ့ဲသည့်အချန်ိမှစတင်ကာ  လက်ရိှအချန်ိအထိ  ုိင်ငံ 

တစ်ဝန်းရိှ ြပည်သသူန်း ၁၆၀ ေကျာ်အား ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရမ  ရှိ၊ မရှိ  စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ များ 

ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန် ဇူလိုင် ၂၀

အေမရိကန်သမ တဂျိးဘုိင်ဒင်သည်  အေမရိကန်သုိ  

ေရာက်ရှိေနေသာ  ေဂျာ်ဒန်ဘုရင် အဗ ဒူလာ-၂ ကို 

ယမန်ေနက  လက်ခံေတွဆံုခ့ဲပီး  ှစ်ုိင်ငံပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေရး၊      ေဒသဆိုင်ရာကိစ ရပ်များှင့ ်

ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အစည်းအေဝးမတိင်ုမ ီဂျိးဘိင်ုဒင်က အဓွန်ရှည် 

တည်တံ့ခိုင်မဲပီး       မဟာဗျဟာေြမာက်ေသာ 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့်    ေဂျာ်ဒန်ဘုရင်၏ 

ဆက်ဆံေရးှင့်  ေဂျာ်ဒန်ဘုရင်အေနြဖင့ ်   အေရှ 

အလယ်ပိုင်းေဒသတွင ်      မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ 

 ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးအြဖစ်   ရပ်တည်ေနိင်ုမ အေပ  

ဂုဏ်ယူပါေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားသည်။ 

ထိုသိုေတွဆုံရာတွင ် ဘိုင်ဒင်က  အစ ေရးှင့် 

ပါလက်စတုိင်းပဋိပက ဆုိင်ရာ  ှစ်ုိင်ငံေြဖရှင်းေရး 

နည်းလမ်းတစ်ခု   (ပါလက်စတိုင်းအား အစ ေရးှင့် 

အတ ူလွတ်လပ်ေသာိင်ုငတံစ်ိင်ုငအံြဖစ်  ရပ်တည် 

ေရး ေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်း)အေပ     ေထာက်ခံ 

ပါေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍   ဘိုင်ဒင်က ေဒသအတွင်း  ပိုမို 

ကျယ်ြပန်ေသာ တည်ငမ်ိေအးချမ်းမ ရရိှေရးအတွက် 

ေဂျာ်ဒန်ိုင်ငံအေနြဖင့ ်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနေသာ 

အေရးကီးသည့အ်ခန်းက  အေပ      ချးီကျးေကာင်း 

ှင့ ်  မကာေသးမကီ   အရီတ်ိင်ုင ံ   ဘဂ ဒက်မိတွင် 

ကျင်းပြပလပ်ုခဲသ့ည့ ်အရီတ်၊ ေဂျာ်ဒန်ှင့ ်အဂီျစ်ိင်ုင ံ

တိုအကား သုံးပွင့်ဆိုင်ထိပ်သီးေဆွးေွးမ ကိုလည်း 

ကိဆိုခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ေဆွးေွးခဲ့

ထုိအြပင် ှစ်ုိင်ငံေခါင်းေဆာင်တုိသည် ကာကွယ် 

ေရးဆုိင်ရာ ှစ်ုိင်ငံပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၊  ဆီးရီးယား 

ိင်ုငအံတွင်း လတ်တေလာအေြခအေနှင့ ်ေဂျာ်ဒန် 

ှင့် အစ ေရးအကား ဆက်စပ်မ တိုှင့်ပတ်သက်၍ 

ဂျကာတာ ဇူလိုင် ၂၀

အင်ဒိုနီးရှား၌   ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ   ၃၈၃၂၅ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိခဲ့ေသာေကာင့်  ိုင်ငံအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း 

၂၉၅၀၀၅၈ ဦးရှိလာပီး ေသဆုံးသူေပါင်း  ၇၆၂၀၀ ရှိလာေကာင်းှင့် ေရာဂါမှ  

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသေူပါင်း  ၂၃၂၃၆၆၆  ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

ေြပာကားသည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည် ိုင်ငံအတွင်းရှ ိြပည်နယ် ၃၄ ခုသို ပျံှံလျက်ရှိပီး ိုင်ငံ 

အတွင်းရိှ  အချိေဒသများ၌  ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များြမင့်တက် 

ေနေကာင်း သိရသည်။

ုိင်ငံအတွင်း   ကုိဗစ်-၁၉  ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ လုပ်ငန်းများကုိ   လက်ရိှ 

အချန်ိတွင်  အရိှန်အဟုန်ြမင့်ေဆာင်ရက်ေနပီး ယမန်ေနက  Sinopharm ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကိ ုလက်ခံရရှိခဲ့ေကာင်း သိရသည်။            

                                                       ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေရာမ  ဇူလိုင်  ၂၀

အီတလီိုင်ငံလူဦးေရ၏  ၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ်မှာ  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလံုးထုိးံှပီးစီးခ့ဲေကာင်း  ကျန်းမာ 

ေရးဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများက ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၅၀ ဒသမ၂၁ ရာခိုင် န်းှင့်ညီမ ေသာ လ ူ

၂၇ သန်းေကျာ်မှာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

စလုံးထိုးံှပီးစီးခဲေ့ကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေြပာကား 

သည်။ 

အတီလီိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေရး 

အစီအစ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၆၁ 

ဒသမ ၅ သန်းကို   အသုံးြပခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    Pfizer ၊ 

AstraZenecaှင့ ်Janssen  စေသာ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများကိ ုအသုံးြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ယခှုစ်ဇန်နဝါရလီအေစာပိင်ုးမှ စတင်ခဲေ့သာ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းသည်   ေွရာသီတွင် 

အရိှန်ရလာခဲသ့ည်။  အတီလီိင်ုငအံတွင်း ဒယ်လ်တာဗဇီေြပာင်း 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ များလည်း ြမင့တ်က်လာေကာင်းသရိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄ ဒသမ 

၂ သန်းေကျာ်ရှိပီး အဆိုပါေရာဂါေကာင့်   ေသဆုံးသူေပါင်း 

၁၂၇၈၆၇ ဦး ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ှစ်ိင်ုငဆံက်ဆေံရး၊ ေဒသဆိင်ုရာကစိ ရပ်များှင့ ်စပ်လျ်း၍ ဘိင်ုဒင်ှင့ ်ေဂျာ်ဒန်ဘုရင်တုိ  ေတွဆုေံဆွးေွး

ေဆွးေွးခဲသ့ည်။    ဘရုင်အဗ ဒလူာ-၂ သည်   ဘိင်ုဒင် 

အေမရိကန်သမ တအြဖစ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပီး 

ေနာက် အိမ်ြဖေတာ်သုိ သွားေရာက်လည်ပတ်သည့ ်  

ပထမဦးဆံုးအာရပ်ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး       ြဖစ်လာ 

သည်။                                 ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ေတာင်ကိုရီးယားသမ တ မွန်ေဂျအင်း 

ဂျပန်ိုင်ငံသို သွားေရာက်မည်မဟုတ်ဟုဆို

ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ေြခာက်သန်းေကျာ်ရိှလာ

အင်ဒိုနီးရှား၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၂၉၅၀၀၅၈ ဦး ရှိလာ အီတလီိုင်ငံ လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင် န်းေကျာ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကိမ်စလုံးထိုးှံပီးစီး



ဇူလိုင်  ၂၁၊   ၂၀၂၁

ရီယိုဒီဂျေနးိုး  ဇူလိုင်  ၂၀
ဘရာဇီးိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ 
၅၄၂ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆံုးသူေပါင်း 

၅၄၂၇၅၆ ဦးရိှလာေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။
ထိုြပင် ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၅၂၇၁ ဦးရှိြခင်းေကာင့်  ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း 
၁၉၃၉၁၈၄၅ ဦးရှိလာေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 
သည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံသည ်ကမ ာ့ိုင်ငံများ၏ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးမ  
တွင် အေမရကိန်ိင်ုငံပီးလ င် ဒုတိယအများဆံုးုိင်ငံအြဖစ် ရပ်တည်လျက်ရိှပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ တွင်မူ အေမရိကန်ိုင်ငံှင့် အိ ိယိုင်ငံပီးလ င် 
တတိယအများဆုံးိုင်ငံအြဖစ ်ရပ်တည်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးိင်ုင၌ံ လက်ရိှတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူတစ်သန်ိးလ င်  

လူဦးေရ ၂၅၈ ဦး န်းေသဆုံးေနေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 
ေြပာကားသည်။

ဘရာဇီးိင်ုင၌ံ ယမန်ေနအထ ိိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 
ေဆးအနည်းဆံုးတစ်ကိမ်ထုိးံှပီးသူ ၁၂၄ ဒသမ ၁ သန်းရိှေကာင်းှင့် လူဦးေရ 
၃၃ ဒသမ ၉ သန်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်စလုံး
ထိုးှံပီးသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဝါရှင်တန်   ဇူလိုင်    ၂၀

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ လျင်ြမန်စွာကူးစက်ပျံံှေနေသာ 

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ေကာင့ ်     ေဆးုံ 

တက်ေရာက်ကုသမ  န်းှင့် ေသဆံုးမ  န်းြမင့်တက် 

ေနေကာင်း သရိသည်။  ိင်ုငအံတွင်း  ဒယ်လ်တာဗဇီ 

ေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမ သည်  ၅၇  ဒသမ  ၆ 

ရာခိုင် န်းရှိေကာင်း  အေမရိကန်   ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးှင့် ထိန်းချပ်ေရးဌာနမှ ယေနေြပာကား 

သည်။ ေလာ့စ်အိန်ဂျလိေဒသခံများအား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသည့်တိုင် ှာေခါင်း 

စည်းဝတ်ဆင်ကရန ်တာဝန်ရှိသူများက  န်ကား 

သည်။ အိ ိယိင်ုင၌ံ စတင်ေတွရိှခဲေ့သာ ဒယ်လ်တာ 

ဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်သည် ယခအုချန်ိတွင် ိင်ုငေံပါင်း 

၁၀၀ေကျာ်သို ပျံှံလျက်ရှိသည်။ 

ပီးခဲေ့သာသတီင်းပတ်အတွင်း အေမရကိန်ိင်ုင ံ

တွင် ေနစ်ပျမ်းမ  လ ူ၂၅၈ ဦးခန်ေသဆုံးပီး လက်ရိှ 

အချန်ိတွင် လ ူ၂၅၀၀၀ ခန်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေဆးံုတက်ေရာက်ကုသေနရေကာင်း အေမရိကန် 

ကျန်းမာေရးဌာနမ ှထုတ်ြပန်ေသာ အချက်အလက် 

များအရ  သိရသည်။  ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၄၈ ဒသမ ၆ 

ရာခိုင် န်းမှာ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်စလံုးထုိးံှပီးစီးပီးြဖစ်ေကာင်းှင့် လဦူးေရ 

၏ ၅၆ ဒသမ ၁ ရာခိင်ု န်းမှာ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ 

ထိးုံှပီးသူများြဖစ်ေကာင်း အေမရိကန်ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးှင့် ထိန်းချပ်ေရးဌာနမှ ေြပာကားသည်။ 

ေြပာကား

ိင်ုငသံားများအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးအြမန်ဆုံးထိုးှံေပးြခင်းြဖင့်သာလ င် အဆိုပါ 

ကပ်ေရာဂါမ ှ       ကင်းလွတ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

အေမရိကန်ိုင်ငံ   ေဆးမှးချပ်   ဗာဗက်မာသီက   

ေြပာကားသည်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ေဆးုံတက်ေရာက ်   ကုသရသူများအနက ်    ၉၇ 

ရာခိင်ု န်းမှာ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်း   မြပရေသးသ ူ

များြဖစ်ေကာင်း  အေမရကိန်    ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးှင့် ထိန်းချပ်ေရးဌာနမှ  န်ကားေရးမှး ုိချယ်လ ီ   

ဝယ်လန်စကီးက ေြပာကားသည်။ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လျက်ရှိ

ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ြမင့တ်က်ေနေသာေကာင့ ်  ေကျာင်းများတွင်    ပညာ 

သင်ကားေနေသာ      အသက်ှစ်ှစ်ှင့်အထက်ရှ ိ

ကေလးများအား     ှာေခါင်းစည်းဝတ်ဆင်ကရန ်

အေမရိကန်     ကေလးအထူးကုဆရာဝန်များက 

ေြပာကားသည်။

ကိုးကား-အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဆင်ဟွာ-ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တီဟီရန်  ဇူလိုင်  ၂၀

အရီန်ိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၇၄၄၄ ဦးရိှြခင်းေကာင့် ိုင်င ံ

တစ်ဝန်း၌   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  

၃၅၇၆၁၄၈  ဦးရှိလာေကာင်း  အီရန်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသူ ၂၅၀ ရှိြခင်း 

ေကာင့ ် ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသေူပါင်း 

၈၇၆၂၄ ဦးရိှလာေကာင်း အီရန်ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက  ဝန်ကီးဌာန၏  တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မ ှ

တစ်ဆင့် သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

အီရန်ုိင်ငံ၌  လက်ရိှတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့် ေဆးုံများမ ှဆင်းခွင့် 

ရရှိသူေပါင်း  ၃၁၆၈၈၃၄  ဦးရှိေကာင်းှင့ ်အထူး 

ကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကုသမ ခံယူ  

လျက်ရှိသူေပါင်း ၄၄၂၂ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌ ယေနအထိ ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူ 

၆၉၂၇၆၁၅ ဦးရိှေကာင်းှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆးှစ်ကိမ်စလုံး   ထိုးှံပီးသူ ၂၃၁၄၉၉၈ ဦးရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အဒစ်အဘာဘာ   ဇူလိုင်  ၂၀
ေတာင်အာဖရိကတုိက်၌ ဇူလုိင် ၁၉ ရက်မွန်းလဲွပုိင်း 
အထိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆၂၆၇၇၇၆ 
ဦးရှိလာေကာင်း အာဖရိကေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့ ်
ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကားသည်။

အာဖရိကသမဂ အဖဲွဝင် ၅၅ ုိင်ငံအား ကုိယ်စား 
ြပသည့ ်အာဖရကိေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ် 
ေရး စင်တာ၏ ေြပာကားချက်အရ အာဖရကိတိက်ု၌ 
ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း ၁၅၈၆၉၇ 
ဦးရှိေကာင်းှင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါမှ  ြပန်လည် 
ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၅၄၇၇၉၃၄ ဦးရိှေကာင်း သိရ 
သည်။

ေတာင်အာဖရကိိင်ုင၊ံ ေမာ်ိကုိုိင်ုင၊ံ တနူီးရှား 
ိုင်ငံ၊ အီသီယိုးပီးယားိုင်ငံှင့ ်အီဂျစ်ိုင်ငံတိုသည ်
အာဖရိကတိုက်၌  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံရမ  

အများဆုံးိုင်ငံများြဖစ်ေကာင်း အာဖရိကေရာဂါ 
ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်ကာကွယ်ေရးစင်တာက ေြပာကား 
သည်။

လက်ရိှတွင် ေတာင်အာဖရကိိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉  
ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၃၂၀၂၃၀၄ ဦးရှိေကာင်း 
ှင့ ်ေမာ်ိကုိုိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ
ေပါင်း ၅၅၈၇၈၅ ဦးရိှေကာင်း သရိသည်။ အာဖရကိ 
တိက်ု၌ အာဖရကိေတာင် ပိင်ုးေဒသသည် ကိဗုစ်-၁၉  
ေရာဂါကူးစက်ခံရမ        အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး 
ေြမာက်ပိုင်းှင့်  အေရှပိုင်းေဒသသည် ကိုဗစ်-၁၉  
ေရာဂါကူးစက်ခရံမ  ဒုတိယအများဆံုးေဒသများြဖစ် 
ကာ အာဖရိကအလယ်ပိုင်းေဒသသည် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အနည်းဆုံးေဒသြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်အီရန်ိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၄၄၄ ဦးရှိ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၆ ဒသမ ၂၆ သန်းေကျာ်ရှိလာ

ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါဆိုင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၁၉၁၈၆၉၉၀၅ ဦး

ေသဆုံးသူ                       ၄၁၁၅၈၆၄ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၁၇၄၆၈၅၂၁၅ ဦး

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၄၂၇၅၆ ဦးရှိလာ



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ြပည်ပသို တရားမဝင်တင်ပိုမည့ ်က န်းသစ်ခွဲသားများ သိမ်းဆည်းရမိ
တုတ်ုိင်ငံသုိ တင်ပုိမည်ဟု ေကညာထားေသာ ေပ ၂၀ ကုန်ေသတ ာ 

ှစ်လုံးကို  သတင်းအရ  အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ 

ဆိပ်ကမ်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ၊     ေရေကာင်းရဲတပ်ဖွဲ၊ 

သတင်းတပ်ဖွဲဝင်များ  ပူးေပါင်း၍   ေအးရှားေဝါ(လ်) ကုန်ေသတ ာ 

ဆပ်ိကမ်း၌ ဇလူိင်ု ၁၇ ရက်က စစ်ေဆးခဲရ့ာ တရားမဝင် က န်းသစ်ခဲွသား 

ဆိုဒ်စုံ ၃၁၉ ေချာင်း(၂၈ ဒသမ ၀၈၅၃ တန်ခန် ) အား စစ်ေဆးေတွ 

ရိှခဲ့ပီး အဆိပုါ တရားမဝင်က န်းသစ်ခဲွသားဆိဒ်ုစု ံ၃၁၉ ေချာင်း(ခန်မှန်း 

တန်ဖိုးေငွကျပ် ၇၀၂၁၃၂၅၀)၊    တရားမဝင်က န်းသစ်ခွဲသားများ 

ထည့်သွင်းလာေသာ  ကုန်ေသတ ာအခံွှစ်လံုး (ခန်မှန်းတန်ဖုိးေငွကျပ် 

၄၀၀၀၀၀၀) ှင့်   ကုန်ေသတ ာသယ်ေဆာင်လာသည့ ်  ယာ်ှစ်စီး 

(ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် ၈၀၀၀၀၀၀၀) စစုေုပါင်း ခန်မှန်းတန်ဖိုးေငကွျပ် 

၁၅၄၂၁၃၂၅၀ အား အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းှင့အ်ည ီ

ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာင်း သရိသည်။                                                   သတင်းစ်

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၂၀

Greater Deltar Force Co.,Ltd. မှ Green Mung Bean (2021 Crop) 

အမရပူရှင့် တာချလီိတ်မိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀

မူးယစ်ေဆးဝါးတားဆီးိှမ်နင်းေရးရတဲပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင်ေသာ ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် ဇူလိုင် ၁၇ ရက်   နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင်  အမရပူရမိနယ ်

ြမစ်ငယ်ဘူတာ၌  ရန်ကုန်မိ မလ ကုန်းဘူတာမှ ြမစ်ငယ်ဘူတာသို 

ဆိုက်ေရာက်လာသည့် အမှတ်(923-B) အဆန်ရထားကို စစ်ေဆး 

ရှာေဖွရာ  တွဲအမှတ် GBHV-40768  တွင် ပဲခူးဘူတာမှ လူမဲ့တန်ဆာ 

ြဖင့် တင်ေဆာင်လာသည့ ်အမိုနီယမ်ိုက်ထရိတ်  အေလးချနိ် ကီလို 

၁၄၉၅၀ ကိ ုလည်းေကာင်း၊ အလားတူ ဇူလုိင် ၁၉ ရက် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် 

တာချလီိတ်မိ   ဝိန်းေကျာက်ရပ်ကွက်၌   မစုစ ီဝင်း  ေမာင်းှင်ပီး 

မဘူးဘ လိုက်ပါလာသည့် ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန်စစ်ေဆးရှာေဖွရာ 

စိတ်က ူးသွပ်ေဆးြပား ၁၀၀၀၀ ကို လည်းေကာင်း သိမ်းဆည်းရမ ိ

ခဲ့သြဖင့်  ၎င်းတိုအား  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ်စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာဥပေဒအရ အေရးယူထားေကာင်း သိရသည်။ 

ရဲြပန်ကား သိမ်းဆည်းရမိသည့ ်အမိုနီယမ်ိုက်ထရိတ်များအား ေတွရစ်။

မအူပင်မိနယ် တာေကာက်ေကျးရာ၌ 

ဝိုင်ယာကိးအပူလွန်ကဲမ ေကာင့် ေနအိမ်သုံးလုံး မီးေလာင်
မအူပင်   ဇူလိုင်   ၂၀

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မအူပင် 

မိနယ်   တာေကာက်ေကျးရာရှ ိ  

ပုိင်ရှင် ဦးတင်ဝင်း၏      ေနအမိ၌် 

ယမန်ေနနနံက် ၁၀ နာရ ီ၄၅ မနိစ် 

ခန်က    မီးေလာင်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။

ြဖစ်စ်မှာ    တာေကာက်ေကျးရာ 

ရိှ ပိင်ုရှင်ဦးတင်ဝင်း၏   ေနအမ်ိသို 

ဓာတ်တိင်ုမှ သွယ်တန်းထားေသာ 

ဝိုင်ယာကိးအပူလွန်ကဲ၍   အိမ် 

အတွင်းရိှ မိန်းခံုမှစတင်၍ မီးေလာင် 

က မ်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး    မီးေလာင်မ  

ေကာင့်     လူေနအိမ်သုံးလုံး 
မီးေလာင်ခဲ့ေကာင်းှင့ ်   လူှင့် 

တိရစ ာန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ မရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။

မီးေလာင်မ      ြဖစ်ပွားရာသို 

မိနယ်         မီးသတ်ဦးစီးမှး 

ဦးေဇာ်မျိးေဌး       ဦးေဆာင်၍ 

သေ တပ်ဖဲွဝင် ၃၀၊ အရန်မီးသတ် 

တပ်ဖွဲဝင ်၃၀၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ 

ဝင်များ၊ ြပည်သူများ  စုေပါင်း၍ 

မီးြငိမ်းသတ်ယာ်    ေလးစီး၊ 

ေရသယ်ယာ်တစ်စီးြဖင့ ်ဝိင်ုးဝန်း 

ြငိမ်းသတ်ခဲ့ရာ  နံနက် ၁၁ နာရီ 

ခန်တွင်  မီးငိမ်းခဲ့ေကာင်း သိရ 

သည်။

မီးေလာင်မ ှင့်    ပတ်သက်၍ 

ဦးတင်ဝင်းအား      မအူပင်မိမ 

ရဲစခန်းက       အမ ဖွင့်အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း   သရိ 

သည်။   

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေဆးလိပ်၊  ကွမ်းယာတွင်   ပါဝင်ေသာ   ေဆးရက်ကီးသည ်    

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များတွင ်    ေအာက်ပါအေြခအေနများကိ ု 

ြဖစ်ပွားေစိုင်ပါသည်။

-ကိုယ်ဝန်ပျက်ြခင်း

-ကေလးအေသေမွးြခင်း၊  လမေစ့  ေပါင်မြပည့်ေသာကေလး 

ေမွးဖွားြခင်း

-ေမွးရာပါ ကိုယ်လက်အဂ   ါချိယွင်းသည့်ကေလးေမွးဖွားြခင်း

-ေမွးစကေလး ုတ်တရက် ေသဆုံးြခင်းများ

သတူစ်ပါးေဆးလပ်ိေငွကိ ု ှ  က်ရြခင်းသည် ကုိယ်တုိင်ေဆးလိပ် 

ေသာက်ြခင်းက့ဲသုိပင် ေရာဂါြဖစ်ပွားေစသြဖင့ ်  ကိုယ်ဝန်ေဆာင် 

မခိင်များအေနြဖင့ ်သတြိပဆင်ြခင်ိင်ုပါရန်   းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

၁။ ေဆးလိပ်၊ ကွမ်းယာေရှာင်က်ပါ
ေဆးလပ်ိ၊ ကွမ်းယာတွင် ပါဝင်ေသာ ေဆးရက်ကီးသည် ေအာက်ပါ 
ေရာဂါများကိ ုြဖစ်ပွားေစပါသည်။
-ခံတွင်းကင်ဆာ၊   လည်ေချာင်းကင်ဆာ၊   အဆုတ်ကင်ဆာှင့် 
ကင်ဆာေရာဂါအမျိးမျိး
-ှလုံးေသွးေကာကျ်းြခင်း၊  ေသွးေကာပိတ်ြခင်း၊   ဦးေှာက် 
ေသွးေကာပိတ်၍ ေလြဖတ်ြခင်း
-အဆုတ်ပွေရာဂါ၊ ြပင်းထန်ေသွးတိုးေရာဂါ

-ေြခပုပ်လက်ပုပ်ေရာဂါ
-ပန်းေသ ပန်းညိးေရာဂါ
အဆိုပါေရာဂါများသည ်  ကိုယ်တိုင်ေဆးလိပ်ေသာက်သူသာမက 

သူတစ်ပါးေဆးလိပ်ေငွကို ှ  က်ရသူများကိုလည်း အလားတူ 
ြဖစ်ပွားေစသြဖင့ ်သတိြပဆင်ြခင်ိုင်ပါရန ်  းေဆာ်အပ်ပါသည်။

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

၂။ ေဆးလိပ်၊ ကွမ်းယာ ေရှာင်က်ပါ



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကိ ု“ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ မိမိကစ၍ 

ကာကွယ်ပါ”   ေဆာင်ပဒ်ုအတိင်ုး   အားလံုးကုိယ်စီ    မြဖစ်မေန  လိက်ုနာေဆာင်ရက်ကပါရန် 

အသိေပး/သတိေပး  းေဆာ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည ်- 

(၁) အိမ်အြပင်ထွက်လ င် ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုစနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားပါ၊ 

လအူများှင့ ်ထေိတွဆက်ဆရံပါက မျက်ှာအကာ (Face Shield)ကိ ုတဲွဖက်တပ်ဆင်ပါ၊ 

(၂) တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာ ေနထိုင်လုပ်ကိုင်ပါ၊

(၃) လူစုလူေဝးေရှာင်ပါ၊

(၄) လက်ကို စက န်(၂၀)ကာ မကာခဏ စနစ်တကျ ေဆးေကာပါ၊

(၅) အလံုပိတ်အခန်းများ၊ အဲယားကွန်းအခန်းများ၊ ေလဝင်/ေလထွက် မေကာင်းေသာ အခန်း 

များသို သွားေရာက်ြခင်းမ ှအတတ်ိုင်ဆုံးေရှာင်က်ပါ၊

(၆) အိမ်ြပင်သုိထွက်ေလ့ရိှသူများအေနြဖင့် အိမ်ရိှအသက်(၆၀)ှစ်အထက် အသက်အရယ် 

ကီးရင့သ်/ူ ဆီးချိ/ ေသွးတိုး/ှလုံးစသည့ ်နာတာရှည်ေရာဂါ အခရိှံသမူျားှင့ ်အနီးကပ် 

ေနထိုင်ြခင်း၊ အတူစားေသာက်ြခင်းတိုမ ှေရှာင်က်ပါ၊

(၇) အသွားအလာတားြမစ်ပတ်ိပင်၍ သီးသန်ခဲွြခားေနထိင်ုေစြခင်း (Quarantine)လပ်ုငန်း 

စ်များတွင် အြပည့်အဝပူးေပါင်းပါဝင်ပါ၊

(၈) ပါးစပ်ှင့ ်ှာေခါင်းစည်း (Mask)မတပ်ဆင်ထားေသာ ေဈးေရာင်းသမူျားထမှံ ေဈးမဝယ် 

ပါှင့်၊

 (၉) တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်း အသိေပး၊ သတိေပးပါ၊

 (၁၀) ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှြခင်းလပ်ုငန်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ပါ၊ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှပီးေသာ်လည်း ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများကိ ုဆက်လက်လိက်ုနာ 

ပါ၊

(၁၁) သက်ဆိင်ုရာလပ်ုငန်းက  များအလိက်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရးအတွက် ထတ်ုြပန် 

ထားေသာ လုပ်ငန်းလမ်း န်များှင့်အညီ တိကျစွာလိုက်နာ ေဆာင်ရက်ပါ၊

(၁၂) ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ေရာဂါသသံယလက ဏာများ ေပ ေပါက်ပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာန 

သိုချက်ချင်းဆက်သွယ်၍ ေစာစီးစွာ ကုသမ ခံယူပါ၊

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

လူေဝးြပလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီအေရးယူေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်သည်။ 

ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ မိမိကစ၍ ကာကွယ်ပါ



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

လနူာေတအွေနနဲ ေရများများေသာက်ေပးဖို၊ အာဟာရရိှတဲအ့စားအစာေတကွိ ုစားေပးဖို၊ အသက် ှေလက့ျင့ခ်န်းလပ်ုေပးဖို၊ 

ေကာင်းေကာင်းအနားယူဖိုနဲ  စိတ်ဖိစီးမ ေတွကို အတတ်ိုင်ဆုံးေလ ာ့ချထားဖို အ ကံေပးလိုပါတယ်

တိုက်နယ်ဆရာဝန် ေဒါက်တာမင်းိုင်ေကျာ်

ေမး။ ။ ြပည်သေူတအွေနနဲ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ လက ဏာေတရိှွလာရင် 

ဘယ်လို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမလ ဲခင်ဗျာ။ 

ေြဖ ။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါလိုယူဆရတဲ ့လက ဏာေတွခံစားလာရ 

  လိုရိှရင် သက်ဆိင်ုရာ အပ်ုချပ်ေရးမှး၊  သက်ဆိင်ုရာကျန်းမာ 

ေရးမှးနဲ  က န်ေတာ်တိုကို    အသိေပးဆက်သွယ်ေပးေစလိုပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသံသယလူနာေတွကို ေရာဂါပိုး ရှိ/ မရှိ 

ဘယ်လိုစစ်ေဆးေပးေနပါသလဲ။ 

ေြဖ ။ ။ မအီမှာ အခုလက်ရှိ တတိယလ  င်းမှာေတာ ့RTK  Testing 

  နဲ  စစ်ေဆးိုင်ြခင်းေတာ့မရှိေသးပါဘူး။ ဒုတိယလ  င်းမှာ 

တုန်းကေတာ့ RTK  Testing နဲ  လူနာ ၆၀  ေကျာ်ကို လက်ခံကုသခဲ့ပါ 

တယ်။ RTK Testing ကုိလည်း ရုိင်ေအာင်ကိးစားေနပါတယ်။ ရလာ 

ရင်ေတာ့ ဒီမှာစစ်ေဆးိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

ေမး ။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွပီဆိုရင ်ဘယ်လိုေဆာင်ရက်ေပး

ေနပါလဲခင်ဗျာ။ 

ေြဖ။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရှိေနပီလို သံသယရှိရင ်မိနယ်ကျန်းမာ 

  ေရးနဲ    ကုသေရးဦးစီးဌာနကိ ု    ဆက်သွယ်ဖိုလိုပါမယ်။ 

 န်ကားချက်များနဲအည ီေဆာင်ရက်ေပးေနပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ပိုးေတွလူနာေတွအတွက ်ကျန်းမာေရးဌာနရဲ ေဆာင်ရက ်

  ေပးေနမ ၊    စီစ်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ     အေြခအေနနဲ   

Quarantine Center ေတွ ထားရှိမ ကို ဘယ်လိုလျာထားပါသလဲ။

ေြဖ။ ။ လက်ရိှအေနအထားမှာေတာ ့မအြီပည်သူေဆးုမှံာ Positive 

  လူနာတစ်ဦးကို သီးသန်ေနရာ  သတ်မှတ်ထားရှိပီးေတာ ့

မိနယ်ကျန်းမာေရးနဲ  ကုသေရးဦးစီးဌာနရဲ လမ်း န်မ နဲအည ီကုသ 

ေပးလျက်ရိှပါတယ်။ အခုတတိယလ  င်းမှာေတာ ့Quarantine Centre 

ဖွင့်လှစ်ထားရှိြခင်း မရှိေသးပါဘူး။ Quarantine Centre ဖွင့်လှစ်ိုင် 

ေရးကုိလည်း မိနယ်ကလမ်း န်ချက်နဲအညီ လုိအပ်ရင်လုိအပ်သလုိ 

ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ေရာဂါပိုးေတွရိှသနူဲ    Contact ြဖစ်သေူတအွေနနဲ   ဘယ်လိ ု

ေနထိုင်သင့်ပါသလဲ။ 

ေြဖ။ ။ ေရာဂါပိုးေတွရှိသူနဲ  Contact ြဖစ်သူေတွကိုေတာ ့ေနအိမ် 

  အြပင်မထွက်ဘ ဲမမိေိနအမ်ိမှာ ပါးစပ်ှာေခါင်းစည်း(mask)

တပ်ဆင်ပီး Home Quarantine အေနနဲ  ေနထိင်ုေစဖို ေဆာင်ရက်ထား 

ပါတယ်။

ရခိုင်ြပည်နယ ်သံတွဲခိုင် မအီမိ ြပည်သူ  ေဆးုံမှ တိုက်နယ်ဆရာဝန် ေဒါက်တာမင်းိုင်ေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍   ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်ေနက ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။

ေမး။ ။ ဘယ်လိ ုလက ဏာမျိးြပသရင် စိုးရမ်ိရတဲအ့ေြခအေန ေခ ပါ 

သလဲ။ 

ေြဖ ။ ။ လနူာအေနနဲ အသက် ှကျပ်လာြခင်း၊ ေမာပန်းွမ်းနယ်ြခင်း၊ 

  ေချာင်းတအားဆိုးြခင်း   စတဲ့လက ဏာမျိးေတွ  ေတွရင ်

စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးေတွရှိသူလူနာအေနနဲ  ေသွးထဲမှာရှိတဲ ့

ေအာက်ဆီဂျင်ပမာဏကို   တိုင်းကည့်လို  ၉၀ ဝန်းကျင ်၊ ၉၀ ေအာက် 

ေတွရှိရင် စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ေအာက်ဆီဂျင်ေပးဖိုလိုအပ်ပါတယ်။ 

အဒဲလီိမုျိးြပင်းထန်တဲ ့လနူာေတကွိ ုစစ်ေဆးပီးသည့တ်ိင်ု က န်ေတာ်တို 

ေဆးုမှံာ သီးြခားေနရာထားရိှပီးေတာ ့သီးြခားကသုမ  ေဆာင်ရက်ေပး 

ပါတယ်။

ေမး။ ။ လူနာေတွအတွက်      ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များကိ ု

ဘယ်လိုစီစ်ထားပါသလဲ။

ေြဖ။ ။ မအီေဆးံုအေနနဲ လက်ရိှအေနအထားမှာေတာ့ ေအာက်ဆီဂျင် 

  ဆလင်ဒါ (Oxygen Cylinder) အကီး ငါးလုံး၊ အေသး ှစ်လုံး 

ှင့် ေအာက်ဆီဂျင် Concentrator သံုးလံုး ရိှပါတယ်။ တကယ်လုိ ဒီထက် 

လိုအပ်လာခဲ့ရင်လည်း  ေပးိုင်ဖိုအတွက ်  ကိးစားေဆာင်ရက်ေနပါ 

တယ်။

ေမး။ ။ ကိဗုစ်ြဖစ်လာရင် ဘယ်လိစုားေသာက်ေနထိင်ုသင့ပ်ါသလ။ဲ 

ေြဖ။ ။ ခ ာကိုယ်   ခုခံစွမ်းအားကတစ်ဆင့ ်  ကိုဗစ်ကို   ြပန်လည် 

  တိုက်ခိုက်ေစိုင်တဲ့အတွက ်ခ ာကိုယ်ကို ကိုယ်ခံစွမ်းအား

တိုးြမင့်ထားဖိုအေရးကီးပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကိုဗစ်ြဖစ်လာတဲ ့ လူနာ 

ေတအွေနနဲ ေရများများေသာက်ေပးဖို၊ အာဟာရရိှတဲအ့စားအစာေတကွိ ု

စားေပးဖို၊ အသက် ှေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ေပးဖို၊ ေကာင်းေကာင်းအနား 

ယူဖိုနဲ   စိတ်ဖိစီးမ ေတွကို အတတ်ိုင်ဆုံးေလ ာ့ချထားဖို အကံေပး 

လိုပါတယ်။

ေမး။ ။ ဒေီနအထ ိပိုးေတွလနူာဦးေရ / ေဆးုတံက်ေရာက်/ေဆးု ံ

  ဆင်းလူနာဦးေရ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာမ    အေြခအေနကို 

သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ 

ေြဖ။ ။ မအီေဆးုံအေနနဲ    လက်ရှိအေြခအေနမှာ  ပိုးေတွလူနာ 

  Positive တစ်ဦးပ ဲေဆးကသုမ  ခယံလူျက်ရိှပါတယ်။ သသံယ 

ြဖစ်ဖွယ်လူနာေတွေတာ ့ရှိေကာင်းရှိိုင်ပါတယ်။

ေမး။ ။ ကာကွယ်ေဆးထိုးဖို ကျန်ေနသူများ ထိုးှံေပးသွားဖို စီစ် 

ထားရှိမ အေြခအေနကို သိပါရေစ။ 

ေြဖ။ ။ ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းကေတာ ့       ကျန်းမာေရးှင့ ်

  အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ          န်ကားချက်ေတွအတိုင်း 

ပီးခ့ဲတ့ဲလက ထုိးံှခ့ဲပီးပါပီ။ ကျန်ေနတ့ဲသူေတွအတွက်ကေတာ့  န်ကား 

လာတဲ့အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေမး ။ ။ အြခားြဖည့်စွက်ေြပာကားလိုမ များရှိပါက ေြပာကားေပး 

ေစလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

ေြဖ။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာက 

  အသိပညာေပးလုပ်ငန်းေတွကို ေဆာင်ရက်တဲ့အခါ တစ်ဦး

တစ်ေယာက်ရဲလိက်ုနာေဆာင်ရက်မ နဲ  မရပါ၊ ြပည်သေူတကွ တက်ည ီ

လက်ည ီပူးေပါင်းပါဝင်ဖုိ၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းေတ၊ွ  န်ကားချက် ေတ ွ

ကို စနစ်တကျလိုက်နာေဆာင်ရက်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။

အခလုိ ု ြပည့ြ်ပည့စ်ုစံုနံဲ ေြဖကားေပးတဲအ့တွက် ေကျးဇူးအထူးတင် 

ပါတယ် ဆရာ။

မအီ(ြပန်/ဆက်)

ေတာင်တွင်းကီး  ဇူလိုင်  ၂၀ 

မေကွးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ကူးစက်ေရာဂါ      ြဖစ်ပွားမ ြမင့်မားေနသည့်ကာလအတွင်း 

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ေနေသာလူနာများအား   ေအာက်ဆီဂျင် 

အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးိင်ုရန်အတွက် စတိ သခုလမူ ကညူေီရးအသင်းမှ 

ေငကွျပ်သန်ိးတစ်ရာင့ါးဆယ်မတည်၍             ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံ

အလတ်စားတည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

“စက်အထုိင်ဧရိယာ ၂၄ ေပ x ၈ ေပ အကျယ်ရိှတ့ဲ  ေအာက်ဆ ီ

ဂျင ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကို အလတ်စားေလာက်ဝယ်ယူမှာပါ။  

တစ်ေနကုိ လီတာ ၄၀ ဆ့ံ အုိး ၄၀ မှ ၆၀ အထိ ထုတ်လုိရမယ့် 

ေငွကျပ် သိန်း ၅၀၀ ခန်ရှိတဲ့ စက်ဝယ်ဖို ခန်မှန်းထားပါတယ်။  

လီတာ ၄၀ ဆံ့ အိုးအလွတ် အလုံး ၅၀ အတွက် ေငွကျပ်သိန်း 

၁၅၀ နဲ100 KVA ထရန်စေဖာ်မာအတွက ်ေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀ 

စုစုေပါင်း ေငွကျပ်သိန်း ၇၅၀ ေလာက် မှန်းထားပါတယ်။  

လတ်တေလာထိေတာ့ ေငွကျပ်သိန်းေလးရာေကျာ်  အလှခံ 

ရရှိထားပါပီ။ အသင်းကမတည်ေင ွေငွကျပ်သိန်း ၁၅၀ နဲဆို 

ေငွကျပ်သိန်း ၅၅၀ ေလာက်ရိှေနပါပီ။  အခုပိတ်ရက်ေတွပီးလုိ   

ဘဏ်ေတွ ဖွင့်တာနဲ  စက်ကမှာေတာ ့မှာပါ။ ၄၅ ရက်အတွင်း 

ပီးစီးေအာင်  တည်ေဆာက်သွားမှာပါ” ဟ ုေတာင်တွင်းကီးမိ 

နယ် စိတ သုခလူမ ကူညီေရးအသင်း ဒုဥက   (၁) ဦးေကျာ်သာထက် 

က ေြပာသည်။ 

စိတ သုခလူမ ကူညီေရးအသင်းအေနြဖင့် လတ်တေလာ 

ေအာက်ဆဂီျင် အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးေနမ ကိ ုေတာင်တွင်းကီးမိနယ် 

အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများ၊ ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်ှင့ ်

နီးစပ်သည့် မေကွးမိနယ်အတွင်းမှ ေကျးရာများ၊ နတ်ေမာက် 

မိနယ်၊ မိသစ်မိနယ်၊ ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်ှင့် မိေချာင်းရဲနယ်အထ ိ

ြဖန်ေဝေပးေနရပီး ယခတုည်ေဆာက်မည့ ်ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံ

ပီးစီးသွားပါက ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်အတွက ်လိုအပ်သည့် 

ေအာက်ဆဂီျင်ကိ ုလုလံုေံလာက်ေလာက် အခမဲြ့ဖန်ေဝေပးသွား 

ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                 မိနယ်(ြပန်/ဆက်) 

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၂၀

ကက်ဥသည် ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်ိင်ုသည်ဆိသုည့ ်သတင်းအမှားများေကာင့ ်

ေဈးကွက်အတွင်း ကက်ဥြပတ်လပ်သွားြခင်း၊ ေဈးအဆမတန်ြမင့တ်က်သွားြခင်းများ 

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည်။ 

ကုိယ်ခံစွမ်းအားကုိ အေကာင်းဆံုးတည်ေဆာက်ပီး ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါကုိ ကာကွယ် 

တားဆီးရန်အတွက် ကက်ဥသည ်စားသင့်သည့်အစားအစာများထဲမ ှ   တစ်ခုသာ 

ြဖစ်ပီး ကက်ဥတစ်မျိးတည်းစားုံြဖင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ကိုမကာကွယ်ိုင်ေကာင်း သိရ 

သည်။

“အာဟာရြပည့်ဝေစဖိုအတွက ်  အသီးအှံေတွစားပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရက်ေတ ွ

စားပါ။ ပဲေတာင့်ရှည်ေတွ၊ ပဲနီေလး၊ ပဲဝါေလးေတွစားပါ။ အခွံမာအသီး၊ အေစ့အဆံ 

ေတွစားပါ။ ဂျံ၊ စပါးေတွစားပါ။    ေြပာင်းဖူး၊ ဂျံနဲလုပ်တဲ့အစားအစာေတွစားပါ။ 

ဆန်လုံးညိစားပါ။   အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပီေလာပီနံေတွစားလိုရပါတယ်။ အသား၊ 

ငါးေတွ စားလိုရပါတယ်။ ဥေတွစားလိုရပါတယ်။ ိုလည်းေသာက်လို ရပါတယ်” ဟု  

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက်ေရာဂါ တိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲမ ှ န်ကား 

ေရးမှး ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးက ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားှင့ ်ေတွဆုံေမးြမန်း 

ခန်းတွင် ေြဖကားထားသည်။ 

ထိုြပင် ကက်ဥရှားပါးေဈးတက်ချနိ်တွင် ကက်ဥအစားထိုးအြဖစ် ပဲနီေလး၊ 

ကုလားပဲ၊ ပဲပိစပ်၊ ေြမပဲ၊ ပဲြပား/တိုဟူး၊ ငှက်ေပျာသီး၊ အာလူး၊ ွားို၊ ကန်စွန်းဥ၊ 

ကက်သား၊ ငါးအမျိးမျိး စသည့ ်အစားအစာများကိလုည်း အစားထိုးစားသုံးိုင်ေကာင်း 

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနက ြပည်သူသို  အသိေပးသတင်းထုတ်ြပန ်

ထားသည်။                                                      

                                သတင်းစ်

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်အခမဲ့ြဖန်ေဝေပးိုင်ေရး 

အလတ်စားေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံတည်ေဆာက်သွားမည်
ကက်ဥအစားထိုးအြဖစ် ပဲအမျိးမျိးှင့် 

ွားို၊ ကက်သား၊ ငါး စားသုံးိုင်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၂၀

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊   ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကရင် 

ြပည်နယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် မိုးဆက်လက်ပိုေနမည်။ 

မိုး/ဇလ

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၂၀

ကပ လီပင်လယ်ြပင်ှင့ ်       ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်တိုတွင ်

မုတ်သုံေလအားေကာင်းရာမှ     အားအလွန်ေကာင်းေန

သည်။                                                   

     မိုး/ဇလ

ဘဂ  လားပင်လယ်ေအာ်အ ေြခအေန ေနာက်ှစ်ရက်အတွက် ခန်မှန်းချက်  



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

အနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ နာသုံးနာ လက်ကိုင်ထား၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေပ 
မိဘသဖွယ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့် သင်ကားေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနမ အား အသိအမှတ်ြပ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၂၀

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း၊  မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင်  ဆရာ၊ 

ဆရာမများကိ ု  စာေပသင်ကားမ မြပိုင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ 

ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ြခင်းများ      လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှသူများအတွက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အေနြဖင့်  မိသားစုများှင့်ထပ်တူ အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊  မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊  ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌   သာမန်လူ 

တုိထက်   ပုိမုိသိရိှေစာင့်ထိန်းတတ်သည့် ဆရာ၊  ဆရာမတုိအေနြဖင့် 

ထုိက့ဲသုိေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အည ီ ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့်စိတ်ထားများြဖင့်  ိုင်ငံ ့

အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး  ေရှး ၍ 

သင်ကားေရးတာဝန်များကိ ု မလစ်ဟင်းရေအာင် အားကိးမာန်တက် 

ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည်ကုိေတွရိှရသြဖင့်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနက 

ေသာ  ဆရာ၊  ဆရာမများကုိ     ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

အေနြဖင့် လ  က်လှဲစွာ  ချးီကျးဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဟုမ လင်းမိ ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့ြပည်သူေဆးုံတွင် သိုဝှက်ထားသည့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၃၅ လုံးှင့် ေအာက်ဆီဂျင်အစားထိုးစက် ၁၃ လုံး ရှာေဖွေတွရှိ

 ရန်ကုန်မှ

ထိုေနာက်       မွန်ြပည်နယ် 

ေမာ်လမိင်မိရိှ    ေငမွိုးေဆးုသံို 

ပုိေဆာင်ေပးမည့်  ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည်  ၄  ဒသမ  ၅  တန် 

သယ်ေဆာင်လာသည့ ် ေမာ်ေတာ် 

ယာ်သည်လည်း ယေန   မွန်းလွဲ 

၁  နာရခဲွီက   ြမဝတကီန်ုသွယ်ေရး 

ဇုန်မှ    ဆက်လက်ထွက်ခွာသွား 

ေကာင်း  သိရသည်။

ကန် ကာမ မရှိ

ထိုသို     ြပည်သူများအတွက ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးတွင်  အဓိက 

လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ် ေအာက်ဆီ 

ဂျင်အရည်      တင်သွင်းလာမ  

များအား  ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန  

ြမဝတကီန်ုသွယ်ေရးဇန်ုမှ ြပည်သ ူ

များလက်ဝယ ်   အြမန်ေရာက်ရှ ိ

ေစေရးအတွက ် အချနိ်ကန် ကာ 

မ မရှိ  လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစေရး 

ပူးေပါင်း       ေဆာင်ရက်ေပးခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။    ထိုအြပင ်

လတ်တေလာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကသုေရးတွင် လိအုပ်လျက်ရိှသည့ ်

Oxygen   Concentrator  များ 

တင်သွင်းမ အတွက် FDA ေထာက်ခ ံ

ချက်ှင့်        သွင်းကုန်လိုင်စင ်

ေလ ာက်ထားရန် မလိုအပ်သည့် 

အြပင်  အေကာက်ခွန် သုံးရာခိုင ်

 န်းအတွက်လည်း    လက်ငင်း 

ေပးေဆာင်ရန်မလိုဘ ဲ  ကိတင် 

ထုတ်ယူိုင်ရန်  ေြဖေလ ာ့ခွင့်ြပ 

ေပးထားေကာင်း       ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ သိရသည်။

နယ်စပ်စခန်းများမှ  တစ်ဆင့် 

ြပည်တွင်းသို  ဇူလိုင်  ၁၂   ရက်မှ 

၁၉ ရက်အထိ Bowser ယာ်ြဖင့်  

ေအာက်ဆီဂျင်အရည် ၂၈၅ ဒသမ  

၅၉၄  တန်၊ အိုးြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင် 

အရည် ၈၃  ဒသမ ၁၆၉    တန်၊     

အိုးြဖင့ ်ေအာက်ဆီဂျင ်ဓာတ်ေငွ 

၆၁   ဒသမ ၈၄၈  တန်၊  အိမ်သုံး 

ေအာက်ဆီဂျင်စက ်  ၁၁၅၅၈   ခု၊  

Test kit  ၁၁၄၅၀၀၊     ှာေခါင်းစည်း 

၃၆၅၂၂၁   ကီလို     တင်သွင်းိုင ်

ခဲ့ေကာင်း        စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး    ဝန်ကီး 

ဌာန၏    ထတ်ုြပန်ချက်အရ   သရိ  

သည်။ 

ထိန်လင်းေအာင်

ဟုမ လင်း     ဇူလိုင်   ၂၀

စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး   ခ ီးခိင်ု   ဟမု လင်းမိနယ် 

ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့  ြပည်သူေဆးုံမ ှ  CDM  ြပလုပ် 

သွားေသာ ဆရာဝန်များ၏ ုံးခန်းများှင် ့စတိုခန်း 

များကို  ဇူလိုင် ၁၇ ရက်  မွန်းလွဲပိုင်းက   ဟုမ လင်း 

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးသိန်းေဇာ်၊ နယ်ေြမခံ 

တပ်မေတာ်ေဆးံု တပ်မှး ဗုိလ်မှးြပည့်ဖိးေအာင်၊ 

စီမံကိန်းဦးစီးမှး  ဦးတင်ေမာင်ဝင်း၊ မိနယ် လဝက  

ဦးစီးမှး ဦးမင်းွန် ၊ စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ မိနယ် 

ဦးစီးမှး ေဒ စုစုေထွး၊ ဟုမ လင်း  ခုတင်(၁၀၀) ဆံ့  

ြပည်သူေဆးုမှံ ုံးအပ်ု ဦးကစံန်ိ၊ တာဝန်ရိှသမူျားှင့် 

ရပ်မိရပ်ဖများက သွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ကသည်။ 

ရှာေဖွေတွရှိ

 ထိုသို သွားေရာက်စစ်ေဆးစ ် ဟုမ လင်းမိ 

ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့  ြပည်သူေဆးုံရှိ   သားဖွားခန်း၊ 

ခဲွစိတ်လူနာေဆာင်၊ ဖျားနာလူနာေဆာင်ှင့် မျက်စိ၊  

အိုးအေကာကုသေဆာင်တုိအတွင်းမှ ေအာက်ဆီဂျင် 
အိုး လတီာ ၄၀ ဆံ ့ ၂၈ လုံး၊ ေအာက်ဆဂီျင်အိုး လတီာ  

၂၀  ဆံ့ တစ်လုံး၊ ၊ေအာက်ဆီဂျင်အိုး ၁၅  လီတာဆံ့ 

ေြခာက်လံုး စုစုေပါင်း ေအာက်ဆီဂျင်အုိး ၃၅ လံုးှင့်  

ေအာက်ဆဂီျင် အစားထုိးစက်(Oxygen concentrator)  

၁၃ လုံးတိုကို ရှာေဖွေတွရှိခဲ့သည်။

အဆိပုါရှာေဖေွတွရိှခဲသ့ည့်  ေအာက်ဆီဂျင်အုိး 

များှင့်    ေအာက်ဆီဂျင်   အစားထိုးစက်များကိ ု

လူနာများအတွက်  ေကာင်းမွန်စွာ  အသုံးြပေနပ ီ

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁  ရက်တွင် တပ်မေတာ်က  ိုင်ငံ့ 

တာဝန်ယူပီးေနာက် ဟုမ လင်းမိနယ်   ြပည်သူ  

ေဆးုံမှ ေဆးုံအုပ်  ေဒါက်တာဝင်းိုင်ထွန်း ဦးစီး 

ေသာ ဆရာဝန်များက ေဆးုကံိ ုေဖေဖာ်ဝါရ ီ၆ ရက်မှ  

စတင် ေသာ့ခတ်၍ CDM ြပလုပ်သြဖင့ ် ဟုမ လင်း 

ခုတင် (၁၀၀)ဆံ ့  ြပည်သူေဆးုံအား  ပိတ်ထားခဲ့ရ 

ေကာင်း၊   ဟုမ လင်းေဒသခံ  လူနာများမှာ အမှတ်  

(၁၉) ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့  တပ်မေတာ်ေဆးုံကိုသာ   

မှီခိုအားထားခဲ့ရာမ ှ  ေနရာအခက်အခဲရှိလာသြဖင့ ်

တပ်မေတာ်ေဆးုံ      ေဆးတပ်မှး      ကီးကပ်၍ 

တပ်မေတာ်ဆရာဝန်များ၊  သူနာြပများှင့်  CDM 

မြပလုပ်သည့်  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ စုစည်းပီး  

ြပင်ပလူနာများကိ ု  ဧပီ  ၁၉    ရက်မှ စတင်ကာ  

ယေနအချနိ်အထိ       ကုသေပးလျက်ရှိေကာင်း   

သတင်းအရ ုံးခန်းများှင့ ် စတိုခန်းများကို  ရှာေဖွ 

စစ်ေဆးရာမ ှ ယခုကဲ့သို  ေတွရှိရြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                         ဟုမ လင်း (ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းတုံ  ဇူလိုင်   ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)         ကျိင်းတုံမိတွင ်

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ထုိးံှေပးြခင်းကုိ  

ဇူလိုင ်၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီက မိနယ်အေထွေထွ 

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး၌   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ   န်ကားချက်များှင့်အည ီ

ထိုးှံေပးေကာင်း သိရသည်။

စနစ်တကျထိုးှံေပး

ထိသုို ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးြခင်းကိ ုမိနယ် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန     ဝန်ထမ်းများ၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့်  တာဝန်ရှိသူများက  

ေဒသခြံပည်သမူျားှင့်  ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများအား      

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး  Sinopharm ကိ ု

စနစ်တကျထုိးံှေပးခ့ဲပီး   ယခု  ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး  Sinopharm  ထိုးံှသမူျားမှာ   ပထမ 

အကိမ် ထိုးှံပီးသူများြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရှမ်းြပည်နယ(်အေရှပိုင်း)ရှိ   မိနယ်များတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး  (CovidShield)  

ပထမအကိမ်ှင့်    ဒုတိယအကိမ်   ထိုးှံပီးသ ူ

စုစုေပါင်း ၃၆၇၃၅ ဦး ရှိပီး Sinopharm  ကာကွယ် 

ေဆး  ပထမအကိမ် ထိုးှံပီးသ ူ ၁၉၇၃  ဦးရှိကာ 

ဒုတိယအကိမ်ထုိးံှေပးြခင်းများ  ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်ဇင်ြမင်(့ြပန်/ဆက်)

ကျိင်းတုံမိ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံေပး



ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေမာ်လမိင ်ဇူလိုင် ၂၀

မွန်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ဦးေဇာ် 

လင်းထွန်းှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသည ်

ယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၁ နာရီက      ေအာက်ဆီဂျင ်

ထုတ်လုပ်ေနေသာေနရာများြဖစ်သည့် သံြဖဇရပ ်

မိနယ် ြပည်သူေဆးံုသုိေရာက်ရိှ၍ ေအာက်ဆဂီျင် 

ထုတ်လုပ်ေနမ အေြခအေနကို သွားေရာက်ကည့်  

ခဲ့ရာ သံြဖဇရပ်မိနယ် တပ်နယ်မှးက လက်ရိှတွင်  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွလနူာများအတွက်   လိအုပ် 

သည့်  ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ  အေြခအေန 

ကို ရှင်းလင်းေြပာကားပီး  ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်

ထုတ်လုပ်မည့်စက်ုံေြမေနရာကိ ုကည့် ခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်၍  ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဥက   သည်   မုဒုံမိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်

ထုတ်လုပ်မည့်     စက်ုံေြမေနရာကိ ု   ကည့် ၍ 

လိအုပ်သည်များမှာကားပီး စက်ုတံည်ေဆာက်ရန် 

အတွက် အလှေငွများလှဒါန်းခဲ့သည်။ 

မွန်ြပည်နယ်တွင်   ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်သည့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွလနူာများအတွက် ကျန်းမာ 

ေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးိုင်ရန်    ေအာက်ဆီဂျင်များ 

လုေံလာက်မ ရိှေရး၊ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးိင်ုေရး 

အထူးအေလးထား ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ယခအုခါ 

သံြဖဇရပ်မိနယ်တွင်  တစ်မိနစ်လ င်  လီတာ ၂၅၀ 

ြဖင့်  ထုတ်လုပ်ိုင်ရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ မုဒုံ 

မိနယ်တွင်လည်း လိအုပ် သည့် ေအာက်ဆဂီျင်အရည် 

အလုံအေလာက်ထုတ်ေပးိုင်သည့်စက်ုံကိ ုတည် 

ေဆာက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။   

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

စစ်ေတွ  ဇူလိုင် ၂၀

ရခိုင်ြပည်နယ်  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်းသည် အေနာက်ပိုင်း 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ထင်လတ်ဦး၊ 

တာဝန်ရိှသမူျားှင့အ်တ ူယေနနနံက်ပိင်ုးက စစ်ေတ ွ

တက သုိလ် (အေဟာင်း) ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရး 

စင်တာတွင် စုေပါင်းသန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ေနမ ကုိ 

သွားေရာက်ကည့် အားေပးသည်။

အဆိုပါ စုေပါင်းသန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ရာတွင ်

နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သားများ၊ ြမန်မာိင်ုငရံတဲပ်ဖဲွ 

ဝင်များ၊ ြပည်နယ်မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ခုိင်၊ မိနယ် 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာမှ ဝန်ထမ်းများှင့ ်

စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွမှ ဝန်ထမ်းများက ကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာ အတွင်း၊ အြပင် သန်ရှင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ချံွယ်ေပါင်းြမက်များရှင်းလင်း 

ြခင်းတုိကုိ စုေပါင်းေဆာင်ရက်ကရာ ရခုိင်ြပည်နယ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ အေနာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်   တိုင်းမှးှင့်   တာဝန်ရှိသူများက 

ကည့် အားေပးကပီး    လိုအပ်သည်များကို 

သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားှင့ ်ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေပး 

သည်။

စစ်ေတွတက သုိလ်(အေဟာင်း) ကန်သတ်ေစာင့် 

ကည့ေ်ရးစင်တာတွင် Stay at Home သတ်မှတ်ထား 

သည့် မိနယ်များမှ စစ်ေတွမိသို လာေရာက်သူ 

၁၅၀ ထားရှိိုင်ရန်   စီစ်ထားရှိသည်။ ထိုအြပင ်

ေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ေရး (Stay at Home) ေနရာ 

များမှ   စစ်ေတွမိသို  ေရာက်ရှိလာကသူများအား 

ထားရှိိုင်ရန်     ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာ 

အြဖစ်  ခိုင်သဇင်ပန်း ခံခန်းမ၊   ေလာကန ာေစတီ 

ေတာ်အတွင်းမှ  သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်၊ ေရချမ်းြပင် 

ေကျးရာအနီးတွင်ရိှသည့်   အားကစားှင့်ကာယသိပ ံ 

ေကျာင်းှင့် ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်အေဆာက်အအုံ 

တိုကို  အသင့်စီစ်ထားေကာင်း သိရသည်။                            

တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

 မွန်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ဦးေဇာ်လင်းထွန်း

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ေနမ  သွားေရာက်ကည့် 

ရခိုင်ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း  

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစင်တာတွင် သန်ရှင်းေရးေဆာင်ရက်ေနမ  ကည့် 

မိုးမိတ် ဇူလိုင် ၂၀
ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)       မိုးမိတ်မိ 
ေြမာက်ပိင်ုးရပ်ကွက် ေရ ေတာင်ဦး ြမတ်စွာဘရုား 
ဓမ ာုကံိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလနူာများ 
အား   ထားရှိရန်အတွက ်  ယေနနံနက်ပိုင်းက 
ြပင်ဆင်လျက်ရှိသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်တားဆီးိုင်ေရး
ေဆာင်ရက်ေနသည့က်ာလအတွင်း    ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါအတည်ြပလူနာများ   ထားရိှရန်အတွက် 

ခိုင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
တားဆီးုိင်ေရးှင့် အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတ ီ
ဥက    ဦးေကျာ်ဝင်းလ  င်၊ စစ်ဗျဟာ (အေြခချ) 
မိုးမိတ်မှ ဗိုလ်မှးကီး ဖိးမင်းဝင်းှင့်တပ်ဖွဲဝင ်
များ၊ မိနယ်ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 
ကုသေရးေကာ်မတီဥက    ဦးေအာင်ေဘာ်ှင့ ်
အဖွဲဝင်များသည ်ဇူလိုင်၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက 
ြပင်ဆင်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ေကာင်း 
သိရသည်။                                 မိုးမိတ်သား

မိုးမိတ်မိ၌

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက် 

လူနာများထားရှိေရး

သီးသန်ခန်းများြပင်ဆင်

ပင်းတယ  ဇူလိုင်  ၂၀
ရှမး်ြပည်နယ် (ေတာင်ပုိငး်) ဓုကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  ပငး်တယမိ၌ 
အများြပည်သတူို၏  ထည့ဝ်င်လှဒါန်းမ ြဖင့ ် ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံတည်ေဆာက် 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုတည်ေဆာက်ုိင်ရန်အတွက်   မတည်အလှရှင ်
ေရ ရတုတိပိဋကဓရ  ဓမ ဘ  ာဂါရိကဆရာေတာ် (ရာငံမိ)က     ေငွကျပ်သိန်း 
၅ဝ၊ ဓုကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဥက    ဦးအာကာလင်း 
မိသားစုက ေငွကျပ်သိန်း  ၅၀ ၊ MRTV-4 မိသားစုက ေငွကျပ်သိန်း ၁၅၀ ှင့် 
အလှရှင်များ    စုေပါင်းလှဒါန်းေငွများြဖင့ ်   တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ပီး 
ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုသည့စ်က်ှင့ ်    ေအာက်ဆဂီျင်အိုးဝယ်ယူိင်ုရန်  ချတ်ိဆက် 
ေဆာင်ရက်ထားေကာင်း သိရသည်။

ယခုတည်ေဆာက်မည့်ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံမှာ တစ်ရက်တွင် 40Nos 
(150Bar/2200psi)မှ 60Nos (100Bar/1500 psi)အထိ ြဖည့်သွင်းေဆာင်ရက ်
ိုင်မည်ြဖစ်ပီး  ကုန်ကျေငွစုစုေပါင်း ေငွကျပ်သိန်း ၅၀၀ ခန် ရိှေကာင်းှင့် 
ဆင်ေခါင်းရပ်ကွက်ရိှ   ယခင်  ဓုကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ  ဦးစီးုံးတွင ်
တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း   သိရသည်။   ယခုတည်ေဆာက်မည့်
ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအတွက ်    အလှေငွများထည့်ဝင်လှဒါန်းလိုပါက   ဓု 
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ  
တုံြပန်ေရးေကာ်မတီှင့ ် မိနယ်အဆင့်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ေရးှင့်   
အေရးေပ  တံုြပန်ေရးေကာ်မတသုိီ    ချတ်ိဆက်လှဒါန်းိင်ုေကာင်း သရိသည်။                     

ပင်းတယ(ြပန်/ဆက်)

အုတ်တွင်း   ဇူလိုင်   ၂၀ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   အုတ်တွင်းမိနယ်သည ်   ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ပမာဏ   များြပားလျက်ရှိ၍  Stay at Home အြဖစ် 

ထတ်ုြပန်ေကညာခဲ့ပီးေနာက်    မိေပ ရိှ ရပ်ကွက်များ၊  ေကျးရာအပ်ုစ ု

ေဒသအလိက်ု     သရိှိလိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် ကစိ ရပ်များှင့်   အေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကိ ု  ဇူလိုင် ၁၇ ရက်မှစတင်၍  မိနယ် 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ်ကာကွယ်ေရးှင် ့အေရးေပ တုံြပန်ေရး

ေကာ်မတဦက    ဦးညညီှီင့် ေကာ်မတအီဖဲွဝင်များက ေဆာင်ရက်လျက် 

ပင်းတယမိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ

တည်ေဆာက်သွားမည်

အုတ်တွင်းမိနယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ရှိေကာင်း သိရသည်။   ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်   ှာေခါင်း

စည်းတပ်ဆင်ေရးလ ပ်ရှားမ  ေဆာင်ရက်ြခင်း၊   ဒဏ်ေငွေပး 

ေဆာင်ေစြခင်းှင် ့ မိဝင်၊ မိထွက်ဂိတ်များ၌   ကျန်းမာေရး 

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်မ များကိလုည်း      ေနစ်ေဆာင်ရက်ေပးေန 

ေကာင်း  သိရသည်။

“Stay at Home         ထုတ်ြပန်ထားတဲ့အခါမှာ 

ြပည်သေူတအွေနနဲ   မလိအုပ်ဘ ဲ အိမ်အြပင်မထွက်ကဖုိ၊ မြဖစ် 

မေနသွားမှရမယ်ဆိရုင်လည်း  သက်ဆိင်ုရာ   ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးေတွရဲ  ေထာက်ခံချက်နဲ   သွားလာကဖိုကို  

က န်ေတာ်တို    ေနစ်ေဆာင်ရက်ေပးေနပါတယ်” ဟ ုတာဝန်ရိှ 

သူတစ်ဦးက ေြပာသည်။    အုတ်တွင်းမိနယ်၌  ဇူလိုင် ၁၇ 

ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ   အသွားအလာကန်သတ်ထားသည့် 

ကာလအတွင်း ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းအေရာင်းဆိင်ု၊ စားေသာက် 

ကုန်ဆိုင်များကို   ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ စည်းကမ်းှင့်အညီ  

ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချခွင့်ြပထားပီး  စားေသာက်ဆိင်ု၊  လက်ဖက်ရည် 

ဆုိင်များကုိ    ပါဆယ်စနစ်ြဖင့်သာ    ေရာင်းချခွင့်ြပထားသည့်   

စည်းကမ်းအတိုင်း  လိုက်နာေဆာင်ရက်ေရးတိုကိ ု ကပ်မတ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုလွင် (ဆွာ)



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

ထူးြမတ်ကည်ညိ လြမတ်ဝါဆို ဝါဆိုလြပည့် ဗုဒ ေန

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေန

     ချမ်းေြမ့လွန်းစွ၊ ြမတ်ဗုဒ  

     ဓမ စကာ၊ ေဒသနာ

 ကားနာခွင့်ရ၊ ငါးပ  …

 ြမတ်စွာဂုဏ်ထူး၊ တရားဦး

 ကည်ူးရင်မှာ၊ ပီတိြဖာ။

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေန

 ချမ်းေြမ့ကည်သာ၊ ေအးချမ်းစွာ

 “ဝါဆိုသက  န်း”၊ “ဝါဆိုပန်း”

 လှဒါန်းေကာင်းမ ၊ အေကာင်းြပ

 သာဓုေခ သံ၊ ဘဝဂ်ညံ…

 လွင့်ပျမံဆုံး၊ တစ်ြပည်လုံး

 ရ င် ပံ းကည်သာ၊ ဝမ်းေြမာက်စွာ။

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေန

 ချမ်းေြမ့ကည်သာ၊ ငိမ်းချမ်းစွာ

 ြမန်မာြပည်သား၊ ြပည်သူများ

 သုံးပါးရတနာ၊ ဆည်းကပ်ကာ

 ဘယာအေပါင်း၊ ေဝးေစေကာင်း…

 ေတာင်းဆုပန်ေခ ၊ ြမတ်စိေ 

 မေသွြပည့်ဝ၊ လိုတိုင်းရ။

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေန

 ချမ်းေြမ့သာယာ၊ကည်ူးစွာ

 ဝါဆိုပန်းခူး၊ေမာင်,မယ်ြမး

 ဆုထူးပန်ေခ ၊ ြမတ်စိေ 

 မေသွမပျက်၊ ဂေဟဆက်

 ေပါင်းဖက်ေစသား၊ ဆုေခ ပါး

 ထားကတိေတွ၊ ခိုင်မဲေစ။

  ဪ... ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေန

 ချမ်းေြမ့လွန်းစွ၊ ြမတ်ဗုဒ  

 ဓမ စကာ၊ ေဒသနာ

 “ဝါဆိုသက  န်း”၊ “ဝါဆိုပန်း”

 လှဒါန်းခွင့်ရ၊ ထူးြမတ်စွ

 ဗုဒ ဘာသာ၊ အစ်လာ

 ြမန်မာြပည်တစ်ဝန်း၊ အ့ံမခန်း

 ရ င်လန်းကည်သာ၊ ဝမ်းေြမာက်စွာ

 သာဓုေခ သံ၊ ဘဝဂ်လ ံ

 လွင့်ပျမံဆုံး၊ တစ်ြပည်လုံး

 သုံးပါးရတနာ၊ ဆည်းကပ်ကာ

 ဝါဆိုလြပည့်၊ ဗုဒ ေန။   

 

ြမင့်မိုရ်ဦး(ပဲခူး)

ေရ တိုင်လွင်

ဝါဆိလုသည် ြမန်မာှစ် တစ်ဆယ့်ှစ်လရာသဝီယ် 

စတတု ေြမာက် ကရကဋ်ရာသတွီင်းသက်ဆင်းေသာ 

မိုးဦးကာလပင် ြဖစ်သည်။ မိုးများရာသွန်းြခင်းေကာင့် 

ေရွာသတီစ်ေလ ာက် ပူြပင်းလာခ့ဲေသာအပူရိှန်တုိ 

ေမှးမိှန်ကာ ေအးစမ့်ိေသာအေအးဓာတ်တို   လ မ်းမိုး 

လာြခင်းေကာင့်  လူသားတို အလွန်ှစ်သက်ေသာ 

လပင်ြဖစ်ေပသည်။   သာယာစိုြပည်ေသာ   ေတာ 

ေတာင်ေရေြမတုိဝယ် စိမ်းလန်းစုိြပည်စွာ ေတွြမင် 

ရြခင်းေကာင် ့အလွန်မှှစ်လိုဖွယ်ရာလပင ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ဝါဆိုလသည် ကရကဋ်ရာသီခွင် သက်ဆင်း 

ေသာ ပုစွန်တာရာေသာက် ှးလျက်၊  ပု ဖုသ ၊ 

ဖုသ ၊   အဿလဿနတ်က တ်တိုက ဝန်းရံလျက ်

ရာသီပန်းမှာ ပုန်းညက်ပနး်တို တင့်တယ်ေဝဆာ 

ေနသလိ ု  မတ်ိဖက်ပန်းများအြဖစ်    ြမတ်ေလးပန်း၊ 

ဝါဆိုပန်းတိုကလည်း ဝါဆိုချနိ်ခါမီ ေဝဆာလျက် 

ရှိပါေပသည်။ 

ဗဒု ြမတ်စွာဘရုား၏    ဗဒု ဝင်ေနများြဖစ်သည့်   

သေ ၊ ေတာထွက်၊  ဓမ စက်ဆိုသည့်     ဗုဒ ြမတ်စွာ 

ေလာင်းလျာ  သေ ယေူသာေန၊ နမိတ်ိကီးေလးပါး 

ေတွြမင်ကာ    သေံဝဂရပီး     ေတာထွက်ေသာေန၊ 

ဘုရားစင်စစ်ဧကန်ြဖစ်ပီး           ပ င်းခံပွဲများကိ ု   

ဤလရာသဝီယ် ခမ့်ိခမ့်ိသဆဲင် ဲကြခင်း ဝါဆိပုန်း 

ခူးြခင်းတိုမှာ    စ်လာမပျက်   ဝါဆိုပွဲများအြဖစ ်

ကျင်းပကေလသည်။ 

ငါးပါးဝဂ ီတိုမှာ အာသေဝါတရားကင်းသွား

ဗဒု ြမတ်စွာဘရုားသည်   ဝါဆိလုြပည့်ေနဝယ် 

အလွန်ကီးကျယ်များြပား နတ်ြဗဟ ာတို၏အလယ် 

တွင် ငါးပါးေသာပ ဝဂ ီများြဖစ်သည် ့ ေကာ  ည၊ 

ဝပ ၊ ဘဒ ိယ၊ မဟာနာမ်၊ အဿဇ ိမည်ေသာေထရ်ရှင်  

ငါးပါးတိုအား အမှးထားကာ ဓမ စကာတရားတည်း 

ဟေူသာ အယတ်ုတရား၊ အြမတ်တရား၊ ဒကု သစ ာ၊ 

သမုဒယသစ ာ၊ နိေရာဓသစ ာ၊  မဂ သစ ာတည်းဟူ 

ေသာ ေလးပါးေသာသစ ာတရားများကိ ု   ေဟာကား 

သွန်သင်ဆုံးမေသာေကာင် ့    နတ်ြဗဟ ာတိုသည် 

ကေုဋှင့်ချကီာ  မေရမတွက်ိင်ုေအာင်   က တ်တမ်း 

ဝင်ကေလပီးလ င် ငါးပါးဝဂ ီတိုမှာ အာသေဝါတရား 

ကင်းသွား၍ ရဟ ာကီးများ ြဖစ်ကန်ုကေလသည်။ 

သိုပါ၍     ထိုဝါဆိုလြပည့်ေနအား    ထူးြမတ်ေပ 

သည်ဟူ၍ တင်စားရပါေပမည်။ 

ပ င်းခံပွဲများ ထိန်ထိန်ေတာက်မ   ကျင်းပ

ဤလကိ ု ေရှးြမန်မာစာဆိရှုင်ကီး   တိင်ုတား 

မိသူကီးဖက်က     ဖွဲဆိုထားပုံမှာ    “ေလာင်းယု ံ

ရင့်ေြမညာမှာ   ေရ သာနာြပည်မ      ြမတ်ပ င်းရှင ်

ေတာင်ြပငယ်ှင့် နန်းဗိလ်ု ခခံျန်ိ ဝါဝါဆိ ုသထံူးလို 

လ ံြမးတဲ ့လ ပ်ွယ်ေရာင်ရိှန်” ဟ၍ူ ဖဲွဆိထုားသည် 

မှာ သာယာေအးြမေသာ ေြမကမ ာဝယ် ပ င်းခရှံင်ြပ 

ပဲွေတမှွြဖင့်   ေရ ေရာင်တမ ဝင်းပလျက်    သာသနာ 

အေရာင်အဝါ            ထွန်းလင်းလျက်ရှိပါေပသည်။ 

နန်းရင်ြပင ်ဗိုလ်ပရိသတ်အလယ်မှာလည်း ပ င်း 

ခံပွဲများကိ ု ထိန်ထိန်ေတာက်မ   ကျင်းပခဲ့သည်ကိ ု

ဖွဲဆိုထားပါ၏။ ဝါဆိုလ၏ ထူးြခားချက်မှာ မိုးသံ 

ေလသှံင့်အတ ူလ ပ်စီးများက တဖျပ်ဖျပ်ေတာက်ပ 

လျက်ရိှေပသည်ဟ ု  ဖဲွဆိထုားြခင်းမှာ    ဝါဆိလု၏ 

ရှစ်ခွင်မ  င်းေနေသာ မိုးဝသန်ေကာင့် အလွမ်းဓာတ်ခ ံ

ရိှသူတုိမှာ   လွမ်းဖွယ်ရာ   လတစ်ပါး   ြဖစ်ေနပါေပ 

သည်။

မဟာအတလုမင်းကီး၏ ဆယ့်ှစ်လရာသဘဲွီ 

လွမ်းချင်းများထဲမှာ    ဝါဆိုလလွမ်းချင်းကလည်း 

ဤသိုဖွဲဆိုထားပါေလ၏။ 

“ကိုးခွင်ငယ်မ  င်းပါလို  ြမင်တိုင်းမှာတဲ ့မဲညိ 

လဲလ့ဲင့ယ်ဆိ ု   ယဂု ိရ်ေတာင်မဟာက   ြပဗ ာသာဠ် 

နရိ ာလ ဲညာေတာင်နတ်ှင့် ဖိလ်ုကယ် နဗိ ေအာင် 

ဆုယူလို     ရှစ်ြဖရိပ်စ ံ    ပ င်းေတာ်ခံေသာအခါ 

ေရလ ံတဲ့ဝါဆိုမှာ    ပုန်းညက်ညိ    မာလာမင်းက 

သင်းလှတယ်ေလး” ဟူ၍ ဖွဲဆိုထားမ  ြမန်မာမ ကို 

ပိုမိုပုံေပ လာေစပါသည်။ 

ဝါဆိုဝါကပ်ြခင်း

ဒေီနရာတွင် ဆရာအတလုမင်းကီးက အလွန် 

အကျးဖဲွဆိတုင်စားထားပုမှံာ အရပ်ရှစ်မျက်ှာကိ ု

တစ်ခပုိကုာ  ကိုးခွင်ဟ၍ူ   အလွန်အကျးဖဲွဆိထုား 

ပါသည်။    အရပ်မျက်ှာတိုင်းမှာ     မ  င်းအုံကာ 

ြမင်သမ တိုသည် တမ်ိမညဲိများက ရာသွန်းေတာမ့ည့် 

ဟန်ဆင်ထားကေလသည်။ ထိအုချန်ိတွင် ယဂု ိရ် 

ေတာင်၌   ြပဗ ာသာဠ်ကယ်က  ထွန်းလင်းလျက ်

ရှိေနပုံ     ဆင်တာရာကလည်း     မိတ်ဖက်အြဖစ ်   

ထွန်းေတာက်လျက်ရှိပု ံ        ကရကဋ်ရာသီတွင်း 

သက်ဆင်းကာ မိုးနတ်မင်းသည ်အေနာက်ေတာင် 

တစ်ခွင်လုံး   အုံမ  င်းြပာညိကာြဖင် ့လွမ်းစရာပင ်

ဖန်လာသကဲသ့ို အလွမ်းစတ်ိတိုအား    ပယ်ဖျက်ကာ     

မိမိတို၏ ဆံေကသာကို ရှင်းလင်းကာ နိဗ ာန်ကို 

ရည်မှန်းလျက ်  ပ င်းေတာ်ခံသည် ့   ဤလသည်    

ဝါဆိဝုါေခါင် ေရေဖာင်ေဖာင်ဟေူသာ   စကားအတိင်ုး  

ေရမှာ ရာသွန်းေသာ အေပ မိုးေရှင့်ပင်   လယ်ကွင်း 

ြပင်တစ်ေလ ာက်   ေရများေဖွးလျက်   ရိှေနပါေတာ့ 

သည်။    ယင်းဝါဆိလုတွင်     ဝါဆိ ုဝါကပ်ြခင်းအမ ကိ ု

ြမန်မာဗဒု ဘာသာဝင်တုိ    အေလးအြမတ်ထားကာ 

ြပလုပ်ေသာဓေလ့မှာ ေရှးယခင်ကတည်းက   ရှိခဲ့ 

ကသည်ဆိသုည်ထက်  ြမတ်စွာဘရုားရှင်လက်ထက် 

ေတာ်မှာကတည်းက ရိှခဲပ့ါေလသည်။     ဝါဆိလုြပည့် 

ေကျာ်  ၁   ရက်ေနြဖစ်ေစ၊    ဝါေခါင်လြပည့်ေကျာ ်   

၁ ရက်ေနြဖစ်ေစ ဝါဆုိဝါကပ်ကရမည်ကုိ ေဂါတမ 

ဘရုားရှင် ကိယ်ုေတာ် ြမတ်က မန်ိမှာထားပါေပသည်။ 

ထိုေကာင် ့  ဗုဒ ၏ဘုရားစင်စစ ်  ဓမ စကာတရား 

ေဟာေသာေနကိ ု  အထူးအြမတ်ထားသည့်အေနြဖင့် 

ဝါဆိပဲွုေတာ်အား  ကျင်းပရြခင်းကိလုည်း    ေလလ့ာ 

ေတွရှိရပါသည်။ 

ြမန်မာတို၏     တစ်ဆယ့်ှစ်လရာသီတွင ်

ဤဝါဆိုလကို  ထူးြမတ်လှေပသည်ဟ ု  ေဖာ် န်း 

တင်ြပရပါလ င် သစ ာေလးပါးတရားေဟာကားြခင်း 

အေပ    ေဝေနယျာတို အေလးအနက်ထားလျက်၊ 

ဝါဆိုလြပည့်ေနဝယ ်အထူးအြမတ်ထားကာ   ဗုဒ  

ြမတ်စွာကိ ု   ရည်စူးလျက ်    သာယာစိုြပည်သည် ့

ြပည့်စုေံအးချမ်းေသာေနကိ ုဝါဆိလုြပည့်တည်းဟ၍ူ 

ေလးစားစွာ ြဖည့်ဆည်းေရးသား  ပူေဇာ်လိုက်ရပါ 

ေတာ့သည်။  ။

ဝါဆိုလတွင်  ဝါဆိုဝါကပ်ြခင်းအမ ကို   ြမန်မာဗုဒ ဘာသာဝင်တို    

အေလးအြမတ်ထားကာ ြပလပ်ုေသာဓေလမှ့ာ ေရှးယခင်ကတည်းက   

ရှိခဲ့ကသည်ဆိုသည်ထက် ြမတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ေတာ်မှာ 

ကတည်းက ရိှခဲပ့ါေလသည်။ ဝါဆိလုြပည့်ေကျာ်  ၁   ရက်ေနြဖစ်ေစ၊    

ဝါေခါငလ်ြပည့်ေကျာ်    ၁ ရက်ေနြဖစေ်စ ဝါဆိဝုါကပ်ကရမည်ကိ ု

ေဂါတမဘုရားရှင်ကိုယ်ေတာ်ြမတ်က     မိန်မှာထားပါေပသည်။ 

ထိုေကာင့်   ဗဒု ၏ဘရုားစင်စစ်   ဓမ စကာတရားေဟာေသာေနကိ ု  

အထူးအြမတ်ထားသည့်အေနြဖင့် ဝါဆိုပွဲေတာ်အား ကျင်းပ။



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

တာချလီိတ်  ဇူလိုင်  ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း) တာချလီိတ်မိ ြမန်မာ-

ထိုင်း  ချစ်ကည်ေရးတံတားအမှတ်(၂)မှတစ်ဆင့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိး အလုံး ၃၀  ယေနထပ်မံေရာက်ရိှ 

လာေကာင်း သိရသည်။

တိဂံေဒသတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၏      စီမံမ ြဖင့်  

စစ်ဗျဟာအဖဲွ(အေြခချ)တာချလီတ်ိမှ  စစ်ဗျဟာမှး 

ဗုိလ်မှးကီး မင်းမင်းထွန်းှင့်      တာဝန်ရိှသူများက 

ထုိင်းုိင်ငံသုိမှာယူပီး  ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)ှင့် 

ရန်ကုန်မိတွင်း  လုိအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းုိင် 

ရန် လီတာ ၄၀ ဝင် ေအာက်ဆီဂျင်အုိးကီး အလံုး ၃၀ 

ကုိ မိမိမိဖများက လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

အဆိပုါထပ်မေံရာက်ရိှလာသည့ ်ေအာက်ဆဂီျင် 

အိုး အလုံး၂၀ ကိ ုခိင်ုြပည်သူေဆးု၌ံထားရိှပီး ၁၀ 

လုံးကိ ုရန်ကန်ုမိရိှ ေရ ေလာင်းတင်ပရဟတိအသင်း 

သို   ပုိေဆာင်ေပးသွားရန်   စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း သိရသည်။

ယင်းေအာက်ဆီဂျင်အုိးများကုိ      ရှမ်းအေရှ 

(တာချလိီတ်) ေရေပးေဝေရးကုမ ဏီမှ ၁၀ လံုး၊ ဟိန်းလ ီ

ဂ(ုပ်)ှင့် ကုမ ဏီများအဖွဲမ ှ၁၀ လုံး၊ ကိုးကန်လူမ  

ဖူလုံေရးအဖွဲမ ှ၁၀ လုံး စုေပါင်းလှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပီး 

လိုအပ်သည့်ေနရာများသုိ  လှဒါန်းုိင်ရန်အတွက် 

ယခုက့ဲသုိ  စီစေ်ပးြခငး်ြဖစေ်ကာငး်  ဗုိလ်မှးကီး 

မင်းမင်းထွန်းထမှံ သရိသည်။  ယာေဆး (ြပန်/ဆက်) 

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်  ၂၀

လက်ရှိအချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်း 

ြဖစ်ပွားမ ြမင့်တက်လျက်ရှိပီး  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပ 

ပုိးေတွလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့ရ်မည့သ်မူျား 

ကို   တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊   ြပည်သူေဆးုံများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်     ကိုဗစ်စင်တာများတွင ်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကုိ တပ်မေတာ် 

သားဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ လူမ ေရး 

အသင်းအဖဲွများပူးေပါင်း၍       အင်တိက်ုအားတိက်ု 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး  ထုိသုိေဆာင်ရက်ေပးရာ 

တွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးပစ ည်းများ၊ ေအာက်ဆီဂျင်အိုး 

များှင့် အာဟာရြဖည့်စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို 

တပ်မေတာ်က  သွားေရာက်ေထာက်ပံ့လှဒါန်းေပး 

လျက်ရှိသည်။

ထုိသုိ  ေပးအပ်လှဒါန်းလျက်ရိှရာ  ဇူလုိင် ၁ ရက်မှ 

ယေနအထ ိတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးရိှ 

ြပည်သူေဆးံုများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးံုများ၊ ကျန်းမာေရး 

ဌာနများ၊ ကိဗုစ်စင်တာများ၊ ဘာသာေရးေကျာင်းများ၊ 

စာသင်ေကျာင်းများှင့ ်ေဒသခံြပည်သူလူထုများသုိ 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တုိင်းမှး 

များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျားက ေအာက်ဆဂီျင်အိုး ၃၅၃၃ 

လုံး၊  ှာေခါင်းစည်း ၃၂၁၇၆၂ ခု၊   တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ အစုံ   ၁၅၆၀၊   လက်သန်စင ်

ေဆးရည် ၆၈၉ ဘူး၊   မျက်ှာအကာ အခု  ၂၀၀၊ 

လက်ေဆးဆပ်ြပာရည ်ေလးပုံး၊   လက်အိတ်အစုံ 

၁၂၀၀၊ ေခါင်းစွပ် အခု ၉၀၀၊ စက်သံုးဆီများ၊ အာဟာရ 

ြဖည့်စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့် အလှေငွများကို 

သွားေရာက်       ေပးအပ်လှဒါန်းုိင်ခ့ဲေကာင်းှင့်     

ဆက်လက်ေပးအပ်လှဒါန်းသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည်။

အလားတူ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများ     ေဆာင်ရက်ရန်အတွက ်

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများ၊   အလှေငွများကို 

ေစတနာရှင် အလှရှင်များက ေပးအပ်လှဒါန်းလျက် 

ရိှရာ ယေနတွင် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး  စမီအံပ်ုချပ် 

ေရးေကာင်စီုံး   မဂ  လာခန်းမ၌လည်းေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး  ေကျာင်းကုန်းမိနယ်  စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီံုး၌လည်းေကာင်း၊  ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီး ေရတာရှည်မိ  ဘိုးေတာ်ကုန်းေကျးရာ

ေအာင်သစ ာစာသင်တိုက်၌လည်းေကာင်း ေပးအပ် 

လှဒါန်းကရာ  တိုင်းေဒသကီး  စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   ၊  တိုင်းမှးှင့်  တာဝန်ရှိသူများက 

အသီးသီးလက်ခံရယူပီး အလှရှင်များအား ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများ      ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                               သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင်  ၂၀

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်  

ေစာင့်ကည့ရ်မည့သ်မူျားထားရိှရန်အတွက် တိင်ုးစစ် 

ဌာနချပ် နယ်ေြမအသီးသီးရှိ တပ်မေတာ်ေဆးုံ 

များ၊ နယ်ေြမခသံင်တန်းေကျာင်းများ၊  စစ်ေကာေရး 

ှင့ ်တည်းခိေုရးစခန်းများ၌ ကိတင်ြပင်ဆင်မ များကိ ု

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပီး  ပီးစီးသည့်ေနရာများတွင ်

စနစ်တကျလက်ခံ၍   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။  ထိုြပင ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်အြခား 

ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပရဟိတအဖွဲအစည်း 

များ၊  တာဝန်သိြပည်သူများှင့ ်  ပူးေပါင်း၍လည်း 

သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်များ၌  ကန်သတ်ေစာင့်ကည့ ်

စင်တာများကိ ု ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ယင်းသို  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များှင့် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ လပ်ုငန်းများ  ေဆာင်ရက် 

ေပးေနမ များကိ ုယေနတွင် သက်ဆိင်ုရာ  တိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့်  ြပည်နယ်များမ ှ  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   များ၊  တိုင်းမှးများ၊  ဒုတိယတိုင်းမှးများှင့ ်

တာဝန်ရိှသမူျားက  သွားေရာက်ကည့် ၍ ကိဗုစ်-၁၉ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများထားရှိရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ များ

 ဆက်လက်ေဆာင်ရက်၊ ပီးစီးသည့် စင်တာများတွင် စနစ်တကျလက်ခံ၍ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး အေထာက်အကူြပပစ ည်းများှင့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိးများ ေပးအပ်လှဒါန်းလျက်ရှိ

တာချလီိတ်မိ၌ ထိုင်းိုင်ငံမ ှမှာယူထားသည့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး  အလုံး ၃၀ ထပ်မံေရာက်ရှိ

ေရာဂါ အေထာက်အကြူပပစ ည်းများ၊   အာဟာရြဖည့ ်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများှင့ ် အလှေငွများေပးအပ ်

ကာ     လိုအပ်သည်များ     ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပး 

သည်။  

ထိုသို ြပင်ဆင်လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ

ရာ  ယေနည  ၇ နာရီထိ  ေနြပည်ေတာ်စစ်ေကာ 

ေရးှင့်   တည်းခိုေရးစခန်း၌   သီးသန်ေစာင့်ကည့ ်

ရမည့်သူ  အမျိးသား ၁၁၅ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၁၂၇ 

ဦး စုစုေပါင်း ၂၄၂ ဦးကိုလည်းေကာင်း၊ ဥတ ရသီရိ 

မိနယ်ရိှ  နယ်ေြမခတံပ်၌ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပိုးေတွ 

လနူာ အမျိးသား ၁၁ ဦး၊ အမျိးသမီး ၁၉ ဦး စစုေုပါင်း 

၃၀  ကို လည်းေကာင်း၊    ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်မိနယ်စစ်ေကာေရးှင့ ်   တည်းခိုေရးစခန်း၌ 

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပုိးေတွလူနာ  အမျိးသား ၃၀၉ ဦး 

ှင့် အမျိးသမီး ၁၉၆ ဦး  စုစုေပါင်း  ၅၀၅  ဦးကို 

လည်းေကာင်း၊   ရဲမွန်တပ်မိရှ ိ   နယ်ေြမခံတပ်၌ 

ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပုိးေတွလူနာ  အမျိးသား ၆၀ ှင့် 

အမျိးသမီး ၁၀ ဦး  စစုေုပါင်း ၇၀ ကိ ု လည်းေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ပုသိမ်မိရှိ   နယ်ေြမခံ 

သင်တန်းေကျာင်း၌   ဓာတ်ခွဲအတည်ြပပိုးေတွ 

လနူာ အမျိးသား ၂၇ ဦး၊ အမျိးသမီး ရှစ်ဦး စစုေုပါင်း 

၃၅ ဦးကိုလည်းေကာင်း   အသီးသီးလက်ခံထား 

ရိှေကာင်းှင့်   ယေနတွင်  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် 

လာသည့ ်ေစာင့်ကည့လ်နူာများှင့ ်ဓာတ်ခဲွအတည် 

ြပလူနာ စုစုေပါင်း  အမျိးသား  ၅၆  ဦး၊  အမျိးသမီး 

၂၃ ဦး  စုစုေပါင်း  ၇၉  ဦးတိုကို    သက်ဆိုင်ရာ 

ရပ်ကွက်များသို ပိုေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့သည်။

အထက်ပါ ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့ ်ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပပုိးေတွလူနာများ၏ ေနထုိင်စားေသာက် 

ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှိ နယ်ေြမခံ 

ေဆးကုသေရးအဖွဲများှင့ ်     တာဝန်ရှိသူများက 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

မတ ရာ ဇူလိုင် ၂၀

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး  မတ ရာမိနယ်၌ တစ်နာရီလ င် 

လီတာ ၄၀ ဆ့ံ  ေအာက်ဆီဂျင်အုိး ၁၂ လုံး  ထတ်ုလပ်ု 

ေပးုိင်မည့်    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုေဆာက်လုပ်ရန် 

အတွက်   ပ က်တင် မဂ  လာအခမ်းအနားကိ ု ဇလူိင်ု 

၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်က အမှတ်(၅)

ရပ်ကွက်   မ ေလး-မိုးကုတ်   ကားလမ်းေဘးရှိ     

စက်ုံေြမေနရာတွင ်ကျင်းပသည်။

ေအာက်ဆဂီျင် လည်ပတ်ထတ်ုယူိင်ုရန်အတွက် 

လီတာ ၄၀ ဆံ့   ေအာက်ဆီဂျင်အိုးအလုံး  ၁၀၀၊ 

ှာေခါင်းပုိက်အခု ၅၀၀ ှင့်  Flow Meter  အခု ၁၀၀  

တိုကို    စုစုေပါင်းတန်ဖုိးေငွကျပ် ၁၁၂၆၀၀၀၀၀ ြဖင့် 

မှာယူထားပီးြဖစ်ေကာင်း၊  စက်များေရာက်ရှိပါက  

သဂုတ်လအတွင်း  ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်ယူိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး  အြခားလိုအပ်ေသာ 

အေဆာက်အအုမံျားကိ ုဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံေဆာက ်

လုပ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီမ ှသိရသည်။                                            

စိုးေကျာ်သူေထွး 

(မတ ရာ)

မတ ရာမိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံတည်ေဆာက်မည်



ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ  သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲထံ 

သတင်းမီဒီယာများက  ေမးြမန်းလာမ များကို  ေအာက်ပါအတိုင်း 

ရှင်းလင်းေြဖကားခဲ့ပါသည-်

ေမး။  ေြမာက်ဒဂံုမှာ ကုိဗစ်လူနာ ဟန်ေဆာင်ပီး ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

ဆရာဝန်   ငါးဦးကို   ဖမ်းသွားတယ်၊    ေအာက်ဆီဂျင်အိုးနဲ  

ေဆးပစ ည်းေတကွိလုည်း လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်ေတကွ သမ်ိးသွားတယ် 

လို သတင်းေတွ တက်ေနပါတယ်။ အြပင်မှာလည်း  အဲဒီသတင်းနဲ  

ပတ်သက်ပီး  ေဝဖန်မ ေတွ  ထွက်ေနပါတယ်။ အဲဒီကိစ မှန်၊ မမှန် 

ဘာေကာင့်ဖမ်းရတယ်ဆုိတ့ဲ အေြဖမှန်ကုိ  သတင်းထုတ်ေပးေစချင် 

ပါတယ်။ 

ေြဖ။  ေြမာက်ဒဂုံရှ ိ    ေစတနာ့ဝန်ထမ်း    ေဆးကုသေပးေနတဲ့ 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးနဲ ြပည်သူအကျိးြပ ဆရာဝန်နဲ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲကိ ု  လုံ ခံေရးအဖွဲများက   ဇူလိုင် ၁၉ ရက် 

နံနက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးပီး ေငွကျပ် ၃၂ သိန်း တန်ဖိုးရှိ ေဆးဝါးေတွနဲ  

ေအာက်ဆီဂျင်အုိးေတွ၊  ဆက်စပ်ပစ ည်းေတ ွသမ်ိးဆည်းခရံေကာင်း 

အဖဲွေခါင်းေဆာင် ဦးချမ်းေလးရဲ ေြပာကားချက်အရဆုိပီး BBC Burmese 

နဲ  Myanmar Now သတင်းဌာနများက ထုတ်ြပန်လျက်ရှိပါတယ်။ 

အဆိပုါ သတင်းက အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားမ မရိှတဲ ့သတင်းြဖစ်ပီး 

ေြမာက်ဒဂုံမှာ အဆိုပါ CDM ဆရာဝန်၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွ ဖမ်းဆီး 

ထားြခင်းမရှိပါ။  ဘာရည်ရယ်ချက်နဲ   ြပည်သူလူထုအတွင်း  ယခုလို 

မဟုတ်မမှန်လုပ်ကံသတင်းေတ ွထုတ်လ င့်ေနတာကို စိစစ်လျက်ရှိပါ 

တယ်။ CDM ဆရာဝန်ေတွ၊ CDM ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွအေနနဲ  

ြပည်သူလူထုအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါြဖစ်ပွားေနတဲ ့   လူနာေတွ 

ကိ ုေဆးဖိုးဝါးခ အဆမတန်ေတာင်းယူပီး ေနအမ်ိေတမှွာ လ ိဝှက်ကသု 

ေပးေနေကာင်း၊ လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများကတစ်ဆင့ ်လနူာများအား 

မမိအိစအီစ်နဲ  ေဆးကသုိင်ုေအာင်  န်ြပမ များေကာင့ ်လနူာများမှာ  

အသက်  မဆုံး ံးသင့်ဘဲ  ဆုံး ံးေနကေကာင်း စတဲ့   သတင်းေတွ 

ြပည်သူလူထုအတွင်း ပျံှံလျက်ရှိတယ်လို သတင်းရရှိပါတယ်။ 

ေမး။  NLD ပါတီက ဦးeာဏ်ဝင်းဟာ ကိုဗစ်နဲဆုံးသွားပီလို  သတင်း 

ထွက်လာပါတယ်။      ြမန်ြမန်    အတည်ြပ   ေပးေစလိပုါတယ်။ 

အေလးထားပီး ြပန်ကားေပးေစလိုပါတယ်။

ေြဖ။  NLD ပါတမှီ ဦးeာဏ်ဝင်းဟာ ေဆးကသုမ ခယံေူနရာမှ ယခင် 

ေရာဂါ အခံြဖစ်တ့ဲ ဆီးချိေရာဂါ၊ ေသွးတိုးေရာဂါတိုနဲ   ယေန  

နနံက် ၉ နာရကီ အင်းစန်ိေထာင်မှာ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ြမန်မာတစ်ိင်ုင ံ

လုံးရိှ အကျ်းေထာင်ေတမှွာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားသ ူအကျ်းသား  

အကျ်းသ ူ၃၇၅ ဦး ရိှခဲ့ပီး အကျ်းေထာင်များအလိက်ု အကျ်းေထာင် 

ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းေတွနဲ  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ Positive  Center  ေတွ 

သီးြခားထားရှ ိဖွင့်လှစ်ကာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေပျာက်ကင်းတဲ့အထ ိ 

ကုသေပးလျက်ရိှပါတယ်။ ယေနအထိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   သက်သာ 

ေပျာက်ကင်းပီး အကျ်းေထာင်အလိုက ်ေဆးုံမှဆင်းရသ ူ၁၅၂ ဦး၊  

ဆက်လက်ကုသမ ခံယူဆဲ ၂၀၈ ဦးြဖစ်ပီး ယေနနံနက် ဦးeာဏ်ဝင်း 

ေသဆုံးတဲ့အချန်ိထ ိေသဆုံးသ ူ၆ ဦးသာ ရိှပါတယ်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး ေရာဂါေပျာက်ကင်း၍ လွတ်ရက်ေစ့ပီး လွတ်ေြမာက်ခဲသ့ ူ

၉ ဦးရိှပါတယ်။ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသေူတကွိ ုကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  

ေတွ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြပည်သူေဆးုံများ၊ တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့် ကိုဗစ်စင်တာများသို ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ ြဖန်ေဝလှဒါန်း 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၂၀

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါ   ဓာတ်ခွဲ 

အတည်ြပ    ပိုးေတွလနူာများှင့ ်

သီးသန်    ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူ 

များကို   ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေအာက်ဆဂီျင်  

လိုအပ်ချက်များကို   တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမ ှ   အေထာက်အကူြပ 

ေစရန်အတွက်   တပ်မေတာ်ှင့် 

အလှရှင်များက  ေအာက်ဆီဂျင ်

အိုးများကိ ု    တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ    ြပည်သူ  

ေဆးုံများ၊   တပ်မေတာ်ေဆးု ံ

များ၊   ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်

ကိုဗစ်စင်တာများသို     ေပးပို 

လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

သွားေရာက်လှဒါန်း

ထိုသို    လှဒါန်းလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီ

နယ်ေြမ        ဇမ သီရိမိနယ်ရှ ိ

အေထွေထွေရာဂါက ုေဆးုံကီး 

(ခတုင်-၁၀၀၀)သို ေအာက်ဆဂီျင် 

အိုး ၄၇ လုံးှင့် ပုဗ သီရိမိနယ်ရှ ိ 

ြပည်သူေဆးုံကီး(ခုတင်-၃၀၀)

သို  ေအာက်ဆီဂျင်အိုး    ၄၅ 

လုံးတိုကို   ေနြပည်ေတာ်တိုင်း 

စစ်ဌာနချပ်  နယ်ေြမခတံပ်မေတာ် 

သားများက   လည်းေကာင်း၊  

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိင်ုး) နမ တ ူ

မိြပည်သူေဆးုံသို  ေအာက်ဆီ 

ဂျင်အိုး အလုံး  ၂၀၊   လား  းမိ  

ပညာေရး     ဒီဂရီေကာလိပ်ရှိ  

ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကသုေရးစင်တာ 

အတွက် ေအာက်ဆဂီျင်အိုး  အလုံး 

၃၀၊  လား  းမိ  အေထေွထေွရာဂါ 

ကုေဆးုံကီး (ခုတင်-၅၀၀) သို 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး  အလုံး   ၄၀၊ 

လား  းမိ  နယ်ေြမခေံဆးတပ်ရင်း 

ှင့်         တပ်မေတာ်ေဆးုံသို 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး   အလုံး  ၃၀၊ 

သိန်းနီမိ     ြပည်သူေဆးုံသို 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိး ငါးလံုး၊ Oxygen  

Regulator တစ်စုံ၊ Oxygen ပိုက် 

ှစ်ေချာင်း၊ PPE ဝတ်စုံ အစုံ ၇၀၊ 

PPE Level-2 ဝတ်စုံ  အစုံ   ၅၀၊ 

ှာေခါင်းစည်း   အခု   ၄၈၀၀၊ 

အရက်ြပန်ဘူး    ၆၀၊    ေရမလို 

လက်သန်ေဆးရည ်    ၇၂  ဘူး၊ 

ပိုးသတ်ေဆးရည်ဘူး     ၄၀၊ 

လက်အိတ် ၁၀၀၊ ေခါင်းစွပ် အခု 

၂၀၀၊ ေဆးဝါးများှင့ ်စားေသာက် 

ဖွယ်ရာများကိ ု      တပ်မေတာ် 

( ကည်း၊ေရ၊ေလ)    အရာရှိ ၊ 

စစ်သည်၊     မိသားစုများှင့ ် 

Corner   Stone   ကုမ ဏီတိုက  

လည်းေကာင်း၊   တနသ  ာရီတိုင်း 

ေဒသကီး  ထားဝယ်မိ   ြပည်သူ  

ေဆးုံှင့်   Oxygen   Plant 

ေနရာများသို  ေအာက်ဆီဂျင်အိုး 

အလုံး ၁၀၀ ကိ ုကမ်းိုးတန်းေဒသ 

တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ     နယ်ေြမခံ 

တပ်မေတာ်သားများှင့ ် အလှရှင် 

များကလည်းေကာင်း၊   ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး     ဒလမိနယ်၊   

တံွေတးမိနယ်၊ ေကာမှ့းမိနယ်၊ 

ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်ှင့် ဆိပ်ကီး 

ခေနာင်တိုမိနယ်တိုရှ ိ  ြပည်သူ  

ေဆးုံများသို  ေအာက်ဆီဂျင်အိုး  

၇၅  လုံးကို  ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာန 

ချပ်မှ  နယ်ေြမခတံပ်မေတာ်သား 

များကလည်းေကာင်း၊   ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး    ကျံမေငးမိ၊ 

သာေပါင်းမိှင့ ်    ဖျာပုံမိတိုရှ ိ 

ြပည်သူ      ေဆးုံများအတွက ်

ေအာက်ဆီဂျင်အုိး ၆၉ လံုးှင့် ၁၀  

လီတာ ေအာက်ဆီဂျင်စက ် တစ် 

လုံးတိုကို  အေနာက်ေတာင်တုိင်း  

စစ်ဌာနချပ်မှ          နယ်ေြမခံ 

တပ်မေတာ်သားများှင့ ် အလှရှင် 

များကလည်းေကာင်း  သွားေရာက် 

လှဒါန်းကရာ တာဝန်ရိှသမူျားက 

လက်ခံရယူခဲ့ကသည်။

ြဖန်ေဝေပးသွားမည်

ထိုအြပင်  နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းများမှတစ်ဆင့ ်ကျန်းမာ 

ေရးဆိုင်ရာ        ပစ ည်းများကိ ု

တင်သွင်းခွင့ြ်ပထားရာ  ပဂု လကိ 

ကမု ဏမီျားမှ  တင်သွင်းလာသည့ ်

လီတာ ၄၀ ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင်အိုး  

၁၇၀၇   လုံး၊   ေအာက်ဆီဂျင် 

Concentrator အလုံး ၅၀၊  Finger  

Tit ၉၆ ခု၊  ှာေခါင်းစည်း  အခု 

သန်ိး  ၇၀  ှင့ ် တတ်ုတိင်ုးရင်းေဆး  

ဘူး ၁၁၂၀၀၀ တိုကို   မူဆယ်မိ  

နယ်စပ်ဂတ်ိှင့ ်   ချင်းေရ ေဟာ်မိရိှ 

နယ်စပ်ဂိတ်များမှ    တစ်ဆင့် 

လည်းေကာင်း၊   ရှမ်းြပည်နယ ်

(အေရှပိုင်း)    တာချလီိတ်မိရှ ိ

ပုဂ လိကကုမ ဏီများမှ  တင်သွင်း 

လာသည့်  လီတာ   ၄၀  ဆံ့ 

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး  အလုံး  ၃၀ 

တိုကို  ထိုင်းိုင်ငံ ချင်းိုင်ခိုင ်

မယ်ဆိုင်မိမှတစ်ဆင့ ်  ြမန်မာ- 

ထိုင်း အမှတ်(၂) ချစ်ကည်ေရး 

တံတား      (တာချလီိတ်မိ)သို 

လည်း ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဦးစီး  

ဌာနှင့်    ေစတနာရှင်   အလှရှင် 

များက    စုေပါင်းလှဒါန်းသည့် 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်  ၂၉  တန်၊ 

လီတာ ၆၀  အိုး ၆၅ လုံး၊ လီတာ 

၄၀ အိုး ၅၈၅ လုံး၊ ၁၅ လီတာအိုး  

၃၅ လုံး၊ ၁၀ လတီာအိုး ေြခာက်လုံး၊ 

ငါးလီတာအိုး  ေလးလုံးတိုသည ်

ထိုင်းိုင်င ံမဲေဆာက်မိမ ှြမဝတ ီ

မိသိုလည်းေကာင်း    ေရာက်ရှ ိ

ကသြဖင့ ်  သက်ဆိင်ုရာ   တာဝန် 

ရိှသူများက       လက်ခံရယူကပီး 

သက်ဆုိင်ရာ တုိငး်ေဒသကီးှင့်   

ြပည်နယ်အသီးသီးသုိ ဆက်လက် 

ပိုေဆာင်    ြဖန်ေဝေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီသတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲထ ံ

သတင်းမီဒီယာများက ေမးြမန်းချက်များကိ ုြပန်လည်ေြဖကားြခင်း

သိ ီ    ဇူလိုင်     ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) လား  းခိုင်  သိ ီမိနယ်တွင်  အေရှ 

ေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မှ   ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ ၄၀ ဆံ့ ငါးလုံး၊  

တစ်ကိုယ်ေရကာကွယ်ေရးသုံး ဝတ်စုံ  ၇၀၊  Gown (Level-2) အခု  

၅၀၊ ဗီတာမင်စီဘူး ၃၀၊ Vitahome ငါးဘူး၊    လက်သန်ေဆးရည ်၇၂ 

ဘူး၊  ှာေခါင်းစည်း အခု ၄၈၀၀၊ Cap အခု ၂၀၀၊ ပိုးသတ်ေဆးဘူး ၄၀၊ 

ကက်ဥ အလုံး ၃၀၀၊ ေရ ဖီဦးလက်ဖက်ရည်ထုပ်   တစ်ဖာတိုကို 

ယေနနနံက် ၁၀ နာရခီန်က မိနယ်ြပည်သူေဆးံုသုိ  ေပးအပ်လှဒါန်း 

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ထိုသိုလှဒါန်းရာတွင်ယခုအချနိ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  

ြမင့်တက်ေနသြဖင့် ြပည်သူလူထုအတွက်   အေထာက်အကူပစ ည်း 

ြဖစ်သည့ ်ေအာက်ဆဂီျင်ဘူး လတီာ ၄၀ ဆံ ့ငါးလုံးှင့အ်တ ူအြခားေသာ 

အသုံးအေဆာင်များ၊     အာဟာရြပည့်ေစမည့်ေဆးများ၊   ကက်ဥှင့ ် 

ေရ ဖီဦးလက်ဖက်ရည်ထုပ်များကိ ု    အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ် 

ကိုယ်စား သိ ီတပ်နယ်မှတပ်ရင်းမှးှင့ ်မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

ဥက   တိုက    ေပးအပ်လှဒါန်းရာ    သိ ီမိနယ်   ြပည်သူေဆးုအံပ်ုကီး   

ေဒါက်တာေဇာ်မိုးေအာင်ှင့ ် မိမိမိဖများက  လက်ခံရယူခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                                                    အိဇာချိ(ြပန်/ဆက်)

အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်မ ှ

သိ ီမိနယ်ြပည်သူေဆးုံသို

ေအာက်ဆီဂျင်များ ေပးအပ်လှဒါန်း

ေကျာက်တံတားမိနယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ  

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနထုိင် 

ကေစရန်  ဇူလိုင် ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက   မိနယ်စီမံအုပ်ချပ ်

ေရးအဖွဲကဦးေဆာင်၍      မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲုံး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများက ရပ်ကွက်အတွင်း  

လှည့်လည်ေကညာစ်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေြမပုံ    ဇူလိုင်   ၂၀

ရခုိင်ြပည်နယ် ေြမပံုမိနယ်၌ မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွဦးေဆာင်မ  ြဖင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးေကာ်မတီက မိေပ  

ရပ်ကွက်များအတွင်းရှ ိ ရပ်မိ၊  ရပ်ဖများ၊  လုပ်ငန်းရှင်များ၊  လူမ ေရး  

အသင်းအဖဲွများှင့် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုတည်ေဆာက်ထုတ်လုပ်ုိင်ေရး 

အစည်းအေဝးကိ ုဇလူိင်ု ၁၉ ရက် မွန်းတည့ ်၁၂ နာရကီ မိနယ်အေထေွထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်သည်။

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက       ဦးမင်းဦးက    မိမိမိနယ်၌           

ေအာင်ဆီဂျင်စက်တစ်လုံး   တည်ေဆာက်ထုတ်လုပ်အသုံးြပိုင်ရန ်      

လုိေကာင်း၊ အချန်ိမီတည်ေဆာက်ုိင်ရန် အားလံုးပူးေပါင်းပါဝင် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ကရန ်ရှင်းလင်းေဆွးေွးသည်။

ထိုေနာက် မတည်အလှေငွများထည့်ဝင်ကရာ မိေရေပးေဝေရး 

ေကာ်မတီမှ ေငွကျပ်သိန်း ၁၂၀၊  ေရာင်ြခည်သစ် လူမ ေရးအသင်းမ ှ        

ေငကွျပ်သန်ိး ၁၀၀၊ ေြမပုံမိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရး 

အရပ်ဘက်ေကာ်မတကီ ေငကွျပ်သန်ိး ၅၀၊ ဦးစုိးုိင်မသိားစုက  ေငကွျပ် 

သိန်း ၅၀၊ ပညာဒါနေကျာင်း ဆရာေတာ်က ေငွကျပ်သိန်း ၃၀၊ မိနယ် 

ဆရာဝန်ကီးက ေငွကျပ်သိန်း ၂၀၊ မိနယ်ကက်ေြခနီအသင်းက ေငွကျပ် 

သိန်း ၂၀၊ ဦးေအာင်ေငွစိုးမိသားစုက ေငွကျပ်သိန်း ၂၀၊ ေဒ မခင်လှ         

မိသားစုက  ေငွကျပ် ၁၀ သိန်း၊   ဦးေကျာ်ြမင့်လ  င်မိသားစုက ေငွကျပ် 

ငါးသန်ိး၊ ေဒ ခင်သန်ိးွယ်မသိားစကု ေငကွျပ်  သုံးသန်ိး၊ ဦးေကျာ်ိင်ုစိုး 

မိသားစုက ေငွကျပ် သုံးသိန်းှင့်   ဦးထွန်ြဖေချမိသားစုက ေငွကျပ် 

တစ်သိန်း မတည်အလှထည့်ဝင်ေကာင်း သိရသည်။

      မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

လား  း    ဇူလိုင်    ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ ်     (ေြမာက်ပိုင်း) 

အတွင်း ရိှ      ေဒသခြံပည်သမူျား၏           

ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ချက်များကို

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည့ ်ေအာက် 

ဆီဂျင်စက်သစ်ကီး  သုံးလုံးမှာ 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင ်ငံမ ှ         

တစ်ဆင့ ်လား  းမိသို ဇလူိင်ု ၁၉ 

ရက် နနံက်ပိင်ုးက ေရာက်ရိှလာခဲ ့

သည်။

အဆိုပါ    ေအာက်ဆီဂျင်စက ်

သုံးလုံးအနက် တစ်လုံးကိ ုလား  း 

မိ ရပ်ကွက်(၁၂) ေလယာ်ကွင်း 

လမ်းရိှ အေရှေြမာက်တိင်ုးစစ်ဌာန 

ချပ်   ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုဝငး် 

အတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားရှိမည် 

ြဖစ်ပီး စက်ှစ်လုံးကိ ုလား  း - 

မုိင်းရယ်လမ်းေပ  ခါးသ ီေကျးရာ 

အနီးရှိ ConnerstoneResources 

ကုမ ဏီပုိင ်  စက်ံုဝငး်အတွငး်၌ 

တပ်ဆင်အသုံးြပမည်ြဖစ်သည်။

ယခု အသစ်တပ်ဆင်အသုံးြပ 

မည့် ေအာက်ဆီဂျင်စက်သစ်ကီး

သံုးလံုးသည် တစ်လံုးလ င် တစ်ရက် 

လတီာ ၄၀ ဆံ ့ ေအာက်ဆဂီျင်အိုး 

အလုံးေရ  ၂၀၀ စီထွက်ရှိိုင်မည ်

ြဖစ်ပီး စက်သံုးလံုးတပ်ဆင်ပီးစီး 

ပါက တစ်ရက်လ င်လတီာ ၄၀ ဆံ ့

ေအာက်ဆီဂျင်အိုး     အလုံးေရ  

၆၀၀ ဝန်းကျင်ခန်ထိ  ထုတ်လုပ် 

ြဖည့တ်င်းေပးုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

လက်ရှိအချနိ်တွင် လား  းမိ 

ခုတင် ၅၀၀ ဆံ့ ြပည်သူေဆးုံ 

ဝင်းအတွင်း၌လည်း တစ်ရက်လ င်  

လီတာ ၄၀ ဆံ ့ေအာက်ဆီဂျင် ၂၄ 

လုံး ထုတ်လုပ်ိုင်သည့်စက်ှင့် 

အေရှေြမာက်တိုင်းစစ်ဌာနချပ ်

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုတွင် လီတာ 

၄၀ ဆ့ံ ေအာက်ဆီဂျင ်အလုံး ၂၀  

ထုတ်လုပ်ိုင်သည့် စက်သစ်ကီး 

များြဖင့် လည်ပတ်လျက်ရိှသည်။

အသစ်      ေရာက်ရှိလာေသာ 

ေအာက်ဆီဂျင ်      စက်သစ်ကီး 

သံုးလံုးတပ်ဆင်ပီးစီးပါက လား  း  

မိတွင် တစ်ရက်လ င် လတီာ ၄၀ 

ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင်အိုးအလုံးေရ 

၆၅၀ ဝန်းကျင်ခန်ထိ ထုတ်လုပ် 

ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပီး ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း) အတွင်းရှိ ေဒသခံ 

များ၏ ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်မ ကိ ု

အခမဲ့ ြဖည့်တင်းေပးုိင်မည်ြဖစ် 

ေကာင်း လား  းမိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်မတ်ကုသေရးစင်တာဥက    

ဦးေဇာ်ေဇာ်က ေြပာသည်။  

ြပည်နယ် (ြပန်/ဆက်)

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) အတွင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူများအသုံးြပိုင်ရန် 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်သစ်ကီးများ လား  းမိ၌ တပ်ဆင်

ေြမပု၌ံ ေအာင်ဆဂီျင်စက်ု ံတည်ေဆာက်ိင်ုေရးေငလှွ

 အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင ်

 ုံးအမှတ် (၅၆)၊ ေဇယျဌာနီလမ်း၊ ဥတ ရသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

စာတိုက်ေသတ ာအမှတ်(၁၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ 

 ၀၆၇-၈၁၀၃၃၃၄၊ 

 Email Address - accm@accm.gov.mm၊ 

Website Address - http://www.accm.gov.mm

၁။  မည်သမူဆိ ုအဂတလိိက်ုစားမ ှင့ ် စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဂတ ိ

လိက်ုစားမ ြဖင့ ်က ယ်ဝချမ်းသာလာြခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့အ်ည ီ ေကာ်မရှင်သုိြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်ံုးသုိ ြဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ လပ်ုငန်းေကာ်မတ၊ီ လပ်ုငန်းအဖဲွ၊ ပဏာမစစိစ် 

ေရးအဖဲွှင့ ်စုစံမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွတစ်ခခုသုိုြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိင်ုရာ အစိုးရ 

ဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းတစ်ခခုသုိုြဖစ်ေစ သတင်းေပးပိုချက်ှင့ ်တိင်ုတန်း 

ချက်များကိ ုေပးပိုိုင်သည်။

၂။ တိင်ုကားစာေပးပိုရာတွင် ေကာ်မရှင်ထ ံမတိ ေပးပိုြခင်းမြပဘ ဲတိက်ုိက်ု 

လိပ်မူေပးပိုရမည်။ 

၃။  တိုင်ကားသူ၏  အမည်၊  လက်မှတ်၊  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ ၊ 

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ပါဝင်ရမည်။ 

၄။  အေရးကီးေသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည့် မျက်ြမင်သက်ေသ၊ စာရက်စာတမ်း၊ 

ဓာတ်ပုံ၊ အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင် စသည်တိုရှိေကာင်း ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 

၅။  ပုဂ ိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား  နစ်နာေစရန်   သိုမဟုတ် ဂုဏ်သေရ 

ပျက်ေစရန် တမင်ြပလပ်ုတိင်ုကားပါက ဤဥပေဒပဒ်ုမ ၅၉ အရ အေရးယ ူ

ခံရိုင်သည်ကိုလည်း သတိြပရမည်။

“အဂတိပယ်ခွာ ြပည်သာယာ” 

Remove Corruption, Promote Prosperity

အဂတိလိုက်စားမ တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်သို တိုင်ကားရာတွင်
သတိြပရမည့်အချက်များ 

လိပ်မူတိုင်ကားရန် လိပ်စာ

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

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ဖုိ စနစ်တကျ လက်ေဆးစုိ



ဇူလုိင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

စာေပဗိမာန်စာမူဆုရ စာအုပ်များ ြဖန်ချေိရာင်းချ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၀
ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်း န်မ ြဖင့် ပုံှိပ် 
ေရးှင့်  ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  စာေပဗိမာန်က 
ေဒါက်တာေမာင်ေမာင် ေရးသားသည့် “ြပည်သူ  
ဝန်ထမ်းသားသမီးများသုိ” စာအုပ်ကုိ ထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ
လိက်ုပြီဖစ်သည်။ ယင်းစာအပ်ုမှာ တတယိအကမ်ိ 
ထတ်ုေဝြခင်းြဖစ်သည်။ သားသမီးများ လပ်ုငန်းခွင် 
တွင် အြမင်၊ အေတွးအေခ  မှန်ကန်ရန်၊ ဇဲွ၊ စွမ်းရည် 
ေကာင်းရန ်ေစတနာြဖင့ ်စာေရးသူ၏ ကိုယ်ေတွ၊ 
စာေတွ လူကီးသူမဆုံးမစကားတိုမှ ထုတ်ုတ် 
ေဖာ်ြပေရးသားထားသည့ ်စာအုပ်ြဖစ်သည်။ 

ေဖာင်ကီး  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်၊  ေမမိ 
တက သုိလ်တုိတွင် တက်ေရာက်ေလ့ကျင့် သင်ကား 
ခဲ့သည့် သားသမီးများ၏ အေတွအကံများှင့ ်
လွတ်လပ်ေရးအတွက ်      တိုက်ပွဲဝင်စ်ကာလ 
စာေရးသူတို တပ်မေတာ်သားများ၏ ကိးပမ်း 
စွန်စားမ စွမ်းရည် အေတွအကံများကိ ုေပါင်းစပ်- 
ဖလှယ် ေရးသားထားသည်။ 

ယင်းအေတွအကံများအတွင်းရိှ စာေရးသ၏ူ 
ဘဝပံုရိပ်အချိှင့်ခံယူချက်၊ စိတ်ထားေစတနာတုိကုိ 
ြဖည့်စွက်ေရးသားသည့် တန်ဖုိးရိှစာစုများလည်း ပါဝင် 
သည်။ ြပည်သူဝန်ထမ်းတုိသည် စိတ်ေစတနာမှန် 
ြဖင့် ြပည်သူကုိ အလုပ်အေက းြပရန်၊ ြပည်သူ ေက းေမွး 
ေသာ အစာအာဟာရကိ ုမှီဝဲ၍  ြပည်သူေကျးဇူး 
သစ ာကိ ုေစာင့သ်ရိန်ှင့ ်စစ်သည်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်း 
ေကာင်းပီသရန ်တိုက်တွန်းေရးသားထားသည်။ 

သားစစ်သည်၊ သမီးစစ်သည်၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 
များသည ်  စစ်သည်ေတာ်  ကျင့်ဝတ်၊  ဝန်ထမ်း 
ကျင့်ဝတ်တို နားလည်လိုက်နာကရန်၊ တိုင်းြပည ်
ှင့်လူမျိးအေပ  ထာဝစ်သစ ာထားရန်၊ စွန်စား  
စွန်လ တ်ေသာ စိတ်ထားရှိရန်၊ သူအကျိး ကိုယ့် 
အကျိး မ တစွာ ြဖစ်ထွန်းေစေအာင ်တာဝန်ထမ်း 

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၀

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုိှံပ်ေရးှင့ထ်တ်ုေဝေရး

ဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်က  ဗိုလ်မှးချပ်သန်းတင ်

(ငိမ်း)ေရးသားသည့်   “ကိုယ်ေတွြဖစ်ရပ်များ - 

စစ်ဆင်ေရးပီးစစ်ဆင်ေရးမ”ှ  စာအုပ်ကို ထုတ်ေဝ 

ြဖန်ချလိိုက်သည်။   ယင်းစာအုပ်မှာ ၂၀၀၄ ခုှစ် 

အမျိးသားစာေပ(ိုင်ငံေရး)ဆုရ    စာအုပ်ြဖစ်ပီး 

တတယိအကိမ် ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်သည်။ စာေရးသူ၏ 

အသက်   ၁၆   ှစ်အရယ်    တပ်သားသစ်ဘဝမ ှ      

စတင်ကာ  တပ်မေတာ်တွင်  တာဝန်အဆင့်ဆင့် 

ထမ်းေဆာင်လျက် ုိင်ငံှင့်ြပည်သူအတွက် တုိက်ပဲွဝင် 

ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်     စစ်ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး၏      

ကိုယ်ေတွမှတ်တမ်းစာအုပ်ြဖစ်သည်။ 

စာေရးသကူ “ဤြဖစ်ရပ်ေတကွ တကယ့ြ်ဖစ်ရပ် 

ေတွြဖစ်ပါသည်။လွတ်လပ်ေရးရပီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ် 

ကီးသည် ေရာင်စုသံပူန်ု ေသာင်းကျန်းသေူတအွေပ  

တရားတ့ဲစစ်ပဲွေတွြဖင့် ရင်ဆုိင်ခ့ဲရပါသည်။ ရဲေဘာ် 

ေတရွဲ ေနာင်ေတာ်ေတဟွာ မည်ကဲသ့ို တိက်ုခိက်ုပီး 

ေကျာ်လ ားခ့ဲရသည့်ြဖစ်ရပ်ေတွကုိ    ေနာင်လာ 

ေနာက်သား ညီငယ်အရာရိှ၊   အကပ်တပ်သားေတွ 

အားလံုးကုိ သိေစချင်ပါသည်” ဟု အမှာတွင် ေရးသား 

ထားပီး ိင်ုငံ၏လွတ်လပ်ေရးကုိ ထိန်းသိမ်းုိင်ရန် 

တပ်မေတာ်သားများသည် ဇဲွ၊  စွမ်းရည်၊ တုိင်းြပည်၊ 

လူမျိးှင့် တပ်မေတာ်ကုိချစ်သည့်စိတ်ဓာတ်လုိအပ် 

ေကာင်း   းေဆာ်ေရးသားထားသည်။ 

စာအပ်ုတွင် စာမျက်ှာ(၄၃၇)မျက်ှာ ပါဝင်ပီး 

အပုိင်း(၇)ပုိင်းခဲွကာ ကုိးကားေသာစာအုပ်စာတမ်း 

ဗိုလ်မှးချပ်သန်းတင်(ငိမ်း)ေရးသားသည့် 

“ကိုယ်ေတွြဖစ်ရပ်များ-စစ်ဆင်ေရးပီး စစ်ဆင်ေရးမှ” 

စာအုပ် ထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ

များ၊ ဓာတ်ပံု၊ ေြမပံုများြဖင့် ြပည့်စံုေဝဆာစွာ ေရးသား 

ထားသည်။ တန်ဖုိးေငွကျပ် ၆၅၀၀ ြဖင့် ရန်ကုန်မိ၊ 

အမှတ် ၅၂၉- ၅၃၁၊ ကုန်သည်လမ်းရှ ိစာေပဗိမာန် 

စာအုပ်ဆိုင်၊  ဖုန်း ၀၁-၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈၊ 

အမှတ်(တ-၅၅) သေြပကုန်းေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင်၊  ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊  

၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ မ ေလးမိရိှ 

စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆုိင်၊ ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ တုိတွင် 

ဝယ်ယရူရိှိင်ုေကာင်း သတင်းရရိှသည်။ သတင်းစ်

ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေရးသားသည့်
“ြပည်သူဝန်ထမ်းသားသမီးများသို” စာအုပ် ထုတ်ေဝြဖန်ချ ိ

ေဆာင်ကရန်အတွက် ေစတနာထား၍ လမ်း န် 
သင်ြပေရးသားထားသည်။ ြပည်သူဝန်ထမ်း တစ်ဦး 
စတီိင်ုး ဖတ် ေလလ့ာသင့သ်ည့ ်စာအပ်ုြဖစ်သည်။ 

စာအုပ်တွင် စာမျက်ှာ (၁၇၆) မျက်ှာ ပါဝင် 
ပီး ေဆာင်းပါး (၂၃) ပဒ်ုပါဝင်သည်။ တန်ဖိုး ေငကွျပ် 
၄၀၀၀ ြဖင့် ရန်ကုန်မိ အမှတ် ၅၂၉- ၅၃၁၊ ကုန်သည် 
လမ်းရှိ စာေပဗိမာန် စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း ဝ၁-၂၄၉၀ 
၃၁၊ ၀၁-၃၈၁၄၄၈)၊ အမှတ် (တ-၅၅)၊ သေြပကုန်း 
ေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး  
၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့ ်၂၂ လမ်း 
ကား၊ မ ေလးမိရိှ စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု (ဖန်ုး 
၀၂-၄၀၃၀၁၈၆) တိုတွင်  ဝယ်ယူရရှိိုင်ေကာင်း 
သတင်းရရှိသည်။                              သတင်းစ်

စက န်ေပ က အလှကဗျာများ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗိမာန်က ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု ကဗျာေပါင်းချပ ်
တတိယဆုရရှိသည့် စာေရးဆရာ ေမာင်ကည်ွယ ်(ပင်လယ်ဘူး)၏ 
“စက န်ေပ က အလှကဗျာများ” စာအုပ်ကုိ ေရာင်းေဈး ကျပ် ၂၂၀၀ ြဖင့် 
ြဖန်ချေိရာင်းချလျက ်ရှိသည်။ 

ဆရာေမာင်ကည်ွယ် (ပင်လယ်ဘူး) ေရးဖဲွေသာ စက န်ေပ က 
အလှကဗျာများတွင ်စုစုေပါင်းကဗျာ ၈၄ ပုဒ် ပါဝင်သည်။ ဤစာအုပ် 
တွင် ြမန်မာကဗျာစပ်နည်းများြဖင့ ်မူးြမစ်ဝန်းကျင်မ ှတံငါသည်များ၊ 
လယ်သမားများ၏ ဘဝသုပ်များ အပါအဝင် ရာဓေလ့၊ ရပ်ဓေလ့ ြမန်မာ ့
ယ်ေကျးမ ှင့် ြမန်မာ့မျိးချစ်စိတ် အေကာင်းအရာများကို ဖွဲထုံး၊ 
စပ်နည်းစံုလင်စွာ ကဗျာအလှ ြခယ်သထားသည့် စာအုပ်ေကာင်းတစ်အပ်ု 
ြဖစ်သည်။ 

သင်ဦးချ၍ အမ ေဝရာှင့် အြခားဝတ တိုများ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗိမာန်က ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု ဝတ တုိေပါင်းချပ် 
ဒတုယိဆုရရိှသည့် စာေရးဆရာ မင်းထက်မိင်၏ “သင်ဦးချ၍ အမ ေဝရာ 
ှင့ ်အြခားဝတ တိမုျား” စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၃၀၀ ြဖင့ ်ြဖန်ချ ိ
ေရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုတွင် သင်ဦးချ၍ အမ ေဝရာ၊ ေရှဆက်၍မရပါ၊ မိုးညိ 
သွားပ၊ီ တတံားေပ က ဘဝတစ်ခ ုစသည့ ်ဝတ တိ ုခနုစ်ပဒ်ု ပါဝင်သည်။ 
ဝတ များမှာ အေကာင်းြခင်းရာ မတူသည့် ဘဝခုနစ်မျိးကို ေရာင်စ် 
ခနုစ်သွယ်သဖွယ် ဘဝသပ်ုပြီပင်ေအာင် စြီခယ်သပ်ုေဖာ်ထားသည့ ်
စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ ်ြဖစ်ေပသည်။

ရင်ငိမ်းေအး

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗမိာန်က ၂၀၁၇ ခှုစ်အတွက် စာေပဗမိာန်စာမဆူ၊ု ဝတ ရှည် တတယိ 
ဆုရရှိသည့် စာေရးဆရာ ေကျာ်ခန်၏ “ရင်ငိမ်းေအး” စာအုပ်ကို 
ေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၃၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုတွင် မသိားစ၏ု ေအးြမသည့ ်ချစ်ြခင်းေမတ ာ၊ အခက် 
အခဲကံ ေတွရစ် ညီအစ်ကိုေမာင်ှမ ေမွးချင်းများ၏ ေဖးမကူည ီ

ေြဖရှင်းေပးမ ှင့ ်မသိားစအုတွင်း ြဖစ်ေလြ့ဖစ်ထရိှေသာ ပဋပိက များကိ ု
ေမတ ာြဖင့ ်  ေြပငိမ်းေစသည့ ်    ဝတ ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်ပါသည်။ 
ဇာတ်အိမ်ကို ပီြပင်စွာ တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့ ်အချတိ်အဆက်မိမိ ရသ 
ေြမာက်စွာ ေရးဖွဲထားသြဖင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ေကာင်းလှေသာ 
ေကာင့ ်စာဖတ်သမူျား လက်မလ တ်သင့သ်ည့ ်  စာအပ်ုေကာင်းတစ်အပ်ု 
ြဖစ်သည်။ 

ွားပွဲစား၏ စကားအလက  ာ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန်က 
၂၀၁၇ ခှုစ်အတွက် စာေပဗမိာန်စာမဆူ၊ု ြပဇာတ်စာေပ တတယိဆရုရိှ 
သည့ ်စာေရးဆရာ ေမာင်လွယ်အတ်ိ၏ “ွားပဲွစား၏ စကားအလက  ာ” 
စာအုပ်ကို ေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၄၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချ ိေရာင်းချလျက်ရှိသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင်   ြမန်မာ့ေကျးလက်ေတာင်သူလယ်သမားတို 
အေနြဖင့် ွားကုိ မရိှမြဖစ် အသံုးချကရပံု၊ စက်မ လယ်ယာစနစ် အရိှန် 
မရမီ ခုိင်းွားအတွက် အေရာင်းအဝယ် အလဲအလှယ်ြပကရပံု စသည့် 
ွားပဲွစားတို၏ အခန်းက  များပါဝင်ပီး ွားပဲွစားသည် ွား၏ကန်အင် 
လက ဏာ အြပစ်အနာအဆာတုိကုိ ကည့် ရာတွင် က မ်းကျင်ရပံု၊ စကား 
ပရိယာယ ်က ယ်ဝရပုံတိုကို ေကျးလက်အေငွအသက ်စိုက်သဘာဝ 
များပါဝင်ေအာင် သပ်ုေဖာ်ေရးဖဲွထားေသာ ြပဇာတ်ြဖစ်သည့အ်တွက် 
စာဖတ်သူများအတွက ်သုတေရာ၊ ရသပါ ရရှိေစမည့ ်စာအုပ်ေကာင်း 
တစ်အုပ် ြဖစ်သည်။ တအန်း (ပေလာင်) တိုင်းရင်းသားတို၏ 

ဘဝဓေလ့ ိုးရာယ်ေကျးမ များ

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပ 
ဗိမာန်က ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ ြမန်မာ့ယ်ေကျးမ ှင့် 
အုပညာဆုိင်ရာစာေပ တတိယဆုရရိှသည့် စာေရးဆရာ ေရ ညာသား 
ြမတ်မင်း၏ “တအန်း (ပေလာင်) တုိင်းရင်းသားတုိ၏ ဘဝဓေလ့ ုိးရာ 
ယ်ေကျးမ များ” စာအုပ်ကုိ ေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၅၀၀ ြဖင့် ြဖန်ချ ိေရာင်းချ 
လျက်ရိှသည်။ 

ယင်းစာအုပ်တွင် တအန်း (ပေလာင်) လူမျိးများ၏ မျိးွယ်စုများ 

ဆင်းသက်လာပံုသမုိင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း ေရာက်ရိှေနထုိင်ပံု၊ လူမ  
ဆက်ဆံေရးစနစ်၊ အမည်မှည့်ေခ ြခင်း၊ ဝတ်စား ဆင်ယင်မ ၊ လက်ထပ် 

ထိမ်းြမားြခင်းဓေလ့၊ အုပ်ချပ်ပံုစနစ်၊ ဓေလ့ုိးရာအုပညာ၊ ုိးရာဓေလ့၊ 
တရားစီရင်ပံုတုိကုိ   သုေတသနြပ   ေလ့လာေရးသားထားသည့်အတွက် 
စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် သုတေကာင်းများစွာရရိှမည့်   စာအုပ် 
တစ်အုပ် ြဖစ်သည်။

အဝိဇ ာ ဝတ တိုေပါင်းချပ်

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန် 
က ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွက် စာေပဗိမာန်စာမူဆု၊ ဝတ တုိေပါင်းချပ် ဒုတိယ 
ဆရုရိှသည့ ်စာေရးဆရာ ေနစိုးေသာ်၏ “အဝဇိ ာ ဝတ တိေုပါင်းချပ်” 
စာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈး ကျပ် ၁၅၀၀ ြဖင့ ်ြဖန်ချေိရာင်းချလျက်ရိှသည်။ 

ယင်းစာအပ်ုတွင် ဝတ တိ ု၁၁ ပဒ်ု ပါဝင်သည်။ ဇာတ်ေကာင်တစ်ဦး 
ကို ပင်တိုင်ထား၍ ၎င်း၏ ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏ အဝိဇ ာ(အေမှာင်) 
ေကာင့်ြဖစ်ေသာ အကျင့်စုိက်အမျိးမျိးကုိ မီးေမာင်းထုိးြပထားသည့ ်
ဝတ များြဖစ်သည်။  ေနစ်ြဖတ်သန်းရေသာ ဘဝအလီလီ၊ အြဖစ် 
အပျက်အဖုံဖုံ၊ အေတွအကံအမျိးမျိးကိ ုပီပီြပင်ြပင ်ေရးဖွဲထားရာ 
စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက ်ေဆးေရာင်စု ံြပကွက်များ ခံစားရမည့ ်
စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ ်ြဖစ်သည်။ 

အဆိုပါစာအုပ်များကိ ုအမှတ် ၅၂၉ - ၅၃၁၊ ကုန်သည်လမ်းရှ ိ

စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈)၊ 
အမှတ် (တ- ၅၅)၊ သေြပကုန်းေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ စာေပဗိမာန် စာအုပ် 
ဆိုင် (ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် ၂၂ လမ်းကား၊ 
မ ေလးမိရှိ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင် (ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆)ှင့် 

အမိမိရိှ စာေပဗမိာန်ကိယ်ုစားလှယ်များထတွံင် ဆက်သွယ် ဝယ်ယ ူ
ိင်ုေကာင်းှင့ ်လက်ကားမှာယလူိပုါက အမှတ် ၅၂၉-၅၃၁၊ ကန်ုသည် 
လမ်းရိှ စာေပဗိမာန်၊အေရာင်းဌာန(ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၉၀၃၁၊ ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈) 
သို ဆက်သွယ်ိုင်ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                  သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၁၊   ၂၀၂၁

 အန်ဒါလက်ချ်မှ

ေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှေပမယ့ ်အသက် ၂၁ ှစ်ေအာက် 

ဘယ်လ်ဂျယီ ံ  လူငယ်ကစားသမား   လိုကွန်ဂါရဲ 

ေြပာင်းေရ ေကးဟာ ေပါင် ၁၇ ဒသမ ၂ သန်းခန်  

ြဖစ်မယ်လို ခန်မှန်းမ ေတွရှိေနပါတယ်။

အသက် ၂၁ ှစ်အရယ် ကွင်းလယ်ကစားသမား 

လိုကွန်ဂါဟာ အသက် ၁၅ ှစ်အရယ်မှာ အန်ဒါ 

လက်ချ်အသင်းဆ ီေရာက်ရိှလာခဲတ့ာြဖစ်ပီး ၂၀၁၇ 

ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလမှာ အန်ဒါလက်ချ်အသင်းရဲ ပထမ 

အသင်းမှာ စတင်ပဲွထွက်ကစားခဲခွ့င့ရ်ရိှခဲတ့ာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကွင်းလယ်ကစားသမား လိကွုန်ဂါဟာ အန်ဒါ 

လက်ချ်အသင်းနဲအတူ   ၇၈ ပွဲ   ပါဝင်ကစားေပး 

ထားရာမှာ  သွင်းဂိုး သုံးဂိုးသွင်းယူေပးထားတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ပီးခဲတ့ဲှ့စ် ေဘာလုံးရာသကီမ ူလိကွုန် 

ဂါဟာ အန်ဒါလက်ချ်အသင်းရဲ အသင်းေခါင်းေဆာင် 

အြဖစ် တာဝန်ယူခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား လိုကွန်ဂါဟာ အန်ဒါ 

လက်ချ်အသင်းမှာ  နည်းြပ  ဗင်းဆင့်ကွန်ပနီက 

အေကာင်းဆုံးနည်းြပေပးခဲ့တာေကာင့ ်လိုကွန်ဂါ 

ရဲ  ေြခစွမ်းဟာ  အေကာင်းဆုံးအေနအထားမှာ 

ရှိေနတယ်ဆိုတာ   ေကာင်းေကာင်းသိပါတယ်လို 

လည်း အာဆင်နယ်အသင်းနည်းြပ အာတီတာက 

ေြပာကားခဲ့ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား         လိုကွန်ဂါဟာ 

အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ေကျာနံပါတ် ၂၃ ကုိ ဝတ်ဆင် 

ကစားမှာြဖစ်ပီး အဲဒီေကျာနံပါတ်ဟာ အသက် ၂၁ 

ှစ်ေအာက် ဘယ်လ်ဂျယီံအသင်းမှာ လိုကွန်ဂါ 

ဝတ်ဆင်ကစားခဲ့တဲ့ နံပါတ်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လိုကွန်ဂါကို ေခ ယူ 

ခဲ့တဲ့အြပင် အခုှစ်ေွရာသီေဈးကွက်အတွင်းမှာ 

ဘင်ဖီကာအသင်းမ ှအသက် ၂၁ ှစ်အရယ် ဘယ် 

ေနာက်ခံကစားသမား ူဒိုတာဗာရက်စ်ကိုလည်း 

ေခ ယူထားပီးြဖစ်ကာ  လက်ရှိတွင ်  ဘိုက်တန် 

အသင်းနဲ  အဂ  လန်အသင်းတိုရဲေနာက်ခံကစား 

သမား ဘင်ဝ  က်ကုိ ေြပာင်းေရ ေကးေပါင်သန်း ၅၀ 

နဲ  ေခ ယဖူို နီးစပ်ေနပလီည်းြဖစ်ပါတယ်။ ေငွကယ်

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်၂၀၂၃ အာရှဖလား

တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲတွင ်အသင်းေပါင်း ၂၄ သင်း ယှ်ပိင်မည်

ဒုတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲတွင ်ြမန်မာအသင်း ယှ်ပိင်ေနစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၀

ြမန်မာ့လက်ေရးစင်အသင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည့် 

၂၀၂၃  အာရှဖလား  တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲတွင ်

အသင်းေပါင်း ၂၄ သင်း ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

ဇွန် ၁၅ ရက်က ပီးဆံုးခ့ဲသည့် ဒုတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွ 

အပီးတွင် တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပဲွကစားခွင့်ရထား

သည့် အသင်း ၂၂ သင်း ထွက်ေပ ထားပီး ေလးသင်း 

မှာ Play-off ပွဲစ် ထပ်မံကစားကာ အိုင်ရသည့် 

ှစ်သင်း တက်ေရာက်ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။ တတိယ 

အဆင့်ေြခစစ်ပွဲတွင်   ြမန်မာအသင်း  အပါအဝင် 

တာဂျစ်ကစ တန်၊   ဥဇဘက်ကစ တန်၊   ကူဝိတ်၊ 

ဘာရိန်း၊ တာ့ခ်မင်နစ တန်၊ ေဂျာ်ဒန်၊ ပါလက်စတုိင်း၊ 

မေလးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကာဂျစ တန်၊ အိ ိယ၊  ထိုင်း၊  

စင်ကာပူ၊   မွန်ဂိုလီးယား၊   အာဖဂန်နစ တန်၊ 

ေဟာင်ေကာင်၊ ေမာ်လ်ဒိက်ု၊ သရီလိက  ာ၊ နေီပါ၊ ယမီင် 

ှင့် ဘဂ  လားေဒ့ရ အသင်းတို  ကစားခွင့်ရထားပီး  

အင်ဒုိနီးရှားှင့် တုတ်(တုိင်ေပ)အသင်း၊ ဂူအမ်အသင်း 

ှင့် ကေမ ာဒီးယားအသင်းတို ကစားမည့်  Play-off 

ပဲွစ်မှ အိင်ုရသည့ှ်စ်သင်းမှာ တက်ေရာက်ယှ်ပိင် 

ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။   တတိယအဆင့်ေြခစစ်ပွဲကို 

ေလးသင်း ေြခာက်အုပ်စုခဲွကာ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ် 

ပီး အပ်ုစေုြခာက်ခမှု ထပ်ိဆုံးေြခာက်သင်းှင့ ်ဒတုယိ 

ေနရာရအသင်းများအနက် အေကာင်းဆုံးငါးသင်း 

မှာ   ေြခစစ်ပွဲေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်သည်။   တတိယ 

အဆင့်ေြခစစ်ပွဲကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ  

စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်အထ ိကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အပ်ုစ ု

ေြခာက်ပွဲအား အိမ်ကွင်းသုံးပွဲ၊ အေဝးကွင်းသုံးပွဲ 

ယှ်ပိင်ကစားရမည်ြဖစ်သည်။ အုပ်စုပွဲစ်များကို 

၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်၊ မတ် ၂၄၊ ၂၉ ရက်၊ 

ဇွန် ၁၄ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၇ ရက်တွင် ြပလုပ် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။   ြမန်မာအသင်းသည ်  ဒုတိယ 

အဆင့် ေြခစစ်ပွဲအပီးတွင ်အုပ်စုေအာက်ဆုံးေနရာ 

ရပ်တည်ခဲ့ေသာ်လည်း အာရှေဘာလုံးအဖွဲချပ်က 

အာရှဖလား တတယိအဆင့ေ်ြခစစ်ပဲွ တက်ေရာက်ခွင့ ်

ရသည့်အသင်းများ အေြပာင်းအလဲြပလုပ်ခဲ့ေသာ 

ေကာင့ ်တိုက်ိုက်ကစားခွင့်ရခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အာရှဖလားပိင်ပွဲ  

ေနာက်ဆုံးအဆင့်တွင် အသင်းေပါင်း ၂၄ သင်းြဖင့ ်

ကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အမ်ိရှင်တတ်ုအသင်းအပါအဝင်  

၂၀၂၂ ကမ ာ့ဖလားှင့် ၂၀၂၃ အာရှဖလား ဒုတိယ 

အဆင့်  ေြခစစ်ပွဲအပီးတွင်  ၂၀၂၂  ကမ ာ့ဖလား 

အာရှဇန်ု တတယိအဆင့ေ်ြခစစ်ပဲွသို တက်ေရာက်ခွင့် 

ရခဲသ့ည့ ်၁၂ သင်းမှာ ေြခစစ်ပဲွထပ်မကံစားစရာမလိ ု

ဘဲ ေြခစစ်ပဲွေအာင်ြမင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ဒုတိယအဆင့် 

ေြခစစ်ပဲွအပီးတွင် ဆီးရီးယား၊ ကာတာ၊ သစေတးလျ၊ 

အီရန်၊  ေဆာ်ဒီအာေရဗျ၊  ဂျပန်၊ ယူေအအီး၊  ေတာင် 

ကိရုီးယား၊ အိမုန်၊  အရီတ်၊ ဗယီက်နမ်ှင့ ်လက်ဘွန် 

အသင်းတိုမှာ ေြခစစ်ပွဲေအာင်ြမင်ကာ ေနာက်ဆုံး 

အဆင့ ်ကစားခွင့ရ်ထားပီး တတယိအဆင့ေ်ြခစစ်ပဲွမှ 

အသင်း ၁၃ သင်း ထပ်မံထွက်ေပ မည်ြဖစ်သည်။ 

သတင်း-ကိုညီေလး၊ ဓာတ်ပုံ-MFF

အုပညာ

ေတာင်ကုိရီးယားရဲ ေကျာ်ကားတ့ဲ မင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ လီေြဗာင်ဟွန်း 

ဟာ ေဟာလိဝုဒ်မှာ ေြခလှမ်းစပီးတ့ဲ သုပ်ေဆာင်တစ်ဦးပါ။ လတ်တေလာ 

မှာေတာ့ သူဟာ အေမရိကန်ုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ ထုတ်လုပ်ေရးပိုင်းမှာ 

ပါဝင်ထားပီး သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်သုပ်ေဆာင်ဖိုရာလည်း ေဆွးေွး 

ေနေကာင်း ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ 

သိရပါတယ်။

ပါဝင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာြဖစ်

ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှာ သယ်ေဟာလိဝုဒ်ရက်ေပ တာက ေဖာ်ြပခဲ့တဲ့ 

သတင်းေတွအရ လီေြဗာင်ဟွန်းဟာ I Believe In A Thing Called 

Love လို အမည်ေပးထားတဲ ့အေမရိကန်အချစ်ုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်ထုတ် 

လုပ်ခဲ့တာြဖစ်ေကာင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါုပ်ရှင်ကို နက်ဖ်လစ်ဇ် 

က ထုတ်လ င့်ြပသသွားမှာြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရပါတယ်။

အဆိုပါုပ်ရှင်ဟာ ေဒစီလီလို အမည်ရတဲ့ မိန်းကေလးတစ်ဦး 

အေကာင်းကို ိုက်ကူးပုံေဖာ်သွားမှာပါ။ ေဒစီလီဟာ အထက်တန်း 

စီနီယာေကျာင်းသူတစ်ဦးြဖစ်ပီး   ကိုရီးယားုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကိ ု

ကည့က်ာ အဒဲဇီာတ်လမ်းတဲွေတထွကဲ အကေံတအွတိင်ုး သူရဲချစ်သ ူ

ကို ရှာေဖွတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ လီေြဗာင်ဟွန်းကေတာ ့ေဒစီလီရဲ 

ဖခင်အြဖစ် ပါဝင်သုပ်ေဆာင်သွားဖိုရာ ေဆွးေွးေနတာပါ။

အဆိုပါုပ်ရှင်သစ်မှာ  လီေြဗာင်ဟွန်းက  ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး 

အြဖစ်လည်း  ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲပတ်သက်ပီး လီေြဗာင ်

ဟွန်းရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စဘီက်က မင်းသားအေနနဲ  အဆိပုါပ်ုရှင် 

မှာ  ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအြဖစ်အြပင ်  ဇာတ်ေဆာင်တစ်ဦးအြဖစ်ပါ 

ပါဝင်ုိင်ဖုိရာ လုပ်ေဆာင်ေနတာြဖစ်ေကာင်း အတည်ြပပီးြဖစ်တယ် 

လိုလည်း သိရပါတယ်။

အေမရိကန်ုပ်ရှင်သစ်မှာ 
ပါဝင်သွားမယ့်
လီေြဗာင်ဟွန်း

ေတာင်ကိုရီးယားုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု 

ြဖစ်တဲ့ Hometown Cha-Cha-Cha မှာ 

မင်းသား ကင်ဆွန်းဟိုနဲ  မင်းသမီး ရှင်မင်အာ 

တို အဓိကဇာတ်ေဆာင်ေတွအြဖစ် ပါဝင် 

ထားတာြဖစ်ပီး      လတ်တေလာမှာေတာ့ 

အဆိုပါ ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲအတွက ်ပိုစတာ 

ဓာတ်ပုံနဲအတူ စတင်ထုတ်လ င့်မယ့်ရက်ကို 

ေကညာခ့ဲေကာင်း စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Mr. Hong လို 

အမည်ရတဲ့ုပ်ရှင်ကိ ု     ြပန်လည်ဆန်းသစ် 

ိုက်ကူးသွားမှာြဖစ်ပီး   tvN    ုပ်သံလိုင်းမ ှ

ထုတ်လ င့်ြပသသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင် 

ယင်းပ်ုရှင်ဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်း အမျိးအစား 

လည်းြဖစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲမှာ 

ရှင်မင်အာဟာ     သွားဆရာဝန်တစ်ဦးအြဖစ ်

ပါဝင်သွားမှာြဖစ်ပီး     ကင်ဆွန်းဟိုကေတာ ့

ထူးဆန်းတဲ့အလုပ်မျိးေတွကို လုပ်ကိုင်ရင်း  

မိမှာ ရိှေနတဲသ့ေူတကွိ ုကညူတီတ်သတူစ်ဦး 

အြဖစ် ပါဝင်သွားမှာြဖစ်တယ်လို သရိပါတယ်။

Hometown Cha-Cha-Cha ကိ ုပရသိတ် 

ေတွအေနနဲ  အေတာ်ေလးေမ ာ်လင့်ေနတာ 

လည်းြဖစ်ပါတယ်။     အေကာင်းကေတာ့ 

အဆိုပါဇာတ်လမ်းထဲမှာ မင်းသား ကင်ဆွန်း 

ဟိုနဲ  မင်းသမီး ရှင်မင်အာတိုကို ချစ်သူေတွ 

အြဖစ် တွဲဖက်ြမင်ေတွရမှာေကာင့် ြဖစ်ပါ 

တယ်။ သူတုိှစ်ဦးအကား စတင်ြဖစ်ေပ လာ 

မယ့်  အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲအတူ  ှစ်ဦးသား 

လိုက်ဖက်ညီတဲ့ပုံစံေတွကိ ု  ပရိသတ်ေတွက  

ေမ ာ်လင့ေ်နတာြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းဇာတ်လမ်း 

တွဲကို  လာမယ့် ဩဂုတ် ၂၈ ရက်မှာ  စတင် 

ထုတ်လ င့်ေပးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း     သိရပါ 

တယ်။

ကင်ဆွန်းဟိုနဲ ရှင်မင်အာတိုရဲ ုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသစ် ြပသမည့်ရက်ေကညာ

ေအးြပည့် - ေရးသားသည်



ဇူလိုင် ၂၁၊  ၂၀၂၁

(၁၉-၇-၂၀၂၁ မှ အဆက်)

- ၃ -

ေနာက်ဆုံးေတာ ့အေနရခက်၊ အထိင်ု 

ရခက်၊ မျက်ှာပူပူှင့်ပင် မဂ  လာပွဲက 

လည်း ပီးဆုံးသွားသည်။

ထိုေနက အင်းလျားကန်ဟိုတယ်မှာ 

တခမ်းတနားလုပ်သည့် မဂ  လာပွဲတွင် 

ေထာင့်တစ်ေထာင့်က ဝိုက်ပီး စိတ်ဝင် 

စားစွာ အကဲခတ်၍ ကျတိ်ဟားေနက 

ေသာ   အဖွဲကေတာ ့   သက်သက်၏ 

ေကျာင်းမှာ တွဲေသာအဖွဲများြဖစ်သည ်

ေရ ဘ၊ သတီာဦး၊ လ  င်ပှုင့ ်ေအးေအးတို 

အုပ်စုပင် ြဖစ်၏။

သတိုသားှင့ ်သတိုသမီး အရန်အြဖစ် 

ခင်ြမင့်ေဆွှင့် ကိုအံ့ခိုင်တိုက လုပ်ရ 

သည်။ 

လ  င်ပုက    ပွဲထုတ်လာကတည်းက 

ခစ်ခန ဲရယ်သည်။ ေရ ဘက တေံတာင်ှင့် 

တွက်၍

“ဟဲ ့... နင်က ဘယ်လိြုဖစ်ေနရတာလ၊ဲ 

ငိမ်ငိမ်ေနစမ်းပါ”

“မေနိုင ်ဘူး ေရ ဘေရ။ ငါေတာ့ 

အူတက်ေအာင် ရယ်ချင်ေနပီ။ ဟိုမှာ 

ကည့်ပါလား။ ြဖစ်လာပုံကို၊ ိုင်လင်း 

ဘက်က လေူတကွ တစ်ေယာက်မှ မလာ 

ေတာ့ ိုင်လင်း မိဘလုပ်ပီး လိုက်လာ 

တာက ေဒ တင်ေမဦးကီး။ မယားကီးက 

လင့်အေမလုပ်ပီး    မယားငယ်နဲ  

လက်ထပ်ေပးတဲ့ပွဲ။ နင့်တစ်သက်မှာ 

ဘယ်ေလာက် ကံရခဲတယ်မှတ်လဲ”

“ ဟဲ့.. တိုးတိုးေြပာပါ လ  င်ပုရယ်.. ၊ 

ေဘးက ကားရင် မေကာင်းပါဘူး။ သတူို 

ဘာသာသူတို    ဘယ်လိုြဖစ်ြဖစ်ေပါ့။ 

ဣေြရရ ေနစမ်းပါ”

ေရ မိကပါ ဝင်ဟန်သည်။ ေြပာသာ 

ေြပာေနရသည်။ ေရ မလိည်း ရယ်ချင်ေန 

သည်။ အမှန်က သူငယ်ချင်း မဂ  လာ 

ေဆာင်မိုသာ မလာမြဖစ် လာရသည်။ 

ေရ မ ိလံုးဝ လာချင်စိတ်မရိှ။ သက်သက် 

သည်လိုြဖစ်သည် ကားကတည်းက 

သတ်ချင်ေနသည့်ကိစ ။   အခုလည်း 

နားထဲမှာ ဧည့်ခံတီးဝိုင်းကေန... 

“အခါေတာ်    ေပးတာက    x  x  x 

နတ်ေရးငယ်ေရ စာ x x x သာသနာ 

ေရာင်လင်း x x x ေကာင်းြခင်း ခုသည် 

ချနိ်ခါ x x x” ဘာညာလုပ်ေနေသာအခါ 

ပိေုဒါပွသည်။ ရယ်လည်း ရယ်ချင်သည်။

သူအေကာင်း သူသိ၍ မျက်ှာဘယ် 

ေလာက်ပေူနမှန်းမသေိသာ ိင်ုလင်းပ်ု 

ကလည်း သတိုသားဥပဓ ိတစ်စက်မှ မရိှ 

ေတာ့။ ေနာက်မှာ မယားတစ်ေယာက်။ 

ေဘးမှာ သတိုသမီးတစ်ေယာက်ှင့  ်

သူခမျာလည်း မသက်သာ။

ိုင်လင်းမိဘလုပ်ပီး လိုက်လာတာက ေဒ တင်ေမဦးကီး။ 

မယားကီးက လင့်အေမလုပ်ပီး မယားငယ်နဲ လက်ထပ်ေပးတဲ့ပွဲ။

ိုင်လင်းုပ်ကလည်း သတိုသားဥပဓိ တစ်စက်မှမရှိေတာ့။ 

ေနာက်မှာ မယားတစ်ေယာက်။ ေဘးမှာ သတိုသမီးတစ်ေယာက်ှင့် 

သူခမျာလည်း မသက်သာ။

“အမယ်ေလးဟာ... ဒီလိုကီး ယူက 

တာများ သာသနာကလ ဲအေရာင်လင်းပီး 

ေကာင်းြခင်းကလည်း အခုချနိ်ခါ ေနရ 

ေသးတယ်”

ေရ ဘ မေနိုင်ေတာ့။ လ တ်ခနဲ ေြပာ 

ေတာ့သည်။ ေရ မိက ေခါင်းညိတ်ပီး

“ေအးဟယ်၊ ေဒ တင်ေမဦးက တမင် 

သက်သက်များ သက်သက်ကိ ုလိက်ုခ တ် 

ေနတာလား မေြပာတတ်ဘူး”

“ဪ... သက်သက်တုိဘက်ကလည်း 

ဒီလုိကုိ ယူချင်တယ်ဆုိတာကုိဟ။ ဒါေကာင့်  

အဒဲမီန်ိးမကီးကလည်း တမင်ပညာြပေန 

တာေနမှာေပါ့။ မေတွဘူးလား၊ ေရှတန်း 

က  စပါယ်ရှယ်ခုံေတွမှာ   သူအမျိးေတွ 

ချည်းပဲ”

“ေြပာမေနနဲ ေရ ဘ၊ ငါကေတာ့  ကည့်ရင်း 

ကည့်ရင်းနဲ  သက်သက်ကိ ုေြပးိုက်ချင ်

စိတ် ေပါက်ေနတယ်၊ ယူစရာ ဒီေလာက် 

ရှားလိုဟာ...

“ကဲပါ လ  င်ပုရာ   ေြပာမေနပါနဲေတာ့။ 

သင်ခန်းစာအေနနဲသာ   ကည့်ထား။ 

ကိုယ့်ကျေတာ ့ဒါမျိး မြဖစ်ေစနဲ”

“အမယ်ေလး   ေဝးေသးတယ်ေရ မိ။   

အစတုန်းက သက်သက်ကိ ု ိုင်လင်းက 

သုံးသန်ိးတန်အမ်ိ ဝယ်ေပးတာတို၊ ကားနဲ  

ဘာနဲ  ြဖစ်သွားတာတို ကည့်ပီး မဆိုး 

ပါဘူး။   ဟန်ကျသားပဲလို  ေတွးမိေသး 

တယ်။ အခုေတာ့ ကည့်ရင်း  ကည့်ရင်း 

ေကျာချမ်းလာတယ်။    ေဆာရီးပဲ ၊ 

လွတ်လွတ်လပ်လပ် လဆူိ ု ဆားနဲပစဲားရ 

စားရ၊ ဒါမျိးေတာ့ လံုးဝ မစ်းစားရဲေတာ့ 

ဘူး... ”

မဂ  လာပွဲတွင် ဘိသိက်ဆရာလည်း 

မသက်သာ။ အေတာ် ေလး စကားေရှာင်ပီး 

ေထာမနာြပေနသည့်ကားက တစ်ချက် 

စကားမှားပီး  “လင်ရယ် မယားရယ် ြဖစ် 

လာတ့ဲအခါ အေရးကီးတာက တစ်ေယာက် 

ကို တစ်ေယာက် သစ ာရှိရှိ ကင်ကင ်

နာနာ...” ဟု ထွက်သွားသည်။

ပရိသတ်ထဲမှာ ရယ်သံေလးများ ထွက် 

လာသည်။

ဘိသိက်ဆရာ သူစကားမှားသွားမှန်း 

သိလိုက်ပီး ချက်ချင်း ြပန်ြပင်ရသည်။

“အဲ... တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် 

နားလည်မ ရှိရှိနဲ        ခွင့်လ တ်ိုင်ကဖို 

ပိုအေရးကီးပါတယ”် ဟု ေြဖ၏။

x x x x x

ေဘးက ဘာေြပာေြပာ မမဦး၏ လုပ် 

နည်းလုပ်ဟန်သည် သူအတွက် ရာ န်း 

ြပည့် မဟုတ်သည့်တိုင် အေတာ်ေလး 

ထိေရာက် ေအာင်ြမင်မ ေတာ့ ရှိခဲ့သည်။

ြပဿနာ        ပ် ပ်ေထွးေထွးေတ ွ

ေလ ာက်ေြဖရှင ်းေနရသည့ ်အတွက  ်

ုိင်လင်းှင့်    မမဦးတို   တိတိလင်းလင်း 

ြပတ်ြပတ်သားသား မကွာရှင်းြဖစ်လုိက်။ 

ိုင်လင်း    ကိုယ်တိုင်လည်း    ယူခါစ 

ေြခာက်လေလာက်အထိသာ  မမဦးဆီ 

အဝင်အထွက် ြပတ်ေတာက်ခဲ့၍ ေနာက် 

ပိုင်းကျေတာ့    မလ ဲသာမေရှာင်သာ 

ဝင်ထွက ်ဆက်ဆံေနရေတာ့သည်။

အဓကိ ြပဿနာက စီးပွားေရးြပဿနာ။ 

ိုင်လင်း သက်သက်ကိ ုယူြခင်းသည ်

လူမ ေရးှင့် ှလုံးသားြပဿနာ။ စီးပွား 

ေရးှင့် မဆိုင်ဟု အမှတ်တမဲ့ ေတွးထင် 

ဖွယ်ရာရှိေသာ်လည်း တကယ်တမ်းကျ 

ေတာ ့လပ်ုငန်းကိင်ုငန်းကစိ ေတမှွာ တိက်ု 

ိုက် လာထိခိုက်သည်။

ရိှသမ အချန်ိှင့ ်အာုကံိ ုသည်ဘက်မှာ 

အေတာ်များများ သုံးစွဲလိုက်ရသြဖင့  ်

လုပ်ငန်းေတွမှာ   အေတာ်ခ တ်ယွင်း 

လပ်ဟာ ကုန်လာသည်။ ပိုဆိုးသည်က 

လုပ်ငန်းတွင် လည်ပတ်သုံးစွဲေနရသည့ ်

ေငွေကးေတာ်ေတာ်များများကိုလည်း 

သက်သက်အတွက် ြမပ်ှံလိုက်ရေသာ 

ေကာင့ ်  တစ်ဖက်မှာ   ေငွေကးအကျပ ်

အတည်း ေပ လာသည်။

ဤတွင် ိုင်လင်းှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်

ရသည့် လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်သူအားလံုး 

မှာလည်း အေတာ်ေလး ကသိကေအာက် 

ေတွ ြဖစ်ကုန်သည်။

ေရရှည်ကျေတာ့   သူလိုကိုယ်လိုပင ်

ဘယ်လိမှု သည်းမခံိင်ုေတာဘ့ ဲလပ်ုငန်း 

ခဲွထွက်သကူ ထွက်၊ တြခားအလပ်ုေြပာင်း 

လုပ်သူက လုပ်ှင့် ေြခာက်လေလာက ်

အကာမှာ လုပ်ငန်းတစ်ခုလံုး ဖုိဖရဲ ြဖစ် 

ကုန်ေတာ့သည်။ ေနာက်ထပ်အလုပ်များ 

သည် ဆက်လုပ်ိုင်ဖို ေနေနသာသာ 

လက်ခံပီး ေဆာက်လုပ်ဆဲအလုပ်များကုိ 

ပင် လက်စသတ်ဖို အခက်အခဲများ ေပ  

လာေလ၏။

လိုအပ်သည့်ကာလထက် ပိုကာလာ 

ေသာအခါ မူလသေဘာတူစာချပ်များကုိ 

အေကာင်းြပ၍ တရားစွဲသူက စွဲသည်။

သက်သက်ှင့် လက်ထပ်ပီး (၇)လ 

ေြမာက်မှာ ိုင်လင်း၌ အမ ှစ်မ  ရင်ဆိုင် 

စရာေပ လာေတာ့သည်။

သည်တွင် ုိင်လင်း ဘယ်လုိမှ မတတ် 

ိင်ုေတာ။့ သက်သက်ကိ ုပွင့ပွ်င့လ်င်းလင်း 

ပင် ဖွင့်တိုင်ပင်ရေတာ့သည်။

“ကိယ်ုလည်း အေတာ်အကျပ်အတည်း 

ြဖစ်ေနပီ သက်သက်။ အဲဒီအမ ေတွက 

လည်း ေစာေစာစီးစီး ေလျာ်စရာရှိတာ 

ေလျာ်လုိက်မှ ြဖစ်မယ်။ ုိမုိအမ လည်း ံး၊ 

စရိတ်စကေတွလည်း တက်နဲ  ပိုဆိုးကုန် 

လိမ့်မယ်” 

လင်ရယ်၊   မယားရယ ်  ြဖစ်လာပီမို      

သူကိစ ကလည်း      ကိုယ့်ကိစ ြဖစ်ကာ 

သက်သက် ရင်ပူလာသည်။

“အဲဒီလိုဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကိုိုင်၊ 

သက်သက် ဘာလုပ်ေပးရမလ”ဲ

“ကိယ်ု တစ်ခစု်းစားထားတာရိှတယ် 

သက်သက်။ ဒီအတိုင်း   ဇွတ်ေပပီး 

ရှင်းေနလိုကေတာ့  ရမှာမဟုတ်ဘူး။ 

ကိယ်ု မမဦးဆကီ အကအူည ီနည်းနည်း 

ေတာင်းမလားလို.....”

“ ဘာအကူအညီလဲ”

“ ပိက်ုဆေံပါ။့ အားလုံး ကိယ်ုေပးရမှာ  

က တစ်သိန်းေလာက် ရှိတယ်။ ဒီအြပင် 

လူဆီက ေလ ာက်လှည့်ေနရင်လည်း 

အေက းက  အေက းပဲ  ြဖစ်ေနမှာပဲ။ 

ေက းရှင်က ေပျာက်သွားမှာ မဟတ်ုဘူး။ 

မမဦးဆီကေတာ့ ြပန်ဆပ်စရာမှ မလို 

ဘဲ”

“ဪ... သူက ေပးဦးမှကိုး”

“ ေပးတာကေတာ့ ေပးပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုေပးဖိုအတွက ်သူနဲ  အခု 

လိ ုကင်းကင်းြပတ်ြပတ် ေနလိုေတာ ့မရ 

ေတာဘ့ူးေပါ ့။ သူဆကီ ပိက်ုဆယံတူာနဲ 

သူနဲ  ြပန်ပတ်သက်ေနရေတာ့မှာပ”ဲ

“ဘာလ ဲကိုိင်ုက သနူဲ  ြပန်ေပါင်းရမှာ 

လား”

“ ဒီလိုရှိတယ် သက်သက်ရာ၊ အခု 

လည်း  သူနဲ  အတူမေနတာကလွဲရင် 

လင်မယား မဟတ်ုဘူးလိုမှ မေြပာိင်ုဘ။ဲ 

ြပန်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာလည်း သူနဲ  

အတေူနတာကိ ုေြပာတာ မဟတ်ုပါ ဘူး။ 

အဝင်အထွက် အဆက်အဆံေတာ့ ရိှေန 

ရေတာ့မှာေပါ့”

“စတ်ိညစ်လိက်ုတာ... အလဲိုကီး ေနရ 

မှာစိုးလို အစကတည်းက ကင်းကင်း 

ရှင်းရှင်း ြဖစ်ချင်ခဲ့တာ။ ဒါြဖင့် ဒီလိုလုပ် 

ရင်ေကာ သက်သက် အကံတစ်ခု ေပး 

မယ်”

“ေြပာေလ သက်သက်” 

“သက်သက်တိုမှာလည်း လက်ထဲ 

ဘာမှ မရိှတာမှ မဟတ်ုတာ၊ အမ်ိြဖစ်ြဖစ်၊ 

ကားြဖစ်ြဖစ်   ထုတ်ေရာင်းလိုက်ပါ 

လား...။ အဒဲေီလာက်ေငကွေတာ ့အသာ 

ေလး ထွက်လာပါတယ်”

ိုင်လင်း ေခါင်းခါသည်။

“အဲဒီလို   လုံးဝ  မလုပ်ချင်လိုေပါ့ 

သက်သက်။ အဲဒီလို လုပ်လိုက်တာနဲ  

ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ေြပာစရာေတ ွြဖစ်ကန်ု 

လိမ့်မယ်။ အရမ်းလည်း ုပ်ပျက်တယ်။ 

ခုနလို လုပ်တာက ဘာြပဿနာမှ  မရှိ 

ဘူး။ အင်းေလ... ေနပါဦး၊ ကုိယ်စ်းစား 

ကည့်ပါဦးမယ်။ သက်သက် ဘာမှ 

စိတ်အညစ်မခံနဲ။ အေြခအေနကည့်ပီး 

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ကိုယ်လုပ်ပါ့ 

မယ်” 

သိုေသာ်    တကယ်တမ်းကျေတာ့ 

ိုင်လင်းက တြခားနည်းလမ်း မလုပ်။ 

မမဦးဆီကုိသာ ြပန်သွား၍ ြပဿနာကုိ 

အလွယ်တကူပင ်ေြဖရှင်းပစ်သည်။

ေနာက်ဆုံးေတာ ့သက်သက် မြဖစ်ချင် 

ေသာကိစ ပင် ြဖစ်လာရ၏။

x x x x x

 ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်

(ဆရာွမ်ဂျာသိင်ုး၏ “ေဒါင်းယာ်ပျ ံ

ဘုံနံေဘးမှာ စာေရးလိုထားချင်တယ”် 

စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူမသိားစ ုခွင့ြ်ပ 

ချက်ြဖင့ ်ကူးယေူဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။                                         

စာတည်း



ဇူလိုင် ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၂၁၊  ၂၀၂၁

ြ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။

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

တင်ဒါေခ ယူြခင်းတင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီပိုင ်  ေဈးများှင့ ်
ကန်ုစည်ပဲွုမံျား စမီခံန်ခဲွေရးဌာန ကွပ်ကမဲ ေအာက်ရိှ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ 
ေထာက်ကန်-ရတနာေဈး သန်စင်ခန်းအား BOT စနစ်ြဖင့် အငှား 
ချထားရန်အတွက် အတ်ိပတ်ိတင်ဒါအဆိြုပလ ာများ တင်သွင်းိင်ုပါရန် 
ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပံုစံေရာင်းချမည့်ရက် - ၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်မှ
   ၁၃-၈-၂၀၂၁ ရက်အထိ
၃။ တင်ဒါပံုစံေရာင်းချမည့်ေနရာှင့် - ဒုတိယထပ်၊ ေဈးများဌာန၊
 တင်သင်ွးရမည့ေ်နရာ  မိေတာ်ခန်းမ၊   ရန်ကုန်မိေတာ်
   စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီ
၄။ တင်ဒါတင်သင်ွးရမည့ ် - ၁၆-၈-၂၀၂၁ ရက်(တနလ  ာေန)
 ေနာက်ဆံုးရက်  ၁၃:၀၀နာရီ 
၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းှင့် အေသးစိတ်အချက်လက်များသိရှိလိုပါက 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊   ေဈးများဌာန၏ 
တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၁-၃၇၆၇၀၈သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ် 
ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။          တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီပဲခူးတိုင်းေဒသကီးစီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးစပဲခူးတိုင်းေဒသကီးစည်ပင်သာယာေရးအဖွဲည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

ေတာင်ငူမိနယ်စေတာင်ငူမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ

(ဒုတိယအကိမ်) အိတ်ဖွင့်တ(ဒုတိယအကိမ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒင်ဒါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်းါ (Open Tender) ေခ ယူြခင်း

၁။ ေတာင်ငူမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဘ  ာေရးှစ်၊

တိင်ုးေဒသကီးအေထေွထပွိလု ံရန်ပုေံင(ွGRF)ြဖင့ ် ေဆာင်ရက်မည့ ် ေတာင်ငူမိ 

တွင်းလမ်း(၄)လမ်းအား  ိင်ုလွန်ကတ ရာလမ်းခင်းြခင်းလပ်ုငန်းကိ ုဘ  ာေရးှစ် 

အတွင်း ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ် ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်

များအား ြမန်မာ(ကျပ်)ေငွြဖင့် (ဒုတိယအကိမ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန ်

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

တင်ဒါအဆိြုပလ ာေရာင်းချမည့ရ်က ် - (၂၁-၇-၂၀၂၁)ရက် (ဗုဒ ဟူးေန)

   နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ

တင်ဒါအဆုိြပလ ာေနာက်ဆံုးတင်သွင်းရမည့်ရက် - (၃-၈-၂၀၂၁)ရက် (အဂ   ါေန)

   ညေန (၁၆:၃၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်လစ်ှမည့ရ်က ် -  (၆-၈-၂၀၂၁) ရက် (ေသာကာေန)

   နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - မိနယ်စည်ပင်သာယာေရး 

   အဖဲွံုး၊ ေတာင်ငူမိ။

၂။ တင်ဒါေလ ာက်လ ာပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ ုေတာင်ငူမိနယ်စည်ပင်

သာယာေရးအဖွဲုံးတွင ်(၂၁-၇-၂၀၂၁)ရက်ေနမှစ၍ ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက ်

ဝယ်ယူတင်သွင်းိုင်ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ  သိရှိလိုပါက 

ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို  ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

          တင်ဒါစိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါစိစစ်ေရးေကာ်မတီ

မိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ ေတာင်ငူမိမိနယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ၊ ေတာင်ငူမိ

ဖုန်းနံပါတ် -  ၀၉-၇၅၃၅၉၀၇၀၇ဖုန်းနံပါတ် -  ၀၉-၇၅၃၅၉၀၇၀၇

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရာ၊ ကွမ်း ခံကုန်း၊ 

ပိေတာက်လမ်း၊ အမှတ်(၀၆၂)ေန ဦးရန်ကာဆာမိှင့် ေဒ မာဘူသီးတို၏ သား 
ြဖစ်သူ ေမာင်ဘာဘူ[၁၂/သလန(ိုင်)၀၀၄၇၁၂]သည် မိဘ၏ဆိုဆုံးမမ များကို 
နာခံြခင်းမရိှဘဲ၊ မိဘအေပ  ရန်သူသဖွယ်ြပမူလျက်ရိှေနပီး၊ ညီအစ်ကုိေမာင်ှမ 
များအေပ ုိင်ထက်စီးနင်းြပ၍ မိသားစုအား စိတ်ဆင်းရဲ ကုိယ်ဆင်းရဲ ြဖစ်ေစေအာင် 
အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ေနပါသြဖင့် ၎င်းေမာင်ဘာဘူအား သားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ် 
စွန်လ တ်လိုက်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ မည်သည့်အေရးကိစ မ  
တာဝန်မယူပါေကာငး်၊ မိဘညီအစ်ကုိေမာင်ှမများှင့်လညး်  လံုးဝ(လံုးဝ) 
သက်ဆုိင်ြခင်း မရှိေတာ့ပါေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ်သူများ လ ဲအပ်ချက်အရလ ဲအပ်သူများ လ ဲအပ်ချက်အရ
ဦးရန်ကာဆာမိ ဦးစိုးတင့်ဦးရန်ကာဆာမိ ဦးစိုးတင့်
ေဒ မာဘူသီး တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၅)ေဒ မာဘူသီး တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၀၆၃၅)
 (စီးပွားေရးဥပေဒှင့် ိုင်ငံတကာဥပေဒဒီပလိုမာ) (စီးပွားေရးဥပေဒှင့ ်ိုင်ငံတကာဥပေဒဒီပလိုမာ)
 ၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅လမ်း၊ ၁၀/၁၂၊ ပထမထပ်၊ ၃၅လမ်း၊
 ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။  ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၀၂၂ ဖုန်း-၀၉-၅၁၇၄၀၂၂

မတည်ေငွေလ ာ့ချေကာင်း ေကညာချက်မတည်ေငွေလ ာ့ချေကာင်း ေကညာချက်
Centig Petrochemical Company Limited မှ ကမု ဏ ီ

မတည်ေငွရင်း ေလ ာ့ချြခင်းှင့်ပတ်သတ်ပီး   ြမန်မာိုင်ငံ 

ကမု ဏမီျားဆိင်ုရာ  ဥပေဒပဒ်ုမ-(၁၁၆)-အပိဒ်ု(၉)အရ မတည် 

ေငေွလ ာခ့ျြခင်း   လပ်ုငန်းစ်များကိ ုလပ်ုထုံးလုပ်နည်းများှင့ ်

အညီ ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါ 

သည်။                      ဘုတ်ဒါိုက်တာအဖွဲဘုတ်ဒါိုက်တာအဖွဲ

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက-်ကီးပွားေရး 

(ေတာင်)၊ ေြမကွက်အမှတ်-၃၅၇(ခ)၊ အိမ်အမှတ်-၃၅၇(ခ)၊ ေအာင်ေဇယျာ 
လမ်းရိှ ေြမှင့်အိမ်ကုိ ပုိင်ရှင် ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး[၁၂/သဃက(ုိင်)၀၆၅၁၈၂]
ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးသန်းေကျာ်[၁၂/မရက(ိုင်)၀၆၂၈၂၄]က အပီး 
အပိုင် အေရာင်းအဝယ်စာချပ် ချပ်ဆိုဝယ်ယူေတာ့မည်ြဖစ်ပါသြဖင့ ်
ကန်ကွက်လိုသူရှိပါက ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထားြဖင့ ်ဤသတင်းစာ
ေကာ်ြငာပါရိှသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံ လာ ေရာက်ကန်ကွက် 
ိုင်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

ဦးသန်းေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးသန်းေကျာ်၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီနီြမင့်ေဒ နီနီြမင့်

B.Sc, H.G.P.,R.L., D.B.L., WIPO (Switzerland)B.Sc, H.G.P.,R.L., D.B.L., WIPO (Switzerland)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၉၈/၁၉-၁၂-၁၉၈၅)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၃၄၉၈/၁၉-၁၂-၁၉၈၅)

ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၂၃၅ဖုန်း-၀၉-၄၃၀၇၃၂၃၅

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၇၉)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၁၀၅၉)၊ ိုးရာလမ်း၊ အကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ 
ေြခရင်းြခမ်း ေပ(၂၀x၆၀)ေြမကွက်၏ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံသူြဖစ်ေသာ ဦးစိုးတင့်[၁၂/ကမရ(ုိင်) 
၀၄၁၂၅၀]ထမှံ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆြွဖစ်သ ူဦးဝင်းထွဋ်[၁၂/သကတ(ိင်ု) ၁၃၉၆၂၈]
မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချထား 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှ (၇)ရက် အတွင်း 
ပုိင်ဆုိင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ု်ပ်ထံသုိ ကုိယ်တုိင်လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကို 
ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးသူရဝင်း [B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, Online LL.B(Q), ဦးသူရဝင်း [B.A, B.Sc(Hons), DBL(Credit), PGDL, Online LL.B(Q), 

LL.M(1LL.M(1st st year), (WIPO)(Switzerland)]year), (WIPO)(Switzerland)]
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၉၄၂၅)

အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂၇)၊ ေအာင်သေြပအေရှ(၁)လမ်း၊ ၇(အေရှ)ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉သာေကတမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၀၁၈၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၇၇၇၉၄၀၉

ေတာေတာင်ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏ေတာေတာင်ပျက်ြပန်း ေြမဆီသု်း၏

မူးယစ်ကိုပစ် မူးယစ်ကိုပစ ်

ပန်းတိုင်သစ် ပန်းတိုင်သစ် 

စိတ်သစ် စိတ်သစ် 

လူသစ် လူသစ် 

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

(၁) မုန်တုိင်းတုိက်ခတ်သည့်အခါတွင်  ေဘးအ ရာယ်ြဖစ် 

ပွားြခင်းမှ ကာကွယ်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ

(၂) ြမစ်ေရကီးြခင်းြဖစ်ပွားသည့်အခါတွင် ေဘးအ ရာယ်မှ 

ကာကွယ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ 

(၃) ေြမငလျင်လ ပ်သည့်အခါတွင် ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွားြခင်းမှ 

ကာကွယ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ

(၄) ေြမပိြခင်း ြဖစ်ပွားသည့်အခါတွင် ေဘးအ ရာယ်ြဖစ်ပွား 

ြခင်းမှ ကာကွယ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရက်ရန်အချက်များ

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ

မိုးရာသီကာလတွင ်ြဖစ်ပွားမ များြပားိုင်သည် ့
သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ 
အဓိကသတင်းစကား Key Messages များ (၄)မျိး

မိမိှင့် မိမိ မိသားစု လုံ ခံေစချင်ပါသလား။ တတ်ိုင် 

သမ အမ်ိတွင်ေနပါ။  မြဖစ်မေန အြပင်ထွက်တိင်ုး ပါးစပ်ှင့် 

ှာေခါင်းစည်းကို စနစ်တကျအသုံးြပပါ။ အသုံးြပပီး 

ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်းကို အမ  က်ပုံးထဲသို စနစ်တကျ 

စွန်ပစ်ပါ။  ပီးလ င် လက်ကို စနစ်တကျေဆးပါ။



ဇူလိုင်   ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၁၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်   ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၁၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှကည်ေဒ လှကည်

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်ေန မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ ်ေဒ ခင်သင်းေဝ၏မိခင ်

ေဒ လှကည်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၁၀:၃၀နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့် 

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးများ၊မ ေလးတုိင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးများ၊

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိတရားသူကီးများ၊မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိတရားသူကီးများ၊

တရားေရးအရာရှိများှင့်ုံးဝန်ထမ်းများတရားေရးအရာရှိများှင့်ုံးဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ လှကည်ေဒ လှကည်

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်ေန မ ေလးတိင်ုးေဒသကီး 

တရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ ်ေဒ ခင်သင်းေဝ၏မိခင ်

ေဒ လှကည်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၁၀:၃၀နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့် 

ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ် တရားသူကီးချပ်

ှင့ ်တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးများ၊ တရားေရးအရာရိှများှင့ ်တရားလ တ်ေတာ်တရားသူကီးများ၊ တရားေရးအရာရိှများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးေကျာ်လင်းဦး ( န်ကားေရးမှး-ဇလေဗဒဌာနခွဲ)ဦးေကျာ်လင်းဦး ( န်ကားေရးမှး-ဇလေဗဒဌာနခွဲ)
ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

အသက်(၅၇)ှစ်အသက်(၅၇)ှစ်
၂၀-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၄:၃၀နာရီတွင ်ကွယ်လွန်သွား 

ေသာ ဦးေကျာ်လင်းဦး ( န်ကားေရးမှး -ဇလေဗဒဌာနခွဲ)
အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲ 
ရပါသည်။

ဇလေဗဒဌာနခွဲမိသားစုဇလေဗဒဌာနခွဲမိသားစု
ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာနဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲေရးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန်ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန်ဒါယကာကီး

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု

Hotel POPULAR Myanmar,Summit PlasticHotel POPULAR Myanmar,Summit Plastic

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မ မိ၊ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ ဒု-ဥက   ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မ မိ၊ စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ ဒု-ဥက   

ဦးကျင်ဦး-ေဒ ေချာစုလွင်တုိ၏ဖခင် ဦးမင်းစံသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရ 
ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီစီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မ မိဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မ မိ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးခွန်ွန်ဦးခွန်ွန်

မန်ေနဂျာ(ငိမ်း) ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း) ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ်၊ ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာ့ုိင်ငံြခား

ကုန်သွယ်မ ဘဏ်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးခွန်ွန်  အသက်(၆၄)ှစ်သည် ၂၀-
၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁:၅၃နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်အရာထမ်းအမ ထမ်းများဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့်အရာထမ်းအမ ထမ်းများ
ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

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

အသက်(၅၆)ှစ်အသက်(၅၆)ှစ်
ေဒါက်တာစိုးဝင်း(အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာန)ှင့ ်ေဒါက်တာတင်တင်ေအး (ပါေမာက ၊ စီးပွားေရးပညာဌာန၊ 
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက သုိလ်)တုိ၏ညီ၊ ဦးြမင့်ဝင်း အသက်(၅၆)
ှစ် သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ရက ်ည ၉:၃၇နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်မုံရာစီးပွားေရးတက သိုလ်
ပါေမာက ချပ်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်များှင့် ပါေမာက ၊ ပါေမာက ချပ်၊ ဒုတိယပါေမာက ချပ်များှင့် ပါေမာက ၊ 

ဌာနမှးများဌာနမှးများ
ဆရာ/ဆရာမများှင့် ဝန်ထမ်းများဆရာ/ဆရာမများှင့ ်ဝန်ထမ်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးထွန်းေအးဦးထွန်းေအး

ဂုဏ်ထူးေဆာင် နာယကကီးဂုဏ်ထူးေဆာင ်နာယကကီး
ဦးလှထွန်းေမတ ာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ)ေဖာင်ေဒးရှင်းဦးလှထွန်းေမတ ာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ)ေဖာင်ေဒးရှင်း

အသက်(၉၉)ှစ်အသက်(၉၉)ှစ်
ဦးလှထွန်း ေမတ ာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ) ေဖာင်ေဒးရှင်း ဂုဏ်ထူး 

ေဆာင် နာယကကီး ဦးထွန်းေအးသည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သ ူမသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွ 
ရပါသည်။ 

အဖွဲဝင်လူကီးများှင့်အဖွဲဝင်လူကီးများှင့်
ဝန်ထမ်းမိသားစုများဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ဦးလှထွန်းေမတ ာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ)ေဖာင်ေဒးရှင်းဦးလှထွန်းေမတ ာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ)ေဖာင်ေဒးရှင်း
ရန်ကုန်ှင့်မ ာေလးရန်ကုန်ှင့်မ ာေလး

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဝင်းြမင့်ဦးဝင်းြမင့်

(B.A., H.G.P., R.L.)(B.A., H.G.P., R.L.)

အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်
Whitehope Health Care ၏ ဥပေဒအကံေပး 

ပညာရှင ် (General Manager) ဦးဝင်းြမင့်သည ်၁၉-၇- 
၂၀၂၁ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

အစ်ကိုေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ
ချစ်ညီငယ် ေဒါက်တာဘုန်းြမင့်ချစ်ညီငယ် ေဒါက်တာဘုန်းြမင့်

Chief Founder & Managing DirectorChief Founder & Managing Director
Whitehope Health Care Co.Ltd.Whitehope Health Care Co.Ltd.

ဦးလှမင်းချိဦးလှမင်းချိ

အသက် (၅၈) ှစ်အသက် (၅၈) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်၊ (၃၉)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၆၂)၊ 

သမာဓိ(၄)လမ်းေန (ဦးေသာင်းတင်-ေဒ ကည်ကည်တင်)တို၏ 

သား၊  ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်ေန (ဦးေစာေမာင်တင်-ေဒ ထားရင်)

တုိ၏သားသမက်၊ ေဒ စ ာမုိး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင် 

ြပည့်ဖိး-ေဒ သင်းသီရိ၊ ဦးညီညီိုင-်ေဒ ခင်မိုးေဝတို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဖခင်၊ ေမာင်ရဲြမတ်ေကျာ်ေခါင်၏ အဘိုးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ 

ရက်၊ နံနက် ၃:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကျစုီသုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစုကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမင့်စိုးသိန်း @ Ernestဦးြမင့်စိုးသိန်း @ Ernest
St. Albert (ြပင်ဦးလွင်)ေကျာင်းသားေဟာင်းSt. Albert (ြပင်ဦးလွင)်ေကျာင်းသားေဟာင်း

B.Arch (RIT)B.Arch (RIT)

လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာလက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သုတပေဒသာေဆာင်းပါးရှင်-ြပည်ကီးသုတပေဒသာေဆာင်းပါးရှင-်ြပည်ကီး

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ သရက်ေတာ (၄)လမ်း၊ 

တိက်ုအမှတ် (၈၄-B)၊ ဒ-ုထပ်ေန ေဒ လှလှတင်(ြမန်မာသ့စ်လပ်ုငန်း-
ငိမ်း)၏ ခင်ပွန်း၊ (ဦးေမာင်ေမာင်ကီး-ေဒ ခင်မကီး)တို၏ သား၊ 
ဦးေဌးပိုင်-(ေဒ တင်မမ)တို၏ ေမာင်၊ ဦးတင်ေမာင်သန်း-ေဒ ခင် 
သက်ေဆွတို၏ အစ်ကို၊ ဦးတင်မျိးပိုင-်ေဒ ေဝဇင်မျိးတို၏ ဦးေလး၊ 
ေမာင်ပိုင်ဒီရ၏အဘိုး ဦးြမင့်စိုးသိန်း@ Ernest သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁  
(အဂ   ါေန )တွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ 
ယင်းေနတွင်ပင ် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး မိတ်သဂ  ဟ 
အေပါင်းအား အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ေဝေဝွန်ေဒ ေဝေဝွန်
B.Ag 1977 batch(လယ်ယာှင့် စိုက်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာန)(ငိမ်း)B.Ag 1977 batch(လယ်ယာှင့် စိုက်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာန)(ငိမ်း)

အသက် (၆၉)ှစ်အသက် (၆၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၁၀၁၂)၊ ယဿဝတီ (၁၄)လမ်း၊ (၁၃)

ရပ်ကွက်ေန (ဦးွန်ေဖ- ေဒ တင်ြမင့)်တို၏ သမီးကီး၊ မေကွးတိုင်း 
ေဒသကီး၊ သရက်ခိုင်၊ ကံမမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊  မိမရပ်ေန 
(ဦးထွန်းရှိန်-ေဒ ြမွန် )တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးရဲထွဋ် (B.Ag 1977 
batch)၏ ဇနီး၊ ကိရုဲဖိးဟန်ိး၊ မအခိျိဇင်(Administration Specialist-
Ericsson Myanmar)- ကိုထွန်းမင်းသူတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ 
မြမဖူးခန်၏အဘွား၊ တ/ူတမူ ၁၅ ေယာက်တို၏ကီးကီး ေဒ ေဝေဝွန် 
သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) ည ၈:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
၁၉-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန )တွင် သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိး 
မိတ်ေဆွတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာသန်းထွန်းေဒါက်တာသန်းထွန်း
ြမန်မာစာပါေမာက ၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းတက သိုလ်ြမန်မာစာပါေမာက ၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းတက သိုလ်

အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ေကာလိယ (၃၂)လမ်း၊ 

(၃၈၀-က)၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ေရ ေတာင်တန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၀) ပထမထပ်ှင့် 

လ  င်မိနယ်၊ Pro 1 အိမ်ရာ၊ (004)ေန ေဒါက်တာခင်ေဌးြမင့ ် (ြမန်မာစာပါေမာက ၊ 

မုရံာတက သိလ်ု) ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မခင်ချမ်းေြမသ့ ူ(Application Specialist, 

Sea Lion Co.,Ltd)၊ မဆြုပည့ြ်ပည့စ်(ံဒတုယိှစ်၊ ရန်ကန်ုစီးပွားေရးတက သိလ်ု-UDE) 

တို၏  ချစ်လှစွာေသာဖခင် ေဒါက်တာသန်းထွန်း (ြမန်မာစာပါေမာက ၊ ရန်ကုန် 

အေနာက်ပိင်ုးတက သိလ်ု)သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၁၂:၄၅ နာရတွီင် လ  င်မိနယ်၊ 

Pro 1 အမ်ိရာ၊ (004)၌ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် 

ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးြဖင့် ေသွးြဖင့ ်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ
စာ     အုပ်     စာ     ေပ     လူ      မိတ်     ေဆွစာ     အုပ်     စာ     ေပ     လူ      မိတ်     ေဆွ

(၂)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း(၂)ှစ်ြပည့်လွမ်းဆွတ်သတိရအမ ေပးေဝြခင်း
ေဒ ေဝေဝတင့်(လယ်ြပ၊ ကုန်းေပ အလက-ေရ ေညာင်)ေဒ ေဝေဝတင့်(လယ်ြပ၊ ကုန်းေပ အလက-ေရ ေညာင်)

ချစ်ဇနီး ေဝေရ ေမာင့်ကိုခွဲခွာသွားတာ၂၁-၇-၂၀၂၁ 
ရက်ေနမှာ (၂)ှစ်ြပည့်ေပမယ့်  ေငွရတုေကျာ် ကာလေတွအထိ 
ဘဝခရီးကုိအတူလက်တဲွေလ ာက်ခ့ဲကတာ မေမ့ေသးပါ။ 
တရားသေဘာနဲ ကည့်ရင ်  ခဏေလးေနရတဲ့လူဘဝမှာ 
စတ်ိေကာင်းထားပီးေနိင်ုေအာင်ကိးစားရင်း (၂)ှစ်ြပည့် 
ေဝ့ကုိရည်စူးပီး ဆရာကီး ဦးသိန်းဦးတုိအဖဲွ ဦးစီးပီးလုပ် 
ေနကတဲ ့ေရ ေညာင်မိ၊ ဒက ိဏာရာမစာသင်တိက်ုှစ်ထပ် 
ေကျာင်းေဆာင ်  ေဆာက်လုပ်ေရးနဲ    covid   ကာလ 
ေအာက်ဆီဂျင ်   ြဖည့်ဆည်းေရးလုပ်ငန်းေတွမှာ  ပါဝင် 
လှဒါန်းတာေတွကို အမ ေပးေဝပါတယ်။ ချစ်ဇနီးေဝ 
ေရာက်ရာ ဘုံဘဝမှ သာဓုအုေမာဒနာ ေခ ဆိုိုင်ပါေစ။

ချစ်ခင်ပွန်း-ဦးစိုးတင့်လွင်ချစ်ခင်ပွန်း-ဦးစိုးတင့်လွင်
(ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ အထက-၈၊ေတာင်ကီး)(ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ အထက-၈၊ေတာင်ကီး)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
(ေပ ြပလာ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု-နာယက)(ေပ ြပလာ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ-ုနာယက)

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ြမန်မာိုင်ငံ  ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ဥက    ဦးကျင်ဦး၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင ်  ဦးမင်းစ ံ

(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၇:၃၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု 

များှင့ထ်ပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်းှင့် ေကာင်းမွန် 

ငိမ်းချမ်းရာဘုံဘဝသို ေရာက်ရှိပါေစေကာင်း ဆုေတာင်း 

အပ်ပါသည်။

အလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ အသင်းသူ/သားများအလုပ်အမ ေဆာင်များ၊ အသင်းသူ/သားများ

ြမန်မာိုင်ငံပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းြမန်မာိုင်ငံပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ေဒ မိုးအိအိဝင်း @ Albin

အသက် (၄၅)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေမခအမ်ိရာ၊ ေမခလမ်းသွယ် 

(၁)၊ အမ်ိအမှတ် A(4)MM ေန (ဦးေဌးဝင်း-ေဒ မိုးမိုး)တို၏သမီးကီး၊ 

မေမရီစကားဝါ၊ မြမမူးစ ံတို၏ေကျးဇူးရှင်မိခင ်ေဒ မိုးအိအိဝင်း 

@ Albin သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၅:၃၀ တွင် ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝးသုဿန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်   ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၁၊  ၂၀၂၁

ေဒ ခင်ေမ ပံး(ခ)ေဒ ပံး (အလုံေထွအုပ်-ငိမ်း)ေဒ ခင်ေမ ပံး(ခ)ေဒ ပံး (အလုံေထွအုပ်-ငိမ်း)
အသက် (၆၆) ှစ်အသက် (၆၆) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ လ ပ်စစ်မုိးေကာင်းဝင်း၊ ဝန်ထမ်းအမ်ိရာ၊ တိက်ု 
(E-6)၊ အခန်း(၀၂)ေန (ဦးတင်ဦး-ေဒ ကျင်ရ)ီတို၏ သမီး၊ (ဦးေမာင်လှ-ေဒ ေအးချိ) 
တို၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးေကျာ်ြမင့-်ေဒ ခင်သန်းဦး)၊ (ဦးစိုးဝင်း)-ေဒ ချိချိ၊ (ဦးေအာင် 
သန်း)-ေဒ ညိညိဝင်း၊ ဦးြမေသာင်း-(ေဒ ြမြမေထွး)တို၏ညီမ၊ (ဦးေဇာ်ဝင်း)-
ေဒ ခင်မာ၊ (ဦးေဇာ်မင်း)-ေဒ ချိွယ်ဦးတို၏ အစ်မ၊ (ကိေုအာင်ေဇာ်ဟန်)၊ ကိထွုန်း 
ေအာင်ေကျာ်-ေဒ ေစာယုဟန်၊  မယ်ဝင်းဟန်တို၏  ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ 
မဝတ်ရည်ဟန်ေကျာ်၊ မအလက  ာဟန်ေကျာ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ (ဦးသန်ိး 
ဟန်)၏ဇနီး ေဒ ခင်ေမ ပံး(ခ)ေဒ ပံးသည ်၁၉-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ညေန 
၄:၃၀ နာရီတွင ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာဥတုဇ
ပ်ုကလာပ်ကိ ု၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်သို 
ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။ (ေနအိမ်မှကားများ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် 
ထွက်ပါမည်။) [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၅-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) နနံက်တွင် 
အလံုမိနယ်၊ လ ပ်စစ်မုိးေကာင်းဝင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တုိက် (E-6)၊ အခန်း (၀၂) 
ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ် 
ပါသည်။]                                                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ကကေအာင်(B.A History)ေဒ ကကေအာင(်B.A History)
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

လက်ေထာက်ကီးကပ်ေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းလက်ေထာက်ကီးကပ်ေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

စိန်ေမရီေကျာင်းသူေဟာင်း (အထက-၁၊ ပန်းဘဲတန်း)စိန်ေမရီေကျာင်းသူေဟာင်း (အထက-၁၊ ပန်းဘဲတန်း)
ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ဩဘာလမ်း၊ အမှတ်(၇၄)ေန 

(စာေရးဆရာကီး ဦးရန်ေအာင်-ေဒ သန်းသန်း)တို၏ သမီးကီး၊ (ဦးတင်ေရ -
ေဒ သန်းကည်)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ဦးသန်းေရ  (ဘဏ်မန်ေနဂျာ-ငိမ်း)၏ဇနီး၊ 
(ဦးသန်းေအး-ေဒ ြဖြဖေအာင်)၊ ဦးတင်ေမာင်သန်း(ေမွးြမေရး-ငိမ်း)- ေဒ နီန ီ
ေအာင်(ြမန်မာအ့ာမခ)ံ(ရန်ေအာင်စာေပ-၂)၊ဦးလှတိုး(တိုးထက်)၊ ေဒ ချယ်ရေီအာင် 
(ြမဝတပီုိှံပ် တိက်ု-ငမ်ိး) (ရန်ေအာင်စာေပ-၁)၊ ဦးတင်ေအာင်(စက်မ တက သိလ်ု)၊ 
(ဦးေကာဝိဒ)တို၏ အစ်မကီး၊ (ေအာင်သန်းဝင်း)၊ ေအာင်ကည်ဝင်း(မန်ေနဂျာ၊ 
ကေမ ာဇဘဏ်၊ ဟသံာဝတဘီဏ်ခဲွ)၏ ေမွးသမခိင်ေကျးဇူးရှင်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန ) နံနက် ၃ နာရီတွင် သဃ  န်းက န်းစံြပေဆးုံကီး၌ ဘဝတစ်ပါးသို 
ကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 
အထက်ပါေနအိမ်သို    ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ   က ေရာက်ပါရန် 
ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးတင်ေဖဦးတင်ေဖ
ဥက    ဆင်ြဖက န်းအသင်း (ရန်ကုန်)ဥက    ဆင်ြဖက န်းအသင်း (ရန်ကုန်)

(သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်)(သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်)

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနလက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊   ဆင်ြဖက န်းမိ၊   ြပန်လွင့်ရပ်ေန 

(ဦးဘအန်ုး-ေဒ ြမေမ)တို၏သား၊ (ဦးတင်ေရ )၊ (ဦးတင်ေင-ွေဒ ယ်ဲွ)

တို၏ည၊ီ ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပသုမ်ိွန်(စြံပ)ရပ်ကွက်၊ ဓမ စိ ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)ေန (ေဒ ခင်စန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

သားသမီး ေလးေယာက်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ ေြမးသုံးေယာက ်

တို၏အဘိုး ဦးတင်ေဖသည ်၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန )တွင် ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန)တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း အသင်းဝင်များှင့ ်ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဆင်ြဖက န်းအသင်း (ရန်ကုန်)

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

ေဒ ြမသန်းေဒ ြမသန်း
အသက် (၈၆) ှစ်အသက် (၈၆) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ် (၇၃)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၄/ေတာင် 

ရပ်ကွက်ေန (ဦးေငွလှ-ေဒ ကင်း)တုိ၏ သမီး၊ (ဦးလှေမာင်)၏ဇနီး၊ ေဒ သန်းသန်းုိင် 

(ဆရာမကီး-ငိမ်း)၊ ဦးေအာင်ိုင-်ေဒ သန်းသန်းွယ်၊ ဦးေကျာ်တင့်-ေဒ ြမင့်ြမင့်ိုင်၊ 

ဦးသန်းိင်ု-ေဒ ဝင်းဝင်းေမာ်တုိ၏ ေမွးသမခိင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်၊ ြမစ်သံုးေယာက် 

တို၏ အဘွားသည်  ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 

ေရာဂါြဖင့် ေနအိမ်၌ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၁ 

နာရီတွင် ကျစီသုုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်း ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၆-၇-၂၀၂၁ 

(တနလ  ာေန ) နံနက်တွင် ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက် 

ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦေကျာ်ြမင့်ေမာင်ဦေကျာ်ြမင့်ေမာင်
(စိန်ေပါလ် ေကျာင်းသားေဟာင်း)(စိန်ေပါလ် ေကျာင်းသားေဟာင်း)

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၁၃)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံ 

မိနယ်ေန (ဦးြမင့်ေမာင်-ေဒ ကျင်ေမ း)တို၏ သား၊ ဦးထင်ေအာင်-

[ေဒ သန်းသန်းွယ်(USA)]၊ ေဒါက်တာစံြမင့်-ေဒ ြမြမစိုး(USA)၊ ဦးစိန် 

ြမင့်ေမာင် (USA)တို၏ ညီ/ေမာင်၊  ဦးေဖစိန်-ေဒ တင်တင်ေအာင်တို၏ 

အစ်ကိ၊ု ေဒါက်တာခင်ေအးြမင့(်အဆတ်ုအထူးကဆုရာဝန်ကီး)၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာခင်ပွန်း၊  (ဦးမျိးသန် )၊  ဦးေအးေကျာ်-ေဒ မိုးသီတာေအာင်ချစ်၊ 

ဦးေအာင်မိုး (ေခတ -ဘန်ေကာက်)တို၏ေယာက်ဖ ဦးေကျာ်ြမင့ေ်မာင်သည် 

၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက်  ၆ နာရတွီင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာပ်ုကလပ်ကိ ုကျစီသုသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟ၊ သူငယ်ချင်းအေပါင်းအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သငူယ်ချင်း ဗိလ်ုမှးေအာင်မျိးဆန်း (ငမ်ိး)-ေဒ ခင်မျိးဟန် 

တို၏ မိခင်ေဒ ြမွန်  အသက်(၇၉)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် 

တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းစစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း

အပတ်စ် (၃၈) သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များအပတ်စ် (၃၈) သူငယ်ချင်း မိသားစုဝင်များ

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

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဒ ြမင့်ြမင့်

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ (၁၈)လမ်း 

(အေရှ)၊ အမှတ် (၄၄)ေန (ဦးကိုကိုေလး-ေဒ လှလှတင်)တို၏ သမီး၊ 

ဦးဟန်တင်-ေဒ သီတာစိုး၊ ဦးလှေဌး-ေဒ ခိုင်ခိုင်ေထွး၊ ဦးမင်းမင်းိုင်၊ 

ဦးရန်ိုင်ဦး-ေဒ ွယ်ွယ်ြမင့်၊ ေဒ ခင်ခင်သူ၊ ေဒါက်တာေအာင်ကိုဦး-

ေဒ သိန်းသိန်း၊ ေဒါက်တာလှမင်းေအာင-်ေဒ အိအိသက်တို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်တို၏အဘွား၊ ဦးေဌးြမင့ ်

(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ြမင့်ြမင့်သည ်၁၉-၇-

၂၀၂၁  (တနလ  ာေန) နနံက် ၃ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ယင်းေနမွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ကျေချာင်းသုသာန်၌ 

သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ကည်း-၂၇၂၁၈ ဗိုလ်မှးသက်ိုင်ဦး(ငိမ်း) DSA-37ကည်း-၂၇၂၁၈ ဗိုလ်မှးသက်ိုင်ဦး(ငိမ်း) DSA-37
Shwe Than Lwin Media Co.,LtdShwe Than Lwin Media Co.,Ltd

Transport Department(General Manager)Transport Department(General Manager)

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ ရာသစ်ကေလးေန၊ (ဦးြမသိန်း-

ေဒ တင်ဲွ)တုိ၏သား၊ ဦးမျိးမင်းလတ်၊ ေဒ ြမသက်ှင်းတုိ၏ 

အစ်ကိ၊ု ရန်ကန်ုမိ၊ ပန်းဘတဲန်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုဆွန်ပက်လမ်း၊ 

အမှတ်(၉၁)ေန ေဒ ခင်စ ာထက်၏ခင်ပွန်း၊ မစန်းေသာ်တာ၊ 

ေမာင်ဇဲွထက်ိင်ု(အထက-၃၊ပန်းဘတဲန်း၊ တတယိတန်း)၏ 

ဖခင်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ 

သည်။                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ကည်း-၂၇၂၁၈ ဗိုလ်မှး သက်ိုင်ဦး(ငိမ်း) DSA-37ကည်း-၂၇၂၁၈ ဗိုလ်မှး သက်ိုင်ဦး(ငိမ်း) DSA-37

အသက်(၄၈)ှစ်အသက်(၄၈)ှစ်
(ဗိုလ်မှးသက်ိုင်ဦး)(ငိမ်း)၊ Shwe Than Lwin Media 

Co.,Ltd Transpoart Department(General Manager)သည် 
၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ပါေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

သူငယ်ချင်းအတွက် ြပေပးသမ ကုသုိလ်အစုစုအား ေရာက်ရာ 
ဘုံဘဝမှ သာဓုေခ ိုင်ပါေစ။ 

စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၃၇)စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၃၇)
ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမှ သူငယ်ချင်းမိသားစုများဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းမ ှသူငယ်ချင်းမိသားစုများ

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

ဦးတင်ေအာင်(တိုက်ကီးမိ)ဦးတင်ေအာင်(တိုက်ကီးမိ)
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

တိုက်ကီးမိေန (ဦးစံရာ-ေဒ ေက )တို၏သား၊ အုတ်ဖိုမိေန 
(ဦးေကျာက်ဝါး-ေဒ ကျင်အိမ်)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
ဗဟန်းမိနယ်ေန ေဒ ကျင်ပ(ုစြံပစန်ိေရ ရတနာဆိင်ု)၏ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ဦးထွန်းေအာင်-ေဒ သန်းသန်းေဌး၊ ဦးေအာင်ဝင်း-ေဒ ွဲွဲ
ေအး(ေတာင်ကီးမိ)၊ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း၊ Dr. ခန်ဝင်း-Dr.ကကေအာင် 
တို၏ ေမွးသဖခင်၊ ကိုထွဋ်လင်းေအာင်-မခိုင်ွယ်ထွန်း၊ ကိုေအာင် 
ေကျာ်စိုး- မခိင်ု ပံးေဝ၊ မဇင်ွယ်ထွန်း၊ ေမာင်ဘန်ုးြပည့မ်ာန်တို၏အဘိုး၊ 
မသံစ်ဦး၊ ေမာင်ထွဋ်ဇာနည်၊ မသုြမတ်ခိုင်ရတနာတို၏ ဘိုးဘိုးကီး 
သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁(အဂ   ါေန ) နံနက် ၇နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ
မိတ်ေဆွ၊ ေဆွမျိး၊ မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးငိမ်းေအာင်ဦးငိမ်းေအာင်
Board of Director, Asia Myanmar Shining Star Co., Ltd.Board of Director, Asia Myanmar Shining Star Co., Ltd.

Board of Director, Asia Myanmar Consortium Development Co., Ltd.Board of Director, Asia Myanmar Consortium Development Co., Ltd.
Chairman, Dynamic Engineering and General Trading Co., Ltd.Chairman, Dynamic Engineering and General Trading Co., Ltd.

President, Myanmar A.G.T.I SocietyPresident, Myanmar A.G.T.I Society
Executive Committee Member, Myanmar Golf ClubExecutive Committee Member, Myanmar Golf Club

အသက်(၇၀)အသက်(၇၀)
ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ကမာရတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစည်အမ်ိရာ၊ သ ာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၃)ေန (ဦးထွန်းေရ -ေဒ သန်းရီ)တုိ၏သား၊ (ဦးဘေယွ-ေဒ သန်းရီ)တုိ၏သားသမက်၊ [ေဒ ခင်ေရ  (ဒုတိယ 
ဥက   ၊ ဒိုင်းနမစ်ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ)]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးမင်းဦး-ေဒ ခင်ဥမ ာေအာင်၊ 
ဦးဖိးေဝစန်း-ေဒ ေရ စင်ေအာင်၊ ေဒါက်တာသ ာေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ Kantharyar Center  င့်ှ Asia Myanmar Shining Star Co., Ltd. ၏ ဘုတ်အဖွဲဝင် 
ဒါိုက်တာ ဦးငိမ်းေအာင်သည ်၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ကားသိရပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတ ူထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ကန်သာယာစင်တာ မိသားစုကန်သာယာစင်တာ မိသားစု

လွမ်းမေြပပါ(၈)ှစ်တာလွမ်းမေြပပါ(၈)ှစ်တာ
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကံတင့်(အလုပ်ုံစိတ်မှး)ဦးကံတင့်(အလုပ်ုံစိတ်မှး)
တပ်(မိုးေရကာဖျင်စက်ုံ)သမိုင်းတပ်(မိုးေရကာဖျင်စက်ု)ံသမိုင်း

အစ်ကိေုရ ကာလည်းမေမ၊့ ရှာလည်းမေတွ (၈)ှစ်ြပည့ခ်ဲေ့သာ်လည်း ေမမ့ရ 
ခဲပ့ါ။ အစ်ကိုအတွက်ရည်စူး၍ ကျမံေငးဆရာေတာ်ကီး၏ စက်ုဓံမ ရပ်ိသာအတွက် 
ေြမ(၁)ကွက် လှဒါန်းေပးြခင်း၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ေပါက်တန်း၊ ဒတ်ိကန်ုး ပညာ 
ပါရမေီကျာင်း၊ ေကျာင်းေဆာင်(၂)ခန်း လှဒါန်းေပးြခင်း၊ (၈)ှစ်ြပည့်မှာ ဝါဆုိသက  န်း 
ှင့ ်ဆွမ်းဆက်ကပ်လှဒါန်းေပးြခင်းစသည့ ်ကသုိလ်ုေကာင်းမအူစစုတုိုကိ ုအစ်ကို 
အတွက် အမ ေပးေဝပါ၏။ ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဘဝမ ှဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ သာဓု 
ေခ ဆိုိုင်ပါေစ။ 

 ချစ်ဇနီး - ေဒ တင်ေရ ချစ်ဇနီး - ေဒ တင်ေရ 
 သား - ေမာင်ိင်ုလင်းေအာင်-မစစီလီ  င် သား - ေမာင်ိင်ုလင်းေအာင်-မစစီလီ  င်
 ေြမး - ေမာင်သားသား ေြမး - ေမာင်သားသား

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ဦးကင်ဦးဦးကင်ဦး
အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက်/အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
ဓမ ပါလလမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ေန (ဦးေကျာ်-ေဒ ခင်ွန်)တုိ၏သား၊ 
(ဦးဝင်းေဖ)-ေဒ သန်းဲွတို၏သားသမက်၊ ေဒ စန်းစန်း၏ုခင်ပွန်း၊ 
ဦးေကျာ်သူရ-ေဒ ခင်သ ာဦး၊ ဦးဝင်းဗိုလ်ဗိုလ်ေအာင်တို၏ဖခင်၊ 
ေမာင်ဖိးသူရေကျာ်၏အဘိုး ဦးကင်ဦး သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ရက ်
နံနက် ၀၀:၅၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 
ုပ်ကလာပ်ကိ ုယင်းေန  ညေန ၄:၃၀နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
တိုအား  အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါ သည်။ [ကွယ်လွန်သအူား 
ရည်စူး၍ ၂၅-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ဗဟန်းမိနယ် ေနအိမ်၌ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာကားမည်ြဖစ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးပိုင်(ေရတာရှည်)ဦးစိုးပိုင(်ေရတာရှည)်

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
PIC စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန(ငိမ်း)PIC စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန(ငိမ်း)

(MASU-74/78)(MASU-74/78)

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေလးေထာင့်ကန် 

လမ်း၊ Tosta Tower  ေန ေဒ ေအာင်(Total Myanmar)

(ငမ်ိး)၏ခင်ပွန်း၊ ဦးြမင့ေ်အာင်-ေဒ ခင်ထွားတို၏ သားကီး 

သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါေသာေကာင့ ်

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်မှးထွန်းကည်(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးထွန်းကည(်ငိမ်း)
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ 

ေဝဘာဂီ(ဗိုလ်ချပ်လမ်း)ေန ေဒ ေဘဘီြမင့်၏ ခင်ပွန်း၊ 

ေဒ သ ာထွန်း၊ (ဒုရဲအုပ်ထွန်းြမင့်ထွန်း)၊ ဗိုလ်မှးကီး 

ေကာင်းြပည့လ် ံတို၏ဖခင် ဗိလ်ုမှးထွန်းကည်(ငမ်ိး)သည် 

၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၅:၁၅ နာရီတွင် ှလုံးေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ညေန ၄:၂၀ နာရီတွင် မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း။                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးငိမ်းေအာင်ဦးငိမ်းေအာင်
Chairman, Dynamic Engineering & General Trading Co.,LtdChairman, Dynamic Engineering & General Trading Co.,Ltd

Director, Asia Myanmar Shinning Star Co.,LtdDirector, Asia Myanmar Shinning Star Co.,Ltd

Director, Asia Myanmar Consortium Development Co.,LtdDirector, Asia Myanmar Consortium Development Co.,Ltd

Chairman, Myanmar A.G.T.I SocietyChairman, Myanmar A.G.T.I Society

Executive Committee Member, Myanmar ConstructionExecutive Committee Member, Myanmar Construction

Entrepreneurs Association (MCEF)Entrepreneurs Association (MCEF)

Executive Committee Member, Myanmar Golf ClubExecutive Committee Member, Myanmar Golf Club

အသက် (၇၀)အသက် (၇၀)
ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ကမာရတ် (၁)ရပ်ကွက်၊  ေအာင်ေြမသာစည်အမ်ိရာ၊ သ ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၃၃)ေန (ဦးထွန်းေရ -ေဒ သန်းရီ)တို၏သား၊ (ဦးဘေယွ-ေဒ ေအးသင်)တို၏ 

သားသမက်၊ ေဒ ပံး၏ ချစ်လှစွာေသာေမာင်၊ ဦးြမင့်ေအာင-်ေဒ ဖွားသိန်း၊ ေဒ ှင်းေဝတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာအစ်ကို၊ [ေဒ ခင်ေရ  (ဒုဥက   -ဒိုင်းနမစ်ေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ)]၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးမင်းဦး-ေဒ ခင်ဥမ ာေအာင်၊ ဦးဖိးေဝစန်း-ေဒ ေရ စင်ေအာင်၊ ေဒါက်တာ 

သ ာေအာင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးငါးေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး ဦးငမ်ိးေအာင် 

သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန) မွန်းလဲွ ၁ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၁၈-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် 

ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်း 

တိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ကျင်စွမ် ေဒ ကျင်စွမ် 
အသက် (၁၀၃)ှစ်အသက် (၁၀၃)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၁၇)လမ်းေန (ဦးေတာင်ေဂး)၏ ချစ်လှ 
စွာေသာဇနီး၊ ဦးသိန်းဦး-ေဒ ြမင့်တင့်၊ ဦးဝင်းြမင့်-ေဒ စန်းစန်းြမင့်(ေခတ -
စင်ကာပ)ူ၊ (ဦးေမာင်ေထွး)၊ ေဒ တင်လ  င်၊ ေဒ တင်ေအး-ေင ကီစိန်(USA)၊ 
ဦးလှဦး၊ (ေအးေအးြမင့်)တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ Dr.စိုးိုင်ဦး-Dr.
ေအးေအးစိုး(ေခတ -USA)၊ မဇာကည်ကည်ထက်(စင်ကာပ)ူ၊ eာဏ်ထွန်းဦး-
ေဝမာဦး၊ eာဏ်ဝင်းဦး-ေမဇင်ဟန်ိး၊ ဇာလွင်လွင်ပံး၊ ေမာင်ဝင်းကိကုိ(ုေခတ - 
စင်ကာပ)ူတို၏ အဘွား၊  ေမာင်ြမတ်လင်းပိုင(်USA)၏   ချစ်လှစွာေသာ 
ဘွားဘွားကီးသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၉:၀၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝး 
တုတ်ဖူကျင့်သုသာန်၌   ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ
ေဆွမျိး မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးခင်ဦးခင်
ပစ ည်းထိန်းချပ်(ဆ.သ.ရ)ငိမ်းပစ ည်းထိန်းချပ်(ဆ.သ.ရ)ငိမ်း

အသက်(၁၀၁)ှစ်အသက်(၁၀၁)ှစ်
ေမာ်တင်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အမှတ်(၄၁)

ေန (ေဒ လှကည်)၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးေဌးေအာင် (AE-ငမ်ိး၊ ဆ.သ.ရ)-
ေဒ ြမြမစိမ်း၊ ဦးစုိးြမင့် [Chief of ICT section (Retd) UNAKRT]-
ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း(ေခတ -USA)၊ ဦးတင့်ေအာင် (စီမံဘ  ာ/စိစစ် 
တိုး-ငိမ်း)-ေဒ ခင်ခင်ြမ(ေခတ -Japan)၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာ 
ွယ်နခီင်(ဌာနမှး-ငမ်ိး၊ ပူေဗဒဌာန၊ ရန်ကန်ုတက သိလ်ု)၊ ဦးေဇာ် 
လွင်-(ေဒ နန်းြမင့်ြမင့်ရိှန်း)၊ ဦးမင်းခင် (Civil Engineer)-ေဒ ု ု
ေအး (ေခတ -S’pore) ၊ ဦးရဲချိြမင့် (ဥပေဒအရာရှိ-ငိမ်း)-ေဒ ပံး 
ပံးခင်(ဆ.သ.ရ)တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်၊ ေြမး ၁၃ ေယာက်၊ 
ြမစ်ခုနစ်ေယာက်တုိ၏ဘုိးဘုိးကီး ဦးခင်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါ 
ေန ) နံနက် ၆:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် 
ကွယ်လွန်သူ၏ဆ အရ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထွန်းကည်ဦးထွန်းကည်
အသက် (၈၄) ှစ်အသက် (၈၄) ှစ်

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ငိမ်း)
လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲလူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ငါးထပ်ကီး 
ရိပ်သာလမ်း၊ ခံအမှတ်(၁၅)ေန (ေဒ ကည်ကည်ေမ)၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးသူရိန်သင်း-ေဒ ခင်စိုးကည်၊ (ဦးေအာင်ဘို)-ေဒ ခင်ေအးကည်၊ 
ေဒ သီတာထွန်း၊ ေမာင်ဟန်မင်းဖိးတုိ၏ဖခင်၊ ေမာင်ြမတ်ဘုန်းလ ံ၏ 
အဘိုးသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) မွန်းလဲွ ၁၂:၂၃ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးရဲေနာင်ဝင်းြမင့်ဦးရဲေနာင်ဝင်းြမင့်
MD(Golden Hexagon Co.,Ltd)MD(Golden Hexagon Co.,Ltd)

အသက်(၄၄)ှစ်အသက်(၄၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ ခေရမိင် 

လမ်းသွယ်၊ ကမာကည်လမ်း၊ အမှတ်(၂၁၆)ေန [ဗုိလ်မှးချပ်ဝင်းြမင့် 
(စင်ကာပူသံအမတ်ကီး)(အငိမ်းစား)]-ေဒ ခင်ဝင်းြမင့်တုိ၏ သားကီး၊ 
ဦးသူရိန်ဝင်းြမင့် (အင်ဂျင်နီယာဌာနအေဆာက်အအုံ၊  Y.C.D.C)- 
ေဒ ဂဂ   ါ၊  ေဒ သရီဝိင်းြမင့ ်(Director,  Golden Hexagon Co.,Ltd)
တို၏ အစ်ကိုကီး၊ မလင်းလက်သူရိန်၊ မသွန်းအိမ့်သူရိန်တို၏ 
ဘကီးသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ည ၉:၂၈နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၀-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ထိန်ပင်သုသာန်သုိ 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်သဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                        

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ကည်း-၁၁၉၉၃ ဗိုလ်မှးစိုးမင်း(ငိမ်း)ကည်း-၁၁၉၉၃ ဗိုလ်မှးစိုးမင်း(ငိမ်း)
အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၂၄)၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမိနယ်ေန 
ေဒ အတာ(ခ)ေဒ ဝင်းဝင်းေမ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးိုင်စိုး-ေဒ စိုး 
စ ီေအာင်၊ ေဒ လွင်မာစိုး-ဦးေဇာ်မင်း၊ ေဒ ခိင်ုမာစိုး-ဗိလ်ုမှးကီးထွန်းထွန်းဦး၊ 
ေဒ ေအးမာစိုး-ရဲမှးကီးသန်လွင်ေမာင်၊ မအိယ်သိမ့်၊ ေဒ သက်ှင်းြဖ- 
ဗိုလ်မှးေဇာ်ေဇာ်ထွန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ် 
တစ်ေယာက်တို၏အဘိုးြဖစ်သူ ဗိုလ်မှးစိုးမင်း(ငိမ်း)သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ 
(တနဂ  ေေွန) ည ၈:၃၀နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါ ြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွား 
ပါသြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၁:၃၀နာရီတွင် ေကာင်းမွန်စွာ 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှအသိမိတ်ေဆွများအား 
အသိေပး အပ်ပါသည်။                                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ တင်တင်ဦးေဒ တင်တင်ဦး
အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်

(ဦးထွန်းလှေအာင်-ေဒ ခင်မကီး)တို၏ သမီးကီး၊ [ဦးေကျာ်ွန်  
(ကန်ုသွယ်လယ်ယာ (ငမ်ိး)] ၏ဇနီး၊ ေဒ တင်တင်လတ်၊ ေဒ တင်တင် 
ကေလး-ဦးေမာင်ေမာင်ေလး၊ ဦးေအာင်ထွန်းဦး-ေဒ ဝင်းြမင့်သန်း 
တို၏အစ်မကီး၊ ဦးေကျာ်သူရ-ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း၊ ဦးေကျာ်ဝဏ ၊ ဦးေကျာ် 
ေနလင်း၊ ဦးေကျာ်ေနဝင်း-ေဒ ခင်စ ာဝင်း၊ ဦးေကျာ်ေအာင်ထက်၊ 
ေဒ ေမဦးေကျာ်တို၏ေမွးသမခိင်၊ ေြမးခနုစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက် 
တို၏အဘွားသည ်၁၇-၇-၂၀၂၁ရက ် ည ၉: ၄၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါေကာင်း အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးထိန်စွမ်းဦးထိန်စွမ်း
အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
မိတ်၊ ထားဝယ်မိတ်၊ ထားဝယ်

ရန်ကန်ုမိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ရပ်ိမွန် 

လမ်း၊ ခံအမှတ် (၁၅-က)ေန ေဒ လတ်ကည်၏ ခင်ပွန်း၊ 

ဦးချမ်းေအး-ေဒ သက်သက်စွမ်း၊  ေဒ လွင်လွင်စွမ်း၊ 

ဦးဝဏ စိုး-ေဒ ေအးြမတ်စွမ ်း ၊ ဦးြပည့ ် ဖိး-ေဒ ဇင် 

ဇင်စွမ်းတုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊ ေမာင်ြပည့်စံုချမ်း၊ မြဖစင် 

ချမ်း၊ မချမ်းေြမ့စွမ်း၊ မမိုးေဟမာန်၊ ေမာင်သီဟရဲရင့်ိုင်၊ 

ေမာင်မျိးြမင့်ြမတ်၊ ေမာင်စွမ်းြပည့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

အဘိုး ဦးထန်ိစွမ်းသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) နနံက် 

၁၁:၅၀ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို 

ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူ ဆ အရ ယင်းေန 

တွင်ပင် ထိန်ပင်သုသာန်သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ် သဂ  ဟအေပါင်း 

တိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

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

ဦးသန်ဇင်ဦးသန်ဇင်
အသက် (၆၅) ှစ်အသက် (၆၅) ှစ်

B.Sc (Physics), A.G.T.I (Mech.MT-82)B.Sc (Physics), A.G.T.I (Mech.MT-82)

ပထမပုဂ လိကဘဏ်လီမိတက-်ဒါိုက်တာ (2000-2014)
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန (ဦးေမာင်ချမ်း-

ေဒ ကင်)ုတို၏ သား၊ ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ဆပ်ိကီးခေနာင်တိ ု
မိနယ်၊ ဘုရားလမ်းေန  (ဦးြမင့ ်သန်း)-ေဒ လှွန်တို၏ 
သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်ေန ေဒ ဝါဝါြမင့်၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ကိုဖိးြမင့်ေကျာ်-မထက်ေဝလွင်၊ မေမ 
သဇင်ြမင့်တုိ၏ဖခင်၊ ေဒ နီနီ၊ ေဒ ြဖြဖ၊ ေဒ ညိ၊ ေဒ ဝါ၊ ဦးြမင့်ဦး၊ 
ဦးေဇာ်လင်း-ေဒ ခင်ေမ း၊ ဦးေဇာ်ဝင်း-(ေဒ ကည်ကည်ဝင်း)၊ 
(ေဒ ယ်ယ်ု)၊ ဦးမင်းဟန်-ေဒ ြမြမစန်းတို၏ ညီ/ေမာင်၊ 
 ေဒ အိအိသန် ၊ (ဦးတင်ေမာင်ေမာင်ဝင်း)-ေဒ ဝင်းဝင်းသန်တို၏ 
အစ်ကို၊ တူ/တူမ ၁၉ ေယာက်တို၏ ဦးေလးသည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ 
(အဂ   ါေန ) နနံက် ၅:၃၀  နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရန်တက်ယုံ(ခ)ဦးေကျာ်ြမင့်ရန်တက်ယုံ(ခ)ဦးေကျာ်ြမင့်
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

နတ်ေမာက်မိေန (ဦးခင်း-ေဒ ကင်စိန်)တို၏သား၊ 
လှည်းကူးမိေန (ဦးကင်ခဲ-ေဒ က ီလ)ိတုိ၏သားသမက်၊ (ဦးဝမ် 
ခင်း)-ေဒ ကင်လှ၊ (ဦးကည်လင်း-ေဒ ကင်ေအး)၊ (ဦးစိုးေအာင်)-
ေဒ ဝင်းကည်တုိ၏ေမာင်၊ (ဦးေမာင်ေမာင်)-ေဒ ကင်ေမ၊ ဦးတင် 
ေအာင်-(ေဒ ခင်ေစာွယ်)တို၏ညီ၊ ဦးတင်ြမင့-် ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင်၊ 
ေဒ သင်းသင်းလ  င်၊ ဦးဟုတ်စွန်-ေဒ ေဌးေဌးြမင့်တို၏အစ်ကို၊ 
ကိုသန်းထွန်းဦး-မဥမ ာေကျာ်၊ ကိုသက်ိုင်ဦး-မမီမီိုင်တို၏ 
ေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊ မလဲ့ကဗျာေခတ်၊ မအလက  ာေမ၊ ေမာင်ေအာင် 
ေကျာ်သက်၊  မယွန်းမီမီေအာင်တို၏   ချစ်လှစွာေသာအဘိုး၊ 
ေဒ ေအးဟွာ(ခ)ေဒ ေအးေအး၏ခင်ပွန်း  ဦးေကျာ်ြမင့်သည် ၁၉-
၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) ညေန ၃:၄၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် 
ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်း သွားပါသြဖင့် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) 
နံနက် ၁၁ နာရီတွင် လှည်းကူးမိသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူး ယစ် ကို ပစ်   ပန်း တိုင် သစ်   စိတ် သစ်   လူ သစ်   ဘ ဝ သစ်မူး ယစ် ကို ပစ်   ပန်း တိုင် သစ်   စိတ် သစ်   လူ သစ်   ဘ ဝ သစ်



ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၁၊  ၂၀၂၁

ဘုရား၊ ေစတီ၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်ဘုရား၊ ေစတီ၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်
အလှဒါယကာကီးအလှဒါယကာကီး

ဦးစိန်ေသာင်းဦးစိန်ေသာင်း
အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ုမိနယ်၊ သရက်ေတာေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
သရက်ေတာ(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၉၉)ေန (ဦးမူတူး-ေဒ ေအးမ င်)တို၏ 
သား၊ (ဦးစံမိင်-ေဒ သန်းကျင်)တို၏သားသမက်၊ ေဒ သန်းသန်းေဆ(ွခ)
ေဒ တို၏ခင်ပွန်း၊ မခင်ခင်ေဌး၊ (ေမာင်ရေဲကျာ်ြမင့)်၊ မေအးချမ်းမိုးတို၏ 
ေမးွသဖခင်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန) ညေန ၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁(တနလ  ာေန ) နံနက် ၁၀:၃၀နာရီတွင် 
ထိန်ပင်သုသာန်၌  မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။  [ကွယ်လွန်သူအား 
ရည်စူး၍ ၂၄-၇-၂၀၂၁(စေနေန )တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရား 
ေတာ်နာြခင်း ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ Covid 19 ကာလြဖစ်ေန၍ 
တရားေတာ်နာယရူန် မဖတ်ိကားြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိေဆ ွ
အေပါင်းအား အသေိပးအပ်ပါသည်။]                          ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဦးတင်ေဖ (ဆင်ြဖက န်း)ဦးတင်ေဖ (ဆင်ြဖက န်း)
အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)
အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း(ဥက   )အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း(ဥက   )

ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ဥက   )ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ဥက   )
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊  ပုသိမ်ွန်(စံြပ)ရပ်ကွက်၊  ဓမ စိ ာ 

လမ်း၊ အမှတ်(၅၇)ေန (ဦးဘအုန်း- ေဒ ြမေမ)တို၏ သားငယ်၊ (ဦးြပး-
ေဒ အုန်းမိင်)တို၏သားသမက်၊ (ဦးတင်ေရ )၊ (ဦးတင်ေငွ-ေဒ ရင်ွဲ) 
တို၏ညီ၊ (ေဒ ခင်စန်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး-
(မတင်တင်ဝင်း)၊ ဦးကိကုိဦုး- ေဒ မိုးစ ာ၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး-ေဒ မမီ၊ီ ဦးစည် 
သူ-ေဒ သူဇာပပလင်းတုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ဖူးပွင့်သီရိခုိင်၊ ခန်ေကာင်း 
ဆက်၊ ဟိန်းထက်ေဇာ်တုိ၏အဘုိး၊ (ကိဝုင်းေအး)၊ (ဦးကည်ဝင်း)-ေဒ ခိင်ု 
ခိင်ုြမင့၊် ဦးေမာင်ေမာင်လှ-ေဒ ဝါဝါြမင့၊် ဦးေဇာ်မျိးလ  င်-ေဒ ေမာ်ေမာ်ြမင့ ်
တို၏ဦးေလး၊ မင်းသီဟေကျာ်၊ မထက်ရတီလင်း၊ ြမတ်ေဟသီခင်တို၏
ချစ်လှစွာေသာဘုိးေလးသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) ည ၇:၂၀ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ရှိသွားပါသြဖင့ ်၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက်  ညေနတွင် 
ေကာင်းမွန်စွာမီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်းှင့် ြမဓမ ာုံသို ရက်လည ်
ဆွမ်းပို အမ ေဝသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးသဂ  ဟ 
တိုအား အသိေပးအပ်ပါသည်။]                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာဦးစိုးမင်း ေဒါက်တာဦးစိုးမင်း 
[M.B.,B.S (Ygn), M.Med.Sc P&TM][M.B.,B.S (Ygn), M.Med.Sc P&TM]

ဗိုလ်မှး(ငိမ်း)၊ ကည်း-၂၁၅၃၆ဗိုလ်မှး(ငိမ်း)၊ ကည်း-၂၁၅၃၆

အသက် (၆၁) ှစ်အသက် (၆၁) ှစ်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ တံွေတးမိနယ်၊ စမ်းရာေကျးရာ 

ေန (ဦးြမေမာင-်ေဒ လှတင်)၊ (ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ရီ)တို၏ေြမး၊ 
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တုိင်မိနယ်၊ အမှတ် (၉၃)၊ ကကု ိလမ်းေန 
(ဦးြပး)-ေဒ ညမ်ိးရှင်(ခ)ေဒ ြဖ တို၏ချစ်လှစွာေသာသားကီး၊ 
ဦးေဇာ်ိုင်လင်း၊ (ဦးရဲေအာင်)၊ ကိုမျိးမင်း၊ မေကျာ့ေကျာ့ေမ 
တို၏အစ်ကိုကီး၊ ရန်ကင်းမိနယ်ေန ေဒ ခင်မျိးွန်၏ခင်ပွန်း၊ 
ေမာင်ေဇယံေအာင်၊ မရည်ရည်မွန်၊ ေမာင်သုတတုိ၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီးသည ်၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၈:၅၈ 
နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ၂၀-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် ေရေဝး 
သုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာငး် ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုမှ  အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာဦးစိုးမင်း ေဒါက်တာဦးစိုးမင်း 
[M.B.,B.S (Ygn), M.Med.ScP&TM][M.B.,B.S (Ygn), M.Med.ScP&TM]
ဗိုလ်မှး(ငိမ်း)၊ ကည်း-၂၁၅၃၆ဗိုလ်မှး(ငိမ်း)၊ ကည်း-၂၁၅၃၆

အသက် (၆၁) ှစ်အသက် (၆၁) ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ကည့ြ်မင်တိင်ု မိနယ်၊ အမှတ်(၉၃)၊ ကကု ိ လမ်းေန 

(ဦးြပး)-ေဒ ညိမ်းရှင(်ခ)ေဒ ြဖတို၏ချစ်လှစွာေသာ သားကီး၊ ပဲခူး 
တိုင်းေဒသကီး၊ လက်ပံတန်းမိနယ်ေန (ဦးထွန်းရင်-ေဒ တင်ေမ)
တို၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ေအာင်(၆)လမ်း၊ 
တုိက်(၅/၁)၊ အခန်း(၃၂)ေန ေဒ ခင်မျိးွန်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
ဦးေဇာ်ိုင်လင်း၊ (ဦးရဲေအာင်)၊ ကိုမျိးမင်း၊ မေကျာ့ေကျာ့ေမ တို၏ 
အစ်ကိုကီး၊ ကိေုဇယေံအာင်၊ မရည်ရည်မွန်၊ ေမာင်သတုတို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီးသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၈:၅၈ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်၂၀-၇-၂၀၂၁(အဂ   ါေန)တွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ 
ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ကျန်ရစ်သမူသိားစမှု အေကာင်း 
ကား အပ်ပါသည်။                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ပံး ပံးရီေဒ ပံး ပံးရီ
အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစရံပ်ကွက်၊ တက သိလ်ုရပ်ိသာ 
လမ်း၊ အမှတ်(၄၄၁) 6(B)ေန [ဦးေဌးေအာင်(ခ)ဦးေကျာ်သိန်းေအာင်-
ေဒ ခင်ေရ (ခ)ေဒ ေရ ရှင်(သတဲွံ)]တို၏သမီး၊ ဦးဖိးကိကုိ-ုေဒ ခင်လ မ်း 
ြဖြပာခိင်ု၊ ဦးြမတ်ုိးကုိကုိ၊ ဦးစည်သူကုိကုိတုိ၏မိခင်၊ မရှင်းသန်ြဖ၏ 
အဘွားသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁(စေနေန) နံနက် ၂:၁၅နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့ ်ေြမာက်ဥက လာပေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွား 
ပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကို ယင်းေနညေန ၅:၃၀ 
နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ 
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၃-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) နနံက် ၇နာရမှီ 
မွန်းတည့် ၁၂နာရီထိ ဘုရားအမှးရှိေသာ သံဃာေတာ်အရှင်သူြမတ ်
တိုကုိ ဆွမ်းအစရိှေသာ ဒါတဗ ဝတ အစုစုတုိြဖင့် ရက်လည်ဆွမ်းကပ်လှ 
ပီး ေရစက်ချအမ  အတန်းေပးေဝလိုပါသြဖင့် အထက်ပါေနအိမ်သို 
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းအမကီးရဟန်းအမကီး

ေဒ ေအးေမ(ပခုက )ေဒ ေအးေမ(ပခုက )

အသက်(၉၉)ှစ်အသက်(၉၉)ှစ်
အလယ်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)အလယ်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း)

အထက(၂)လမ်းမေတာ်အထက(၂)လမ်းမေတာ်

ရန်ကုန်မိ၊ အလံုမိနယ်ေန ဦးေမာင်ေမာင်စုိး-ေဒ လှလှသိန်း၊ 

သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ Tosta Tower ေန (ဦးစိုးပိုင)်-ေဒ ေအာင်တို၏ 

ေကျးဇူးရှင်မခိင်ကီး၊ ေြမးငါးေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်တုိ၏ ဘွားဘွား 

ကီးသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် ၉၆ပါး 

ေရာဂါြဖင့ ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ယင်းေနညေန  ၃:၂၀ နာရီတွင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ြမသန်း(ြမင်း ခံ)ေဒ ြမသန်း(ြမင်း ခ)ံ
အသက် (၉၄) ှစ်အသက် (၉၄) ှစ်

(ဦးပုလဲ-ေဒ အိမ်လယ်)တို၏သမီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ယင်းမာပင်ခုိင်၊ ပိေတာက်ကုိးမ ာေကျးရာ၊ ေရာင်နီ ဦးေကျာင်းတုိက် 
တွင် သတီင်းသုံးေတာ်မေူသာ ဦးပဇင်း ဦးပညာသဟီ၏ရဟန်းမယ်ေတာ်၊ 
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၈၀၃-ခ)၊ ထပ်ိတင်မှတ်(၂)လမ်း၊ အ ေရှဒဂုံမိနယ် 
ေန ဦးွန်ဟန် (တပ်-ချည်/ထည်-သမိုင်း)၊ (ဦးေအးြမင့)်-ေဒ ကည ်
ေဌး၊ ဦးစိန်ဝင်း-ေဒ စန်းြမင့်၊ (ဦးဝင်းိုင်)-ေဒ ချစ်ချစ်၊ ဦးေဝလွင်၊ 
ဦးမျိးသန်းဦး-ေဒ ခင်ချိချိ၊ ဦးဝင်းြမင့်-ေဒ သူဇာဝင်းတုိ၏မိခင်၊ ေြမး 
၁၃ေယာက်၊ ြမစ်ခုနစ်ေယာက်တုိ၏ ဘွားဘွားကီး၊ (ဦးစိန်ေဖ)၏ ဇနီး 
ေဒ ြမသန်းသည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် (၉၆)
ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန) 
ညေန ၃နာရီတွင် ကျစီသုုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီး စီးပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီး မတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား သေိစအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ တံတား ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ တံတား ဒါယကာကီး

ဦးခင်ေဇာ် (ခ) ဦးေဇာ်ကီးဦးခင်ေဇာ် (ခ) ဦးေဇာ်ကီး
ကျားကိုးေကာင် သွပ်ြပားစက်ုံကျားကိုးေကာင ်သွပ်ြပားစက်ုံ

အသက် (၅၆) ှစ်အသက် (၅၆) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊   ေကျာက်ေြမာင်းမိနယ်ေန  (ဦးေဌးလွင)်- 

ေဒ တင်တင်ဝင်းတုိ၏ သားကီး၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်ေန ဦးခင်ကိင်- 

ေဒ သန်းသန်းဆင့်တုိ၏ သားသမက်၊ ေတာင်ဒဂံုမိနယ်ေန  ေဒ ခင်     

ေဆွဦး၏ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ေအးမိစံတို၏ေမာင်၊ 

ေဒ ခင်သတီာလွင်၊ ဦးေကျာ်မင်းဦး-ေဒ နလီာလွင်၊ ေဒ စသုရီတိို၏  

အစ်ကို၊ ကိုေအာင်ပိုင်ဖိး-မေဟဝန်ဦး၊ ကိုေဝယံေဇာ်ဦးတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ဖခင်ကီး၊ မခင်ရတနာဖိး၊ မခင်ေဟသာဖိးတုိ၏ 

ဘဘသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၂၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌

(၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်ေန  

တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအားအသိေပး အေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးယိကာမကီး

ေဒ နန်းေမကင် (ဟုမ လင်း)ေဒ နန်းေမကင် (ဟုမ လင်း)
အသက် (၇၃) ှစ်အသက် (၇၃) ှစ်

ဟုမ လင်းမိ၊   ေနာင်ပကျစ်ရပ်ကွက်၊  ကမ်းနားလမ်းေန 
ကိုသန်းဝင်း-မနန်းအွန်ဆိုင်း၊ ကိုမင်းေဇာ်ဦး-မနန်းေပါင်းဆိုင်၊ 
ေဒါက်တာခိင်ုေအာင်ထွန်း-မနန်းွမ်ဆိင်ု၊ ေဒါက်တာစိင်ုးေနာ်ဆိင်ု- 
ေဒါက်တာစုဇင်မာတုိ၏ မိခင် (ဦးစုိင်းေငွေသာင်း (ခ) စပ်ွမ်ေနာ်ဆုိင်) 
၏ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ လူမ ေရးစိတ်ဓာတ်အြပည့်ရှိေသာ အစ်မ 
ေဒ နန်းေမကင်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက(်အဂ   ါေန ) နံနက် ၆ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစ ု
ှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှ

ရဟန်း ဒါယကာကီး ရဟန်း ဒါယကာကီး 

ဦးေကျာ်ဝင်း(နာရီ)ဦးေကျာ်ဝင်း(နာရီ)
အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်

မန်ွြပည်နယ်၊ ကျိက်ထိုမိနယ်၊ ေကာ့ထင်းေကျးရာေန(ဦးေအာင်ခင-်ေဒ ပံး)၊ 
(ဦးချစ်တင်-ေဒ ကျင်ေရ )တို၏ ေြမး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိင်ုး၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 
ေမာင်းမကန်ကန်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃/က)ေန ဦးချစ်တင်(နာရ)ီ-ေဒ ခင်ြမင့်တို၏ 
သားလတ်၊ ဦးသန်းထိက်ု-ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ မမမိေိမာ်တို၏ ည/ီေမာင်၊ ဦးသန်ိးထိက်ု၏ 
အစ်ကို၊ ဆရာမေဒ ခင်စန်းြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် 
နံနက် ၉ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနညေန 
၄ နာရီတွင် ကျစီသုုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတုိအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ၂၄-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) 
နနံက်တွင် အမှတ်(၅၆၉-က)၊ ပလုေဲငေွရာင်လမ်းမ၊ (၅၃)ရပ်ကွက် ေနအမ်ိ၌ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ စန်းြမင့်ေဒ စန်းြမင့်
မိေတာ်ခန်းမ အင်ဂျင်နီယာမိေတာ်ခန်းမ အင်ဂျင်နီယာ

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ လသာမိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၂၂)လမ်း၊ အမှတ်(၄၆)၊ 

ေြမညီထပ်ေန [ဦးေမာင်စိန်(ခ) အန်ကျင်စွိ-ေဒ ကျင်ြမ(ခ) ေဒ ပင့်ပီ]
တို၏သမီး၊ (ဦးပု)-ေဒ ရန်းေဝ၊  ဦးမှတ်ကီး-ေဒ မယ်ဒီ(ခ) ေဒ လှလှ 

ေအး၊  [ဦးတိုနီ-ေဒ စန်းြမင့်(ခ)ေဒ ကွီရှင်]တို၏ ညီမ၊  ေဒါက်တာ 
ဦးေအာင်ကီး၊ ေဒါက်တာေဒ ခင်ခင်ြမင့(်ခ) ေဒ စိန်ြမင့်တုိ၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ အစ်မသည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၁:၁၀ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  ညေန ၄:၃ဝ နာရီတွင် ထိန်ပင် 
သုသာန်၌   မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း   ရပ်ေဝးရပ်နီး   ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးတင်ွန်(ေချာက်၊ ပခန်းငယ်)ဦးတင်ွန်(ေချာက်၊ ပခန်းငယ်)
လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ(ငိမ်း)
ြပည်ပေရာင်းဝယ်ေရးှင့် သစ်စက်ဌာနြပည်ပေရာင်းဝယ်ေရးှင့ ်သစ်စက်ဌာန

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိင်ုး၊ အမှတ်(၆၄)၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ 

တပင်ေရ ထီးလမ်းေန (ဦးဘိုးထွန်း-ေဒ ပိုက်မိ)တို၏ သားလတ်၊ 
(ဦးေမာင်-ေဒ စိန်မ ံ)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ လှလှေချာ၏ချစ်လှစွာ
ေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ြမင့သ်တီာ၊ ဦးတင်ေအာင်ကိ ု(တတယိအင်ဂျင်နယီာ၊ 
ိင်ုငြံခား)-ေဒ ေအး ေအးခိင်ု၊ ေဒ ေအးေအး(မန်ေနဂျာ၊ ေရာင်းဝယ်ေရး 
ဌာနစ-ု၂၊ ြပည်ပေရာင်းဌာန)၊ ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း(ဒတုယိ န်ကားေရး
မှး)-ေဒ ဇာြခည်ဝင့်၊ ေဒ ကည်ကည်ွန် ၊ ေဒ စ ာ၊ ေဒ ခင်ေဆွဝင်း 
တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေြမးသံုးေယာက်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ဘိုးဘိုးကီးသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁(တနလ  ာေန ) ညေန ၅:၄၀နာရီတွင ်
ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါ၍ က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ခ ာကို ၂၁-
၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁၀ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌မီးသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးထွန်းဦးခိုင် (ေမာလိပ်၊ စစ်ေတွ)ဦးထွန်းဦးခိုင် (ေမာလိပ်၊ စစ်ေတွ)
အသက် (၈၃) ှစ်အသက် (၈၃) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပ်ကွက်၊ 
သုဓမ ာလမ်း၊ အမှတ်(၁၄)၊ ေြမညီထပ်ေန ေဒ ဦးခင်၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးေမာင် 
လှေဝ)၊ ဦးေအးထွန်းေမာင-်ေဒ ေအးသီတာြမင့်၊ ဦးကိုကိုဇံ-ေဒ စံစံေအး၊ 
ဦးသန်းေအး-ေဒ ယွန်းြမတ်သ၊ူ ဦးေဝယေံအာင်-ေဒ စန်းစန်းေထွးတို၏ဖခင်၊ 
မဆရုတေီမာင်(ခ)သ မ်းသ မ်း၏အဘိုးသ င် ဦးထွန်းဦးခိင်ုသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ 
(တနလ  ာေန ) ညေန ၅:၁၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသုိကးူေြပာငး် ကွယ်လွန် 
သွားပါ၍  ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန )  နံနက် ၉ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်သို 
ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 
အား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဘဒ  ပ  ိတဘဒ  ပ  ိတ
သိက ာေတာ် (၆၉)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၉)ှစ်သိက ာေတာ် (၆၉)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၈၉)ှစ်

ကျးီသဲ/ဝါးသခ  သာသနာ့ဓဇဓမ ာစရိယကျးီသဲ/ဝါးသခ  သာသနာ့ဓဇဓမ ာစရိယ
ရန်ကန်ုမိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သရီေိခမာရပ်ကွက်၊ ဗားကရာေကျာင်းတိက်ု၊ 

အင်းစိန်ေကျာင်း၏ ဦးစီးပဓာနနာယက၊ ကိုးထပ်ကီးဘုရား ဩဝါဒါစရိယ 
ဗားကရာတိက်ု အပ်ုချပ်ေရးမဟာနာယက၊ ကိုးထပ်ကီးဘရုား နဝဂဏုဗဒု မာမက 
သာသနာြပ ပါရမီရှင်များ၏ ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ် ဘဒ  ပ  ိတသည် 
(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက်) ၁၉-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် ၂:၃၀ နာရီတွင် 
ဘဝနတ်ထပံျလွံန်ေတာ်မသွူားပါ၍ ထန်ိပင်သသုာန်၌ အ ိမအဂ ိဈာပန ကျင်းပ 
ပီးစီးပါေကာင်း။ [(၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၂ ရက်) ၂၅-၇-၂၀၂၁ရက ်
နံနက် ၉ နာရီတွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူမည် ြဖစ်ပါေကာင်း 
အေကာင်းကား အသိေပးအပ်ပါသည်။]   

ဆရာေတာ်၏တပည့်ဒါယကာ/ဒါယိကာမများ

ဦးြမင့်သိန်း(ခ) Charles Kwanဦးြမင့်သိန်း(ခ) Charles Kwan
အထက(၁) ဒဂုံ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်းအထက(၁) ဒဂုံ၊ ေကျာင်းသားေဟာင်း

ေမာ်ကွန်းုပ်ရှင်(ငိမ်း)ေမာ်ကွန်းုပ်ရှင(်ငိမ်း)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ဟသ  ာတမိ၊ လမ်းမေတာ်၊ ဝင်းစတိုးေန (ဦးရိှန်-ေဒ ြမကည်)တို၏ 

သား၊ [ေဒ စန်းစန်းြမင့ ်(ယုဝတီ-သဇင်ဗန်းေမာ်)]၏ ခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ မိသစ်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၄)၊ ပထမ 
ထပ်ေန ဦးစန်ိလ  င်ြမင့(်ကိတုူး)-ေဒ ွန်ွန်ေဆ၊ွ ဦးစန်ိတိုးြမင့-်ေဒ ခိင်ုခိင်ု၊ 
ေဒ လွင်လွင်ြမင့်(မမီး)၊ ဦးစိန်ေဖြမင့်(USA)-ေဒ လုလုတို၏ ေမွးသဖခင်၊ 
ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏ဘိုးဘိုးကီး ဦးြမင့်သိန်းသည ်
၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည ၁၀ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ လူကီး 
ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ပါသည်။               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်းဒါယကာကီး

ဦးေမာင်ဝင်းဦးေမာင်ဝင်း
အသက် (၇၉) ှစ်အသက် (၇၉) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ (၁၃)လမ်း၊ အမှတ် (၅၉)ေန 
(ဦးစံ-ေဒ ချစ်)တို၏သား၊ ေဒ ခင်ခင်ေအး၏ခင်ပွန်း၊ Kenneth Lin-
ငိမ်းငိမ်းေထွး၊ မဝင်းဝင်းေမာ-်ကိုကိုယု၊ ေမာင်ရဲဝင်းထွဋ-်မပီတိမာ
လာလွင်တို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ မဝင်းယုဝတီ၏ ဘိုးဘိုးကီး 
သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
က င်းကျန်ရစ်ေသာ ပ်ုကလာပ်ကိ ုယင်းေနတွင်ပင် ထန်ိပင်သသုာန်သို 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးေသွး

ြဖင့်ြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

စာအုပ်စာအုပ်

စာေပစာေပ

လူလူ

မိတ်ေဆွမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင်    ၂၁၊   ၂၀၂၁

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၄

ယေန ဖတ်စရာ

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 

ဘက်စုံ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( 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

ချင်းေရ ေဟာ်    ဇူလိုင်  ၂၀

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)   ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေလာက်ကိုင်မိနယ ်  ချင်းေရ ေဟာ်မိရှ ိ   ြမန်မာ-တုတ် ှစ်ိုင်ငံ 

နယ်စပ်ဂိတ်မှ  ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်  အသုံးြပိုင်ရန်အတွက ်  တုတ်ိုင်ငံမှ 

ဝယ်ယူတင်သွင်းသည့်     ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူပစ ည်းများ  

ဝင်ေရာက်လျက်ရှိရာ  ယေနနံနက် ၁၁ နာရီက ှာေခါင်းစည်းများှင် ့ 

တုတ်ိုင်ငံထုတ်   Lianhua Qingwen Capsules   စာတန်းပါ 

ေသာက်ေဆးများ     တင်ေဆာင်လာသည် ့   (၂၂)ဘီးေမာ်ေတာ်ယာ် 

တစ်စီးှင့်                                     စာမျက်ှာ ၉ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရန်ကုန်မိှင့် ေမာ်လမိင်မိသို ပိုေဆာင်မည့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များ 

သယ်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်ှစ်စီး ြမဝတီနယ်စပ်မှ ထွက်ခွာ
ြမဝတီ   ဇူလိုင်   ၂၀

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရး  လုပ်ငန်းများ 

တွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်

အတွက် ေအာက်ဆဂီျင် အပါအဝင် 

ကိဗုစ်အေထာက်အကြူပေဆးှင့ ်

ပစ ည်းများ တင်သွင်းမ ကိ ု ြမဝတ ီ

နယ်စပ်မှတစ်ဆင့ ်တင်သွင်းခွင့ြ်ပ 

ေပးလျက်ရှိရာ     ရန်ကုန်မိရှိ   

သဃ  န်းက န်းြပည်သူေဆးုံကီး 

သို  ပိုေဆာင်မည့ ်ေအာက်ဆီဂျင ်

အရည် တန် ၂၀ သယ်ေဆာင်လာ 

ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာ်သည် ယေန  

မွန်းလွဲ  ၁  နာရီက      ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ထွက်ခွာသွား 

ေကာင်း သိရသည်။

စာမျက်ှာ ၁၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

အန်ဒါလက်ချ်ကွင်းလယ်ကစားသမား လိကွုန်ဂါအား 

အာဆင်နယ်အသင်း စာချပ်ချပ်ဆို ေခ ယူ
ပရမီယီာလဂ်ိကလပ် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အန်ဒါလက်ချ်အသင်း 

ကွင်းလယ်ကစားသမား အယ်လ်ဘာ့ဆမ်ဘီလုိကွန်ဂါအား ကာလ 

ရှည် စာချပ်တစ်ရပ်ချပ်ဆိုကာ ေခ ယူလိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

ကွင်းလယ်ကစားသမား လုိကွန်ဂါရဲ စာချပ်ချပ်ဆုိမ နဲ ပတ်သက် 

ပီး ေြပာင်းေရ ေကးကိ ု             စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၅ သို 

ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂတ်ိမှ ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူပစ ည်းများ ထပ်မဝံင်ေရာက်

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များ သယ်ေဆာင်လာသည့ ်ေမာ်ေတာ်ယာ်ကို ေတွရစ်။

ကချင်ြပည်နယ်ှင့် မေကွးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ 

မိနယ်အချိတွင် ေနထိုင်သည့် ြပည်သူများအေနြဖင့် 

ေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ေရးအစီအစ်တွင် 

အကျံးဝင်ေကာင်း ေကညာ

စာမျက်ှာ » ၁၀

ဇူလိုင် ၂၀ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၅၈၆၀ ေတွရှိ

အာဖရိကတိုက်၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း

၆ ဒသမ ၂၆ သန်းေကျာ်ရှိလာ

စာမျက်ှာ » ၈

ေအာက်ဆီဂျင် မလုံေလာက်ရင် ဘာြဖစ်မလဲ  

ဘယ်အချနိ်မှာ ေအာက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်မလဲ 


