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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

ယေန 

ဖတ်စရာ
စာမျက်ှာ » ၁၆စာမျက်ှာ » ၁၀စာမျက်ှာ » ၆

ပါပဝဂ်(ဓမ ပဒ-၁၂၂)

အနည်းငယ်ေသာေကာင်းမ သည် ငါ့အား အကျိးေရာက် 
လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မထီမဲ့ြမင် မေအာက်ေမ့ရာ။ မိုးေရ 
ေပါက်သည်   ကျဖန်များလတ်ေသာ် ေရအုိးသည်   ြပည့ဘ် ိ
သကဲသ့ို  ပညာရိှသည်  အနည်းငယ်၊   အနည်းငယ်မ ေသာ 
ေကာင်းမ ကိ ု ြပလပ်ုဆည်းပူးဖန်များလတ်ေသာ် ေကာင်းမ  
ြဖင့် ြပည့်၏။

ေကာင်းမ ကိုြပလုပ်ဆည်းပူး

၂၀၂၁ ခုှစ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများ 

ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၁

၂၀၂၁ ခုှစ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုများ 

ဝါဆိသုက  န်းဆက်ကပ်လှဒါန်းပဲွ အခမ်းအနားကိ ုယေနနနံက်ပိင်ုးတွင် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)   အေနာ်ရထာခန်းမ၌    ကျင်းပရာ 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်က ဝါဆိုသက  န်း၊ လှဖွယ် 

ပစ ည်းများှင့ ်ေနဆွမ်းတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို     ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်  ေဂါပကအဖွဲ 

ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ်၊  ေနြပည်ေတာ်  လယ်ေဝးမိ ေပါက်မိင ်

ေကျာင်းတိက်ု ပဓာနနာယက၊ အဘဓိဇမဟာရ  ဂု ုဘဒ  ဇနိ  အမှးြပ 

သည့် ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး၏ ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ် 

ကီးများ အပါအဝင် ပင့ဖ်တ်ိထားသည့ ်သဃံာေတာ်  ၁၈ ပါး က ေရာက် 

ချးီြမင့်ေတာ်မူကပီး        ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့အ်တ ူိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက   ၊                    စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက         တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ဥပ ါတသ ိ 

ေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ ဩဝါဒါစရိယ  ဆရာေတာ်၊ ေနြပည်ေတာ် 

လယ်ေဝးမိ  ေပါက်မိင်ေကျာင်းတိုက ်ပဓာနနာယက၊ အဘိဓဇ 

မဟာရ  ဂုု ဘဒ  ဇနိ ထံ ဝါဆိုသက  န်းဆက်ကပ်စ်။

အုပ်ချပ်ေရး ပီြပင်မှ 

မိရာစည်ပင်မည်

ကာကွယ်ေဆးေတွ မကာမီရရှိလာရင် ထိုးှံဖိုအခွင့်အေရး

ရရှိမယ်ဆိုရင် အြမန်ဆုံးထိုးှံဖို လိုအပ်ပါတယ်

အဓိကေတာ ့ေတွဆုခံဲတ့ဲသ့ကူ Positive ြဖစ်သွားပီး ကိယ်ုလည်းသသံယရိှတယ် 

ဆိုရင် မိမိေနအိမ်မှာ ၁၀ ရက်ေလာက်ခွဲေနပီး ကျန်းမာေရးကို ဂုစိုက်ပီးေတာ့ 

သီးြခားေနထိုင်သင့်ပါတယ် 



ဇူလုိင်   ၂၂၊   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

ေကာလာဟလမမှန်သတင်းစကား သတိထား

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

ကားနာစစ်ေဆးဆ ဲ ြပစ်မ ဆိုင်ရာအမ များ ပိတ်သိမ်းြခင်းအမိန်ကိ ုဇူလိုင်လ ၂၀ 

ရကေ်နက ထုတ်ြပန်ခ့ဲေကာင်း သိရိှခ့ဲပါသည်။ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

သည်   လတ်တေလာြဖစ်ေပ ေနေသာ  ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ ကို  ထိေရာက်စွာ 

ကာကွယ်၊ ကုသိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊  သက်ဆိုင်ရာတရားုံးများတွင ်

စွဲဆိုထားသည့် ြပစ်မ များအတွက် တရားစွဲဆိုခံရသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ 

စည်းကမ်းချက်များေကာင့်  ုံးထုတ်စစ်ေဆးိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့်  ချပ်ရက်များ 

ရှည်ကာေနသြဖင့လ်ည်းေကာင်း အချိေသာြပစ်မ ြဖင့ ်စဲွဆိခုရံသည့ ်ိင်ုငသံားများ 

အား သက်ညာစွာစ်းစားပီး ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ အမ များ 

ပိတ်သိမ်းြခင်းအမိန်  ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

ဤအမန်ိသည် အကျ်းေထာင်၊ အချပ်များတွင် တရားစဲွဆိြုခင်းခထံားရသမူျား 

အားလုံးကိ ုအမ ပတ်ိသမ်ိးြခင်းမဟတ်ုေပ။ ၂၀၂၁ ခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁ ရက်ေနှင့် 

ယင်းေနမတိင်ုမကီ ဤအမန်ိေကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ြပစ်မ တစ်ခခုြုဖင့် 

သက်ဆိုင်ရာတရားုံးများတွင် စွဲဆိုခံရသည့် ြပစ်မ ဆိုင်ရာ အမ များအားလုံးကို 

ပိတ်သိမ်း၍ တရားခံများအား အမ မှလ တ်ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ယခုအခါတွင် 

ြမန်မာိင်ုင၌ံ ရာဇဝတ်ြပစ်မ ကျးလွန်သမူျား ယခင်ထက် ပိမုိတုိုးပွားများြပားလာရာ 

လူစုလူေဝးရှိသည့ ်အကျ်းေထာင်၊ အချပ်ခန်းများတွင် ကူးစက်ြမန ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်၊ ကုသေရးကိ ုထည့်သွင်းစ်းစားလာရသည်။

ထိုအြပင ်သက်ဆိုင်ရာတရားုံးများတွင ်စွဲဆိုထားသည့ ်ြပစ်မ များအတွက် 

တရားစဲွဆိခုထံားရသမူျားမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ စည်းကမ်းချက်များေကာင့ ်

ုံးထုတ်စစ်ေဆးိုင်ြခင်းမရှိေပ။ ထိုေကာင့ ်အမ ရင်ဆိုင်ေနရသူများမှာ ချပ်ရက် 

များရှည်ကာေနပီး နစ်နာမ များြဖစ်ေပ ေနသည်။ ယင်းအေြခအေနများေကာင့ ်

တရားစွဲဆိုခံထားရေသာ ိုင်ငံသားများအား သက်ညာစွာစ်းစားပီး အမ များကိ ု

ပိတ်သိမ်းေပးခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိသုိေဆာင်ရက်ခ့ဲြခင်းအေပ  မမှန်သတင်းစကား 

များြဖင့်  အမျိးမျိးအဖုံဖုံ ြပစ်တင်ေဝဖန်ေြပာဆိုမ များရှိလာမည်မှာ ေသချာပါ 

သည်။ ယခုအခါတွင် ဤအမ ကိစ သာမက ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက 

ြပလုပ်သည့် ေကာင်းေသာအမ ကိစ မှန်သမ တုိ၌လည်း မမှန်ေသာသတင်းစကား၊ 

မှားယွင်းေသာ ေကာလာဟလစကားတိုြဖင့် ြပည်သူများ ထင်ေယာင်ထင်မှား 

ြဖစ်ေအာင ်ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ြပလုပ်ေနကသည်ကိ ုေတွရသည်။

ယခုအချန်ိအခါတွင် ြမန်မာုိင်ငံ၌ ကပ်ေရာဂါေဘးကျေရာက်လျက်ရိှရာ ြပည်သူ 

များ ေရာဂါေဘးကင်းေဝးေရးကိ ုဝိုင်းဝန်းကူညီရမည့်အစား မမှန်သတင်းစကား၊ 

ေကာလာဟလများြဖင့် ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ဝိုင်းဝန်းြပလုပ်ေနကသည်ကို ေတွရ 

သည်။ ယခအုချန်ိအခါ၌ ိင်ုငတံိင်ုးိင်ုငတံိင်ုး ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  တိုးပွားေနသည်ကိ ု

သိရှိကပီးြဖစ်ရာ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေအာင ်တမင်တကာြပလုပ်ေန

ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ အကျ်းသားများကိ ုြပန်လ တ်ေပး၍ အဖျက်လပ်ုရပ်များ ြပလပ်ု 

ရန် ကံေဆာင်ေနေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးစနစ်ယိုင်လဲ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသမ  မြပလုပ်ေပးိုင်ေတာ့ေကာင်း စသည်ြဖင့် မမှန် 

သတင်းစကားများ၊ အများြပည်သ ူစိုးရိမ်ထိတ်လန်ဖွယ ်ေကာလာဟလသတင်း 

စကားများကို လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများေပ မှ    သတင်းထုတ်လ င့်မ များ၊   

သတင်းစကားများ  အမျိးမျိးြပလုပ်ေနကသည်ကိ ုေတွရေပသည်။

ြမန်မာိင်ုငကံိ ုဖျက်လိဖုျက်ဆီး ြပလပ်ုေနကေသာ ြပည်ပအေြခစိက်ု ြမန်မာ 

ိုင်ငံသားများ ေဆာင်ရက်ေနသည့် သတင်းမီဒီယာများသည် မိမိတိုလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရမည့ ်သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်များကိ ုမျက်ကွယ်ြပ၍ မမှန်သတင်း 

စကားများ တွင်တွင်ြဖန်ေဝေနကသည်ကို ေတွြမင်ေနရသည်။ သတင်းအရင်း 

အြမစ်ကိ ုေသချာစွာစစိစ်ြခင်းမရိှဘ ဲမှန်လ င်တစ်ဆတ်ိကိ ုတစ်အတ်ိလပ်ု၊ မမှန်လ င် 

စုိးရိမ်ထိတ်လန်ေအာင် ချဲကားသတင်းထတ်ု၊ မေရရာေသာ အချက်အလက်များကိ ု

စိတ်ကူးယ်ပုံေဖာ်ဇာတ်လမ်းထုတ်လုပ်ကာ တိုင်းြပည်အလုံးစု ံပျက်စီးသွားေရး 

အထ ိတစိက်ုမတ်မတ်လပ်ုကိင်ုေနကသည်ကိ ုေတွရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သလူထူ ု

အတွင်း၌လည်း ပါတီတစ်ခုကုိအေကာင်းြပ၍ မမှန်သတင်းများ၊ ေကာလာဟလ 

သတင်းများကိ ုအမုန်းအာဃာတတရားကီးမားစွာြဖင့ ်   ြဖန်ေဝေနကသည်ကိ ု

ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါှင့် ကံေတွေနရချနိ်တွင် လုပ်ကံသတင်းများ၊ သတင်း 

မှားများ၊ ပုံဖျက်သတင်းများ၏ ခိမ်းေြခာက်မ များသည် လွန်စွာကီးမားခဲ့သည်။ 

ဖွံဖိးမ ေနာက်ကျသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအေနြဖင့် မိုဘိုင်းအသုံးြပမ  များလာ 

သည်ှင့အ်မ   ေနာက်ဆက်တဲွဂယက်များြဖစ်သည်ဟ ု   သုံးသပ်ိင်ုသည်။ သိုြဖစ်ရာ 

ယခုကဲ့သိုေသာအေြခအေနတွင်    ြပည်သူများအေနြဖင့်  ေကာလာဟလှင့် 

မှန်ကန်မ မရိှေသာ သတင်းများကိ ုသတြိဖင့ ်ချင့ခ်ျန်ိဖတ် သင့ေ်ပသည်။ သတင်းတ၊ု 

ေကာလာဟလှင့ ်သတင်းအစစ်၊ မှန်ကန်ေသာသတင်းများကိ ုခဲွြခားသြိမင်ိင်ုေသာ 

ဆင်ြခင်ိင်ုသည့ ်နည်းလမ်းြဖင့ ် မမိှိင့မ်မိပိတ်ဝန်းကျင်၊   မမိိိင်ုငေံကာင်းကျိးအတွက် 

ေရှး သင့်ပါေကာင်း။        ။

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၂၁

ဝဿာန်မိုးရာသီ     ေတးသီချင်းများ 

ေဖျာ်ေြဖပဲွ၏  ပဲွစ်(၈)ကိ ု ဇလူိင်ု ၂၃  ရက်  

ည ၈ နာရ ီသတင်းအပီးတွင်  ြမန်မာအ့သ ံ

ှင့ ်ပ်ုြမင်သံကား၌  ထတ်ုလ င့ြ်ပသမည် 

ြဖစ်သည်။ 

ယင်းအစီအစ်ကို    ြမန်မာ့အသံ 

ေခတ်ေပ ေတးဂတီအဖဲွ၏  တီးခတ်မ ှင့် 

အတူ ိုင်ငံေကျာ်အဆိုေတာ်များ ြဖစ်က 

သည့် တင်ဦးေလး၊ ဝိုင်းလမင်းေအာင်၊ 

ထက်ြမက်စိုး၊ ထက်ကို၊ ဟိန်းေဇာ်လင်း၊ 

ေရ ရည်ဝင်း၊ ဘိုမှင့် လွင်လွင်ေမာ်တိုက 

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်ကမည ် ြဖစ်သည်။  

ကေလး  ဇူလိုင်  ၂၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး    ကေလးခိုင ်

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ  ထိန်းချပ်ေရးှင့ ်

အေရးေပ   တုံ ြပန်ေရးေကာ်မတီ၏ 

ဦးေဆာင်လမ်း န်မ ြဖင့် ကေလးမိ၌ 

ဌာနဆိုင်ရာများပူးေပါင်း၍  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပုိး ကူးစက်ြပန်ပွားမ မရိှေစေရးှင့်  

ကူးစက်ေရာဂါ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက် အသပိညာေပး 

ြခင်း၊ ှာေခါင်းစည်းများ အခမဲ့ြဖန်ေဝ 

ေပးြခင်းှင့် ှာေခါင်းစည်းများ တပ်ဆင် 

သွားလာေရး လ ပ်ရှားမ ေဆာင်ရက်ြခင်း

များကိ ုယေန  နနံက်ပိင်ုးက အင်းဝဘဏ် 

ေရှ၌ ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။
ကျန်းမာေရးအသပိညာေပး   းေဆာ် 

ြခင်းှင့် ှာေခါင်းစည်းများ အခမ့ဲြဖန်ေဝ 

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၂၁

ြမန်မာုိင်ငံ၌ လက်ရိှ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ အတွက်  ကလုသမဂ    စမီကံန်ိး 

ဝန်ေဆာင်မ များုံး( UNOPS )မှ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်လျက်ရိှေသာ လက်ရိှစီမံကိန်း 

မှတစ်ဆင့်  အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်

အလုံးေရ ၇၀၀ ထပ်မံေထာက်ပ့ံမည်ြဖစ် 

ေကာင်း  ရန်ကန်ုမိရိှ  ဂျပန်ိင်ုငသံံုံး၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  အတွင်းရှိ 

ကိဗုစ် - ၁၉ လနူာများကိ ု ကသုေပးလျက် 

ရိှသည့ ်ကသုေရးဌာနများသို လိအုပ်ေသာ

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ များအတွက် 

အိမ်သံုးေအာက်ဆီဂျင်စက်များ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခင်းြဖစ်သည်။

ထိုြပင ်  ကိုဗစ် - ၁၉  လူနာများကို 

ကသုမ ေပးေနသည့ ်ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်းရိှ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ဌာနများသို

ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရေသာလူနာ 

များအား  အေရးေပ  သယ်ယူပုိေဆာင်ရန် 

အတွက် လူနာတင်ယာ် ၁၄  စီး မကာမီ 

လ ဲေြပာင်းေပးအပ်မည်    ြဖစ်ေကာင်း  

သိရသည် ။

မျိးမင်းသူရ

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကုသရာတွင ်အသုံးြပရန်အတွက ်ဂျပန်ိုင်ငံမှ 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်ှင့ ်လူနာတင်ယာ်များ ေထာက်ပံ့ေပးမည်

ကေလးမိ၌ ှာေခါင်းစည်းများ တပ်ဆင်သွားလာေရးလ ပ်ရှားမ  ေဆာင်ရက်

ဝဿာန်မိုးရာသ ီေတးသီချင်းများေဖျာ်ေြဖပွဲကို

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၌ ြပသမည်

ထိသုို  တင်ဆက်မ ကိ ု ဇလူိင်ု ၂၅ ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင်  ဒုတိယအကိမ် 

ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                        သတင်းစ်

ြခင်းများကိ ုမိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွမှ 
တာဝန်ရှိသူများ၊    မိနယ်အေထွေထွ  
အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ   ဝန်ထမ်းများ၊ 
ြပန်ကားေရးှင့ ်ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီး 
ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ် 
ဆိုင်ရာ  စီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 
များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲှင့ ်    ယာ်ထိန်းရဲ 
တပ်ဖွဲဝင်များ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ 
ကပီး  ဗိုလ်ချပ်လမ်းတွင် ြဖတ်သန်း 
သွားလာေနကသမူျားအား ှာေခါင်းစည်း 
များ တပ်ဆင်သွားလာေရး အသပိညာေပး 
သည့် လ ပ်ရှားမ ကိ ု ပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်
ခဲ့ရာ ှာေခါင်းစည်း ၅၀၀၀ ေကျာ် ေဝငှ 
ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ဆက်လက်၍ ကျန်းမာေရးအသပိညာ 
ေပး    ေဟာေြပာ  းေဆာ်ြခင်းများကို 
မိေပ ရပ်ကွက်များတွင်  လှည့်လည် 
  းေဆာ်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

    ေမာင်ေကျာ(်ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

ဒတုယိတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း၊ 

ေကာင်စဝီင်များြဖစ်ကသည့ ်ဗိလ်ုချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊  

ဗုိလ်ချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊    ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး  

စိုးထွဋ်၊     အတွင်းေရးမှး     ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

ေအာင်လင်းေဒွး၊  တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး  ဒုတိယ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးရဲဝင်းဦး၊    ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးမ ှတပ်မေတာ်အရာရှိကီး 

များှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ကသည်။

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က အေနာ်ရထာ 

ခန်းမအတွင်းရှိ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား ဖူးေြမာ ်

ကည်ညိ၍ ြမသပိတ်ဆွမ်းေတာ်ှင့ ်ပန်း၊ ေရချမ်း၊  

ဆီမီးတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ထိုေနာက် အစအီစ်အရ ဝါဆိသုက  န်းဆက်ကပ် 

လှဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို  နေမာတဿ  သုံးကိမ် 

ရတ်ဆို ဘုရားကန်ေတာ့ ဖွင့်လှစ်ပီး ေပါက်မိင် 

ဆရာေတာ်ကီးထမှံ ကိုးပါးသလီ ခယံေူဆာက်တည် 

ကသည်။

ဆက်လက်၍  ဆရာေတာ်ကီးများ  ရတ်ပွား 

ချးီြမင့်ေတာ်မူသည့ ်ေမတ သုတ် ပရိတ်တရားေတာ ်

များကို   နာယူကပီး   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က  

ေပါက်မိင်ဆရာေတာ်ကီးထ ံဝါဆိသုက  န်း၊ လှဖွယ်  

ပစ ည်းများှင့ ်  ေနဆွမ်း၊  ခဲဖွယ်၊  ေဘာဇ်တိုကို 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ 

ဒုတိယဥက   ၊    ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ(်ကည်း)က မဟာ 

သဟီနာဒ ဆရာေတာ်ကီးထ ံဝါဆိသုက  န်း၊ လှဖွယ် 

ပစ ည်းများှင့ ်  ေနဆွမ်း၊  ခဲဖွယ်၊  ေဘာဇ်တိုကို 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး ေကာင်စီဝင်များြဖစ်ကသည့်  

ဗိလ်ုချပ်ကီးြမထွန်းဦး၊ ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း၊ 

ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီးစုိးထွဋ်၊ အတွင်းေရးမှး  ဒတုယိ 

ဗိုလ်ချပ်ကီးေအာင်လင်းေဒွးှင့ ်      အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသူများက ဆရာေတာ်၊ သံဃာ 

ေတာ်များထံ ဝါဆိုသက  န်း၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများှင့ ်

ေနဆွမ်း၊ ခဖွဲယ်၊ ေဘာဇ်တုိကုိ အသီးသီးဆက်ကပ် 

လှဒါန်းကသည်။

ထုိေနာက်  ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ေဂါပကအဖဲွ  

ဩဝါဒါစရိယ  ေပါက်မိင်ဆရာေတာ်ကီးက  အု 

ေမာဒနာတရား       ေဟာကားချးီြမင့်ေတာ်မူပီး 

လှဒါန်းမ အစုစုတုိအတွက် ေရစက်သွန်းချ အမ ေပး 

ေဝကကာ ဗုဒ သာသနံ စိရ ံတိ  တ ုသံုးကိမ် ရတ်ဆုိ 

ဆုေတာင်း၍ အခမ်းအနားကို ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း 

သတင်းရရှိသည်။                               သတင်းစ်

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ ဩဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ်၊ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝးမိ ေပါက်မိင်ေကျာင်းတိုက် ပဓာနနာယက၊ အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု ဘဒ   ဇနိ ထံမှ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသူများက ကိုးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်ကစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက     တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် အေနာ်ရထာခန်းမအတွင်းရှိ ဗုဒ ုပ်ပွားေတာ်ြမတ်အား ြမသပိတ်ဆွမ်းေတာ်ှင့် ပန်း၊ 

ေရချမ်း၊ ဆီမီးတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်ဗိုလ်ချပ်ကီးြမထွနး်ဦး ဆရာေတာ်ထ ံလှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ဆက်ကပ်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက   ၊   ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗုိလ်ချပ်မှးကီးစုိးဝင်း မဟာသဟီနာဒ ဆရာေတာ်ကီးထ ံလှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ဗိလ်ုချပ်ကီးတင်ေအာင်စန်း ဆရာေတာ်ထ ံလှဖွယ်ပစ ည်း 

များ ဆက်ကပ်စ်။



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

မိဘြပည်သူများထံသို တိုက်တွန်း  းေဆာ်ချက်
 ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံတွင်     ယခုလတ်တေလာ 

Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 ) ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ  

ြဖစ်ပွားမ  န်းမှာ တိုးတက်ြမင့်မားလျက်ရှိပါသည်။

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

ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေနတွင်  ရန်ကုန်မိ  သီရိမဂ  လာကမ ာေအး 

ကုန်းေြမရှိ  မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူသိမ်ေတာ်ကီး၌  ကျင်းပ 

ြပလုပ်သည့်  ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်  အ  မ 

အကမ်ိ ိင်ုငေံတာ်သဃံမဟာနာယကအဖဲွ ၄၇ ပါးစုညံ ီအစည်း 

အေဝးတွင်       ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲဥက    

ဆရာေတာ်၊   အကျိးေတာ်ေဆာင်ဆရာေတာ်ှင့်   အဖွဲဝင ်

ဆရာေတာ်ကီးများက     လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနေသာ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါ 

အ ရာယ်မှ ကင်းေဝးေစရန်အတွက် ရတနသုတ် ပရိတ်တရား 

ေတာ်ကို ရတ်ပွားသရဇ ာယ်ေတာ်မူေပးခဲ့ပါသည်။

 ထိုအတူ ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ( ပထမအဖွဲခွ ဲ)

ကလည်း လတ်တေလာ ြဖစ်ပွားေနေသာ Coronavirus Disease 

2019 (COVID) - 19) ကမ ာက့ပ်ေရာဂါအ ရာယ်မှ ကင်းေဝးေစ 

ရန်အတွက် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ခုိင်၊ မိနယ်၊ 

ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ အသီးသီးတွင် Coronavirus Disease 2019 

(COVID - 19) ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်ေရး စည်းကမ်းသတ် 

မှတ်ချက်များှင့်အည ီရတနသုတ်၊ ေမတ သုတ် ပရိတ်တရား 

ေတာ်များ ရတ်ပွားသရဇ ာယ်ေစေရးအတွက ်တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ် သဃံနာယကအဖဲွများက မိနယ်သဃံနာယကအဖဲွ 

များသို  န်ကားေဆာင်ရက်ရန ်အဆင့်ဆင့်အေကာင်းကား  

ေလ ာက်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။

 သိုြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင်ရှိေသာ မိဘ 

ြပည်သူများအေနြဖင့် လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနေသာ Coronavirus 

Disease 2019 (COVID - 19) ကမ ာ့ကပ်ေရာဂါအ ရာယ်မ ှ 

ကာကွယ်ိုင်ေရးအတွက ်   ရတနသုတ်ပရိတ်တရားေတာ်ကိ ု

မိမိေနအိမ်တွင်  ေနစ် ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ိုင်ကပါရန ်သာသနာ 

ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနက တိုက်တွန်း  းေဆာ်အပ်ပါ 

သည်။

သာသနာေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းလုပ်ငန်း  

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်    အီလက်ထရန်နစ် 

မှတ်ပုတံင်ြခင်းစနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  လပ်ုငန်း 

ညိ  င်းအစည်းအေဝးကိ ုဇူလိုင်  ၁၆ ရက်ှင့် ဇူလိုင် 

၂၀  ရက်တုိတွင် ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ဦးစားေပးအုပ်စုများ သတ်မှတ်ထားပီးြဖစ်

အစည်းအ ေဝးပထမေနတွင ်   ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး  ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်းက  ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားြခင်းကိ ု ထန်ိးချပ် 

ိင်ုရန်ှင့ ်ကူးစက်မ ြပတ်ေတာက်ေစရန်  ကိဗုစ်-၁၉  

ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်းကုိ ေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိပါေကာင်း၊  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးသည့ ် 

လဦူးေရ  ၁ ဒသမ ၇၅  သန်းကိ ု အလီက်ထရန်နစ်စနစ် 

သုံး Vaccine Management Information System 

သို   ထည့်သွင်းထားရိှရမည်ြဖစ်ပီး   ကာကွယ်ေဆး 

အကိမ်ြပည့်  ထိုးှံပီးသူများ  ေနာက်တစ်ကိမ် 

ထပ်မံမထိုးှံေရး ဂုစိုက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ရရိှလာမည့က်ာကွယ်ေဆးများကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ြခင်း၊    ကူးစက်မ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းှင့ ်

ေရာဂါေကာင့ ်   ေသဆုံးမ ေလ ာ့ချြခင်းတိုအတွက ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းလုပ်ငန်းအား အီလက်ထရန်နစ် 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်လုပ်ငန်းညိ  င်းအစည်းအေဝးကျင်းပ

အကျိးရှိစွာ      အသုံးြပရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှေပးရန်အတွက် ဦးစားေပးအပ်ုစ ု

များ သတ်မှတ်ထားပီး ြဖစ်ေကာင်း။

 ေဆာင်ရက်ရန ်လိုအပ်

အဆိပုါ ဦးစားေပးအပ်ုစအုလိက်ု ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှိင်ုရန်အတွက် အလီက်ထရန်နစ်နည်းပညာကိ ု 

အသုံးြပ၍    အချက်အလက်   ေကာက်ယူြခင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးထိုး မှတ်တမ်းကတ်ြပားထတ်ုေပးြခင်း၊  

ေဆးထိုးစုရပ်တွင ်mobile tablet များ အသုံးြပ၍  

မှတ်တမ်းကတ်ြပားကိ ုScan ြပလပ်ုြခင်း၊ ကာကွယ် 

ေဆး ပထမအကိမ်ှင့ ်ဒုတိယအကိမ်  ထိုးှံြခင်း 

များကို နည်းပညာအသုံးြပ၍  စနစ်တကျစာရင်း 

သွင်းြခင်းတိုကိ ု  ေဆာင်ရက်ရန်  လိုအပ်ေကာင်း၊ 

အဆိပုါကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ တပ်မေတာ်မှ နည်းပညာ 

ဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျားက ကညူေီဆာင်ရက်ေပးမည် 

ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံေပးရမည့်     ဦးစားေပးအုပ်စုအလိုက ် 

စနစ်တကျ  စာရင်းေကာက်ခံိုင်ရန်ှင့ ်ေကာက်ခံ 

ထားသည့စ်ာရင်းအေပ  မတူည်၍ မိနယ်အသီးသီးရိှ  

ေဆးထိုးစုရပ်များတွင ်     ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်း 

လုပ်ငန်း    စနစ်တကျေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်  အီလက် 

ထရန်နစ်မှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ်ြဖင့ ်      ေဆာင်ရက် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရမည့်သူများ 

ေဆးထိုးရမည့ ်ရက်ချန်ိးမတိင်ုမ ီကိတင်၍ QR code  

ပါဝင်ေသာ ေဆးထုိးမှတ်တမ်းကတ်ြပားများ ေဆးထိုး 

စုရပ်အလိုက ်     ကိတင်ေဝငှေပးသွားိုင်ေရးှင့ ်

အသုံးြပသူလွယ်ကူေစေရး၊   အချနိ်ကုန်သက်သာ 

ေစေရးတိုကိုပါ     ထည့်သွင်းစ်းစား    ေဆာင်ရက် 

သွားရန် ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍    ကျန်းမာေရးှင့ ်   အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနမှ     အီလက်ထရန်နစ်   နည်းပညာသုံး 

ကာကွယ်ေဆးထုိး         မှတ်တမ်းကတ်ြပားအတွက် 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ကိ ု န်ကားေရးမှးချပ်  

က     ရှင်းလင်းတင်ြပပီး    နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများကိ ု  ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  

 န်ကားေရးမှးများှင့်   တိုးချဲကာကွယ်ေဆးထိုး 

လုပ်ငန်းစီမံချက်မန်ေနဂျာတိုက  ေဆွးေွးတင်ြပ 

ကသည်။ တပ်မေတာ်မှနည်းပညာဆိုင်ရာ  တာဝန် 

ရှိသူများက     ကူညီပံ့ပိုးေပးိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ 

ကိစ ရပ်များှင့ ်    ေရှဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည့ ်

လုပ်ငန်းများကိ ု    ြပန်လည်ေဆွးေွးခဲ့ကေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင်  ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး စိုးထွဋ် ဆရာေတာ်ထ ံလှဖွယ်ပစ ည်း 

များ ဆက်ကပ်စ်။                                                                                            (သတင်း-ေရှဖုံး)

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ  အတွင်းေရးမှး    ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး    ေအာင်လင်းေဒွး 

ဆရာေတာ်ထံ လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။                                                 (သတင်း-ေရှဖုံး)



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၁

(၁၁) ကိမ်ေြမာက ် မဲေခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ   ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများအစည်းအေဝးကိ ု  ယေနညေနပိုင်းတွင ်  ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့ ်

စနစ်ြဖင့်ကျင်းပရာ  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိလု  င်  ေနြပည်ေတာ်ရိှ  ိင်ုငြံခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ  ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။

အစည်းအေဝးတွင် ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကီးချပ်ှင့ ်

ိုင်ငံြခားေရးှင့ ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေရးဝန်ကီး 

H.E. Prak Sokhonn ှင့် အိ ိယသမ တိုင်ငံ  ြပည်ပေရးရာဝန်ကီး 

H.E. Dr. Subrahmanyam Jaishankar တိုက  ပူးတဲွသဘာပတမိျားအြဖစ် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကပီး  အြခားမေဲခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  အဖဲွဝင် 

ုိင်ငံများြဖစ်ကသည့် လာအုိ၊ ထုိင်းှင့် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံတုိမှ ုိင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးများ ပါဝင်တက်ေရာက်သည်။

အစည်းအေဝးမစတင်မ ီဝန်ကီးများသည ်မဲေခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ ဝက်ဘ်ဆိက်ုကိ ု စတင်ဖွင့လှ်စ်ခဲ့ပီး မေဲခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုနမူနာကိ ု ကည့် ခဲ့ကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးများသည် မေဲခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  

ဦးစားေပးက  များ၏ တုိးတက်မ အေြခအေနကုိ  သံုးသပ်ေဆွးေွး၍ 

အနာဂတ်လုပ်ငန်းစ်များအေပ  အြမင်ချင်းဖလှယ်ခ့ဲကသည်။ ထုိအြပင် 

အိ ိယိင်ုငှံင့် မေဲခါင်ိင်ုငမံျားအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ လပ်ုငန်း 

များ အရိှန်အဟန်ုြမင့်တင် ေဆာင်ရက်သွားရန် သေဘာတညူခီဲ့ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးကိကုိလု  င်က ေဆွးေွး 

ရာ၌ အိ ယိုိင်ငံက ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တုိက်ဖျက်မ အတွက် 

ေဆးပစ ည်းအကအူညမီျား ေပးအပ်မ ၊ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီး၌ 

ပညာသင်ဆုများေထာက်ပံ့ေပးေနမ ၊ ငလျင်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည့်  ပုဂံ 

ဘရုားများ ြပန်လည်ြပြပင်ထန်ိးသမ်ိးေရး၊ ဗဒု ဂယာ၌ မင်းတန်ုးမင်းှင့ ်

(၁၁) ကမ်ိေြမာက် မေဲခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး ကျင်းပ

ဘကီးေတာ်မငး်တုိ  တည်ထားခ့ဲသည့်  သမုိငး်ဝင်ဘုရားပုထုိးှစ်ဆူ 

ြပန်လည်မွမ်းမေံရးအပါအဝင် ြမန်မာယ့်ေကျးမ အေမအွှစ်များ ေရရှည် 

ထိန်းသိမ်းိုင်ေရးအတွက ် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးေနမ ၊   ြမန်မာိုင်ငံကိ ု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်အတွက်   ြမန်ဆန်စွာ  အကျိးြဖစ်ထွန်းေစသည့် 

စီမံကိန်း (QIPs)ငါးခုေပးအပ်မ ှင့် Lines of Credit ေပးအပ်ကူညီေပး 

မ များအတွက် ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် မေဲခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

မ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား   ကျန်းမာေရးလုံ ခံမ ဆိုင်ရာ   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ များကိ ု   နီးကပ်စွာှင့န်က်  င်းစွာ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန် 

အေရးကီးေကာင်း အေလးထားေြပာကားခဲ့သည်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည်  မေဲခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ၏ 

(၂၁)ှစ်တာကာလအတွင်း သိသာထင်ရှားသည့ ်ေအာင်ြမင်မ များရရှ ိ

ေနမ အေပ      အသိအမှတ်ြပေြပာကားခဲ့ပီး    ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင် ့

မဲေခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  မူေဘာင်ေအာက်၌ အြပည့်အဝပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထပ်ေလာင်းေြပာကားခဲ့သည်။

အစည်းအေဝး၌    (၁၁) ကိမ်ေြမာက ်    မဲေခါင်-ဂဂ   ါ    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ     ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးများအစည်းအေဝး၏  ပူးတွဲ 

ေကညာချက်ကိ ု     အတည်ြပချမှတ်ခဲ့ပီး    မဲေခါင်-ဂဂ   ါ    ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ လုပ်ငန်းအစီအစ်   (၂၀၁၉-၂၀၂၂) ဆိုင်ရာ     ြဖစ်ေပ  

တိုးတက်မ အစရီင်ခစံာှင့ ်ြမန်ဆန်စွာအကျိးြဖစ်ထွန်းေစသည့် စမီကံန်ိး 

(QIPs)စာရင်းများအေပ  မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။

မဲေခါင်-ဂဂ   ါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ သည် ေဒသတွင်းလူမ စီးပွားဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးှင့ ် ေဒသတွင်းြပည်သမူျားအကား  ချစ်ကည်ရင်းီှးသည့ ်

ဆက် ယ်မ များ  တုိးြမင့်လာေစေရးတုိအတွက် စေုပါင်းေဆာင်ရက်ရန် 

ရည်ရယ်၍ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်တွင ်လာအိုိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမိ၌  စတင် 

ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။   အိ ိယိုင်ငံှင့်    မဲေခါင်ေဒသခွဲိုင်ငံများ 

ြဖစ်သည့ ်ကေမ ာဒီးယား၊ လာအိ၊ု  ြမန်မာ၊  ထိင်ုးှင့ ်ဗယီက်နမ်ိင်ုငတံိုြဖင့် 

ဖွဲစည်းထားေကာင်း သိရသည်။                                  သတင်းစ်

ရန်ကုန်  ဇူလိုင်  ၂၁

ရန်ကုန်မိေတာ်  စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီဥက    မိေတာ်ဝန်  

ဦးဗိုလ်ေဌးသည ်    ယေနနံနက် 

၈   နာရကီ     အင်းလျားကန်ေပါင် 

ြပည်လမ်း   ဘယ်ဘက်ြခမ်းတွင ်    

ကွန်ကရစ်ေရုတ်ေြမာင်း  ေရစီး 

ေရလာေကာင်းမွန်မ ၊     ကန်ေပါင် 

ေပ ှင့်    ကန်ေပါင်ေအာက်ေြခ    

လူသွားလမ်း        သန်ရှင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ထားရိှမ ကိ ု  လိုက်လ ံ

ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ယင်းေနာက်  မိေတာ်ဝန်က 

ကွန်ကရစ်ေရတ်ုေြမာင်းအတွင်း 

ရိှ  သဲ၊  ုန်းများဆယ်ယူ၍   သစ်ပင် 

ပန်းမန်များေြခရင်း   ြပန်လည် 

အစာေက းထားရိှေရးှင့ ် ေြမာင်း 

အတွင်း ကပ်ငိေပါက်ေရာက်ေန 

သည့်       အပင်များရှင်းလင်းပီး  

အားကစားပစ ည်းများ   ကံခ့ိင်ုမ ရိှ 

ေနေစရန်     အစ်တစုိက်ေဆာင်   

ရက်သွားေရး၊       ဝန်ထမ်းများ 

ကျန်းမာေရးကိ ု         အထူးဂစုိက်ု  

ေဆာင်ရက်သွားေရးတုိကုိ  မှာကား 

ပီး  လုိအပ်သည်များကုိ      ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။                   

                         သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၁ 

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊  

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရးပစ ည်းများအား  ေလေကာင်း၊  ဆိပ်ကမ်း၊ 

နပ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ  ံုးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွငး်  ေနစ် 

ံုးပိတ်ရက်မရိှ  လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်   ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်တွင်   ကုမ ဏ ီ၄၂ 

ခုမှ Oxygen Concentrator  ၁၇၁၇ ခု၊ Oximeter   ၂၀၄၃၈ ခု၊ 

Oxygen Regulator ၆၀၊ NOVA-C Tablets ၄၀၆၀၊ IMMURICH 

Tablets ၃၀၈၀ နယ်စပ် (မူဆယ်၊ ချင်းေရ ေဟာ်၊ ေကာ့ေသာင်း၊ 

ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်) ၌  ကုမ ဏီ ၃၂  ခုမှ Surgical Mask ၃၀၀၂၇ 

kg၊ Oxygen Liquid  ၁၅၅၈၃ ဒသမ ၂ m3ှင့် ၃၈ ဒသမ ၃၂ တန်၊ 

Oxygen Cylinder ၃၈၇၈ ခုတိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း  သတင်း 

ရရှိသည်။               

သတင်းစ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရး ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ 

ေနစ်စစ်ေဆးထုတ်ေပးလျက်ရှိ

အင်းလျားကန်ေပါင ် စိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးလုပ်ငန်းများ  မိေတာ်ဝန် ကည့် စစ်ေဆး

စစ်မှန်ိုးသားသည့ ်ဒီမိုကေရစ ီြဖစ်ေစချင်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

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

ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်/မိနယ်များအလိက်ု မစဲာရင်းစစိစ်ေတွရိှမ များှင့ ်၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ 

အေထွေထေွရးေကာက်ပဲွတွင် မမဲသမာမ ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့ ်မစဲာရင်းအေြခအေနများအား ဌာနဆိင်ုရာဝန်ထမ်းများ သရိှိေအာင် ေြပာကားေဆာင်ရက် 

ေနရန်လိုေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီကို တန်ဖိုးထားပီး စစ်မှန်ိုးသားသည့် ဒီမိုကေရစီြဖစ်ေစချင်ေသာ်လည်း ယခင်ပီးခဲ့သည့် 

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲတွင် ဒီမိုကေရစီကို မိုးမသားြပလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ိုင်ငံေရးအကျပ်အတည်းများ ြဖစ်ေပ ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ကို ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းများအားလုံး နားလည်သိရှိရန်လိုေကာင်း။
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ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

အုပ်ချပ်ေရး ပီြပင်မှ မိရာစည်ပင်မည်
စာချစ်သူ

ိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချပ်ေရးယ ရား ပျက်ြပားေစရန်၊ ရပ်ရာေအးချမ်း 

သာယာေရးှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပျက်ြပားေစရန်  မသမာသူများ၏  

ဆိက်ုဝါးအစဲွအလမ်းများကိ ု ကိယု့်မိ ကိယု့ရ်ာ  သာယာဝေြပာေရးအတက်ွ   

က ်ုပ်တို   ေချခ တ်စွန်လ တ်ကရပါေတာ့မည်။    ေရှးအတီအေတေခတ် 

ကာလများကဲသ့ိုပင်      ကိယု့ရ်ပ်ကိယု့ရ်ာ    သာယာဝေြပာစည်ပင်ေရးအတွက် 

ရပ်မရိပ်ဖများှင့အ်တူ   ပူးေပါင်းလက်တဲွ၍ ကံ လာသမ  အခက်အခဲများကိ ု  

ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်း ေဆာင်ရက်ကရပါမည်။    မည်သည့ေ်ခတ်မဆိ ုအုပ်ချပ်ေရး 

ပီြပင်မှ    မိရာေတွ စည်ပင်ကပါလိမ့်မည်။

“မင်း ေပါက်တူးေပါက်တာ ေြခေထာက်ကိ ုခုတ်မိ 

လမိ့မ်ယ်” ရပ်ကွက်ရိှ ကေလးကစားကွင်းတစ်ခကုိ ု

ရပ်ကွက်သားများ လုပ်အားေပးချံရှင်း၊ ြမက်ခုတ် 

ေဆာင်ရက်ကစ် ကေလးအရယ် က န်ေတာ့အ်ား 

လူကီးတစ်ဦးက ဤသိုသတိေပးေလသည်။

ထိုေနာက် “ေပါက်တူးေပါက်ရင်  ေြခေထာက်ကိ ု

ဒလီိခုျထဲားရတယ်ကွ”ဟ ုနမနူာ လက်ေတွေပါက်ြပ 

ေလသည်။ ထိုလူကီးမှာ  က န်ေတာ်တိုမိနယ်မှ 

ပါတီေကာင်စီလူကီး ြဖစ်ေလသည်။

က န်ေတာ်တို အရယ်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာ ့

ဆိရှုယ်လစ်လမ်းစ်ပါတီေခတ်တွင်   ရပ်ကျိးရာကျိး 

အတွက်  မိသားစုစိတ်ဓာတ်အြပည့်ြဖင့် လူတုိင်း 

ဤသုိတစ်တပ်တစ်အား    ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေလ့ရိှ 

ကသည်။

ေမွိုးေဆာင်း   ေရဝပ်ေလရိှ့သည့ ်  အများပိင်ု 

လမ်းကားေလးတစ်ခုကို   အုတ်ခဲေတွစီေတာ့ 

လည်း အမ်ိတိင်ုးက ကေလးလူကီးမေရး ှစ်လုံးတဲွ၊ 

သုံးလုံးတွဲ အုတ်ခဲေလးေတွကို  ကိုယ်စီကိုယ်စီ 

သယ်ချ၍ လုပ်ေဆာင်ကြပန်သည်။

ေဟာ ရပ်မိရပ်ဖေတ ွဦးေဆာင်မ ြဖင့် အုတ်၊ 

သ၊ဲ ေကျာက်၊   ဘလိပ်ေြမေတရွလာြပန်ေတာသ့ည် 

လမ်းေလးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ေချာေမွေြပြပစ်လာ 

ေအာင် အားလုံးကဝိုင်း၍  လုပ်အားေပးခဲ့က 

ြပန်သည်။ ကေလးအရယ်ြဖစ်လင့က်စား ေမာသည် 

ပန်းသည်ဟု မထင်ခ့ဲ။ ရပ်ကွက် မိသားစုဝင်အချင်းချင်း 

စဟယ်  ေနာက်ဟယ်ြဖင့်    ေပျာ်ရ င်စရာပင ် 

ေကာင်းလှသည်။ လပ်ုအားေပးပဲွတွင် စားခဲရ့သည့် 

ေကာက်ညင်းေပါင်းှင့် ထိုေပျာ်ရ င်ကည်ူးစရာ 

ြမင်ကွင်းကိ ုပစ က တိုင် မေမ့ိုင်ခဲ့ေချ။

လူေတွမူေတွ ေြပာင်းသွား

၁၉၈၈ ခုှစ် ေနာက်ပိုင်းမှာေတာ့ လူေတွ 

မူေတွ ေြပာင်းသွားသည်။    ရပ်ကွက်ေကာင်စီများ 

အစား ရဝတေတွ(ရပ်ကွက်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်

ေဆာက်ေရးအဖွဲ)        ဝင်ေရာက်လာသည်။  

က န်ေတာ်တို ရပ်ကွက်အဖိုမူ အေြပာင်းအလဲက 

နာမည်အေခ အေဝ မ သာ ြဖစ်သည်။   ရဝတ 

ဥက   က  ရပ်ကွက်ထဲက    စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင ်  

လူိုေသ  ရှင်ိုေသ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးေပမို။

တစ်ေန ထုိရဝတဥက   ၏ တန်ဖုိးကုိ က န်ေတာ် 

တို မျက်ဝါးထင်ထင် ေတွလိက်ုရသည်။ လငူယ်ဘဝ  

က န်ေတာ်တို သငူယ်ချင်းတစ်သိက်ုှင့ ်အြခားလမ်း 

က  လူငယ်တစ်အုပ်တုိ    အပ်ုစလုိက်ု   ခိက်ုရန်ြဖစ် 

ပွားခဲသ့ည်။   ှစ်ဖက်မဘိေဆမွျိးများက    ရစဲခန်း 

တွင် အမ ဖွင့်ရန် စီစ်ကေတာ့သည်။ သိုတေစ 

ထိုရဝတလူကီး၏   မျက်ှာချင်းဆိုင ် ေစ့စပ်ေြဖ 

ရှင်းေပးမ ေကာင့ ်လွန်တာရိှလ င် ဝ ာမပိါှင့ ် ကစိ  

ြပတ်သွား၍ ံုးမဂှတ်သုိ ဘယ်သူမ  မေရာက်ခ့ဲက 

ေချ။

အေခ အေဝ  ဘယ်သိုေြပာင်းေြပာင်း ရပ်မိ 

ရပ်ဖလူကီးများသည် ရပ်ကွက်၊   ေကျးရာအတွင်း 

အခါအားေလျာ်စွာ ေပ ေပါက်လာသည့်   အမ  

အခင်းကစိ များကိ ု ကီးသည့အ်မ  ငယ်ေအာင်၊ ငယ် 

သည့အ်မ  ပေပျာက်ေအာင်   စွမ်းေဆာင်ေပးေလရိှ့က 

သလို ရပ်ရာ၏  သာေရး၊   နာေရးကအစ   ရပ်ရာ 

အကျိး   သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ေပးကသူများသာ 

ြဖစ်ပါသည်။

ေရှးြမန်မာဘုရင်များလက်ထက်   အုပ်ချပ်မ  

ယ ရားကီးကို ေလ့လာကည့်ပါက မင်းကီးေတွ၊ 

ဝန်ေတွ၊   မှးကီးမတ်ရာေတွက   ဆင့်ကဲဆင့်က ဲ

အပ်ုချပ်ပီး Local Administration အရ မိသူကီး 

ေအာက်တွင် တိက်ုနယ်သူကီး၊ ိုးိုးေကျးရာသူကီး၊ 

ေကျးရာသူကီးေအာက်မှာမှ    ဆယ်အိမ်ေခါင်း၊ 

ရာေဆာ်၊ ရာစာေရး၊ ရာေခါင်း စသည်ြဖင့ ်ေလ့လာ 

ေတွြမင်ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။  Tax System အရလည်း 

သဿေမဓ အခွန်ကိ ု ၁၀ ဖို ၁ ဖို သတူိုကိ ုစားခွင့ေ်ပး 

ခဲ့ေလသည်။

၁၈၈၅  ခုှစ် အဂ  လိပ်-ြမန်မာ  တတိယစစ်ပွဲ 

အပီး အထက်ဗမာြပည်တစ်ခုလုံး အဂ  လိပ်လက ်

ေအာက်သို     ကျေရာက်အပီးတွင ်     Political 

Institution က  သသိသိာသာ   ေြပာင်းလသွဲားသည်။ 

ကိုလိုနီစနစ်အရ ိုင်ငံအများကီးကို တစ်ပိင်နက ်

တည်း အုပ်ချပ်ရသည်ြဖစ်သည့်အတွက ်  အုပ်ချပ် 

ေရးစနစ်ကို   အဂ  လိပ်က အေပ က  ချပ်ကိုင်ကာ 

ေအာက်တွင်   ေဒသခံများက     ြပန်အုပ်ချပ်ေစ 

သည်။   အေသးစိတ်ကအစ    န်ကားိုင်သည့ ်

ကိုလိုနီဗျိုကေရစီယ ရားကိ ုထူေထာင်ခဲ့သည်။

မိအုပ်၊ မိပိုင်အြဖစ ်ခန်ထား

စစချင်း   မိအုပ်ဆိုသည့ ်   ရာထူးကေလးကိ ု

ဖန်တီးလိုက်သည်။   မိအုပ်ရာထူးကိ ု   ယခင်က 

သတူိုအား သစ ာခသံည့ ်မင်းညမီင်းသားေဟာင်းများ 

သိုမဟုတ်   ေငွခွန်မှး၊   မိသူကီးေဟာင်းများကိ ု

လည်း  ေထာင်ေြခာက်လအထ ိ  ချမှတ်ိုင်သည့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့သည်။ မိအုပ်မိပိုင်များမှာ ဥပေဒ 

ဘွဲရ  ပညာတတ်အများစုြဖစ်၍   တရားစီရင်ေရး 

အပိုင်းတွင်ပါ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ေလသည်။

၁၉၆၂ ခုှစ် ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီအစိုးရ 

ေခတ်တွင် ေခတ်စနစ်အရ ကိလုိနုနီယ်ချဲ၏ အေငွ 

သိုက်များပါေသာ မိပိုင်၊  နယ်ပိုင်၊  အေရးပိုင ်

ဝန်ေထာက်ရာထူးအေခ အေဝ များကိ ု  ေြပာင်းလ ဲ

ေစခဲသ့ည်။ ၁၉၇၄ ခှုစ်   ဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒြဖင့ ်  

အုပ်ချပ်သည့် ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစ်ပါတီ 

ေခတ်တွင်မူ အုပ်ချပ်ေရးယ ရားကို   ြပည်သူ  

ေကာင်စီအဆင့်ဆင့်ြဖင့်       ေရးချယ်ခန်အပ ်   

တာဝန်ေပးေဆာင်ရက်ေစခဲ့သည်။ 

ထိုအတူ နဝတ၊  နယက  အစိုးရေခတ်မှ 

၂၀၀၈ ခုှစ်   ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ   ေပ ေပါက် 

လာေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ  သက်တမ်းှစ်ဆက် 

အထိတိုင်လည်း  ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများကို  

ရပ်ရာသားများကသာ      ေရးချယ်တင်ေြမာက်ခဲ ့

ကေလသည်။

ပီးခဲသ့ည့ ်NLD အစိုးရ ငါးှစ်သက်တမ်းတွင်မ ူ

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများကုိ  အာဏာရပါတီမှ 

ပါတီဝင်များ    ဝင်ေရာက်ေရးချယ်ယှ်ပိင်ေစခ့ဲ၍ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး  အများစုမှာ  အာဏာ 

ရပါတီဝင်များသာ ြဖစ်ခဲ့ေလသည်။

မည်သိုဆိေုစ  ေခတ်တိင်ုး၊  ေခတ်တိင်ုး၊   အဖဲွ 

အစည်းတိင်ုးလိလုိတွုင်  ေကာင်းသရိှူသလိ ု ဆိုးသ ူ

များလည်း    ရှိကပါသည်။    ရပ်ကျိးရာကျိးကိ ု

ေစတနာအြပည့ြ်ဖင့ ်ေနမအား  ညမနား  ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်သမူျားရိှသလိ ုအာဏာပါဝါြပ၍ လပ်ုပိင်ု 

ခွင့်ကို    တလွဲအသုံးချသူများလည်း    ရှိတတ်က 

ပါသည်။

သိုတေစ   ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက်   ရပ်ကျိးရာကျိး 

များကို တာဝန်သိသိ၊  သစ ာရှိရှိ  ေစတနာအြပည့် 

အဝြဖင့ ် ထမ်းရက်ေသာ ရပ်/ေကျးအပ်ုချပ်ေရးမှး 

များသည ်လူအဖွဲအစည်းတွင ်မရှိမြဖစ ်လိုအပ် 

ေပသည်။

ပစ က    ြမန်မာ့ိင်ုငေံရး  အေြပာင်းအလတွဲင် 

မသမာသ ူ      အကမ်းဖက်အဖွဲအစည်းများသည ်

ိင်ုငေံတာ်၏အပ်ုချပ်ေရးယ ရား  ပျက်ြပားေစရန် 

ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ရပ်/ေကျး  ဥက   ှင့ ်  အဖဲွဝင်များ 

ကိ ု ေချာင်းေြမာင်း  လုပ် ကံသတ်ြဖတ်လျက်ရိှက 

သည်။ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ   အသတ်ခံရ 

သည့် ြဖစ်စ်သည် ေမ   ၃ ရက်   ရန်ကုန်မိ 

သာေကတမိနယ ်အမှတ်(၇)ရပ်ကွက ် အုပ်ချပ် 

ေရးမှးတစ်ဦးကုိ ဧည့်စာရင်းတုိင်မည်ဟု အေကာင်း 

ြပ၍ ဓားှင့် ထိုးသတ်ခဲ့ြခင်းက  စတင်ခဲ့သည်ဟု   

ဆိုိင်ုသည်။ ဇလူိင်ုလ ဒတုယိအပတ်တွင်မ ူစာရင်း 

အရ ေဒသအံှရိှ အပ်ုချပ်ေရးမှးများ ေသဆုံးမ မှာ  

၄၀  ခန်အထိ ရိှလာခ့ဲသည်။ ရပ်ေကျးအုပ်ချပ်ေရး

မှးံုးများကုိ မီး  မ ၊   ဗံုးှင့်ပစ်ေပါက်မ များလည်း   

အများအြပား ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။

အကမ်းဖက်မ များ  လပ်ုေဆာင်ရန်  ေလလ  င်း 

ေပ ကတစ်ဆင့်  ေစခုိင်းသူအခါေပး   ဦးပုညတုိ၏ 

ေြမာက်ထိုးပင့်ေကာ်      စကားသံများေကာင့ ်

မသိနားမလည်သူများကလည်း ရပ်ေကျးအဖွဲဝင ်

များသည် သူလ ိ၊ ဒလန်များြဖစ်သည်ဟုဆိုကာ 

အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကိ ု    အားေပးအားေြမာက ်

ြပကြပန်သည်။                စာမျက်ှာ  ၇  သို

တွင်   တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ  ြမစ်ဝက န်းေပ ရှိ 

ေြမာင်းြမခိင်ုသည်  မလူက ရ ံံွေတာကီးြဖစ်ခဲေ့လ 

သည်။ အဂ  လိပ်တိုက စီးပွားေရးအြမင်ြဖင့ ်ထိုရ ံွံ 

ေတာကီးကိ ုစပါးစိက်ုပျိးိင်ုရန် အိ ိယမှ လယ်ကလူ ီ 

လပ်ုသားများ  ေခ ယတူင်သွင်း၍  လယ်ယာေြမများ 

အြဖစ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲပီး စပါးစုိက်ပျိးခ့ဲရာ ြပည်ပ 

သုိပင် တင်ပုိေရာင်းချုိင်သည်အထိ  ေအာင်ြမင်ြဖစ် 

ထွန်းခဲ့ေလသည်။

ရပ်ရာများ      စည်ပင်လာေရးအတွက်လည်း 

သူကီးများကိုခန်အပ်၍ သူကီးလက်စွ ဲ ဥပေဒများ 

ြပ  ာန်းအုပ်ချပ်ေစခဲ့သည်။   အဂ  လိပ်တို  ဘုန်းမီး 

ေနလေတာက်ပစ်ကာလတွင်  ြမန်မာသူကီးတစ်ဦး 

သည် စည်းကမ်းမဲ့အမ  က်ပစ်သူ မိပိုင်ကို သူကီး 

လက်စွဲဥပေဒအရ ဒဏ်ေငွိုက်ခဲ့ဖူးေလသည်။ 

အဂ  လပ်ိအေြပး ဂျပန်အဝင်တွင်လည်း ဂျပန်တို 

က အပ်ုချပ်ေရးယ ရားကိ ုအဂ  လပ်ိမင်းအစိုးရေခတ် 

ကာလကဲ့သိုပင ်  ဆက်လက်ထားရှ ိ  အုပ်ချပ်ေစခဲ့ 

သည်။ ရန်ကုန်မိ   အတွင်းဝန်များုံးတွင ်နယ်ပိုင်၊ 

မိပိုင်၊   လက်ေထာက်မိပိုင်ရာထူးများအတွက် 

လူေတွေမးြမန်းကာ  ေရးချယ်ခန်ထားခ့ဲေလသည်။ 

မိပိုင ်ေမာင် ပံးချိေခ   စာေရးဆရာကီး မန်းတင် 

ြပန်လည်ေပးအပ်သည်။ ေနာက်ပိုင်းတွင ်Colonial 

Social Institution အရ ပညာေရးက B.A ေအာင် 

သည့်သူများကုိ မိအုပ်၊ မိပုိင်အြဖစ် ခန်ထားခ့ဲြပန် 

သည်။

ထိ ုမိအုပ်၊   မိပုိင်များကုိ  အေပ က  Deputy 

Commissioner (DC) ေခ   အေရးပိုင်က  ကွပ်ကဲ 

သည်။ အဂ  လိပ်တုိက ြမန်မာြပည်ကုိ ထုိစ်က ခုိင် 

ဒီစတိတ်  ၃၆ ခုခွဲ၍   အေရးပိုင်များကိ ု  ခန်ထား 

အပ်ုချပ်ေစသည်။ အေရးပိင်ု (DC)များကိမု ူအဂ  လန် 

က  India Civil Services (ICS) စာေမးပွဲကျင်းပ၍ 

ေရးချယ်ခန်အပ်ေစသည်။ ICS စာေမးပဲွကိ ု IA တန်း 

ေအာင်လ င်    ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်ြပသည်။   သို 

အတွက်   အေရးပိုင ်  (DC)  ရာထူးများ စခါစတွင် 

အဂ  လိပ်မျက်ှာြဖများသာ         ြဖစ်ေနခဲ့ကပီး 

ေနာက်ပိင်ုးတွင် ဗမာလမူျိးများ အနည်းအကျ်းြဖစ် 

ခဲ့ကသည်။

အဂ  လိပ်တိုသည်   ၎င်းတို၏ ဗျိုကေရစီ 

ယ ရား ကိ ု    ထိသုိုစနစ်တကျ    တည်ေဆာက်ရာတွင် 

ရည်ရယ်ချက်ှစ်ရပ ်ရှိေလသည်။ တစ်ခုက စီးပွား 

ေရးအရ   တွက်ေြခကိက်ုေစရန်ှင့ ်  ေနာက်တစ်ခကု 

၎င်းတုိ၏  ကုိလုိနီသက်တမ်း   ကာရှည်ခံုိင်ေအာင် 

ြဖစ်ေလသည်။

ြမန်မာြပည်အတွင်းရှိ ခိုင် ဒီစတိတ် ၃၆ ခု 

သည် ၁၉၄၂ ခုှစ်တွင်  လက်ေထာက်မိပိုင်အြဖစ ် 

ေရးချယ်ခန်ထားြခင်း ခံခဲ့ရေလသည်။

ြမန်မာြပည ်           လွတ်လပ်ေရးရပီးစတွင်မ ူ

ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ ဒဏ်ေကာင့်    မိအုပ်၊  

သူကီးအချိ  ရန်ြပသတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရ၍   အချိမိရာ 

များတွင် အပ်ုချပ်မ ပျက်ြပားခဲရ့သည်။ ထိေုသာအခါ 

ရပ်ရာများတွင် ဓားြပ၊ သူခုိးများ ထက ခ့ဲ၍ ဥစ ာရိှသူ 

များမှာ ညစ်ပုန်းေအာင်း   ေြပာင်းေရ အိပ်ကရ 

သည်။ အချိတတ်ိုင်သူများက မိတက်အေြခချ  

ေြပာင်းေရ ကေလသည်။

အုပ်ချပ်ေရးယ ရားကိ ုြပန်လည်တည့်မတ်

၁၉၅၀   ြပည့်ှစ်အလွန်တွင်  တပ်မေတာ်၏ 

တန်ြပန်ထိုးစစ်များေကာင့ ်          မိရာအများစ ု

ေသာင်းကျန်းသူများ၏ေဘးရန်မှ  ကင်းေဝးလာခ့ဲ၍ 

ဖဆပလအစိုးရသည ် အုပ်ချပ်ေရးယ ရားကိ ုြပန် 

လည်တည့မ်တ်ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ည်။ အပ်ုချပ်ေရး 

ယ ရား   ပီြပင်လာသည်ှင့်အမ      စီးပွားေရးကိ ု

ေဇာက်ချေဆာင်ရက်ိုင်သည့်အတွက်  မိရာများ 

စည်ပင်လာသည်။      လူမ အဆင့်အတန်းလည်း 

ြမင့်တက်လာကာ    တိုင်းကားြပည်ရာသည်လည်း  

သာယာဝေြပာလာသည်။

ထိုေခတ်       ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်တွင ်

မိအုပ်မိပိုင်များသည ်တရားစီရင်ေရးအပိုင်းတွင ်



ဇူလုိင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၁

ုိငင်တံစ်ဝန်းလံုးအတုိင်းအတာြဖင့်   ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စအီပါအဝင် တိင်ုးေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အသီး 

သီးမှ   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက ်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တံုြပန်ေရး လုပ်ငန်းစ် 

များှင့်ပတ်သက်ပီး   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာက မ်းကျင်မ  

သင်တန်းကိ ုအွန်လိင်ုးစနစ်ြဖင့ ် ယေနနနံက် ၉ နာရ ီ

ခွဲတွင် ကျင်းပသည်။

တက်ေရာက်

အစည်းအေဝးသို   လူမ ဝန်ထမ်း၊   ကယ်ဆယ် 

ေရးှင့်     ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး    ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ 

ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ု၊ အမတဲမ်းအတွင်း 

ဝန်ှင့်  န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကား 

ေရးမှးချပ်များ၊  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့ ်

လူမ ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတိုမ ှ     ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

သင်တန်းနည်းြပများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများှင့် ပရဟိတအဖဲွအစည်းများမှ ကုိယ်စား 

လှယ်များ Virtual ြဖင့် တက်ေရာက်ကသည်။

ေရှးဦးစွာ   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက    မိနယ် 

အဆင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပ့ံပုိးကူညီေရးအဖဲွများကုိ 

သက်ဆိုင်ရာ    မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှး 

များက ဦးေဆာင်၍ ဖွဲစည်းေဆာင်ရက်သွားရန်ှင့ ်

ေစတနာဝ့န်ထမ်းများအတွက် လိအုပ်ေသာ စက်သုံး 

ဆ၊ီ စားစရတ်ိ၊ ကျန်းမာေရးအကာအကွယ်သုံး ပစ ည်း 

များကိ ုိင်ုငေံတာ်မှ ပ့ံပုိးေပးသွားရန်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ယခသုင်တန်းကိ ုလမူ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

ှင့ ်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့ ်ပူးေပါင်း 

ပီး ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာန၏ တကိျ 

ေသာ လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ိုင် 

ေရးှင့် ပုိးေတွလူနာများ၊ သံသယလူနာများ၊ ထိစပ် 

သူများှင့်ပတ်သက်ပီး    ကူညီေဆာင်ရက်ရာတွင ်

သရိှိလိက်ုနာရန် အချက်များကိ ု စစုည်းြပင်ဆင်ထား 

ပီး သင်တန်းေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း။

ပိုချေဆွးေွးသွားမည်

ယေနသင်တန်းတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ 

အခန်းက  ှင့်  လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ် 

ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ေသာ သိသင့်သည့်အချက်များ၊ 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများ အပါ 

အဝင်    ေြပာဆိုဆက်သွယ်ြခင်းဆိုင်ရာ   စွမ်းရည်၊ 

ှစ်သိမ့် ေဆွးေွးကူညီေပးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်း 

များ၊ ထိခုိက်လွယ်အုပ်စုများြဖစ်သည့် ကုိယ်ဝန်ေဆာင် 

ှင့ ်ုိတုိက်မိခင်များ၊ ကေလးသငူယ်များ၊ မသန်စွမ်း 

သမူျား၊ နာတာရှည်ေရာဂါရိှသမူျား၊ သက်ကီးရယ်အိ ု

များ စသည့ ်အပ်ုစအုလိက်ု ကညူေီစာင့ေ်ရှာက်ြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်ေသာ လိုက်နာရန်များ၊ ေရှာင်ရန် ေဆာင် 

ရန်များကို      ပိုချေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီး ဦးေအာင်ထွန်းခိင်ု 

က အမှာစကားေြပာကားပီး သက်ဆုိင်ရာ ဘာသာ 

ရပ်က မ်းကျင်သမူျားက ဘာသာရပ်များကိ ုရှင်းလင်း  

ပိုချြခင်း၊   ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်   အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးြခင်း၊ အသပိညာမ ေဝြခင်းများ ေဆာင်ရက် 

ကာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။           

သတင်းစ်

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနှင့် လူမ ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနတို

ပူးေပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတွက် လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ ဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းသင်တန်းဖွင့်

 စာမျက်ှာ ၆ မှ

အုပ်ချပ်မ ပျက်ြပား

အကျိးဆက်ကား      အချိရပ်ရာများတွင ်

အုပ်ချပ်မ ပျက်ြပားကာ   ေကျးလက်ေနြပည်သူ 

အချိ       အားကိုးရာမဲ ့     ြဖစ်ကရေလသည်။  

ေတာေကာင်များ  ထက လာ၍ ရာဇဝတ်မ များ 

ထူေြပာလာသည်။

ပီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းက      ပုသိမ်မိရှ ိ

ေချးေငွလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင ်        လုပ်ကိုင်ေနသူ 

ေကျာင်းကုန်းမိ   ေကျးရာတစ်ရာမှ   မိန်းကေလး 

တစ်ဦးကိ ုမသမာသမူျားက ဓားှင့ ်ခတ်ုသတ်ြဖတ် 

ကာ ဆိုင်ကယ်ကိ ုလုယူသွားခဲ့ကသည်။

ကျိက်မေရာမိနယ်    အံကရဲေကျးရာမ ှ

ေကျာင်းဆရာမတစ်ဦးသည်လည်း    အသတ်ခံခ့ဲရ 

သည်။ ုပ်အေလာင်းကုိ  မာကလာေချာင်းအတွင်း  

ြပန်လည်ေတွရှိခဲ့ရေသာ်လည်း    သူစီးနင်းလာ 

သည့်ဆိုင်ကယ်မှာမ ူေပျာက်ဆုံးေနသည်။

ဇူလိုင်လ  ၁၁  ရက်  နံနက်ပိုင်းတွင်  ရန်ကုန် 

မိ မရမ်းကုန်းမိနယ ်   သမိုင်းခုံးေကျာ်တံတား 

အဆင်းနားရိှ ေရ ဆိင်ုတစ်ဆိင်ုကိ ုမသမာသမူျားက 

ေသနတ်ြပ၍ လုယက်သွားကသည်။ 

ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ် တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး   အားနည်းလာသည်ှင့်အမ   ေဒသခံ 

ြပည်သူတုိ၏     လူမ စီးပာွးအဝဝသည်လညး်  

အားနည်းချိယွင်း      ပျက်ြပားလာတတ်သည်။ 

ပစ က    ကိုဗစ်တတိယလ  င်း   ြမင့်တက်လာသည့ ်

အခိက်ုတွင်လည်း အချိရပ်/ေကျးများ၌   ရပ်ကွက် 

အုပ်ချပ်ေရး      ပီြပင်သက်ဝင်မ အားနည်းခဲ့၍       

ကိုဗစ်ကပ်ေဘးအ ရာယ်ကို   ကာကွယ်တားဆီး 

ေရး၊   ကုသေရး၊  ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရက်ေရးအပိုင်း 

တိုတွင် လတ်တေလာ အင်ြပည့်အားြပည့ ် မလုပ် 

ေဆာင်ိင်ုေသးေချ။ ရပ်ရာတွင် အခါအားေလျာ်စွာ  

ြဖစ်တတ်သည့ ်      အချိအမ အခင်းများကိုလည်း  

ဥပေဒှင့်အညီ  ေြဖရှင်းိုင်ရန ်လက်လှမ်းမမီိုင ်

ြဖစ်ေနေသးသည်။

သိုဆိလု င်  ိင်ုငေံတာ်၏ အပ်ုချပ်ေရးယ ရား 

ပျက်ြပားေစရန်၊    ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရးှင့ ်

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပျက်ြပားေစရန် မသမာသူ 

များ၏  ဆိုက်ဝါးအစွဲအလမ်းများကို  ကိုယ့်မိ 

ကိုယ့်ရာ  သာယာဝေြပာေရးအတွက ်  က ်ုပ်တို   

ေချခ တ်စွန်လ တ်ကရပါေတာ့မည်။    ေရှးအတီ 

အေတေခတ်ကာလများက့ဲသုိပင်      ကုိယ့်ရပ် 

ကုိယ့်ရာ    သာယာဝေြပာစည်ပင်ေရးအတွက ်

ရပ်မိရပ်ဖများှင့်အတ ူ       ပူးေပါင်းလက်တွဲ၍ 

ကံလာသမ  အခက်အခဲများကို   ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရက်ကရပါမည်။    မည်သည့်ေခတ်မဆို 

အုပ်ချပ်ေရးပီြပင်မ ှ   မိရာေတ ွ    စည်ပင်ကပါ 

လိမ့်မည်ဟ ုဆိုပါရေစ။      ။

 ကိုးကား  -  ဆရာ ဦးကိုကိုလ  င်၏  လူမ အဖွဲ 

အစည်း၏ စုဖွဲမ   အေြပာင်းအလဲ 

များ(၂) ေဆွးေွးချက်။

ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်   ၂၁
အကမ်းဖက်ြခင်း သင်ှင့အ်နီးဆုံးမှာှင့် 
ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊    တရား 
ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ  ေဆာင်းပါးများ 
စာအုပ်ကို       သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်း 
လုပ်ငန်းက  စီစ်ထုတ်ေဝြဖန်ချသိည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ြမန်မာ့အလင်း 
ှင့် ေကးမုံသတင်းစာတိုတွင ်ေဖာ်ြပခဲ့ 
သည့်  ေဆာင်းပါးများထဲမ ှေဆာင်းပါး 
၆၉ ပုဒ် ေရးချယ်ကာ စုစည်းေဖာ်ြပထား 
သည်။

အဆိုပါ     စာအုပ်တွင်   ပါရှိသည့်  
ေဆာင်းပါးရှင ်ကေနာင် ေရးသားသည့ ်
အကမ်းဖက်ြခင်း  သင်ှင့်အနီးဆုံးမှာ 
ေဆာင်းပါးတွင် “ုိင်ငံတကာက သတ်မှတ် 

ထားတဲ့ အကမ်းဖက်မ ေတွ အမျိးမျိးရှ ိ
တာမှာ အစွန်းေရာက်အမျိးသားေရးဝါဒ 
နဲ  အေြခခံဝါဒီေတွအေပ မှာ ဇာစ်ြမစ်ခံ 
ထားတဲ ့အကမ်းဖက်မ  (အမန်ုးတရားနဲ  

အမန်ုးစကားေတ၊ွ ြပည်သကူိ ုအဆပ်ိခတ် 
ထားတ့ဲ သတင်း အမှားေတွ ပါဝင်ပါတယ်) 
နဲ မှန်ကန်မ မရိှတ့ဲ မျိးချစ်စိတ်၊ အမျိးသား 
ေရးသမိုင်း၊     အမျိးသားေရးစာေပနဲ  
ဒ  ာရီဖန်တီးမ ေတွမှာ    ခိုင်ခိုင်မဲမဲ 
အေြခစိက်ုထားတဲ ့အကမ်းဖက်မ ေတကွ 
အဆိုးရားဆုံးနဲ     အြပစ်မဲ့ြပည်သူကို 
ဒဏ်ရာအေပးဆံုးလုိ ထင်ြမင်မပိါတယ်” 
စသည့ ်အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များအားလုံး 
ကိ ုြပည်သမူျား ဝိင်ုးဝန်းဆန်ကျင်ိင်ုေစ 
ေရး ေရးသားထားသည်။ 

ေဆာင်းပါးရှင ်ကိုသာယာ၏ အမှန် 
ကိုြမင်၍     အမှားကိုြပင်ိုင်ကပါေစ 
ေဆာင်းပါးတွင် “CRPH နဲ  NUG ဆိုတာ 
အိပ်မက်ထဲမှာ စိတ်ကူးယ်ပီး ေလထဲ 

တိက်ုအိမ်ေဆာက်ခ့ဲကတာပါ။ ေဖ့စ်ဘတ်ု 
ေလး၊ အင်တာနက်ေလးနဲ  လိုင်းေပ မှာ 
ဟို န်ကားချက်ထတ်ု၊ မဟတ်ုကဟတ်ု 
က   အမိန်ထုတ်   စတာေတွနဲ     အစိုးရ 

လပ်ုတမ်းကစားေနကတ့ဲ အဆင့်ပဲရိှခ့ဲတာ 
ပါ”ဟု  တိုင်းရင်းသားြပည်သူများှင့ ်
အြပစ်မဲလ့ငူယ်များအား အဖျက်အေမှာင့ ်
ဝါဒမ  င်းများမှ ကင်းလွတ်ေစရန် ေစတနာ 
ေရှထားအကံြပေရးသားထားသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်
ေဆးေပးခန်းထ ဲပင့က်ေူတလွည်း အခိင်ု 
အမာ အိမ်ရာဖွဲ ေဆာင်းပါးတွင ်“ရန်သူ 
မိတ်ေဆွမေရး      လူသားအားလုံးရဲ 
ကျန်းမာသုခအတွက်     မွန်ြမတ်ေသာ 
စိတ်ထားြဖင့ ်   မွန်ြမတ်သည့်  တာဝန် 
ဝတ ရားများကို    ြပန်လည်ထမ်းရက ်
ကွက်လပ်ြဖည့်ကမည့ ်ဆရာဝန် ဆရာမ 
အေပါင်းကိုလည်း    ြပည်သူလူထုကီး 
တစ်ရပ်လုံးက ေမ ာ်လင့ေ်စာင့စ်ားေနက 

ပါပီ”ဟူ၍  ေဆာင်းပါးရှင ်စာချစ်သူက 
CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်ခဲ့ကသည့ ်
ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ြပည်သူ 
များ၏     ကျန်းမာေရးသုခအတွက ်

အကမ်းဖက်ြခင်း သင်ှင့်အနီးဆုံးမှာှင့် ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်းပါးများ စာအုပ်ထုတ်ေဝ

မွန်ြမတ်ေသာ စတ်ိထားြဖင့ ်တာဝန်များ 
ကိ ုြပန်လည်ထမ်းရက်ေစေရး တိက်ုတွန်း 
ေရးသားထားသည်။

ယင်းစာအုပ်ကုိ ေရာင်းေဈးေငွကျပ် 
၃၅၀၀    ြဖင့်   သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်း 
လုပ်ငန်း   စာအုပ်အေရာင်းဆုိင်  အမှတ် 
(၁၇၃/၁၇၅)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း(အလယ်) 
ေကျာက်တံတားမိနယ ်    ရန်ကုန်မိ 
ဖုန်း ၀၁-၈၂၄၈၁၀၂၊      အမှတ်(တ-၅၅)  

သေြပကုန်းေဈး ေနြပည်ေတာ်ရှ ိစာေပ 
ဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု ဖန်ုး ၀၆၇-၃၄၁၄၆၈၁၊ 
အမှတ်(၅၂၉-၅၃၁)    ကုန်သည်လမ်းရှ ိ
စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်     ဖုန်း ၀၁-
၈၃၈၁၄၄၈ ှင့် ၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့် 
၂၂ လမ်းကား မ ေလးမိရိှ စာေပဗမိာန် 
စာအုပ်ဆိုင် ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ တိုသို 
ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း    သိရ 
သည်။                               သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၂၁

ကမာရတ်မိနယ်အတွင်း    ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ 

ြပည်သူများှင့် ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်မ မရိှသူများ 

အသံုးြပေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ကျန်းမာေရးအေထာက် 

အကူြပေအာက်ဆီဂျင်များ စနစ်တကျ ြဖန်ေဝိုင် 

ေရးအတွက်    မိနယ်ေအာက်ဆီဂျင ်   ြဖန်ေဝေရး 

အေထာက်အကူြပေကာ်မတီက ရန်ကုန်အေနာက် 

ပိုင်းခိုင်အတွင်းရှ ိ   မိနယ်များှင့ ်  ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရိှ   မိနယ်များသုိ   ေအာက်ဆဂီျင် 

ြဖန်ေဝရန်အတွက ် ကမာရတ်မိနယ ်  အမှတ် (၄) 

ရပ်ကွက်ရှိ        ြမန်မာ့သေ  ဘာကျင်းလုပ်ငန်းမ ှ

ေအာက်ဆီဂျင်ြဖန်ေဝိုင်ေရး    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည်။

ယင်းသို  ြဖန်ေဝရာတွင ် စနစ်တကျရှိေစေရး 

အတွက် အမှန်တကယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

များေသာ ရပ်ကွက/်ေကျးရာများရှ ိေအာက်ဆီဂျင ်

လိအုပ်မ ရိှေနေသာ ြပည်သမူျားအတွက် တပ်မေတာ် 

ှင့်  အလှရှင်များက  ဇူလိုင် ၁၈ ရက်မှစတင်၍    

လှဒါန်းေပးလျက်ရိှသလိ ု ြပည်ပမှ ေရာက်ရိှလာေသာ 

ေအာက်ဆဂီျင်များကိလုည်း  ြပည်သမူျား  လက်ဝယ် 

အြမန်ေရာက်ရှိေစေရးှင့ ်    အချနိ်ကန် ကာမ မရှိ  

လွယ်ကူလျင်ြမန်ေစေရးတိုအတွက ်        မိနယ်

ေအာက်ဆီဂျင်ြဖန်ေဝေရး      အေထာက်အကူြပ 

ေကာ်မတီှင့် လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများက ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊     သာသနာေရးှင့် 

ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊   သာသနာေရးဦးစီးဌာနက   ၂၀၂၁   ခုှစ်၊ 

(၂၈)ကိမ်ေြမာက ် နိကာယ်စာေမးပွဲကီးကိ ု တစ်ြပည်လုံးရှ ိ ခွင့်ြပ 

စာေြဖဌာန ၇၆ ဌာနတို၌ ၂၁-၆-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရက်ေန  

အထိ ၅ ရက်တိုင်တိုင ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၂။ (၂၈) ကိမ်ေြမာက ်နိကာယ်စာေမးပွဲတွင ်ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရန ်

စာရင်းသွင်း ၁၄၇၆၆ ပါးရိှပီး ေြဖဆိ ု၉၅၈၇ ပါးြဖစ်၍ ကျမ်းစ်အလိက်ု 

ေအာင်ြမင်သ ူစစုေုပါင်း ၃၆၆၆ ပါးြဖစ်ရာ ၃၈.၂၄ ရာခိင်ု န်း ေအာင်ြမင် 

ကပါသည်။

၃။ အပ်ုစ(ု၁) ခဒု ကနကိာယ(ဝနိယပဋိက) ဝနိည်းငါးကျမ်းေြဖဆိုက 

ေသာ  ပုဂ ိလ်တိုတွင်  ငါးကျမ်းေအာင ် ၆၈၀ ပါး၊ ေလးကျမ်းေအာင ်

၂၅၈ ပါး၊  သုံးကျမ်းေအာင် ၂၆၈ ပါး၊  ှစ်ကျမ်းေအာင် ၃၄၈ ပါး၊ 

တစ်ကျမ်းေအာင် ၃၈၄ ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။ ဝိနည်းငါးကျမ်းေအာင ်

၆၈၀ ပါးအနက်  ပထမ၊  ဒုတိယ၊  တတိယ၊  သီလရှင်ပထမရရှိေသာ 

အထူးေအာင် ပုဂ ိလ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က) ခုံအမှတ် ရက-၁၄၊ ဦးဣ က၊ အသက် ၂၂ ှစ်၊ အဘ 

ဦးတင်စိုး၊   ပ နိကာယသာသနဗိမာန်ေကျာင်းတိုက်၊ 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ပထမ)

 (ခ) ခုံအမှတ် ေမှာ်-၂၈၉၊ ရှင်န ိယ၊ အသက် ၂၀ ှစ်၊ အဘ 

ဦးခွန်ဗွာ၊ မဟာဝိဟာရေကျာင်းတိုက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ဒုတိယ)

 (ဂ) ခုံအမှတ် ပူရ-၁၅၅၊ ဦးအဂ ါစာရ၊ အသက် ၂၄ ှစ်၊ အဘ 

ဦးေမာ်သန်ိး၊ မဟာဂ ာုေံကျာင်းတိက်ု၊ အမရပရူမိနယ်၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး (တတိယ)

 (ဃ) ဝိနည်းငါးကျမ်းေအာင ် သီလရှင်များအနက ် ခုံအမှတ် 

မရ-၇၀၊ မယနု ာ၊ အသက် ၃၃ ှစ်၊ အဘ ဦးသန်းေမာင်၊ 

ေရ မိင်သီရိသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (သီလရှင်ပထမ)

၄။ အပ်ုစ ု(၂) ဒဃီနကိာယ(သတု  ပဋိက) သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ 

ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင ်၂၉၁ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင ်၂၃၆ ပါး၊ 

တစ်ကျမ်းေအာင် ၅၅ ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။ ဒဃီနကိာယ် သုံးကျမ်းေအာင် 

၂၉၁ ပါးအနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ သီလရှင်ပထမရရှိေသာ 

အထူးေအာင်ပုဂ ိလ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က) ခုံအမှတ် မရ-၃၊ ဦးေကသဝ၊ အသက် ၃၀ ှစ်၊ အဘ 

ဦးေမာင်ု၊  တိပိဋကမဟာဂ ာံုေကျာင်းတုိက်၊  မရမ်း 

ကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ပထမ)

 (ခ) ခုံအမှတ် မန်း/အမဇ-၁၄၊ ဦးပေညာဘာသာလက  ာရ၊ 

အသက် ၂၃ ှစ်၊  အဘ  ဦးသိန်းေဖ၊  မဟာဓမ ိကာရာမ 

ေရ ကျင်တိုက်မကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး (ဒုတိယ)

 (ဂ) ခုံအမှတ် ေမာ်-၃၊  ဦးသ ီဝ၊  အသက် ၂၉ ှစ်၊ အဘ 

ဦးထွန်းေအာင်၊  ဆင်ြဖစာသင်တိုက်၊  ေမာ်လမိင်မိ၊ 

မွန်ြပည်နယ် (တတိယ)

 (ဃ) ဒီဃနိကာယ(သုတ  ပိဋက)သုံးကျမ်းေအာင ်သီလရှင် 

များအနက် ခံုအမှတ် လွင်-၃၊ မူပစ ီ၊ အသက် ၃၃ ှစ်၊ 

အဘ ဦးစိန်ဝင်း၊ ဗုဒ ဓီတာသီလရှင်စာသင်တုိက်၊ ြပင်ဦးလွင် 

မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး (သီလရှင်ပထမ)

၅။ အပ်ုစ(ု၃) မဇ ိမနကိာယ(သတု  ပဋိက)သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ 

ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင် ၆၃ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင် ၂၃ ပါး၊ 

တစ်ကျမ်းေအာင ်၈ ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။ 

၆။ အပ်ုစ(ု၄) သယံတု နကိာယ (သတု  ပဋိက) သုံးကျမ်းေြဖဆိုက 

ေသာ  ပုဂ ိလ်တိုတွင်  သုံးကျမ်းေအာင ်၂၉ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင ်၂၉ 

ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင ်၆ ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။

၇။ အပ်ုစ ု(၅) အဂ  တု ရနကိာယ (သတု  ပဋိက) သုံးကျမ်းေြဖဆိုက 

ေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်းေအာင ်၁၀၅ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင ်၇၀ 

ပါး၊  တစ်ကျမ်းေအာင် ၃၆ ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။  အဂ  ုတ ရနိကာယ 

သုံးကျမ်းေအာင ်၁၀၅ ပါးအနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိေသာ 

အထူးေအာင်ပုဂ ိလ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က) ခုအံမှတ် ပရူ-၁၊ ရှင်ကဝိ ၊ အသက် ၂၁ ှစ်၊ အဘ ဦးေမာင် 

ြမင့၊် မဟာဂ ာံုေကျာင်းတုိက်၊ အမရပူရမိနယ်၊ မ ေလး 

တိုင်းေဒသကီး (ပထမ)

 (ခ) ခုအံမှတ် မရ-၂၊ ဦးပုညာန ၊ အသက် ၃၁ ှစ်၊ အဘ ဦးပွကီး၊ 

တိပိဋကမဟာဂ ာုံေကျာင်း၊     မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ဒုတိယ)

 (ဂ) ခုံအမှတ် စက-၅၀၊  ရှင်ဝိသိ  ၊  အသက် ၂၃ ှစ်၊ အဘ 

ဦးေမာင်လပ်ု၊ မဟာသေုဗာဓာုေံကျာင်းတိက်ု၊ စစ်ကိင်ုး 

မိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး (တတိယ)

၈။ အပ်ုစ(ု၆) ခဒု ကနကိာယ-၁ (သတု  ပဋိက) ငါးကျမ်းေြဖဆိုက 

ေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် တစ်ကျမ်းေအာင ်၁ ပါးြဖစ်ပါသည်။

၉။ အုပ်စု(၇) ခုဒ ကနိကာယ-၂ (သုတ  ပိဋက) ငါးကျမ်းေြဖဆုိက 

ေသာ ပုဂ ိလ်တုိတွင် ငါးကျမ်းေအာင် ၁ ပါး၊ သံုးကျမ်းေအာင် ၃ ပါးတို 

ြဖစ်ပါသည်။

၁၀။ အပ်ုစ ု(၈) ခဒု ကနကိာယ(အဘဓိမ ပဋိက) (ပထမပိင်ုး) ှစ်ကျမ်း 

ေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် ှစ်ကျမ်းေအာင ်၂၂၆ ပါး၊ တစ်ကျမ်း 

ေအာင် ၈၅ ပါးတိုြဖစ်ပါသည်။  အဘိဓမ ပိဋက ှစ်ကျမ်းေအာင ်၂၂၆ 

ပါးအနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယရရိှေသာ အထူးေအာင်ပုဂ ိလ်များ 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-်

 (က) ခုံအမှတ် မဟမ-၂၊ ဦးဝိမလာလက  ာရ၊ အသက် ၂၅ ှစ်၊ 

အဘ ဦးေအးသွင်၊ ဓမ ဘာဏကေကျာင်း၊ မစုိးရိမ်တုိက် 

သစ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

(ပထမ)

 (ခ) ခုံအမှတ် ပခ-၃၊  ဦးကဝိသာရာလက  ာရ၊  အသက် ၂၆ 

ှစ်၊ အဘ ဦးအုန်းပိုင်၊ သာမေဏေကျာ်စာသင်တိုက်၊ 

ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (ဒုတိယ)

 (ဂ) ခုံအမှတ် ဒဂရ-၅၊ ဦးပညာသုတာလက  ာရ၊ အသက် ၂၅ 

ှစ်၊  အဘ  ဦးဝင်းိုင်၊   တိပိဋကမဟာဂ ဝင်နိကာယ် 

ေကျာင်းတုိက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး (တတိယ)

၁၁။ အုပ်စု(၉) ခုဒ ကနိကာယ (အဘိဓမ ပိဋက) (ဒုတိယပုိင်း)ေလးကျမ်း 

ေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် ေလးကျမ်းေအာင ်၂ ပါး၊ တစ်ကျမ်း 

ေအာင် ၁ ပါးတို ြဖစ်ပါသည်။

၁၂။ အုပ်စု(၁)   ခုဒ ကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)   ဝိနည်းအ  ကထာ 

(မဟာဝိဒူတန်း) သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် သုံးကျမ်း 

ေအာင် ၁ ပါး၊ ှစ်ကျမ်းေအာင် ၁ ပါး၊ တစ်ကျမ်းေအာင် ၉ ပါးတုိြဖစ်ပါ 

သည်။

၁၃။ အပ်ုစ ု(၂) ဒဃီနကိာယ (သတု  ပဋိက)  ဒဃီနကိာယ်အ  ကထာ 

(မဟာဝိဒူတန်း) သုံးကျမ်းေြဖဆိုကေသာ ပုဂ ိလ်တိုတွင် တစ်ကျမ်း 

ေအာင် ၂ ပါးြဖစ်ပါသည်။

၁၄။ အုပ်စု(၈) ခုဒ ကနိကာယ (အဘိဓမ ပိဋက) အ  ကထာ (မဟာ 

ဝိဒူတန်း)  ှစ်ကျမ်းေြဖဆိုကေသာ  ပုဂ ိလ်တိုတွင် ှစ်ကျမ်းေအာင ်

၄ ပါးြဖစ်ပါသည်။

၁၅။ အုပ်စု(၉) ခုဒ ကနိကာယ (အဘိဓမ ပိဋက) အ  ကထာ (မဟာ 

ဝဒိတူန်း)ေြဖဆိုကေသာပဂု ိလ်တုိတွင် တစ်ကျမ်းေအာင် ၁ ပါး ြဖစ်ပါ 

သည်။

၁၆။ (၂၈)ကမ်ိေြမာက် နကိာယ်စာေမးပဲွတွင် ဝဒိတူန်းအပ်ုစ ု၉ အပ်ုစ ု

ှင့ ်မဟာဝဒိတူန်းအပ်ုစ ု၄ အုပ်စုတုိတွင် ကျမ်းစ်အလိက်ု ေအာင်ြမင် 

ကသူေပါင်း ၃၆၆၆ ပါးြဖစ်ပါသည်။

၁၇။ ၁၃၈၃ ခှုစ် (၂၀၂၁ ခှုစ်၊ (၂၈)ကမ်ိေြမာက် နကိာယ်ေအာင်စာရင်း 

အြပည့်အစုံကိ ုိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ Website www.

mahana.org.mm၊ သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန Website 

www.mora.gov.mm ှင့် သာသနာေရးဦးစီးဌာန Website www.

dra.org.mm တုိတွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့် ုိင်ပါေကာင်း သာသနာ 

ေရးဦးစီးဌာနမ ှသတင်းရရှိသည်။  

သတင်းစ်

၁၃၈၃ ခုှစ်(၂၀၂၁ ခုှစ်)၊ (၂၈)ကိမ်ေြမာက် နိကာယ်စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

ကမာရတ်မိနယ်၌ ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပ ေအာက်ဆီဂျင်များ စနစ်တကျ ြဖန် ြဖးေပး

ကမ ာ့အပူချနိ် ေလ ာ့ချဖို အိုဇုန်းလ ာကာကွယ်မ နဲအတူ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်စို



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဆားကြမက်

“ြပည်ပန်းညိ ချိပါလျက် ဆားကြမက်” ဆိစုကားထ ဲ

က ြပည်ပန်းညိ၏အချိကို သုံးေဆာင်ဖူးသူများ 

ရှားသွားေသာ်လည်း ဆားကိမု ူမေလ ာတ့မ်း တိုး၍ 

တိုး၍ စားေနကပါသည်။ ရလဒ်ကား ချိမိန်ေသာ 

ဘဝအရသာကိ ုေရရှည်မခစံားိင်ုဘ ဲေရာဂါေဝဒနာ 

ေတွတိုးလျက်    အသက်တိုကရသူများ များလာ 

ြခင်းြဖစ်သည်။

ဆား စားသုံးမ များုြံဖင့ ်အသက်တိေုစသည်မှာ 

ဟုတ်ပါ့မလားဟု သံသယရိှသူ အြပည့်ပင်။ ြမန်မာ 

တိုက ဆားစားသုံးမ  န်း အြမင့်မားဆံုးြဖစ်ေကာင်း 

ေတွရုသံာမက ရလဒ်အြဖစ် ေသွးတိုးေရာဂါအြဖစ် 

များပီး  ှလုံးှင့ ် ေသွးေကာေရာဂါများ၊ ေလြဖတ်၍ 

ဒုက တိြဖစ် ေသဆံုးရသူများ ရိှေနေကာင်း မှတ်တမ်း 

များအရ သိရှိိုင်ပါသည်။

ဆားကဲ့သိုေသာ  အငန်များစားသုံးမ    လွန်ကဲ

ဆီစားသံုးမ များေသာေကာင့်   အဝလွန်ြခင်း၊ 

ေသွးတိုးြခင်း၊   ှလုံးေရာဂါြဖစ်ြခင်း၊ ဆီးချိြဖစ်ြခင်း၊ 

ေလြဖတ်ြခင်းများ   ြဖစ်သည်မှာလည်း   ေသချာ၏။ 

သိုေသာ်   ဆီစားသုံးမ    အထူးသြဖင့ ် ဆီဆိုးများ 

စားသုံးမ ေကာင့ ်ေရာဂါေပ လာသည်မှာ ြမင်သာ၏။ 

ဆား စားသုံးမ များေသာေကာင့ ်ေရာဂါြဖစ်လာသည် 

ကိုမူ စစ်ေဆးမှသိရ၏။  ပိန်ပိန်ေလးှင့်   ေသွးတိုး 

ြမင့ေ်နေသာ လနူာများကိ ုြမန်မာြပည်တွင် အေတွ 

များလာ၏။  ေမးြမန်းကည့်လုိက်လ င်   ဆားက့ဲသို 

ေသာအငန်များ စားသုံးမ    လွန်ကေဲန၍ြဖစ်ေကာင်း  

သိရ၏။ ထိုအထဲတွင် မငန်ဘဲ အရသာထူးေသာ 

အချိမ န်များမှရသည့ ်ဆိုဒီယမ်ဓာတ်များက ဒုက  

ြဖစ်ေလာက်သည်အထ ိတွန်းပုိေနေကာင်း စားသုံး 

သူတို  သတိမြပမိကေချ။

ဆားအပါအဝင်  အငန်ဓာတ်များ၏ သဘာဝက 

ရသတဏှာကို    ြဖစ်ေစုံ၊   စွဲလမ်းုံသာမက 

မူးယစ်ေဆးဝါးများကဲသ့ို တိုး၍ တိုး၍ သုံးစဲွလိေုသာ 

ဆ များကို   ြဖစ်ေပ ေစ၏။  ဆားေလ ာ့စားလ င်၊ 

အငန်ေပါသွ့ားလ င်  လ ာကသသိာ၏။  ဟင်းမည်မ  

ေကာင်းေကာင်း အရသာမေတွ။ ေရေွးထဲတွင် 

အချိမ န်  ခတ်ထားေသာ “မှန်ေရာင်ဟင်းချိ” ကမှ 

ေသာက်၍ ေကာင်းသလိုလိ ုရှိေတာ့၏။

အချိမ န်ှင့်  ဆားတုိသည်  တဲွဖက်၍ လ ာကုိ 

အကျင့်ပျက်ေစ၏။ နဂုိကပင် အငန်ကဲသည့်  ငါးပိ၊ 

ငါးေြခာက်၊ ငံြပာရည်များှင့်တွဲ၍ အချိမ န်သုံးက 

၏။ ငါးေြခာက်ဖတ်ုကိ ုဆရီ ဲရ ဲဆမ်းထားသည့ ်အေပ  

တွင်    အချိမ န်တစ်ဇွန်းေလာက်ထပ်၍ခတ်ကာ 

ဧည့ေ်ကာင်းေဆာင်ေကာင်းများအတွက် တည်ခင်း 

ဧည့်ခံသည်ကိုလည်း ကံဖူးပါ၏။

အေဝးေြပးလမ်းတစ်ေနရာတွင ်    သန်ရှင်း 

သပ်ရပ်ေသာ    စားေသာက်ဆိုင်ေလးတစ်ခုမှာ 

ေရာင်းချေနသမ  အစာများ အငန်ကဲေနသြဖင့ ်

အေကာင်းရင်းကိ ု ေမးကည့်၏။  ဆိုင်ကေလးမှာ  

အေဝးေြပးယာ်ေမာင်းတို  နားေနရာြဖစ်ေကာင်း၊  

အေဝးေြပးယာ်ေမာင်းတိုမှာ   ကွမ်းယာစားသုံး 

မ များသြဖင့ ်လ ာထေူနပီး  ေတာ်ုတံန်ု ံ  ဆားခတ် 

ထားသည့် ဟင်းလျာများမှာ    မတိုးေတာ့ေကာင်း   

ဆိုင်ရှင်က ရှင်းြပ၏။

ြပန်” တိုက်ပွဲများသည ်  မည်သည့်အခါမှ  နိဂုံးချပ် 

မည်မသိ။ ထိုကာလအတွင်း လူသားေပါင်း  သန်း 

ှစ်ရာနီးပါး  ေရာဂါရ၍  သုံးသန်းမ   ေသလွန်က 

ေလပ။ီ သေုတသနများအရ  မကူးစက်ေသာ  ေရာဂါ 

များြဖစ်ေသာ  ေသွးတိုး၊   ဆီးချိ၊  အဝလွန်၊  အသက် 

ကီး၊  ကိုယ်ခံအားနည်းြခင်းေကာင့ ်       ေရာဂါ 

ပိုး ကူးစက်ေရာဂါ (Communicable Disease - CD)   

ြဖစ်ကာ ေသရြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေပ လွင်လာ၏။

ကိုယ့်ကျန်းမာေရး 

ကိုယ်ဖန်တီးိုင်

NCD ြဖစ်ရြခင်း အေကာင်းရင်းြဖစ်ေသာ ဆီဆုိး 

များစားသုံးြခင်း၊ အချိမ န် ၊ အငန်များ၊ သဘာဝမကျ 

ေသာအစာများ  စားသုံးြခင်းကိမု ူမေလ ာ့ိင်ုကပါ။ 

ေရာဂါေပျာက်ေဆးများ မိုးေပ က ကျလာမည်လား 

ေမ ာ်လင့ေ်နမည့အ်စား  ဆေီလ ာစ့ားဖို၊  ဆားေလ ာ ့

စားဖို၊ အချိမ န်ေလ ာ့စားဖို ခက်ေန၏။ လွယ်လွန်း 

ေသာေကာင့ ် ခက်ေနြခင်း၊ စတ်ိမဝင်စားြခင်း၊ ကိယု့် 

က။ ကျပ်တိက်ု၊ ဆားနယ်၊ အချ်တည်ထားမှ အချန်ိ 

ကာကာ စားသုံးုိင်ရန်အတွက် ဆားသည် အဓကိ 

ဇာတ်ေဆာင်ြဖစ်လာ၏။ ေခ းတလံုးလံုးှင့် အလုပ် 

ေနပူထဲမှာမူ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရေသာ ပုဂ ိလ်များအတွက်  

ဆားလိုအပ်ချက် ပိုများသည်မှာလည်း အမှန်ပင်။

ဆားှင့်ဆားထွက်ပစ ည်းများ 

ေလ ာ့ချစားသုံး

ကွဲြပားေသာ    ေနထိုင်မ ဘဝဟန်ေကာင့ ်

ြဖစ်လာေသာေရာဂါများ (Life - Style Diseases) 

များတွင်   ေသွးတိုး၊   ေလြဖတ်ေရာဂါများသည ်

ယခုအခါ ြမန်မာြပည်တွင် ေရှတန်းေရာက်လာ၏။ 

အချိေတစွား၍ ေသွးတိုး၊ ဆီးချိြဖစ်ရေသာ   ြမန်မာ 

လူချမ်းသာများကိုကည့်၍     အချိေလ ာ့စားဖို  

ပညာေပးေနသည် မှန်ေသာ်လည်း တစ်ိုင်ငံလုံး 

ဆင်းရခဲျမ်းသာမေရး အလွယ်တက ူ   ေပါေပါများများ   

စားသုံးေနေသာ ဆားှင့် ဆားထွက်ပစ ည်းများကို 

ချက်ချင်းေလ ာ့ချစားသုံးဖို တိုက်တွန်းလိုပါ၏။

အငန်ကို    ေလ ာ့စားကည့်ပါ။  သိသိသာသာ 

ေနထိင်ုေကာင်းလာပါမည်။ မမိ၏ိ ခစံားမ ှင့ ်  င်း၍ 

စားေနကျ အငန်ထက်  တြဖည်းြဖည်း ေလ ာစ့ားသွား 

ရန်သာ လိပုါသည်။  စာအပ်ုကီးထကဲ   ကန်ိးဂဏန်း 

ေတထွက် မမိ၏ိ ေနထိင်ုမ ဘဝဟန်ှင့ ်ကိက်ုညရီန် 

ညိရပါမည်။  တိုင်းတာိုင်သည့ ်ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ  

ေတ ွများလှေသာ်လည်း   အလွယ်ဆုံးမှာ   ေသွးတိုးရိှ၊ 

မရှိစစ်ေဆးကည့်ဖိုပင ်ြဖစ်ပါသည်။ 

တစ်လတစ်ခါေလာက်  ပုံမှန်စစ်ေဆးကည့ ်

ုြံဖင့ ်မိမိတုိစားသံုးသင့်သည့် အငန်ဓာတ်ကိ ုချန်ိဆ 

ိင်ုပါသည်။   တစ်ချန်ိက  ေသွးေပါင်တစ်ခါချန်ိလ င် 

တစ်ကျပ်မ သာ ကုန်ကျ၏။ သုိပါလျက် ပံုမှန်ချန်ိမည့် 

သူမရှိ။    အငန်ေတွေလ ာ့စားရသည်ကိ ု   ေရရှည ်

သည်းမခံိုင်သူများလည်းရှိ၏။

ဆရာဝန်ထသွံားလ င်  “ဝါးခ” ကန်ုမှာေကာက် 

သြဖင့ ်ေသွးမချန်ိသရိှူလ င်မ ူလထူအုေြခြပေြဖရှင်း 

မ ရိှပါ၏။ ေခတ်ေပ ဒစ်ဂျစ်တယ် ေသွးတိင်ုးကရိယိာ 

များကိ ု  ငါးတန်းေကျာင်းသားပင ်  အလွယ်တကူ 

သုံးတတ်ပါ၏။ ရာထကဲ အလယ်တန်းေကျာင်းသား 

များကိ ု ေသွးချနိ်နည်းသင်ေပးထားပီး  ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းအြဖစ ်ရာထဲမှာ ေသွးတိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆး 

ကည့်ိင်ု၏။   သတူို၏   မှတ်တမ်းများကိ ု   ေဒသခ ံ

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက    ပုံမှန်စစ်ေဆးပီး 

လိုအပ်သလိုကုသြခင်း၊ လ ဲပိုြခင်းြပိုင်၏။ ဤစီမံ 

ချက်ငယ်များကို ကျန်းမာေရးပညာအလုပ်အြဖစ ်

ဌာနက    ဦးေဆာင်လုပ်ခဲ့ပါ၏။   လူထုကိုယ်တိုင ်

ေသွးတုိးေရာဂါ ကာကွယ်ေရး အငန်ေလ ာ့စားြခင်း 

များကိ ုလိုလိုချင်ချင် ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။      

- လူြဖစ်ေစ၊  တိရစ ာန်ြဖစ်ေစ  ဆားကုိြဖတ်၍ 

မရပါ။

- မရှိမြဖစ်   ဆားကိုလည်း   မများေအာင ်

ချင့်ချနိ်ပါ။ 

- စားမည်ဆိုလ င်လည်း အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ပါ 

ေသာဆားကိုစားပါ။        ။

ဆရာမဲဇာ
ကွမ်းယာကိ ုမြဖတ်ိုင်သည်ှင့်အမ 

ြမန်မာတိုမှာ ကျား၊ မ မေရး ကွမ်းယာစားသုံးမ  

ဓေလ့ရှိ၏။   ကွမ်းစွဲသူများလှ၏။   အေဝးေြပး 

ယာ်ေမာင်းများမှာ     လမ်းခရီးတွင်    အပ်ိမငိက်ုဘ ဲ

အလပ်ုတွင်ရန်  ကွမ်းယာမံတတ်ပီး တစ်ေနလ င် 

ကွမ်းယာ   ငါးဆယ်မက   စားသုံးေလ့ရှိပါသည်။ 

ကွမ်းယာကိ ုမြဖတ်ိင်ုသည်ှင့အ်မ  လ ာက အငန် 

ကိ ု  ပုိ၍ေတာင့်တလာပီး   ကွမ်းစားသံုးမ  အနည်း၊ 

အများသာလ င်ကွာမည်   အငန်ကိက်သည်ကေတာ ့

အတူတူြဖစ်ေတာ့၏။

ထူးြခားြဖစ်စ် တစ်ခအုေနြဖင့ ်ရှမ်းြပည်နယ် 

ထကဲ  ေဒသတစ်ခတွုင်  တစ်ရာလုံး  ေသွးတိုးေရာဂါ 

ြဖစ်ေနသည်ကို   ေတွရ၏။  အဆီ၊  အငန်စားသုံးမ  

ပုံမှန်ြဖစ်လျက ်    ေသွးတိုးေနကသြဖင့ ်   သူတို 

ေသာက်ေနကျေရတွင် ေသွးတုိးေစသည့် ဓာတ်များ 

ပါေနသလားဟ ုယဆူက၏။ ခိင်ုခိင်ုမာမာ သက်ေသ 

ြပဖို အခွင့်အေရး မရခဲ့ေပ။

ေရှးလူကီးများမှာ မကူးစက်ိုင်ေသာ ေရာဂါ 

ြပဿနာ   မများလှပါ။   Non Communicable 

Disease-NCD ဟုေခ ေသာ ထိုေရာဂါများေကာင့ ်

ေရာဂါရြခင်း၊   အသက်တိုြခင်းြဖစ်ခဲ့၏။  ေရာဂါပိုး 

ေကာင့်ြဖစ်ေသာ  ကူးစက်ေရာဂါများေကာင့်သာ 

အေသအေပျာက်များပီး အသက်တိုေစေသာ ကပ် 

ေရာဂါများ ရံဖန်ရံခါြဖစ်ခဲ့၏။ 

လူတိုသည်   ကပ်ေရာဂါြဖစ်မှာ  ေကာက်၏။ 

ေငေွတပွုေံပး၍ ကာကွယ်ဖို၊ ကသုဖို ကိးစားက၏။ 

ေငွမကုန်ဘဲှင့်  ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ် ေစာင့်ေရှာက်ရ 

ေသာအလုပ်များကိုမ ူဦးစားေပးေလ့မရှိေချ။ ယခု 

အြဖစ်များေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုးကီးကိ ု 

ေကျာ်လ ားရန်အတွက်         ကုသေဆးေတွရှာ၏။ 

မေတွ။ ကာကွယ်ေဆးေတွ တစ်မျိးပီးတစ်မျိး 

အချနိ်တိုအတွင်း ေပါလာ၏။  သိုရာတွင် ငိမ်ငိမ ်

မေနေသာ  ေရာဂါပိုးများက   ဗဇီေြပာင်းကာ   မျိးကဲွ 

များ ဖန်တီး၍ တိုက်ခိုက်က၏။ 

ပိုးှင့်လူသားတို၏ “ဘတစ်ြပန်-ကျားတစ် 

ကျန်းမာေရး ကိယ်ုဖန်တီးိင်ုစွမ်းကိ ုမယုံကည်ြခင်း 

များ ေတွိုင်ပါ၏။

ပညာေပးသေူတဘွက်ကလည်း စားပဲွေပ ထိင်ု 

ပီး အင်တာနက်ကိေုခါက်၍         သလိာသည်ကိကုူးကာ 

ကပ်ေပးလုိက်ြခင်း (Copy and Paste) လုပ်ေနက 

သည်ကများ၏။ ဆားေလ ာ့စားသံုးဖုိ တစ်ခုတည်းမှာ 

ပင် မတူကွဲြပားေနေသာ  ေနထိုင်မ ဘဝဟန် (Life 

- Styles) များကိ ုအေြခခေံနေသာ အေကာင်းတရား 

များကို မသိကျိးက န်ြပ၍မရ။ 

ေရခဲေသတ ာသံုးုိင်သူှင့်  ေကာင်အိမ်ထဲမှာ 

ဟင်းထည့ထ်ား၍ စားရသတူို မတူက။ တစ်ေနလပ်ု 

မှ   တစ်ေနစားရသူတုိက   ေရးချယ်စားသံုးရေသာ 

အာဟာရမတူက။  ပူြပင်းေြခာက်ေသွလွန်းေသာ 

အညာေဒသှင့် စွတ်စိုထိုင်းမ  င်းေသာ ေဒသ၊ ေအး 

လွန်းေသာေဒသများတွင ်စားေသာက်ပုံ  (အထူး 

သြဖင့ ်အစားအစာသိမ်းဆည်းပု)ံ ချင်း မတူက။

လက်တစ်ကမ်းမှာ  ေဈးသည်ရိှေသာ  မိြပှင့ ်

ငါးရက်မှတစ်ေဈးထွက်ေသာေဒသမှ လူများမတူ 

အငန်ကိ ု   ေလ ာစ့ားကည့ပ်ါ။  သသိသိာသာ ေနထိင်ုေကာင်းလာပါမည်။ 

မိမိ၏ ခံစားမ ှင့်  င်း၍  စားေနကျအငန်ထက်  တြဖည်းြဖည်း 

ေလ ာ့စားသွားရန်သာ လိုပါသည်။  စာအုပ်ကီးထဲက   ကိန်းဂဏန်း 

ေတွထက်  မိမိ၏ ေနထိုင်မ ဘဝဟန်ှင့် ကိုက်ညီရန်  ညိရပါမည်။   

တိင်ုးတာိင်ုသည့ ်ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ ေတ ွများလှေသာ်လည်း   အလွယ် 

ဆုံးမှာ   ေသွးတိုးရှိ၊ မရှိစစ်ေဆးကည့်ဖိုပင်ြဖစ်။



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

အစီအစ်မှး။        ။ ိုင်ငံတစ်ဝန်း     ကိုဗစ်-၁၉ 

  တတယိလ  င်း ြဖစ်ပွားေနတာ 

နဲပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုကူးစက ်

ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲမ ှ    န်ကားေရးမှး 

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးနဲ     ေတွဆုံေမးြမန်းသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ပထမဆုံးေမးခွန်းအေနနဲ  ြမန်မာိင်ုငမှံာ ထိုးံှ 

ေပးေနတဲ ့ကာကွယ်ေဆးေတနွဲ  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

နဲပတ်သက်ပီး ေနာက်ဆုံးသုေတသနေတွရှိချက် 

ေတွကို ရှင်းြပေပးပါဦး။

ေဒါက်တာခင်ခင်ကီး။       ။ ြမန်မာုိင်ငံကုိ Astra- 

       Zeneca Covishield 

အေနနဲလာပါတယ်။      ဒီေဆးနဲ      ပတ်သက်ပီး 

The Lancet ဂျာနယ်ရဲ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ      ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်

ထိုးထားရင ်  ၇၆   ရာခိုင် န်း   ကာကွယ်ပါတယ်။ 

ှစ်ကိမ်   အြပည့်အဝထိုးပီးရင ်  ၈၂   ရာခိုင် န်း 

ကာကွယ်တာကိ ုသိရပါတယ်။ ဒီလိုမျိး ကာကွယ် 

ေဆးရဲထိေရာက်မ ကို  Clinical Trials Phase 3 

စမ်းသပ်မ ကို    ယူေကိုင်ငံ၊     ဘရာဇီးိုင်ငံနဲ  

ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံတိုမှာ    ြပလုပ်ခဲ့တာြဖစ်ပါ 

တယ်။

၃ ဒသမ ၅ သန်း ထိုးှံေပးပီး

အဂ  လန်ိုင်ငံရဲ  ြပည်သူကျန်းမာေရးဌာနက 

ဒသီေုတသနေတွရိှချက်ကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ် ေမလထတ်ု 

Health and Science Journal မှာ AstraZeneca 

Covishield ှစ်ကိမ် အြပည့်ထုိးထားပါက အိ ိယ

မျိးဗီဇေြပာင်းပိုးြဖစ်တဲ ့‘ဒယ်လ်တာ’ ဗိုင်းရပ်စ်ကိ ု

၆၀  ရာခိုင် န်းနဲ   ယူေကမျိးဗီဇေြပာင်းပိုးြဖစ်တဲ ့

‘အယ်လ်ဖာ’ ဗုိင်းရပ်စ်ကုိ ၆၆ ရာခုိင် န်း ကာကွယ် 

ိုင်တယ်လို   သိရပါတယ်။    ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ  

ဒီေဆးကို လူေပါင်း ၃ ဒသမ ၅ သန်းကို ထိုးှံေပး 

ပီးြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်ထပ်   ြပည်သူေတွကိ ု  ထိုးှံေပးမယ့ ်

ကာကွယ်ေဆးက Sinopharm ြဖစ်ပါတယ်။ ဒေီဆး 

ကို China National Biotec Group Company 

Limited(CNBG)က   ထုတ်ထားတဲ့   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။    ဒီကာကွယ်ေဆးက 

ကိုဗစ်ေရာဂါပိုးကိ ု  အားေပျာ့ေအာင်၊   အားနည်း 

ေအာင်၊ ချည့်နဲေအာင်၊ လူကုိအ ရာယ်မေပးုိင်ေအာင် 

ြပလုပ်ထားတဲ ့    ေဆးအမျိးအစားြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီေဆးရဲ  ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ိုင်စွမ်းကိ ု

သရိှိိင်ုဖိုအတွက် ိင်ုငအံေတာ်များများမှာ စမ်းသပ် 

မ အဆင့်(၃)အထိ   ြပလုပ်ထားပီး   ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီကာကွယ်ေဆး ၂၁ ရက်ြခားပီး ှစ်ကိမ်ထိုးှံခဲ့ 

သေူတကွိ ုပျမ်းမ  ၁၁၂ ရက် ေစာင့်ကည့တ်ဲအ့ခါမှာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ နဲ  ေရာဂါြပင်းထန်လို 

ေဆးုံတက်ေရာက်ရမ ကိ ုထိေရာက်စွာကာကွယ ်

ိုင်မ  အာနိသင် ၇၉ ရာခိုင် န်းရှိတယ်လို သိရပါ 

တယ်။ ဒါက ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွအေနနဲ  ဒေီဆး 

အေပ  ထတ်ုြပန်ထားတဲ ့ထတ်ုြပန်ချက်အရ သရိပါ 

တယ်။

ေနာက်မကာခင် ြမန်မာိင်ုငကံ ဝယ်ယထူားတဲ ့

Sputnik V နဲပတ်သက်ပီး အကျ်းမ တင်ြပလိုပါ 

တယ်။  Sputnik  V   ကို  ေလာေလာဆယ်မှာ 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွရဲ အေရးေပ အသုံးြပိင်ုတဲ ့

ကာကွယ်ေဆးေတထွမှဲာ လက်ရိှမပါဝင်ေသးေသာ် 

လည်း ဒီေဆးကို ုရှားိုင်ငံက အတည်ြပထားတဲ့ 

အြပင်  ိုင်ငံေပါင်း  ၆၀  ေကျာ်မှာ အသုံးြပေနတဲ့ 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေဆးကို ုရှားိုင်င ံ

Gamaleya Research Institute of Epidemiology 

and Microbiology  က  ထုတ်တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒေီဆးက လမှူာြဖစ်ေစတဲ ့အေအးမ၊ိ ှာေစးြဖစ်ေစ 

တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ှစ်မျိးကိ ုယူပီးသုံးတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေဆးရဲထိေရာက်မ က ၉၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင် န်းရိှပီး 

(၃)ပတ်ြခားပီး ှစ်ကိမ်ထိုးှံရတဲ ့ကာကွယ်ေဆး 

အမျိးအစား ြဖစ်ပါတယ်။

ထိေရာက်မ  ၇၈ ရာခိုင် န်းရှိ

ေနာက်တစ်ခုက အိ ိယိုင်ငံထုတ် Covaxin 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာိင်ုငမှံာ အနည်း 

အကျ်း ရရှိသုံးစွဲပီး  ြဖစ်ပါတယ်။ Covaxin ကို 

အိ ိယိုင်ငံက ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်တဲ ့ေဆးြဖစ်ပါ 

တယ်။ အိ ိယိုင်ငံအေနနဲ  ကမ ာ့ကာကွယ်ေဆး 

ထုတ်လုပ်မ ရဲ ၄၀ ရာခိုင် န်းကို ထုတ်လုပ်ေပးေန 

တဲ့  အကီးဆုံးကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်တဲ ့  ိုင်ငံ 

ြဖစ်ပါတယ်။  ဒီေဆးကို  အိ ိယိုင်ငံအစိုးရက 

အေရးေပ    အသုံးြပခွင့်ေပးထားတဲ ့  ေဆးြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေဆးရဲထိေရာက်မ က ၇၈ ရာခိုင် န်းရှိပီး 

(၄)ပတ်ြခားပီး ှစ်ကမ်ိထိုးံှရတဲ ့ေဆးြဖစ်ပါတယ်။ 

Covaxin ကာကွယ်ေဆးကိ ုကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွ 

အေနနဲ  အေရးေပ ကာကွယ်ေဆးအြဖစ ်အသုံးြပ 

ခွင့်ြပိုင်ဖိုလိုအပ်တဲ ့   စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ ေတွကို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး တစ်ပတ်၊ ှစ်ပတ်အတွင်းမှာ 

ပါဝင်ဖို ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွရဲ ေဆးသပိ ံပညာရှင် 

အဖွဲေခါင်းေဆာင်က ေြပာထားပါတယ်။ 

လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ  ဒီကာကွယ်ေဆး 

ေတကွိ ုြပည်သေူတကွိ ုထိုးံှေပးဖို စ်းစားတဲအ့ခါ 

အချက(်၃)ချက်နဲ     မူတည်ပီး     စ်းစားပါတယ်။ 

နပံါတ်(၁) ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွရဲ Pre-Qualified 

ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ရဲလား။   လက်ရှိ    ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်ေဆးေတကွ တစ်ှစ်အတွင်း ထတ်ုလပ်ုရ 

တဲ့ ကာကွယ်ေဆးေတွြဖစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားြဖင့် 

ကာကွယ်ေဆးအများစုက တချိဆုိရင် ဆယ်စုှစ် 

နဲချီပီး  ကာပါတယ်။  အေစာဆုံးကာကွယ်ေဆး 

ထုတ်ုိင်တယ်ဆုိရင် ေလးှစ်ေကျာ် ကာပါတယ်။ 

ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါကို    ကာကွယ်ိုင်ဖိုအတွက ်

ကာကွယ်ေဆးေတွထုတ်တဲ့အခါမှာ    လူေတွရဲ 

အသက်ကို     အြမန်ဆုံးကာကွယ်ိုင်ဖိုအတွက ်

အြမန်ဆုံးထတ်ုလပ်ုရပါတယ်။ အြမန်ဆုံးထတ်ုလပ်ု 

တဲ့အတွက် ေဆးရဲစိတ်ချလုံ ခံမ ၊ ေဘးကင်းမ ကို 

ထည့်သွင်းစ်းစားရပါတယ်။   ဒါေကာင့်   လက်ရှိ 

အေနနဲ  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ Pre-Qualified 

ကာကွယ်ေဆးအြဖစ် သတ်မှတ်ထားတာ မရိှပါဘူး။ 

လက်ရှိမှာ ေမွးကင်းစကေန အသက ်၁၃ ှစ်အထိ 

ြမန်မာိင်ုငမှံာ ကေလးေတကွိ ုထိုးေပးတဲက့ာကွယ်  

ေဆး  ၁၃    မျိးက     ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ 

Pre-Qualified ကာကွယ်ေဆးေတ ွြဖစ်ပါတယ်။

ခွင့်ြပတာေတွရှိ

သိုေသာ်   ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါနဲပတ်သက်ပီး 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွရဲ Pre-Qualified ကာကွယ် 

ေဆးအြဖစ် သတ်မှတ်ထားတာ မရိှေပမယ့် အေရး 

ေပ အသုံးြပခွင့အ်ြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ကာကွယ်ေဆး 

ေတွကို ခွင့်ြပတာေတွရှိပါတယ်။ Covax Facility 

ကေန ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံေတွ၊ ဖွံဖိးဖိုလိုတဲ ့ိုင်ငံေတွ၊ 

အလယ်အလတ်ိင်ုငေံတပွါဝင်တဲ ့ိင်ုငေံပါင်း ၁၉၀ 

ကိ ုကာကွယ်ေဆးေတ ွေပးပိုဖိုအတွက် ေဆာင်ရက် 

ေနပါတယ်။ ဒါေကာင့် နံပါတ်(၁) အချက်အေနနဲ  

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ   Eul   List   မှာပါဝင်တဲ့ 

ကာကွယ်ေဆးေတွကိ ုြမန်မာိုင်ငံမှာ ထိုးှံေပးဖို 

အတွက် ေဆာင်ရက်မှာြဖစ်ပါတယ်။

နပံါတ် (၂) အချက်အေနနဲ  ကာကွယ်ေဆးထတ်ု 

လုပ်တဲ့    ိုင်ငံကေနပီး     သူတိုရဲိုင်ငံမှာရှိတဲ ့

ကာကွယ်ေဆးနဲပတ်သက်ပီး အသအိမှတ်ြပခွင့ရိှ် 

တဲ့ အဖွဲအစည်းကေနပီး အသုံးြပခွင့်ေပးထားတဲ့ 

ကာကွယ်ေဆးေတွဆုိရင် ြမန်မာုိင်ငံမှာ အသံုးြပ 

ပါမယ်။ ဒါကတစ်နည်းအားြဖင့် စိတ်ချရတ့ဲ ကာကွယ် 

ေဆးြဖစ်တယ်ဆိုတာကိ ုသတ်မှတ်လိုရပါတယ်။

နံပါတ်(၃)အချက်အေနနဲ  သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံရဲ 

FDA က အသုံးြပခွင့် အြပည့်အဝ မေပးေပမယ့ ်

သက်ဆိင်ုရာထတ်ုလပ်ုတဲ့ိင်ုငမှံာ အေရးေပ အသုံး 

ြပဖိုအတွက ်  ေလာေလာဆယ်  အသုံးြပခွင့်ေပး 

တယ်ဆုိတ့ဲ ကာကွယ်ေဆးေတွကုိလည်း အသံုးြပ 

ခွင့်ေပးမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ကိုယ့်ိုင်ငံရဲ 

FDA   ကေနပီး   လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်ေတွ၊ 

စာရက်စာတမ်းေတွ၊ စစ်ေဆးမ ေတွ ဆက်လုပ်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ေဆာင်ပီး ြမန်မာိုင်င ံFDA 

က   အတည်ြပချက်ေပးမှသာ    ိုင်ငံအတွင်းကိ ု

ကာကွယ်ေဆး တင်သွင်းခွင့်၊ အသုံးြပခွင့်ေပးမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။   ဒါေကာင့်   ကာကွယ်ေဆးေတွကိ ု

ဘယ်လိုအချက်ေတွနဲ   ကိုက်ညီမ ှ ြပည်သူေတွကို  

ထိုးံှေပးဖိုအတွက် ေရးချယ်တာကိ ုအများအေနနဲ  

ရှင်းပီလို ထင်ပါတယ်။

မကာမီရရှိိုင်ဖွယ်ရှိ

ဒေီနရာမှာ က န်မတို ဝယ်ယထူားတဲ ့ကာကွယ် 

ေဆးေတွအေနနဲ  အိ ိယိုင်ငံက ကာကွယ်ေဆး 

သန်း ၃၀ အနက် ၁၅ သန်းအတွက် ေငွေပးေချပီး 

ြဖစ်ပါတယ်။ သိုေသာ် ှစ်သန်းသာရရိှေသးပါတယ်။ 

သူတိုိုင်ငံရဲ လက်ရှိအေြခအေနမှာ ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ ေတွက  များေနတယ်။  ကမ ာ့လူဦးေရ 

အများဆုံးိုင်ငံထဲမှာ ပါတယ်။ ြဖစ်ပွားေသဆုံးမ  

ေတကွလည်းရိှေနတဲအ့တွက်ေကာင့ ်သူတုိုိင်ငံရဲ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ကုိ အြမန်ဆံုးထိန်းချပ်ုိင်ဖုိအတွက ်

ေဆာင်ရက်ေနရတဲအ့တွက်ေကာင့် ကာကွယ်ေဆး 

ဝယ်ယူထားတဲ ့  တြခားိုင်ငံကိုေပးပိုဖို   အခက် 

အခဲရှိတဲ့အတွက်ေကာင့ ် ယာယီပိတ်ပင်ထားေပ 

မယ့ ်သူတုိုိင်ငံရဲ ြဖစ်ပွားမ နဲေသဆုံးမ က ေမလနဲ  

  င်းစာရင ်အများကီးကျဆင်းလာတယ်လို ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖဲွက အသိအမှတ်ြပထားပါတယ်။ 

မကာမအီိ ိယိင်ုငကံ ထန်ိးချပ်ိင်ုတာနဲ  တစ်ပိင် 

နက် ကာကွယ်ေဆးေရာင်းချထားတဲ့ိုင်ငံေတွကိ ု

ကာကွယ်ေဆးေတွတင်ပိုဖိုကိစ ေတ ွသူတိုေဆာင် 

ရက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ြမန်မာိုင်ငံက 

လည်း    ဦးစားေပးိုင်ငံထဲမှာ    ပါဝင်တဲ့အတွက် 

ကာကွယ်ေဆးေတ ွ     မကာမ ီ     ရရှိိုင်ဖွယ်ရှိပါ 

တယ်။ 

ဒါ့အြပင် ဒီကာကွယ်ေဆးေတွကိ ုအေကာင်း 

ေကာင်းေကာင့ ်  ေနာက်ကျရြခင်း    မရှိရေအာင ်

ကိုယ့်ိုင်ငံသားေတွကိ ုကာကွယ်ေဆး အြမန်ဆုံး 

ထိုးှံိုင်ဖိုအတွက ်ေနာက်ထပ်အစီအစ်အေနနဲ  

တုတ်ိုင်ငံကေန    ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူတာ 

ေတရိှွပါတယ်။ ရှုားိင်ုငကံလည်း ကာကွယ်ေဆး 

ဝယ်ယူတာေတွရိှပါတယ်။ တုတ်ုိင်ငံက ကာကွယ် 

ေဆး ေလးသန်း ဝယ်ယူထားပါတယ်။ Sinovac 

ှစ်သန်းနဲ  Sinopharm ှစ်သန်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင်   တုတ်ိုင်ငံက    အိမ်နီးချင်းိုင်ငံ 

ချစ်ခင်ရင်းှီးမ ရဲ    ြပယုဂ်အြဖစ ်    ေနာက်ထပ် 

Sinopharm  ှစ်သန်းလှဒါန်းဖုိရိှပါတယ်။ ဒါဆိရုင် 

တတ်ုိင်ုငကံ Sinovac  ကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်းနဲ  

Sinopharm ကာကွယ်ေဆးေလးသန်း မကာမရီလာ 

ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီလ စတုတ ပတ်ထဲမှာ Sinovac  

ကာကွယ်ေဆး တစ်သန်းေရာက်ရိှဖွယ်ရိှပီး ဩဂတ်ု 

လ ၆ ရက်၊  ၇  ရက်  ပထမပတ်ထဲမှာ  ေနာက်ထပ် 

ကာကွယ်ေဆး သုံးသန်း  ေရာက်ရှိဖွယ်ရှိပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင်   ဩဂုတ်လမကုန်ခင်မှာ    ေနာက်ထပ် 

ကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်းရရိှဖွယ်ရိှတဲအ့တွက် ဒလီနဲ  

ေရှလအတွင်းမှာ  ကာကွယ်ေဆး  ေြခာက်သန်း 

ေရာက်ရိှိင်ုဖွယ်ရိှတဲအ့တွက် ရရိှပဆီိတုာနဲ  ဦးစား 

ေပးထိုးံှရမယ့ ်လအူပ်ုစေုတကွိ ု အြမန်ဆံုးထုိးံှဖုိ 

လည်း အစီအစ်ေတွ ေရးဆွဲထားပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ကာကွယ်ေဆးေတ ွမကာမရီရိှလာရင် ထိုးံှဖိုအခွင့အ်ေရးရရိှမယ်ဆိရုင် အြမန်ဆုံးထိုးံှဖို 

လိုအပ်ပါတယ်။ ေဒါက်တာခင်ခင်ကီး

ထက်လ ံ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာအစီအစ်
ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှ ဇူလိုင် ၂၀ ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသခဲ့သည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာအစီအစ်ကိ ုြပည်သူများသိရှိိုင်ရန်အတွက ်ြပန်လည်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးှင့ ်ေတွဆုံေမးြမန်းစ်။



 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

ဒါ့အြပင်   ုရှားိုင်ငံကေန   Sputnik V  နဲ  

Sputnik Light ကာကွယ်ေဆးေတကွိ ုဝယ်ယထူား 

တာရိှပါတယ်။ ရှုားိင်ုငကံလည်း အခေုလာေလာ 

ဆယ်မှာ သူတုိုိင်ငံမှာလည်း ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတွ 

ကိ ုထန်ိးချပ်ေနရတဲအ့တွက် ကာကွယ်ေဆးေတကွိ ု

သတူိုအေနနဲ  အြမန်ဆုံးေပးပိုိုင်ဖို ေဆာင်ရက်မယ် 

လို   ယံုကည်ပါတယ်။  မကာမ ီ အချန်ိအတွင်းမှာ 

ရရိှိင်ုဖွယ်ရိှပါတယ်။ Sputnik V က အခလုက်ရိှမှာ 

ိုင်ငံေပါင်း  ၆၀  ေကျာ်မှာ  အသုံးြပေနပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာလည်း ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ(WHO) 

ရဲ အေရးေပ အသုံးြပိင်ုတဲ ့ကာကွယ်ေဆးစာရင်း 

ထဲမှာပါဝင်ဖုိ ကိစ ရပ်ေတွ ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။ 

Sputnik Light က တစ်ကိမ်ပဲထုိးရတ့ဲ ကာကွယ် 

ေဆးြဖစ်ပါတယ်။  တစ်ကိမ်တည်းထိုးရေပမယ့ ်

ကာကွယ်ေဆးရဲ   အာနိသင်က   ၉၂   ရာခိုင် န်း 

ေလာက်ရှိတယ်။ သိုေသာ် Clinical Trials Phase 

ေတ ွပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရက်ေနဆကဲာလြဖစ်တဲ ့

အတွက်ေကာင့ ်ုရှားအေနနဲ  Approved ြဖစ်ပီး 

ပဆီိရုင် ဒါကိ ုတြခားိင်ုငေံတကွိ ုေရာင်းချိင်ုဖွယ် 

ရှိပါတယ်။ 

ရည်မှန်းထား

၂၀၂၁ ခှုစ်မကန်ုခင်မှာ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှဖုိ 

အကျံးဝင်တဲ ့ အသက်  ၁၈  ှစ်အထက်  လူဦးေရ 

၃၈ ဒသမ ၃ သန်းရဲ ထက်ဝက် ၅၀ ရာခိင်ု န်း သန်း 

၂၀ ေလာက်ကို က န်မတို ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးဖို 

ရည်မှန်းထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက 

ြပည်သူလူထုကို ကာကွယ်ေဆးေတွ အခမဲ့ထိုးှံ 

ေပးဖို စီစ်တာနဲ  တစ်ပိင်နက်တည်းမှာ ပုဂ လိက 

က  ကလည်း   ကာကွယ်ေဆးေတွကိ ု  ဝယ်ယူ 

တင်သွင်းြဖန်ချိပီး ေငေွကးအသင့အ်တင့ ်တတ်ိင်ု 

တဲ့သူေတ(ွကာကွယ်ေဆးက    ထိုးထားချင်တယ်၊ 

သိုေသာ်   ဦးစားေပးအုပ်စုထဲမှာ    မပါေသးဘူး။ 

ေစာင့်ေနရမှာစိုးတဲ့အတွက ်     ေလာေလာဆယ် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးထားချင်တယ်၊   ကာကွယ်ချင ်

တယ်ဆိရုင်) ပဂု လကိက  က တင်သွင်းြဖန်ချတိဲ ့

ကာကွယ်ေဆးေတကွိ ုထိုးံှဖိုအတွက် မတ်လထကဲ 

ပဂု လကိက   ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ  အဆင့် 

ြမင့်တင်ဖို ကာကွယ်ေဆးေတွကိ ုတင်သွင်းြဖန်ချ ိ

ခွင့်ြပဖို  ကိစ ေတွကိုလည်း  ခွင့်ြပထားပီး  ြဖစ်ပါ 

တယ်။ တချိကုမ ဏီေတွလည်း ခွင့်ြပချက်ရရှိပီး 

ကာကွယ်ေဆးေတွထုိးံှဖုိအတွက် Pre Order မှာ 

တဲက့စိ ေတကွိလုည်း ေဆာင်ရက်ေနတာ ေတွရိှရပါ 

တယ်။ 

ဒါ့အြပင် အခုက န်မတုိ ဝယ်ယူထားတ့ဲ ကာကွယ် 

ေဆးေတွ၊ ပုဂ လိကက  ေတွအြပင် Covax Facility 

ကလည်း ကာကွယ်ေဆးေတရွရိှဖိုအတွက် ေဆာင် 

ရက်ေနပါတယ်။ Covax Facility ဆိုတာက WHO 

ကေန ကာကွယ်ေဆးနဲပတ်သက်ပီး အားလုံးတန်း 

တညူတီရူရိှဖို ေဆာင်ရက်ထားတဲအ့ဖဲွ ြဖစ်ပါတယ်။ 

Covax Facility ကေန Global Alliance for 

Vaccine နဲ  ပူးေပါင်းပီး  ကာကွယ်ေဆးေတွရရှိဖို 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

ဒီလိုေဆာင်ရက်ရာမှာ  အခုဆိုရင်  ကမ ာ့ိုင်င ံ

၁၉၀   ကို   ကာကွယ်ေဆးေတ ွ ေပးပိုဖိုရှိပါတယ်။ 

လက်ရှိအေနအထားအရ ၁၃၄ ိုင်ငံကို ေပးပိုထား 

ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၂ ရက်မှာ Covax Facility 

အဖဲွအစည်းရဲ ထတ်ုြပန်ချက်အရ ေြပာရြခင်းြဖစ်ပါ 

တယ်။  ၁၃၄  ိုင်ငံကို  ကာကွယ်ေရး  ၉၅ သန်း 

ြဖန် ြဖးထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ က န်မတုိုိင်ငံလည်း 

မကာမီအချနိ်အေတာအတွင်းမှာ Covax Facility 

ကေန ကာကွယ်ေဆးေတ ွေရာက်ရှိိုင်ဖို ေဆာင် 

ရက်လျက်ရှိပါတယ်။ 

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ ဇူလိုင်လ ၇ ရက် 

မဒီယီာေတွဆုပဲွံမှာ ေြပာကားသွားတာရိှပါတယ်။ 

လက်ရိှအေနအထားအရ စက်တင်ဘာလအကန်ုမှာ 

ကမ ာေပ မှာရှိတဲ့   ိုင်ငံအားလုံးရဲ  လူဦးေရ   ၁၀ 

ရာခိုင် န်းကို ကာကွယ်ေဆးထိုးှံဖို လိုအပ်ေနပါ 

တယ်။ ဒါေကာင့် အေရးကီးပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ှစ်ကုန်မှာဆိုရင်   ကမ ာေပ မှာရှိတဲ့    ိုင်ငံေတွရဲ 

လူဦးေရရဲ ၄၀ ရာခိုင် န်း ကာကွယ်ေဆး ထိုးပီးဖို 

လိအုပ်ပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခှုစ် ှစ်လယ်မှာ လဦူးေရရဲ 

၇၀  ရာခိုင် န်း  ကာကွယ်ေဆးထိုးထားြခင်းြဖင့ ်

က န်မတိုသည် ကိဗုစ်-၁၉ ကိ ုေကာက်စရာမလိဘု ဲ

ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်ိုင်တဲ့ အေြခအေနမျိးကို 

ေရာက်ရှိဖို  လိုအပ်ပါတယ်လို  ေြပာထားတာရှိပါ 

တယ်။ 

အခ ုဒလီပိင်ုး၊ ဒတီစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါေတွ ြဖစ်ပွားမ ေတွက တုိးတက်ေနပါတယ်။ 

ဘာေကာင့်လဲဆိုတာနဲ    ပတ်သက်ပီး  WHO   က 

ေတွရှိချက(်၄)ချက်ကို      ထုတ်ြပန်ထားပါတယ်။ 

နပံါတ်(၁)က Variants ေတြွဖစ်ပါတယ်။ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကို ြဖစ်ေစတဲ့ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်က 

မျိးကွဲေတွ ြဖစ်ေပ လာတဲ့အတွက်ေကာင့ ်ကမ ာ 

ေပ မှာ ေရာဂါကူးစက်မ ေတွက ြပန်ပီးြမင့်တက ်

လာြခင်းြဖစ်သလို     အချိေနရာေတွမှာဆိုရင် 

အေတာ့်ကို  အရှိန်အဟုန်နဲ   ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတွ၊ 

ေသဆုံးမ ေတ ွများလာရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ Variants 

က အခေုရာဂါြဖစ်ပွားမ ြမင့တ်က်ေနရြခင်းရဲ ပထမ 

ဦးဆုံးအရင်းခ ံအေကာင်းရင်းြဖစ်ပါတယ်။ 

နံပါတ်(၂)အချက်က    အခုဆိုရင်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားတာ တစ်ှစ်ခဲွေလာက်ရိှပါပ။ီ လေူတ ွ

က ငီးေငွလာကပီ။ ဒါနဲပတ်သက်ရင် လူေတွက 

လွတ်လွတ်လပ်လပ ် မေနရဘူး။  စိတ်ေသာကနဲ  

ေနရတ့ဲအခါ လူေတွက အြပင်ထွက်လာချင်တယ်။ 

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက်က   ထိေတွမ ေတွ 

များလာတယ်။ အဒဲအီခါ လတူစ်ေယာက်က ပိုးရိှရင် 

သူနဲထိေတွတဲ့ Contact Person က များလာပါ 

တယ်။ ဒ ီContact Person က သတူိုရဲ မသိားစဝုင် 

ေတွနဲ  ထပ်ပီးထိေတွမ ေတွြဖစ်ပီး ကူးစက်မ ေတွ 

က များလာရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေကာင့် လူမ ေရး 

အရ   ထိေတွမ ေတွ   များလာတာကလည်း   အခု 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ရဲ ဒုတိယလက်သည ်

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံဖိုပျက်ကွက်

တတယိလက်သည်က လေူတကွကာလာေတာ ့

ကိုဗစ်-၁၉   ကို    ယ်ပါးသလိုြဖစ်လာပီး    သူရဲ 

ေဘးဥပဒ်ြဖစ်ိုင်မ ၊        အ ရာယ်ေပးိုင်မ ကို 

ေလ ာတွ့က်လာကပါတယ်။ ကုိဗစ်-၁၉ ရဲ စည်းကမ်း 

ချက်ေတွြဖစ်တဲ ့  ပါးစပ်နဲှာေခါင်းစည်းတပ်တာ၊ 

လက်ေဆးတာ၊    လူအုပ်စုေတွကို    ေရှာင်တာ၊ 

ေချာင်းဆိုး၊ ှာေချရင် အုပ်ပီးေချာင်းဆိုး၊ ှာေချ 

လပ်ုရမယ်ဆုိတာေတွကုိ မလုိက်နာတာ၊ ေလေကာင်း 

ေလသန်  ရတဲ့ေနရာေတွမှာမေနဘဲ အခန်းကျ်း 

ေတ၊ွ အလုပံတ်ိတဲေ့နရာမှာ စေုဝးကတာ၊ ကာကွယ် 

ေဆးထုိးဖုိအတွက် အခွင့်အေရးရေပမယ့် အချိဆုိ 

ရင်  အယူအဆမှားေတွ၊  အေတွးအေခ မှားေတွ၊ 

သတင်းအမှားေတွေကာင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံဖို 

ပျက်ကွက်တာေတ ွရိှပါတယ်။ အဒဲအီခါ ကိဗုစ်-၁၉ 

စည်းကမ်းချက်ေတကွိ ုလိက်ုနာဖိုပျက်ကွက်တဲအ့ခါ 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတကွ ြမင့တ်က်လာတာရိှပါတယ်။ 

ဒါကတတိယအချက်ြဖစ်ပါတယ်။

စတတု အချက်နဲ အေရးအကီးဆုံးက ကာကွယ် 

ေဆးရရှိမ မညီမ မ ပဲ  ြဖစ်ပါတယ်။  ကမ ာေပ မှာ 

ချမ်းသာတဲ့ိုင်ငံေတွက သူိုင်ငံလူဦးေရရဲ ှစ်ဆ 

ေလာက်ပိုလ ံေအာင်  ကာကွယ်ေဆးေတ ွဝယ်ယူ 

ထားိင်ုတဲ ့အေြခအေနမှာ ဖံွဖိးဖိုလိုအပ်တဲ၊့ ဖံွဖိး 

မ ေနာက်ကျေနတဲ့   တိုင်းြပည်ေတွက   ကာကွယ် 

ေဆးရရိှမ မှာ အခက်အခရိှဲပါတယ်။ ကာကွယ်ေဆး 

ရဲ  ထုတ်လုပ်ိုင်စွမ်းနဲ   ကာကွယ်ေဆးရဲ လိုအပ် 

ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 ဝယ်ယထူားတဲ ့ကာကွယ်ေဆးေတအွေနနဲ အိ ိယိင်ုငကံ ကာကွယ်ေဆး သန်း ၃၀ အနက် ၁၅ သန်းအတွက် 

ေငွေပးေချပီးြဖစ်

 ကာကွယ်ေဆးေတွကို အေကာင်းေကာင်းေကာင့်  ေနာက်ကျရြခင်းမရှိရေအာင် ကိုယ့်ိုင်ငံသားေတွကို 

ကာကွယ်ေဆး  အြမန်ဆုံးထိုးံှိင်ုဖိုအတွက်  ေနာက်ထပ်အစအီစ်အေနနဲ  တတ်ုိင်ုငကံေန  ကာကွယ် 

ေဆးဝယ်ယူတာေတွရှိ

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကို ြဖစ်ေစတဲ့ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်က မျိးကွဲေတွ ြဖစ်ေပ လာတဲ့အတွက်ေကာင့် 

ကမ ာေပ မှာ ေရာဂါကူးစက်မ ေတကွ ြပန်ပီးြမင့တ်က်လာြခင်းြဖစ်သလိ ုအချိေနရာေတမှွာဆိရုင် အေတာ့က်ိ ု 

အရှိန်အဟုန်နဲ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေတွ၊ ေသဆုံးမ ေတွ များလာရြခင်းြဖစ်

ချက်၊ ဝယ်လိအုားက မမ တပါဘူး။ ထတ်ုိင်ုစွမ်းက 

နည်းပါတယ်။ 

အဒဲအီခါ ချမ်းသာတဲ့ိင်ုငေံတကွ အလအုယက် 

နဲ  ကာကွယ်ေဆးကိ ုလိတုာထက်ပိုပီး အမျိးအစား 

အများကီးဝယ်ယူထားတ့ဲအချန်ိမှာ ဖံွဖိးဆဲုိင်ငံ၊ 

ဖွံဖိးဖိုလိုအပ်တဲ ့ိုင်ငံေတွက ကာကွယ်ေဆးရဖို 

မှာ အတားအဆီးြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရိှအေနအထား 

အရ ဖံွဖိးမ လုိအပ်တ့ဲ ုိင်ငံေတွမှာ တစ်ရာခုိင် န်း 

ေတာင်     ကာကွယ်ေဆးရရှိိုင်မ    မရှိပါဘူး။ 

တစ်ရာခုိင် န်းဆုိတာ ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ကုိ 

ေြပာြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ေဆးအြပည့အ်ဝကိ ု

ေြပာြခင်းမဟုတ်ပါဘူး။ 

ဒေီလာက်ေတာင်မှ ရရိှမ အားနည်းေနတဲအ့ချန်ိ 

မှာ ဖံွဖိးဆဲိုင်ငေံတ၊ွ ဖံွဖိးမ လိအုပ်တဲ ့ိင်ုငေံတမှွာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့ ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ၊ ဒီလိုြဖစ်ပွား 

တ့ဲအခါမှာ အသက်ကီးတ့ဲသူေတွ၊ ေရာဂါေနာက်ခံ 

ရှိတဲ့သူေတွမှာ      ေရာဂါပိုးကူးစက်ခံရပီဆိုရင ်

ေသဆုံးမ ကပါ   ေနာက်ကတစ်ပါတည်း   လိုက်ပါ 

တယ်ဆိုတာကို    သိေစချင်ပါတယ်။    ဒါဆိုရင် 

ကာကွယ်ေဆးဟာ ဘယ်ေလာက်အထ ိအေရးပါ 

တယ်။ ကုိဗစ်-၁၉ နဲပတ်သက်တ့ဲ  စည်းကမ်းချက် 

ေတွကို လိုက်နာဖိုဟာ ဘယ်ေလာက်အထ ိအေရး 

ကီးတယ်ဆိုတာကို သတိြပမိမယ်ထင်ပါတယ်။

က န်မတို ိင်ုငအံေနနဲလည်း ရိှတဲစွ့မ်းပကားနဲ  

ကိယု့ြ်ပည်သြူပည်သားေတကွိ ုကာကွယ်ေဆးေတ ွ

အလျင်အြမန်ရရှိိုင်ဖို၊ စိတ်ချရတဲ့ အရည်အေသွး 

ြမင့်တဲ့     ကာကွယ်ေဆးေတွကိ ု   ထိုးှံေပးိုင်ဖို 

အတွက် အဘက်ဘက်က ကိးစားလုပ်ေဆာင်ေနတဲ ့

အတွက်  ကာကွယ်ေဆးေတ ွ မကာမီရရှိလာရင ်

ထိုးံှဖိုအခွင့အ်ေရးရရိှမယ်ဆိရုင် အြမန်ဆံုးထုိးှဖုိံ 

လိုအပ်ပါတယ်။ ေစာင့်ရတဲ့လူေတွအေနနဲလည်း 

စတ်ိရှည်လက်ရှည် ေစာင့ဆ်ိင်ုးပီး ကာကွယ်ေဆးရဲ 

အာနိသင်ကိုလည်း  မကာမီရရှိမယ်၊   ကာကွယ် 

ေဆးမရခင်ကာလမှာလည်း ကိဗုစ်-၁၉ စည်းကမ်း 

ချက်ေတကွိလုိက်ုနာမယ်ဆိရုင် ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့် 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ၊    ေသဆုံးမ ကေန    အများကီး 

ကာကွယ်ိင်ုမယ်ဆိတုာကိ ုေြပာကားလိပုါတယ်။ 

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။     

ေရတာရှည ်  ဇူလိုင်   ၂၁

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ် မိလှနယ်ေြမရစဲခန်းရိှ 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရေသာ  ရဲတပ်ဖွဲဝင်အချိှင့ ်

မသိားစဝုင်များ အသွားအလာကန်သတ်မ များ ေဆာင်ရက်ထား 

သြဖင့်    မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက    ဦးဥက ာသန်းှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ယမန်ေနညေန ၄ နာရီက ရဲစခန်းြပင်ပ၌  

ကက်ဥအလုံး ၂၀၀၊  မားမားေခါက်ဆွဲေြခာက ်  သုံးေသတ ာ၊ 

တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စု ံ၂၀၊ လက်သန်  ေဆးရည် 

ဘူးကီး သုံးဘူး၊   ခွဲစိတ်ခန်းသုံး  ှာေခါင်းစည်း  ၅၀၀  တိုကို 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ခဲ့ရာ မိလှနယ်ေြမရဲစခန်း စခန်းမှး ရဲအုပ် 

မိုးေကျာ်စိုးက လက်ခံရယူသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းေဆာင ်

ရာတွင် အထူးဂုြပေဆာင်ရက်ကရန ်ဥက    ဦးဥက ာသန်းက 

ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုလွင်(ဆွာ)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသူများအား ေထာက်ပံ့ပစ ည်းများ ေပးအပ်



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ဂျကာတာ   ဇူလိုင်  ၂၁

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌  တစ်ရက်တာကာလအတွင်း  

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၇၇၂ ဦး  ရှိလာ 

ေသာေကာင့ ်   ိုင်ငံအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၂၉၈၃၈၃၀ ရှိလာပီး တစ်ရက် 

တာကာလအတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့  ်

ေသဆုံးသူ ၁၃၈၃ ဦး ရှိေသာေကာင့ ်      အဆိုပါ 

ေရာဂါေကာင့ ်    ေသဆုံးသူ ၇၇၅၈၃ ဦး      ရှိလာ 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနေြပာကား 

သည်။ 

အလားတူ  ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်သက်သာလာသေူပါင်း ၂၃၅၆၅၅၃ ဦး ရိှလာ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ုိင်ငံအတွင်းရိှ ြပည်နယ် ၃၄ ခုတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ပျံှံလျက်ရှိပီး  အချိေဒသများတွင် 

ဒယ်လ်တာ   ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ 

ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိအချနိ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆး     ထိုးှံေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

အရှိန်ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇူလိုင်  ၂၁

မေလးရှားိုင်ငံ၌  ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူ ၁၉၉ ဦးရှိြခင်းေကာင့်  ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်းတွင်  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း ၇၄၄၀ ရှိလာေကာင်း    မေလးရှား 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ထိုြပင် မေလးရှားိင်ုင၌ံ ယေနတွင် ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၁၉၈၅ ဦး   ထပ်မံေတွရှိ 

ခဲေ့ကာင်း၊ ယင်းကူးစက်ခရံသမူျားအနက်မှ ၁၁၉၇၈ 

ဦးသည် ြပည်တွင်း၌  ကူးစက်ခရံသမူျားြဖစ်ေကာင်း 

ှင့် ခုနစ်ဦးသည် ြပည်ပမ ှ ြပန်လာသူများအနက်မ ှ

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း မေလးရှားကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ  န်ကားေရးမှးချပ် ဟစ်ရှမ်အဗ ဒလူာ 

က  သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်တွင ် ေြပာကား 

သည်။

လက်ရိှတွင် မေလးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

မနီလာ   ဇူလိုင်  ၂၁ 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရသ ူ၆၅၆၀ ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ  ိုင်ငံအတွင်း၌  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၁၅၂၄၄၄၉ ဦးရှိလာေကာင်း ဖိလစ်ပိုင ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန် 

သည်။ 

အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၃၂ ဦး 

ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၂၆၈၇၄ ဦးရှိလာသည်။ 

ထိုြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦး     ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ 

အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့ ေသဆုံးသည့်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းေပါင်း ၁၀၁ ဦးရှိပီြဖစ်သည်။ ဇူလိုင် ၁၉ 

ရက်အထ ိ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည့်  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းေပါင်း ၂၁၂၄၅ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

စစ်ေဆးမ များြပလုပ်

လဦူးေရ သန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်ရိှသည့် ဖလိစ်ပိင်ု 

ိုင်ငံ၌ ြပည်သူ ၁၅ သန်းေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးမ များြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ေပကျင်း  ဇူလိုင်  ၂၁

တတ်ုိင်ုငအံလယ်ပိင်ုး  ဟနီန်ြပည်နယ်၌ မိုးသည်း 

ထန်စွာ ရာသွန်းမ ေကာင့ ်၂၅ ဦးေသဆုံးပီး ခုနစ်ဦး 

ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိေကာင်း          ေဒသဆိုင်ရာ 

အာဏာပုိင်များက   ဇူလုိင် ၂၁ ရက်  မွန်းလဲွပုိင်းတွင်  

ြပလုပ်သည့ ်  သတင်းစာရှင်းလင်းပွ ဲ တစ်ရပ်တွင် 

ေြပာကားသည်။

ေကျးလက်၊ မိနယ်ှင့်  ခိုင်စုစုေပါင်း ၈၉ ခု 

တုိမှ    လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၄ သန်းေကျာ်သည် ဇူလုိင် 

၁၆ ရက် ေနာက်ပိုင်းမှစတင်ကာ  မိုးသည်းထန်စွာ 

ရာသွန်းမ ဒဏ်ခံခဲ့ရေကာင်းှင့ ်လူဦးေရ ၁၆၄၇၁၀ 

ခန်အား ေဘးကင်းရာသို ေရ ေြပာင်းေပးခဲရ့ေကာင်း 

ဟီနန်ြပည်နယ် ေရကီးမ ှင့် မိုးေခါင်မ  ကယ်ဆယ် 

ေရးဌာနချပ်မှ    န်ကားေရးမှး   ဆူေရှာင်က 

ေြပာကားသည်။

အဆိပုါေရကီးေရလ ံမ ေကာင့ ်ေကာက်ပသဲီးံှ 

ဟက်တာေပါင်း ၇၅၀၀၀      ပျက်စီးခဲ့ေကာင်းှင့ ်

တိုက်ိုက်စီးပွားေရးဆုံး ံးမ    ယွမ် ၅၄၂ ဒသမ ၃ 

သန်းခန်  (အေမရိကန်ေဒ လာ ၈၃ ဒသမ ၈ သန်း)

ရှိေကာင်း သိရသည်။

လက်ရှိတွင ်     ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှေကာင်းှင့်   ဇူလုိင် ၂၁ 

ရက် မွန်းလဲွ ၃ နာရအီထ ိကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်းများ  

လုပ်ကုိင်ရန်   ြပည်သူလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် 

၏   ဗဟိုစစ်ဌာနချပ်က   တပ်ဖွဲဝင ်၅၇၀၀ ေကျာ် 

ေစလ တ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

တုတ်ိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင ်မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမ ေကာင့ ်လူ ၂၅ ဦး ေသဆုံး

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ ၇၄၄၀ ရှိလာ

ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၉၅၁၈၈၄ ဦးအထိ ရှိလာ 

ေကာင်း    မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ

 န်ကားေရးမှးချပ် ဟစ်ရှမ်အဗ ဒလူာက ေြပာကား 

သည်။

မေလးရှားိင်ုငသံည်  ိင်ုငတံစ်ဝန်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အစအီစ်ကိ ုေဖေဖာ်ဝါရ ီ

လအတွင်းက  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ  ဇူလိုင် ၂၁ 

ရက်တွင်  လူဦးေရ ၂၉၉၅၉၃ ဦးအား  ထိုးှံေပး 

ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့ ်  လက်ရှိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး အနည်းဆုံး  တစ်ကိမ်  ထိုးှံပီးသ ူ

၁၅ သန်းခန်      ရှိသွားပီြဖစ်ေကာင်းှင့ ်  လူဦးေရ 

၄ ဒသမ ၈ သန်းနီးပါးသည်     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ   ပီးစီးခဲ့ပီြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

မေလးရှားိင်ုငသံည် တတ်ုိင်ုငထံတ်ု ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်မျိးြဖစ်သည့် Sinovac 

ှင့် Sinopharm တိုအြပင် CanSino Biologics မှ 

ထုတ်လုပ်သည့်  တစ်ကိမ်ထိုး  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးတိုကိုလည်း  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ  

အစီအစ်တွင် အသုံးြပရန် အတည်ြပထားပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။                 ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

                             ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ၁ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်ရိှလာ 

အင်ဒိနုီးရှားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်၁၃၈၃ ဦး ထပ်မေံသဆုံး



ဇူလိုင်  ၂၂၊   ၂၀၂၁

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၁၉၂၄၀၅၂၅၉ ဦး

ေသဆုံးသူ                       ၄၁၃၆၉၂၈ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ      ၁၇၅၀၆၉၃၇၁ ဦး

ဗန်ေကာက်   ဇူလိုင်   ၂၁

ထိုင်းိုင်ငံမိေတာ ်ဗန်ေကာက်ှင့် ိုင်ငံအတွင်းရှ ိ

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များြပားေသာ ြပည်နယ် 

၁၂ ခုရှိ အလှြပင်ဆိုင်များ၊ ပန်း ခံများ၊ ြပခန်းများှင့် 

ေရကူးကန်များကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံံှမ မှ 

ကာကွယ်ရန်   ေခတ ပိတ်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ထိင်ုးိင်ုင ံကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ   စမီခံန်ခဲွေရးအဖဲွ 

မှ ေအပီဆာမုိင်းဆရီရန်ဆန်က    ယေန   ေြပာကား 

သည်။  

သိုရာတွင် အဆိပုါေနရာများကိ ုစတင်ပတ်ိမည့် 

ေနရက်ကိ ု    မသတ်မှတ်ရေသးေကာင်း  ၎င်းက 

ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း ဒယ်လ်တာ ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ပျံှံမ များ ဆိုးရားစွာြမင့်တက်လျက်ရှိပီး 

ေနစ် ေရာဂါကူးစက်မ  န်းမှာလည်း စံချနိ်တင် 

ြမင့တ်က်ေနေသာေကာင့ ်အထက်ပါဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ု

ချမှတ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း  သိရသည်။  ထိုင်းိုင်ငံ၌ 

လက်ရှိအချနိ်တွင ် ဒယ်လ်တာ ဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

သည် အယ်လ်ဖာဗီဇေြပာင်းဗုိင်းရပ်စ်ထက် ကူးစက် 

ပျံံှမ ပိမုိမုျားြပားေနေကာင်း    ေဆးသပိ ံပညာဌာနက 

ေြပာကားသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း   ယေနတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်သဦူးေရ ၁၃၀၀၂  ဦး  ေတွရိှခဲရ့ေသာေကာင့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၄၃၉၄၇၇ 

ဦးရိှလာခဲ့ပီး    အဆိပုါေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသေူပါင်း 

၃၆၁၀ ရိှေကာင်း ထိင်ုးိင်ုင ံကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါဆိင်ုရာ   

စီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲက ေြပာကားသည်။ ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ ကို    ထိန်းချပ်ိုင်ရန် 

အတွက်  လာမည့လ်တွင်  ဗန်ေကာက်မိရိှ ေလဆပ်ိ 

ှစ်ခ၌ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကသုေရးေဆးုမံျားအြဖစ် 

ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထုိင်းအစုိးရ ေြပာေရး 

ဆိုခွင့်ရှိသူ    ထိုင်ဆူလီ ထိုင်ဆရာနာေကာက 

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင ်ေြပာကားသည်။ 

အဆိုပါဖွင့်လှစ်သွားရန်ရှိသည့ ်    ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကုသေရးေဆးုံများအနက ်    သုဝဏ ဘူမိ 

ေလဆိပ်ရှိ ေဆးုံအား ခုတင်အလုံးေရ ၄၅၀၀ ဆံ့ 

ေဆးုံအြဖစ် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ပီး ဒွန်ေမာင်း 

ေလဆပ်ိရိှေဆးုအံား ခတုင် ၂၀၀၀ ဆံေ့ဆးုအံြဖစ် 

ဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း    ၎င်းကေြပာကား 

သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - စိုးသူရ

ဖေနာင်ပင်  ဇူလိုင်  ၂၁
ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံသုိ ြပည်ပခရီးသည်လာေရာက်မ  
အေရအတွက်သည် ပီးခဲ့သည့်ှစ်ပထမငါးလတာ 
ကာလအတွင်းက ၁ ဒသမ ၁၇ သန်းအထ ိရှိခဲ့ရာမှာ 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ယခုှစ် ပထမငါးလတာ 
ကာလတွင်မ ူ၉၂ ရာခိင်ု န်းအထ ိကျဆင်းခဲေ့ကာင်း 
ကေမ ာဒီးယားခရီးသွားဝန်ကီးဌာနက ဇူလုိင် ၂၁ ရက် 
တွင် ထုတ်ြပန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ထိုင်းိုင်ငံ၊ တုတ်ိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံ 
တိုသည် ယခှုစ် ဇန်နဝါရလီမှ ေမလအတွင်း ကေမ ာ 
ဒီးယားိင်ုငသံို ြပည်ပခရီးသွားအများဆုံး လာေရာက် 
သည့်ုိင်ငံများြဖစ်ေကာင်း ကေမ ာဒီးယားခရီးသွား 
ဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်က ေဖာ်ြပထားသည်။

ကေမ ာဒီးယား ခရီးသွားဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန် 
ချက်အရ ယခုှစ် ပထမငါးလတာကာလအတွင်း 
ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသို ထိုင်းခရီးသည ်၄၆၃၉၅ ဦး၊ 
တတ်ုခရီးသည် ၂၇၆၉၃ ဦးှင့ ်ဗယီက်နမ်ခရီးသည် 

၅၈၃၃ ဦး အသီးသီးလာေရာက်ေကာင်း ေဖာ်ြပထား 
ပီး   ပီးခဲသ့ည့ှ်စ်   အလားတကူာလအတွင်း အဆိပုါ 
သုံးိုင်ငံမ ှခရီးသည်လာေရာက်မ ှင့်   င်းယှ်ပါက 
ထုိင်းခရီးသည် ၇၀ ရာခုိင် န်း၊ တုတ်ခရီးသည် ၉၀ 
ရာခိုင် န်းှင့် ဗီယက်နမ်ခရီးသည ်၉၇ ရာခိုင် န်း 
အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

ယခှုစ်ေမလအတွင်းက ကေမ ာဒီးယားိင်ုငသံို 
ြပည်ပခရီးသည် ၈၇၅၇ ဦး လာေရာက်ခဲြ့ခင်းေကာင့ ်
ပီးခဲ့သည့်အလားတူကာလှင့်   င်းယှ်ပါက ၁၆ 
ရာခိုင် န်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း ကေမ ာဒီးယား 
ခရီးသွားဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံသည ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ်ပီးခဲ့သည့်ှစ်မတ်လကတည်းက 
ြပည်ပိုင်ငံသားအားလုံးအား    ခရီးသွားဗီဇာများ 
ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

နယူးေဒလီ   ဇူလိုင်   ၂၁ 

အိ ိယုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ   ၄၂၀၁၅ ဦး ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ   ိုင်ငံအတွင်း၌  ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း  ၃၁၂၁၆၃၃၇ ဦးရိှလာေကာင်း   

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏   ေနာက်ဆုံးရ 

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတူ    လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၃၉၉၈ ဦး ထပ်မံေသဆံုး 

ခဲရ့ာ ိင်ုငအံတွင်း၌ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၄၁၈၄၈၀ ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိပိုးေတွဆလဲနူာ ၄၀၇၁၇၀ 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ် 

လူနာ ၃၆၉၇၇ ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာ 

သည့်အတွက် ေဆးုမံျားမှ ြပန်လည်ဆင်းသွားခဲရ့ာ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေန ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ 

သူေပါင်း ၃၀၃၉၀၆၈၇ ဦးရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ကေမ ာဒီးယားသို ြပည်ပခရီးသည်လာေရာက်မ  ပထမငါးလတာကာလအတွင်း ၉၂ ရာခိုင် န်းအထိ ကျဆင်း

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေလ ာ့ချရန် 

အများြပညသ်ဆူိင်ုရာ အပန်းေြဖေနရာများ ေခတ ပတ်ိထားမည် 

ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၂၃၇၀၄ ဦး ထပ်မေံတွရိှ 

ေမာ်စကို  ဇူလိုင်   ၂၁ 

ုရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရ ီ

အတွင်း      ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၂၃၇၀၄ ဦးထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ    ိုင ်ငံ 

အတွင်း၌ ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်ခရံသ ူ

ေပါင်း ၆၀၃၀၂၄၀ ရိှလာေကာင်း 

ုရှားိုင်င ံ     ေရာဂါတုံြပန်ေရး 

စင်တာက ယေနေြပာကားသည်။ 

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ၇၈၃ ဦး ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲ 

ရာ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၁၅၀၇၀၅ ဦးရိှလာသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း   ၂၂၅၈၄ ဦး   ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်   သက်သာလာသည့် 

အတွက် ေဆးုံများမ ှ ြပန်လည် 

ဆင်းသွားခဲရ့ာ ကျန်းမာေရးအေြခ 

အေန ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ 

သူေပါင်း ၅၄၀၄၇၉၇ ဦးရှိလာ 

သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ      ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း၌ ြပည်သူ ၁၅၉ သန်း 

ေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါရှိ၊ 

မရိှ စစ်ေဆးမ များ လပ်ုေဆာင်ပီး 

ြဖစ်သည်။      ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၄၂၀၁၅ ဦးထပ်မံေတွရှိ 

ဘရာဇီးိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူတစ်သန်ိးလ င် ၂၅၉ ဦးခန ်ေသဆုံးေန
ရီးယိုဒီဂျေနးိုး  ဇူလိုင်  ၂၁

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌    လက်ရှိတွင ်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ များ 

ြမင့်တက်လျက်ရှိပီး  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ တစ်သိန်း 

လ င် ၂၅၉ ဦးခန်   ေသဆုံးေနရ 

ေကာင်း   ဘရာဇီးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ေြပာကားသည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၄၂၄ ဦးရိှြခင်း 

ေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့ ် ေသဆုံးသူ 

စစုေုပါင်း ၅၄၄၁၈၀ ရိှလာေကာင်း 

ဘရာဇီးကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

က ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် ဘရာဇီးိင်ုငသံည် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံး 

မ တွင်        ကမ ာ့ိုင်ငံများအနက် 

အေမရိကန်ုိင်ငံပီးလ င် ေသဆံုးမ  

ဒုတိယအများဆုံး   ိုင်ငံြဖစ်ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခံရမ  

တွင်မ ူအေမရကိန်ိင်ုငှံင့ ်အိ ိယ 

ိုင်ငံတိုပီးလ င် တတိယအများ 

ဆုံးိုင်ငံအြဖစ် ရပ်တည်လျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌    လွန်ခဲ့သည့် 

တစ်ရက်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၂၇၉၅၂ ဦးရှိြခင်း 

ေကာင့် တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာ 

အရ   ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကူးစက် 

ခံရသူစုစုေပါင်း ၁၉၄၁၉၄၃၇ ဦးရှိ 

လာေကာင်း သိရသည်။

ဘရာဇီးုိင်ငံ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး         အနည်းဆုံး 

တစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသ ူ၁၂၄ ဒသမ 

၃ သန်းခန်ရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ 

စလုံးထိုးံှပီးသ ူ၃၄ ဒသမ ၃ သန်း 

ေကျာ်ရိှေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက       ေြပာကား 

သည်။            ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

ကမ  ာတစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 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၊ ဗီဒီယိုဖိုင ်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

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၂၁

တရားမဝင်ကုန်စည်များ   တားဆီးထိန်းချပ်ေရးအတွက် ေရပူှင့် 

မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတုိအား  ဌာနဆိင်ုရာပူးေပါင်း 

အဖဲွများြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်  မတ် ၁ ရက်တွင်  စတင်ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရက် 

ခဲ့ပီး ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် မ ေလး-မူဆယ်ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး 

တစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် ပိုကုန်  ၅၈  စီး၊ သွင်းကုန် တစ်စီး၊ 

ရန်ကုန်-ြမဝတီလမ်းမကီးတစ်ေလ ာက် ကုန်သွယ်မ ယာ် သွင်းကုန်  

၁၄၄  စီး ကုန်စည်များသယ်ယူပိုေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

အဆိုပါစစ်ေဆးေရးစခန်းများက     တင်သွင်း/တင်ပိုေသာ 

ကုန်ပစ ည်းများအား စစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ

ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင်   မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမ ှ

တားဆီးမ တစ်မ ၊ ခန်မှန်းတန်ဖုိးကျပ်  သညု ဒသမ ၉၇၁ သန်း တန်ဖိုးရိှ 

တရားဝင်  စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား တစ်စုတံစ်ရာ တင်ြပိင်ု 

ြခင်းမရိှသည့ ်ID တွင် ေကညာထားသည်ထက် ပိမုိတုင်ေဆာင်လာေသာ 

Plastic Magaphone (600 U)အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ေကာင်း သတင်း 

ရရှိသည်။                                                                 သတင်းစ်

တရားမဝင်ကုန်စည်များ တားဆီးထိန်းချပ်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ကွမ်းထဲတွင် 

ေဆးထည့်စားြခင်း၊ 

ေဆးရက်ကီး 

ငုံြခင်းှင့် 

ေဆးလိပ်ေသာက် 

ြခင်းတိုေကာင့် 

လူတို၏

အသက်ကို

ေသေစိုင်သည်အထိ 

အ ရာယ်ရှိပါသည်။

ေ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   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစို



ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် ေအာက်ဆဂီျင် 

လိုအပ်ချက်များကို  အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရန်အတွက်   ြမန်မာစီးပွားေရး 

ေကာ်ပိုေရးရှင်းစက်ုံများမ ှ  ထုတ်လုပ် 

ေသာ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွများအား 

သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေြမေဒသအသီးသီးရှိ 

ေဆးုံများှင့် ကိုဗစ်ကုသေရးစင်တာ 

များသို ေနစ် ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

ယခုအခါ    ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင ်    အသုံး 

ေမး ။ ။ ြပည်သူေတွအေနနဲ       ကိုဗစ်ေရာဂါ

    လက ဏာေတွရှိလာရင ်    ဘယ်လို  

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ရမလဲ။ 

ေြဖ ။ ။ ြပည်သေူတအွေနနဲ    အနံမရ၊ ဖျားနာ

  ြခင်းတိုြဖစ်လာရင်  ေကျးရာအုပ်စု 

အုပ်ချပ်ေရးမှးေတွ၊ ကျန်းမာေရးဆရာမေတွကို 

ဖန်ုးနပံါတ်ေတေွပးထားပါတယ်။ သတူိုကတစ်ဆင့် 

ဆက်သွယ်ပီး မိနယ်ေဆးံုေရှမှာ ဝင်ဝင်ချင်းပဲ 

ဖျားနာအနံမရရင် ြပသရန်ေနရာဆိုပီး သတ်မှတ် 

ေပးထားပါတယ်။ ုံးချနိ်အတွင်းမှာဆိုရင ် ြပင်ပ 

လူနာကည့်သလို  လာေရာက်ြပသိုင်ပါတယ်။ 

အေရးေပ ြဖစ်လာရင ်    ေပးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ် 

ေတွကို    ဆက်သွယ်ပီး    လာေရာက်ြပသိုင်

ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  သံသယလူနာ

    ေတွကို ေရာဂါပိုးရှိ/မရှိ    ဘယ်လို 

စစ်ေဆးေပးေနပါသလဲ။ 

ေြဖ ။ ။အနံမရ၊ ဖျားနာပီး  ေရာက်ရှိလာသူ

 ေတွကို ကျန်းမာေရးဌာနမှ က မ်းကျင် 

ဓာတ်ခဲွမှးေတကွ စစ်ေဆးပီး ှာေခါင်းတိုဖတ်ယ ူ

ပီး ချက်ချင်းအေြဖထုတ်ေပးလျက်ရှိပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ကိုဗစ်ေရာဂါပိုး        ေတွရှိပီဆိုရင်

     ဘယ်လိုေဆာင်ရက်ေပးပါသလဲ။ 

ေြဖ ။ ။ ပထမအေနနဲကေတာ့     Positive

  ြဖစ်တယ်၊    ပိုးေတွတယ်ဆိုရင ်

ကုသေရးေဆးုံကို တစ်ခါတည်း တက်ေရာက် 

ေစပီး ကုသေပးလျက်ရှိပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ပိုးေတွလူနာေတွအတွက ်ကျန်းမာ

   ေရးဌာနက    ေဆာင်ရက်ေပးေနမ  

အေြခအေနကို သိချင်ပါတယ်။ 

ေြဖ။ ။ ရမ်းဗဲမိမှာ      ေဆးုံှစ်ုံရှိေနပီး

   ေဆးုံသစ်မှာပ ဲ   ကိုဗစ်လူနာေတွ 

အတွက် သီးသန်ဆရာမေတွထားပီးေတာ့ ကိဗုစ် 

ေရာဂါ ကသုေရးေဆးုအံြဖစ် သီးသန်လပ်ုထားပါ 

တယ်။ မိေပ က ပရဟတိအဖဲွေတနွဲပူးေပါင်းပီး 

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ေတွကို  ြဖည့်ဆည်း 

ထားပါတယ်။ ေအာက်ဆဂီျင်ကိေုတာ ့ေကျာက်ြဖ 

မှာသွားေရာက်ပီး ြဖည့်ဆည်းထားပါတယ်။ 

ေမး။ ။ Quarantine ထားရိှမ အေြခအေနကုိ

အဓိကေတာ့ ေတွဆုခံဲတ့ဲသ့ကူ Positive ြဖစ်သွားပီး ကိယ်ုလည်းသသံယရိှတယ်ဆိရုင် မမိေိနအိမ်မှာ ၁၀ ရက်ေလာက်ခဲွေနပီး 

ကျန်းမာေရးကိုဂုစိုက်ပီးေတာ့ သီးြခားေနထိုင်သင့်ပါတယ် ေဒါက်တာေအာင်ိုင်စိုး

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များှင့် ပတ်သက်၍ 

ရမ်းဗဲမိနယ် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ကုသေရးဦးစီးမှး ေဒါက်တာေအာင်ုိင်စုိးှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းထား 

ပါသည်- 
   ဘယ်လိုလျာထားပါသလဲ။ 

ေြဖ။ ။ မိေပ က      Quarantine Center ကို

   အမျိးသားေဆာင်၊  အမျိးသမီးေဆာင ်

ဆိုပီး ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။     အမျိးသမီးေတွ 

အတွက်ကိ ုမိုးလုေံလလုအံားကစားခန်းမမှာ ြပင်ဆင် 

ထားပီး  အမျိးသားေတွအတွက်ကို   မင်းတရား 

ဖူးဘုရား ဓမ ာုံမှာ ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ေရာဂါပိုးထိေတွသူနဲ  Contact  ြဖစ်သူ

     ေတအွေနနဲ  ဘယ်လိေုနထိင်ုသင့ပ်ါသလ။ဲ 

ေြဖ။ ။ အဓကိေတာ ့ေတွဆုခံဲတ့ဲသ့ကူ Positive

    ြဖစ်သွားပီး    ကိယ်ုလည်းသသံယရိှတယ် 

ဆိရုင်ေတာ ့ မမိေိနအမ်ိမှာ ၁၀ ရက်ေလာက်ခဲွေနပီး 

ကျန်းမာေရးကိ ုဂုစိုက်ပီးေတာ ့  သီးြခားေနထိုင ်

သင့်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ဘယ်လိုေရာဂါလက ဏာမျိးြပသရင်

   စိုးရိမ်ရတဲ့အေြခအေနေခ ပါသလဲ။ 

ေြဖ။ ။  ဖျားနာပီးေတာ ့အသက် ှမွန်းကျပ်တယ်၊

  ေအာက်ဆီဂျင ်      စမ်းသပ်စက်ငယ ်

ထားိုင်ရင ်    တိုင်းပီးေအာက်ဆီဂျင်ကျလာမယ်၊   

ဒါမျိးေတွြဖစ်လာရင်ေတာ့        ကျန်းမာေရးဌာနကုိ  

ဆက်သွယ်ပီး  အကူအညီေတာင်းခံပီး  ကုသေပး 

လျက်ရှိပါတယ်။

ေမး။ ။ လနူာေတအွတွက်   ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်

  ချက်ေတွကို ဘယ်လိုစီစ်ထားပါသလဲ။ 

ေြဖ။ ။ က န်ေတာ်တိုမှာ ေအာက်ဆဂီျင်ကေတာ့

   ှစ်မျိးေပးပါတယ်။  ခုေလာေလာဆယ် 

ေဆးုံှစ်ုံခွဲပီး သုံးေနရပါတယ်။ ေအာက်ဆီဂျင ်

ြဖည့်တင်းမ ကေတာ့    ေကျာက်ြဖ  ေအာက်ဆီဂျင ် 

စက်မှ ြဖည့်တင်းေပးပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ကိုဗစ်ြဖစ်လာရင ်ဘယ်လိုစားေသာက်

   ေနထိုင်သင့်ပါသလဲ။ 

ေြဖ။ ။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်လာခဲရ့င် မမိတိိုရဲ

    ကျန်းမာေရးကိ ု အရင်ကထက ်ှစ်ဆ 

ပိုပီးဂစုိက်ုဖိုလိပုါတယ်။ အစားအေသာက်ကိလုည်း 

ဂုစုိက်ဖုိလုိပါတယ်။  အိပ်ေရးဝဝအိပ်ဖုိလုိပါတယ်။ 

သင့ေ်တာ်တဲ ့     ကိယ်ုကာယေလက့ျင့ခ်န်းမျိးလည်း 

ပုံမှန်လုပ်ဖိုလိုပါတယ်။     ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ 

က န်ေတာ်တို  ကိုဗစ်စင်တာဆိုရင်ပိုပီး    အဆင် 

ေြပမယ်လို    က န်ေတာ်တိုယူဆထားပါတယ်။ 

ေဆးုံကို ကွင်းြပင်ကီးထဲမှာ ေဆာက်ထားေတာ့ 

ေလေကာင်းေလသန်ရရိှတယ်။ ေလေကာင်းေလသန် 

ှပီး အသက် ှေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ေပးဖို လိုမယ်လို 

လည်း ထင်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ေရာဂါ      ကူးစက်ြပန်ပွားမ  မရှိေအာင်

   အသိပညာေပးလုပ်ငန်းကိ ု   ဘယ်လို 

ေဆာင်ရက်ထားပါသလဲ။ 

ေြဖ။ ။ကျန်းမာေရး      အသိပညာေပးအေနနဲ

  မိေပ ရပ်ကွက်ေတွကိ ု  ေနစ်ကားနဲ  

လှည့်လည်ပီးေတာ ့တစ်ေနသုံးကိမ ်ေကညာေပး 

တယ်။ လမ်းေတွမှာလည်း ပိုစတာေတွ၊ ဗီိုင်းေတွ 

ကပ်ထားေပးပီး အသိပညာတုိးတက်ဖုိအတွက် ြဖန်ေဝ 

ေပးလျက်ရိှပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ှာေခါင်းစည်းကုိ 

လူအဝင်အထွက်များတဲ့ေနရာေတွ၊  ေဈးလိုေနရာ

မျိးေတွမှာအခမဲ့ြဖန်ေဝေပးလျက်ရှိေနပါတယ်။

ေမး။ ။ ယေနထပိိုးေတွလနူာဦးေရ၊ ေဆးုတံက်

  ေရာက်/ ဆင်း လူနာဦးေရ၊ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာမ အေြခအေနများကို သိချင်ပါတယ်။ 

ေြဖ။ ။  ၁၅ - ၇ -၂၀၂၁ ရက်ကအထ ိ လက်ရှိ 

     အချန်ိထ ိလနူာ ၂၁ ဦးရိှခဲတ့ယ်။ ေဆးု ံ

ဆင်းသွားတာသုံးဦးရှိတယ်။  ကျန်ရှိေနတဲ့  ၁၈ 

ေယာက်က ကျန်းမာလျက်ရိှေနပါတယ်။ အဒဲအီထမှဲာ 

ေအာက်ဆီဂျင်ေပးေနရတာက     အသက်(၇၀)

သက်ကီးတစ်ဦးရှိပါတယ်။    ကျန်တဲ့လူနာေတွ 

ကေတာ့ ေအာက်ဆီဂျင်ေပးစရာမလိုပါဘူး။ 

ေမး။ ။ ကာကွယ်ေဆးထိုးဖို     ကျန်ေနသူေတွ

    ထိုးံှေပးသွားဖို စစီ်ထားမ အေြခအေန 

ေတွကို သိချင်ပါတယ်။

 ေြဖ။ ။ ကာကွယ်ေဆးထိုးဖို ကျန်ရိှေနသေူတွ

   အတွက်ကိလုည်း ြပင်ဆင်ထားပီးြဖစ်

ပါတယ်။ ပထမအကိမ်  ဘယ်ှဦးထိုးိုင်တယ်။ 

ဒုတိယအကိမ်က        ဘယ်ှဦးထိုးခဲ့တယ် 

တွက်ချက်ထားပီးြဖစ်ပါတယ်။       ရရှိလာတဲ့ 

ေဆးအေပ မှာ မူတည်ပီးေတာ့    ခွဲတမ်းရရင ်

ဦးစားေပးစနစ်နဲ   ထိုးသင့်ထိုးထိုက်တဲ့သူေတွကိ ု

ထိုးေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ အြခားြဖည့်စွက ်     ေြပာကားလိုမ  

    ရိှပါက ေြပာကားေပးေစလုိပါတယ်။ 

ေြဖ။ ။ အခအုချန်ိမှာ လေူတကွ အစိုးရမ်ိလွန်

    ေနကတ့ဲအချန်ိလည်း ြဖစ်ေနတယ်။ 

အလွန်အက ံကီးလည်း     မစိုးရိမ်ကပါနဲ ၊ 

မစိုးရိမ်ဘဲလည်း     ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနကပါနဲ ။ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက အချနိ်နဲတစ်ေြပးညီ 

ထတ်ုြပန်ထားတာေတရိှွတယ်။    လိက်ုနာသင့တ်ဲ ့

အရာေတ၊ွ ကျင့်ကသံင့တ်ဲအ့ရာေတကွိ ု စ်ဆက် 

မြပတ်   ေလ့လာပီး   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

Website ထဲဝင်ကည့်လိုလည်းရသလိ ု    အသိ 

ပညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်တိုကို  စ်ဆက် 

မြပတ်  ဖတ်  ပီး  အသပိညာေပး   ေကညာေပးတာ 

ေတကွိ ုလိက်ုနာကျင့သ်ုံးပီးေတာ ့လိက်ုနာေနထိင်ု 

ကမယ်ဆိုရင ်  အားလုံးအဆင်ေြပပီး    ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ကေနလည်း    ကင်းေဝးကပါလမိ့မ်ယ်လို     

ေြပာကားလိုပါတယ်။    

                                    ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

ရမ်းဗဲမိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ကုသေရးဦးစီးမှး ေဒါက်တာေအာင်ုိင်စုိးှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းစ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း

 ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွများ တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေပးလျက်ရှိ

ြပရန်လိုအပ်ေသာ      ေအာက်ဆီဂျင ်

ဓာတ်ေငွများ တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး 

အတွက် စက်ုံအသီးသီးရှိ ေအာက်ဆီ 

ဂျင်ဓာတ်ေငွထတ်ုလပ်ုိင်ုေသာ  စက်များ 

အား စွမ်းအားြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ရာ 

ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ ်မီးသတ်ေဆးဘူးစက်ု ံ

(မင်းဓမ )၊   အမှတ်(၂)    သံမဏိစက်ု ံ

(ေြမာင်းတကာ)၊ အမှတ်(၃) သမံဏစိက်ု ံ

(ရာမ)၊ သေ  ဘာဖျက်စက်ု ံ(သလီဝါ) တိုမှ 

ေနစ်  ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ    ၄၀ ဝင် 

ဓာတ်ေငွအိုး  ၂၀၀၀ ခန်ှင့် ဓာတ်ေငွ 

စက်ု ံ(မ ေလး)မှ ေနစ် ေအာက်ဆဂီျင် 

လီတာ ၄၀ ဝင်ဓာတ်ေငွအိုး  ၅၀၀ ခန်  

ထတ်ုလပ်ုေပးခဲ့ပီး    ေနစ် ေအာက်ဆဂီျင် 

ကုဗေပစုစုေပါင်း  ၄၉၈၂၀၀ လီတာ ၄၀ 

ဝင် ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွအိုး  ၂၅၀၀ 

ခန်အား      သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမေဒသ 

အသီးသီးရှ ိ  ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက ်

ရှိေသာ ြပည်သူေဆးုံများ၊ တပ်မေတာ် 

ေဆးုံများှင့ ်  ကိုဗစ်ကုသေရးစင်တာ 

များသို ပိတ်ရက်မရှိ   ေနစ် ၂၄ နာရီ 

ပတ်လုံး     ြဖည့်သွင်းြဖန် ြဖးေပးလျက ်

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိ

ယခုအခါ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ 

လုိအပ်ချက် ထပ်မံြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ရန် 

ြပည်ပမှ မှာယူထားေသာ လီတာ ၄၀ ဝင် 

ေအာက်ဆီဂျင်အုိးအသစ် အလုံး ၅၀၀ မှာ 

ေအာက်ဆီဂျင်     စက်ုံ(မင်းဓမ )သို 

ေရာက်ရှိခဲ့ပီးြဖစ်၍ ြပည်သူေဆးုံများ၊ 

ကိုဗစ်ကုသေရးစင်တာများှင့် ပုဂ လိက 

လိုအပ်ချက်များသို ပိုမိုတိုးြမင့် ြဖန် ြဖး 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်းစ်

ရမ်းဗဲမိနယ(်ြပန်/ဆက်)

ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှာေဖွေရးလုပ်ငန်းခွင့်ြပထားသည့်  ပုဂ လိကေဆးုံှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့်ပတ်သက်၍  

ေမးြမန်းထားမ အေပ   ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏  ြပန်လည်ေြဖကားချက်
ေမး။ ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရှာေဖေွရးလပ်ုငန်းခွင့ြ်ပထားတဲ ့ပဂု လကိေဆးုနံဲ   ဓာတ်ခဲွခန်းေတရွဲ လပ်ိစာနဲ  

 ဖုန်းနံပါတ်ေတွ  သိလိုပါတယ်။ 

ေြဖ။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရှာေဖွေရးလုပ်ငန်းခွင့်ြပထားတဲ ့ပုဂ လိကေဆးုံနဲ   ဓာတ်ခွဲခန်းေတွရဲ လိပ်စာ 

 နဲ  ဖုန်းနံပါတ်ေတွကေတာ့-

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါရှာေဖွေရးလုပ်ငန်းခွင့်ြပထားေသာ ပုဂ လိကေဆးုံများ

စ် ေဆးုံအမည် လိပ်စာ ဆက်သွယ်ရန်

၁ ှင်းဆီကုန်းေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဗဟန်းမိနယ်

ေဒါက်တာဟိန်းလင်းထူး

၀၉၉၆၆၅၂၇၈၈၅

၂ Dagon Medicare Hospital ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ် 

ေဒါက်တာေမကဆုန် 

၀၉၇၉၅၇၃၇၅၀၀

၃ ဗဟိုစည်ေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လမ်းမေတာ်မိနယ်

ေဒါက်တာခင်ြမတ် 

၀၉၅၁၀၈၂၀၄

၄ KBC ေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အင်းစိန်မိနယ်

ေဒါက်တာထူးခူကလူေဖါ 

၀၉၅၁၇၃၀၂၁

၅ SSC ေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဗဟန်းမိနယ်

ေဒါက်တာနီလာစိုး 

၀၉၇၈၅၁၀၀၄၁၄

၆ အာယုေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

တာေမွမိနယ်

ေဒါက်တာဝါဝါဝင်းြမင့ ်

၀၉၄၂၁၀၉၄၀၁၈

၇ OSC ေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်

ေဒါက်တာမျိးဝင်းေအး 

၀၉၅၁၄၁၈၂၀

၈ ဝိတိုရိယေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

မရမ်းကုန်းမိနယ်

ေဒါက်တာခင်သီရိမိုး 

၀၉၇၉၅၈၉၃၆၁၂

၉ ပန်းလ  င်ေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်သာယာမိနယ်

ေဒါက်တာဆုလဲ့ဝင်း 

၀၉၇၈၂၉၉၄၁၃၃

၁၀ မိေတာ်ေဆးုံ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

ေဒါက်တာနန်းဦးလ  င် 

၀၉၇၉၇၅၂၂၂၇

၁၁ အကယ်ဒမီေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အလုံမိနယ်

ေဒါက်တာထင်ေပ  

၀၉၅၀၀၅၄၇၈

၁၂ အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

စမ်းေချာင်းမိနယ်

ေဒါက်တာေကျာ်ဇင်သန်  

၀၉၅၀၀၆၈၉၀

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရှာေဖွခွင့်ြပထားေသာ ေရာဂါရှာေဖွေရးဓာတ်ခွဲခန်းများ

စ် ေရာဂါရှာေဖွေရးဓာတ်ခွဲခန်းအမည် လိပ်စာ ဆက်သွယ်ရန်

၁ N Health Myanmar Laboratory ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လမ်းမေတာ်မိနယ်

ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေထွး 

၀၉၄၄၇၂၂၂၃၂၆

၂ Aye Laboratory ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လမ်းမေတာ်မိနယ်

ေဒါက်တာဝင်းသိန်း 

၀၉၄၅၂၆၆၈၂၁၆

၃ Yangon Airport Molecular Laboratory ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

မဂ  လာဒုံမိနယ်

ဦးေဝဖိးိုင ်

၀၉၄၂၀၇၂၆၂၀၅

၄ SML Advanced Medical Laboratory ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဗဟန်းမိနယ်

*၀၉၇၈၅၃၁၄၈၃၃

ေမး။ တစ်ရက်ကုိ လူနာဘယ်ှဦးစစ်ေဆးုိင်တယ်ဆုိတာနဲ  စစ်ေဆးခဘယ်ေလာက်ကျသင့်မလဲ၊ အချန်ိ 

 အကာကီးမေစာင့်ရဘ ဲစစ်ေဆးမ ြပိုင်ဖို ဘယ်လိုစီစ်ထားသလဲဆိုတာကိ ုသိလိုပါတယ်။

ေြဖ။ ပုဂ လိကေဆးုံေတွအေနနဲ  တစ်ရက်ကိ ုစစ်ေဆးိုင်တဲ့ လူနာအေရအတွက်   ကန်သတ်ထားတာ 

 မရှိပါ။ လူနာ လိုသေလာက် စစ်ေဆးိုင်သေလာက်ကိ ုစစ်ေဆးေပးေနပါတယ်။ စစ်ေဆးခအေနနဲ  

ကျပ်သုံးေသာင်းဝန်းကျင်၊ RT – PCR ကို ကျပ်ှစ်ေသာင်းဝန်းကျင်နဲ  ေဆာင်ရက်ေပးေနပါတယ်။ 

ေမး။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ လူနာလက်ခံကုသေပးမယ့ ်ပုဂ လိကေဆးုံေတွကိ ု ဆက်သွယ်ိုင်တဲ့လိပ်စာ၊ 

 ဖုန်းနံပါတ်နဲ  လက်ခံကုသိုင်မယ် ့ လူနာဦးေရအေြခအေနကိ ုသိလိုပါတယ်။

ေြဖ။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ လူနာလက်ခံကုသေပးမယ့ ်ပုဂ လိကေဆးုံေတွကိ ု ဆက်သွယ်ိုင်တဲ့လိပ်စာ၊ 

 ဖုန်းနံပါတ်နဲ   လက်ခံကုသိုင်မယ့ ်ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ အေရအတွက်ကေတာ ့-

ကိုဗစ် - ၁၉ ပိုးေတွ လူနာများအား ကုသခွင့်ရှိေသာ ပုဂ လိကေဆးုံများ

စ် ေဆးုံအမည်

အတည်ြပလူနာ 

လက်ခံိုင်သည့် 

ခတုင်အေရအတွက်

လိပ်စာ ဆက်သွယ်ရန်

၁ ပန်းလ  င်ေဆးုံ ၆၇ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

လ  င်သာယာမိနယ်

ေဒ ဆုလဲ့ဝင်း 

၀၉၇၈၂၉၉၄၁၄၃

၂ Dagon Medicare 

Hospital

၂၀ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဒဂုံမိသစ ်

(ေြမာက်ပိုင်း) မိနယ်

ေဒါက်တာေမကဆုန် 

၀၉၇၉၅၇၃၇၅၀၀

၃ မိေတာ်ေဆးုံ ၁၀၀ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး 

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

ေဒါက်တာနန်းဦးလ  င် 

၀၉၇၉၇၅၇၂၂၂၇

၄ အကယ်ဒမီေဆးုံ ၄၃ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အလုံမိနယ်

ေဒါက်တာထင်ေပ  

၀၉၅၀၀၅၄၇၈

၅ အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ ၅၀ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

စမ်းေချာင်းမိနယ်

ေဒါက်တာေကျာ်ဇင်သန်  

၀၉၅၀၀၆၈၉၀

ေကျာက်ကီး   ဇူလိုင်   ၂၁

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေကျာက်ကီးမိနယ်၌  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ   ပိုးေတွလူနာများ၊ 

အြခားကျန်းမာေရးမေကာင်း၍ ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်ေနသူများအတွက် ေအာက်ဆီ

ဂျင်ြပတ်လပ်မ အခက်အခဲမြဖစ်ေပ ေစေရး ရည်ရယ်၍ ေဒသခံြပည်သူများ ထည့်ဝင် 

လှဒါန်းေငမွျားြဖင့ ်  ဩဂတ်ုလကန်ုပိင်ုးတွင်  ေအာက်ဆဂီျင်စက်ဝယ်ယ ူတပ်ဆင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုခံန်မှန်း တန်ဖိုး သန်ိး ၇၀၀ ရိှ စက်အား ေကျာက်ကီး 

မိနယ်အတွင်းရိှ နာယကဆရာေတာ်များ၊ မိမိမိဖများ၊ အကျိးေဆာင်အဖဲွဝင်များ 

ပူးေပါင်းအလှခံရရှိေငွမှာ  သိန်းေပါင်း ၄၀၀ ခန်ရရှိထားပီး   ေကျာက်ကီးမိ 

သိန်တန်းရပ်ကွက် မိနယ်ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲုံးဝင်းရှ ိ  ုံးေြမ သုည ဒသမ ၁၆ ဧက 

ေြမလွတ်ေနရာတွင ်တည် ေဆာက်မည်ြဖစ်သည်။ 

စက်ုအံား ဩဂတ်ုလကန်ုပိင်ုးတွင် စတင်၍ ေြမေနရာရှင်းလင်းကာ အေဆာက် 

အအုံေဆာက်လုပ်ရန် စတင်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပီး စက်ုံတည်ေဆာက်ပီးစီးပါက 

တစ်ရက်လ င် လီတာ ၄၀ အိုး အလုံး ၄၀ ထွက်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုသားကီး(ေကျာက်ကီး)

ြမ၀တီနယ်စပ်မှ ေအာက်ဆီဂျင်အရည် ၁၃ တန် သယ်ေဆာင်လာသည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာ် ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးသို ေရာက်ရှိ
လသာ    ဇူလိုင်    ၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ် 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်  အေထာက် 

အကြူဖစ်ေစရန်အတွက်     ေအာက်ဆဂီျင် 

အပါအဝင်     ကိဗုစ်-၁၉ အေထာက်အကြူပ 

ေဆးှင့ပ်စ ည်းများတင်သွင်းမ ကိ ုြမဝတ ီ

နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်     ခွင့်ြပေပးလျက်ရှ ိ

ရာ   ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်    ၁၃ တန် 

သယ်ေဆာင်လာသည့ ် ေမာ်ေတာ်ယာ် 

သည်     ယမန်ေန   နံနက် ၁ နာရီခန်က 

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးံုကီးသုိ     ေရာက်ရိှ 

လာေကာင်း သိရသည်၊၊

အဆိုပါ      ေအာက်ဆီဂျင်များကိ ု

ေရ ဗျိင်းြဖကုမ ဏီ   (ဗဟန်း)မိနယ်မှ 

လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ပီး    Faw တွဲကား(၂၂)

ဘီးယာ်ကို    မ လာမင်းကားဂိတ်က 

လှဒါန်းြခင်းြဖစ်သည်။   ေအာက်ဆီဂျင ်

ကားများ       ေရာက်ရှိမ အေြခအေနကို 

လသာမိနယ ်  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲအတွင်းေရးမှး     ရဲမှးြမင့်ေမာ ်

ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲက      သွားေရာက ်

စစ်ေဆးခဲ့ကာ  အဆိုပါ  ေအာက်ဆီဂျင် 

အရည်များကိ ု   ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးု ံ

ကီးတွင် တက်ေရာက်ကသုမ ခယံလူျက်ရိှ 

သည့်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါလူနာ ၂၀၀ 

အတွက် အသုံးြပသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီးမှ တာဝန်ရှိ 

သူတစ်ဦးက ေြပာသည်၊၊

နယ်စပ်စခန်းများမှ      တစ်ဆင့် 

ြပည်တွင်းသို ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက် 

အထိ ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်လီတာ ၄၉ 

သန်း၊ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်၆၅၀၅ 

ခု၊ ာှေခါငး်စညး် တန် ၂၉၀ တင်သွငး် 

ုိင်ခ့ဲေကာင်း    စီးပွားေရးှင့်  ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ    ထတ်ုြပန် 

ချက်အရ သရိသည်၊၊   မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေကျာက်ကီးမိနယ်၌  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ 

သဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် စတင်တပ်ဆင်မည်



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဇူလိုင် ၂၁ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၆၀၉၃ ဦး ေတွရှိ

(၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၀-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာ 

စုစုေပါင်း (၁၆,၅၉၀)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလူနာသစ် (၆,၀၉၃)

ဦး ေတွရှိရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်း (၃,၀၁၈,၄၂၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၄၆,၆၆၃) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ(ူ၃,၆၀၈)ဦးြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၁၇၀,၇၇၉)ဦး ေဆးု ံ

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၂၄၇)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၅,၈၁၄) 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

(၂၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

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   ၂၁
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

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

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၃၅၀၈၂၀၉၃ ၂၉၄၃၅၄၁၅ ၆၂၅၄၀၁

၂။ အိ ိယ ၃၁၂၁၆၃၃၇ ၃၀၃၉၀၆၈၇ ၄၁၈၅၁၁

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၄၁၉၇၄၁ ၁၈၁၂၄၆၂၁ ၅၄၄၃၀၂

၄။ ုရှား ၆၀၃၆၂၄၀ ၅၄၀၄၇၉၇ ၁၅၀၇၀၅

၅။ ြပင်သစ် ၅၈၉၀၀၆၂ ၅၆၆၃၇၇၆ ၁၁၁၅၂၅

၆။ တူရကီ ၅၅၄၆၁၆၆ ၅၃၉၅၃၀၀ ၅၀၆၅၀

၇။ ဗိတိန် ၅၅၁၉၆၀၂ ၄၄၁၁၈၃၉ ၁၂၈၈၂၃

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၇၈၄၂၁၉ ၄၄၂၀၉၉၅ ၁၀၂၃၈၁

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၆၈၇၅၀ ၄၄၂၂၈၆၆ ၁၁၇၁၃၁

၁၀။ အီတလီ ၄၂၉၃၀၈၃ ၄၁၁၅၈၈၉ ၁၂၇၈၈၄

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၂၉၈၃၈၃၀ ၂၃၅၆၅၅၃ ၇၇၅၈၃

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၂၄၄၄၉ ၁၄၄၉၅၇၉ ၂၆၈၇၄

၃။ မေလးရှား ၉၅၁၈၈၄ ၈၀၆၈၅၇ ၇၄၄၀

၄။ ထိုင်း ၄၃၉၄၇၇ ၃၀၄၄၅၆ ၃၆၁၀

၅။ ြမန်မာ ၂၄၆၆၆၃ ၁၇၀၇၇၉ ၅၈၁၄

၆။ ကေမ ာဒီးယား ၆၉၆၀၈ ၆၁၇၇၉ ၁၁၆၈

၇။ ဗီယက်နမ် ၆၅၆၀၇ ၁၁၄၄၃ ၃၃၄

၈။ စင်ကာပူ ၆၃၆၂၁ ၆၂၅၄၃ ၃၆

၉။ လာအို ၃၈၆၃ ၂၁၇၄ ၅

၁၀။ ဘူိုင်း ၃၀၅ ၂၆၁ ၃



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေရး န်ကားချက်များ
ြပည်သူများ သိရှိိုင်ေရး သတိေပး  းေဆာ်မ ပုံရိပ်များ

ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိုင်ေရးှင် ့ကူးစက်မ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ်မိဘြပည်သ ူ

များ ပူးေပါင်းပါ၀င်ေဆာင်ရက်မှသာ ေရာဂါကူးစက်မ  ေလျာန့ည်းိင်ုမည်ြဖစ်၍ ြပည်သမူျား လိက်ုနာ 

ေဆာင်ရက်သင့်သည့်အချက်များ၊  န်ကားချက်များကို သိရှိလိုက်နာိုင်ရန ်အသံချဲစက်များြဖင့် 

သတိေပး  းေဆာ်မ များကို ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

အဆိပုါ  းေဆာ်ချက်တွင် အြပင်ထွက်တိင်ုး ှာေခါင်းစည်းတပ်ဆင်ရန်၊ လစူလုေူဝးေရှာင်ရှားရန်၊ 

လူစုလူေဝးမြပလုပ်ရန်၊ လက်ကိုဆပ်ြပာြဖင် ့မကာခဏေဆးေကာရန်၊ လက်သန်ေဆးရည်ြဖင် ့

လက်ကို သန်စင်ြခင်းများ ြပလုပ်ကရန်၊ မလိုအပ်ဘ ဲအိမ်အြပင်သို  သွားေရာက်ြခင်းမြပလုပ်ရန်၊  

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတီမ ှအသိေပးပန်ကားချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာ 

ကရန် စသည့် အသေိပး  းေဆာ်မ များကိ ုမဘိြပည်သမူျား ကိယ်ုစလီိက်ုနာပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင် 

ရက်ကပါရန ်တိုက်တွန်း  းေဆာ်ခဲ့သည်။

ယင်းသို  ေဆာင်ရက်ရာတွင ် မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊  ဌာနဆိုင်ရာများမ ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊  လူမ ကူညီေရးအသင်းများမ ှ  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ  ပူးေပါင်း၍ 

ြပည်သူများအတွက ်သတိေပး  းေဆာ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။ ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ဒဂုံမိနယ(်ြပန်/ဆက်)

လူေမာ်(ြပန်/ဆက်)

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

တင်တင်ေထွး

မိုးမိတ်သား(စည်သူေဌး)

ေကျာ်သူရ(ေကာ့မှး)

သက်လွင်စိုး(ြပန်/ဆက်)

ခင်ခင်မာ(ြပန်/ဆက်)

ေအာင်ြမင့(်ြပန်/ဆက်)

တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

မအူပင်မိနယ်

အုတ်တွင်းမိနယ်

 ဗဟန်းမိနယ်

စစ်ေတွမိနယ်

ေမာင်ေတာမိ

ေကျာက်ဆည်မိနယ်

မိုးမိတ်မိနယ်

ေကာ့မှးမိနယ်

ဒဂုံမိနယ်

နမ တူမိနယ်

ထားဝယ်မိ

ဥတ ရသီရိမိနယ်



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

 ဇနီးသည်   ကွယ်လွန်ပီး  ၂၅  ရက်အကာတွင် 

ဤစာအပ်ုကိ ု စတင်ေရးဖဲွခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး  စာအပ်ုတွင် 

စာေရးသူ၏ ဇနီးသည်အေပ ထားရှိသည့ ်ေမတ ာ 

တရား၊ လွမ်းဆွတ်သတရိမ တိုကိ ုလှစ်ဟြပခဲသ့ည်။ 

ထိုြပင် တပ်မေတာ်သားရေဲဘာ်ဘဝမှ တိင်ုးမှး 

အထိ တပ်မေတာ်၌ ကျရာတာဝန်များကိ ု ဦးလည် 

မသန်ုထမ်းရက်ခဲရ့ပု ံ စစ်သားဘဝအေတွအကံများ၊ 

လွတ်လပ်ေရးကိးပမ်းမ  ကာလမှစ၍ လွတ်လပ်ေရး 

ရရှိပီး ေသာင်းကျန်းမ ေချမ န်းေရးကာလများတွင ်

တပ်မေတာ်၌  စစ်ဆင်ေရး၊  ေလ့ကျင့်ေရး၊  စီမံေရး 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရပုံများကိုလည်း ေရးဖွဲထား 

သည်။

မှတ်တမ်းတင်ေရးဖွဲထား

ထိုအတူ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယ 

ဝန်ကီး၊ ဝန်ကီးချပ်ုံး ဒုတိယဝန်ကီး၊ အမှတ်(၁)

စက်မ ဝန်ကီးဌာန          ဝန်ကီးတာဝန်များကိ ု  

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ရသည့်   အေတွအကံများ၊  ဘဝ 

အေကွအေကာက်၊ အတက်အကျစုတံိုကိ ုဤစာအပ်ု 

တွင် စာေရးသူက အချိးအစားညီမ စွာ မှတ်တမ်း 

တင်ေရးဖွဲထားရာ         ပညာဗဟုသုတတိုးပွားပီး 

အကျိးများေစသည့အ်တွက်  ဖတ် ရန်   န်းဆိလုိ ု

ပါသည်။  

ေကျာပိုးအိတ်ေလးကိ ုချကီာလွယ်စာအပ်ုသည် 

စာေရးသူ  တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ)က    ေရးသားထားပီး 

၂၀၁၀   ြပည့်ှစ်တွင်       အမျိးသားစာေပဆု 

(စာပေဒသာ) ဆရုရိှခဲသ့ည့ ် စာအပ်ုေကာင်းတစ်အပ်ု 

ြဖစ်သည်။  ယခုအခါ   ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန  

ေကျာပိုးအိတ်ေလးကိ ုချကီာလွယ်ခဲ့သူ

ပုိှံပ်ေရးှင့ ်ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာနက ပ မအကမ်ိ 

ြပန်လည်ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေြမြပန်ေတာင်ေပ ၊     ပင်လယ်ကမ်းုိးတန်း၊ 

ြမန်မာြပည်အှံ    တာဝန်ကျရာ   ေဒသများသို 

ေကျာပိုးအိတ်ေလးလိ ု လိက်ုပါေနရပီး ဆင်းရအဲတ၊ူ 

ချမ်းသာမခွဲ၊  ဝါးတဲတန်းလျား၊  စစ်ေြမြပင်မကျန ် 

တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး     ချည်ေှာင်တွယ်တာခဲ့ရသူ 

ချစ်ဇနီးကို စစ်သားတစ်ေယာက်၏  ေကျာပိုးအိတ် 

ေလးအြဖစ် တင်စားဖဲွဲွကာ  စာအပ်ုကိ ုဤသိုဤပု ံ

အမည်ေပးခဲ့ြခင်းလည်းြဖစ်ရာ   ဇနီးသည်အေပ  

ေလးနက်တည်ကည်သည့ ်ေယာက်ျားေကာင်းတို၏ 

စိတ်ေနစိတ်ထားကို ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။  

စာေရးသူ၏  ဘဝအစသည်  ြမစ်ေချာင်းအင်း 

အိုင်၊ ြမစ်တက်ေချာင်းတက်၊ ြမစ်ေကွေချာင်းေကွ၊ 

ြမစ်သွယ်ေချာင်းသွယ ် အလွန်ေပါများေသာေဒသ၊ 

သားငါးှင့်   ဆန်စပါးတိုေပါများရာ   ဖျာပုံခိုင ်

ဖျာပုံမိတွင ်ကန်ထိုက်တာ ဦးဘေသာင်း၊ အမိ 

ေဒ သင်တိုက ၁၉၂၅ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် 

ေမွးဖွားခဲ့သည်။ 

ေလးစားဖွယ်ြမင်ေတွရမည်

လွတ်လပ်ေရးမရမ ီသူက န်ဘဝကျေရာက်ေန 

စ်က   ေမွးဖွားခ့ဲပံုကုိ  စာေရးသူက “က န်ေတာ့်ကုိ 

ေမွးဖွားစ်ကာလသည ်       ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး 

သူက န်အြဖစ်  ံွနစ်ေနရချန်ိြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် 

က န်ေတာ်သည်လည်း သူက န်အြဖစ် ေမွးဖွားလာ 

ရသူြဖစ်သည ်” ဟု  ေရးသားထားရာ စာေရးသူ၏  

အချပ်အြခာအာဏာပိင်ုိင်ုငတံစ်ခအုြဖစ် လွတ်လပ် 

လိုသည့် စိတ်ေစတနာကို  ေလးစားဖွယ်ြမင်ေတွရ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုမိုေကာင့ ်  စာေရးသူ၏    ငယ်စ်ကာလ 

ဘဝတစ်ေလ ာက်လုံးတွင ် လွတ်လပ်ေရးဟူေသာ 

အေတွးများက     သေ တည်ကိန်းေအာင်းေနပီး 

ြမန်မာိုင်ငံကိ ု   လွတ်လပ်ေစလိုသည့ ်  စိတ်ဆ  

ထက်သန်ြပင်းြပခဲ့သည်။ မိဘကိုဖယ်ခွာ၊  ဇာတိ 

ရပ်ရာကုိ ေကျာခုိင်း၊ ချစ်သူကုိ စွန်လ တ်ပီး  ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးကုိ အရယူမည်ဟူေသာ ြပင်းြပသည့် 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်၁၉၄၃ ခုှစ်တွင် တပ်မေတာ်ထဲသို 

ဝင်ခဲက့ာ စာေရးသ၏ူ တပ်မေတာ်သားဘဝ စတင်ခဲ ့

သည်။                                စာမျက်ှာ ၂၁ သို   

တာရာ

စာေရးဆရာ တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ)တို ဇနီးေမာင်ှံ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ။

တပ်မ(၇၇)ဖဲွစည်းြခင်း (ဝမှဲယာ) တတယိ စစ်ဗျဟာမှး ဒဗုိလ်ုမှးကီး အန်ုးေကျာ်ှင့ ်စာေရးဆရာ 

တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ)။
စာေရးဆရာတင့ေ်ဆ(ွဖျာပု)ံ တိင်ုးစစ်ဦးစီးချပ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် ကယားြပည်နယ်တစ်ေနရာ

သို ေရာက်ရှိစ်က အမှတ်တရဓာတ်ပုံ။

မှတ်မှတ်ရရဆိရုလ င် ၂၀၀၉ ခှုစ် ဇလူိင်ု ၃၀ ရက်  မိုးကသသဲမဲမဲ ဲရာေနသည်။ မိုးေတကွ ရာေနေသာေကာင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မိုးစက် မုိးေပါက်တုိေကာင့် 

ေဝဝါးေနသည်။ က န်ေတာ့်အသက်အရယ်ေကာင့်လည်း ေဝဝါးေနတာြဖစ်ပါသည်။ က န်ေတာ်၏ အသက်သည် ၈၄ ှစ်တင်းတင်းြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်၏ 

ဟေူသာအဖွင့ြ်ဖင့ ်ေလထန်ထန် မိုးသည်းသည်းေနတစ်ေနတွင် စာေရးသ ူတင့ေ်ဆ ွ(ဖျာပု)ံ က ေကျာပုိးအိတ်ေလးကုိ ချကီာလွယ်ဆိသုည့ ်ဘဝမှတ်တမ်းစာစကုိ ု

အစြပေမွးဖွားြဖစ်ခဲ့သည်။ 

ေြမြပနေ်တာင်ေပ ၊  ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်း၊ ြမန်မာြပည်အံှ တာဝန်ကျရာေဒသများသို ေကျာပိုးအိတ်ေလးလိ ု လိက်ုပါေနရပီး 

ဆင်းရဲအတူ၊ ချမ်းသာမခွဲ၊  ဝါးတဲတန်းလျား၊  စစ်ေြမြပင်မကျန်  တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ချည်ေှာင်တွယ်တာခဲ့ရသူ ချစ်ဇနီးကို 

စစ်သားတစ်ေယာက်၏ ေကျာပိုးအိတ်ေလးအြဖစ် တင်စားဖွဲွဲကာ  စာအုပ်ကို ဤသုိဤပံုအမည်ေပးခဲ့ြခင်းလည်းြဖစ်ရာ   

ဇနီးသည်အေပ  ေလးနက်တည်ကည်သည့် ေယာက်ျားေကာင်းတို၏ စိတ်ေနစိတ်ထားကို ြမင်ေတွရမည်



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

ဇူလုိင် ၂၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှ Oxygen 

Generator ၃၇ လုံးအပါအဝင် မူဆယ်၊ ြမဝတီ၊ တာချလီိတ်၊ ချင်းေရ  

ေဟာ်၊ ေကာ့ေသာင်း ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ  ေအာက်ဆီဂျင်အရည်  

(Bowser) ယာ် သံုးစီးြဖင့် (၅၈) တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင် အရည် (အိုးြဖင့်) 

(၅၇) တန်၊ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက် (Oxygen Concentrator) 

(၁၈၄၈)ခု၊ ှာေခါင်းစည်း တန် (၃၀) တင်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။ အထက်ပါ 

ပစ ည်းများအား ကုမ ဏီ (၂၅)ခု မှ ယာ်စီးေရ ၄၁ စီးြဖင့ ်တင်သွင်း 

လာြခင်းြဖစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉  ကူးစက်ေရာဂါ  ကာကွယ်ကုသေရးပစ ည်းများ 

တင်သွင်းရာတွင ်ထိုင်းိုင်ငံဘက်မ ှြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊ တုတ် 

ိင်ုငဘံက်မှ မဆူယ်ကန်ုသွယ်ေရးဇန်ုတိုမှ အများဆုံး တင်သွင်းိင်ုခဲ့ပီး 

ိုင်ငံေတာ်မှ ေရာဂါထိန်းချပ်မ အတွက် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက ်

ရှိသည့်  ဇူလိုင် ၁၂  ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ေမာ်ေတာ်ယာ် ၂၅၄ စီးြဖင့ ်

ေအာက်ဆဂီျင်အရည် (Bowser) ယာ်ြဖင့ ်(၃၈၇) တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

အရည် (အုိးြဖင့်) တန် (၁၇၀)၊ ေအာက်ဆီဂျင် ဓာတ်ေငွ (အုိးြဖင့်) (၆၂) 

တန်၊ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်(၁၇၄၀၉)ခု၊ Test Kit (၁၃၄၅၀၀) ၊ 

ှာေခါင်းစည်း တန် (၄၅၀) တင်သွင်းခွင့ ်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

စီးပွားေရးှင့်   ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ် 

ပစ ည်းများအား အဆက်မြပတ် တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်း 

ှင့ ်တင်သွင်းရာတွင်လည်း ကန်ကာမ မရိှေစေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာ 

ဝန်ကီးဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း  

သိရသည်။                                                                  သတင်းစ်

  စာမျက်ှာ ၂၀ မှ

စာေရးသူသည် ေမွးရပ်ေြမ ဖျာပုံမှ စက်တပ် 

သမ န်ြဖင့်   ရန်ကုန်၊   ရန်ကုန်မှ   တပ်ထဲဝင်ရန် 

ပျ်းမနားမိတွင်ရိှသည့ ်ဗမာတ့ပ်မေတာ် “ Burma 

Defence Army, BDA” သို ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက်   ဗိုလ်သင်တန်းတက်ရန်   မဂ  လာဒုံ၊  

မဂ  လာဒုံမှ  စစ်ပညာသင်ရန် ဂျပန်ိုင်ငံ  ဘုရင့် 

စစ်တက သိုလ်သို   ၁၉၄၄  ခုှစ်တွင်   ထွက်ခွာခဲ့ 

သည်။ 

စာေရးသူသည ်      စစ်ပညာတတ်ေြမာက်မ ှ

လွတ်လပ်ေရးရမည်ဟ ု   ခံယူထားသည့်အတွက ်

ဂျပန်ိင်ုငတွံင် စစ်ပညာကိ ုရပ်ရပ်ခ ံခ ံ တတ်ေြမာက် 

ေအာင် သင်ယူကခဲသ့ည်။ ဂျပန်ြပည် စစ်ပညာသင် 

ဘဝ အေတွအကံများ၊ ခက်ခဲကမ်းတမ်းခဲ့ပုံများ 

ကို  တိုရှင်းထိမိသည့်  အေရးအသားဟန်တိုြဖင့ ်

စာ သူတိုမျက်စိတွင ်      ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း 

ရှင်းလင်းနားလည်ေအာင် ေရးသားထားသည်ကို 

ဤစာအုပ်တွင် ေတွရသည်။ 

တစ်ဖန်   စစ်ပညာသင်ယူပီး   အမိေြမကို 

ြပန်လည်ေြခချမိသည့်အခါ ဂျပန်စစ်တက သိုလ်မှ 

ဆင်းလာေသာ အရာရှိများြဖစ်ေသာ်လည်း ဗမာ့ 

တပ်မေတာ်ြပန်လည်ဖဲွစည်းရာတွင် အဂ  လပ်ိတိုှင့် 

ချပ်ဆိုခဲ့ေသာ   က ီစာချပ်အရ   တပ်မေတာ် 

အရာရှိဦးေရကို    ကန်သတ်ထားသည့်အတွက ်

Waiting List အရ တပ်မေတာ်သို တပ်သားဘဝ 

ြဖင့သ်ာ ဝင်ေရာက်ိင်ုေရး ေစာင့ဆ်ိင်ုးရမည့ ်အေြခ 

အေနြဖစ်ရာ ဖခင်ရင်ခွင်သို ခိုဝင်ရန် ဇာတိေြမြဖစ ်

သည့် ဖျာပုံသို ြပန်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက်တွင် ငယ်စ်ကတည်းက စတ်ိဝင်စား 

ခဲ့ရသူ   မခင်စန်း(အများအေခ   အန်တီစန်း)ှင့် 

ေမတ ာမ ခဲသ့ည်။ လွတ်လပ်ေရးရမှ မန်ိးမယမူည်ဟ ု 

သ ိ  ာန်ချထားသည့်အတွက် ၁၉၄၅ ခုှစ်တွင် 

တပ်ထဲသို   ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ရာ   အန်တီစန်း 

သည် လက်ထပ်ရန် သုံးှစ်သုံးမိုး ေစာင့်ဆိုင်းခဲ့ရ 

သည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်  

ဂျပန်ြပည ်စစ်ပညာသင်ဘဝ အမှတ်(၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ် စာေရးသူှင့ ်ိုင်ငံြခားဧည့်သည်တစ်ဦး

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှတင်သွင်းလာသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်အရည(်Bowser) ယာ်ကို ေတွရစ်။

ေကျာင်းကုန်းမိနယ် ြပည်သူေဆးုံသို T S ဆီဆိုင်မိသားစုမှ ေငွကျပ် ၁၅ သိန်း လှဒါန်း
ေကျာင်းကုန်း   ဇူလုိင်   ၂၁

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး   ေကျာင်းကုန်းမိနယ်   ြပည်သူေဆးံုသုိ 

ကာလဒါနအလှအြဖစ် ကုိသန်းေဆွ မိသားစု (T S ဆီဆုိင်)မှ ေငွကျပ် 

၁၅ သိန်း လှဒါန်းမ ကုိ ယေနနံနက် ၉ နာရီခန်တွင် အလှရှင်ကုိယ်စား  

ကုိဝင်းကိင်(ြပန်/ဆက်)က  ေပးအပ်လှဒါန်းရာ မိနယ်ဆရာဝန်ကီး 

ေဒါက်တာေအးုိင်က လက်ခံရယူခ့ဲသည်။

ယခုဆုိလ င် ေကျာင်းကုန်းမိနယ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည် 

ြပလူနာ ၃၆၄ ဦးအထိရိှပီး ကျန်းမာစွာြဖင့် ေနအိမ်ြပန်သူ ၁၈၆ ဦးရိှပီး 

ေသဆံုးသူ ၁၄ ဦးရိှေကာင်း သိရသည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် အတည်ြပလူနာ 

၁၆၄ ဦးအား ေနရာ(၇)ေနရာတွင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ေပးထား

ကာ ေရာဂါေတွရိှသူများအနက် ၁၉ ဦးမှာ ေအာက်ဆီဂျင်ေပးထားရပီး 

ကျန်လူနာများမှာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်လျက်ရိှရာ ြပည်သူများအေနြဖင့် 

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းကမ်း 

ချက်များအား လုိက်နာကရန်လုိအပ်ေကာင်း တုိက်တွန်း  းေဆာ်ထားသည်။

ပီးခ့ဲသည့် ဇူလုိင် ၁၇ ရက်က ေကျာင်းကုန်းမိနယ် ကုိဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးှင့် အေရးေပ တံုြပန်ေရးေကာ်မတီသုိ  

ကုိသန်းေဆွ  မိသားစု(T S ဆီဆုိင်)ှင့် ရန်ကုန်မိေန ေကျာင်းကုန်း 

မိနယ်အသင်း အတွင်းေရးမှး ဦးကည်လွင်(ခ)စိန်ခ န်း မိသားစု (Tun  

Myat Thu Int'l Co., Ltd) တုိက ေငွကျပ် ၁၀ သိန်းစီ လှဒါန်းခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။                                                           မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင် ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၂၂၊  ၂၀၂၁

ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၂၁ 

ေဆးံုများှင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကုသေရးစင်တာများအတွက် လုိအပ်ေနေသာ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များ    ဝယ်ယရူန်ှင့ ်   ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်၊  

ထိန်းချပ်၊   ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသံုးြပရန်  အလှေငွများ  ေပးအပ် 

လှဒါန်းြခင်းကို  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံး 

မဂ  လာခန်းမတွင် ယမန်ေန  နံနက် ၁၀ နာရီခဲွက ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

လမ်း န်ချက် စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများှင့်အည ီကျင်းပသည်။

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဥက    ဦးလှစိုးက  

လှဒါန်းမ များအတွက် ေကျးဇူးတင်စကားေြပာကားသည်။

ေပးအပ်လှဒါန်း

ထိုေနာက်    ဦးသိန်းထွဋ်    အေထွေထွအတွင်းေရးမှး 

(သဂ  ဟေဖာင်ေဒးရှင်း) က ကျပ်သိန်း ၂၅၀၀၊ ကွန်းခုိရာ ေဖာင်ေဒးရှင်း 

(ရန်ကုန်မိ) က ကျပ်သိန်း ၂၄၀၀၊ ဦးသိန်းဝင်းေဇာ်-ေဒ တင်  လတ်မင်း 

(ေရ ဗျိင်းြဖ) ကုမ ဏီက   ကျပ်သိန်း ၁၂၀၀၊ စုေပါင်းအလှရှင်များက 

ကျပ်သိန်း ၁၈၀၀၊ ဦးမျိးသူရ-ေဒ ေကခိုင်သူရ (KTR Co.,Ltd) က 

ကျပ်သိန်း ၆၀၀၊ ေဒါက်တာဝင်းြမင့-်ေဒ ခိုင်ခိုင်ဦး  (ြမတ်ေမတ ာမွန်  

Co.,Ltd)  က ေငကွျပ်  သန်ိး    ၆၀၀၊ ဦးတင်ေမာင်လတ် (Chain Family 

Assets) က ကျပ်သိန်း ၃၆၀၊ ဝိသာခါေဖာင်ေဒးရှင်းက  ကျပ်သိန်း ၃၆၀၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည် တန် ၂၀ သယ်ေဆာင်လာသည့်ေမာ်ေတာ်ယာ် မ ေလး အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီးသို ေရာက်ရှိ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များ ဝယ်ယူရန်ှင့် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင်  အသံုးြပရန်  အလှေငွများ လှဒါန်း

ေနြပည်ေတာ် ဇူလိုင် ၂၁

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ တတိယလ  င်းသည် ဇွန်လလယ်မှ 

စတင်ခဲ့ကာ  ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ပထမလ  င်း၊ ဒုတိယလ  င်းှင့် တတိယ 

လ  င်းတို၏ ေရာဂါကူးစက် ြဖစ်ပွားမ  န်းများကိ ုသေုတသနြပ  င်းယှ် 

ရာ၌ တတိယလ  င်းတွင် ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  န်းသည် များြပားြမန်ဆန ်

ပီး ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ ှင့် ေသဆုံးမ  န်း ြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း 

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှသိရသည်။  

လက်ရှိအချနိ်အထိ   ကမ ာ့ိုင်ငံများတွင်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ အေနြဖင့ ်လဦူးေရသန်း ၁၉၀ ေကျာ်ရိှပြီဖစ်ပီး ြမန်မာိင်ုငတွံင် 

ဇူလိုင် ၁၉ ရက်အထိ  ှစ်သိန်းေကျာ်ရှိပီြဖစ်သည်။

ထိုေကာင့ ်ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ကိ ုထေိရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသုိင်ေရးအတွက်  ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက 

ဇူလိုင်  ၁၇  ရက်မှ  ၂၅  ရက်အထိ  တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း  အများ 

ြပည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည်အြဖစ ်ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။

ုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း ြပည်သူများအေနြဖင့် ခရီးသွား 

လာြခင်းမြပဘဲ မိမိတို၏ေနအိမ်  သိုမဟုတ်  အေဆာင်များတွင ်

ေနထုိင်ြခင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း တာဝန်မှ 

အပ ခရီးမသွားရန်ှင့ ်မမိအိမ်ိတွင် မမိေိနထိင်ုြခင်း၊ မမိအိမ်ိသို မလိအုပ် 

ဘဲ ဧည့်သည်လက်မခံြခင်းြဖင့ ်ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ထိန်းချပ် 

ိုင်ေရးအတွက် အမျိးသားေရး  တာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့် လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်သွားရန ်သတင်းထုတ်ြပန်ထားသည်။

“လူတစ်ဦးနဲ  တစ်ဦး ကူးလူးဆက်ဆံမ ေတွကေနတစ်ဆင့် ကုိဗစ်-

၁၉  ေရာဂါက အဆင့ဆ်င့ ်ကူးစက်သွားိင်ုပါတယ်။ ဒါေကာင့ ်လေူတကွ 

ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ  သီးြခားေနထိုင်ကမယ်ဆိုရင်  ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

ကွင်းဆက်ေတွကိ ု    ြဖတ်ေတာက်ိုင်မယ်။    ေရာဂါြဖစ်ပွားခဲ့မယ ်

ဆိုရင်လည်း ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွအေနနဲ  ြဖစ်ပွားတဲ့မိသားစု 

တစ်စုကို  စနစ်တကျြပစုေစာင့်ေရှာက်ိုင်မယ်။  ေရာဂါဆက်တိုက် 

ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနမ ကို ဦးချိးိုင်မယ်။ ဒါက  အလွန်ထိေရာက်တဲ့  

လုပ်ငန်းစ်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။     ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  န်း    တက်ေနတဲ့    

ဒီအချနိ်မှာ  မိမိအိမ်မှာေနြခင်းဟာ  အေကာင်းဆုံး  ေရာဂါကာကွယ ်

ထန်ိးချပ်ြခင်း ြဖစ်တယ်ဆိတုာ သေိစချင်ပါတယ် ” ဟ ုStay  at   Home 

ေနထုိင်ြခင်းြဖင့်  ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးကုိ  အကျိးရိှထိေရာက် 

ေစိုင်ေကာင်းကို     ကျန်းမာေရးှင့်   အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မှတ်ချက်ြပသည်။ 

တတ်ိုင်သမ    အိမ်၌သာ   ေနထိုင်ရန်၊  မြဖစ်မေနအြပင ်

ထွက်ရပါက ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း(Mask)ကိ ုမြဖစ်မေနတပ်ဆင်ရန်၊ 

လက်ကိ ုအနည်းဆံုး စက န်(၂၀)ကာေအာင် စနစ်တကျေဆးေကာရန်၊ 

အြခားသူများှင့် (၆)ေပအကွာ   ခပ်ခွာခွာေနရန်၊     ေလဝင်ေလထွက ်

မေကာင်းေသာအခန်းများသို   သွားေရာက်ြခင်းမှ  ေရှာင်က်ရန်၊ 

လူစုလူေဝး လုံးဝေရှာင်က်ရန်၊ ြဖစ်ိုင်ပါက  တစ်ပတ်လ င်တစ်ကိမ် 

ခန်သာ ေစျးဝယ်ယူရန်၊ ပါးစပ်ှင့်  ှာေခါင်းစည်း စနစ်တကျ တပ်ဆင် 

ထားြခင်းမရှိေသာ ေစျးေရာင်းသူများထံမှ ေစျးဝယ်ယူြခင်းမြပရန ်

ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနက ြပည်သမူျားအား  အသေိပး 

  းေဆာ်ထားသည်။  

ထိုြပင် အြပင်ထွက်ရာမှအိမ်ြပန်ေရာက်ေသာအခါတွင် အိမ်သို 

ေရာဂါပိုးများ သယ်ေဆာင်လာြခင်းမရိှေစေရး  သတြိပရန်၊ အသုံးြပပီး 

ေသာ ပါးစပ်ှင့်  ှာေခါင်းစည်း(Mask)ှင့် တစ်ခါသုံးပစ ည်းများကို 

အမ်ိအြပင်တွင်   စနစ်တကျစွန်ပစ်ရန်၊   အဝတ်အစားမလမဲ/ီ ကိယ်ုလက် 

သန်စင်ြခင်းမြပမ ီအမ်ိသားများှင့ ် အနီးကပ်ထေိတွြခင်းမှေရှာင်က် 

ရန်ှင့် ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် တတ်ုိင် 

သည့်ဘက်မှ စနစ်တကျ ပူးေပါင်းပါဝင်ေပးကရန်လည်း အသိေပး 

ေကညာထားသည်။  

ြပည်သူများအေနြဖင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မှသာ အချနိ်တို 

အတွင်း ထိေရာက်ေအာင်ြမင်၍ ယခုြဖစ်ေပ လျက်ရှိေသာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ တတိယလ  င်းကို ထိခုိက်မ   အနည်းဆံုးြဖင့်  ေကျာ်ြဖတ်ုိင်မည် 

ြဖစ်သည့်အတွက်    ကျန်းမာေရးှင့်   အားကစားဝန်ကီးဌာနက 

ြပည်သူများအား တိုက်တွန်း  းေဆာ်ထားသည်။                    ထက်လ ံ

ြပည်သူများ ပူးေပါင်းပါဝင်မှသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ တတိယလ  င်းကို ထိခိုက်မ အနည်းဆုံးြဖင့် ေကျာ်ြဖတ်ိုင်မည်

ဦးခင်စိုး-ေဒ အုန်းဇာဇာလွင် (Anwar Hlwan Co.,ltd) က ကျပ်သိန်း 

၂၄၀၊ ဦးစိန်လွင်- ေဒ ကကခုိင် (Yadanar Shin Thant Co.,Ltd) 

သန်လျင်က    ေငွကျပ်သိန်း  ၂၄၀၊ ဦးစိုးမိုးှင့ ်ညီများ (သန်လျင်) က 

ေငွကျပ်သိန်း ၂၄၀၊        သီရိပျခံျဦီးသိန်းေဆွ-ေဒ ြမသိဂ    (သားသမီး 

ေြမးတစ်စု)က ေငွကျပ်သိန်း ၁၂၀၊ ဦးသန်းေအာင်- ေဒ လလီ ီ(Asia Hlaine 

Kyaw Co.,Ltd) က ေငွကျပ်သိန်း ၁၂၀၊ ဦးခင်ေအာင်-ေဒ လ့ဲလ့ဲေအး 

(မ လာမင်း  အဆင့်ြမင့်ခရီးသည်ပိုေဆာင်ေရး)က ေငွကျပ်သိန်း၁၂၀၊ 

ဦးစုိးပုိင်-ေဒ ခင်ြမတ်ေဆွ (Pain Family Co.,Ltd)က  ေငွကျပ်သိန်း 

၁၂၀၊ ဦးြမင့်သိန်းခုိင်မိသားစုက   ေငွကျပ်သိန်း  ၁၂၀၊ ဦးေကျာ်ေဇာ်သ ံ-

ေဒ န ာေဝဒီ (Wai De Co.,Ltd Home Galaxy)မိသားစုက  ေငွကျပ်သိန်း 

၁၂၀၊ ဦးေမာင်ေမာင်ေလး (ယမ်ယမ်ေခါက်ဆဲွ မသိားစ)ု က ေငကွျပ်သန်ိး 

၁၂၀၊ Win & San   ရတနာဆိုင်က   ေငွကျပ်သိန်း   ၁၂၀၊ ဦးစိုးိုင်- 

ေဒ မုိးစိမ့်စိမ့်လင်းမိသားစုက  ေငွကျပ်သိန်း ၁၂၀၊  Eager Communication 

Group Co.,Ltd က  ေငွကျပ်သိန်း  ၁၂၀၊ ဦးေကျာ်ေနဝင်း မိသားစုက 

ေငကွျပ် သန်ိး ၁၀၀၊ ဦးေအာင်ေထွး (Great Cairo Co.,Ltd )က ေငကွျပ် 

သိန်း ၁၀၀၊ ဦးေရ ထူးမိသားစုက  အလှေငွကျပ်သိန်း ၁၀၀၊ Bo Min 

Bo Co.,Ltd က  အလှေငကွျပ်သန်ိး ၄၀၊ ေဒ ကျင်ဟုိ၊  ဦးေဇာ်လင်းထွန်းှင့် 

ေဒ ချိချိဝင်း (Treasure   Land   Asia Investment  Co.,Ltd)  က   ကျပ်သိန်း   

၄၀၊ ဦးသိန်းဦးှင့်   ေဒ သီတာဝင်း  (ေအာင်မဂ  လာ ဆန်စက်)က 

၆၂၅၀၀၀၀ ှင့် ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ ၄၀  အိုး အလံုး ၅၀ စုစုေပါင်း 

အလှေငွကျပ် ၁၂၂၈၂၅၀၀၀၀ ကုိ  လှဒါန်းရာ ေကာင်စီဥက   ၊ တုိင်းမှးှ

င့်ေကာင်စအီဖဲွဝင်များက လက်ခရံယေူပးကပီး ဂဏ်ုြပမှတ်တမ်းလ ာ 

များ ြပန်လည်ေပးအပ်ခဲ့သည်။                  ဆန်းေကျာ်ဦး(ြပန်/ဆက်)

မ ေလး ဇူလိုင် ၂၁ 

ြမဝတီနယ်စပ်မှတစ်ဆင် ့   ဝယ်ယူတင် 

သွင်းသည့် ေအာက်ဆဂီျင်အရည် တန် ၂၀ 

သယ်ေဆာင်လာသည့်     ေမာ်ေတာ်ယာ် 

သည်  မ ေလးအေထွေထွေရာဂါကု 

ေဆးုံကီးသို     ယေနနံနက်ပိုင်းက 

ေရာက်ရှိသည်။ 

ကုသမ မြပတ်ြဖည့်သွားမှာြဖစ်

"ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့် မ ေလးမိ 

ဖွံဖိးတိးုတက်ေရး အေထာက်အကူြပ 

ရန်ပုေံငရှွာေဖေွရးေကာ်မတရီဲ အစအီစ် 

နဲ  မ ေလးေဆးုံကီးကိ ု   ေအာက်ဆဂီျင် 

အရည် ေရာက်တာ၊ အခကု ဒတုယိအကမ်ိ 

ြဖစ်ပါတယ်။  အလှရှင်က လှတာပါ။ 

လက်ရှိ  ေဆးုံကီးမှာ  ေအာက်ဆီဂျင ်

အရည် တန်က  ၂၁  တန် ဆံ့ပါတယ်။ 

ဇလူိင်ု ၁၇ ရက်က ထည့်ထားတာကလည်း 

သုံးေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။    ေြခာက်တန်ခွဲ 

ေလာက် ကျန်ပါေသးတယ်။ ဒါက တန် 

၂၀ ဆိုေတာ့ ဒါကို ြဖည့်ေနရင်းနဲ  ကိုဗစ်-

၁၉  လူနာေတွကို ေတာက်ေလ ာက် 

ေအာက်ဆဂီျင်လ တ်ေပးပီး ကသုမ မြပတ် 

ြဖည့်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်" ဟု မ ေလး 

အေထွေထွေရာဂါက ု    ေဆးုံအုပ်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ေအာင်က     ေြပာကား 

သည်။ 

မ ေလးအေထေွထေွရာဂါက ုေဆးု ံ 

ကီးတွင် ေအာက်ဆီဂျင်အသံုးြပ ကုသေပး 

ေနရေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားသူ 

၁၆၀ ေကျာ်ရှိသည်။ 

ဝယ်ယူတင်သွင်း လှဒါန်း

ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင်လည်း မ ေလး 

အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီးအတွက ်

တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံမှ ေအာက်ဆီ 

ဂျင်အရည ်တန်ချနိ် ၂၆ တန်ကို ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးှင့်   မ ေလးမိြပဖွံဖိး      

တိုးတက်ေရးအေထာက်အကြူပ ရန်ပုေံင ွ

ရှာေဖွေရးေကာ်မတီက ဝယ်ယူတင်သွင်း 

လှဒါန်းခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

လတ်တေလာ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ကုသေရးတွင် လုိအပ်လျက်ရိှသည့် အိမ်သံုး 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်များ တင်သွင်းမ အတွက် 

FDA ေထာက်ခခံျက်ှင့် သွင်းကန်ုလိင်ုစင် 

ေလ ာက်ထားရန် မလိုအပ်သည့်အြပင ်

အေကာက်ခွန်   သုံးရာခိုင် န်းအတွက် 

လည်း   လက်ငင်းေပးေဆာင်ရန်မလိုဘ ဲ

ကိတင်ထုတ်ယူိုင်ရန်  ေြဖေလ ာ့ခွင့်ြပ 

ေပးထားေကာင်း၊  နယ်စပ်စခန်းများမှ 

တစ်ဆင့် ြပည်တွင်းသို ဇူလိုင်  ၁၂ ရက်မှ 

၁၈ ရက်အထိ ေအာက်ဆီဂျင်အရည  ်

လီတာ ၄၉ သန်း၊ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင ်

စက်  ၆၅၀၅ ခု၊ ှာေခါင်းစည်း ၂၉၀ တန် 

တင်သွင်းိုင်ခ့ဲေကာင်းလည်း   စီးပွားေရး 

ှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ 

သိရသည်။                       ထိပ်ထားိုင်



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

သင်၏ အြခားသူများကို  ြမင်ပုံ
ခင်ေမာင်ညိ (ေဘာဂေဗဒ)

(၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက)်

ကေလးများ၊ အေရာင်းသမားများ၊ လူနာများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ 

အိမ်ေထာင်ဖက်များ  

ဤေနရာ၌ ခင်ဗျားကို ေမးစရာေမးခွန်းတစ်ခုရှိေနသည်။ 

ခင်ဗျားမှာ ဘယ်လုိကေလးေတွရိှသလဲ၊ ခင်ဗျားသာ အေရာင်းသမား 

တစ်ေယာက်ဆိခုဲလ့ င် ဘယ်လိေုဖာက်သည်ေလာင်းေတကွိ ုေမ ာ်လင့် 

ထားသလဲ၊ ခင်ဗျားသာ အေရာင်းမန်ေနဂျာဆိုလ င်ေကာ ခင်ဗျားမှာ 

ဘယ်လိုအေရာင်းသမားေတွရှိသလဲ။  ခင်ဗျားသာဆရာဝန်ဆိုလ င် 

ဘယ်လိုလူနာေတွကို  ကုသေနရသလဲ။ ခင်ဗျားသာ အလုပ်ရှင ်

တစ်ေယာက်ြဖစ်လ င် ဘယ်လိအုလပ်ုသမားေတရိှွသလ။ဲ ခင်ဗျားသာ 

ခင်ပွန်းတစ်ေယာက်ဆိုလ င် ဘယ်လိုဇနီးသည် ရှိသလဲ။ ခင်ဗျားသာ 

ဇနီးသည်တစ်ေယာက်ဆိုလ င်ေရာ ဘယ်လိုခင်ပွန်းသည်ရှိေနလဲ။ 

က န်ေတာ်က ခင်ဗျား၏ သေဘာထားများသည ်ခင်ဗျားှင့် ထိေတွ 

ေနသည့်သူများေပ တွင် အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိေကာင်းကိ ုေြပာြပ 

ေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။   က က်များဇာတ်လမ်းကိ ုေရှတစ်လှမ်းတိုး၍ 

ဆက်ပီးကည့်ကရေအာင်။    ထိုက က်များ၏ အေတွအကံကို 

ေဒသ ရ အထက်တန်းေကျာင်းတစ်ေကျာင်း၌ စမ်းသပ်ကည့်လိုက ်

သည်။ 

ဆရာတစ်ေယာက်ကို ေြပာြပသည်။ “ခင်ဗျားသိပ်ကံေကာင်း 

တယ်၊ ခင်ဗျားဟာ ပါရမီရှင်ကေလးေတွနဲ  ဆက်ဆံရတယ်။ ခင်ဗျား 

မေမးခင်ကတည်းက သူတိုအေြဖေတွေပးေနလိမ့်မယ်။ ဒီေကာင် 

ေတွက သိပ်ပီးထူးခ န်တဲ့သူေတွ။ တစ်ခုသတိေပးထားချင်တာက 

သူတိုသိပ်ေတာ်ေတာ့ ခင်ဗျားကို အူးလုပ်ကလိမ့်မယ်။ တချိက 

ပျင်းတယ်။ ခင်ဗျား များများမခိင်ုးေအာင်ဆိုပီးေတာ ့ညာကလမိ့မ်ယ်။ 

သူတိုေြပာတာေတွကို  နားမေထာင်နဲ ။ သူတိုဟာ အလုပ်ေတွကို 

လည်း  ပီးေအာင်လုပ်ိုင်တယ်။ ခိုင်းသာခိုင်း တချိကေလးေတွက 

သိပ်ခက်တာပဲလုိ ေြပာကလိမ့်မယ်။ ဒီကေလးေတွဟာ အခက်ခဲဆံုး 

ေမးခွန်းေတွကိုေတာင ်ေြဖိုင်တယ်။    ခင်ဗျားသူတိုကိ ု    ယုံယုံ 

ကည်ကည်သာဆက်ဆံ။ ေနစ်ေနတိုင်း ခင်ဗျားရဲ ေမတ ာကိုြပ၊ 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း၊ တကယ်စိတ်ဝင်စားပီး သင်ြပေပးပါ။ သူတို 

မလုပ်ိုင်တဲ့အရာ ဘာဆိုဘာမ မရှိဘူး”ဟု ေြပာလိုက်သည်။ 

ဒုတိယဆရာတစ်ေယာက်ကို “ခင်ဗျားဟာ သာမန်ကေလး 

ေတကွိပု ဲရထားတယ်။ သတူိုဟာ သပ်ိေတာ်တယ်လည်း မဟတ်ုဘူး။ 

သိပ်ညံ့တယ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတိုမှာ ပျမ်းမ eာဏ်ရည်ြပကိန်း 

ရှိတယ်။ ေနာက်ခံသမိုင်းေတွ၊ အစွမ်းအစေတွကလည်း ပျမ်းမ ပဲ၊ 

အဲဒီေတာ့ သူတိုဆီကလည်း   သူလိုကိုယ်လိုေအာင်ြမင်မ မျိးကိုပဲ 

ေမ ာ်လင့်ိုင်တယ်”ဟု ေြပာသည်။  

သဘာဝကျစွာပင် ပါရမီရှင်ကေလးများက သာမန်ကေလး 

ထက်ပို၍ ေဆာင်ရက်ိုင်ကသည်။ ှစ်အဆုံး၌ ပါရမီရှင်ကေလး 

များသည် သာမန်ကေလးများထက် တစ်ှစ်စာေလာက်ေစာပီး 

စာတတ်ေနကသည်။ ဤဇာတ်လမ်း၏အဆုံးတွင် ဘာြဖစ်မည်ဟု 

ေတွးေတာကည့်ေနစရာမလိုပါ။ ခင်ဗျားမှန်ပါသည်။ တကယ်ေတာ့ 

ပါရမီရှင်ေကျာင်းသားဟူ၍ လုံးဝမရှိပါ။ သူတိုအားလုံးသည ်သာမန် 

သူလိုကိုယ်လို   ေကျာင်းသားများသာြဖစ်သည်။ ြခားနားချက်မှာ 

သူတိုှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာများ၏ သေဘာထားသာ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆရာများက သာမန်ေကျာင်းသားများကိ ုပါရမရှီင်များဟထုင်ထားပီး 

ပါရမီရှင်များလိုေဆာင်ရက်ရန်    ေမ ာ်လင့်သြဖင့် ထိုအတိုင်းပင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ကြခင်း ြဖစ်သည်။ သတူိုကိ ုြမင်ပုြံမင်နည်းက သတူိုအား 

ဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနည်းကို ြဖစ်ေပ ေစပီး  ၎င်းဆက်ဆံပုံေပ တွင် 

မူတည်၍ သူတိုြဖစ်လာကြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ဤေနရာတွင် အြခားေမးခွန်းတစ်ခုရှိပါသည်။       လွန်ခဲ့တဲ့ 

ငါးှစ်ေလာက်က ခင်ဗျားကေလးေတွ ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန်ေနရရဲလား။ 

ခင်ဗျားရဲအဖွဲအစည်းထဲက အေရာင်းသမားေတွေရာ ဘယ်လိုလဲ၊ 

ခင်ဗျားရဲဝန်ထမ်းေတ ွလပ်ုေဖာ်ကိင်ုဖက်ေတကွ ပိုပီးေတာe့ာဏ်ပညာ 

ရိှလာရဲလား။ အလပ်ုေပ မှာ အာုစံိက်ုလာ၊ က မ်းကျင်လာကရဲလား။ 

ခင်ဗျားမိန်းမက ပိုပီးေတာ့လှလာသလား။      စိတ်ဝင်စားစရာ 

ေကာင်းလာသလား။ ခင်ဗျားေယာက်ျားကေရာ      ဘယ့်ှယ်ေနသလဲ။ 

ထုိအရာများအားလုံးြဖစ်မလာခဲ့လ င် ေရှကစာမျက်ှာများကို 

ြပန်ဖတ်ရန် တုိက်တွန်းလုိပါသည်။ ခင်ဗျား၏ မိသားစုများ၊ မိတ်ေဆွ 

များှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များမှာ ြပဿနာတစ်ခုခု ရှိေနသည်ကို 

ခင်ဗျားမသိ၍ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ 

ကဗျာဆရာတစ်ေယာက်ကေတာ ့ဤအေကာင်းကိ ုလှလှပပ 

ဖွဲဆိုခဲ့သည်။ “လူတစ်ေယာက်ကိ ုသူအတိုင်းသာြမင်လ င် သူမူလရှ ိ

သည့ ်အေြခအေနထက် ပိဆုိုးေအာင်လပ်ုမည်။ သိုေသာ် အေကာင်းဆုံး 

ပုဂ ိလ်အေနြဖင့် ြမင်ိုင်ခဲ့လ င် အေကာင်းဆုံးပုဂ ိလ်တစ်ေယာက် 

ြဖစ်လာမည”်ဟု လှလှပပ ဖွဲဆိုခဲ့သည်။ ဤစာများကိ ုဖတ် ေနစ်၌ 

ခင်ဗျား၏ ကေလးငယ်များသည် ပိ၍ုေကာင်းလာ ပိ၍ု ေတာ်လာကလ င်၊ 

မိန်းမတစ်ေယာက်၊ ေယာက်ျားတစ်ေယာက်၊ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက  ်

တစ်ေယာက်သည် ပုိ၍တုိးတက်လာခ့ဲလ င် ခင်ဗျားက ဂုဏ်ြပချးီကျး 

ေကာင်း၊ အမှန်တကယ်တိုးတက်လာေကာင်းကိ ုေြပာြပလိုက်ပါ။ 

ဤဒဿနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးြခားသည့ ်ဥပမာတစ်ခုမှာ အြခား 

သူများှင့်ပတ်သက်၍ အေကာင်းြမင်တတ်သည့ ်သူတစ်ဦးြဖစ်ေသာ 

ေလာ့စ်အိန်ဂျလိစ်ရိှ ကာလဖီိုးနီးယားတက သိလ်ုမှ နည်းြပ ဂ န်ဝဒုင်း၏ 

အေတွအကံ ြဖစ်သည်။ လယီိဒုျိခုျာ၏ လသူမိျားသည့ ် တလဲွေဖာ်ြပ 

ချက်တစ်ခြုဖစ်ေသာ “လေူတာ်များ ေနာက်ဆုံးမှာသာရိှသည်” ဆိသုည့် 

စကားကိ ုဆန်ကျင်သူလည်း ြဖစ်သည်။ ဂ န်က သူဘတ်စကက်ေဘာ 

အသင်းသားများ၏ တကယ့်စွမ်းအားကိုြမင်သည်။ ထိုအြပင်သူတို၏ 

ကိုယ်ကျင့်သီလများအတွက်ပါ စိုးရိမ်ေကာင့်ကရှိတတ်သ ူြဖစ်သည်။ 

အြခားသူများအတွက်စ်းစားကာ     ကိုယ်ချင်းစာပီး ေဆာင်ရက် 

ြခင်းအားြဖင့် အရာရာကုိ တုိးပွားေစုိင်သည်ဟု ယံုကည်စွာသင်ကား 

ပုိချခ့ဲသူြဖစ်သည်။ အသင်းအဖဲွအလုိက် စိတ်ဓာတ်၊ ြမပ်ံှမ ၊ သစ ာရိှမ ၊ 

စတ်ိအားထက်သန်မ ၊ တက်က မ  စသည်တုိသည် သူအသင်း၏ တဆံပ်ိ 

အမှတ်အသားများြဖစ်ေနသည်။ သူ၏အသင်းများသည် အမျိးသား 

ချန်ပယီပဲွံစ် စာရင်းဝင် ၁၂ သင်း၌ ၁၀ သင်းပါရိှပီး ခနုစ်သင်းမှာ တညူ ီ

ေနကသြဖင့် ထိုဒဿနှင့်ပတ်သက်၍ က န်ေတာ်တို သေဘာမတူ 

ိုင်စရာမရှိပါ။ တကယ်ေတာ့ သူ၏အသင်းသားများှင့ ်ပတ်သက်၍ 

ေအာင်ြမင်မ အေကာင်းကိပုင် မည်သည့အ်ခါမ  ထတ်ုေဖာ်ေြပာေလမ့ရိှ။ 

လူတိုင်းလူတိုင်း၏  အေကာင်းဆုံးကိးပမ်းအားထုတ်မ များကိုသာ 

အေလးေပးေြပာကားေလရိှ့ပီး အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ေယာက်က 

သူမှာရှိသမ  အစွမ်းအစကို အကုန်ထုတ်မြပိုင်ခဲ့လ င် သူအေနြဖင့ ်

ဝမ်းနည်းေကာင်းကိုသာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာြပတတ်သ ူြဖစ်သည်။ 

ခင်ဗျားသာ ေဘာလုံးသမားအညံ့စား 

ဂရင်းေဘးပတ်ကာပိင်ပွဲအတွက်    ေလ့ကျင့်ေနသည့်အခါ 

လုမ်ဘာဒီ၏အသင်းမှာ အေြခအေန မေကာင်းလှေပ။ လုမ်ဘာဒီက 

ဂိုးေစာင့်တစ်ေယာက်ကို ေရးထုတ်ထားလိုက်သည်။ ထိုေနမှာ အလွန် 

ပူြပင်းသည့ ်ေနတစ်ေနလည်း ြဖစ်သည်။ ထိုနည်းြပဆရာက “မင်းက 

အလွန်ညံတ့ဲသ့ပူ၊ဲ မင်းဟာ ဂိုးေပါက်ကိပုတ်ိလည်း မပတ်ိဘူး။ ရှင်းလည်း 

မရှင်းဘူး။ ဒီေနေတာ့ မင်းအတွက်ပီးပီ။ ေရသွားချိးေတာ”့ ဟု ေြပာ 

သည်။ ဂိုးေစာင့်က ေခါင်းငိုက်စိုက်ချပီး အဝတ်လဲခန်းထဲသို ဝင်သွား 

သည်။ ၄၅ မိနစ်အကာ၌ လုမ်ဘာဒီြပန်ဝင်လာရာ ထိုဂိုးေစာင့်က 

ဝတ်စုံကို မလဲလှယ်ေသးဘဲှင့ ် ငုတ်တုတ်ထိုင်ေနသည်ကိုြမင်သည်။ 

သူ၏ေခါင်းမှာလည်း ငိုက်စိုက်ကျေနပီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပူေဆွး 

ေနပုံရသည်။ 

လုမ်ဘာဒီက  ကင်နာတတ်ေသာ လူတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ်

ပခုံးဖက်ကာ “သား၊ ငါမင်းကို အမှန်အတိုင်းေြပာမယ်။ မင်းဟာ ညံ့တဲ့ 

ေဘာလုံးသမားတစ်ေယာက်ပဲ၊ မင်းဟာ ပိတ်လည်းမပိတ်ိုင်ဘူး။ 

ရှင်းလည်းမရှင်းိုင်ဘူး။ ဘာမှလည်း မလုပ်ိုင်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ မင်းကို 

ငါမ မ တတေြပာရရင်ေတာ ့မင်းရဲ ကိုယ်ထဲက တကယ့်စွမ်းရည်ရှိတဲ ့

ေဘာလုံးသမားတစ်ေယာက်ဟာ အြပင်ထွက်လာပီး ကန်မှြဖစ်လိမ့ ်

မယ်”ဟု ေြပာလိုက်သည်။ ထိုစကားများေကာင့် ဂျယ်ရီကေရမာ၏ 

ငိုက်စိုက်ကျေနေသာေခါင်းမှာ မတ်လာပီး ေနရထိုင်ရ အများကီး 

သက်သာသွားသည်။ ေဘာလုံးေလာကတွင် ထင်ရှားေကျာ်ကားသူ 

တစ်ေယာက်ြဖစ်လာပီး ေဘာလံုးအသငး်များ၏ ပထမှစ် ၅၀ 

သက်တမ်းအတွင်းတွင် အေတာ်ဆုံး ဂိုးသမားတစ်ေယာက် ြဖစ်လာခဲ ့

သည်။ 

ထုိသုိြဖစ်ေအာင်လုပ်လုိက်သူမှာ လမ်ုဘာဒပီင်ြဖစ်သည်။ ကိယု့် 

ကိယ်ုကိယ်ု မြမင်ိင်ုသည့ ်အရာများကိ ုသကူြမင်တတ်ပီး သူလေူတ ွ

မှာရှိတဲ့အစွမ်းအစများကို ထုတ်သုံးေအာင်၊ စိတ်ဓာတ်တက်က  

ေအာင်လည်း လုပ်ေပးုိင်စွမ်းရိှသည်။ ထုိကစားသမားများက သူတို 

အသင်းကုိ ဂရင်းေဘး၌ သံုးှစ်ဆက်တုိက် ကမ ာ့ချန်ပီယံြဖစ်ေအာင် 

ေဆာင်က်းေပးိင်ုခဲသ့ည်။ ေနာင်အခါ၌ သဝူါရှင်တန်သို ေရာက်လာ 

သည့အ်ခါ ပါရမီရိှပီး စည်းကမ်းမ့ဲသည့် ေနာက်တန်းလူ ဆန်နီဂျာဂင်ဆင် 

အား ဘယ်လိကုိင်ုတွယ်မည်ကိ ုလအူများအံ့သေနကသည်။ ေလက့ျင့် 

ရသည့် ပထမရက်၌ပင ်  သတင်းေထာက်တစ်ေယာက်က   သူကို 

“ဂျင်ဂင်ဆင်ှင့်ပတ်သက်၍ ဘယ်လိုြမင်ပါသလဲ”ဟု ေမးသည်။ 

လမ်ုဘာဒကီ ဂျင်ဂင်ဆင်ကိ ုသူေဘးေခ ပီး ပခုံးဖက်ကာ “လူကီးမင်း 

ခင်ဗျား။ ဒါဟာ အေတာ်ဆုံးေနာက်တန်းလူ ြဖစ်ပါတယ်။ ေဘာလုံး 

ကွင်းထဲမှာ ေတွခ့ဲရသမ  အေတာ်ဆံုးေနာက်တန်းလူတစ်ေယာက်ပါ 

ပ”ဲဟ ုေြပာလိက်ုသည်။ ထိအုချန်ိမှစ၍ ဂျင်ဂင်ဆင်အေနြဖင့ ်အေတာ် 

ဆုံး ေဘာလံုးသမားတစ်ေယာက် ြဖစ်လာသည်မှာ အဆန်းမဟတ်ုပါ။ 

လုမ်ဘာဒီက အြခားသူများ၏ ေကာင်းကွက်များကိုြမင်ပီး သူြမင ်

သည့်အတိုင်းပင် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ သူတို၏ ကိုယ်တွင်းမှာရှိသည့ ်

ထိေုကာင်းကွက်များကိ ုတိုးပွားလာေစရန်လည်း အကအူညေီပးသည်။ 

အန်နီေလး 

ှစ်အနည်းငယ်အကာက    မက်ဆာချးဆက်ြပည်နယ ်

ေဘာ်စတွန်မိအြပင်ဘက်ရှိ စိတ်ေရာဂါကု ေဆးုံတစ်ုံ၌ အန်နီ 

ေလးဟုေခ ေသာ ကေလးမတစ်ေယာက်ကို   အချပ်ခန်းထဲ၌ 

ထည့်ထားရသည်။ ထိုေဆးုံသည် စိတ်ေရာဂါေဝဒနာရှင်များအား 

ကုသရာ၌ ထင်ရှားသည့ ်ေဆးုံတစ်ခုြဖစ်သည်။ သိုေသာ် မည်သိုမ  

ေမ ာ်လင့်ချက်မရှိသူများှင့ ်ပတ်သက်၍ အသင့်ေတာ်ဆုံးေနရာ 

တစ်ခမှုာ အချပ်ခန်းသာ ြဖစ်သည်ဟ ုဆရာဝန်များက ယုံကည်ခဲ့က 

သည်။ အန်နီေလးကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ သူမအတွက ်ဘာမ ေမ ာ်လင့် 

ချက်မထားရှိက။ ထိုေကာင့် ထိုအချပ်ခန်းကျ်းကျ်းေလးထဲ၌ 

ရှင်လျက်ှင့်ေသေနသည့ ်ဘဝမျိးြဖင့်သာ အဆုံးသတ်ရေတာ့မည်။ 

ထုိအခန်း၌ မည်သည့်အလင်းေရာင်၊ မည်သည့်ေမ ာ်လင့်ချက်မ  မရိှ။ 

ထိအုချန်ိ၌ ေဆးုမှံ အငမ်ိးစားယေူတာမ့ည့ ်သနူာြပဆရာမကီး 

တစ်ေယာက်ေပ လာခဲသ့ည်။ သမူက ဘရုားသခင်ဖန်ဆင်းထားသမ  

သတ ဝါများအားလုံးှင့်ပတ်သက်၍    အမဲတမ်းေမ ာ်လင့်ချက် 

ရှိသည်ဟ ုခံစားရသြဖင့် အချပ်ခန်း၏ေရှတွင ်ေနလယ်စာသွားစား 

သည်။ ထုိသုိြပလုပ်ြခင်းအားြဖင့် ေမတ ာြဖင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ပီး ကေလးမငယ်အတွက ်    ေမ ာ်လင့်ချက်များြဖစ်လာိုင်မည်ဟ ု

ထင်ထားသည်။                               

 (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ထိပ်ဆုံးမှာ ေတွကမယ်

ကဗျာဆရာတစ်ေယာက်က   “လူတစ်ေယာက်ကို သူအတုိင်းသာြမင်လ င်  သူ မူလရှိသည့် 

အေြခအေနထက် ပိုဆိုးေအာင်လုပ်မည်။ သိုေသာ် အေကာင်းဆုံးပုဂ ိလ်အေနြဖင့် ြမင်ိုင်ခဲ့လ င် 

အေကာင်းဆုံးပဂု ိလ်တစ်ေယာက် ြဖစ်လာမည်”ဟ ုလှလှပပဖဲွဆိခုဲသ့ည်။ ဤစာများကိ ုဖတ် ေနစ်၌ 

ခင်ဗျား၏ကေလးငယ်များသည်   ပို၍ေကာင်းလာ ပို၍ေတာ်လာကလ င်၊  မိန်းမတစ်ေယာက်၊ 

ေယာက်ျားတစ်ေယာက်၊ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်တစ်ေယာက်သည် ပို၍တုိးတက်လာခဲ့လ င် ခင်ဗျားက 

ဂုဏ်ြပချးီကျးေကာင်း၊ အမှန်တကယ်တိုးတက်လာေကာင်းကို ေြပာြပလိုက်ပါ။

[ခင်ေမာင်ညိ (ေဘာဂေဗဒ)၏          “ထပ်ိဆုံးမှာေတွကမယ်” 

စာအပ်ုမှ “သင်၏  အြခားသမူျားကို ြမင်ပု”ံ   ေဆာင်းပါးကုိ စာေရးသူ 

၏   ခွင့်ြပချက်ြဖင့်  ကူးယူေဖာ်ြပြခင်း   ြဖစ်ပါသည်။ စာတည်း]



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

အုပညာ

ေအးြပည့် - ေရးသားသည်

 အဲဗာတန်အသင်းမှ

ေတာင်ပံကစားသမား  ေတာင်ဆန် 

ဟာ ကစားသမားဘဝကိ ု   စပါးအသင်းရဲ 

ေဘာလုံးအကယ်ဒမီမှာ      စတင်ခဲ့ပီး 

စပါးအသင်းနဲအတူ      ခုနစ်ှစ်ကာ 

ြဖတ်သန်းခဲ့ပီးေနာက ်   ၂၀၁၆    ခုှစ် 

ဇန်နဝါရီအေြပာင်းအေရ ကာလအတွင်း 

မှာ နယူးကာဆယ်အသင်းသို  ေြပာင်းေရ  

ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ဆန်ဟာ အဂ  လန်လက်ေရးစင် 

အသင်းနဲအတူ  ၁၃ ပဲွ  ပါဝင်ကစားေပးခ့ဲ 

ပါတယ်။  ေတာင်ဆန်အေနနဲ    နယူး 

ကာဆယ်အသင်းမှာ ငါးှစ်ကာြဖတ်သန်း 

ခဲ့ပီး နယူးကာဆယ်အသင်း ချန်ပီယံရှစ် 

သို တန်းဆင်းသွားခဲ့ပီးေနာက် ခရစ တယ် 

ပဲေလ့အသင်းဆီ        ေြပာင်းေရ ခဲ့တာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ေငွကယ်

မရိှတာေကာင့် အဖဲွရဲ ေတးအယ်လ်ဘမ်သစ်အတွက် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေတွကုိ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနတာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ  ကမ ာေကျာ်အမျိးသားေတးဂတီ 

အဖွဲ BTS ဟာ ေဘဘုတ်က ထုတ်ြပန်ခဲ့တဲ့  စာရင်း 

ေတအွရ ိင်ုငတံကာ ေတးသရှံင်ေတအွနက် စတတု  

ေြမာက် ဝင်ေငအွေကာင်းဆုံး ရရိှခဲတ့ဲ ့ေတးဂတီအဖဲွ 

ြဖစ်ေကာင်း  ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ  ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

လတ်တေလာမှာ ေဘဘုတ်ရဲ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အတွင်း    ဝင်ေငွအေကာင်းဆုံး    ိုင်ငံတကာ 

ေတးသံရှင်ေတွစာရင်းကိ ုထုတ်ြပန်ခဲ့ရာမှာ ဝင်ေငွ 

အေကာင်းဆုံး အဆင့် ၅ အထိ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဒအီထမှဲာ ေကေပါပ့်ေတးဂတီအဖဲွ BTS လည်း ပါဝင် 

ေနပီး သဟူာ နပံါတ်ေလးေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာ  

ေတွရပါတယ်။

အဆုိပါ စာရင်းရဲ  နံပါတ်တစ်ေနရာမှာ  ေရာ့ခ် 

ေတးဂီတအဖွဲ Queen က ရပ်တည်ေနပီး ဒုတိယ 

ေနရာကိေုတာ ့အေမရကိန်ေတးသရှံင် ေတလာဆွစ် 

က ရယူထားတာ ေတွရပါတယ်။ တတိယေနရာမှာ 

ဘီလီအဲလစ်ရ နဲ         နံပါတ်ငါးေနရာမှာေတာ့ 

ပိုစ်မယ်လွန်တို     အသီးသီးရပ်တည်ေနတာကို 

ေတွရပါတယ်။

ပီးခဲ့တဲ့  တစ်ှစ်တာအတွင်း  BTS  အေနနဲ  

ေဘဘတ်ုမှာ ရရိှခဲတ့ဲ ့ဝင်ေငစွာရင်းကိလုည်း  တစ်ပါ 

တည်း  ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ရာမှာ   အဆိုပါေတးဂီတ 

အဖွဲအေနနဲ  စုစုေပါင်းဝင်ေငွ အေမရိကန်ေဒ လာ  

၃၁ ဒသမ ၅ သန်း ရရှိခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။ 

BTS  ရဲ ယခုလို ေအာင်ြမင်ခဲ့မ နဲပတ်သက်ပီး 

ပရသိတ်ေတကွလည်း   ချးီကျးဂဏ်ုြပစကားေတကွိ ု  

လူမ ကွန်ရက်မီဒီယာေတ ွ       ေပ ကေနတစ်ဆင့်    

ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ကတာကိုလည်း        ေတွရပါ  

တယ်။

ေကျာ်ကားတဲ ့  ေကေပါ့ပ်ေတးသံရှင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ 

ဟန်နဟီာ အမျိးသမီးေတးဂတီအဖဲွ EXID ရဲ အဖဲွဝင် 

တစ်ဦးြဖစ်ပါတယ်။    လတ်တေလာမှာ     သူဟာ  

ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါပိုး   ကူးစက်ခံထားရေကာင်း 

ေတွရှိခဲ့ရတာေကာင့ ်  သူပါဝင်သုပ်ေဆာင်ေနတဲ ့

ုပ်ရှင်ိုက်ကူးေရးလုပ်ငန်းေတွကို  ရပ်နားထားရ 

ေကာင်း  ေအာေကေပါပ့်ေဒါကွ့န်းရဲ  ေရးသားေဖာ်ြပ 

ချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ဇလူိင်ု ၂၀ ရက်က ဟန်နမှီာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  

ေတွရှိခဲ့ေကာင်း  သူရဲ ေအဂျင်စီဘက်က  သတင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့တာပါ။  ဟန်နီပါဝင်သုပ်ေဆာင်ေနတဲ့ 

ုပ်ရှင်ိုက်ကူးေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦး  ကိုဗစ်ပိုးေတွရှ ိ

ခဲ့ပီးေနာက် သူကိုလည်း စစ်ေဆးခဲ့ရာမှာ ပိုးေတွ 

ရှိေကာင်း အေြဖထွက်ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို  သိရပါ 

တယ်။

ဟန်နီဟာ   JTBC  ုပ်သံလိုင်းမ ှ   ိုက်ကူး 

ထတ်ုလ င့သွ်ားမယ့ ်ဇာတ်လမ်းတဲွပ်ုရှင် IDOL: The  

Coup မှာ ပါဝင်သုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။ 

လက်ရှိမှာ  အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲရဲ   ိုက်ကူးေရး 

လုပ်ငန်းေတွ ရပ်နားထားေကာင်းလည်း   သိရပါ 

တယ်။

ကမ  ာစ့တုတ ေြမာက် ဝင်ေငွအေကာင်းဆုံးေတးသံရှင် BTS

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ ့

ဟန်နီ

သီးသန်ေနထိုင်မ ကာလပီးဆုံးပီးေနာက် အုပညာလ ပ်ရှားမ ေတွ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့ LOONA
ေတာင်ကိရုီးယားအမျိးသမီး ေတးဂတီအဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်တဲ ့LOONA ဟာ အဖဲွဝင်ေတနွဲ  

ထိေတွမ ရှိသူတစ်ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံထားရေကာင်း  စစ်ေဆးေတွရှိခဲ ့

ပီးေနာက ်အဖွဲဝင်ေတွကိုလည်း ေဆးစစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲဝင်ေတွမှာ ပိုးေတွရှိခဲ့ြခင်း 

မရှိေပမယ့ ်သီတင်းှစ်ပတ်ကာ သီးသန်ေနထိုင်ခဲ့ရပီး လက်ရှိမှာေတာ ့ အုပညာ 

လ ပ်ရှားမ ေတွ   ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်ေနပီြဖစ်ေကာင်း   ေအာေကေပါ့ပ်ေဒါ့ကွန်းရဲ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

LOONA ရဲ  ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီမ ှ  ဝန်ထမ်းတစ်ဦး   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံခဲ့ရတာေကာင့် ၎င်းနဲထိေတွမ ရှိခဲ့တဲ့ အဖွဲဝင်ေတွကိုလည်း  ေဆးစစ်ခဲ့ 

ပါတယ်။ အဖဲွဝင်အားလံုး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံြခင်းမရိှေပမယ့ ်သတူိုအားလုံး 

၁၄ ရက်ကာ သီးြခားေနထိုင်ခဲ့ကရတာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ လက်ရှိမှာေတာ ့

အသွားအလာကန်သတ်ေနထိင်ုမ ကာလ ပီးဆုံးခဲ့ပီးေနာက် အဖဲွဝင်ေတဟွာ အပုညာ 

လ ပ်ရှားမ ေတွကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနပီြဖစ်ေကာင်း သိရပါတယ်။

အဖွဲရဲ ေဖျာ်ေြဖေရးေအဂျင်စီက ဇူလိုင် ၂၁ ရက်မှာ  LOONA အေနနဲ   အဖွဲရဲ 

ေလးခုေြမာက် မီနီေတးအယ်လ်ဘမ်အတွက် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း 

ထုတ်ြပန်ခဲ့တာပါ။ ေအဂျင်စီရဲ ေြပာကားချက်အရ ဇူလိုင် ၂၀ မှာ အဖွဲဝင်ေတွနဲ  

ဝန်ထမ်းေတအွားလုံး ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ စစ်ေဆးခဲ့ပီး အားလုံး ပိုးကူးစက်ခထံားရြခင်း 

ေကျာ်ကားတဲ ့ ဗိတိန်ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ

အဒလ်ဲဟာ အားကစားေအးဂျင့တ်စ်ဦးနဲ  ချစ်သေူတ ွ

ြဖစ်ေနေကာင်းသတင်းေတွ    လတ်တေလာမှာ  

ေပ ထက်ွခ့ဲတယ်လုိ  ေဟာလိဝုဒ်လုိက်ဖ်ေဒါ့ကွန်းရဲ  

ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

လက်ရှိမှာ အသက် ၃၃ ှစ်ရှိပီြဖစ်တဲ ့ အဒဲလ် 

ဟာ အသက် ၃၉ ှစ်အရယ်  အားကစားေအးဂျင့ ်

တစ်ဦးြဖစ်တဲ ့    ရစ်ချ်ေပါလ်နဲ     မကာေသးမီက  

ချနိ်းဆိုေတွဆုံမ ရှိခဲ့ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် အဒဲလ်အေနနဲ   ခင်ပွန်းေဟာင်းနဲ         

ကွာရှင်းြပတ်စဲပီးေနာက်     ချစ်သူသစ်ရရှိေနပီ 

ြဖစ်ေကာင်း  ေဟာလဝိဒ်ုမဒီယီာက  ေရးသားေဖာ်ြပ 

ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

အဒဲလ်နဲ     ရစ်ချ်ေပါလ်တိုဟာ  အတူတကွ 

အလည်အပတ်ထွက်တာမျိး     ေတွရခဲပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့ ်မကာေသးမကီ သတူိုှစ်ဦး  ဘတ်စကက် 

ေဘာပိင်ပဲွတစ်ခုကုိ အတူကည့်ခ့ဲကတာကုိလည်း 

ေတွရပါတယ်။ 

ဒါ့အြပင် ရစ်ချ်ေပါလ်က  ေမ  ၃၁  ရက်က     

သည်နယူးေယာ့ခ်ကာနဲ  ြပလုပ်ခဲ့တဲ့  အင်တာဗျး 

တစ်ခုမှာ   သူဟာ  ေကျာ်ကားတဲ ့  ေပါ့ပ်ကယ်ပွင့ ်

တစ်ဦးနဲ  လက်ရှိမှာ  တွဲြဖစ်ေနေကာင်း  ေြဖကား 

ချစ်သူသစ်ရေနပီြဖစ်ေကာင်း သတင်းေတွထွက်လာတဲ့ အဒဲလ်

ခဲ့ပါတယ်။ 

ဒလီိေုြဖကားရာမှာ ရစ်ချ်ေပါလ်က သတူိုှစ်ဦး 

အကားက   ဆက်ဆေံရးနဲပတ်သက်ပီး    ချစ်သေူတ ွ

ြဖစ်ေနေကာင်း   အတည်ြပခဲ့ြခင်းမရှိဘူးလိုလည်း  

သိရပါတယ်။



ဇူလိုင် ၂၂  ၊  ၂၀၂၁

"Zin Moe Moe Zaw အေကာင့်အသုံးြပသူှင့် "Zin Moe Moe Zaw အေကာင့်အသုံးြပသူှင့ ်
အများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်း"အများသိေစရန် သတိေပးေကညာြခင်း"

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ ှင်းလွန်းအမ်ိ [၁၂/အစန(ိင်ု)၁၉၀၁၈၄]ေဒ ှင်းလွန်းအိမ် [၁၂/အစန(ုိင်)၁၉၀၁၈၄]၏ 
လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း သတိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွသည် Social Media Online အကူအညီြဖင့် ("ေရ ုပ်လ ာ" ("ေရ ုပ်လ ာ" 
Silk & Fashion Design)      Silk & Fashion Design)      ြဖင့ ်ကိယ်ုပိင်ုပိုးထည်များ ထတ်ုလပ်ုဖွင့လှ်စ်ေရာင်းချ၍ 
ကုိယ်ပုိင်ဒီဇုိင်းြဖင့် ဒီဇုိင်နာတစ်ဦးြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ("မယ်ေခး"ေဆးမကျည်း ("မယ်ေခး"ေဆးမကျည်း 
ဝမ်းမှန်အဆီကျေဆး) ဝမ်းမှန်အဆီကျေဆး) ထုတ်လုပ်ကာ မိမိကိုယ်ပိုင ်အရည်အချင်းြဖင့ ် ကိးစား 
အားထုတ်ပီး၊ ဂုဏ်သိက ာရှိစွာ ရပ်တည်ေနသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ 

က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ ေကာင်းေသာ ဂုဏ်သတင်းှင့ ်ေကျာ်ကားေနမ အား 
"Zin Moe Moe Zaw" "Zin Moe Moe Zaw" အေကာင့်အသုံးြပသူသည ်က ်ုပ်မိတ်ေဆွ၏ "Shwe "Shwe 
Yoke Lwar" Facebook Page/Account Yoke Lwar" Facebook Page/Account ေအာက်တွင် ိုင်းိုင်းစွာ Comment 
များ ဝင်ေရးပီးက ု်ပ်မိတ်ေဆွ၏ ဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ေအာင် အများသူငှာ အထင် 
အြမင်လွဲမှားေစရန် ရည်ရယ်ချက်ရှိစွာြဖင့ ်ြပလုပ်ေနပါသည်။ 

ထိုေကာင့ ်" Zin Moe Moe Zaw"  " Zin Moe Moe Zaw" အေကာင့ပ်ိင်ုရှင်သည် က ု်ပ်မတ်ိေဆ ွ
အား ဝန်ချေတာင်းပန်ရန်ှင့ ်ထိသုို မမိအိမှားအား ေတာင်းပန်ြခင်းမြပဘ ဲက ု်ပ် 
မိတ်ေဆွ ဂုဏ်သိက ာထိခုိက်ေစရန် တစ်နည်းနည်းြဖင့်ဆက်လက်အသံုးြပေဆာင် 
ရက်မည်ဆုိပါက ြပလုပ်သူ မည်သူကုိမဆုိ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ 
အေရးယေူဆာင်ရက်သွားေတာမ့ည်ြဖစ်ပါေကာင်း သတေိပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
 လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားသူ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ ှင်းလွန်းအိမ် ေဒ ခိုင်သဇင်မျိး(LL.B,D.B.L) ေဒ ှင်းလွန်းအိမ် ေဒ ခိုင်သဇင်မျိး(LL.B,D.B.L)
 [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၀၁၈၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၉၄) [၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၀၁၈၄] တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၃၇၉၄)
  အမှတ်(၂-A/၂၀၅)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊   အမှတ်(၂-A/၂၀၅)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
  ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊   ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမ၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ 
  လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။   လ  င်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
  ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၁၁၆၀၂၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၅၃၁၄  ဖုန်း-၀၉-၄၅၂၁၁၆၀၂၀၊ ၀၉-၂၅၄၅၄၅၃၁၄

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်

 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ကုသေရးဦးစးီဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ရိှ သားဖွားမီး  ယပ်ေရာဂါအထူးကု 

ေဆးုံကီးတွင် တက်ေရာက်ကုသလျက်ရှိေသာ လူနာများအား 
ကုသေပးရန် လိုအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပ ေဆးဝါးများှင့် 
ေဆးပစ ည်းများကိ ုြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့ ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် -  ၂၇-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန )
    နံနက် (၉:၀၀) နာရီ
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ်  - ၁၀-၈-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန )
    ညေန (၁၆:၀၀) နာရီ
၃။  တင်ဒါပုစံှံင့ ်အေသးစတ်ိအချက်အလက်များကိ ုေအာက်ပါလပ်ိစာတွင် 

လာေရာက်ဝယ်ယ ူစုံစမ်းိုင်ပါသည်။
 -  သားဖွားမီးယပ်ေရာဂါအထူးကုေဆးုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 
   ဥတ ရသီရိမိနယ်
 - ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် (၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၅)

တန်ဖိုးရှိလှလူငယ်ဘ၀တန်ဖိုးရှိလှလူငယ်ဘ၀

မူးယစ်ကင်းစင်ကျန်းမာမှမူးယစ်ကင်းစင်ကျန်းမာမှ

သစ်ေတာနဲ  သစ်ေတာနဲ  

သစ်ပင်သစ်ပင်

ချစ်ခင်တဲ့ချစ်ခင်တဲ့

လူမျိးလူမျိး

သစ်ပင်ကိုသစ်ပင်ကို

ှစ်စ်စိုက်ှစ်စ်စိုက်

ေရ တိုက်ကို ေရ တိုက်ကို 

စိုးစိုး



ဇူလိုင် ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၂၂၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၂၊  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။

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

ေဒ မွန်မွန်ရင်ေဒ မွန်မွန်ရင်

အသက် (၆၇) ှစ်အသက် (၆၇) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (4-I)၊ ေမခလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန [ဦးညီညီရင ်

( န်ကားေရးမှးချပ်၊ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲုံး)]-ေဒ ေမသန်းေစာတို၏သမီး၊ 
ေဒါက်တာစိုးသန်ိး၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးမင်းပိင်ုစိုး-ေဒ ေခမာရင်၊ ေကျာ်ေကျာ် 
ပိုင(်ခ)သုပ်ေဆာင် မင်းခ၊ ေဒ တင်ဇာဝင်း၊ ေဇာ်ေဇာ်ပိုင်၊ ဦးေအာင်ိုင-်ေဒ ြမြမ 
သိန်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊   ေဒါက်တာြမင့်ြမတ်ပိုင်စိုး (Vinci Yin)၊ 
ယွန်းယွန်းေမခ (Valarie Yin)၊ မေဝေဝလွင-်ေမာင်ဝင့်ေကျာ်ဖိးတို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ဘွားဘွားကီး ေဒ မွန်မွန်ရင်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဘဝတစ်ပါးသို 
ကူးေြပာင်းသွားပါ၍ ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  ရပ်ေဝးရပ်နီး 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ မွန်မွန်ရင်ေဒ မွန်မွန်ရင်

အသက် (၆၇) ှစ်အသက် (၆၇) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (4-I)၊ ေမခလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန 

ေဒါက်တာစိုးသိန်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ မွန်မွန်ရင် အသက် 
(၆၇)ှစ်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရ 
ပါသည်။                      ဦးထင်ေကျာ်ှင့် ဇနီး ေဒ လှလှထူး ဦးထင်ေကျာ်ှင့ ်ဇနီး ေဒ လှလှထူး

ေမာင်ဝင့်ေကျာ်ဖိးှင့် ဇနီး မေဝေဝလွင် မိသားစုေမာင်ဝင့်ေကျာ်ဖိးှင့ ်ဇနီး မေဝေဝလွင ်မိသားစု

(ုိင်ငံေတာ်သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ၊ အမျိးသားစာေပဆု၊ ပခုက  ဦးအံုးေဖ စာေပဆု၊ တပ်မေတာ်စာေပဆု-၃ဆု)(ုိင်ငံေတာ်သက်ကီးကန်ေတာ့ခံ၊ အမျိးသားစာေပဆု၊ ပခုက  ဦးအံုးေဖ စာေပဆု၊ တပ်မေတာ်စာေပဆု-၃ဆု)

သတင်းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဦးယ်ွယ်(ခ)သုသုက(ခ)ဦးသိန်းေမာင်သတင်းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဦးယ်ွယ်(ခ)သုသုက(ခ)ဦးသိန်းေမာင်

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်သုန်လမ်း၊ အမှတ် 

(၈၉၀)ေန (ဦးချမ်းငိမ်း)-ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း၊ ေဒ ေဝေဝွယ် (တုိင်းရင်းေဆးသိပ ံ)၊ ဦးေမာင် 

ေမာင်မိုး(M.D, ခင်ြမင့ြ်မင့ ်ေဆာက်လပ်ုေရးကမု ဏ ီM.P)၊ ေဒ ေဆေွဆသွွယ် ( ေရ တဂိုေံစတ ီ

ေတာ် ေဂါပကအဖဲွံုး)၊ ဦးတင်ေအာင်လွင် (သ.သ.န)-ေဒ ခင်ခင်ငယ် ( ေရ တဂိုေံစတေီတာ် 

ေဂါပကအဖဲွုံး)၊ ဦးေအာင်မျိးကည် (သ.သ.န)၊ ေြမးရှစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏အဘိုး၊ 

(ေဒ တင်တင်ေရ )၏ခင်ပွန်းသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် 

ှလုံးေရာဂါေဝဒနာြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ၂၀-၇-၂၀၂၁(အဂ   ါေန ) 

နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝးအေအးတိုက်မ ှေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း။  [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍  ၂၅-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) နနံက်တွင် အထက်ပါ 

ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန ်ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွ 

များအား ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ေအးေအးသက်(ခ)ေဒ စမ်းစမ်း(ေတာင်ငူ)ေဒ ေအးေအးသက(်ခ)ေဒ စမ်းစမ်း(ေတာင်ငူ)

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ေတာင်ငူမိေန (ဦး ေပ -ေဒ စန်ိရင်)တို၏ သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဝိဇ ာလမ်း၊   မရမ်းကုနး်မိနယ်ေန   ဗိုလ်ကီးမင်းေဆွ(ငိမ်း) 

( န်ကားေရးမှး-ငမ်ိး၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာန)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 

ကိုိုင်ဝင်းေဆွ၊ မေအးမူယာေဆွ၊ မေအးဇင်မာေဆွ၊ ကိုေအာင် 

သက်ေဆတွို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်ကီးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူး 

ေန) နနံက် ၉:၄၅နာရတွီင် ဝတိိရုယိေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယ    င်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်
ေသွးေသွး
ြဖင့်ြဖင့်

အသက်အသက်
ကယ်ပါကယ်ပါ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်ပန်းတိုင်

သစ်စိတ်သစ်စိတ်

သစ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ေဒ ခင်လှ(ကွတ်ကွင်းမိ)ေဒ ခင်လှ(ကွတ်ကွင်းမိ)

အသက်(၈အသက်(၈၄)ှစ်)ှစ်
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်ေန (ဗုိလ်မှးဘလှ-ငိမ်း) 

၏ဇနီး၊  (ဦးသိန်းဝင်း)-ေဒ ေအးေအးမွန်၊  ဦးေအးဝင်း-ေဒ စီစီခိုင်၊ 

(ဗိုလ်မှးမင်းသိဏ်း)-ေဒ ခင်ေအးချိ၊ (ဦးဆန်းဝင်း)-ေဒ ေအးေအးမှီ၊ 

ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးဆ ေမာင်(ငိမ်း)-ေဒ ေထွးေထွးေအာင်၊  ဦးေအာင် 

ုိင်ေထွး-ေဒ ေအးြမကည်လင်တုိ၏ ေကျးဇူးရှင် မိခင်ကီး၊  ေြမး (၁၃) 

ေယာက်၊ ြမစ် (၆) ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်၊ 

ညေန ၆:၀၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အသ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ဆဲလ်မာေရာ့(ဖ်)(ခ)ေဒ စန်းစန်းြမင့်ဆဲလ်မာေရာ့(ဖ်)(ခ)ေဒ စန်းစန်းြမင့်
ဥပေဒအကျိးေဆာင်ဥပေဒအကျိးေဆာင်

Branch Convent ေကျာင်းသူေဟာင်းBranch Convent ေကျာင်းသူေဟာင်း

အသက် (၆၂)ှစ်အသက် (၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၆၈)၊ (၁၂၅)လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂ  လာ 

ေတာင်ွန် မိနယ်ေန MR. Syed M.A.Rauf (EX:Proprietor of EXCEL 
TRADING Co.)-[ဟာဂျမီ ေဒ စဖူရာဘီဘီ(ခ) ေဒ စန်းရီ (ခ)Sally Jalle]
(EX:BUSINESS REP OF PAMKAYU(M)SDN.BHD & ENCON 
INTERNATIONAL (P) LTD INDIA)တို၏ ချစ်လှစွာေသာသမီးငယ်၊ (Syed. 
M.A Master Jalle-A.B.M ေကျာင်း-ရန်ကုန်)-(ဆရာမကီး ေဒ ကူလ်စွန် 
ဘဘီရိှီတ်ဆလာမက်)တို၏ ေြမးလတ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၂၂)၊ သုံးေြမာက် 
လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်ေန (Syed.M.A Rahim-အထက်ြမန်မာြပည်၊ 
ေထာင်မှးကီး)-(ေဒ ဇိုင်နက်ဘီဘီ)တို၏ ေြမးလတ်၊ [  င်ဒါေရာ့(ဖ်)(ခ)
ေဒ ခင်လှြမင့်-(M.Sc-Zoo), H.G.P,RL)]တို၏ ချစ်လှစွာေသာညီမငယ်၊ 
ဟာဂျ ီSyed M.A Nasir Rauf (ခ)ေမာင်ေမာင်ြမင့ ်(Proprietor & MD of 
MOE MYINT MYINT MAUNG Co.,LTD. Oxygen Line Specialist)၊ Syed 
M.A Najeeb Rauf (Gold Chan Trading Co.,TAIWAN)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ေကျးဇူးရှင်အစ်မငယ် ဆဲလ်မာေရာ(့ဖ်)(ခ) ေဒ စန်းစန်းြမင့်(ဥပေဒအကျိး
ေဆာင်)သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၄:၃၀နာရီတွင် အလ ာဟ် 
အသ င်ြမတ် အမန်ိေတာ်ခယံသွူားပါသြဖင့ ်ယင်းေနနနံက် ၁၀:၃၀ နာရတွီင် 
ေရေဝးစွန်နီကဘာရ်စတန်၌ ဒါဖွာနာပီးစီးပါေကာင်း။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကိုကိုေလး
ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန
Post Graduate Diploma in International Trade (India)

M.B.A 2nd Batch (1996-1998)
M.B.A (Supply Chain & Logistic Management)

အသက်(၆၀)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်အိမ်ရာ၊ နီလာလမ်း၊ အမှတ် 

(၃၇)ေန (ဦးဦးတင်-ေဒ ကိင်)တို၏ချစ်လှစွာေသာသား၊ (ဗိုလ်ကီး ကိုကိုကီး၊ 

OTS-66)၏ညီ ဦးဝင်းဟန်(ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး၊ ငိမ်း၊  ြမန်မာ့လယ်ယာ 

ဖွံဖိးေရးဘဏ်)-ေဒ ေကသီ(ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှး၊   ြမန်မာ့ိုင်ငံြခား 

ကုန်သွယ်မ ဘဏ်)၊ ဦးကိုကိုေထွး(MD, K & K Maha Co.,Ltd)၊ ေဒ ေအးေအးခိုင် 

(ဦး/ရှိ၊ ငိမ်း၊ FERD) တို၏ချစ်လှစွာေသာအစ်ကို၊   ေဒ သိန်းုခိုင်(ဒု န်မှး၊ 

ကုန်သွယ်/ဦးစီးဌာန)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မပန်းြမတ်သ ာ(Grade 11(A) 

ထ-၅၊ ဗိုလ်တေထာင်)၏  ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ 

၂:၅၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး ICU ၌ ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးကိုကိုေလး
ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန
Post Graduate Diploma in International Trade (India)

M.B.A 2nd Batch (1996-1998)

M.B.A (Supply Chain & Logistic Management)

အသက်(၆၀)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ဗိလ်ုေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ 

အခန်း(၁၁)ေန (ဦးေရ သာ-ေဒ ေရ ေစာု)တို၏ချစ်လှစွာေသာသားသမက်၊ 

ေဒ ေအးခိုင်ေရ  (ေရ-ြမစ်-ဖိး ဦးစီးဌာန၊ ပိုေဆာင်ေရး)၊ ဦးြမသိန်းေအာင(်Food 

House Co.,Ltd)၊ ေဒ ထားေအးဇ(ံIRP JICA Project သလီဝါ SEZ)၊ ဦးေအးသန်း-

ေဒ သန်းစုိးစုိးေမာင်တုိ၏ချစ်လှစွာေသာအစ်ကုိ၊ ေမာင်ေဝယဦံး၊ ဂူးဂူးတို၏ချစ်လှ 

စွာေသာဦးေလး၊ မပန်းြမတ်သ ာ(Grade 11(A) ထ-၅၊ ဗိလ်ုတေထာင်)၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဖခင်၊ ေဒ သိန်းုခိုင်(ဒု န်မှး၊ ကုန်သွယ်/ဦးစီးဌာန)၏  ချစ်လှစွာခင်ပွန်း 

သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ရက ်မွန်းလွဲ ၂:၅၀နာရီတွင် ရန်ကုန်ြပည်သူေဆးုံကီး ICU ၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ေလးစားရပါေသာအစ်ကိုကီး ဦးကိကုိေုလး 

(ဒတုယိ  န်ကားေရးမှးချပ်၊ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပွားေရး 

ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန)သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ရက ်

မွန်းလွဲ ၂:၅၀နာရီတွင် မေမ ာ်လင့်ဘဲ ခွဲခွာသွားခဲ့သည့်အတွက် 

ယူကံးမရ ှေမ ာတသ ြဖစ်ရပါသည်။ 

ေကာင်းေသာဘုဘံဝသိုေရာက်ရိှပီး ြမင့ြ်မတ်ေသာအားထတ်ုမ  

များ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ဟ ုယုံကည်လျက.်....။

ဦးေအာင်ကိ ု- ေဒ ခင်သင့်ရာေမ း

သင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်   ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ မိင်ေဒ မိင်
အသက် (၇၆) ှစ်အသက် (၇၆) ှစ်

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ ဘုတလင်မိနယ်၊ ကုန်းသာယာရာေန (ဦးေအာင်ဒင်-
ေဒ ညိစိမ့်) တို၏သမီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ အမှတ် (၂၆-ဘီ)
ေန (ဦးဝင်းိုင)်၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ေဒ ဝါဝါုိင်)၊ ဦးစိုးဝင်းိုင(်ဒုတိယ န်ကား
ေရးမှးချပ်၊ ိုင်ငံေတာ်သမ တုံး)-ေဒ ခင်မာစိန်၊ ဦးညီညီိုင် (ေကျာင်းအုပ်ကီး-
ေကာင်းထက်ေကျာ် ကုိယ်ပုိင်-အထက)-ေဒ စိုးစိုးေအး၊ ဦးသူရုိင် (Capt. MV. DHA 
SHUN, Eastern Gyro Company)-ေဒ သစ ာေမာင်၊ Dr.ထွန်းထွန်းိုင် (ေကာင်း 
ထက်ေကျာ် ကိယ်ုပိင်ုအထက်တန်းေကျာင်း၊ ေဘာ်ဒါစာသင်ဝိင်ုး)-ေဒ မိုးြမင့စ် ီတို၏ 
ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ေြမးခုနစ်ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၂၁-၇-
၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းအား ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်ကီးစိုးလွင်(ငိမ်း)ဗိုလ်ကီးစိုးလွင(်ငိမ်း)

အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ပုသိမ်ွန်၊ မိပါတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ေန ေဒ ဝါ 

ဝါလွင်၏ခင်ပွန်း၊ မဖူးပွင့ေ်ဝ၊ မလမင်းေဝ(ခ)မဝင့်ဝါလွင်တုိ၏ဖခင်၊ ေမာင်ေအာင် 
ေကာင်းြမတ်၏အဘုိး ေရ/၃၄၃၁ ဗုိလ်ကီးစုိးလွင်(ငိမ်း)သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) 
၁၁:၁၁ နာရီတွင် အမှတ်(၂)တပ်မေတာ်ေဆးု ံ(ခုတင်-၅၀၀)၌ ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်းသိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။ သူငယ်ချင်း ေကာင်းမွန်ေသာဘုံဘဝမှာေအးချမ်းစွာ နားေန 
ိုင်ပါေစ။                              OTS (74) ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့်ဇနီးများOTS (74) ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့်ဇနီးများ

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

ဦးမင်းစံ(နာယက)ဦးမင်းစ(ံနာယက)
ေပ ြပလာ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစုေပ ြပလာ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု

Hotel POPULAR MYANMAR,Summit PlasticHotel POPULAR MYANMAR,Summit Plastic

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန ဦးကျင်ဦး(Chairman)-ေဒ ေချာစလွုင် (Vice Chairman)တို၏ ချစ်လှ 

စွာ ေသာေကျးဇူးရှင ်ဖခင်ကီး ဦးမင်းစံသည ်၁၈-၇-၂၀၂၁  (တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀ နာရီ 
တွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ကျန်တိတ်(ဗဟို)ဘုရားေကျာင်းကျန်တိတ်(ဗဟို)ဘုရားေကျာင်း
လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိလသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်ကီးထွန်းေအး(ငိမ်း)   ဗိုလ်ကီးထွန်းေအး(ငိမ်း)   (၅၉)ှစ်(၅၉)ှစ်

လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ ခိုင်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန(ြမဝတီမိ)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ ခိုင်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန(ြမဝတီမိ)
ဗသက(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗသက(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ

ေဒ နန်းွယ်၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင်ရာဇာ၊ ေမာင်ထက် 
ေအာင်ကို၊ ေမာင်ေကျာ်ဇင်ေအာင်၊ ေမာင်တင်ထွန်းေအာင်၊ ေမာင်ြပည့်စုံေအာင ်
တုိ၏ ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီးြဖစ်သူ ဗုိလ်ကီးထွန်းေအး(ငိမ်း)သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် 
ည ၁၀:၁၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။       ဗိလ်ုေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)၊ သဟီတပ်ခဲွဗိလ်ုေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)၊ သဟီတပ်ခဲွ

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

ဦးအုန်းကင်(က ဲပွဲ)ဦးအုန်းကင(်က ဲပွဲ)
ြဖန်ချေီရးဌာန(ငိမ်း)ေကးမုံသတင်းစာတိုက်ြဖန်ချေီရးဌာန(ငိမ်း)ေကးမုံသတင်းစာတိုက်

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေတာင်ငူခိုင်၊ အုတ်တွင်းမိနယ်၊ က ဲပွဲမိေန (ဦးဘိုးလယ်-ေဒ အုန်းခင်)တို၏သား၊ (ဦးက ဲ-ေဒ ဖွားစိန်)တို၏ 

သားသမက်၊ ရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃၃)၊ ဣစ ာသယလမ်းေန (ေဒ ကည်ြမ)၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးမျိးသန်(ဒ-ု န်ချပ်-ငမ်ိး၊ အေြခခပံညာ)-ေဒ ေအးေအး(အေကာက်ခွန်-ငမ်ိး)၊ ေဒ ခင်ေဆသွန်၊ [ဦးိင်ုသန် (က-ကေလ)-

ေဒ ွဲွဲေထွး]၊ ဦးသန်ဇင်ဦး-ေဒ တင်တင်သန်  (တိုးတိုးဟိန်းကားြပြပင ်ေရး)၊ ဦးထွန်းထွန်းသန်  (က-ကေရ၊ ထားဝယ်)၊ 

(ကိုေအာင်ေကျာ်သန် )တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ထက်ိုင်-ပွင့်သက်ေကျာ်၊ ေမာင်ေနထွန်းလင်း-မအိအိမိုး၊ 
ေမာင်ရန်ပိင်ုဦး၊ မေစာယနု ာတို၏ ချစ်လှ စွာေသာအဘိုး ဦးအန်ုးကင်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ (တနလ  ာေန) ည ၈:၄၅ နာရတွီင် 

ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂ ၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန)တွင် ေရေဝးသသုာန်၌  မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ ေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သ ူ

အားရည်စူး၍ ၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ရက်လည်တရားနာြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေန မိတ်ေဆွသဂ  ဟ 

အေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ ်ပါသည်။]                                                                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ခင်ေဆွ (ခ) ေဒ ုုတင်ေဒ ခင်ေဆွ (ခ) ေဒ ုုတင်
အသက် (၁၀၂) ှစ်အသက် (၁၀၂) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၁)ေန 

(ဦးေကလင်း)၏ဇနီး၊ ဦးခင်ေမာင်တင်-ေဒ ွန်ွန်တင်၊ (ဦးခင် 

ေမာင်ချိ)-ေဒ ခင်လှသ၊ီ (ဦးခင်ေမာင်ထွန်း)-ေဒ ဝိင်ုး၊ ဦးေအာင်ြမင့-်

ေဒ ြမင့ြ်မင့စ်န်း(ခ)ေဒ သီတာြမင့်တုိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမခိင်ကီး၊ 

ေြမး ၁၃ ေယာက်၊  ြမစ် ၁၄ ေယာက်တို၏  ဘွားဘွားကီး 

ေဒ ခင်ေဆွ(ခ)ေဒ ုုတင်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ည ၆:၅၅ 

နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ေရေဝး 

သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်း ဒါယကာကီး ရဟန်း ဒါယကာကီး 

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

မွန်ြပည်နယ၊် ကျိက်ထိုမိနယ်၊ ေကာ့ထင်းေကျးရာေန(ဦးေအာင်ခင-်ေဒ ပံး)၊ 
(ဦးချစ်တင်-ေဒ ကျင်ေရ )တို၏ ေြမး၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိင်ုး၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ 
ေမာင်းမကန်ကန်သာလမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃/က)ေန ဦးချစ်တင(်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၊ ဇရပ် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ် ဒါယကာကီး

ဦးနီ (သုံးခွ၊ ကမ ာေအး)ဦးနီ (သုံးခွ၊ ကမ ာေအး)
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ မရမ်းကန်ုးမိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေရကူးဘတူာုလံမ်း၊ ခအံမှတ်(၅၉)
ေန (ဦးပွ-ေဒ သိန်း)တို၏သား၊ ေဒ စန်းရီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်မိုးဦး-
ေဒ ခင်ခင်ဦး၊ Dr. ေကျာ်မျိးလ  င်(ရန်ကင်းကေလးေဆးံုအုပ်ကီး)-ေဒ လွင်လွင်ေမာ်၊ 
ဦးထူးရဲေအာင်-ေဒ သီတာ၊ ဦးတင်ထွန်းေအာင်-ေဒ ကည်သာဝင်း၊ ဦးထွန်းေနဝင်း-
ေဒ ယ်မာလ  င်(လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး၊ DNA ဌာန)တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူး 
ရှင်၊ မအိမ့်သ ာေကျာ်၊ မအိြမတ်မုိးဦး၊ မနန်းအိအိဝင်း၊ ေမာင်စုိေြပေအာင်၊ ေမာင်သန်  
ဘုန်းေနဝင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် 
၅နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  
မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝးမ ှမိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဗိုလ်မှးသန်းလွင်(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးသန်းလွင(်ငိမ်း)
ကည်း/၅၄၉၃၊ OTS အမှတ်စ်(၁)ကည်း/၅၄၉၃၊ OTS အမှတ်စ်(၁)

လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင်(ပထမဆင့်)၊ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်(ပထမဆင့်)လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင(်ပထမဆင့်)၊ ိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည(်ပထမဆင့်)

 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ုပ်ရှင်လုပ်ငန်း န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ုပ်ရှင်လုပ်ငန်း

အသက်(၉၇)ှစ်အသက်(၉၇)ှစ်
မ ေလးမိေန (ဦးြမင့-်ေဒ ြမင့ြ်မင့)်တို၏ သား၊ ေမာ်လမိင်မိေန (ဦးဘစ-ံ

ေဒ ြမသန်း)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ရပ်ကွက်(၅)၊ အမှတ်(၂၀)

ေန ေဒ ေအးသစ်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဒုဗိုလ်ှင်းေအာင)်၊ ဦးေအာင်ကီး၊ 

ဒုတိယဗုိလ်မှးကီးေအာင်ကး(ငိမ်း)-ေဒါက်တာေဒ စ ာစုိး၊ ေဒ ထားထားဇင်-

ဦးေနေအာင်၊ ဦးတိုးတိုးေအာင်-ေဒ စန်းစန်းတင်(စင်ကာပ)ူတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဖခင်၊ မခင်ချမ်းေြမ့သူ-ေမာင်ြပည့်ဖိးေဆွ၊ ေမာင်ဟိန်းထက်ေအာင်၊ ေမာင်ရဲ 

မင်းဝင်း(စင်ကာပူ)၊  မဝင်းမင်းမင်း(စင်ကာပူ)တို၏ အဘိုး၊  ေမာင်ဆက်ပိုင ်

ဖိးထက်၏ ဘိုးဘိုးကီး ဗိုလ်မှးသန်းလွင(်ငိမ်း)သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) 

နံနက် ၇:၃၀နာရီတွင် မဂ  လာဒုံအသည်းေရာဂါအထူးကု တပ်မေတာ်ေဆးုံ၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မဂ  လာဒုံတပ်မေတာ်စစ်သခ   ျိင်း၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ေအးသွင်ေဒ ေအးသွင်
(စွန်းလွန်းေယာဂီ)(စွန်းလွန်းေယာဂီ)

အသက်(၉၈)ှစ်အသက်(၉၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ မိေကျာင်းကန်အပိုင်း(၂)၊ သီရိရတနာလမ်း/ရိပ်သာေန 

(ဦးဘသိန်း- ေဒ အုန်းဘွင့်)တို၏ သမီးကီး၊ (ဗုိလ်မှးေမာင်ေမာင်ကွန်)၏ဇနီး၊ ေဒါက်တာေအာင်ြမင့် 

(မျက်စိအထူးကု)-ေဒ ခင်စန်းတင့်၊ ဦးရဲြမင့်(ဌာနမှး-ငိမ်း၊ အေရှပုိင်းတက သုိလ်)-ေဒ ခင်ေစာေအး၊ 

ေဒါက်တာမျိးမင်း (ပါေမာက ဌာနမှး-ငမ်ိး၊ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာဌာန)-ေဒါက်တာခင်မမ၊ ေဒ သင်း 

သင်းမူ-ဗိုလ်မှးသိန်းဒန်(ငိမ်း)၊ ေဒ ယုယုေမ (အလြပ-ငိမ်း)၊ (ေဒ ုုေဆွ)-ဦးရဲြမင့်၊ ေဒါက်တာ 

ေဌးေဌးလွင် (တာဝန်ခံပါေမာက ချပ်-ငိမ်း၊ သန်လျင်သမဝါယမတက သိုလ်)၊ ေဒ မိမိခင်(Arctic 

Sun-PAHTAMA GROUP)၊ ေဒါက်တာမာမာြမင့(်ပါေမာက ဌာနမှး-ငမ်ိး၊ ရန်ကန်ုပညာေရးတက သိလ်ု)၊ 

ဦးေဌးမင်း (OMNI MARINE-S’pore)၊ ေဒ ြမစုေထွး(GM HR MSAMECC JV Co.,Ltd)-ဦးေွမိန်တုိ၏ 

ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်၊ ြမစ် ရှစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး ေဒ ေအးသွင်သည် 

၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၉ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်

တန်တန်

ဖိုးဖိုး

ရှိရှိ

လှလှ

လူလူ

ငယ်ငယ်

ဘ

၀

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ကင်းကင်း

စင်စင်

ကျန်းကျန်း

မာမာ

မှမှ



ဇူလိုင်   ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၂၊  ၂၀၂၁

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

ေဒ တင်ေထွးကည်ေဒ တင်ေထွးကည်

အသက် (၆၃)ှစ်အသက် (၆၃)ှစ်
အပတ်စ်(၁)၊ ဒုရဲအုပ်(ငိမ်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှးုံးအပတ်စ်(၁)၊ ဒုရဲအုပ်(ငိမ်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရဲတပ်ဖွဲမှးုံး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဒလမိေန (ဦးပုံ-ေဒ ွန်ရီ)တို၏သမီးေထွး၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးလှ 
သိန်း-ေဒ သန်းသန်းု)တို၏ သမီးေခ းမ၊ [ေဒ တင်ြမ(ခ)ေဒ ကွန်]-ဦးေဇာ်ဝင်း၊ ဦးထွန်းခိုင်-
ေဒ ကျင်ြမ၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်-ဦးေမာင်ြမင့်၊ ေဒ  ယ်-ဦးထွန်းလွင်၊ ဦးဝင်းိုင်(ခ)ဦးဝင်းကည်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာညီမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ အမှတ် (၁၁/B)၊ (ပ)ထပ်ေန 
ဦးသိုက်ဝန်း (EX-C/E MLS)၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ တူ/တူမ ၁၀ ေယာက်၊ ေြမး ၁၁ ေယာက်တို၏ 
အေဒ /ဘွားေလးသည ်၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းအထူးေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမဟာသေရစည်သူေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးမဟာသေရစည်သူေကျာ်ဝင်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
၁၅-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး ေဆးုံ တက်ေနစ်အတွင်း 

ေမတ ာ၊ ေစတနာအြပည့်ြဖင့် ကုသေပးခဲ့ကေသာ အသည်းေဆးုံ(မဂ  လာဒုံ)မှ ဆရာဝန်များှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ ကွယ်လွန် 

သွားပီးချန်ိတွင် လွမ်းသူပန်းြခင်းှင့ ်သက  န်းပရကိ ရာပစ ည်းများေပးပိုပါေသာ ဘဘ ဗိလ်ုချပ်မှးကီးသန်းေရ (ငမ်ိး)ှင့ဇ်နီး၊ 

ဘဘ ဒတုယိဗိလ်ုချပ်မှးကီး ေမာင်ေအး(ငမ်ိး)ှင့ဇ်နီး၊ သမ တကီး ဦးသန်ိးစန်ိ(ငမ်ိး)ှင့ဇ်နီး၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င်ှင့်ဇနီး၊ ဗိုလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင်ြမင့်ဦး(ငိမ်း)ှင့်ဇနီးအားလည်းေကာင်း၊ အဘက်ဘက်မ ှ

ေစတနာအြပည့်ြဖင့် ကူညီေပးပါေသာ ရန်ကုန်တုိင်းစစ်ဌာနချပ် တုိင်းမှးကီးအားလည်းေကာင်း၊ ေဖေဖ့ေနာက်ဆံုးခရီးအား 

လိုက်ပါပိုေဆာင်ေပးခဲ့ပါေသာ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးရဲြမင့်(ငိမ်း)၊ ဗိုလ်မှးချပ်ဘိုကည်(ငိမ်း)၊ ဗိုလ်မှးကီးတင်ရှိန်(ငိမ်း)၊ 

ေဖေဖခ့မည်းခမက်များြဖစ်ကေသာ ဦးသန်းထွန်း၊ ေဒ ခင်ေဆဝွင်းမသိားစ၊ု ဦးေမာင်ေမာင်လတ်၊ ရန်ကန်ုတိင်ုး လ ပ်စစ်ဥက    

(ငိမ်း)၊ ေဒါက်တာeာဏ်ဝင်း၊ ဗုိလ်မှး ေဒ စန်းစန်းမာတုိအားလည်းေကာင်း၊ လှဖွယ် သက  န်းများေပးပုိေပးပါေသာ စစ်ဘက် 

နယ်ဘက်မှ အသိမိတ်ေဆွများ၊ ေဆွမျိးများ၊ လူကိုယ်တိုင် မလာေရာက်ိုင်ေသာ်လည်း ဖုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ Social 

Media မှလည်းေကာင်း၊ ှစ်သမိ့အ်ားေပးကေသာ အသမိတ်ိေဆမွျား၊ သတင်းစာထတွဲင် ဝမ်းနည်းေကာင်းထည့်ကသမူျားအား 

လည်းေကာင်း၊ ေကျးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိ ုကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှအထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

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

ဦးေဇာ်ဝင်း ဦးေဇာ်ဝင်း D-clean ေသာက်ေရသန်  (ေကဒါေဟာင်းစိန်ငိမ်း)D-clean ေသာက်ေရသန်  (ေကဒါေဟာင်းစိန်ငိမ်း)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ နာယက တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ နာယက 

(နတ်တလင်းမိနယ် ပညာပါရမီပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်း)(နတ်တလင်းမိနယ ်ပညာပါရမီပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်း)

အသက် (၇၆) ှစ်အသက် (၇၆) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်း၊ အမှတ်(၃)

ေန (ဦးညိမ်းေမာင်-ေဒ ကျင်ယုံ)တို၏သား (ဦးေကျာ်ြမင့်-ေဒ ခင်ကည်)တို၏ 

သားသမက်၊ ေဒ ခင်စန်းြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ နီလာဝင်း၊ ေဒ ှင်း 

သီတာဝင်း၊ ဦးရဲုိင်ဝင်း-ေဒ ေဌးေဌးြမင့်၊ ေဒ ဇင်မာဝင်း၊ ဦးဝဏ ေဇာ်-ေဒ အိအိေချာ 

တို၏ဖခင်ကီး၊ ေြမးေလးေယာက်တုိ၏အဘုိး ဦးေဇာ်ဝင်း(ေကဒါေဟာင်းစိန်ငိမ်း) 

သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ည ၈:၁၅ နာရီတွင် ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူ  

ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ပ်ုကလာပ် 

ကို ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၅နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး 

အပ်ပါသည်။                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆရာ ဦးသန်းထွန်းဆရာ ဦးသန်းထွန်း သခ  ျာ(မိတ်)သခ  ျာ(မိတ်)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
မိတ်မိ၊ ကမ်းနားလမ်းေန (ေဒ ခင်ေမ)၊ (ေဒ ဇက်)၊ (ေဒ ချစ်တူး)တို၏ 

တူသား၊ (ဦးဘလှ-ေဒ တင်ချစ်)တို၏သား၊ ဗိုလ်မှးသာဒင်-(ေဒ ေအးစန်း)
တို၏သားသမက်၊ ဦးသန်းဝင်း-(ေဒ ကီလာ)၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း-ဦးလှက ယ်၊ 
(ဦးေအးဝင်း)-ေဒ ကည်ကည်ဝင်း၊ ေဒါက်တာ ေဒ ေစာယ၊ု ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒ ဲွဲွရ၊ီ 
ေဒါက်တာ ေဒ ခင်ေဝသန်း-Captain ေအာင်ဝင်း၊ ဦးတိုးေအာင်တို၏အစ်ကို/
ည/ီေမာင်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ သဂ  ဟလမ်းေန ေဒ စန်းလ့ဲေမ (စာရင်း 
စစ်-ငိမ်း)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာသက်ထားေဆွ (Grand Hantha International 
Hospital)-ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်သန်ိး[လက်ေထာက်ဆရာဝန်(ခဲွစတ်ိ)၊ ြပည်သူ  
ေဆးု၊ံ ြဖးမိ]၊ မန ာလဲရ့ည် (English teacher)တို၏ ဖခင် ဆရာဦးသန်းထွန်း 
သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇:၅၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်း 
သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  (၁၂:၃၀)နာရီတွင်   ေရေဝးသုသာန်၌   ေကာင်းမွန်စွာ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်သ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်သ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

အာလ်ဟာချ် ဟာဂျဦီးေမာင်ေမာင်(ခ)အီဗရာဟင်အာလ်ဟာချ် ဟာဂျဦီးေမာင်ေမာင(်ခ)အီဗရာဟင်

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

(သာေကတလယ်ရာ၊ မိဘမဲ့ေကျာင်းအုပ်)(သာေကတလယ်ရာ၊ မိဘမဲ့ေကျာင်းအုပ)်

ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ြမန်မာဂ့ဏ်ုေရာင်အမ်ိရာဝင်း၊ ခအံမှတ် 

(၁၀)၊ ြမလမ်းေန [အာလ်ဟာဂျာ ဟာဂျမီ ေဒ လှြမင့(်ခ)ရာမက်ဘ]ီ၏ခင်ပွန်း၊ 

ဟာဂျဦီးဝင်းြမင့ ်(Lucky ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရး)-ေဒ ေအးသူဇာ 

ဝင်း၊ ဦးဝင်းိုင် ( န်ကားေရးမှး၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ မွန်ြပည်နယ်)-

ေဒ ခင်မိုးြမင့ ်[အလယ်တန်းြပဆရာမ-J.A.T၊ အထက-၉၊ ေမာ်လမိင်(ယခ)ု၊ 

(ယခင်) အထက-၄ ဗိလ်ုတေထာင်]၊ [ဦးထွန်းမုိးြမင့်(ခ)ဦးေကျာ်မိုး]-ေဒ ချိ 

မာေလး-ေဒ ြမသင်းသင်း၊  Mr.Hassan- ေဒ တင်မိုးြမင့ ်(ေခတ -မေလးရှား) 

တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊ ေြမး(၁၁)ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏ အဘိုး 

ေရေဝးဥယျာ်ေတာ် နာယက/ဥက   ေဟာင်း၊ ြမန်မာိင်ုငေံဟာ်ကအီဖဲွချပ် 

ဒ-ုဥက   ေဟာင်း၊ ရာေဟာင်းဗလနီာယက/ဥက   ေဟာင်းသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ 

(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၈:၁၀ နာရီတွင် အလ ာဟ်သ င်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူ

သွားပါသြဖင့်    ဇူဟုိရ်နာမာဇ်အပီး     ေရေဝးစ ကီဘာရ်ဇန်ဥယျာ်ေတာ်၌  

ဒါဖနာပီးစီးပါေကာင်း။                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သိုက်သိုက်(ေဒ သိုက်သိုက်(စမ်းေချာင်းစမ်းေချာင်း)
အသက် (၈၂) ှစ်အသက် (၈၂) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဗဟုိလမ်းေန (ဦးဘသန်း-

ေဒ သိန်းရင်)တို၏သမီးေထွး [ဦးေအးမင်း ( န်ကားေရးမှး၊ 

စက်မ -၁)]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒ ွယ်ွယ်ေအး၊ ဦးထွန်းမင်း-

ေဒ ေအးေအးေထွး၊ ေဒ သွယ်သွယ်ေအး၊ (ဦးေအာင်ခိုင်ြမင့်)-

ေဒ နီနီေအးတို၏ ေမွးသမိခင်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) 

နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း မတ်ိေဆသွဂ  ဟများအား 

အသိေပးအပ်ပါသည်။                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းေရ (ခ)ဦးသန်းေဆွဦးသန်းေရ (ခ)ဦးသန်းေဆွ

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

(Director, Asia Business Solutions)(Director, Asia Business Solutions)

ရန်ကုန်မိ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ(၅)လမ်းေန (ဦးတင်ေမာင်-ေဒ  

ေငွမိင်)တို၏သားကီး၊ [ေဒ တင်စမ်း (MPPE)]၏ခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်ေအာင် 

မျိးသိမ်း ( န်မှး၊ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒ ြမတ်သူဇာတို၏ ဖခင်၊ 

ဦးေအာင်ိုင်-ေဒ စမ်းစမ်း၊ ဦးခိုင်ဝင်း-ေဒ စမ်းစမ်းွဲ၊ (ဗိုလ်ကီးလှခင်)၊ 

ဦးသန်ဇင်-ေဒ သန်းသန်း၊ (ဦးလှပုိေထွး)၊ ဦးမျိးသိမ်း- Junko Setoguchi 

တို၏ အစ်ကိုကီး၊ တ/ူတမူ ၁၇ ေယာက်တို၏ ဘကီး ဦးသန်းေရ (ခ)ဦးသန်း 

ေဆသွည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) ည ၉:၅၀ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ဘဝတစ်ပါး 

သို ကူးေြပာင်းသွားပါေသာေကာင့ ်၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ေရေဝး 

သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

အေပါင်းတိုအား အသေိပး  အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးစံဝင်းဦးစံဝင်း

ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲ၊ အဖွဲဝင်ြမန်မာသမိုင်းအဖွဲ၊ အဖွဲဝင်

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန  သာသနာေရးှင့ယ််ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန၊ သမိင်ုး 

သေုတသနှင့ ်အမျိးသားစာကည့တ်ိက်ုဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာသမိင်ုးအဖဲွ၊ 
အဖဲွဝင် ဦးစံဝင်းသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) မွန်းလဲွ ၂:၃၀ နာရီတွင် 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဝန်ထမ်းများြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့ ်ဝန်ထမ်းများ
သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာနသာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ ဝန်ကီးဌာန

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

ဦးသိန်းေမာင်ဦးသိန်းေမာင်
အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်

သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှးချပ် ေအာင်သိန်းဦး(ငိမ်း)၏ဖခင် 
ဦးသိန်းေမာင် အသက်(၈၅)ှစ်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ရက် နံနက် 
၅:၁၇နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရသည့်အတွက ်
ကျန်ရစ်သူ မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၃၂)မှ သူငယ်ချင်းများှင့် စစ်တက သိုလ်အမှတ်စ်(၃၂)မှ သူငယ်ချင်းများှင့ ်
မိသားစုများမိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးချစ်သိန်း(ပဲခူးမိ)ဦးချစ်သိန်း(ပဲခူးမိ)
အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်

ေနြပည်ေတာ် မိုးေလဝသှင့ ်ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာနမှ 
ေဒ တင်ရ ီ(ဒတုယိ န်ကားေရးမှး ချပ်)၏ဖခင် ဦးချစ်သန်ိး အသက် 
(၈၈)ှစ်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သရိှိရသည့အ်တွက် မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။
 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်

ဝန်ထမ်းများဝန်ထမ်းများ
မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာနမိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒ န်ကားမ ဦးစီးဌာန

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

(ကည်း-၂၉၅၀၂)ဗိုလ်မှးေအာင်သက်(ငိမ်း)(ကည်း-၂၉၅၀၂)ဗိုလ်မှးေအာင်သက(်ငိမ်း)
(MD,Noble Regal Construction Co.,Ltd)(MD,Noble Regal Construction Co.,Ltd)

အသက်(၄၇)ှစ်အသက်(၄၇)ှစ်
ဗိုလ်မှးေအာင်သက်(ငိမ်း) DSA-39(MD,Noble Regal 

Construction Co.,Ltd)သည် ၁၇-၇-၂၀၂၁ (စေနေန ) ညေန 
၅:၅၆ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သ ူ
မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

အထက(၁)ကသာ (92/93) ဒသမတန်းမှသူငယ်ချင်းများအထက(၁)ကသာ (92/93) ဒသမတန်းမှသူငယ်ချင်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်ဖွားစိန်ေဒ ခင်ဖွားစိန်

အသက်(၉၀)အသက်(၉၀)
ဗုိလ်မှးေကျာ်ေကျာ်ေအာင်(ငိမ်း)(ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ေရေကာင်း 

ပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန)-ေဒ ေမစုွယ်ဝင်းတုိ၏ ေကျးဇူးရှင် မခိင်ကီး 
ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ဖွားစိန်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ
ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ စန်း(ခ) ေဒ ေစာလ  င်ေဒ စန်း(ခ) ေဒ ေစာလ  င်

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ဗိလ်ုကီးသန်စင်(ငမ်ိး)၊ (ဒတုယိ န်ကားေရးမှး)၊ (သေုတသနဌာနကီး-

အမျိးသားလ တ်ေတာ်)-ေဒ ေအးေအးွယ်တို၏ ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီးြဖစ်သူ 
ေဒ စန်း(ခ)ေဒ ေစာလ  င်သည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၇:၄၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ 

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ
ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

သင့် သင့် 
ေသွးြဖင့်ေသွးြဖင့်

အသက်ကယ်ပါအသက်ကယ်ပါ



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ေဒ ြမေသာင်း (မိုးကုတ်ေယာဂီ)ေဒ ြမေသာင်း (မိုးကုတ်ေယာဂ)ီ
သူနာြပဆရာမကီး(ငိမ်း)၊ ကေလးေဆးုံသူနာြပဆရာမကီး(ငိမ်း)၊ ကေလးေဆးုံ

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ ငါးသုိင်းေချာင်းမိေန (ဦးြမသင်း-ေဒ မ)ိတို၏ 

သမီးကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၉၉၄)၊ ကျမ်းစာသင်ေကျာင်းလမ်း၊ အေရှကိကန်ုး 
ရပ်ကွက၊် အင်းစိန်မိနယ်ေန (ဗိုလ်ကီးေကျာ်ငိမ်း)၏ ဇနီး၊ ဦးသန်းလ  င်ေအာင်၊ 
(ဦးမင်းမင်းေအာင်)၊ ဦးေစာေနေအာင်၊ (ဦးeာေဏာဘာသ)တို၏ မိခင်ကီး၊ 
ေြမးငါးေယာက်၊ ြမစ်ှစ်ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) 
နံနက် ၈:၁၅ နာရီတွင် အထက်ပါေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါြဖင့ ်မီးသ  ဂ ဟ်ပီး 
ြဖစပ်ါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အေကာင်းကားအပ် 
ပါသည်။                                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးeာဏ်ဝင်းဦးeာဏ်ဝင်း
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရေကျာ်လမ်းမ၊ အမှတ်(၂၁)၊ 

သုံးလ ာ(ဝဲ)ေန (ဦးချနိ်ေဖာ်-ေဒ ရီ)တို၏သား၊ ေဒ လှလှဝင်း(စက်မ -၁၊ ငိမ်း)၏ 

ခင်ပွန်း၊ [ဦးဝင်းမျိးထွဋ်(ခ)ေအာင်ေအာင်]၊ ေဒ တင်ြမတ်ွယ်(USA)တို၏ ေမွးသ 

ဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ကုိေဝယံဦး၊ ေမာင်သက်ထွဋ်ခတုိ၏ ဘုိးဘုိးသည် ၂၀-၇- ၂၀၂၁ 

(အဂ   ါေန) နနံက် ၉:၂၀ နာရတွီင် ရန်ကန်ုြပည်သူေဆးုံကီး၊ အထူးကပ်မတ်ေဆာင် 

၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင်  ထိန်ပင် 

သုသာန်၌  သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများ 

အား အသိေပးအပ်ပါသည်။                                              ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ရဲမှးကီး အုန်းြမင့်(ငိမ်း)ရဲမှးကီး အုန်းြမင့်(ငိမ်း)
မ ခင်းတပ်ဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ခင်းတပ်ဖွဲ၊ ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
(ဦးပါငယ်-ေဒ အုန်းတင်)တို၏ သား၊  (ဦးဘသန်း-

ေဒ ကင်း)တို၏ သားသမက်၊  ေဒ အမာတင်ကည်၏ 

ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးဝင်းစန်းလွင်-ေဒ အိအိမိုး၊ 

ဦးေအာင်ြမတ်မုိး-ေဒ ေမသဇင်မွန်၊ ဦးစိင်ုးြပည့သ်-ူေဒ လဲ ့

လဲ့မိုး၊ ဦးလင်းထက်မိုး-ေဒ ချယ်ရီသိန်းတို၏ဖခင်၊ ေြမး 

ကုိးေယာက်တုိ၏အဘုိးသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန) 

နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ဗဟန်းမိနယ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ 

ရပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်(၁၅) ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနညေန ၃ နာရီတွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာေအးဝင်းဦးေဒါက်တာေအးဝင်းဦး
ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(သုေတသန)ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(သုေတသန)

ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ ာန်ေမွးြမေရးဌာနခွဲဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ ာန်ေမွးြမေရးဌာနခွဲ

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)

အသက်(၅၇)ှစ်အသက်(၅၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဦးစလမ်း၊ တုိက်(၇၇)၊ အခန်း 

(၂)ေန (ေဒါက်တာဦးြမဝင်း)-ေဒ ကျင်ဥတို၏သားကီး၊ ဦးဝင်းိုင်ေအး-

ေဒ ပံးွဲက၊ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်လတ်-ေဒ ွန်ွန် ေအး၊ ဦးစိုး 

ိုင်ဝင်း-ေဒ ြဖြဖေအာင်၊ ဦးဆန်းထွန်းဝင်း-ေဒ သိန်းသိန်းကည်တို၏ 

အစ်ကိုကီး၊ ေမာင်သက်ိင်ုဝင်း၊ ေမာင်မင်းိင်ုထွန်း၊ မပတီာဝင်း၊ မဇင်ဇင်စိုး၊ 

ေမာင်ဝင်းကိုကို၊ မဇင်ွယ်ထွန်း၊ မခင်ခင်ဝသုန်၊ ေမာင်ေကာင်းြမတ်သူ၊ 

ေမာင်လ  င်ြမတ်သူတို၏ ဘကီး ေဒါက်တာေအးဝင်းဦးသည ်၂၁-၇-၂၀၂၁ 

(ဗုဒ ဟူးေန )  နံနက် ၇ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးထိန်လင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)ဦးထိန်လင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)
အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

အမှတ်(၃၉၅)၊ ဂဏ်ုမသမ်ိလမ်း၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေရနေံချာင်း 

မိေန (ဦးeာဏ်-ေဒ အုန်းသင်၊ ေဒ ရီ)တို၏ သား၊ (ေဒ ရင်ရင်ြမ)၊ 

(ေဒ လှလှြမင့်)တို၏ ေမာင်၊ ဦးခင်ေမာင်သိန်း-ေဒ ခင်ေစာဝင်း၊ 

ဦးခင်ေဇာ်- ေဒ တင်တင်ဝင်းတုိ၏ အစ်ကုိ၊  ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်း 

မိနယ်၊ ငမိုးရိပ ် (၂)လမ်း၊ အပိုင်း(၅)၊ အမှတ်(ခ/၈၅၇)ေန ေဒ ထား 

ထားခင်၏ ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေကျာ်ေဇယျာလင်း၊ ကိေုသာ်ိင်ုထွန်း-မလင်း 

အိခိုင်ဇင်၊ မချစ်စုစုလင်း၊ ေမာင်ချမ်းငိမ်းေဇယျာလင်းတို၏ ဖခင်၊ 

မထက်ဦးေရ ရည်လင်း၏အဘိုး  ဦးထန်ိလင်း(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၆:၂၀ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှမိတ်ေဆွသဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်သန်း(ေမာ်လမိင်)ဦးခင်ေမာင်သန်း(ေမာ်လမိင)်
(ဦးစီးမှး၊ လဝက-ငိမ်း)(ဦးစီးမှး၊ လဝက-ငိမ်း)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ရတနသီရိလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၇၀)၊ (B-3)ေန (ဦးကိုကို-ေဒ ခင်ကည်)တုိ၏သား၊ (ဦးထွန်း 

မိင်-ေဒ ခင်ြမင့)်တို၏ သားသမက်၊ ေဒ တင်တင်၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း၊ ေဒ ခင်နန်းြမင့်၊ ေဒ ခင်နန်းွန် ၊ ဦးခင်ေမာင်ေငွ၊ ဦးခင် 

ေမာင်ေဌးတို၏ ည/ီေမာင်၊ေဒ ခင်နန်းေဝ၊ ဦးခင်ေမာင်ိင်ုတို၏ အစ်ကိ၊ု 

ဦးေဇာ်လင်းထွဋ်-ေဒ နန်းလှလှစုိး၊ ေဒ ေဝေဝသက်-ဦးိင်ုလင်းထက်၊ 

ဦးသက်မင်းထွဋ်၊ ဦးသက်ဝင်းထွဋ်-ေဒ ေမလွင်ေမာင်တုိ၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဖခင်၊ ေြမ ေလးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) 

နံနက် ၅:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနညေန ၅ နာရ ီ

တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မိတ်ေဆွအေပါင်း 

တိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း
ေရ မင်းဝင်ဝဲကီးေကျာင်းတိုက် ဦးစီးပဓာနနာယက ေရ မင်းဝင်ဝဲကီးေကျာင်းတိုက ်ဦးစီးပဓာနနာယက 

သက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ်ကီးသက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ်ကီး

ဘဒ  စ ာဝရ (ေတာင်ငူမိ)ဘဒ  စ ာဝရ (ေတာင်ငူမိ)
သိက ာေတာ် (၇၄)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၅)ှစ်သိက ာေတာ် (၇၄)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၉၅)ှစ်

ေတာင်ငူမိ၊  ေရ မင်းဝင်ဝဲကီးေကျာင်းတိုက်  ဦးစီးပဓာနနာယက 
သက်ေတာ်ရှည်ဆရာေတာ်ကီး ဘဒ  စ ာဝရသည် (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း 
၁၂ ရက်) ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလွံန်ေတာ်မူသွားပါ 
သြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ်ေသာ ဥတဇုပ်ုကလာပ်ေတာ်ကိ ု(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း 
၁၃ ရက်) ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) မွန်းတည့ ်၁၂ နာရတွီင် ေတာင်ငူမိ ေပါရသိာဒ် 
သုသာန်သို ပိုေဆာင်၍  အ ိမအဂ ိဈာပန  ကျင်းပြပလုပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးရှိ  တပည့်သံဃာေတာ်များှင့်  ဒါယကာ၊  ဒါယိကာမတိုအား 
အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။   တပည့် ဦးဝိစက ဏှင့် သံဃာေတာ်များ

ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ

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

ေဒ သန်းသန်းဝင်းေဒ သန်းသန်းဝင်း
(MD,Tuskless Elephant Co.,Ltd.)(MD,Tuskless Elephant Co.,Ltd.)

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်သာယာမိနယ်၊ F.M.I City၊ ေရ မာလာလမ်း၊ 

(A-47)ေန (ဦးခင်ေမာင်-ေဒ ခင်စန်းြမင့်)တို၏ သမီးကီး၊ ဗိုလ်မှး 

ဝင်းြမင့်( န်ကားေရးမှး-ငိမ်း၊ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကီးဌာန)၏ဇနီး၊ 

ေဒ ေဆေွဆဝွင်း၊ ဦးချိေဇာ်ဦး-ေဒ ခင်မိုးေဆ၊ွ ဦးိင်ုဝင်း-ေဒ ဥမ ာဝင်း၊ 

ဦးသန်ဇင်-ေဒ သီတာဝင်းတို၏ အစ်မ၊  ဗိုလ်မှးေဇယျာဝင်းြမင့်-

မအမိိုးသ၊ူ ေဒါက်တာတင်ဇာဝင်းြမင့၊် မဧပရယ်ဝင်းြမင့်တုိ၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာမိခင်၊ ေမာင်ထက်ေဝယံဦး၊ ေမာင်  င်းေဝလွင်ထွဋ်တုိ၏ ကီးေမ၊ 

မအိမ့်သီရိသူ၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) 

မွန်းလွဲ ၁:၃၈ နာရီတွင ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနညေန ၅:၃၀ 

နာရီတွင် ကျေချာင်သုသာန်သို ပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ 

[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၆-၇-၂၀၂၁(တနလ  ာေန) နနံက် ၇နာရမှီ 

၁၁ နာရအီထ ိအထက်ပါ ေနအမ်ိသို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ချိချိသန်း(ခ)ေဒ ချိချိေဒ ချိချိသန်း(ခ)ေဒ ချိချိ

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး (ငိမ်း)ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီး (ငိမ်း)
ရန်ကင်းပညာေရးေကာလိပ်ရန်ကင်းပညာေရးေကာလိပ်

အသက်(၇၃) ှစ်အသက်(၇၃) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ေရ အုန်းပင်အိမ်ရာ(၁)၊ အခန်း(၃၄)၊ တိုက် 

အမှတ်(၁၇)ေန ဦးလှြမင့(်ြပည်နယ်တရားသူကီး-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 

ေမာင်ဖိးြမင့ဦ်း-မခင်ေသာ်တာဝင်း (ဩစေတးလျ)၊ ေမာင်ေဆဦွးတို၏ေမွးသမခိင်၊ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ေဇာ်-(ေဒ မာမာသန်း)၊ ဦးေဇာ်သန်း-ေဒ သန်းသန်းဝင်းတုိ၏အစ်မ 

ေဒ ချိချိသန်း(ခ)ေဒ ချိချိသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၅:၀၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါး 

ေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ယင်းေနတွင်ပင ် ေရေဝးသုသာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းဒါယိကာမကီးရဟန်းဒါယိကာမကီး

ေဒ ဝင်းကည်ေဒ ဝင်းကည်

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ သာေကတမိနယ်ေန (ဦးတင်ေမာင်-ေဒ ခင်သန်ိး)တို၏သမီး၊ 

[ဦးသန်ိးေအာင် (လွတ်လပ်ေရးေမာ်ကွန်းဝင် ပထမဆင့)်]၏ဇနီး၊ ဦးထွန်းေကျာ်-

ေဒ ေအးဲွတုိ၏အစ်မ၊ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း- ေဒ ခင်သိန်းဝင်း(သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်း 

လပ်ုငန်းုံးချပ်)၊ ဦးယ်ထွန်း-ေဒ စန်းစန်းဝင်း(ေကာင်းထက် ေရ ဆိင်ု)၊ ဦးမိုးေဆ-ွ

[ေဒ ေအးေအးဝင်း (ကထကိ၊ ြမန်မာစာဌာန)]၊ ဦးပါေမာက (ေအာင်သေြပေတာရ 

ေကျာင်းတိုက်)၊ (ဦးဝင်းထွန်း)-ေဒ ဥမ ာေအာင်၊ ဦးရန်လင်းေအာင်-ေဒ သ ာ 

ေအာင်(ေကးမံုသတင်းစာတုိက်)တုိ၏မိခင်ကီး၊ ေြမးခုနစ်ေယာက်တုိ၏အဘွား 

ေဒ ဝင်းကည်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၃:၁၅နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို 

ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ ဇရပ် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ ဇရပ် ဒါယကာကီး

ဦးဖုန်းြမင့်ဦးဖုန်းြမင့်
ဘူမိူပေဗဒ အရာရှိချပ်(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းဘူမိူပေဗဒ အရာရှိချပ်(ငိမ်း)၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးေမာင်တင်-ေဒ ခင်ကည်)တို၏သား၊ သံြဖဇရပ်မိေန 

(ဦးသာေအး-ေဒ အုံးသွင)်တို၏ သားသမက်၊ အမှတ်(၁၅-ခ)၊ သီရိမဂ  လာလမ်း၊ 
ေတာင်လုံးြပန်ရပ်ကွက်၊ မဂ  လာေတာင် န် မိနယ်ေန ေဒ စ ာေအး၏ ခင်ပွန်း၊ 
ဦးေအာင်ကီး (Chief Mate-FG)-ေဒ ေအးချမ်းြဖ၊  ဦးေအာင်ေကာင်း 
(Schlumberger)-ေဒါက်တာခင်ခင်မွန်တို၏ဖခင်၊ မသုြမတ်ယေသာ်၊ မသန်  
ေဟသီဦးတို၏ အဘိုးသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) နံနက် ၃:၁၃ နာရီတွင် 
ဘဝတစ်ပါးသို ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း   ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ   ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်း 
တိုအား အေကာင်းကားအသိေပးအပ်ပါသည်။                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

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

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၁၇)လမ်းေန (ဦးေတာင် 

ေဂး)၏  ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊  ဦးသိန်းဦး-ေဒ ြမင့်တင့်၊ 

ဦးဝင်းြမင့-်ေဒ စန်းစန်းြမင့်(ေခတ -စင်ကာပ)ူ၊ (ဦးေမာင် 

ေထွး)၊ ေဒ တင်လ  င်၊ ေဒ တင်ေအး-ေင ကီစိန်(USA)၊ 

ဦးလှဦး၊ (ေအးေအးြမင့်)တို၏  ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ 

Dr.စိုးိုင်ဦး-Dr.ေအးေအးစိုး(ေခတ -USA)၊ မဇာကည ်

ကည်ထက် (စင်ကာပူ)၊   eာဏ်ထွန်းဦး-ေဝမာဦး၊ 

eာဏ်ဝင်းဦး-ေမဇင်ဟိန်း၊ ဇာလွင်လွင် ပံး၊ ေမာင်ဝင်း 

ကိကုိ(ုေခတ -စင်ကာပ)ူတို၏ အဘွား၊  ေမာင်ြမတ်လင်းပိင်ု 

(USA)၏  ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားကီးသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ 

ရက် ည ၉:၀၅ နာရီတွင်  ေနအိမ်၌  ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ၁၉-၇-၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ေရေဝး 

တုတ်ဖူကျင့်သုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  

ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ နန်းဖူး (ေတာင်ကီး)ေဒ နန်းဖူး (ေတာင်ကီး)
အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်

ေတာင်ကီးမိ၊ မိမရပ်၊ ပလပ်ိလမ်းေန (ဦးအရ-ီေဒ နန်းကိင်)

တို၏ သမီး၊ (ဦးထွန်းရှိန်-ေဒ ပိုးတီ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၄၅)လမ်းေန ဦး ပံးချိ၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ 

ဦးထွန်းထွန်းိင်ု၊ ေဒ ေချာစု ပံး၊ ဦးစုိင်းဟိန်းထက်ေအာင်တုိ၏ ချစ်လှ 

စွာေသာမိခင်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၀:၅၇ နာရီတွင် 

ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီး 

ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒါက်တာေအာင်ဝင်းိုင်  (၅၁)ှစ်ေဒါက်တာေအာင်ဝင်းိုင ် (၅၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရာဇသူရလမ်း၊ 

အမှတ်-၁၁၅၇(ေြမညီ)ေန ဦးစိုးလွင်-(ေဒ ကျင်ရှိန်)တို၏သား၊ ေဒ နီနီလွင်၏ 
ေမာင်၊ ေဒ စုစုေအး၏အစ်ကုိ၊ ေမာင်ရဲေကျာ်သူ၏ဘကီး၊ (ဦးစုိးတင်)-ေဒ ြမဝင်း 
ကည်၊ (ဦးရန်ေဝး)-ေဒ ခင်ဝင်း၊ ဦးစန်းလွင်-ေဒ ယ်ေမတို၏တ/ူသား၊ ထားဝယ် 
မိေန ေဒ eာဏစာရ၊ီ (ဦးေသာင်းွန်)၊ ဦးေကျာ်ေအာင်-(ေဒ ခင်သန်ိး)၊ ဦးေကျာ် 
ေမာင်-ေဒ စန်းမူ၊ ဦးေကျာ်ေဌး-ေဒ သိဂ   ေကျာ်တုိ၏ တ/ူသားသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ 
ရက် နံနက် ၀၀:၄၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၂၊  ၂၀၂၁

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်သန်းဝင်း(ြမင်း ခံ)ေဒ ခင်သန်းဝင်း(ြမင်း ခ)ံ
B.E Com (၁၉၇၈)B.E Com (၁၉၇၈)

အသက်(၆၇)ှစ်အသက်(၆၇)ှစ်
ြမင်း ခံမိ၊ အမှတ်(၁၄)၊ သေြပပင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၂၂)ေန 

(ဦးက က်-ေဒ လှေမာ်)တို၏ သမီး၊ ြမင်း ခံမိ၊ (၆)ရပ်ကွက်ေန 

(ဦးေသာင်းွန်-ေဒ ခင်စ)ုတို၏ သမီးေခ းမ၊ ြမင်း ခံမိ၊ (၁၄) ရပ်ကွက် 

ေန ေဒ ခင်ြမင့်ေမာ်၊ (ဦးေအာင်သန်း)-ေဒ ေအးမိ၊ ေဒ ခင်ဝင်းစိန်၊ 

ေဒ ခင်ေအးဝင်း၊ ေဒ ခင်ေဌးဝင်း၊ ေဒ တင်ဦးြမင့်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ညမီ/အစ်မ၊ မုရံာမိေန ေဒ စလုဲဝ့င်း-ဦးမျိးသ၊ူ ြမင်း ခံမိေန ေဒ သသူ ူ

လဲ့ဝင်း-ဦးေကျာ်စွာဦး၊ ရန်ကုန်မိေန ေဒါက်တာေနေထွး-ေဒ ခင် 

ေကးနီေအးတို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ြမင်း ခံမိေန (ဦးေနဝင်း)၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေြမးသုံးေယာက်တို၏ ဘွားဘွားသည် ၁၉-၇-

၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၁၀ နာရီတွင် အိ ိယိုင်ငံ၌ ကွယ်လွန်သွားပ ီ

ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးြမင့်(ခ)ဦးကွာစိဦးစိုးြမင့(်ခ)ဦးကွာစိ
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်ေန (ဦးဘာဘာ-

ေဒ အင်ရှင်း)တို၏ သားအေထွးဆုံး၊ ေဒ သန်းသန်း၏ 

ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေကာင်းြမတ်စုိး၊ မဇင်သိမ့်သိမ့်စုိးတုိ၏ဖခင် 

ဦးစိုးြမင့(်ခ)ဦးကွာစိသည ်၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၈:၂၀ 

နာရတွီင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက်သွား 

ပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သူ၏ုပ်ကလာပ်အား ၂၀-၇-၂၀၂၁ 

ရက် မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ခင်လတ်ေဒ ခင်လတ်
အသက် (၆၂)ှစ်အသက် (၆၂)ှစ်

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ ေမာ်လမိင်က န်းမိေန (ဦးေမာင် 

ေမာင်-ေဒ လှဝိုင်း)တို၏ သမီးကီး၊ ေဒ ေအးေအးေမာ်၊ ေဒ တင် 

တင်ေမာ်တို၏ အစ်မကီး၊ [ဦးေဝလွင် (ဦးစီးအရာရိှ၊ သာသနာေရး 

ဝန်ကီးဌာန)]၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးေဇယျာလ  င်မင်း-ေဒ ိုို 

ခင်ေဇာ်၊ ဗိုလ်ကီးေကာင်းြမတ်လ  င်ဝင်း-ေဒ ေွးဒါလီလွင်တို၏ 

ေကျးဇူးရှင်မိခင်ကီး၊ ေြမးသံုးေယာက်တုိ၏အဘွား ေဒ ခင်လတ် 

သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် တပ်မေတာ် 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းေကျာင်း(ေမှာ်ဘီ)၌ ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင ်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 

ရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ြမသန်း[B.A(History)]ေဒ ြမသန်း[B.A(History)]
(PPE)-ုံးအုပ်(ငိမ်း)(ေကျာ့ခင်ခင်-စာေပဗိမာန်)(PPE)-ုံးအုပ်(ငိမ်း)(ေကျာ့ခင်ခင်-စာေပဗိမာန်)

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်ေန(ဦးေအး- ေဒ ကျင်)တို၏ သမီး၊ ဦးေဆွြမင့ ်

(PPE-ငိမ်း)၏ဇနီး၊ ေဒ ရည်ရည်မွန်ထက်-ဦးေအာင်ထွန်းခိုင်၊ ဦးရဲေကျာ်သူ-
ေဒ ေကသွယ်လင်းတို၏ မိခင်၊ အိုင်းရစ်ေဆွ(ခ)မသက်မှးဝတီ၊ ဒိုင်းမွန်း(ခ) 
ေမာင်ထက်ေအာင်ရဲရင့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားကီးသည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ 
ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေနညေန  ၅ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို  ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများှင့် မိတ်ေဆွများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးကည်ဝင်း(ခ) ဦးကီးဝင်း (ထားဝယ်)ဦးကည်ဝင်း(ခ) ဦးကီးဝင်း (ထားဝယ်)
FEEL Cosmetics ေရ အုန်းပင် အုန်းဆီေမ းFEEL Cosmetics ေရ အုန်းပင် အုန်းဆီေမ း

အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်
ထားဝယ်မိေန (ဦးအေရ -ေဒ ေငွ)တို၏ သား၊ (ဦးကျံဖူး-ေဒ ကင)်တို၏ 

သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ကေမ ာဇ 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၉/ဒီ)ေန (ေဒ ယ်ကည်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမင်းဒင-်

ေဒ သဇူာဝင်း၊ ဦးမင်းေဇာ်ဝင်း-ေဒ ခင်ခင်ယ၊ု ဦးသန်းေဇာ်ဝင်း-ေဒ လှေကျာ်ေစာ၊ 

ဦးမျိးေဇာ်ဝင်း-ေဒ ေမသဇင်ခိင်ု တို၏ဖခင်၊ ေြမး ေလးေယာက်တို၏ အဘိုးသည် 

၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေန  ညေန ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ေရေဝးတုတ်သုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေကျာ်ကီးဦးေကျာ်ကီး
B.Ag 1987 JuniorB.Ag 1987 Junior

Second Mate Sunrise Co.,LtdSecond Mate Sunrise Co.,Ltd

မိမေကျာင်းသားေဟာင်းမိမေကျာင်းသားေဟာင်း

အသက် (၅၈)ှစ်အသက် (၅၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ အခန်း 

(၂၀၂)၊ တုိက် (၃)၊ ကျိက ဆံအိမ်ရာေန (ဦးသန်း ဝင်း-ေဒ ွန်ွန်)တုိ၏ 
ဒုတိယသား၊ ဦးသစ်လွင်၏ညီ၊ ဦးစိန်ြမင့်-ေဒ မိမိခိုင် (အထက-၃၊ 
တာေမွ)၊ ဦးေစာသိန်းေကျာ်-ေဒ ဇင်မာသန်းဝင်းတို၏ အစ်ကို၊ တူ/
တမူ ေြခာက်ေယာက်တို၏ ဦးေလး၊ ေြမးတစ်ေယာက်၏ ဘိုးေလးသည် 
၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၇ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 
အေပါင်းအား အသိေပးအပ်ပါသည်။                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ယစ်ဆိုင်အင်း(ခ)ေဒ စန်းရင်ေဒ ယစ်ဆိုင်အင်း(ခ)ေဒ စန်းရင်

အသက်(၁၀၂)ှစ်အသက်(၁၀၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၁၉)လမ်း၊ အမှတ် (၁၆)

ေန (ဦးကွမ်း)၏ ဇနီး၊  ဦးစိန်ထွန်း-ေဒ တင်တင်ေအး၊  ဦးရန်ေအး(ခ)

ဦးေဝမိုး-ေဒ စန်းစန်း၊ ဦးရန်ေအာင်-ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း၊ ဦးေအာင်လှ-

ေဒ ခင်လှဝင်း၊ ဦးဖုိက်ကည်-ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း၊ ဦးဝင်းထိန်-ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၊ 

ေဒ ြမေလး-ဦးြမင့်စိန်တို၏ ေမွးသမိခင်၊  ေြမး ၁၅ ေယာက်၊  ြမစ် ေလး 

ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ ယစ်ဆိင်ုအင်း(ခ)ေဒ စန်းရင်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ 

ရက် နံနက် ၂:၀၁ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့ ်ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပး  အေကာင်းကားအပ်ပါ

သည်။                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမေလးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမေလး

မစ ီချိသက်လ  င်မစ ီချိသက်လ  င်

အသက်(၃၅)ှစ်အသက်(၃၅)ှစ်

မိနယ်တရားသူကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်(စည်ပင်သာယာတရားုံး)မိနယ်တရားသူကီး၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်(စည်ပင်သာယာတရားံုး)

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒံုမိနယ်၊ ခေရပင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာအမှတ်(၃)၊ 

အမှတ်(၁၈၇-ဘီ)ေန  [ဗိုလ်ကီးစိန်လ  င်(ငိမ်း)]-ဗိုလ်မှးေဒ ချိချိ 

ေအာင်(ငိမ်း)တို၏  ချစ်လှစွာေသာ သမီးအငယ်ဆုံး၊ ဦးဘိုဘိုဦး-

ေဒ စ ာချိသက်လ  င်၊ ဦးမျိးကိကုိ-ုေဒ သရီခိျိသက်လ  င်တို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာညီမအငယ်ဆုံးေလး၊ ေမာင်ဘုန်းြမတ်ဟိန်း၊ ေမာင်ဘုန်းြပည့်စု ံ

ကိကုိ၊ု မခင်မဒလီ  င်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ တတီေီလးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ 

ရက် ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် တပ်မေတာ်ကိုယ်လက်အဂ   ါြပန်လည် 

သန်စွမ်းေရးေဆးုံကီး၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် တပ်မေတာ်ေဆးုံကီး 

အေအးတိက်ုမှ တပ်မေတာ်စစ်သခ   ျိင်းသို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ   ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား   အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန် ဒါယကာကီး

ဦးေနဝင်း(ြမင်း ခံ)ဦးေနဝင်း(ြမင်း ခ)ံ
R.I.T ေကျာင်းသားေဟာင်း(၁၉၇၆)R.I.T ေကျာင်းသားေဟာင်း(၁၉၇၆)

Visiting A Professor, Met Dept.YTUVisiting A Professor, Met Dept.YTU

အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း(ငိမ်း)အမှတ်(၁)သတ တွင်းလုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ြမင်း ခံမိ၊ (၆)ရပ်ကွက်ေန (ဦးေသာင်းွန်-ေဒ ခင်စု)တို၏သား၊ 

ြမင်း ခံမိ၊ (၁၄)ရပ်ကွက်ေန (ဦးက က်-ေဒ လှေမာ်)တို၏ သားသမက်၊ 
ြမင်း ခံမိ၊ (၆)ရပ်ကွက်ေန ဦးခင်ေမာင်ေအး-ေဒ ခင်ေဝတို၏ အစ်ကို၊ 
ြမင်း ခံမိ၊ (၁၄)ရပ်ကွက်ေန ေဒ ခင်ြမင့်ေမာ်၊ (ဦးေအာင်သန်း)-ေဒ ေအးမိ၊ 
ေဒ ခင်ဝင်းစန်ိ၊ ေဒ ခင်ေဌးဝင်း၊ ေဒ တင် ဦးြမင့တ်ို၏ ည/ီအစ်ကိ၊ု မုရံာမိေန 
ေဒ စုလဲ့ဝင်း-ဦးမျိးသူ၊ ြမင်း ခံမိေန ေဒ သူသူလဲ့ဝင်း-ဦးေကျာ်စွာဦး၊ 
ရန်ကန်ုမိေန ေဒါက်တာေနေထွး- ေဒ ခင်ေကးနေီအးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ဖခင်၊ ြမင်း ခံမိေန (ေဒ ခင်သန်းဝင်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေြမးသုံး 
ေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးသည ်၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၀၀:၄၅ နာရီတွင် 
အိ ိယိုင်ငံ၌ ကွယ်လွန်သွားပီြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                                   

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အရာခံဗိုလ်စိန်ဝင်း(ငိမ်း)အရာခံဗိုလ်စိန်ဝင်း(ငိမ်း)
ေလ-၁၈၅၇၄(စ.ရ.ဖ-ေလ)ေလ-၁၈၅၇၄(စ.ရ.ဖ-ေလ)

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်ေန (ဦးလှခင်-ေဒ တင်)ုတို၏ 

အငယ်ဆုံးသား ၊  ဦးထွန်းဝင်းလှ-ေဒ ခိုင်ခိုင်၊  ဦးေဆွတင်-ေဒ ခင်စုစု၊ 

(ေဒါက်တာေအာင်ြမတ်လ)ှ၊ ဦးအံ့ေခါင်-ေဒ ခင်ြမတ်ေမာ်တို၏ ေမာင်/ညီ၊ 

အမှတ်(၈၄၈)၊ သဇုတိာ(၇)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ေန 

ေဒ သင်းသင်းြမင့်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊  ကိုေအာင်မျိးခန်ေကျာ်- 

မေသာ်တာလဲ့ဝင်း၊ ကိုေအးချမ်း-မေမေအာင်ဝင်း၊ မြပည့်သီရိဝင်းတို၏  

ချစ်လှစွာေသာဖခင် အရာခဗံိလ်ုစန်ိဝင်း(ငမ်ိး)သည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာ 

ေန ) ည ၁၁:၅၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ ်

ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းအမကီးရဟန်းအမကီး

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအးေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး

အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊သုဝဏ ၊ (၂၃)ရပ်ကွက်၊ တိုက် 

(၉၁/၂)ေန  [ဦးေကျာ်ဒင-်ေဒ သိန်းကည(်မုဒုံ)]တို၏ သမီးကီး၊ ဒုတိယ 

ဗိုလ်မှးကီးသက်တင်(ငိမ်း) (တပ်ထိန်းချပ်ုံး)၏ ဇနီး၊ (ေဒ ြမြမသူ)၊ 
ေဒ သန်းယ်တုိ၏ သမီးေယာက်မ၊ (ဦးြမင့ဦ်း)-ေဒ သန်းကည်တုိ၏ ညမီ၊ 
(ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး)၊ ေဒ ရီရီြမင့်(ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း-ငိမ်း)တို၏ မမကီး၊ 

ဦးထွန်းရှိန်-ေဒါက်တာဇင်မာဦး၊  ဦးဝင်းလွင်ဦး-ေဒ ေကဇင်လတ်တို၏ 
ေဒ ကီး၊ ဦးသန်ိးေဌး-ေဒ စသုက်တင် (ေမွးမခိင်မူကိ)၊ (ဦးဥဂ ါသက်တင်)၊ 
(ဦးသီဟသက်တင်)တုိ၏ ေမွးသမိခင်၊ ကုိေအာင်ုိင်ထက်၊ မြမသီတာ၊ ကို

ေနာင်ေနာင်သက်တင်တုိ၏ဘွားဘွား ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ 
(ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁:၂၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး 
ေန ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်

ေသွးေသွး

ြဖင့်ြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ

စာအုပ်စာအုပ်

စာေပစာေပ

လူလူ

မိတ်ေဆွမိတ်ေဆွ

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

ဦးတင်ေမာင်ြမင့်ဦးတင်ေမာင်ြမင့်
အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ (၂၁/၂၂)လမ်း၊ 

(၈၂/၈၃)လမ်းကား၊ နန်းမေတာ်ဝင်း၊ ပုလဲေငွေရာင်ရပ်ကွက်ေန (ဦးဝင်း-

ေဒ သန်းရင်)တို၏ သား၊ [ဦးအန်ုးြမင့(်စာရင်းစစ်အရာရိှ)-ေဒ ြမသန်း]တို၏ 

ေမာင်၊ ေဒ မာလာြမင့ ် (ဦးစီးအရာရှိ၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင)်၊ ေဒ မိုမိုြမင့ ်

(စာရင်းစစ်မှး၊သေံတာင်မိနယ်)၊ ဦးြမင့ဦ်း( န်ကားေရးမှး၊ ေနြပည်ေတာ် 

စည်ပင်)-ေဒ သတီာြမင့ ်(လ/ထ  န်ကားေရးမှး၊ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်)၊ 

ေဒ သ ာြမင့်၊ ေဒ စ ာြမင့်(စာရင်းစစ်)၊ ေဒ နီလာြမင့်(စာရင်းစစ်)တို၏ 

ဦးေလး၊ ေမာင်ဟိန်းထက်၊ မအိမ့်သက်မှးေကျာ်၊ ေမာင်သုေဝယံိုင်တို၏ 

အဘိုးေလးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန) ညေန ၃နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနညေန ၄ နာရီတွင် ကာနီကန်သုသာန်သို 

ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 

များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

ဦးတင်ဝင်းဦးတင်ဝင်း    
အသကအသက်(၇၈)ှစ််(၇၈)ှစ် 

ခမည်းခမက်ြဖစ်သူ ဦးတင်ဝင်းသည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ ရက် 

ေနတွင် ပဲခူးမိေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်းသိရှိရပါ 

သြဖင့ ်မိသားစုနဲအတူေကကွဲဝမ်းနည်းရပါသည်။       

 ဦးတင်ထွန်း၊ ေဒ ေဝေဝခင်  ဦးတင်ထွန်း၊ ေဒ ေဝေဝခင် 

ရဟန်းဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမု(ေြမာက်ဦး/စစ်ေတွ)

ေကျာင်းဆရာမ(ငိမ်း)

အသက်(၆၅)ှစ်
(ဦးေအးေမာင်-ေဒ ြမေစာ)တို၏သမီးကီး၊ ဦးဝင်းေမာင်(ကုန်သွယ်လယ်ယာ၊ 

ငမ်ိး)၏ဇနီး၊ (ဦးေရ ေရ )-ေဒ လှသန်ိးတို၏ေခ းမ၊ (ဦးေကျာ်တင်ေမာင်)-ေဒ အန်ုးကည်၊ 

ေဒ သိန်းသိန်းယ်တုိ၏အစ်မ၊ ဦးစိုးသန်းိင်ု-ေဒ ေအးခိင်ုဇ၊ံ ဦးေဘာ်ေစာ်ငမ်ိး-ေဒ ငမ်ိး 

ငိမ်းဝင်း၊ ဦးေဇာ်မင်းေအာင်-ေဒ ြမဝင်းန ာ၊ ဦးရန်ုိင်-ေဒ ြမဝင်းချိမာတုိ၏မိခင်၊ မစိုး 

ပိပုိဇု၊ံ ေမာင်ေဘာ်လင်းခန်သ၊ူ ေမာင်ေကျာ်ြမတ်ဟန်၊ ေမာင်မင်းစုိးဇံ၊ ေမာင်ခန်ညီညီတုိး၊ 

မသန်အိေ စံ(KIKO)တို၏ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ရက်(အဂ   ါေန ) 

ညေန ၅:၄၇နာရီတွင ်၉၆ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၇-၂၀၂၁ရက ်

(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၁၀နာရီတွင်  ကျစီုသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၆-၇-၂၀၂၁ရက်(တနလ  ာေန)တွင် ရန်ကန်ုမိ၊ ေတာင် 

ဒဂုံမိနယ်၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ သုခမိန်လမ်း၊ အမှတ်(၅၂)ေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက း 

တရားေတာ် က ေရာက်ကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကလိုထူးေဘာကရင်အစည်းအုံး(KKO)

ေစာမူေရှး
အသက်(၅၃)ှစ်

ကရင်ြပည်နယ်၊ ကာအင်းဆိပ်ကီးမိ၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ 

သေြပချ်လမ်းေန ေဒ ေနာ်ေဖာသယစူိုး ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း 

ေစာမူေရှး သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၄ နာရီ 

၄၃ မိနစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူ 

မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် ှင့်ဇနီး ေဒ ကကလှ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးတင်သိန်း

ရန်ကုန်မိ

အသက်(၈၆)ှစ်
ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားမှ   ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(NRC) 

ေဒ သင်းသင်းေဆ ွ၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် ဦးတင်သိန်းသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ 

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ 

ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကား



ဇူလိုင်   ၂၂၊   ၂၀၂၁

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

စာမျက်ှာ » ၈

စာမျက်ှာ » ၁၈

စာမျက်ှာ » ၁၃

စာမျက်ှာ » ၂၀

စာမျက်ှာ » ၂၃

ယေန ဖတ်စရာ

၁၃၈၃ ခုှစ်(၂၀၂၁ ခုှစ်)၊

(၂၈) ကိမ်ေြမာက် နိကာယ်စာေမးပွဲ

ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ

ဇလူိင်ု ၂၁ ရက် ည ၈ နာရ ီထတ်ုြပန်ချက်အရ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၆၀၉၃ ဦး

ေတွရှိ

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ 

ေလ ာခ့ျရန် အများြပည်သဆူိင်ုရာ အပန်းေြဖ
ေနရာများ ေခတ ပိတ်ထားမည် 

သင်၏ အြခားသူများကို  ြမင်ပုံ

ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို ချကီာလွယ်ခဲ့သူ

အဗဲာတန်အသင်းဟာ အဂ  လန်ေတာင်ပကံစားသမား 

ေဟာင်း ေတာင်ဆန်နဲ  ဝါရင့်ဂုိးသမား ဘီဂုိဗစ်တုိကုိ  

စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူလိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၃၀ အရယ်ရိှ ေတာင်ဆန်ဟာ ခရစ တယ် 

ပဲေလ့အသင်းနဲအတူ စာချပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ 

ပီးေနာက် အဲဗာတန်အသင်းဆီကို အလွတ်ေြပာင်း 

ေရ ေကးနဲ ေြပာင်းေရ ခဲတ့ာြဖစ်ပီး ှစ်ှစ်သက်တမ်း 

ရှိ စာချပ်တစ်ရပ် ချပ်ဆိုခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

အသက် ၃၄ ှစ်အရယ်       ဘီဂိုဗစ်ကေတာ ့

ဘုန်းေမာက်အသင်းကေန အဲဗာတန်အသင်းဆီကို 

တစ်ှစ်စာချပ်နဲ  ေြပာင်းေရ လာခဲ့တာြဖစ်ပီး အခု 

ချပ်ဆိလုိက်ုတဲစ့ာချပ်အရ အဗဲာတန်အသင်းနဲအတ ူ

ေနာက်ထပ်တစ်ှစ် စာချပ်သက်တမ်းတုိးခွင့်လည်း 

ရှိေနတာြဖစ်ပါတယ်။

အဲဗာတန်အသင်းသို    ေတာင်ပံကစားသမား 

ေတာင်ဆန်ေရာက်ရှိလာြခင်းဟာ     နည်းြပသစ ်

ရာေဖးလ်ဘင်နတီက်ဇ်နဲ  ေတာင်ဆန်တိုရဲ ြပန်လည် 

ေပါင်းစည်းေရးြဖစ်လာခ့ဲပီး နယူးကာဆယ်အသင်း 

မှာ အတူလက်တွဲခဲ့ဖူးကတာ ြဖစ်ပါတယ်။

စာမျက်ှာ ၂၄ ေကာ်လံ ၆ သို  

အဲဗာတန်အသင်းက ေတာင်ပံကစားသမား ေတာင်ဆန်နဲ 
ဝါရင့်ဂိုးသမား ဘီဂိုဗစ်တိုကို စာချပ်ချပ်ဆိုေခ ယူ

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါးှင့် 
ဆက်စပ်ပစ ည်းများ အဆက်မြပတ် တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၂၁

ိင်ုငေံတာ်အတွင်း၌ ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများအတွက် 

အေရးတကီးလိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်၊ ေဆးဝါးှင့်ဆက်စပ်ပစ ည်း 

များ ြပတ်လပ်မ မရိှေစဘ ဲအြမန်ဆုံးေရာက်ရိှိင်ုေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆပ်ိ၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းဆပ်ိကမ်းများှင့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ  

အဆက်မြပတ် တင်သွင်းခွင့်ြပလျက်ရှိသည်။

တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  စတင် 

ြမင့်တက်လာသည့ ်ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစ၍ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

ဆိင်ုရာ ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများကိ ုဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့ြ်ပေပးလျက် 

ရှိရာ  အများြပည်သ ူအလုပ်ပိတ်ရက်ရှည်အြဖစ ် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ 

အတွင်း၌လည်း အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနများမှ တာဝန်ရိှသူများသည် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အညီ လွယ်ကူ 

ြမန်ဆန်ိုင်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၁ ေကာ်လံ ၁ သို  

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှတင်သွင်းလာသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်အရည(်Bowser) ယာ်ကို ေတွရစ်။


