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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

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက         

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င် ဥပ ါတသ ိ ေစတေီတာ်ေဂါပကအဖဲွ 

ဩဝါဒါစရယိ  ဆရာေတာ်၊ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး 

မိ   ေပါက်မိင်ေကျာင်းတိုက ်  ပဓာနနာယက 

အဘဓိဇ မဟာရ  ဂု ုဘဒ  ဇနိ ထ ံ ဝါဆိသုက  န်း 

ဆက်ကပ်စ်။

အေကာင်းတစ်ခခုေုကာင့ ်ငယ်စ်က ကသုိလ်ုေကာင်းမ ြပ 

ရန် ေမေ့လျာေ့နခဲေ့သာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

၂၀၂၁ ခုှစ် ဝါဆိုသက  န်း ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ မဂ  လာအခမ်းအနားကျင်းပ
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၂၂

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စ၏ီ ၂၀၂၁ ခှုစ် ဝါဆိသုက  န်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ မဂ  လာအခမ်းအနားကို ယေန  

နံနက်ပိုင်းတွင်      ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ြမတ်ကီး    ပရိဝုဏ်ေတာ ်

အတွင်းရိှ သာသနာ့မဟာဗိမာန်ေတာ်ကီး၌ ကျင်းပ 

ြပလပ်ုရာ ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရး ေကာင်စဦက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က ဝါဆိသုက  န်း၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများ 

ှင့် ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်၊ ေဘာဇ်တိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်း 

သည်။

အဆိပုါ အခမ်းအနားသို ဥပ ါတသ ိေစတေီတာ် 

ေဂါပကအဖဲွ ဩဝါဒါစရယိ ဆရာေတာ်၊ ေနြပည်ေတာ် 

လယ်ေဝးမိ ေပါက်မိင်ေကျာင်းတုိက် ပဓာနနာယက 

အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု ဘဒ   ဇနိ    အမှးြပသည့ ်

ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ ဩဝါဒါစရိယ 

ဆရာေတာ်ကီးများ   အပါအဝင်  ပင့်ဖိတ်ထားသည့် 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 



ဇူလုိင်   ၂၃ ၊   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

ဝါဆိုလြပည့် ဓမ စကာအခါေတာ်ေန

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

ယေနသည် ြမန်မာသက ရာဇ် ၁၃၈၃ ခ ုဝါဆိလုြပည့ ်ဓမ စကာအခါေတာ်ေနြဖစ်သည်။ 

ဝါဆိလုြပည့ေ်နသည် ဗဒု ြမတ်စွာဘရုားရှင်၏ ြဖစ်ေတာ်မစူ် ေနထူးရက်ြမတ်များ 

ရှိေသာေန ြဖစ်ပီး    ဘာသာေရးအရ  အေရးပါေသာ ထူးြခားြဖစ်စ်များကို 

ှလုံးသွင်းကည်ညိသတူိင်ုး ကုသုိလ်များတုိးပွား၊ ေကာင်းကျိးများေဝစည်ေစမည့ ်

သာသနာေတာ်ဆိုင်ရာ ထူးြခားသည့်အခါေတာ်ေနြဖစ်သည်။

ဝါဆိုလြပည့်ေန၏ ထူးြခားေသာ ြဖစ်စ်ေတာ်များမှာ တုသိတာနတ်ြပည်၌ 

ေသတေကတုအမည်ရေသာနတ်သား  နတ်သက်စုေတပီး ကပိလဝတ်ြပည ်

သာကဝီင်မင်းမျိးတို၏ဘရုင် သေုဒ ါဒနမင်းကီး၏ မဖိရုားေခါင်ကီး မယ်ေတာ်မာယာ 

ဝမ်းကာတိုက်၌ မဟာသက ရာဇ် ၆၇ ခုှစ် ဝါဆိုလြပည့် ကာသပေတးေနတွင ်

ဘုရားအေလာင်း သိဒ တ မင်းသားအြဖစ ်ပဋိသေ ယူေသာေနြဖစ်သည်။ သိဒ တ  

မင်းသားသည ်၁၆ ှစ်အရယ်မှ ၂၉ ှစ်အရယ်အထိ နန်းစည်းစိမ် ၁၃ ှစ်ခံစား 

ေတာ်မူပီး နိမိတ်ကီးေလးပါးကိ ု ြမင်ေတွရာမ ှမဟာသက ရာဇ် ၉၇ ခုှစ် ဝါဆို 

လြပည့် တနလ  ာေနတွင် ေတာထွက်ေတာ်မူသည်။ 

ေတာထွက်ေတာ်မူပီး ဒုက ရစရိယာ ေြခာက်ှစ်တာကျင့်၍ မဟာသက ရာဇ် 

၁၀၃ ခုှစ် ကဆုန်လြပည့် ဗုဒ ဟူးေနတွင် အတုမရှိဘုရားြဖစ်ေတာ်မူရာ မဟာ 

ေဗာဓိပင်မှ ၁၈ ယူဇနာ (၁၄၄ မုိင်ခန် )ေဝးကွာေသာ မိဂဒါဝုန်သုိ ေြခကျင်က ေတာ် 

မူသည်။ သားသမင်တိုအား ေဘးမဲ့ေပးရာ မိဂဒါဝုန်ေတာ၌ ပ ဝဂ ီငါးဦးတိုအား 

မဟာသက ရာဇ် ၁၀၃ ခှုစ် ေနလည်းဝင်စ၊ လလည်းထွက်ချန်ိ ဝါဆိလုြပည့ ်စေနေန  

ညချမ်းအချန်ိတွင် မဂ င်ရှစ်ပါး၊ သစ ာေလးပါးတိုြဖင့ ်တန်ဆာဆင်အပ်ေသာ ဓမ စက  

ပဝတ နသတု န်(ဓမ စကာ) တရားဦးကိ ုေဟာေတာ်မသူည်။ ထိုေကာင့ ်ဝါဆိလုြပည့် 

ေနသည ်ဘုရားအေလာင်း ပဋိသေ တည်ေသာေန၊ ေတာထွက်ေတာ်မူေသာေန၊ 

ဓမ စကာတရားဦးေဟာေတာ်မေူသာေန၊ ဘရုားြဖစ်ပဟီ ုရဝဲံစွ့ာ ေကညာေသာေန၊ 

တရားရတနာ စတင်ေပ ထွန်းေသာေန၊ သံဃာရတနာ စတင်ေပ ထွန်းေသာေန၊ 

ဧဟဘိကိ ဟေူသာ ြမတ်ဗဒု ၏ ဗျာဒတ်ိေတာ်ရရဟန်း စတင်ေပ ထွန်းေသာေနဟ၍ူ 

ထူးကေဲသာ ဝေိသသများေဆာင်က်းသြဖင့ ်ဤဝါဆိလုြပည့ေ်နတွင် ဗဒု ဘာသာဝင် 

အေပါင်းတိုက ေကာင်းမ အထူးြပ၍ ေကာင်းကျိးများကိ ုရယူသင့်ကေပသည်။ 

ထုိအြပင် ြမတ်စွာဘုရားရှင် ခုနစ်ဝါေြမာက် ဝါဆုိေတာ်မူစ် အဘိဓမ ာတရား 

ေဟာကားရန်အတွက် တာဝတ သာနတ်ြပည်သို က ေတာ်မူစ် ေရမီးအစုံြဖင့ ်

တန်ခိုးြပာဋိဟာတိုကိ ုဝါဆိုလြပည့်ေနတွင ်ြပေတာ်မူသည်။ ထိုေကာင့ ်ြပည်သ ူ

ြပည်သား သူေတာ်ေကာင်းများအေနြဖင့ ်ဝါဆိုလြပည့်ေန  ဤေနသိုေရာက်တိုင်း 

သဒ ါတရားေပါက်ရာ ေနထူးအခါေတာ်တိုကို ှလုံးသွင်း၍ ဗုဒ ြမတ်စွာဘုရားကိ ု

အာုြံပကာ ကည်ညိပေူဇာ်ြခင်းြဖင့ ်ေကာင်းြခင်းမဂ  လာ ေဝြဖာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝါဆိုလြပည့်ေနသည် ြမတ်ဗုဒ ၏ ထူးြခားေသာြဖစ်စ်ေတာ်များှင့် ေထရဝါဒ 

ဗုဒ သာသနာဝင်သမိုင်းတွင ်အထူးြခားဆုံးလ၊ အထူးြခားဆုံးေနြဖစ်၍ ေကာင်းမ  

ကုသိုလ်များကိ ုအေလးအနက်ထား ပွားများရမည့်အချနိ်အခါြဖစ်ပါသည်။

ထိုမ သာမက ဝါဆိုလြပည့်ေနသည် ဗုဒ ဘာသာဝင်များအဖို ေကာင်းမ  

အထူးြပလုပ်ရန်ှင့် ရဟန်းသံဃာေတာ်များအဖုိ ကျင့်ဝတ်သိက ာပုဒ်တုိကုိ အထူး 

ေစာင့်ထိန်းရမည့ ်ဝါတွင်းသုံးလကာလအစြဖစ်၍ အထူးအေရးပါသည့်ေနလည်း 

ြဖစ်ပါသည်။ လပူဂု ိလ်များအဖို ဝါတွင်းသုံးလ ဥပသ်ုေနတိင်ုး ဥပသ်ုသလီေစာင့ထ်န်ိး 

ကပီး ေရှာင်ရန်/ကျင့်ရန်တုိကုိ အထူးြပလပ်ုကသည်။ ဝါတွင်းကာလ၌ ေကာင်းမ  

ကုသိုလ်များကိ ုအထူးြပလုပ်ကသည်ဆိုေသာ်လည်း ေကာင်းမ ကုသိုလ်ဟူသည ်

အချန်ိအခါမေရး မဂ  လာေနထူးြဖစ်၍ ရက်အခါမေရးဘ ဲြပလပုသ်င့်ကေပသည်။ 

ယေနအချန်ိကာလတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကိ ုလအူများ ကံေတွခစံားေနကရ 

သည်ြဖစ်၍ ေရာဂါေဘးအ ရာယ်များမှ ကင်းေဝးေစရေအာင် ကျန်းမာေရးစည်းကမ်း 

တိုကို လိုက်နာုံမ မက ဘာသာတရားကို အထူးအေလးထားြခင်းြဖင့် ကပ်ေရာဂါ 

ေဘးမှ ေကျာ်လ ားိုင်လိမ့်မည်ဟ ုယုံကည်ထားကသည်။

ေကာင်းေသာအမ ကို ြပလုပ်ြခင်းသည် ေကာင်းေသာအကျိးကို ခံစားေစ 

ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ဘဝအေကာင်းဖန ်သံသရာဝဋ်ေက းမှလွဲ၍ ေရာဂါကင်းေဝး 

ုိင်ေအာင် ကျန်းမာေရးလည်း အထူးအေလးထား၊ ဝါတွင်းကာလအတွင်း၌လည်း 

ေကာင်းမ ကသုိလ်ုများကိ ုအထူးပွားများအားထတ်ုသင့ပ်ါသည်။ သိုြဖစ်ရာ ဤဝါဆိ ု

လြပည့် ဓမ စကာအခါေတာ်ေနသည် ဗုဒ ြဖစ်စ်ေတာ်မှ ထူးြခားေသာအခါသမယ 

များစွာတုိှင့် ကံကိက်ေနသည်ြဖစ်ရာ ြမတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်မှန်းပီး ေကာင်းမ  

အထူးများ ပွားများအားထုတ်ြခင်းြဖင့် ပစ ပ န်/သံသရာ ေကာင်းကျိးှစ်ြဖာ 

ရရှိိုင်မည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။ ။

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၂၂

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  ဝိုင်းလမင်းေအာင်၊ ထက်ြမက်စိုး၊ 

ထက်ကို၊ ဟိန်းေဇာ်လင်း၊ ေရ ရည်ဝင်း၊ 

ဘိုမှင့်  လွင်လွင်ေမာ်တိုက   ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ကမည ် ြဖစ်သည်။  

ဝဿာန်မိုးရာသီ ေတးသီချင်းများေဖျာ်ေြဖပွဲကို ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၌  ြပသမည်

ထိသုို  တင်ဆက်မ ကိ ု ဇလူိင်ု ၂၅ ရက် 

နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင်  ဒုတိယအကိမ် 

ထပ်မံထုတ်လ င့်ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                        သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၂

သတုေဝြဖာသရီေိဂဟာ မသိားစုပိင်ပဲွ အသပိညာေပးအစအီစ် 

(Family Quiz) ပွဲစ်(၂၄)ကို   ဇူလိုင်   ၂၃ ရက် ညေနပိုင်းတွင် 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမှ ဆက်လက်ထုတ်လ င့်မည် 

ြဖစ်သည်။

အဆုိပါ ပဲွစ်(၂၄)၏ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ အသိပညာေပး 

အစီအစ်ကို     အစီအစ်တင်ဆက်သူ    ထူးြပည့်ေအာင်ှင့ ်

ေမေသာ်လဝန်းတုိက တင်ဆက်ကမည်ြဖစ်ပီး မိသားစုေလးစုြဖင့ ်

သံုးပဲွယှ်ပိင်ကမည်ြဖစ်ရာ ယင်းပိင်ပဲွများကုိ  ဇူလုိင်  ၂၃၊ ၂၄ 

ှင့် ၂၅ ရက်တိုတွင် ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကား၏ ညေန 

၆  နာရီ  သတင်းအပီး၌    ထုတ်လ င့်ြပသသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                                      သတင်းစ်

သုတေဝြဖာသီရိေဂဟာ မိသားစုပိင်ပွ ဲအသိပညာေပးအစီအစ် 

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှထုတ်လ င့်ြပသမည်

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်   ၂၂

 အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-

၁၉   ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ကသုေရး 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆး ထုတ်ေပးလျက်ရှိ
ပစ ည်းများအား ေလေကာင်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ 

နယ်စပ်ဂတ်ိအသီးသီးမှ    ုံးပတ်ိရက်ရှည် 

ကာလအတွင်း   ေနစ်   ုံးပိတ်ရက်မရှ ိ

လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပး 

လျက်ရှိရာ     ယေနတွင်    ရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌  ကုမ ဏီ 

၆၉ ခုမှ အိမ်သံုးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၂၉၆၈ ခု၊ 

Oximeter  ၁၇၁၈၄  ခု၊ Thermometer 

၁၇၈၈ ခ၊ု Oxygen Regulator အခ ု၁၀၈၀၊ 

Flow Meter   အခု   ၁၀၀၀၊  Nalsa 

Cannula ၂၅၀၂ ခု၊ Oxygen Mask  အခု  

၂၀၀၊ Oxygen Filter အခု ၅၀၊ နယ်စပ် 

(မူဆယ်၊   ချင်းေရ ေဟာ်၊    ြမဝတီ၊ 

တာချလီတ်ိ) ၌   ကမု ဏ ီ ၃၄ ခမှု ှာေခါင်း 

စည်းှင့ ်လက်အတ်ိ  ၉၉၇၂၅ ကလီိဂုရမ်၊ 

Liquid Oxygen /Pure Oxygen ၁၅၃၉၀ 

ဒသမ ၆၆ ကဗုမတီာ၊  Oxygen Cylinder/ 

Regulator အခု ၂၂၀၀၊  Oxygen Plant/ 

Oxygen Concentrator   ၆၉၅၄  ခုတိုကို   

ထုတ်ေပးခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ် 



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဒုတိယဥက   ၊   ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း မဟာသီဟနာဒ ဆရာေတာ်ကီးထံ 

ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ဗိလ်ုချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်ဗိုလ်ချပ်ကီး ြမထွန်းဦး ဆရာေတာ်ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။

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

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်ှင့် အခမ်းအနားတက်ေရာက်လာကသူများက ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်ကစ်။

 ေရှဖုံးမှ

ဆရာေတာ်ကီး ၁၈ ပါး က ေရာက်ချးီြမင့်ေတာ်မူက 

ပီး       ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့်အတူ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဒုတိယဥက   ၊   ဒုတိယ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်  ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်(ကည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချပ်မှးကီး စိုးဝင်း၊ 

ေကာင်စဝီင်များြဖစ်ကသည့ ်ဗိလ်ုချပ်ကီး ြမထွန်းဦး၊ 

ဗိုလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

စိုးထွဋ်၊ မန်းငမ်ိးေမာင်၊ ေဒ ေအးစုန်ိ၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ 

ေဒါက်တာ ဗညားေအာင်မိုး၊ ဦးေရ ကမ်ိး၊ အတွင်းေရး 

မှး  ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ေအာင်လင်းေဒွး၊   တွဲဖက် 

အတွင်းေရးမှး      ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ရဲဝင်းဦး၊ 

ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချပ ်    ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ 

ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုး ဥက    

ဦးသန်းေကျာ်၊      ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ဥက    ဦးသိန်းစိုး၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များှင့ ်တာဝန်ရိှသမူျား တက်ေရာက်ကပီး ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးဆိုင်ရာ 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေနရာယူက 

သည်။

ဆက်ကပ်လှဒါန်း

ဦးစွာ     ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက          တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

သာသနာမ့ဟာဗမိာန်ေတာ်ကီးအတွင်းရိှ ဗဒု ပ်ုပွား 

ေတာ်ြမတ်အား    ဖူးေြမာ်ကည်ညိ၍    ြမသပိတ် 

ဆွမ်းေတာ်၊ သစ်သီး၊ ပန်း၊ ေသာက်ေတာ်ေရချမ်းှင့် 

ဆီမီးတိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

ထိုေနာက်    အစီအစ်အရ   ဝါဆိုသက  န်း 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို နေမာတဿ 

သုံးကိမ်ရတ်ဆိ ု       ဘုရားကန်ေတာ့ဖွင့်လှစ်ပီး 

အုပညာဦးစီးဌာနမှ    ဗုဒ ေရာင်ြခည်ေတာ်ဘွဲ 

“ထူးမြခားနား” သီချင်းခံသုံးပိုဒ်ကို ဖွင့်လှစ်ပူေဇာ် 

သည်။

ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက်တည်

ယင်းေနာက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

ှင့်  အခမ်းအနား  တက်ေရာက်လာကသူများက 

ေပါက်မိင်ဆရာေတာ်ကီးထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူ 

ေဆာက်တည်ကသည်။

ဆက်လက်၍ ဆရာေတာ်ကီးများ ရတ်ပွား 

ချးီြမင့်ေတာ်မူသည့ ်ေမတ သုတ် ပရိတ်တရားေတာ ်

များကို   နာယူကပီး   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ေပါက်မိင်ဆရာေတာ်ကီးထ ံဝါဆိသုက  န်း၊ လှဖွယ် 

ပစ ည်းများှင့ ်   ဆွမ်း၊   ခဲဖွယ်၊   ေဘာဇ်တိုကို 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။

စာမျက်ှာ ၄ သို 



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ    ဒုတိယဥက    

ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်   ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ်

(ကည်း)က မဟာသီဟနာဒ ဆရာေတာ်ကီးထံ ဝါဆုိသက  န်း၊ လှဖွယ် 

ပစ ည်းများှင့ ်ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်၊ ေဘာဇ်တိုကို ဆက်ကပ်လှဒါန်းသည်။ 

ဆက်လက်ပီး ေကာင်စီဝင်များြဖစ်ကသည့ ်ဗိုလ်ချပ်ကီး ြမထွန်းဦး၊ 

ဗုိလ်ချပ်ကီး တင်ေအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချပ်ကီး စုိးထွဋ်၊ မန်းငိမ်းေမာင်၊  

ေဒ ေအးုစိန်၊ ဦးေမာင်းဟာ၊ ေဒါက်တာ ဗညားေအာင်မုိး၊ ဦးေရ ကိမ်း၊ 

အတွင်းေရးမှး  ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး ေအာင်လင်းေဒွးှင့ ်အခမ်းအနား 

တက်ေရာက်လာကသူများက ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်များထ ံဝါဆို 

သက  န်း၊ လှဖွယ်ပစ ည်းများှင့ ်ဆွမ်း၊ ခဖွဲယ်၊ ေဘာဇ်တုိကုိ အသီးသီး 

ဆက်ကပ်လှဒါန်းကသည်။

ထိုေနာက်   ဥပ ါတသ ိေစတီေတာ်ေဂါပကအဖွဲ  ဩဝါဒါစရိယ 

ေပါက်မိင်ဆရာေတာ်ကီးက အုေမာဒနာတရား ေဟာကားချးီြမင့ ်

ေတာ်မူပီး လှဒါန်းမ အစုစုတိုအတွက် ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝက 

ကာ ဗဒု သာသန ံစရိ ံတိ  တ ုသုံးကမ်ိ ရတ်ဆိဆုေုတာင်း၍ အခမ်းအနား 

ကို ုပ်သိမ်းခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ဦးေရ ကမ်ိး ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်း 

များ ဆက်ကပ်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ေဒါက်တာဗညားေအာင်မုိး  ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ဦးေမာင်းဟာ ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့ ်လှဖွယ်ပစ ည်း 

များ ဆက်ကပ်စ်။

ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင် ေဒ ေအးုစိန် ဆရာေတာ်ထံ  ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်၊ ေဘာဇ်တုိကုိ 

ဆက်ကပ်စ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဝင ်မန်းငိမ်းေမာင ်ဆရာေတာ်ထံ ဝါဆိုသက  န်းှင့် လှဖွယ် 

ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဝီင် ဒတုယိဗိလ်ုချပ်ကီး စိုးထွဋ် ဆရာေတာ်ထ ံဝါဆိသုက  န်းှင့် 

လှဖွယ်ပစ ည်းများ ဆက်ကပ်စ်။



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ိုင်ငံေကာင်းကျိးအတွက ်အဓိကထား ေဆာင်ရက်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၁၀-၅-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး (၁၀/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်) 

အုပ်ချပ်မ ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များှင့် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ ထိုးှက်ချက်များေကာင့် အထင်အြမင်လွဲမှားမ များြဖစ်ေပ ပီး CDM တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ 

အေနြဖင့လ်ည်း သက်ဆိင်ုရာေကျာင်းများသို ဆက်သွယ်သတင်းပိုေစလိေုကာင်း၊ ေကျာင်းများ ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ချန်ိတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ လိအုပ်ချက်ရိှပါက ြဖည့တ်င်းိင်ုေရးအတွက်လည်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း၊  ေကာင်စအီဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွက် လပ်ုငန်းများေဆာငရ်က်ရာတွင် ဘက်ေပါင်းစုမှံ စ်းစားေဆာင်ရက်ရန်လိေုကာင်း၊ ိင်ုငေံကာင်းကျိးအတွက် 

အဓိကထား ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း။ 
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ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်    ၂၂

သယဇံာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး

ဝန်ကီးဌာန   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ 

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ် 

ေဇာ်မျိးတင်၊    ဒုတိယဝန်ကီး    ဦးမင်းမင်းဦး၊ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအဖဲွဝင်ှင့်  တာဝန်ရိှသူများ 

သည် ယေန  ညေန ၄ နာရီတွင်     ေနြပည်ေတာ်ရှ ိ

မဏရိတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက် 

မည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ Positive Centre ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက် 

ထားရိှမ ကိ ုလှည့လ်ည် ကည့် စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိအုပ် 

သည်များကိ ုမှာကားသည်။

ေနြပည်ေတာ်ရိှ မဏရိတနာေကျာက်စမ်ိးခန်းမ 

၌ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ြပလူနာများထားရှိရန ်ခုတင် 

၁၅၂၆ လံုး ြပင်ဆင်လျက်ရိှရာ အမျိးသမီးေဆာင်အြဖစ် 

ခတုင် ၆၁၆ လုံး၊ ခန်းမေဘးရိှ ေကျာက်စမ်ိးြပခန်းများ 

တွင် နယ်ေြမ (၁၊၂) သတ်မှတ်ပီး အမျိးသားေဆာင် 

အြဖစ်  နယ်ေြမ(၁)တွင် ခတုင် ၆၅၇ လုံး ၊ နယ်ေြမ(၂)

တွင် ခုတင် ၂၅၃ လုံး ထားရှိမည ်ြဖစ်သည်။

ေနြပည်ေတာ်တွင် အထူးကုေဆးုံကီး ငါးုံ 

ှင့ ် ြပည်သူေဆးုံ ၁၇ ုံတိုတွင် ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားေနသည့ ်ြပည်သမူျားကိ ုအထူးကပ်မတ်ကသု 

ေပးလျက်ရိှသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့ ်

ြပည်သူများကုိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၁)(၂)ှင့် လယ်ေဝး 

အားကစားကွင်း၌ ကသုေပးလျက်ရိှပီး မဏရိတနာ 

ေကျာက်စမ်ိးခန်းမတွင် ကိဗုစ်-၁၉ Positive centre 

ထားရှိေရး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ပျ်းမနားမိနယ ်   မဂ  လာဗျဟာသာသနာ့ 

ဗိမာန်ေတာ်ကီးတွင် Contact Person centre 

ေဆာင်ရက်ထားပီး   အမှတ်(၃) စစ်ေကာေရးှင့ ်

တည်းခိေုရးစခန်းတွင် Quarantine Centre ဖွင့လှ်စ် 

ထားရှိကာ  Jade City Hotel ၊ ဇမ သီရိဟိုတယ်၊ 

နယူးဧရာဟိတုယ်ှင့ ်ေရ ြပည်ေတာ်ဟိတုယ်များတွင် 

Facility Quarantine Centre များကို ေဆာင်ရက် 

ထားရှိ ေကာင်းသိရသည်။            ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ေြမာက်ဦး  ဇူလိုင်   ၂၂

ရခိုင်ြပည်နယ ်          ေြမာက်ဦးမိနယ်၌  

ေအာက်ဆဂီျင်လုေံလာက်စွာ ထတ်ုလပ်ုရရိှိင်ု 

ေရး၊ ေအာက်ဆီဂျင်ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရးှင့ ်

ပိုးေတွလူနာများအား   အြမန်ဆုံးကုစားေပး 

ိင်ုရန်အတွက် ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုသည့ ်

စက်ုအံတွင်း၌ စက်ပစ ည်းများတပ်ဆင်ေနမ  

အေြခအေနများှင့်    ေအာက်ဆီဂျင်စက ်

စတင်စမ်းသပ်ေမာင်းှင်မ ကိ ုယေန  နံနက် ၈ 

နာရီမ ှ  စတင်၍    ထုတ်လုပ်လည်ပတ်လျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည်

အဆိုပါစက်ုံမှာ    ရတနာ့မာရ်ေအာင် 

ေကျာင်းတုိက်မှ      ေြမာက်ဦးဆရာေတာ်ကီး 

ဝနဝါသ ီအရှင်ဝါယာမိ  ဦးစီးလျက် ရခိင်ုြပည် 

နယ်လုံးက တ် ေအာက်ဆဂီျင်လုေံလာက်စွာရရိှ 

ေစေရး ေအာက်ဆီဂျင်ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရး၊ 

ေြမာက်ဦးမိြပည်သူေဆးံုကီး၌ တက်ေရာက် 

ကုသေနသည့်      ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်ေသာ 

လူနာများအတွက်  ေအာက်ဆီဂျင်   အလုံ 

အေလာက်         ထုတ်လုပ်ေပးိုင်မည့်အြပင ် 

ခိင်ုအတွင်းရိှ    မိနယ်အသီးသီးမှ    ြပည်သူ  

ေဆးံုများ၏ အေရးေပ ေအာက်ဆီဂျင် လုိအပ် 

ချက်များကုိလည်း            တတ်ုိင်သေလာက်  

ြဖည့ဆ်ည်း         ေဆာင်ရက်ေပးုိင်မည်ြဖစ် 

ေကာင်းှင့်       တည်ေဆာက်ပီးစီးခဲ့သည့ ်

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ံုမှာ အလျား 

ေပ ၅၀၊ အနံ ေပ ၂၀ ှင့်အြမင့ ်၁၈ ေပရှိ RC 

တစ်ထပ်အေဆာက်အအုြံဖစ်ကာ တစ်ေနလ င် 

ေအာက်ဆီဂျင ်လီတာ၄၀ ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင ်

ဘူး ၄၀ ထုတ်လုပ်ေပးုိင်မည်ြဖစ်ပီး ၂၄ နာရ ီ

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၂
ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းစ ်
တစ်ရပ်အြဖစ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအရှိန်အဟုန် 
ြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ မကာမီ ြပည်သူလူထုကုိ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆး Sinopharm ထိုးံှေပးရန် စစီ်လျက်ရိှေကာင်း ကျန်းမာ 
ေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှသိရသည်။

  အဆိပုါကာကွယ်ေဆးကိ ုိင်ုငအံတွင်းရိှ အသက် ၁၈ ှင့အ်ထက် 
အသက်အရယ်ရိှသူများကုိ ဦးစားေပးလူအုပ်စုများသတ်မှတ်၍  ထုိးံှေပး 
သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

“ ဒီကာကွယ်ေဆးက  ကိုဗစ်ေရာဂါပိုးကို   အားေပျာ့ေအာင်၊ 

အားနည်းေအာင်၊ ချည့န်ဲေအာင်၊ လကူိအု ရာယ်မေပးိင်ုေအာင် ြပလပ်ု 
ထားတဲ့ ေဆးအမျိးအစားြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေဆးရဲ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ိင်ုစွမ်းကိ ုသရိှိိင်ုဖိုအတွက် ိင်ုငအံေတာ်များများမှာ စမ်းသပ် 
မ အဆင့် (၃) အထိ ြပလုပ်ထားပီးြဖစ်ပါတယ”် ဟု ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက ်
ေရာဂါ တိက်ုဖျက်ေရးဌာနခဲွမှ  န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာခင်ခင်ကီးက 
ေတွဆုံေမးြမန်းမ တစ်ခုတွင် ေြဖကားထားသည်။ 

Sinopharm ကာကွယ်ေဆးသည် China National Biotec Group 
Company Limited (CNBG) က ထုတ်ထားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 
ေဆးအမျိးအစားြဖစ်ပီး ၎င်းကိ ု ၂၁ ရက်ြခား၍  ှစ်ကိမ်ထုိးံှခ့ဲသူများ 
ကိ ုပျမ်းမ  ၁၁၂ ရက် ေစာင့်ကည့သ်ည့အ်ခါ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  
ှင့် ေရာဂါြပင်းထန်မ ကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ုိင်မ အာနိသင် ၇၉ ရာခုိင် န်း 
ရှိေကာင်း  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ၏   ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံြခင်း 
လပ်ုငန်းကိ ု၂၀၂၁ ခှုစ် ဇန်နဝါရ ီ၂၇ ရက်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ 
ယခအုခါ လဦူးေရ၏ ၁ ဒသမ ၆ သန်းေကျာ်ကိ ုကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပး 
ထားပီး ြပည်သူလူထုအားလံုးကုိ ရာ နး်ြပည့်ထုိးှံုိင်ေရးအတွက် 
ကာကွယ်ေဆးများကုိ လှဒါန်းရရှိမ များ၊ မှာယူမ များြဖင့် အဆက်  
မြပတ်တင်သွင်း လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။                                                   ထက်လ ံ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးခင်ေမာင်ရ ီမဏိရတနာေကျာက်စိမ်းခန်းမတွင ်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

ကိုဗစ်-၁၉ Positive Centre  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားရှိမ များ လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆး

ေြမာက်ဦးမိ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ၌ ေအာက်ဆီဂျင်ဘူးများကို 

စတင်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ် လည်ပတ်လျက်ရှိ

ပတ်လုံး အချန်ိြပည့ ်လည်ပတ်ိင်ုပါက လတီာ 

၄၀ ဆံ ့ေအာက်ဆဂီျင်ဘူး ၆၀ အထ ိထတ်ုလပ်ု 

ရရိှုိင်မည်ဟု  ခန်မှန်းသိရိှရသည်။  ယခင်က 

ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု      ရန်ကုန်မိမှတစ်ဆင့ ်

သယ်ယူခဲ့ရ၍ အခက်အခဲများစွာှင့်ရင်ဆိုင ်

ခဲ့ရသည်။      ယခုအခါ    ေြမာက်ဦးမိ၌ 

ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံ    တည်ေဆာက်ပီးပါက  

အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိ     မိနယ်များြဖစ်ေသာ 

ပုဏ ားက န်း၊ ေကျာက်ေတာ်၊ မင်းြပား၊ ေြမပုံ 

စသည့် မိနယ်များအတွက် အချန်ိမီ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း     သိရ 

သည်။

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ     ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရေသာအေရးေပ လူနာများ

အတွက် ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်မ ရှိလာပါက 

ထမ ရာဇ်ရပ်ကွက်၊ ခိင်ုြပည်သူေဆးုံကီးေရှ၊ 

ရန်ကန်ု-စစ်ေတ ွအေဝးေြပးလမ်းမကီးအနီးရိှ 

ေြမာက်ဦးမိ နန်းရိပ်ဂုုဏာေအာက်ဆီဂျင်

အခမဲက့ညူေီရးအသင်းဥက    ဦးေမာင်းဝင်းေချ 

ထ ံဖုန်း ၀၉-၈၅၂၂၁၅၅  သို   ဆက်သွယ်အကူ 

အညီ ေတာင်းခံိုင်ေကာင်း သိရသည်။

           ခင်ေမာင်ထွန်း

(ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

Sinopharm ထိုးှံေပးရန် စီစ်လျက်ရှိ
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ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ြပည်သူအတွက် လိပ်ြပာလုံပါေစ
ဘုန်းြမတ်မင်းိုင်

သားအဖှစ်ဦး   ကိဗုစ်ေရာဂါခစံားပီး     အမ်ိထမှဲာ 

ေသဆုံးေနကတဲအ့တွက် ပရဟတိအဖဲွက ေသဆုံး 

ခ ာေတွကို     သ  ဂ ဟ်ဖို    ေဆာင်ရက်ေပးေနတဲ ့

ဗဒီယီိဖုိင်ုကိ ုေတွြမင်ရေတာ့ ြပည်သတူစ်ေယာက် 

အေနနဲ  စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ပါ။ ဒီလိုြပည်သူေတွ 

ကျန်းမာေရးအတွက် လိအုပ်ေနချန်ိမှာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းေတ ွ အားနဲ မာန်နဲ ၊  အင်နဲ   အားနဲ ရိှေစလိ ု

ပါတယ်။ 

ြပည်သူကျန်းမာေရးကိ ုလျစ်လျမ ေစလို

ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်ဖို    ရည်ရယ်ထားတဲ ့

CDM ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ေတွေကာင့ ်CDM လုပ် 

သွားတဲ ့  ဝန်ထမ်းေတထွမှဲာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

ေတွလည်း  ပါပါတယ်။  CDM လုပ်လုိ လုပ်ငန်းခွင် 

ပျက်ကွက်ေနတဲ ့ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း  မြပည့စ်ုမံ  

ရိှေနတဲအ့တွက်၊  ကပ်ေရာဂါကူးစက်မ က   အလွန် 

ြမန်ဆန်တဲအ့တွက် လက်ရိှ   ကာကွယ်၊   ထန်ိးချပ် 

ေရး လပ်ုငန်းေတမှွာ အခက်အခေဲတ ွ ရိှေနပါတယ်။  

CDM  လပ်ုတဲ ့  ဆရာဝန်ေတ၊ွ   သနူာြပေတဆွိတုာ 

လည်း လသူားေတမွို ခစံားချက်၊ ယုံကည်ချက်ေတ ွ

ရိှေနုိင်တာကုိေတာ့ နားလည်ိင်ုေပမယ့ ်ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးကိ ုလျစ်လျမ ေစလိုပါ။

CDM လ ံေဆာ်စည်းုံးမ ေတေွကာင့ ်ဆရာဝန် 

ေတွ၊ သူနာြပေတွ ေဆးုံမှာ အင်အားြပည့်မရှိလို  

ြပည်သေူတ ွ ကျန်းမာေရးအတွက် မျက်ှာငယ်ရတဲ ့

အချန်ိပါ။ တကယ်ေတာ့ အစုိးရနဲလူနာဟာ အလှမ်း 

ေဝးလှပါတယ်။ ဒါကို  ခွဲြခားြမင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ကိုဗစ်−၁၉ ေရာဂါ မထိန်းချပ်ိုင်ရင ်ဒုက ေရာက် 

မှာ ြပည်သူြဖစ်ပီး အစုိးရမဟုတ်တာကုိ နားလည် 

ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ေတွေကာင့် 

ေဆးုံနဲ  ဆရာဝန် ကင်းကွာေနတဲ့အတွက ်လူနာ 

ေတွအားလံုး၊ အဲဒီထဲကမှ အဓိကဒုက ေရာက်ေနရ 

တာ အေြခခလံတူန်းစားြပည်သေူတပွ ဲြဖစ်ပါတယ်။

ြမန်မာိင်ုငမှံာ ေရာဂါစတင်ြဖစ်ပွားချန်ိကေန 

ဇလူိင်ု  ၁၆  ရက်အထ ိ  အတည်ြပလနူာ   ှစ်သန်ိး 

ေကျာ်ရိှပြီဖစ်ပီး အာဆယီတွံင် နပံါတ် (၅)ေနရာမှာ 

ရိှေနပါတယ်။ အခုအချန်ိမှာ ကုိဗစ်− ၁၉ ကာကွယ်၊  

ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးဟာ အမျိးသားေရး ြဖစ်ေနပါတယ်။ 

ြပည်သူေတွရဲအသက်ေတွနဲဆုိင်တ့ဲ ြပည်သူကျန်းမာ 

ေရးကိစ သက်သက်သာ ြဖစ်ပါတယ်။ ုိင်ငံေရးမဟတ်ု 

တာကို အေလးေပးသတိြပေစချင်ပါတယ်။ 

သုပ်မှန်ကိ ုသိဖိုလို

ေလလ  င်းေပ ကေနပ ဲ  ြပည်သူကျန်းမာေရးကိ ု

ဂစုိက်ုြပတဲ ့ CRPH  နဲ   NUG  ရဲ ဝါဒမ  င်းေတေွကာင့ ်

လက်ေတွခံစားေနရတ့ဲ ြပည်သူေတွရဲ ကျန်းမာေရး 

လိအုပ်ချက်ကိ ု  လျစ်လျမ ေစလိပုါ။    ြပည်သေူတ ွ

ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်  ထိခိုက်ခံစားေနရတဲ့အချနိ်မှာ 

ဗံုးခဲွ၊ လူသတ်  စတ့ဲအကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွ လုပ်မဲ 

လုပ်ဆဲြဖစ်သလိ ု  မြဖစ်ြဖစ်လာေအာင ်  ေသွးထိုး 

ဖန်တီးေနတဲ့ တိုင်းဖျက်၊ ြပည်ဖျက ်CRPH နဲ  NUG 

သုပ်မှန်ကို သိဖိုလိုအပ်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။

လက်ေတွမှာ ကိဗုစ်− ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  

ြမင့တ်က်လာမ ကိ ု ထန်ိးချပ်ိင်ုဖိုအတွက်  ကျန်းမာ 

ေရးှင့်  အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ     န်ကားချက် 

ေတွကို   ြပည်သူေတွအေနနဲ   စနစ်တကျလိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ဖုိ   လုိအပ်ေနပီ   ြဖစ်ပါတယ်။  ုိင်ငံေရး 

အကျိးအြမတ်အတွက်၊    ဝိသမေလာဘအတွက် 

ရန်ကုန်မိ အင်းယားစင်တာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွလူနာများအား စစ်ေဆးကုသေပးလျက်ရှိစ်။

မမှန်မကန်  ထုတ်လ င့်ေနမ ေတွကို   နားမေယာင်ဖို၊ 

မယုံကည်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။ 

ကိုဗစ်−၁၉  ေရာဂါဟာ   ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ြဖစ်တဲအ့တွက်   ြဖန်ကက်ပီးေတာ ့အားလုံးဝိင်ုးဝန်း 

ေဆာင်ရက်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ြပည်သလူထူ ုကျန်းမာ 

ေရးအတွက်    ကုသေရးအပုိင်းမှာ    ုိင်ငံအတွင်းက 

ေဆးုေံတကွိ ု    အရင်လကတည်းက     စမီြံပင်ဆင် 

ေနတာကိ ုေတွရပါတယ်။  ကာကွယ်ေဆးေတ ွထပ်မ ံ

ေရာက်ရိှလာပါက ဦးစားေပးအစအီစ်အလိက်ု ထိုးံှ 

ိုင်ဖို    စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။   ဒါ့အြပင် 

ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသူေတွအတွက ်   ေအာက်ဆီဂျင် 

လိအုပ်မ ကိ ု   အြမန်ဆံုးြဖည့်ဆည်းေနတာကုိလည်း 

ေတွရပါတယ်။

လာဘ်တစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်ိုင်ေအာင ်ြဖည့်ဆည်း

ကျန်းမာြခင်းဟာ    လာဘ်တစ်ပါးလိုဆိုကပါ 

တယ်။    ဒါေကာင့်     ြပည်သူေတွရဲကျန်းမာေရးကုိ 

နားလည်တတ်က မ်းတဲ့         ဆရာဝန်ေတွအေနနဲ  

ြပည်သူေတ ွ    လာဘ်တစ်ပါး     ပိုင်ဆိုင်ိုင်ေအာင ်

ြဖည့ဆ်ည်းေပးေစလိပုါတယ်။   ကပ်ေရာဂါကိ ုအြမန် 

ဆုံးတိုက်ထုတ်ိုင်ဖိုအတွက ် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

ေတွရဲအခန်းက  ဟာ    ေရှတန်းမှာ     ရှိတယ်လို 

ြပည်သူတစ်ေယာက်အေနနဲ  ခံစားသိြမင်ပါတယ်။

လက်ရှိ ကူးစက်မ ြမင့်မားေနတဲ့ ကိုဗစ် -၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအတွက် 

ကျန်းမာေရးှင့ ် အားကစားဝန်ကီးဌာနကိ ု ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးဖုိ   လုိအပ်ေနပါပီ။   ဒါေကာင့် 

ြပည်သူကျန်းမာေရး           လက်ရှိလိုအပ်ချက်ကိ ု

ြဖည့်ဆည်းိုင်ဖို    ကိုဗစ်−၁၉   ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းေတမှွာ ေစတနာဝ့န်ထမ်း 

ေတ ွပူးေပါင်းကညူေီပးဖို ကျန်းမာေရးှင့ ် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနက ေမတ ာရပ်ခံထားပါတယ်။ 

ဒလီိ ု  ေစတနာဝ့န်ထမ်းအြဖစ်  စတ်ိပါဝင်စားတဲ ့

သ ူတစ်ဦးချင်း သိုမဟုတ ် အဖွဲအစည်းေတွအေနနဲ  

ကျန်းမာေရးှင့ ်         အားကစားဝန်ကီးဌာနကိ ု

ဆက်သွယ်ိင်ုပါတယ်။    ဒလီိမုျိး    ချတ်ိဆက်ပါဝင် 

လာတဲ ့  စတ်ိပါဝင်စားသ ူ  တစ်ဦးချင်း ဒါမှမဟတ်ု 

အဖွဲအစည်းေတွကိ ု           လိုအပ်ချက်ရှိေနတဲ့ 

တိုင်းေဒသကီးနဲ    ြပည်နယ်  ကျန်းမာေရးဌာနနဲ   

ချတ်ိဆက်ေပးသွားမယ်လုိ    သိရပါတယ်။     ဒီလို     

အများအကျိးအတွက်  ေစတနာဝ့န်ထမ်းလပ်ုေပးသ ူ

ေတရွဲ စားေသာက်ေနထိင်ုေရးကိပုါ စစီ်ေပးသွား 

မှာြဖစ်တဲအ့ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့ ်     အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနရဲ ထတ်ုြပန်ချက်ေတအွရ သရိပါတယ်။    

ကျန်းမာေရးှင့ ်           အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ     

အခုလိုေဆာင်ရက်ချက်ေတွဟာ               ြပည်သူ  

ကျန်းမာေရးအတွက ် အားြဖစ်ေစပါတယ်။

ဒါအ့ြပင်   လပ်ုငန်းခွင်ကေန    ပျက်ကွက်ေနတဲ ့

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတအွေနနဲ   ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှာ         ြပန်လည်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ိုင်တယ်။     ဒီလို    ြပန်လည်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်လိုတယ်ဆိုရင ်   စိုးရိမ်ေကာင့်ကမ  

မရိှဖိုနဲ  ြပည်သူေဆးုေံတ၊ွ ကိဗုစ်−၁၉ ေရာဂါကသု 

ေရးဌာနေတွမှာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ဖို စီစ် 

ေပးသွားမယ်လုိ ဇလူိင်ုလ ၁၆ ရက်ေနက ကျန်းမာ 

ေရးှင့ ် အားကစားဝန်ကီးဌာနက   ထတ်ုြပန်ထား 

တာကို ေတွရပါတယ်။

ိုင်ငံေရးနဲ  မေရာေထွးေစလို

ဒလီိကုျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ 

ထတ်ုြပန်ချက်ကိ ု  ေတွရိှရေတာ ့  ဆရာဝန်ေတရွဲ 

“က ု်ပ်တိုသည် ဆည်းပူးတတ်ေြမာက်ထားေသာ

ေဆးပညာြဖင့် ဂိလာနပုဂ ိလ်များ၏ ကျန်းမာေရး 

ကိ ုေစတနာေမတ ာေရှထား၍    လမူျိး၊   ဘာသာ၊ 

ဆင်းရ၊ဲ ချမ်းသာမေရး စွမ်းစွမ်းတမ ံ  ေစာင့ေ်ရှာက် 

ကုသပါအ့ံ” ဆိုတဲ့  သစ ာဓိ  ာန်ကုိလည်း သတိရမိ 

ပါတယ်။ ြပည်သူတစ်ေယာက်အေနနဲ  CDM လုပ် 

ေနတဲ ့ဆရာဝန်၊ သနူာြပ စတဲက့ျန်းမာေရးဝန်ထမ်း  

ေတွကို    ေမတ ာရပ်ခံလိုသည်မှာ   သူတစ်ပါးရဲ 

ကျန်းမာေရးကုိ   ေစာင့်ေရှာက်ဖုိ သင်ကားလာတ့ဲ 

ေဆးပညာေတကွိ ုိင်ုငေံရးနဲ  မေရာေထွးေစလိပုါ။ 

အင်မတန်  မွန်ြမတ်သန်စင်တဲ့အလုပ်မို  စ်းစား 

ေစလိုပါတယ်။

ဒါေကာင့် CDM ေကာင့် ေဆးုံနဲ  ကင်းကွာ၊ 

လူနာေတွနဲ  ကင်းကွာေနတဲ့  ဆရာဝန်၊  သူနာြပ 

ဆရာ ဆရာမ အားလုံးအေနနဲ  ကပ်ေရာဂါကာလ 

မှာ ြပည်သူကျန်းမာေရးလိအုပ်ချက်ကိ ုြဖည့ဆ်ည်း 

ေပးိင်ုဖို လနူာေတဆွ ီြပန်လာပီး သမားဂဏ်ုရည် 

ြပေပးေစလိပုါတယ်။ ြပည်သူကျန်းမာေရး လိအုပ် 

ချက်ကို    ြဖည့်ဆည်းေပးမှသာ  ြပည်သူအတွက ်

ြဖစ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သိုမှသာ ြပည်သူကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ   တာဝန်ေကျပီး  လိပ်ြပာလံုုိင်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်လုိ ြပည်သထူကဲ ြပည်သတူစ်ေယာက် 

အေနနဲ  တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။   ။

CDM ေကာင့်  ေဆးုံနဲ  ကင်းကွာ၊  လူနာေတွနဲ  ကင်းကွာေနတဲ့  

ဆရာဝန်၊  သနူာြပ  ဆရာ  ဆရာမအားလုံးအေနနဲ  ကပ်ေရာဂါကာလမှာ 

ြပည်သူကျန်းမာေရးလိအုပ်ချက်ကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုဖို လနူာေတဆွ ီ

ြပန်လာပီး သမားဂဏ်ုရည်ြပေပးေစလိပုါတယ်။ ြပည်သူကျန်းမာေရး 

လိုအပ်ချက်ကို  ြဖည့်ဆည်းေပးမှသာ  ြပည်သူအတွက်ြဖစ်မှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ သိုမှသာ ြပည်သူကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  တာဝန်ေကျပီး 

လိပ်ြပာလုံိုင်မှာြဖစ်။

 အိုလံပစ်မှ

ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ  ကွာတားဖိုင်နယ ်

အဆင့်အထိ  တက်လှမ်းိုင်ခဲ့သူြဖစ်ပါတယ်။

ကမ ာ့နံပါတ်တစ် တင်းနစ်ကစားသမားေဟာင်း အန်ဒီမာေရး 

ကေတာ့ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ တတိယအဆင့်နဲပဲ  ပိင်ပွဲကိ ု

လက်ြပ တ်ဆက်ခဲ့ရပီး ေလးှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံးေသာ 

ဂရန်းဆလမ်းဆုဖလားရယူမယ့်   ေမ ာ်လင့်ချက်ပျက်ခဲ့ရတာြဖစ်ပါ 

တယ်။

အန်ဒီမာေရးဟာ တုိကျိအုိလံပစ်ပိင်ပဲွရဲ အမျိးသားှစ်ေယာက် 

တွဲ တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ ဂျိးဆာလစ်ဘူရီနဲအတ ူြပင်သစ်တင်းနစ်ကစား

သမားှစ်ဦးြဖစ်တဲ ့ဟူဂတ်ဟာဘာ့နဲ  နီကိုလက်စ်မာဟွတ်တိုအတွဲနဲ  

ယှ်ပိင်ကစားရဦးမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ယခုတိုကျိအိုလံပစ်ပိင်ပွဲရဲ  တင်းနစ်ပိင်ပွဲမှာ အြခားေသာ 

နာမည်ကီးေတွြဖစ်တဲ့   ေရာ်ဂျာဖက်ဒဲရာ၊   ရာေဖးလ်နာဒယ်နဲ  

ဆရီနာဝီလျတံိုကေတာ့  ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစားမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့် ယခုလအတွင်း ယှ်ပိင်ကစားခဲ့တဲ ့ ဝင်ဘယ်ဒန်တင်းနစ် 

ပိင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံြဖစ်ထားတဲ့ ဆားဘီးယားတင်းနစ်အေကျာ်အေမာ ်

ဂျိကုိဗစ်ကေတာ့ ယခအုိလုပံစ်ပိင်ပဲွမှာ ပါဝင်ယှ်ပိင်ကစားမှာြဖစ်ပီး 

ဂျိကိဗုစ်နဲ  ဘာတတီိုဟာ ဂျပန်တင်းနစ်မယ် နာအိမုအီိဆုာကာနဲအတ ူ

တိကုျိအိလုပံစ်ပိင်ပဲွရဲ တင်းနစ်ပိင်ပဲွမှာ ချန်ပယီြံဖစ်လာဖို ေရပန်းစား 

ေနတာြဖစ်ပါတယ်။                                                     ေငွကယ်



ဇူလုိင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၂

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ုြဖစ်ေစသည့ ်SARS-CoV-2 ဗိင်ုးရပ်စ်မျိးကဲွများ ြဖစ်ေပ လာသည့်  

အတွက် ကမ ာေပ တွင် ေရာဂါကူးစက်မ ှင့် ေသဆုံးမ များ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ 

ရြခင်းြဖစ်ပီး ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ  န်း တိုးတက်လာရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  

ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွက ေတွရိှချက် ေလးချက်ထုတ်ြပန်ထားေကာင်း သိရသည်။

နပံါတ် ၁ အချက်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိြုဖစ်ေစသည့ ်SARS-CoV-2 ဗိင်ုးရပ်စ် 

မျိးကွဲများ ြဖစ်ေပ လာမ သည် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ြမင့်တက်ေနရြခင်း၏ ပထမဦးဆုံး 

အေကာင်းရင်း တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

နပံါတ် ၂ အချက်ှင့ပ်တ်သက်၍  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ သည် အချန်ိကာလ  

တစ်ှစ်ခွဲဝန်းကျင်ခန်  ရှိပီြဖစ်ရာ လူအများက ငီးေငွလာကပီး တစ်ေယာက်ှင့် 

တစ်ေယာက် ထိေတွမ  Contact Person များလာြခင်းသည် အခ ုကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  

ြဖစ်ပွားမ များြပားလာြခင်း၏ ဒုတိယအချက်ြဖစ်သည်။ 

ထိုြပင် တတယိအချက်အေနြဖင့ ်လအူများက ကိဗုစ်-၁၉ ှင့ ်ယ်ပါးသလိြုဖစ်လာ 

ပီး ေဘးဥပဒ်ြဖစ်ိုင်မ ၊ အ ရာယ်ေပးိုင်မ ကို ေလ ာ့တွက်လာကြခင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူးစက်မ မှ ကာကွယ်ရန်လိက်ုနာရမည့ ်စည်းကမ်းချက်များကိ ုလိက်ုနာမ အားနည်း 

ြခင်း၊ ကာကွယ်ေဆး ထိုးံှရန်ပျက်ကွက်ြခင်းများေကာင့ြ်ဖစ်ပီး  စတတု အချက်သည် 

ကာကွယ်ေဆးရရိှမ   မညမီ ြခင်းတုိေကာင့်  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြမင့တ်က် 

လာရြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါအချက်များှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံ၊ ဖွံဖိးဖိုလိုအပ်တဲ့ိုင်ငံေတွက ကာကွယ်ေဆး 

ရဖိုမှာ အတားအဆီး ြဖစ်ပါတယ်။ ရရိှမ အားနည်းေနတဲအ့ချန်ိမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်

ေရာဂါြဖစ်ပွားတဲအ့ခါ အသက်ကီးတဲသ့ေူတ၊ွ ေရာဂါေနာက်ခရိှံတဲသ့ေူတမှွာ ေရာဂါပိုး 

ကူးစက်ခံရပီဆိုရင် ေသဆုံးမ ကပါေနာက်ကတစ်ပါတည်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတာကို 

သိေစချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကာကွယ်ေဆးဟာ ဘယ်ေလာက်အထ ိအေရးပါတယ်၊ 

ကိဗုစ်-၁၉ နဲပတ်သက်တဲ ့စည်းကမ်းချက်ေတကွိ ုလုိက်နာဖုိဟာဘယ်ေလာက်အထိ 

အေရးကီးတယ်ဆိုတာကိ ုသတိြပမိမယ်ထင်ပါတယ”်ဟု ဆိုသည်။ 

ထက်လ ံ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးများ၏

တစ်ှစ်အကာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတုံြပန်ေရး ၂၀၂၁ အထူးဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို တက်ေရာက်ေဆွးေွး
ေနြပည်ေတာ်    ဇူလိုင်    ၂၂

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းသည ်ယေနနံနက် 

ပိုင်းတွင် တစ်ှစ်အကာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတုံြပန် 

ေရး ၂၀၂၁ အထူးဗီဒီယိုကွန်ဖရင့ ် Special VIDEO 

Conference of the 2021 ASEAN Health Ministers 

on “ASEAN COVID-19 Response after One Year” 

ကို     ကျန်းမာေရးှင့်  အားကစားဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ဧည့်ခန်းမမှ  တက်ေရာက ်

ေဆွးေွးသည်။

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား

အစည်းအေဝးတွင် အာဆယီဥံက    အင်ဒိနုီးရှား 

ိုင်ငံမ ှတစ်ှစ်အတွင်း ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာ 

ေရးှင့ ်သက်ဆိင်ုေသာ ကိဗုစ်-၁၉ တုံြပန်ေရး အဓကိ 

အချက်များှင့်စပ်လျ်း၍    အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး      အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်က 

တစ်ှစ်အတွင်း   ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ   ကိုဗစ်-၁၉ 

တုံြပန်ေရး အဓိကအချက်များှင့်စပ်လျ်း၍  အမှာ 

စကား ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်၍ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွမှ ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ       အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာှင့ ်

ေဒသတွင်းဆိုင်ရာ     လက်ရှိအေြခအေနများ၊ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများတွင်    ြဖစ်ေပ လျက်ရှိေသာ 

SARS-CoV-2 မျိးိုးဗီဇ ေြပာင်းလဲမ ြဖစ်စ်များှင့ ်

အဓိကအကံြပချက်များ ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်      အဖွဲဝင်ိုင်ငံများြဖစ်သည့ ်

ဘူိုင်း၊  ကေမ ာဒီးယား၊  အင်ဒိုနီးရှား၊  လာအို၊ 

မေလးရှား၊ ြမန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းှင့ ်

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုမ ှကျန်းမာေရးဝန်ကီးများသည ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေရးစီမံကိန်း၊ SARS-

CoV-2    မျိးိုးဗီဇေြပာင်းလဲမ     စ်ဆက်မြပတ် 

ေစာင့်ကည့ေ်ရးအစအီစ်များအပါအဝင် ကိဗုစ်-၁၉  

တုံြပန်ေရးေဆာင်ရက်ချက်များှင့်    ေဒသတွင်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များကို    ိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီ 

အလိုက် အြမင်ချင်းဖလှယ်ေဆွးေွးခဲ့ကသည်။

အစည်းအေဝးတွင်     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်ခိင်ုဝင်းက လက်ရိှအချန်ိတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၌  အဓိကရင်ဆိုင်လျက်ရှိေသာ  ြပဿနာမှာ  

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားများ    နည်းပါးေနြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများမှာ အေကာင်း  

အမျိးမျိးေကာင့ ်၎င်းတိုှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ ကျန်းမာ 

ေရးဌာနများမ ှကင်းကွာလျက်ရှိေကာင်း၊ ိုင်ငံအှံ  

ကျန်းမာေရးဌာနများမှာ ကိဗုစ်-၁၉  တတယိလ  င်းကိ ု

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း အလွန်နည်းပါးစွာြဖင့ ်ရင်ဆိင်ု 

ေြဖရှင်းေနရပါေကာင်း။

မိမိတိုအေနြဖင့်    ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

ေရာဂါကူးစက်မ မရိှေစေရး၊ လုံ ခံေရးကိ ုအဓကိထား  

ေဆာင်ရက်ေနေကာင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အတွက် လိုအပ်ေသာ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

ပစ ည်းများ   ြပတ်ေတာက်မ မရှိဘဲ   ရရှိေစေရးကိ ု

ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ကာလတစ်ေလ ာက် ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်ေကာင်း၊   ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းတွင ်

လည်း   ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကိ ု  ဦးစားေပး၍ 

ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးခဲ့ေကာင်း။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးစီမံချက်ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင် 

ခဲ့ပီး လက်ရှိအချနိ်တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အပါအဝင် လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၇ သန်းအား ကာကွယ် 

ေဆးထိုးေပးခဲ့ပီး ထပ်မရံရိှေသာ ကာကွယ်ေဆးများ 

ြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်  ှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အတွက်   လျာထားရည်မှန်း 

လူဦးေရ၏  ၅၀  ရာခိုင် န်းအား   ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးေပးိုင်ရန ်ရည်ရယ်ထားေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

တွင် ကာကွယ်ေဆးများရရိှရန်အတွက် ကညူေီဆာင် 

ရက်ေပးက၍ ကာကွယ်ေဆး လှဒါန်းေပးခဲ့ကပါ 

ေသာ အိ ိယိင်ုင၊ံ တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင၊ံ ရှုား 

ိုင်ငံတိုကို ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း။

ထိုအြပင် COVAX facility မှ ကာကွယ်ေဆးများ 

ရရှိေရးအတွက်  WHO၊ UNICEF တိုှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ မိမိတိုတွင် ကိုဗစ်-၁၉  

တတိယလ  င်း ရင်ဆိုင်ေနရသည့်အတွက် အဆိုပါ 

ကာကွယ်ေဆးများကိ ုအလျင်အြမန်ရရိှရန် ေမ ာ်လင့် 

ပါေကာင်း၊  SARS CoV-2 variants  မျိးိုးဗီဇကွ ဲ

များြဖစ်ေပ မ  အေြခအေနများကို ြမန်မာိုင်ငံတွင်း 

ေစာင့်ကပ်ကည့် လျက်ရှိပီး  ိုင်ငံ၏အချိ  ေဒသ 

များတွင ်Alpha ၊ Beta ၊ Kappa ှင့် Delta variants 

များအား ေတွရှိရေကာင်း၊ မိမိတိုအေနြဖင့် အဆိုပါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့် မ များကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် 

သွားမည်ြဖစ်ပီး ကပ်ေရာဂါတုံြပန်မ များအား အချန်ိ 

ှင့်တစ်ေြပးည ီထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများသုိလည်း 

ေနာက်ဆုံးရရိှေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား  

မ ေဝသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ အတွင်း  အေရးေပ လိုအပ်လျက်ရှိေသာ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်များကိ ုထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ်  

ြဖတ်ေကျာ်သယ်ေဆာင်ိင်ုေရးအတွက် ကညူေီဆာင် 

ရက်ေပးပါေသာ ထိုင်းိုင်ငံဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲများ 

ကုိလည်း  ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း၊ မိမိတိုသည် 

အာဆယီပံဋညိာ် စာချပ်အတိင်ုးအာဆယီအံဖဲွဝင်  

ိုင်ငံများှင့ ်   ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်၍  ကိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ေရာဂါအား အာဆီယံစိတ်ဓာတ်ြဖင့် တုိက်ဖျက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လက်ရိှေတွကံေနရေသာ 

အခက်အခဲများအား  သင်ခန်းစာယူ၍  ကပ်ေရာဂါ 

ေနာက်ပိုင်းကာလများတွင ်   ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ  

ကျန်းမာေရးစနစ်များအား    တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

အာဆယီအံဖဲွဝင်ိင်ုငမံျားကိ ုတိက်ုတွန်းလိေုကာင်း  

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။ 

ယင်းေနာက်  ြပည်သူကျန်းမာေရးအေရးေပ   

အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ အာဆီယံ Portal 

စတင်မိတ်ဆက်ြခင်းအစီအစ်ကို  ြပလုပ်သည်။ 

ထိုေနာက်   ကိုဗစ်-၁၉ တုံြပန်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

အာဆီယံပူးတွဲေကညာချက်ကို အတည်ြပိုင်ခဲ့ပီး 

အာဆယီဒံတုယိဥက    လာအိြုပည်သူသမ တိင်ုငှံင့်  

ဥက     အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတိုမ ှ နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

 ဗိုင်းရပ်စ်မျိးကွဲများ ြဖစ်ေပ လာသည့်အတွက် ကမ ာေပ တွင်  
ေရာဂါကူးစက်မ ှင့် ေသဆုံးမ များ ြမင့်တက်လာရြခင်းြဖစ် သထုံ     ဇူလိုင်   ၂၂

မွန်ြပည်နယ်    သထုံမိနယ်အတွင်း 

အေရးေပ       ေအာက်ဆီဂျင်ရရှိေရး 

အေထာက်အကြူပိင်ုေရးအတွက် သထု ံ

ခိုင်ြပည်သူေဆးုံဝင်းရှိ    Isolation 

Ward   အေရှေြမေနရာအလွတ်တွင ်

ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံတည်ေဆာက်လျက် 

ရှိရာ    ဇူလိုင် ၂၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင ်

တာဝန်ရိှသမူျားက    လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

ေနမ အေြခအေနများ သွားေရာက်ကည့်  

စစ်ေဆးခဲ့ ေကာင်း သိရသည်။

ကည့် 

 ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံလပ်ုငန်းေဆာင် 

ရက်ေနမ အား သထံုခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

အဖွဲဥက       ဦးေအာင်ချိှင့်   တာဝန် 

ရိှသတူိုက ကည့် ရာ ခိင်ုြပည်သူေဆးု ံ

အုပ်ကီး ေဒါက်တာေဒ သင်းသင်းအိက  

စက်တပ်ဆင်မည့အ်ေြခအေန၊ လ ပ်စစ်မီး 

ှင့်   ပိုက်လိုင်းများ   သွယ်တန်းမည့် 

အေြခအ ေန     စသည့်ေဆာင်ရက်ေနမ  

အေြခအေနများကိ ုရှင်းလင်းေြပာကားပီး  

ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ     ဥက   က 

လုပ်ငန်းများအြမန်ဆုံးပီးစီးေရး ညိ  င်း 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့သည်။

အဆုိပါေအာက်ဆီဂျင်စက်မှာ တုတ် 

ိုင်ငံထုတ် PSA အမျိးအစား ေအာက်ဆီ 

သထုံခိုင် ေဆးုံ၀င်းအတွင်း၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ တည်ေဆာက်

ဂျင် စက်ုြံဖစ်ပီး  စက်တန်ဖိုးမှာ  ေငကွျပ် 

သန်ိးေပါင်း ၁၄၀၀ ြဖင့ ်ေမာ်လမိင်မိေန  

အလှရှင်တစ်ဦးမ ှ လှဒါန်းြခင်းြဖစ်ကာ 

 စက်ုံအ ေဆာက်အအုံှင့်     လ ပ်စစ်မီး 

သွယ်တန်းြခင်း၊ ပိက်ုလိင်ုးများသွယ်တန်း 

ြခင်းအပါအဝင် အြခားလုိအပ်သည်တုိကုိ 

ခိင်ု ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ကုသေရးေကာ်မတီ၏     အစီအစ်ြဖင့် 

အများြပည်သ ူထည့ဝ်င်လှဒါန်းေငတွိုြဖင့်  

ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။    စက်၏ 

ေအာက်ဆီဂျင်ထွက်ရှိမ      ပမာဏမှာ 

တစ်နာရီလ င် လီတာ ၄၀ ဝင်အိုး သုံးလုံး 

ခန်ှင့် ၂၄ နာရီစက်စွမ်းအားြပည့် လည်ပတ် 

ပါက    လီတာ ၄၀ ဝင် အိုး ၆၀ ရရှိမည ်

ြဖစ်သည်။   စက်ုံမှ  Isolation Ward  

လူနာများထားရှိသည့ ်  ခုတင်ေခါင်းရင်း 

အထိ ပိုက်ြဖင့်သွယ်တန်းေပးသည့်စနစ်

ြဖစ်ပီး လက်ရှိစက်ုံတည်ေဆာက်ြခင်း 

မှာ ၆၀ ရာခုိင် န်းခန်  ပီးစီးေနပီြဖစ်ကာ  

လ ပ်စစ်မီးတပ်ဆင်ြခင်း၊ ပိုက်လိုင်းများ 

သွယ်တန်းြခင်းပီးစီးပါက    မကာမီ 

ရက်ပိုင်းအတွင်း အသုံးြပိုင်ေတာ့မည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုကိုဦး(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၃၊  ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမှ

အသုိက်အဝန်းစိတ်ဓာတ်ကုိ ေပ လွင်ေစပီး ထိေရာက်မ ရိှေသာ ကပ်ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ ကိ ု  ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ 

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငအံစိုးရ၏  “ြပည်သသူည်သာအဓကိ၊ အသက် 

သည်သာအဓိက”  ဟူသည့်  ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးသေဘာအရ 

ြမန်မာြပည်သူများ လက်ရှိခံစားေနရေသာ ြပင်းထန်ေသာ ကပ်ေရာဂါ 

အေြခအေန တိက်ုဖျက်ရန်အတွက် ေအာက်ဆဂီျင်အရည်၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

ထုတ်လုပ်သည့်စက်(Oxygen Concentrator)စေသာ  အေရးေပ  

ပစ ည်းများ လျင်ြမန်စွာေထာက်ပံေ့ပးိင်ုရန် ယနူန်ြပည်နယ်မှတစ်ဆင့် 

အထူးလမ်းေကာင်း သီးသန်ဖွင့်လှစ်ေပးထားပါေကာင်း။

လတ်တေလာတွင် ကပ်ေရာဂါှင့ပ်တ်သက်ေသာ ကသုေရးပစ ည်း 

များြဖစ်သည့ ်အသက် ှစက်(Ventilator)၊ ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုလပ်ုသည့ ်

စက်(Oxygen Concentrator)၊ ေအာက်ဆဂီျင်အရည်၊ ေအာက်ဆဂီျင်အိုး၊ 

ှာေခါင်းစည်း စသည့် ြမန်မာိုင်ငံမ ှ အေရးေပ လိုအပ်လျက်ရှိေသာ 

ပစ ည်းများကုိ တုတ်ုိင်ငံမှ ပုိေဆာင်လျက်ရိှေကာင်း၊ လတ်တေလာ 

တွင် တုတ်-ြမန်မာနယ်စပ်၌ အတည်ြပလူနာသစ်များ တုိးပွားလျက်ရိှရာ 

တုတ်-ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံပူးတွဲထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ  အင်တိုက် 

အားတိုက် ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ယခုအခွင့်အခါ ကံခိုက် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်တက ွ  ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးေရှတန်း၌ 

တိက်ုပဲွဝင်လျက်ရိှေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား ေလးစားေကာင်း 

ကို ေဖာ်ြပလိုပါေကာင်း၊ ကပ်ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရးေဆာင်ရက်မ အား 

စ်ဆက်မြပတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်၍  ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနအား ေထာက်ခအံားေပးကညူမီ များ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီးက  ြမန်မာိုင်ငံတွင်   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဦးေဆာင်မ ြဖင့ ်ိင်ုငသံ၊ူ ိင်ုငသံားများအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  

ဟန်တားိင်ုရန် ကာကွယ်ေဆးများအား အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီထိုးေပး 

ိုင်ေရးအတွက ်တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ  လှဒါန်းေပးအပ်သည့် 

ကာကွယ်ေဆးများအား  လက်ခရံရိှသည့အ်တွက် တတ်ုြပည်သူသမ တ 

ိင်ုငံှင့် ုိင်ငံသားများအား ေကျးဇူးတင်ဝမ်းေြမာက်ပါေကာင်း၊ လှဒါန်းမ  

ပထမအကိမ်အြဖစ ်ကာကွယ်ေဆးပမာဏငါးသိန်းအား  ၂၀၂၁ ခုှစ် 

ဧပလီတွင် လက်ခရံရိှခဲ့ပီး ယခထုပ်မေံရာက်ရိှလာေသာ ကာကွယ်ေဆး 

များြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုင၏ံ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလပ်ုငန်းစ် 

များအား အားြဖည့လ်ပ်ုေဆာင်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအစုိးရ 

အေနြဖင့ ်ိင်ုငရိှံ ြပည်သူလူထုအားလံုး ဆင်းရခဲျမ်းသာ၊ လမူျိးဘာသာ 

မခဲွြခားဘဲ ကာကွယ်ေဆးကုိ တတ်ုိင်သမ  အလျင်အြမန်ရရိှရန် ရည်ရယ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ယခုေရာက်ရှိလာေသာ ကာကွယ်ေဆး 

များကို တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိုက ်လူဦးေရ၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

အေပ  မတူည်၍ ြပည်သူေဆးုမံျားှင့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးစရုပ်များတွင် 

National Deployment Plan အရ ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တုတ်-ြမန်မာှစ်ုိင်ငံ နယ်စပ်ေဒသ ကုန်သွယ်စီးဆင်းမ  ေအာင်ြမင် 

ေရးအတွက် နယ်စပ်ေဒသရိှ ြပည်သမူျားအား ဦးစားေပးထိုးံှေပးသွား 

မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လာမည့်ကာလများတွင ်တုတ်-ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံ 

ချစ်ကည်ရင်းီှးမ ရိှစွာြဖင့ ်ဆက်လက်၍ လက်တဲွလပ်ုေဆာင်သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး လ ဲေြပာင်းလက်ခ ံ

သည့မှ်တ်တမ်းအား ှစ်ိင်ုင ံအြပန်အလှန် လက်မှတ်ေရးထုိးကသည်။

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ    ဒုတိယအသုတ်  လှဒါန်းသည့် 

ကာကွယ်ေဆး Dose ှစ်သန်းှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများသည် ဇူလုိင် ၂၂၊  

၂၃ ှင့် ၂၄ ရက်တိုတွင်  သုံးကိမ်ခွဲ၍  ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ပီး ဝယ်ယူ 

ထားသည့ ် ကာကွယ်ေဆး   Dose ေလးသန်းမှာ ဇလူိင်ုလှင့ ်ဩဂတ်ုလ 

များအတွင်း ထပ်မံေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံမှ လှဒါန်းသည့် Sinopharm ကုမ ဏီထုတ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှင့် ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံ သံအမတ်ကီးထံမှ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့ ်

လ ဲေြပာင်းလက်ခံရယူစ်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာပစ ည်းများြဖစ်သည့် Oxygen Plant ှင့် 

အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်များကို ေလေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၂

ိုင်ငံေတာ်အတွင်း  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများအတွက် အေရးတကီး 

လိုအပ်လျက်ရှိသည့ ်  ေအာက်ဆီဂျင်၊  ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ြပတ်လပ်မ မရိှေစဘဲ အြမန်ဆံုး 

ဝင်ေရာက်ိုင်ေရးအတွက်   ရန်ကုန်အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာေလဆပ်ိ၊ ပင်လယ်ေရေကာင်းဆပ်ိကမ်းများ 

ှင့်   ထိုင်းိုင်ငံဘက်တွင ်  ြမဝတီ၊  တာချလီိတ်၊   

ေကာ့ေသာင်း၊ ေမာေတာင်တုိမှလည်းေကာင်း၊ တုတ် 

ိုင်ငံဘက်တွင ်မူဆယ်၊ ချင်းေရ ေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ 

လွယ်ဂျယ် စသည့ ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများမှ 

လည်းေကာင်း အဆက်မြပတ် တင်သွင်းခွင့ြ်ပလျက်ရိှ 

သည်။

တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ   စတင်ြမင့်တက်လာသည့် 

ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းမှ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းလာစ်။
ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှတင်သွင်းလာသည့ ်ေအာက်ဆီဂျင်အရည(်Bowser) ယာ်ကို ေတွရစ်။

ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစ၍  ေရာဂါကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆိင်ုရာ ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများကိ ု

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရိှရာ အများြပည်သ ူ

အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည်အြဖစ်  သတ်မှတ်ထားသည့ ်

ကာလအတွင်း၌လည်း   အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 

တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက်  သက်ဆိုင်ရာဌာနများမ ှ

တာဝန်ရိှသမူျားသည် ညိ  င်းထားသည့ ်SOP များှင့် 

အညီ  လွယ်ကူြမန်ဆန်ိုင်ေရးအတွက ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

တင်သွင်းိုင်ခဲ့

ဇလူိင်ု ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆိပ်မှ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက် ၂၉၆၈ လုံး 

အပါအဝင် မဆူယ်၊ ြမဝတ၊ီ တာချလီတ်ိ၊ ချင်းေရ ေဟာ်၊ 

ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ 

Oxygen Plant ေလးယူနစ်ကုိ  ယာ်ေလးစီးြဖင့ ်

လည်းေကာင်း၊ ေအာက်ဆီဂျင်အရည်  (Bowser) 

ယာ်တစ်စီးြဖင့ ်  တန် ၂၀၊  ေအာက်ဆီဂျင်အရည ်

(အိုးြဖင်)့  ၇၇ တန်၊   အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်

(Oxygen Concentrator)  ၃၇၂၈ ခု၊   ှာေခါင်းစည်း 

(Mask)  ၉၂ တန် ၊ လက်အိတ် ခုနစ်တန်ှင့် Oxygen 

Generator ှစ်လံုး တင်သွင်းုိင်ခ့ဲသည်။ အထက်ပါ 

ပစ ည်းများအား ကုမ ဏီ  ၂၉ ခုမှ  ယာ်စီးေရ  ၄၄ 

စီးြဖင့ ်တင်သွင်းလာြခင်းြဖစ်သည်။

တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  စတင်ြမင့်တက်လာသည့ ်

ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစ၍  ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကသုေရးဆိင်ုရာ ေဆးဝါးှင့ဆ်က်စပ်ပစ ည်းများကိ ု

ဦးစားေပးတင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိရာ ဇူလိုင် ၁၂ 

ရက်မှ    ၂၂  ရက်အထ ိ ယာ် ၂၉၈ စီး၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

အရည်(Bowser)ယာ်ြဖင့ ် ၄၀၇  တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

အရည်(အုိးြဖင့်) ၂၄၈ တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွ 

(အိုးြဖင့)်  ၆၂  တန်၊   အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်  

၂၁၁၇၄  ခု၊ Test Kit  ၁၃၄၅၀၀၊ ှာေခါင်းစည်း(Mask)  

၅၄၂ တန် တင်သွင်းခွင့်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရး 

ပစ ည်းများ တင်သွင်းရာတွင် လွယ်ကြူမန်ဆန်ိင်ုေရး 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသလို    အကူအညီလိုအပ်ပါကလည်း 

သက်ဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားထ ံ တိက်ုိက်ုဆက်သွယ် 

ိင်ုေရးအတွက် ဌာနများအလိက်ု  ဆက်သွယ်ေမးြမန်း 

ိင်ုသည့ ်တာဝန်ခ ံ(Contact Person) များကိလုည်း 

ဝန်ကီးဌာန Website ြဖစ်သည့ ် commerce.gov.

mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး စစီ်ေဆာင်ရက် 

ေပးထားေကာင်း သိရသည်။                 

  သတင်းစ်



ဇူလိုင်  ၂၃၊   ၂၀၂၁

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

ြမင်းမူမိနယ်ေနြပည်ေတာ်     ဇူလိုင်    ၂၂

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ိင်ုေရးှင့် ကူးစက်မ ေလျာန့ည်း 

ေစေရးအတွက်  မိဘြပည်သူများ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မှသာ 

ေရာဂါကူးစက်မ   ေလျာ့နည်းိုင်မည်ြဖစ်၍  ြပည်သူများ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်သင့သ်ည့အ်ချက်များ၊  န်ကားချက်များကိ ုသရိှိလိက်ုနာ 

ိင်ုရန် အသခံျဲစက်များြဖင့် သတေိပး  းေဆာ်မ များကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ ့

သည်။ 

အဆိုပါ  းေဆာ်ချက်တွင်   အြပင်ထွက်တိုင်း  ှာေခါင်းစည်း 

တပ်ဆင်ရန်၊  လူစုလူေဝးေရှာင်ရှားရန်၊  လူစုလူေဝးမြပလုပ်ရန်၊ 

လက်ကုိဆပ်ြပာြဖင့် မကာခဏေဆးေကာရန်၊ လက်သန်ေဆးရည် 

ြဖင့် လက်ကိ ုသန်စင်ြခင်းများ ြပလပ်ုကရန်၊ မလိအုပ်ဘ ဲအမ်ိအြပင် 

သို  သွားေရာက်ြခင်းမြပလပ်ုရန်၊  ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီး 

ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ  န်ကားချက်များ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဗဟိေုကာ်မတမှီ အသေိပးပန်ကားချက် 

များကို တိကျစွာလိုက်နာကရန ်စသည့် အသိေပး  းေဆာ်မ များကိ ု

မိဘြပည်သူများ ကိုယ်စီလိုက်နာပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်က 

ပါရန် တိုက်တွန်း  းေဆာ်ခဲ့သည်။

ယင်းသို ေဆာင်ရက်ရာတွင် မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊  ဌာနဆိင်ုရာ 

များမှ  တာဝန်ရိှသမူျား၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊  လမူ ကညူေီရး 

အသင်းများမှ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ ပူးေပါင်း၍ ြပည်သမူျားအတွက် 

သတိေပး  းေဆာ်ခဲ့ကေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်စိုးေဖ(ြမင်းမ)ူ ေဇာ်ြမင့်ိုင(်ြပန်/ဆက်)

ေဝဖိး(ဇလပ်ေြမ)

စစ်ကိုင်းမိ

တွန်းဇံမိပန်းေတာင်းမိနယ်

 ြဖးမိနယ်

ြပင်ဦးလွင်မိနယ်

ေဒးဒရဲမိနယ် ေရ ေတာင်မိနယ် ေတာင်သာမိနယ်

မက်မန်းမိနယ် ေဝါေလမိင်မိနယ်

ေရ ကျင်မိနယ်

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)

ေနမျိးလွင်(ြဖး)

ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ြမင့်ြမင့်ခိုင် ကိုကိုမင်း ရဲဝင်းေအာင(်ြပန်/ဆက်)

ခိုင်(ြပန်/ဆက်) ိုင်မျိးသင်း(ြပန်/ဆက်)

ထွန်းထွန်းေဇာ်(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း ဆရာကည်

ဤ “ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း” စာအုပ်သည် ဗုဒ ဘာသာဝင်တုိင်း သိသင့်သိထုိက်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ြခင်းကုိ ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အစမှအဆံုးအထိ ဖတ်ကည့်ေသာအခါ 

ဗုဒ ဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ြမတ်ဗုဒ ၏ သေ ယူသည်မှ ပရိနိဗ ာန်စံသည်အထိ (ေတေဇာဓာတ် ေလာင်က မ်းြခင်း) စုေဆာင်းေဖာ်ြပေရးသားထားပါသည်။ မကျ်းမကျယ်ေသာ ဗုဒ အေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

စာေရးသူက တိုတိုှင့်လိုရင်းသိုေရာက်ေအာင ်ေရးြပထားပါသည်။                                                                                  (စာတည်း)

ေတာထွက်ခန်း

ဘုရားေလာင်းသည ်ယေနပင် ေတာထွက်ေတာ့ 

မည်။ မိမိကုိကူညီကရန် ဆ အမတ်ှင့် က  ကြမင်း 

တိုကို မှာေစပါသည်။ 

          ေတာထွက်ချနိ်

နန်းသစ်ထီးြဖ၊ ေဆာင်းေတာ်မူ၍၊

ရယ်မူုဖိး၊ ှစ်ဆယ့်ကိုးဝယ်၊

ေလးမျိးနိမိတ်၊ နတ်ြပဟိတ်ေကာင့်၊

ေရ စိတ်ြငင်ငိ၊ သံေဝပိုကာ၊

ဝါဆိုလြပည့်၊ ကျားမင်းေနဝယ်၊

ချမ်းေြမ့ရဂုံ၊ ေတာရိပ်လ ံသည်၊

စုံမိင်ပင်ရိပ်ခန်းမှာကို။

ဘုရားေလာင်းသည် သက်ေတာ် ၂၉ ှစ် 

အရယ် ရှိသည်။ ထိုအချနိ်၌ ေတာထွက်ပါသည်။ 

မဟာသက ရာဇ် ၉၇ ခု ဝါဆိုလြပည့်ေန      ည 

သနး်ေခါင်ယံအချနိ် ြဖစ်ပါသည်။ ဘီစီ  ၅၉၅ ခု 

သဂုတ်လ ၄ ရက် ြဖစ်ပါသည်။ ဘရုားေလာင်းသည် 

က  ကြမင်းအား  သူကိုကူညီပါ။ သင်တို၏ 

အကူအညီ ေထာက်ပံ့မ ြဖင့် သတ ဝါတိုအား ဒုက  

ဆင်းရဲမှလွတ်ရန ်နိဗ ာန်နန်းသို သူကယ်တင်ေပး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း ြမင်းေတာ်အား လက်ြဖင့်သံုးကိမ် 

သပ်၍ ေြပာေလသည်။ ြမင်းေတာ် ေြခေလးဖက်ကိ ု

မ,ထားေစသည်။ အသံမထွက်ေအာင်ြဖစ်သည်။ 

ပိတ်ထားေသာ  မိတံခါးကို  နတ်တိုက 

ဖွင့်ထားပါသည်။ တစ်ဆယ့်ရှစ်ေပအြမင့်ရှိေသာ 

တံတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတံခါးသည် လူများ 

စွာြဖင့ ်ဖွင့်ရေသာတံခါး ြဖစ်ပါသည်။ မိေတာ်မ ှ

မထွက်မ ီဝသဝတ ီနတ်ြပည်မှ မာရ်နတ်သားသည် 

လာ၍ ဘုရားေလာင်းေတာထွက်မ ကိ ုတားသည်။ 

မက်လုံးများေပးသည်။     ေနာက်ခုနစ်ရက် 

ေြမာက်ေသာေနတွင် စကာရတနာ လာေရာက်ေပ 

မည်။ သင့်အားေခ ၍   က န်းကီးေလးက န်းကို 

ပိုင်စားရေသာ  စကာမင်းြဖစ်ေပမည်။ ယခုပင် 

နန်းေတာ်သို ြပန်ပါဟု   ဘုရားေလာင်းအား 

တားဆီးပါသည်။  

 ဘုရားေလာင်းသည် ယင်းသို လာမည်ကို 

သူသိေကာင်း၊ စကာမင်းမြဖစ်လို၊  မလုပ်လို 

ေကာင်း၊ သတ ဝါတိုအား ဒုက ဆင်းရဲမှကယ်၍ 

နဗိ ာန်သုိေရာက်ေအာင်လပ်ုမည့် ဘရုားြဖစ်ေအာင် 

သူကျင့် ကံအားထုတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း ြပန်ေြပာ 

ေလသည်။  ဘုရားေလာင်းသည်  သာကိယ၊ 

ေကာလိယ၊ မလ ဟူေသာ သုံးြပည်ေထာင်တိုကို 

ေကျာ်လွန်၍ ယူဇနာ ၃၀  ခရီးကို သွားပီးေသာအခါ 

အေနာ်မာြမစ်ကမ်းသို ေရာက်ေလသည်။ ဘုရား 

ေလာင်းက ဆ အမတ်အား ဤြမစ်က ဘယ်ြမစ်ြဖစ် 

သနည်း ေမးသည်။ ဆ အမတ်ကလည်း အေနာ်မာ 

ြမစ်ြဖစ်ေကာင်း ေြဖပါသည်။ ြမင်းြဖင့် ရှစ်ဥသဘ 

ကျယ်ေသာ ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်းသုိ ခုန်ကူးေလသည်။ 

တစ်ဖက်ကမ်းသို ေရာက်ေလသည်။ 

ဘုရားေလာင်း ရဟန်းြပေတာ်မူြခင်း

ဘရုားေလာင်းသည် တစ်ဖက်ကမ်း၌ ြမင်းေတာ် 

မှဆင်း၍ ဝတ်ထားေသာ အဝတ်တန်ဆာများကို 

ခ တ်ပီး ြမင်းေတာ်ှင့တ်ကွ ဆ အမတ်သုိ အပ်ေလ 

သည်။   ဘုရားေလာင်းသည်   ဆ အမတ်အား 

ေနြပည်ေတာ်သို  ြပန်ေလေလာ့  ငါရဟန်းြပေတာ ့

မည်ဟ ုေြပာဆိုေလသည်။ ဘုရားေလာင်းသည ်မိမ ိ

ဆံေတာ်ကို သန်လျက်ြဖင့်ြဖတ်၍ “ငါသည် ဧကန် 

စင်စစ် ဘုရားြဖစ်မည်ဆိုပါက ဤဆံေတာ်သည် 

ေကာင်းကင်၌တည်ေစ”ဟူေသာ    အဓိ  ာန်ြဖင့် 

ေြမာက်တင်လိုက်ြခင်း ြဖစ်ေလသည်။ 

ဆံေတာ်သည် ေကာင်းကင်၌ တစ်ယူဇနာ 

ေလာက်ေနရာတွင် ပန်းဆိုင်ပန်းတွဲကဲ့သို တည်ေန 

သည်။ သိကားမင်းတို ဆံေတာ်ကိုသယ်၍ တာဝတ  

သာနတ်ြပည်၌ “စူဠာမဏိ” ေစတီေတာ်တည်လျက် 

ကိုးကွယ်ကေလသည်။ ဤေကာင်းြမတ်ေသာ 

ရတနာများြဖင့ ်ရဟန်းြပေသာ် မသင့ဟ်ေုတွးေနချန်ိ၌ 

ကဿပဘုရားရှင်လက်ထက ်အေဆွြဖစ်ခဲ့ဖူးေသာ 

“ဃဋိကာရ” ြဗဟ ာမင်းသည် ပရိက ရာရှစ်ပါးှင့ ်

တကွ ယူလာေသာ ကာသက  န်းကို ကပ်ေလ၏။ 

ထိုအခါ ဘုရားေလာင်းသည် ဤကပ်လာေသာ 

သက  န်းအစုြံဖင့ ်ရဟန်းဝတ်၍ ဝတ်လေဲတာ်ပဆုိုးအား 

ခ တ်လိုက်ေလသည်။ 

ထိုအချနိ်တွင် ယင်းဝတ်လဲေတာ်ပုဆိုးအား 

ဃဋိကာရြဗဟ ာသည် ယူေဆာင်၍ အကနိ  ဘုံ၌ 

ရတနာကိုးပါးြဖင့်ပီးေသာ “ဒဿုေစတ”ီ တည်ေတာ် 

မူ၍ ကိုးကွယ်ကေလသည်။ ဆ အမတ်ကလည်း 

သူေနြပည်ေတာ်မြပန်လိုေကာင်း   ေတာင်းပန် 

ေလ ာက်ထားပါသည်။ သိုေသာ် ဘုရားေလာင်းက 

ဆ အမတ်အား  ေဖျာင်းဖျ၍  ြပန်ရန်တိုက်တွန်း 

ေတာ်မူသည်။ ဘုရားေလာင်းက ဆ အမတ်အား 

ေနြပည်ေတာ်ေရာက်လ င် မယ်ေတာ်၊ ခမည်းေတာ် 

အား ဤသတင်းကိေုြပာရန် မှာကားလိက်ုေလသည်။ 

ဆ အမတ်လည်း ဘရုားေလာင်း၏အမန်ိကိ ုမလွန် 

ဆန်ိုင်၍ ဘုရားေလာင်း၏ တန်ဆာများှင့် က   

ကြမင်းကိဆဲွု၍ ြပန်ခဲေ့လသည်။ က  ကြမင်းသည် 

ဘုရားေလာင်း   မြမင်ိုင်ေသာေနရာ  အေနာ်မာ 

တစ်ဖက်ကမ်း၌  ှလုံးမသာယာပီး  ှလုံးကွဲ၍ 

ေသေလေတာ့သည်။ ယင်းြမင်းသည ်တာဝတ သာ 

နတ်ြပည်၌ က  ကမည်ေသာ နတ်သားသွားြဖစ်ေလ 

သည်။  ဆ အမတ်လည်း ငိယုိကုာ ေနြပည်ေတာ်သုိ 

ပစ ည်းတန်ဆာများသယ်၍ ြပန်လာေလသည်။ 

ြမင်း၏ ကကိးတန်ဆာများလည်း   ပါသည်။ 

နန်းေတာ်သိုေရာက်ေသာအခါ မယ်ေတာ်၊ ခမည်း 

ေတာ်၊ ယေသာဓရာှင့် ေမာင်းမများကို သတင်း 

အေကာင်းစုံကိ ုေြပာြပပါေလသည်။ ထိုသတင်းကိ ု

နန်းေတာ်သူ နန်းေတာ်သားများ ကားရေသာအခါ 

ေသာင်းေသာင်းညံည ံပူေဆွးငိုေက းကေလသည်။ 

ဘုရားေလာင်း ရာဇဂိဟ်ြပည့်ရှင ်ဗိမ ိသာရမင်းှင့ ်

ေတွဆုံြခင်း

ဘုရားေလာင်းသည် ရဟန်းြပပီးေသာအခါ 

ေအးငိမ်းချမ်းသာစွာ အနီးရှိ “အုပီယ” ေခ သည့် 

သရက်ေတာ၌ ခုနစ်ရက်လုံးလုံး ေနေတာ်မူသည်။ 

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ယဇူနာ  ၃၀ ေဝးေသာ ရာဇဂိဟ်ြပည် 

သို ေနချင်းေပါက်သွားသည်။ ဆွမ်းခံရန် မိထဲသို 

ဝင်သည်။ မိသူမိသားများသည် ဘုရားေလာင်း 

ရဟန်းကုိ ြမင်လ င် အ့ံသ၍ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် 

ြဖစ်ေနကပါသည်။ ဘုရားေလာင်း၏   အဆင်း 

အသေရကို ြမင်ေသာေကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအြဖစ်အပျက် အေကာင်းအရာကို ရာဇ 

ဂိဟ်ြပည့်ရှင် ဗိမ ိသာရမင်း ကားသိေသာ် ြပာသာဒ် 

ထက်ေလသွန်ြပတင်းမှ ကည့်ေတာ်မူ၏။ ထိုအခါ 

ဘုရားေလာင်း၏ ထူးြခားေသာ ပုံပန်းသဏ ာန်ကို 

“လူေလာ, နတ်ေလာ စသည်ြဖင့် အံ့ဖွယ်ေကာင်း 

ေသာ အြခင်းအရာ အံ့သစွာြဖင့် မင်းချင်းတိုအား 

သွားစံုစမ်းေလာ့”ဟ ု ေစလ တ်သည်။ ဘရုားေလာင်း 

သည် ဆွမ်းခံပီးေသာ် မိမှထွက်၍ အေရှဘက ်

“ပ  ဝ” ေတာင်ေပ သိုတက်၍  ဂူဝအေရှဘက ်

မျက်ှာမူပီး     ဆွမ်းဘု်းေပးေတာ်မူသည်။ 

ဆွမ်းသည် ေရာေှာပီး စားချင်စဖွယ်မရှ ိရံရှာဖွယ ်

ြဖစ်ေနသည်။ ပျိအန်ဖို ေကာင်းလှသည် ြဖစ်ေန 

သည်။ ဘုရားေလာင်းသည် ဆွမ်းှင့်ပတ်သက်၍ 

သူကိုယ်သူ ဤသိုဆုံးမသည်။ အိုြခင်း၊ နာြခင်း၊ 

ေသြခင်းကင်းေသာ နိဗ ာန်ကို ရှာေဖွရန် ရည်ရယ ်

ချက်ချပီး ချမ်းသာြခင်းအြပည့်အဝ ခဏတာရှိ 

ေသာ မင်းစည်းစိမ်ကိ ုစွန်လ တ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါ 

ေလာ။ ယခ ုေရာင့ရ်ရဲမည်ဆိုပီး ဆွမ်းကိ ုဘ်ုးေပး 

ေတာ်မူသည်။ 

ဤအြဖစ်ပျက်ကုိ မင်းချင်းတုိသည် မင်းကီး 

အား ေလ ာက်တင်ကပါသည်။ မင်းကီးသည ်

ဘုရားေလာင်းထံသိုသွားပီး   ဘုရားေလာင်း၏ 

အမျိးအွယ်ကို   ေမးြမန်းစုံစမ်းပါသည်။  သိရ 

ေသာအခါ   ဘရုားေလာင်းသည်   အသက်ငယ်ေသး 

သည် ေတာမထွက်ပါှင့။် သပူိင်ုေသာ ေနြပည်ေတာ် 

တစ်ဝက်ကို   ေပးမည်။   မင်းစည်းစိမ်ခံစားပါဟ ု

မင်းကီးက  ေလ ာက်ထားပါသည်။ ဘရုားေလာင်း 

က  မင်းကီး   မင်းစည်းစိမ်သည ်   ေရပွက်ပမာ 

တစ်ခဏတာသာရှိသည်။      သံသရာေကာတွင ်

အကုသိုလ်ဒုစိုက်များှင့်    နစ်ေမျာေနမည်။ 

ဤမင်းစည်းစိမ်ကို  ရံရှာ၍  သူစွန်ခွာခဲ့သည်။ 

ဆင်းရဲြခင်းကင်းရာ   နိဗ ာန်ကိုသာရှာရပါမည်ဟ ု

ြပန်ေြပာေလသည်။ 

မင်းကီးသည် ဘုရားေလာင်း၏ ြပန်ေြပာ 

ကားချက်ကုိ ကားေသာအခါ ဘုရားေလာင်းအား 

“ေြဖာင့်မတ်စွာ အားထုတ်ပါ၊ ဘုရားြဖစ်လ င် 

သတူိုမိသို ဦးစွာက ေတာ်မပူါ”ဟ ုြပန်ေြပာလိက်ုပါ 

သည်။ ဘရုားေလာင်းက ဝန်ခကံတြိပလိက်ုသည်။ 

မင်းကီးသည်လည်း ေနြပည်ေတာ်သုိ ြပန်လာေလ 

သည်။ 

ဘုရားေလာင်းသည ်ရေသ့ကီးှစ်ဦးထံမှာ 

နည်းနာခံြခင်း

ဘရုားေလာင်းသည် ခရီးဆက်ထွက်ခဲပ့ါသည်။ 

သူရည်မှန်းချက်အတွက ်ပထမဦးဆုံး ေတာအုပ် 

တစ်ခု၌       ေလာကီဈာန်အားထုတ်ေနေသာ 

“ကာလာမ’’ ွယ်ြဖစ်ေသာ “အာဠရ” ရေသထ့တွံင် 

နည်းနာခ၍ံ ကမ   ာန်းတရား အားထတ်ုခဲပ့ါသည်။ 

၎င်းလုပ်ေနေသာအလုပ်သည် ေလာကီအတွက ်

ြဖစ်၍ နိဗ ာန်ေရာက်ေကာင်း တရားမဟုတ်ပါ။ 

သိုေသာ် ၎င်းရေသ့ထ ံနည်းနာခံရာတွင် ှစ်ရက်၊ 

သုံးရက်ြဖင့ ်သမာပတ် ခုနစ်ပါးရခဲ့ပါသည်။ စိတ် 

တိင်ုးမကျ၍ ဤရေသထ့မှံ ဖယ်ခွာထွက်ခဲပ့ါသည်။ 

ထိုေနာက် နိဗ ာန်ရရှိေရးအတွက ်ထွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ “ရာမ” ဆရာကီး၏ သားြဖစ်သ ူ“ဥဒက’’ 

ရေသ့ကီးထ ံေရာက်ခဲ့ြပန်ပါသည်။ ၎င်းကလည်း 

ေရှယခင်ရေသ့ကီးကဲ့သို ေလာကီဈာန်အတွက် 

လုပ်ေနြခင်းကိ ု   ဘုရားေလာင်းနည်းနာခံသည်။ 

သိုေသာ်  ှစ်ရက်၊  သုံးရက်ြဖင့ ်သမာပတ်ရှစ်ပါး 

ရရှိခဲ့ပါသည်။  ဘုရားေလာင်းဆ ရှိေသာ နိဗ ာန် 

ေရာက်ေသာ  တရားများမဟုတ်၍  ၎င်းထံမ ှ  

လမ်းခွဲခဲ့ြပန်ပါသည်။  ဘုရားအြဖစ်  ရိုင်ေသာ 

တရားများ    မဟုတ်ေသာေကာင့ ် ခရီးဆက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

ယင်းသို ခရီးဆက်ရာတွင် ဘုရားေလာင်း 

သည် “ေသနာ” နိဂုံးရာ အနီးနားရှိေသာ “ဥု 

ေဝလ”ေတာသို ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားေလာင်း 

သည် စတ်ိအကြံဖစ်၏။ ဤေနရာသည် ကမ   ာန်း 

စီးြဖန်းရန် သင့သ်ည့ေ်နရာြဖစ်သည်။ ေနရ ရာြမစ် 

လည်း ရှိသည်။ ဆွမ်းခံက ရန် ရာငယ်များလည်း 

ရှိသည်။                            စာမျက်ှာ ၁၁ သို 

ဘုရားေလာင်းသည် ဆွမ်းခံပီးေသာ် မိမှထွက်၍ အေရှဘက် “ပ  ဝ” 

ေတာင်ေပ သိုတက်၍  ဂဝူအေရှဘက် မျက်ှာမူပီး     ဆွမ်းဘ်ုးေပးေတာ်မသူည်။ 

ဆွမ်းသည် ေရာေှာပီး စားချင်စဖွယ်မရှိ ရံရှာဖွယ် ြဖစ်ေနသည်။ ပျိအန်ဖို 

ေကာင်းလှသည် ြဖစ်ေနသည်။ ဘုရားေလာင်းသည် ဆွမ်းှင့်ပတ်သက်၍ 

သူကိယ်ုသ ူဤသုိဆုံးမသည်။ အုိြခင်း၊ နာြခင်း၊ ေသြခင်းကင်းေသာ နဗိ ာန်ကိ ု

ရှာေဖွရန် ရည်ရယ်ချက်ချပီး  ချမ်းသာြခင်းအြပည့်အဝ ခဏတာရှိေသာ 

မင်းစည်းစိမ်ကို စွန်လ တ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါေလာ။ ယခု ေရာင့်ရဲရမည်ဆိုပီး 

ဆွမ်းကိုဘု်းေပးေတာ်မူ။



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ 

ထိုေကာင့ ်ဤေနရာတွင် တရားအလုပ်လုပ်ရန ်

သတ်မှတ်ေလသည်။   ထိစု်ကာလမှာပင်  ဘရုား 

ေလာင်း  ေတာထွက်သည်ကိ ု ကားသ၍ိ လိက်ုလ ံ

ရှာေဖွေနေသာ ပ ဝဂ ီ (ရဟန်းငါးပါး)ှင့် ဆုံေတွ 

ပါသည်။ ၎င်းပ ဝဂ ငီါးဦးသည် ကိတင်ရဟန်းဝတ်   

ေစာင့ေ်နေသာသမူျား  ြဖစ်ပါသည်။  ယင်းငါးဦးတွင်  

ဘုရားဧကန်စင်စစ်ြဖစ်မည်ဟု လက်ညိးတစ်ေချာင်း 

ေထာင်ပီး  ေဟာချက်ထတ်ုေသာပဏု ားမှာ  အရှင် 

ေကာ  ည ြဖစ်ပါသည်။  ၎င်းငါးဦးသည်  ဘုရား 

ေလာငး် ဘုရားြဖစ်ေသာအခါ   တရားဦးကို  

နာယူလိုေသာေကာင့ ်    ရဟန်းကိတင်ဝတ်၍ 

ေတာထွက်လာကသူများ ြဖစ်ကပါသည်။ ယခု 

ဥုေဝလေတာ၌  လာေရာက်ဆုံကြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ဘုရားေလာင်း ဒုက ရစရိယာ 

ေြခာက်ှစ်တိုင်တိုင ်ကျင့်ေတာ်မူြခင်း

ပ ဝဂ ီငါးဦးသည် ဘုရားေလာင်း ကမ   ာန်း 

အားထုတ်ရာ ေနရာမှာေန၍ ဘယ်မ မသွားဘဲ 

ဘုရားေလာင်းဘုရားအြဖစ်ကို ေစာင့်ေမ ာ်ေနက 

ပါသည်။ ဘုရားေလာင်း၏ ေဝယျာဝစ ကိစ ကို 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အနီးနားတစ်ဝိက်ု တြံမက်လှည်း 

ြခင်းြဖင့် ဘုရားေလာင်းဘုရားဧကန်စင်စစ်ြဖစ ်

မည့အ်ချန်ိကိ ုေမ ာ်လင့ြ်ခင်းကီးစွာြဖင့ ် ေစာင့ေ်န 

ကပါသည်။ 

ဘုရားေလာင်းသည်  ေနစ်  ေသနာနိဂံုးရာ 

သိုဝင်ကာ ဆွမ်းခံက ပီး ေမတ ာဘာဝနာပွားုှံင့် 

မမိရိည်မှန်းေသာ ဘရုားအြဖစ်ကိ ုရမည်မဟတ်ုဟ ု

ဆင်ြခင်မိသည်။ ထိုေကာင့် ဆွမ်းခံမက ေတာ့ဘ ဲ

ဥေုဝလေတာအပ်ုအတွင်း၌ အလိလုိေုက ကျေသာ 

သစ်သီးများကိုစားသုံး၍  တရားအားထုတ်ကာ 

ေနေလသည်။ ဘုရားေလာင်းသည် ဝီရိယများစွာ 

ြဖင့်  တရားကိ ု အြပင်းအထန်ထုတ်ေနပါသည်။ 

ထိုေနာက်   “အပ ါနကဈာန်” ကို   ြပင်းထန်စွာလုပ ်

သည်။  သတမိလွတ်  ကိးစားလပ်ုေဆာင်ေနပါသည်။ 

ဘုရားေလာင်းသည် “အပ ါနကဈာန်”ကိုပင် 

ထပ်တလဲလဲ ဝီရိယစိုက ်သတိထား လုပ်ေဆာင်ေန 

ေပသည်။ ထွက်သက်၊    ဝင်သက်တုိသည် ချပ်တည်း 

ထားေသာေကာင့ ်   ေခါင်းကိုက်ေဝဒနာ ခံစားရပါ 

သည်။ သိုေသာ ်စိတ်ဓာတ်မကျ၊ ဝီရိယမေလ ာ့ဇဲွြဖင့် 

သတိစွဲမဲစွာ  လုပ်ေဆာင်ေနပါသည်။   ယင်းသို 

လပ်ုေသာ်လည်း တိုးတက်ြခင်းမရိှပါ။ ဘရုားေလာင်း 

သည် ပါရမီေတာ်တိုေကာင့ ်သတိမခွာ စိတ်ဓာတ် 

မကျ လုပ်ေနပါသည်။ 

ေနာက်တစ်ဖန်  အပ ါနကဈာန်ကို  ဆက်၍ 

လပ်ုေဆာင်ေနပါသည်။ တစ်ကိယ်ုလုံး ြပင်းထန်ေသာ 

ပူေလာင်ြခင်း (ဍါဟေရာဂါ) ြဖစ်ေပ လာသည်။ 

တစ်ကိုယ်လုံး ချစ်ချစ်ေတာက် ပူေလာင်ေလ၏။ 

စတ်ိဓာတ်မကျ၊ မေလ ာဇဲွ့ြဖင့ ်ဝရီယိစိက်ု၍ သတမိခွာ 

အမဲကပ်လျက် တရားအလုပ်ကို ဆက်ပီးလုပ်ေန 

ပါသည်။ ထိုေနာက် ဘုရားေလာင်းသည် အလွန် 

အမင်း ကိယ်ုပနူာစဲွကပ်ေနေသာေကာင့ ်စ  က သွားစ် 

မူးေဝ၍ လကဲျေလသည်။ သိုေသာ် သတကိားမလွတ် 

အမဲရှိေနပါသည်။ ဤအြခင်းအရာကို နတ်တိုြမင် 

ေသာအခါ  အချိက  ေသပဟီထုင်ကပါသည်။  အချိ 

ကလည်း ရဟ ာြဖစ်သွားပီဟ ုသူထင်ရာ ေြပာေန 

ကေလသည်။   မင်းကီးကလည်း     ထိုနတ်တို၏ 

ေြပာစကားကိုမယုံပါ။ သူသား အမှန်စင်စစ် ဘုရား 

ြဖစ်ကိ ုြဖစ်ရမည်ဟ ုစိတ်မှာစွဲေနပါသည်။ 

ဘရုားေလာင်းသည် မူးေမသွ့ားရာမှ သတရိလာ 

ေသာအခါ လုံးဝအစာမစားဘ ဲကျင့်မည်ဟ ုကံစည် 

သည်။ နတ်တိုက မစားဘဲမေနသင့်ပါ။ ဤကဲ့သို 

ကျင့်ပါက ဘုရားေလာင်း ေမွးညင်းမ ှနတ်သုဒ ါများ 

ေပးသွင်းမည်ဟု နတ်တိုက ေြပာကားေလသည်။ 

ထိုသို  မြပလုပ်ပါှင့်ဟု    ဘုရားေလာင်းက  ေြပာပါ 

သည်။    သူအစာတစ်ဆုပ်ှင့်    သစ်သီးစားသုံး၍ 

ေနမည်ဟု ေြပာေလသည်။   ဘုရားေလာင်းသည ်

ဤသိုြပကျင့်သြဖင့် ခ ာကိုယ် ချံးကျသွားသည်။ 

ပန်ိချံးသည်။ တင်ပါးများ ခွက်သွားသည်။ ေကျာကန်ုး 

မှ ေကျာုိးသည် ပုတီးကံုးသဖွယ် ဘုေတွ ြဖစ်သည်။ 

အေသွးအသားများ ကုန်ခန်းသြဖင့် ကုိယ်ခ ာသည် 

နံိုးအပိင်းပိင်း  အိုးများေပ ကုန်၏။  ဝမ်းှင့် 

ေကျာကပ်၍ ေနသည့အ်ြပင် ေခါင်းေရများ တွန်လမ်ိ 

သည်။    အစာအာဟာရ    မစားေသာေကာင့ ်

ကျင်ကီးကျင်ငယ်တုိလည်း  မရိှေတာ့ေပ။  ကုိယ်ကုိ 

လက်ြဖင့ ်ပွတ်လိက်ုေသာအခါ ေမွးညင်းများ က တ်၍ 

ပါလာေလသည်။  မဟာပုရိသလက ဏာတိုသည် 

အားလုံးေပျာက်ကွယ်ေနေပေတာ့သည်။    ဤသို 

ေြခာက်ှစ်ကာ    ဒုက ရစရိယာ   ကျင့်ရသည်မှာ 

ကဿပဘုရားလက်ထက်က   ေဇာတိပါလပုဏ ား 

ြဖစ်စ်က ဝစကီေံြပာမှားေသာေကာင့ ်ြဖစ်ရသည်ဟ ု

ဘုရားကိုယ်တိုင ်ေဟာထားပါသည်။ 

မဇ ိမပဋိပဒါလမ်းစ်ကို ကျင့်ေဆာင်ြခင်း

ဘုရားေလာင်းသည ်ဒုက ရစရိယာကျင့်စ်ကိ ု

ကျင့လ်ာခဲရ့ာ ေြခာက်ှစ်တိင်ုတိင်ု အချန်ိကန်ုေရာက် 

ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။  ၁၀၃ ခုှစ်ကုန်သို ေရာက်ေသာအခါ 

ဘုရားေလာင်းသည ်စ်းစားေတွးေခ သည်။ 

ယခုကျင့်ေနေသာ ဒုက ရစရိယာအကျင့်သည ်

ဘုရားအြဖစ်ကိ ုမရိုင်ေကာင်း သူသိလာပါသည်။ 

ေလာကတွင ်မိမိကိုယ်မိမ ိည်းဆဲြခင်းသည်လည်း 

အြပစ်ရိှသည်။ ဝီရိယလွန်ေတာ ့မမိလိိရုာပန်းတိင်ုကိ ု

မေရာက်ဘြဲဖစ်ေနပါသည်။ ယခကုျင့စ််သည် မှားေန 

သည်ဟု   ဘုရားေလာင်း   ေတွးမိပါသည်။  အစ် 

အလာအရ “သဒ ါ၊ ပညာ၊ ဝရီယိ၊ သမာဓ”ိ လွန်ကလဲ င် 

အကျိးမြဖစ်ေကာင်း သလိာပါသည်။ သတသိာလ င် 

လွန်သည်မရှိေကာင်း သိပါသည်။ 

ဟုိေရှးယခင်က ခမည်းေတာ် လယ်ထွန်မဂ  လာ 

ကျင်းပစ်က   ငယ်ရယ်စ်  သူအားထုတ်ခဲ့ေသာ 

သေြပပင်ရပ်ိ၌ အာနာပါန၊ ပထမဈာန်လမ်းေကာင်း 

ကိ ုသူသတိရလာပါသည်။ ထုိအာနာပါန ကျင့်စ် 

သည် နည်းမှန်လမ်းမှန်ြဖစ်မည်ဟ ုသေူတွးမလိာပါ 

သည်။  ထိုအချနိ်၌  သူသည်  အထက်ကအတိုင်း 

ကျင့်ကံထားေသာေကာင့် သူမှာအားနည်း၍ ချည့်နဲ 

ေနပါသည်။ ယငး်အချနိ်မာှ အာနာပါန  ဈာန် 

ကမ   ာန်းကို ထိုင်လိုမရေသးေကာင်း၊ သတိသာ 

လ င် အဓိကြဖစ်ေကာင်း၊ ပဓာနြဖစ်ေကာင်း သိလာ 

ပါသည်။ ယင်းအသိေကာင့် ခ ာကုိယ်ကုိ လန်းဆန်း 

ေစရန်အတွက် အစာများကိ ုြပန်စားေစပါသည်။  

ယခင်ကအတိုင်း ေသနာနိဂုံးရာ၌ ဆွမ်းခံ၍ 

ဆွမ်းကို ြပန်ဘု်းေပးလာေသာအခါ၌ ှစ်ရက်၊ 

သုးံရက်ြဖင့်  ခ ာကုိယ်ွမ်းရာမှ  လန်းလာပါသည်။     

မဟာပရုသိ  ေယာက်ျားြမတ်  လက ဏာေတာ်များ 

လည်း   ြပန်ေပ လာသည်။   မေလျာ့မတင်းေသာ 

မဇ ိမပဋိပဒါလမ်းစ်     အလယ်အလတ်အစွန်း 

ှစ်ပါးလွတ်လမ်းသိလာေပသည်။    ထိုလမ်းစ် 

အတိုင်း  ကျင့် ကံအားထုတ်ေလသည်။ ဘုရား 

ေလာင်းအား    ဘုရားြဖစ်မည ်ေမ ာ်လင့်ချက်ြဖင့် 

ဘုရားေလာင်းေတာ်၏   ေဝယျာဝစ လုပ်ေပးေန 

ေသာ   ပ ဝဂ ီငါးဦးသည်  ဘုရားေလာင်းအေပ  

အထင်မှားလာပါသည်။    ဘုရားေလာင်းသည် 

အစာမစားဘဲ ကျင့်တာေတာင် ဘရုားမြဖစ်ဘ ဲယခ ု

လာဘ်လာဘများှင့ ်အစာကိ ု   ြပန်စားလာလ င် 

ဘုရားြဖစ်မည်မဟုတ်ဟ ု   သူတိုထင်ကသည်။ 

၎င်းတိုကလည်း  ဘုရားေလာင်းှင့ ်ခွဲခွာ၍ 

တစ်ရာ့ရှစ်ယူဇနာေဝးေသာ  ဣသိပတန  မိဂဒါ 

ဝန်ုေတာသို ထွက်ခွာသွားကေလသည်။ ထိအုခါ၌ 

ဘရုားေလာင်းသည် သတူစ်ပါးတည်း တရားအား 

ထုတ်ရာ၌  စိတ်ငိမ်မ ရ၍  သမာဓိအားေကာင်း 

လာမည်၊ တိုးတက်မည်ဟ ုြမင်ေလသည်။       ။

    

ဖွားြမင်ေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်ေလာင်းလျာသည်   ပခဲူးတိင်ုးေဒသ 

ကီး  ေရ ေတာင်မိနယ် လမိင်ုးေကျးရာ ခမည်းေတာ် 

ဦးေအးတင့်၊ မယ်ေတာ် ေဒ ြမတုိမှ ၁၂၉၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ြပာသိုလဆန်း ၁၄ ရက် တနလ  ာေနတွင် ဖွားြမင ်

ေတာ်မူေသာ သားရတနာြဖစ်ပါသည်။

ရှင်ရဟန်းြပေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်ေလာင်းလျာသည ်  ၁၃၀၄ ခုှစ်၊ 

ြပာသိုလဆန်း ၁၄ ရက်တွင်   ေရ ေတာင်မိနယ ်

လမိင်ုး+ေကွမေကျးရာ၊ တမုရေကျာင်းဆရာေတာ် 

ဘဒ  ေကသရကိ ုဥပဇ ာယ်ြပ၍ မိဘှစ်ပါးတို၏ 

ပစ ယာဂု ဟကိ ုခယံလူျက် ရှင်သာမေဏအြဖစ်သို 

ေရာက်ရှိေတာ်မူခဲ့ပါသည်။ ၁၃၀၉  ခုှစ်၊ တန်ခူး 

လဆန်း ၁၄ ရက်တွင် ေရ ေတာင်မိနယ် ကန်ုးတန်း 

ကီးေကျးရာ  ကိးကာကန်ေကျာင်းတိက်ု(ဗဒ )သမ်ိ 

၌ ကံခင်းမိ နဝင်းဂုဏ်ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ ်

ဘဒ  အာစယကိ ုဥပဇ ာယ်ြပလျက် သကဲန်ုးမိနယ် 

အင်းမမိ  ဦးအုန်းမိင+် ေဒ ြမကျင ်မိသားစုတို၏ 

ပစ ယာုဂ ဟကိုခံယူကာ  ြမင့်ြမတ်ေသာ  ရဟန်း 

ြပည်မိ ဆံေတာ်ရပ်ကွက် ေဇာတိကာုံပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်  ဦးစီးပဓာနနာယက၊
ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ် ဘဒ   ကု  လေဇာတိ ဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူ

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၂ 
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး(အေနာက်ပုိင်း) ြပည်မိ ဆံေတာ်ရပ်ကွက် ေဇာတ ိ

ိုင်ငံေတာ်ဩဝါဒါစရိယ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး(အေနာက်ပိုင်း)၊ ြပည်မိ၊ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ 
ေဇာတိကာုံပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက်  ဦးစီးပဓာနနာယက၊ ဆရာေတာ် ဘဒ   ကု  လေဇာတိ 

(အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက)၏ ေထုပ တ ိအကျ်း

ကာုံပါဠိတက သိုလ်ေကျာင်းတိုက ် ဦးစီးပဓာနနာယက၊  ိုင်ငံေတာ် 
ဩဝါဒါစရယိဆရာေတာ် ဘဒ   ကု  လေဇာတ ိ(အဘဓိဇမဟာရ  ဂု၊ု 

အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက)၊     မဟာေထရ်ြမတ်ကီးသည ်
သက်ေတာ် (၉၄)ှစ်၊ သိက ာေတာ်(၇၅)ဝါ အရ  ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆို 
လဆန်း ၁၃ ရက်၊ (၂၁-၇-၂၀၂၁)၊ ဗုဒ ဟူးေန  ည ၁၁ နာရီခွဲတွင် 
ဘဝနတ်ထံ ပျလံွန်ေတာ်မူေကာင်းှင့ ်၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ 
ရက်၊ (၂၂-၇-၂၀၂၁)၊ ကာသပေတးေန၊ မွန်းလဲွ   ၁  နာရီခဲွတွင်  ကုိဗစ်-၁၉  
စည်းမျ်း၊ စည်းကမ်းများှင့်အညီ အ မိအဂ ဈိာပနြပလုပ်ခ့ဲေကာင်း 
သာသနာေရးဦးစီးဌာနမ ှ သတင်းရရှိပါသည်။                     သတင်းစ်

ှစ်၊ သိက ာေတာ်(၇၅)ဝါအရ  ၁၃၈၃  ခုှစ်၊ ဝါဆို 

လဆန်း  ၁၃ ရက်၊ (၂၁-၇-၂၀၂၁)၊ ဗုဒ ဟူးေန   ည  

၁၁ နာရီခွဲတွင် ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူေကာင်း

ှင့် ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက်၊ (၂၂-၇-

၂၀၂၁)၊ ကာသပေတးေန၊  မွန်းလွဲ  ၁  နာရီခွဲတွင်   

ကိုဗစ်-၁၉    စည်းမျ်း၊   စည်းကမ်းများှင့်အည ီ 

အ ိမအဂ ိဈာပနြပလုပ်ခ့ဲေကာင်း    သာသနာေရး 

ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။            

                                             သတင်းစ်

အြဖစ်သို ေရာက်ရှိေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

ပရိယတ ိစာေပသင်ယူဆည်းပူးေတာ်မူြခင်း 

ဆရာေတာ်သည်  ေရ ေတာင်မိနယ ် လမိုင်း+ 

ေကွမေကျးရာ  တမုရေကျာင်းဆရာေတာ်၊  ကိးကာ 

ကန်ေကျာင်းဆရာေတာ်၊ ြပည်မိ  ေဇာတိကာံုပါဠိ

တက သုိလ်ေကျာင်းတုိက် ဆရာေတာ် ဘဒ  ေတဇနယိ 

ှင့ ်  စာချဆရာေတာ်တိုထမှံ   ပရယိတ ိစာေပများကိ ု 

သင်ယူဆည်းပူးေတာ်မူခဲ့ပီး  သာသနဓဇသိရီပဝရ 

ဓမ ာစရိယဘွဲကိ ု ေအာင်ြမင်ရရှိေတာ်မူခဲ့ပါသည်။

သာသနာေရးအားေပးေဆာင်ရက်ေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်သည် စာေပကျမ်းဂန်များသင်ကား 

ပိုချေရးသားြပစုေတာ်မူခဲ့ြခင်း၊           သာသနိက 

အေဆာက်အဦများ တည်ေဆာက်ြပြပင်မွမ်းမံခ့ဲြခင်း၊    

ုိင်ငံေတာ်ပရိယတ သိာသနာ့တက သုိလ် အုပ်ချပ်ေရး 

ဗဟိုအဖွဲဥက   အြဖစ်     ေဆာင်ရက်ေတာ်မူခဲ့ြခင်း၊ 

စတုတ အကိမ် ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ   

အဖဲွဝင်၊ ပ မအကိမ် ုိင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယက 

အဖွဲ    တွဲဖက်အကျိးေတာ်ေဆာင်၊   ဆ  အကိမ်  

ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ   ဒုတိယဥက      

ဆရာေတာ်အြဖစ ်        သာသနာ့တာဝန်များကို 

ေဆာင်ရက်ေတာ်မခူဲြ့ခင်းှင့ ်ိင်ုငေံတာ်ဩဝါဒါစရယိ 

စေသာ သာသနာ့တာဝန်များကို  ေဆာင်ရက်ေတာ ်

မူခဲ့ပါသည်။

ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်အလှခံရရှိေတာ်မူြခင်း 

ဤသိုလ င်  ဗုဒ သာသနာအကျိးကို ထက်သန် 

ေသာ ဝီရိယြဖင့ ်သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ေတာ်မူခဲ့ေသာ  

သာသနဓရုာဝဟဂဏ်ု၊  အဂ မဟာပ  တိ လဒ လ  န 

ဂဏ်ု၊  ရတ ညမဟာနာယကဂဏ်ု၊ ပဋိကတ ယေဆက 

ဂုဏ်၊ လဇ ီေပသလ သိက ာကာမဂုဏ်စသည်တိုှင့ ်   

ြပည့စ်ုေံတာ်မြူခင်းတိုေကာင့ ်     ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက 

ဆရာေတာ်ကီးအား ၁၃၅၁ ခုှစ်တွင် အဂ မဟာ 

ပ  တိ၊  ၁၃၇၀  ြပည့်ှစ်တွင် အဘိဓဇမဟာရ  ဂုု၊ 

၁၃၈၂ ခုှစ်တွင် အဘိဓဇအဂ မဟာသဒ မ ေဇာတိက      

ဘွဲတံဆိပ်ေတာ်ြမတ်တိုကိ ု    ဆက်ကပ်လှဒါန်းခဲ့ 

ပါသည်။

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ဆရာေတာ်ကီးသည်  သာသနာေတာ်အကျိးကိ ု

သယ်ပိုးေဆာင်ရက်ေတာ်မူရင်း  သက်ေတာ် (၉၄)

(ဆရာကည်၏ “ဗုဒ အေကာင်းသိေကာင်းစရာ  

မှတ်တမ်း” စာအပ်ုအား စာေရးသ၏ူ ခွင့ြ်ပချက်ြဖင့ ်

ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။)



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ဝါရှင်တန်   ဇူလိုင်   ၂၂ 

အေမရိကန်သမ တ  ဂျိးဘိုင်ဒင်၏ဇနီး  ေဂျဘိုင်ဒင ်

သည်   တိုကျိအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွ ဲ    ဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားသို   တက်ေရာက်ရန ်   ဂျပန်ိုင်ငံသို  

ယေနထွက်ခွာသွားေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုယ်စားတက်ေရာက်

ေဂျဘိုင်ဒင်သည ်  တိုကျိအိုလံပစ်အားကစား 

ပိင်ပွဲ    ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို      အေမရိကန်အစိုးရ 

အဖွဲကိုယ်စား တက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ 

တိကုျိအိလုပံစ်အားကစားပိင်ပဲွကိ ု ေမ ာ်လင့် 

ေစာင့်စားလျက်ရိှေကာင်း ေဂျဘိင်ုဒင်က ဂျပန်ိင်ုင ံ

သိုမထွက်ခွာမ ီ ေလဆပ်ိ၌ သတင်းေထာက်များအား 

ေြပာကားသည်။ 

ေတွဆုံမည်

ေဂျဘိုင်ဒင်သည ်  တိုကျိမိ၌   ဝန်ကီးချပ် 

ဆူဂါှင့် ဇနီးတို၏  ညစာစားပွဲကို တက်ေရာက ်

မည်ြဖစ်ပီး  ဇူလုိင် ၂၃  ရက်တွင်   ဂျပန်ဧကရာဇ်ှင့်  

ဧကရာဇ်နန်းေတာ်၌   ေတွဆုံမည်ြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မနီလာ  ဇူလိုင်  ၂၂

တုတ်ိုင်ငံမှ   တင်ပိုသည့်   ကိုဗစ် -၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

ေနာက်ထပ်အသုတ် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသို ယေနေရာက်ရှိသည်။

တုတ်ိုင်ငံ၏ Sinovac Biotech ေဆးဝါးကုမ ဏီထုတ ်ကိုဗစ-်

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ု  ဖိလစ်ပိုင ်  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဖရန ်

စစ ကိုဒုခ်ှင့် ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူေရးဆိုင်ရာ  တာဝန်ခံအရာရှိ 

ကာလီတိုဂါလ်ဗက်ဇ်တိုက   မနီလာေလဆိပ်သို  ယေနသွားေရာက ်

ကိဆိုပီး လက်ခံခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

တတ်ုိင်ုငသံည် ယခှုစ် ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၈ ရက်က ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငသံို 

CoronaVac ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးလှဒါန်းခဲ့ပီး ဖိလစ်ပိုင် 

ိင်ုငအံတွက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ပထမဆုံးလှဒါန်းသည့် 

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ ြဖစ်လာခဲ့သည်။ 

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည်  တုတ်ိုင်ငံထုတ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးကို ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက်က လက်ခံရရှိခဲ့ပီး  မတ် ၁ 

ရက်မှစ၍  ုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အစီ 

အစ်ကို  စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည ် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်အထိ   လူဦးေရ ၁၅ ဒသမ 

၆ သန်းေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးခဲ့ပီး

ြဖစ်သည်။ ယင်းတိုအနက် လူဦးေရငါးသန်းေကျာ်သည် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ   ဒုတိယအကိမ်ခံယူခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည ်ယခုှစ်အတွင်း လူဦးေရသန်း ၇၀ အထိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးရန ်စီစ်ထားသည်။

လက်ရိှအချန်ိထ ိ  ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခ ံ

ရသူေပါင်း ၁၅၂၄၄၄၉ ဦးရှိပီး  ယင်းတိုအနက်  ၂၆၈၇၄ ဦးသည် 

ထိုေရာဂါြဖင့ ်ေသဆုံးခဲ့ေကာင်း ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက  ထုတ်ြပန်သည့်  

တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။   

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အေမရိကန်သမ တ ဂျိးဘိုင်ဒင်၏ဇနီး ေဂျဘိုင်ဒင ်တိုကျိအိုလံပစ်အားကစားပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်ရန ်ဂျပန်ိုင်ငံသို ထွက်ခွာ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၄၂၀၁၅ ဦးထပ်မံေတွရှိ
နယူးေဒလီ  ဇူလိုင်   ၂၂ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၄၁၃၈၃ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ     ိုင်ငံအတွင်း၌  ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း   ၃၁၂၅၇၇၂၀ အထိ   ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း    အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏    

ေနာက်ဆုံးရ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတူ   လွန်ခဲ့ေသာ   ၂၄ နာရီ အတွင်း  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့်   ၅၀၇ ဦး   ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ 

ိုင်ငံအတွင်း၌   အဆိုပါေရာဂါေကာင် ့ ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၄၁၈၉၈၇ ဦး ရှိလာပီြဖစ်သည်။ လက်ရှိ 

အချန်ိအထ ိ   ပိုးေတွဆလဲနူာ ၄၀၉၃၉၄ ဦးရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ လူနာ ၃၈၆၅၂ ဦး ေရာဂါမှ   ြပန်လည်သက်သာ 

လာသည့်အတွက်  ေဆးုမံျားမှ  ြပန်လည်ဆင်းသွား 

ခဲရ့ာ ကျန်းမာေရးအေြခအေန  ြပန်လည်ေကာင်းမွန် 

လာသူေပါင်း ၃၀၄၂၉၃၃၉ ဦး ရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ေမာ်စကို    ဇူလိုင်    ၂၂

ုရှားိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့ေသာတစ်ရက်တာအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၄၄၇၁ ဦး ရှိလာ 

သြဖင့ ်ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၆၀၅၄၇၁၁ ဦး ရှိလာေကာင်း ုရှားိုင်င ံ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတုံြပန်ေရးစင်တာက ယေနေြပာ 

ကားသည်။ 

အလားတူ   ုရှားိုင်ငံ၌   ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၁၅၁၅၀၁ ဦး ရှိလာပီး ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်သက်သာလာသ ူ ၅၄၂၇၄၅၇ ဦး ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ိုင်ငံရှိ ကိုဗစ ်- ၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အများဆုံး

ြဖစ်သည့် ေမာ်စကိုေဒသတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၁၄၇၇၈၇၁ ဦး ရိှသည်။  ုရှားုိင်ငံ၏ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းကိ ု

အရှိန်ြမင့်တင်ရန်ှင့ ် ြပည်သူများအား ကိုဗစ် -၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခံယူြခင်း၏ အေရးကီး 

ပုကံိ ု အသပိညာေပးရန်ြဖစ်ေကာင်း   သမ တပတူင်က  

အစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝးတွင ်ေြပာကားသည်။

 ိုဝင်ဘာလတွင် ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၈၀ ရာခိုင် 

 န်းအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးထိုးှ ံ

ေပးရန်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း   ုရှားိုင်င ံ 

ဒုတိယဝန်ကီးချပ်    တက်ယာနာဂိုလီကိုဗာက 

ေြပာကားသည်။  လက်ရှိအချနိ်တွင်   ြပည်သ ူ၂၂ 

ဒသမ ၆ သန်းအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကမ်ိထိုးံှပီးြဖစ်ေကာင်း ၎င်းကေြပာကားသည်။ 

           ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ုရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ေြခာက်သန်းေကျာ်ရှိလာ

တုတ်ိုင်ငံထုတ ်Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ဖိလစ်ပိုင်သို ထပ်မံေရာက်ရှိ



ဇူလိုင်  ၂၃၊   ၂၀၂၁

ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကူးစက်ခံရသူ  ၁၉၂၉၈၁၁၆၁ ဦး

ေသဆံုးသူ  ၄၁၄၅၇၉၁ ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၁၇၅၄၇၂၅၉၆ ဦး

ကွာလာလမ်ပ ူ  ဇူလိုင်   ၂၂ 

မေလးရှားုိင်ငံ၌ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၃၀၃၄ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၉၆၄၉၁၈ ဦး  ရှိလာ 

ေကာင်း     မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၃၄ ဦး 

ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံး 

သူေပါင်း ၇၅၇၄ ဦးရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

ဗိုင်းရပ်စ်ထပ်မံကူးစက်ခံရသူများအနက် ၂၅ 

ဦးသည် ိုင်ငံရပ်ြခားမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိသူများ 

ြဖစ်ပီး ၁၃၀၀၉ ဦးသည် ေဒသတွင်းကူးစက်ခရံသမူျား 

ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန  န်ကားေရး 

မှးချပ် ဟူစ်ဟမ်အဗ်ဒလူာရ က သတင်းစာရှင်းလင်း 

ပွဲတွင် ေြပာကားသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ၈၄၃၆ 

ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်သက်သာလာခဲ့သည့်အတွက ်

ေဆးုံများမ ှြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျန်းမာေရး   

အေြခအေန   ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း 

၈၁၅၂၉၃ ဦး ( ၈၄ ဒသမ ၅ ရာခိင်ု န်း) ရိှပြီဖစ်သည်။ 

လက်ရှိပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၄၂၀၅၁ ဦးရှိသည့် 

အနက် ၉၃၈ ဦးသည် အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များ 

တွင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ခံယူလျက်ရှိပီး 

၎င်းတိုအနက် ၄၅၉ ဦးသည် အသက် ှလမ်းေကာင်း 

ဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပကိရိယာများ   တပ်ဆင် 

ထားရေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

ဂျကာတာ   ဇူလိုင်  ၂၂ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌     ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက ်

ခရံသေူပါင်း ၃၀၃၃၃၃၉ ဦး   ရိှလာေကာင်း ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ကီးဌာနက ယေန  ေြပာကားသည်။ 

အလားတ ူကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ

စုစုေပါင်း ၇၉၀၃၂ ဦး ရှိလာပီး   အဆိုပါေရာဂါမှ 

ြပန်လည်သက်သာလာသူစုစုေပါင်း ၂ ဒသမ ၃၉ သန်း 

ေကျာ်ရှိလာေကာင်း သိရသည်။   အင်ဒိုနီးရှားိုင်င ံ

သည် အေရှေတာင်အာရှေဒသတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ ှင့ ်ေသဆုံးမ တွင် အေရအတွက်အများဆံုး 

ိုင်ငံြဖစ်သည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါသည်   ိုင်ငံရှိ 

ြပည်နယ် ၃၄ ခုစလုံးသို   ပျံှံလျက်ရှိပီး   ိုင်ငံ၏ 

အချိေဒသများတွင် ဒယ်လ်တာဗဇီေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်မ များ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။

 မိေတာ်ဂျကာတာတွင ်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူအေရအတွက်    အများဆုံးြဖစ်ပီး 

ဂျာဗားြပည်နယ်၏ အေရှပိုင်းတွင ် အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆုံးသူအေရအတွက်  အများဆုံးြဖစ ်

သည်။ ယခုကဲ့သို ိုင်ငံအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ များြမင့်တက်လာသြဖင့ ်လူဦးေရထူထပ ်

ေသာ     ဂျာဗားြပည်နယ်ှင့ ်   ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ရာ  ဘာလီက န်းအပါအဝင်    ခိုင်ှင့် 

မိကီး ၁၅ မိတွင ် အသွားအလာကန်သတ်မ ကို 

ဇူလိုင် ၂၅ ရက်အထိ ချမှတ်ထားသည်။

၎င်းကန်သတ်ချက်များအရ   သာမန်လုပ်ငန်း 

လပ်ုကိင်ုသည့ ်လပ်ုသားများအား ေနအမ်ိမှ လပ်ုကိင်ု 

ခွင့်ြပ၍  ေဈးဝယ်စင်တာများအား   ပိတ်ထားပီး 

စားေသာက်ဆိုင်များတွင်   ဆိုင်ထိုင်စားေသာက ်

ြခင်းကို တားြမစ်ထားသည်။ လူဦးေရသန်း ၂၇၀ 

ေကျာ်ရှိေသာ   အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတွင ်  ဇန်နဝါရီလ 

လယ်မှစတင်ပီး    ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

ထိုးလပ်ုငန်းများကိ ုစတင်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ အစိုးရ 

အေနြဖင့် လက်ရှိအချနိ်တွင် ြပည်သ ူ၂၀၈ ဒသမ ၂ 

သန်းေကျာ်အား  ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

ဖေနာင်ပင်   ဇူလိုင်  ၂၂
ကေမ ာဒီးယားုိင်ငံ၌ ယေနတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ၈၁၁ ဦး ထပ်မ ံ
ကူးစက်ခရံသြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ
၇၀၄၁၉ ဦးရိှလာေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ေြပာကား 
သည်။ 

အဆိပုါေရာဂါထပ်မကံူးစက်ခရံသမူျားအနက် ၅၁၁ ဦးမှာ 

ြပည်တွင်းတွင ်ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ပီး ၃၀၀ မှာ   ြပည်ပမ ှ
ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာသမူျားြဖစ်ေကာင်း အဆိပုါဝန်ကီးဌာနမှ 

ေြပာကားသည်။ ိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံး 
သူ ၁၁၈၈ ဦးရိှပီး ေရာဂါမှြပန်လည်သက်သာလာသူ ၆၂၅၇၇ ဦး 
ရှိေကာင်း သိရသည်။

 ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ှင့် 
အဆုိပါေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးမ မှကာကွယ်ရန်အတွက် လူထထူပ် 

ေသာေနရာသို သွားေရာက်ြခင်းမှ ေရှာင်က်ြခင်း၊ လတူစ်ဦးှင့် 
တစ်ဦး နီးကပ်စွာေနထိုင်ြခင်းမ ှေရှာင်ရှားြခင်းှင့ ်တစ်ဦးှင့် 
တစ်ဦးေတွဆုရံာတွင် လက်ဆဲွ တ်ဆက်ြခင်းမှ ေရှာင်က်ြခင်း 
ကဲ့သိုေသာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာစည်းမျ်းသုံးခုကို တိကျစွာ 
လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီးေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 
ဌာနမှ ေြပာခွင့်ရသူ ေအာ်ဗန်ဒုိင်းက တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ေြပာကား 

သည်။ 
ကေမ ာဒီးယားိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

ထိုးလုပ်ငန်းကိ ုေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၀ ရက်မှ စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 
လေူပါင်း ၆ ဒသမ ၃၃ သန်းမှာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 
ှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးစီးပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ
ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူသုံးသန်းေကျာ်ရှိလာ

မနီလာ   ဇူလိုင်   ၂၂ 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း     ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသ ူ၅၈၂၈ ဦး  ထပ်မံ 

စစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ိင်ုငအံတွင်း၌ 

ဗိင်ုးရပ်စ်            ကူးစက်ခရံသေူပါင်း 

၁၅၃၀၂၆၆ ဦး        ရှိလာေကာင်း 

ဖိလစ်ပိုင်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက  ယေနသတင်းထုတ်ြပန ်

သည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရ ီ

အတွင်း ၁၇ ဦး     ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ 

အဆိပုါေရာဂါေကာင့်   ေသဆံုးသူ 

ေပါင်း ၂၆၈၉၁ ဦး ရိှလာသည်။ 

သိုေသာ်  လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ၃၂၅၇ ဦး     ကျန်းမာေရး 

ြပန်လည်  ေကာင်းမွန်လာသည် ့

အတွက် ေဆးုံများမ ှ  ြပန်လည် 

ဆင်းသွားခဲရ့ာ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

သက်သာလာသေူပါင်း ၁၄၅၂၈၁၃ 

ဦးရှိလာပီြဖစ်သည်။ 

လဦူးေရ သန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်ရိှ 

သည့်  ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌   ြပည်သ ူ

၁၅ သန်းေကျာ်အား ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ 

စစ်ေဆးမ များ       ြပလုပ်ပီးြဖစ ်

သည်။        ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ထိုးှံေပးိုင်ရန်  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှ ိ

အချန်ိအထ ိြပည်သ ူ၁၆ ဒသမ ၈၉ သန်းအား ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိထိုးံှေပး ပီးြဖစ်၍ 

လူေပါင်း ၄၃ ဒသမ ၁၅ သန်းမှာ   ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ ်ထိုးှံပီးြဖစ်သည်။  

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ်ရှိလာ

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ၁၃၀၃၄ ဦး ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရ

ကေမ ာဒီးယားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ခုနစ်ေသာင်းေကျာ်ရှိလာ ကမ  ာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၂

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန စာ ေပဗိမာန်ံုးက အပတ်စ် 

စေနေနတိုင်း ေရ ေသွးဂျာနယ်ကိ ုထုတ်ေဝြဖန်ချလိျက်ရှိသည်။ 

ဇူလိုင် ၂၄ ရက်(စေနေနတွင်)ထုတ်ေဝမည့်   ေရ ေသွးဂျာနယ်တွင ်   ေလာကတွင် 

လအူမျိးမျိးရိှပီး လသူားတိင်ုးမရက်စက်တတ်ကေကာင်း ေရးဖဲွထားသည့ ်"မတေူသာလ"ူ 

မျက်ှာဖုံးကာတွန်း၊ ကေလးတိုအေနြဖင့် နားကပ်ကိရိယာကို အသုံးြပြခင်းေကာင့ ်

ရရိှလာုိင်ေသာ ကျန်းမာေရးဆုိးကျိးများကုိ ေရးဖဲွထားသည့်  "နားကပ်ကိရိယာ အသံုးြပြခင်း၏ 

အ ရာယ်" သတုေဆာင်းပါး၊ ကေလးတိုကိုယ်တိင်ုေရးဆဲွထားသည့ ်ကာတွန်းလက်ရာများကိ ု

တင်ဆက်ထားသည့ ်"ေရ ေသွးတို လက်ရာ " က  ၊  ပန်းဥယျာ်ေလး၏ အလှဖန်တီးရှင်များ 

ြဖစ်လာေတာ့မည်ဆိုေသာ  ပျားှင့်လိပ်ြပာတိုအေကာင်း  ေရးသားထားသည့်  "အလှ 

ဖန်တီးရှင်များ"  ှစ်မျက်ှာကာတွန်း၊ ကာတွန်းဇာတ်ကားထဲရိှ ယာ်ပျံကီးကဲသ့ို ယာ်ပျံကီးကိ ု

စီးကာ မေရာက်ဖူးေသးေသာေဒသများကိ ုသွားချင်မေိသာ ေမာင်ဝင်းအေကာင်းကိ ုတင်ဆက် 

ထားသည့် "ယာ်ပျံကီးကုိ စီးကာရယ်" ဝတ က  ၊ ညတစ်ညတွင် မင်းသမီးေလးဝတ်မ န် 

ေြမာက်ဥက လာပမိနယ် ေြမာက်ဥက လာအေထွေထွေရာဂါကုှင့် သင်ကားေရးေဆးုံကီး၏ 

ခွဲစိတ်ခန်းှင့် အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်တွင် အသံုးြပသည့် 

Medical Oxygen ပိုက်လိုင်းများကို မသမာသူများက ဖျက်ဆီး
ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၂

ို င ် ငံ ေတာ ် စီ မံအု ပ ် ခ ျ ပ ် ေရး  

ေကာင်စီအေနြဖင့်   ကိုဗစ်-၁၉ 

ကူးစက်ေရာဂါ(တတိယလ  င်း) 

စတင်ကူးစက်ြပန်ပွားမ  မရိှေသးမ ီ

ကာလကပင် ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ 

ကုသေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိေရာက် 

စွာ   ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး  လိုအပ် 

သည့ ်ကိတင်ြပင်ဆင်စဖဲွုမ များကိ ု

အေလးထားေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ 

ေရာဂါ စတင်ကူးစက်မ ြဖစ်ပွားလာ 

သည့်အချနိ်တွင်လည်း   ေရာဂါ 

ကးူစက်ြဖစ်ပွားမ  န်းကုိ ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်ုိင်ေရး  စည်းကမ်းချက် 

များချမှတ်၍    ြပည်သူလူထုကိ ု

အသိပညာေပး   စည်းံုးလ ံေဆာ် 

ြခင်း၊   အတည်ြပလူနာများှင့ ်

သံသယလူနာများ    ထားရှိရန် 

ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်ေရးစခန်း 

များကို   မိနယ်အသီးသီးတွင ် 

ဖွင့်လှစ်၍ ကုသမ များ  ေဆာင်ရက် 

ေပးြခင်း၊  အတည်ြပလနူာများ၏  

ေအာက်ဆီဂျင ်   လိုအပ်ချက်ကိ ု 

ြပည့်ဝစွာ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ေရးအတွက ်   ြပည်တွင်း  

ထုတ်လုပ်မ   တုိးြမင့်ြခင်းသာမက 

ြပည်ပမှ    မှာယူတင်သွင်းြခင်း၊ 

ကာကွယ်ေဆးများ မှာယူတင်သွင်း 

ြခင်း၊  ကသုေဆးများကိ ု  မှာယ၍ူ   

ကုသမ များကို  ေဆာင်ရက်ြခင်း 

တုိကုိ အားကိးမာန်တက် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ိုင်ငံေရးအရ အြမတ်ထုတ်

ထိုသို  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

တွင် ိင်ုငေံရးအရ  အြမတ်ထတ်ုလိ ု

သည့်  အကမ်းဖက်လူတစ်စု၏ 

နည်းမျိးစံုြဖင့် ထုိးှက်တုိက်ခုိက် 

မ ၊  CDM  လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ထမ်းအချိ၏ တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန်  ပျက်ကွက်မ   စသည့် 

အခက်အခဲများကားမ ှ  ြပည်သ ူ

လူထု၏   အသက်အ ရာယ်ကို  

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေပးိုင်ေရး

အတွက်       တာဝန်ကိုေကျပွန် 

စွာ  ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့ ်

တာဝန်သ ိ    ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းေကာင်း 

များ၊    ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ 

တပ်မေတာ်မှ    တပ်မေတာ်သား 

ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များြဖင့ ်ေနမအား၊ 

ညမနားကိးပမ်း၍ ြပည်သူလူထု 

၏  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများကို    ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်မ များြဖင့  ်

ြပည်သူလူထု၏   ကျန်းမာေရး 

ေစာင့ေ်ရှာက်မ များကိ ု ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှေသာ်လည်း NUG ၊ CRPH 

အပါအဝင်   အကမ်းဖက်အဖွဲ 

အစည်းများှင့် ၎င်းတုိကုိေထာက်ခ ံ

ေသာ   မသမာသူအချိအေနြဖင့ ်

၎င်းတို၏ ိုင်ငံေရးှင့် ကိုယ်ကျိး 

စီးပွားအတွက်  ြပည်သူလူထု၏ 

အသက်အိုးအိမ်   စည်းစိမ်ကို 

ထခိိက်ုေစရန်အတွက်  နည်းမျိးစု ံ

ြဖင့်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ 

ကိဗုစ်- ၁၉ အတည်ြပလနူာများကိ ု

ေသေကျသည်အထ ိပစ်မှတ်ထား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း ေတွရိှ 

ရသည်။

ထုိုက်ဖျက်ဆီး

ြဖစ်စ်မှာ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ 

ကီး    ေြမာက်ဥက လာပမိနယ ်

ေြမာက်ဥက လာ    အေထွေထွ 

ေရာဂါကှုင့ ် သင်ကားေရးေဆးု ံ

ကီး၏  ခွဲစိတ်ခန်းှင့်    အထူး 

ကပ်မတ်ကသုေဆာင်တွင်  အသုံး 

ြပသည့်    ၁၀ တန်ဆံ့  Liquid 

Oxygen သုိေလှာင်ကန်မှ ထွက်ရိှ 

လာေသာ Medical Oxygen များ 

ကုိ ပုိက်လုိင်းများြဖင့် ေအာက်ဆဂီျင် 

ြဖန်ေဝ၍  ေဆာင်ရက်ေပးလျက ်

ရှိရာ မသမာသူများက  ၎င်းပိုက ်

လိင်ုးများအနက်  အထူးကပ်မတ် 

ကုသေဆာင်သို ေပးပိုထားေသာ 

၁ ဒသမ ၂၅ လက်မရိှ ေအာက်ဆီဂျင် 

ပိုက်လိုင်းကို  ကာရံထားသည့ ်

အုတ်ခုံှင့် ပိုက်လိုင်းကိ ု   ဇူလိုင်        

၁၉ ရက်တွင်   ထုိုက်ဖျက်ဆီးခဲ ့

ကသည်။ 

ရာ န်းြပည့် ြပန်လည်ေပးေဝ

ထိုကဲ့သို  ထုိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့မ  

ေကာင့ ် လနူာများ  ေအာက်ဆဂီျင် 

ေပးေဝမ ကိ ု၂၅ ရာခိင်ု န်းခန်သာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပီး    အြပစ်မဲ့ 

ြပည်သူအချိ၏ အသက်ကုိ ထိခုိက် 

ေစခဲသ့ည်။ ထိကုဲသ့ို ထခိိက်ုေစခဲမ့  

အေပ  ယေနတွင် တာဝန်ရိှသမူျား 

က   ပိုက်လိုင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

လိုအပ်သည့်  စစ်ေဆးမ များကို 

ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး လူနာများထပ်မံ 

ထခိိက်ုဆုံး ံးမ မရိှေစေရးအတွက် 

ပုိက်လုိင်းအသစ်  ထပ်မံြပလုပ်၍ 

ေအာက်ဆီဂျင ်ေပးေဝြခင်းကို 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ 

ယေန  ညေနပိုင်းမှစတင်၍  မူလ 

အတိုင်း  ရာ န်းြပည့်  ြပန်လည် 

ေပးေဝိုင်ပီြဖစ်ေကာင်း  သိရ 

သည်။

ထိသုို  NUG ၊  CRPH အပါအဝင် 

အကမ်းဖက်အဖွဲများှင့်  ၎င်း 

တိုကို ေထာက်ခံေသာ  မသမာသူ 

အချိ၏ လုပ်ရပ်ေကာင့်  ြပည်သူ 

လူထု၏ အသက်အုိးအိမ်စည်းစိမ် 

ကိ ုထခိိက်ုေအာင်  ေဆာင်ရက်ခဲမ့  

အေပ    ြပည်သူလူထုက  လွန်စွာ 

စက်ဆုပ်ရံရှာလျက်ရိှပီး ထိုကဲ့သို 

ေဆာင်ရက်ခဲသ့မူျားကိ ုအြမန်ဆံုး 

ဖမ်းဆီးရမေိရး  ြပည်သလူထူမုျား 

အေနြဖင့်    ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ရန်  ေမတ ာရပ်ခံထား 

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

သတင်းစ်

ေရ ေသွးဂျာနယ် ထွက်ရှိ

အပ်ိရာဝင်ခါနီးအချန်ိ ကံေတွရေသာ ဆညူသံအံေကာင်းကိ ုေရးဖဲွထားသည့ ်"နတ်သမီးေလးဝတ်မ န်ရဲ ဆညူတံဲအ့ပ်ိရာဝင်ချန်ိ" ပုြံပင်က   

အပါအဝင် အဂ  လိပ်စာစကားဝုိင်းက  ၊ eာဏ်စမ်းက  ှင့် ကဗျာက  စံုလင်စွာြဖင့် ဖတ်စရာမှတ်စရာများ ပါရိှေကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁



စာမျက်ှာ   ၁၇  သို  

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၁  ခုှစ်၊  ဇူလိုင်လ  ၂၂  ရက်

၁။ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ိဝုင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ု 

သည့် ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပဲွှင့်စပ်လျ်း၍ ကချင်ြပည်နယ် မိနယ် ၁၈ မိနယ်၊ ကယား 

ြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်တို၏  မဲစာရင်းများကို တစ်မိနယ်ချင်း 

အလိုက်  အေသးစိတ်စိစစ်ခဲ့ပီး  မိနယ်အသီးသီးရှ ိမဲုံတစ်ခုချင်းအလိုက ်မဲေပးခဲ့မ အေြခအေနများှင့် 

ဆ မလဲက်မှတ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒပဒ်ုမ ၅၃ အရ ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်အလိုက ်ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၊ မိနယ် 

ရတဲပ်ဖဲွမှး၊ မိနယ်လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဦးစီးဌာနဦးစီးမှး၊ မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံေရးပါတီများမ ှကိုယ်စားလှယ်များှင့်အတ ူေြမြပင်ဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး 

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၊ မဲုံမှး/မဲုံအဖွဲဝင်များှင့်လည်း ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင်  ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့ ်

ကရင်ြပည်နယ်တို၌ ေအာက်ပါအတိုင်း ပါဝင်ယှ်ပိင/် ဆ မဲေပးခဲ့ကပါသည-် 

 (က) ကချင်ြပည်နယ ် မိနယ်  ၁၈  မိနယ်တွင ်ိုင်ငံေရးပါတ ီ၁၇ ပါတီကိုယ်စားြပ လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့ ်တစ်သီးပုဂ လလ တ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး   မဲုံေပါင်း  ၉၁၉  ုံတွင်  မဲဆ ရှင်  စုစုေပါင်း ၁၁၅၀၄၀၇ ဦးရှိသည့်အနက် 

၇၆၁၈၅၀ ဦး မဲေပးခဲ့ကသြဖင့ ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၆၆.၂၂ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ပါသည်။

 (ခ) ကယားြပည်နယ ် မိနယ်  ၇  မိနယ်တွင ် ိုင်ငံေရးပါတ ီ၁၂ ပါတီ ကိုယ်စားြပ လ တ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့ ်တစ်သီးပုဂ လလ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး မဲုေံပါင်း ၂၃၃ ုတွံင် မဆဲ ရှင် စစုေုပါင်း ၂၁၂၉၁၆ ဦးရိှသည့အ်နက် ၁၆၂၈၅၇ 

ဦး မဲေပးခဲ့ကသြဖင့ ်မဲေပးမ  ရာခိုင် န်း ၇၆.၄၉ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ပါသည်။

 (ဂ) ကရင်ြပည်နယ်  မိနယ် ၇ မိနယ်တွင် ိင်ုငေံရးပါတ ီ၁၄ ပါတ ီကိယ်ုစားြပ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 

လှယ်ေလာင်းများှင့ ်တစ်သီးပဂု လ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့က 

ပီး မဲုံေပါင်း ၈၅၂ ုံ၊ မဲဆ ရှင် စုစုေပါင်း ၁၂၃၆၈၃၈ ဦး ရှိသည့်အနက် ၆၆၁၆၉၈ ဦး မဲေပးခဲ့ 

ကသြဖင့ ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၅၃.၅၀ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ ကချင်ြပည်နယ် မိနယ် ၁၈ မိနယ်၏  ယခင် ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည့ ်မဆဲ ရှင် 

စာရင်းမှာ ၁၁၅၀၄၀၇ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၇၅၅၈၀၇ ဦးြဖစ ်

သည်။ မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင ်ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရှိသူများမှာ 

၉၂၄၅၂ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့် မဲစာရင်းတွင ်၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင်ေန 

သူများမှာ ၇၆၃၃ ဦး၊ ၂ ကိမ်ပါဝင်ေနသူများမှာ ၁၀၂၈၇၆  ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း အြပန် 

အလှန်စစ်ေဆးြခင်း (Cross Check)အရ မစဲာရင်းထပ်ေနသ ူ၆၀၅၉၀ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် မစဲာရင်း 

တွင် ပါဝင်ေနသ ူ၆၇၉ ဦး၊ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့ေ်နတွင် အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့ဘ် ဲမစဲာရင်း၌ ပါဝင်ေနသ ူ 

၄၉၇ ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၄။ ကချင်ြပည်နယ ် မိနယ် ၁၈ မိနယ်တွင ်မဲုံေပါင်း ၉၁၉ ုံ၊ စုစုေပါင်းထုတ်ယူရရှိခဲ့ေသာ ဆ မဲ 

လက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၁၃၀၁၀၉၄ ြဖစ်ပီး မဲေပးအသုံးြပခဲ့ေသာ လက်မှတ်ြဖတ်ပုိင်းများမှာ ၇၆၁၃၂၄၊ 

ကျန်ရှိရမည့်အေရအတွက်မှာ ၅၃၉၇၇၀၊ ေြမြပင်လက်ကျန ်၅၃၆၈၈၉ ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။ 

ကွာြခားချက်အေနြဖင့် ကျန်ရိှရမည့်အေရအတွက်ထက် ေလျာ့နည်းေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက် ၉၄၄၉ 

ြဖစ်ပီး၊ အပိုေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၆၅၆၈ ြဖစ်သည်။

၅။ ကယားြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်တွင် ယခင်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည့ ်မဆဲ ရှင် 

စာရင်းမှာ ၂၁၂၉၁၆ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ် ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၂၁၄၀၇၄ ဦးြဖစ်သည်။ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင ်ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရှိသူများမှာ ၅၅၅၂ 

ဦး၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် တစ်ခတုည်းြဖင့ ်မစဲာရင်းတွင် ၃ ကမ်ိှင့အ်ထက် ပါဝင်ေနသမူျားမှာ 

၉၃၀ ဦး၊ ၂ ကမ်ိ ပါဝင်ေနသမူျားမှာ ၁၆၆၈၀ ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း 

(Cross Check)အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသ ူ၅၉၁၂ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် မဲစာရင်းတွင ်ပါဝင်ေနသူ 

၂၃၈ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင ်အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့်ဘ ဲမဲစာရင်း၌ ပါဝင်ေနသူ ၄၄ ဦးြဖစ ်

ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၆။ ကယားြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်တွင် မဲုံေပါင်း ၂၃၃ ုံ၊ စုစုေပါင်းထုတ်ယူရရှိခဲ့ေသာ ဆ မဲ 

လက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၂၃၈၈၀၅ ြဖစ်ပီး မဲေပးအသုံးြပခဲ့ေသာ လက်မှတ်ြဖတ်ပိုင်းများမှာ ၁၆၂၈၄၉၊ 

ကျန်ရိှရမည့အ်ေရအတွက်မှာ ၇၅၉၅၆၊ ေြမြပင်လက်ကျန် ၇၅၂၇၆ ြဖစ်ေကာင်း စစိစ်ေတွရိှရသည်။ ကွာြခား 

ချက်အေနြဖင့် ကျန်ရိှရမည့် အေရအတွက်ထက် ေလျာ့နည်းေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက် ၂၄၆၈ ြဖစ်ပီး၊ 

အပိုေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၁၇၈၈ ြဖစ်သည်။ 

၇။ ကရင်ြပည်နယ ်မိနယ် ၇ မိနယ်၏ ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မဲဆ ရှင် 

စာရင်းမှာ ၁၂၃၆၈၃၈ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၁၀၄၇၈၆၅ ဦးြဖစ ်

သည်။ မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင ်ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရှိသူများမှာ 

၂၄၁၉၅၃ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့ ်မဲစာရင်းတွင ်၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင် 

ေနသူများမှာ ၁၅၂၅၈  ဦး၊ ၂ ကိမ်ပါဝင်ေနသူများမှာ  ၁၂၈၂၃၀ ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း 

အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း(Cross Check)အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသ ူ၁၅၂၉၄ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် 

မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသူ ၉၁၇ ဦး၊ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေနတွင် အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့်ဘဲ မဲစာရင်း၌ 

ပါဝင်ေနသူ ၈၂၂  ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၈။ ကရင်ြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်တွင် မဲုေံပါင်း ၈၅၂ ု၊ံ စစုေုပါင်း ထတ်ုယရူရိှခဲေ့သာ ဆ မလဲက်မှတ် 

အေရအတွက်မှာ ၁၃၆၆၂၂၂ ြဖစ်ပီး မဲေပးအသုံးြပခဲ့ေသာ လက်မှတ်ြဖတ်ပိုင်းများမှာ ၆၄၁၈၄၈၊ ကျန်ရှိရ 

မည့အ်ေရအတွက်မှာ ၇၂၄၃၇၄ ၊ ေြမြပင်လက်ကျန် ၆၅၄၀၂၉ ြဖစ်ေကာင်း စစိစ်ေတွရိှရသည်။ ကွာြခားချက် 

အေနြဖင့် ကျန်ရိှရမည့်အေရအတွက်ထက် ေလျာ့နည်းေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက် ၇၂၂၇၂ ြဖစ်ပီး၊ အပုိ 

ေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၁၉၂၇ ြဖစ်သည်။     

၉။ ကချင်ြပည်နယ်၊  ကယားြပည်နယ်ှင့်  ကရင်ြပည်နယ်တို၏  မဲဆ ရှင်စာရင်းများှင့် ြပည်သူ  

လ တ်ေတာ်ဆ မဲလက်မှတ်များ ေြမြပင်စစ်ေဆးေတွရှိချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-်

စ်
တိုင်း/ 

ြပည်နယ်

ြပည်သူလ တ်ေတာ် အမျိးသားလ တ်ေတာ်
တိုင်း/ြပည်နယ်

လ တ်ေတာ်

တိုင်းရင်းသား

လူမျိး
မိနယ်

အေရ

အတွက်

မဲုံ

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

စာရင်း

လဝက 

စာရင်း

ထုတ်ယူ

ရရှိ
အသုံးြပ

ကျန်ရမည့် 

မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်

လက်ကျန်

ကွာြခားချက်

မဲဆ နယ်
ယှ်ပိင်

ဦးေရ
မဲဆ နယ်

ယှ်ပိင်

ဦးေရ
မဲဆ နယ်

ယှ်ပိင်

ဦးေရ
မဲဆ နယ်

ယှ်ပိင်

ဦးေရ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ကချင် ၁၈ ၁၀၁ ၁၂ ၇၅ ၃၆ ၂၀၉ ၄ ၂၅ ၁၈ ၉၁၉ ၁၁၅၀၄၀၇ ၇၅၅၈၀၇ ၁၃၀၁၀၉၄ ၇၆၁၃၂၄ ၅၃၉၇၇၀ ၅၃၆၈၈၉ ၉၄၄၉ ၆၅၆၈

၂ ကယား ၇ ၄၈ ၁၂ ၈၃ ၁၄ ၉၉ ၁ ၇ ၇ ၂၃၃ ၂၁၂၉၁၆ ၂၁၄၀၇၄ ၂၃၈၈၀၅ ၁၆၂၈၄၉ ၇၅၉၅၆ ၇၅၂၇၆ ၂၄၆၈ ၁၇၈၈

၃ ကရင် ၇ ၃၄ ၁၂ ၆၁ ၁၄ ၈၀ ၃ ၂၄ ၇ ၈၅၂ ၁၂၃၆၈၃၈ ၁၀၄၇၈၆၅ ၁၃၆၆၂၂၂ ၆၄၁၈၄၈ ၇၂၄၃၇၄ ၆၅၄၀၂၉ ၇၂၂၇၂ ၁၉၂၇

ကချင်ြပည်နယ် မိနယ် ၁၈ မိနယ်၏ ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မဲဆ ရှင်စာရင်းမှာ ၁၁၅၀၄၀၇ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ 

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ 

၇၅၅၈၀၇ ဦးြဖစ်သည်။ မဆဲ ရှင်စာရင်းများတွင် ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရှိသူများမှာ ၉၂၄၅၂ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်

ေရးကတြ်ပားအမတ်ှတစ်ခတုည်းြဖင့ ်မစဲာရင်းတင်ွ ၃ ကမ်ိှင့အ်ထက ်ပါဝငေ်နသမူျားမှာ ၇၆၃၃ ဦး၊ ၂ ကမ်ိပါဝငေ်နသမူျားမှာ ၁၀၂၈၇၆ ဦး၊ ြပညန်ယ် 

အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း(Cross Check)အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသူ ၆၀၅၉၀ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် မဲစာရင်း 

တွင် ပါဝင်ေနသူ ၆၇၉ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင် အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့်ဘဲ မဲစာရင်း၌ ပါဝင်ေနသူ  ၄၉၇ ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရ

ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁



  စာမျက်ှာ  ၁၆  မှ

၁၀။ ယခင်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က  ၁၇- ၁၁- ၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ ေကညာချက် အမှတ်(၃၂/ 

၂၀၁၇) ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း  

ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။      ယင်းေနာက်     ယခင်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည ်

၄- ၁၂- ၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ ေကညာချက်အမှတ ်(၃၃/၂၀၁၇)ှင့် ၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါေကညာချက်အမှတ ်

(၃၄/၂၀၁၇)တိုြဖင့ ်တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများတွင် NLD ပါတ ီအမာခမံျား 

ထည့်သွင်း၍ ဖဲွစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း ေကညာချက်များကုိ ထပ်မံထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ ေကညာ 

ချက်များတွင် တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များမှ ခန်အပ်လိသုမူျားအား ဥက   ှင့ ်အဖဲွဝင်များအြဖစ် 

ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၁၁။ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး၏ ၄-၈- ၂၀၂၀ ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၇ / ၄၆၄- အေထွေထွ/ အဖရ(၂၀၂၀) 

ြဖင့ ် န်ကားချက်အရ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွမှ ၅- ၈- ၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် ဦးေဆာင်သည့် 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲကိ ုဖွဲစည်းခဲ့ရာ ယင်းအဖွဲေကာင့်ပင ်

လဦူးေရစာရင်းများထပ်ကာ မဆဲ ရှင်စာရင်းများ ၂ ကမ်ိ၊ ၃ ကမ်ိှင့အ်ထက် ပါဝင်မ များြဖစ်ပွားခဲရ့ေကာင်း 

စိစစ်ေတွရှိရသည်။ ယင်းအဖွဲ၏  န်ကားချက်အရ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှလူဦးေရ 

စာရင်းများ  ကျန်ရှိေသးေကာင်း  ထပ်မံေပးပိုလာသည့ ် စာရင်းများကိ ုမိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖဲွခဲွံုးများအေနြဖင့် မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင် ထပ်မံထည့်သွင်းခ့ဲရေကာင်း ေတွရိှရသည်။ သက်ဆုိင်ရာ 

အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာန (ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအပ်ုစ)ုတိုမှ ေအာက်ေြခတွင် ေသချာစွာ စစိစ်ြခင်းမရိှဘ ဲ

ထပ်မေံပးပိုလာသည့ ်လဦူးေရစာရင်းများေကာင့ ်မဆဲ ရှင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ပီးသမူျား ထပ်မပံါဝင်လာသြဖင့ ်

မဲစာရင်းများ ေဖာင်းပွြခင်း၊ ထပ်ြခင်းများြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၁၂။ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တုိတွင် မဲစာရင်းများြပစုရန်အတွက် လဦူးေရ 

စာရင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူရာတွင ်ရပ်/ေကျးအုပ်ချပ်ေရးမှးများက ဥက   အြဖစ် ပါဝင်သည့် 

လူဦးေရစာရင်း ေကာက်ယူေရးလုပ်ငန်းအဖွဲက အဓိကေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ မဲဆ ရှင်စာရင်းများ ေြမြပင ်

ေကာက်ယရူာတွင် NLD အစိုးရက ခန်အပ်ထားသည့ ်ရပ်/ေကျးအပ်ုချပ်ေရးမှးများှင့ ်အချိေနရာများတွင် 

NLD ပါတီ၏ ေအာင်ိုင်ေရးအဖွဲများ ပူးေပါင်းေကာက်ယူေကာင်း စိစစ်သိရှိရသည်။ ယင်းသို စာရင်းများ 

ေကာက်ယူရာတွင် ရပ်ကွက်/ ေကျးရာအတွင်း အမှန်တကယ် ေနထုိင်ြခင်း ရိှ/မရိှ၊ ုိင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ် 

ရှိ/မရှိ၊ သက်ဆိုင်ရာ  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒအရ  မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်ိုင်ြခင်း 

မရှိခဲ့သည့်အတွက ် မဲစာရင်းတွင ် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရှိသူများ  အစုလိုက်  အပံလိုက ်ပါဝင်ြခင်း၊ 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ်တစ်ခုတည်းြဖင့ ်မဲစာရင်း ၂ ကိမ်၊ ၃ ကိမ်ှင့်အထက ်ပါဝင်ေနြခင်းတိုကိ ု

စိစစ်ေတွရှိရသည်။ သက်ဆိုင်ရာ  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒအခန်း(၆)  မဲစာရင်းြပစုြခင်းပါ ပုဒ်မ 

၁၅(ဂ)တွင် “မဆဲ နယ်များရိှ ဆ မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူမည်သမူဆိ ုသက်ဆိင်ုရာမဆဲ နယ်၏ မစဲာရင်းတစ်ခမှုအပ 

အြခားမဲဆ နယ်၏ မဲစာရင်းများ၌ တစ်ချနိ်တည်းတွင် အမည်စာရင်း ပါဝင်ြခင်းမရှိေစရ”ဟု ြပ  ာန်းထား 

ေသာ်လည်း မစဲာရင်းများ ေကာက်ယရူာတွင် ဥပေဒှင့ည်ွီတ်ြခင်းမရိှေသာ မှားယွင်းမ များကိေုတွရိှရသည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒပုဒ်မ ၁၉(ခ)အရ မဲစာရင်းတွင ်ပါဝင်ခွင့်မရှိဘ ဲပါဝင်ေကာင်း 

ေတွရှိလ င် ထိုအမည်များကိ ုမဲစာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ရမညဟ်ု ြပ  ာန်းထားေသာ်လည်း ပယ်ဖျက်ြခင်းမရှိဘ ဲ

ထည့်သွင်းမဲေပးခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၁၃။ အသက် ၆၀ ှစ်ှင့်အထက်  မဲဆ ရှင်များ  ကိတင်မဲေပးရန်အတွက ် ေရးေကာက်ပွဲေနမတိုင်မ ီ 

၂၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေနမှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း ယခင ်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က 

 န်ကားချက်ထတ်ုြပန်ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည့်အတွက် ကိတင်ဆ မမဲျား ေကာက်ခရံာတွင် အချိေနရာများ၌ 

NLD ပါတ ီေအာင်ိင်ုေရးအဖဲွများ ပါဝင်၍ ေနအိမ်များသုိ သွားေရာက်ကာ ေဆာင်ရက်ခဲ့ကသြဖင့ ်ဥပေဒှင့် 

မညီေသာ  မဲေပးမ ြဖစ်စ်များ  ေပ ေပါက်ခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့်စပ်လျ်း၍ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

 န်ကားချက်အရ မမိမိဆဲ နယ်သို ြပန်လည်ဆ မေဲပးြခင်းမြပိင်ုသည့ ်မဆဲ ရှင်များ ကိတင်ဆ မေဲပး 

ရန် အသေိပးေကညာချက်ကိ ု   ၈- ၁၀- ၂၀၂၀ ရက်ေနှင့ ်  န်ကားချက်ကိ ု၁၁- ၁၀- ၂၀၂၀ ရက်ေနတိုတွင် 

ယခင်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင်က ထတ်ုြပန်ေကညာ ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ ယင်း န်ကားချက် 

များေကာင့် မဲစာရင်းများထပ်ြခင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရိှသူများ အစုလုိက် အပံလုိက် မဲစာရင်းတွင် 

ထည့်သွင်း၍ မဲေပးခဲ့ြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။ 

၁၄။ မဆဲ ရှင်များ ဆ မေဲပးသည့အ်ခါတွင် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်မရိှသ ူမဆဲ ရှင်များ မေဲပးခွင့ရ်ရိှေရး 

အတွက် ယခင်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က  ၁၉- ၈- ၂၀၂၀ ရက်ေနတွင်  န်ကားချက်ထတ်ုြပန်၍ 

ေဆာင်ရက်ခဲ့သြဖင့ ်  မဲုံများတွင ်  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ ်  စိစစ်မ မြပိုင်ေသာ  မဲဆ ရှင်သက်ေသခ ံ

လက်မှတ်များြဖင့် မဲေပးခ့ဲြခင်းေကာင့် သက်ဆုိင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒများှင့် ညီွတ်မ မရိှ 

ေသာ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်မရိှသမူျား မေဲပးခွင့ြ်ပခဲြ့ခင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ် တစ်ခတုည်းြဖင့် 

၂ ကိမ်၊ ၃ ကိမ်ှင့်အထက ်မဲစာရင်းတွင ်ပါဝင်သူများ မဲေပးခွင့်ရရှိခဲ့ကသြဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ ပဒ်ုမ ၅၉ ပါ ြပ  ာန်းချက်များကိ ုကျးလွန်ေဖာက်ဖျက်မ များရိှခဲေ့ကာင်း စစိစ်ေတွရိှရပါ 

သည်။ ေရးေကာက်ပွဲေနတွင ်  မဲုံများ၌ အသုံးြပခဲ့သည့ ်ဆ ြပအမှန်ြခစ်တံဆိပ်တုံးများှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်UEC တံဆိပ် မပါရှိသည့် အမှန်ြခစ် တံဆိပ်တုံး ိုက်ှိပ်ထားေသာ မဲလက်မှတ်များကိ ု

ေတွရှိပါကလည်း ခိုင်လုံမဲအြဖစ ်သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း  န်ကားခဲ့ြခင်းသည ်မဲေရတွက်မ များတွင် 

 ပ်ေထွးမ များကိ ုြဖစ်ေပ ေစခဲ့သြဖင့ ်မဲရလဒ်များ မှန်ကန်မ တမ မရှိေကာင်း  စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၁၅။ အထက်ပါ မဲစာရင်းများ အေရအတွက်များြပားစွာ မဲုံတိုင်း၌ မှားယွင်းမ များ ြဖစ်ေပ ရြခင်းသည ်

မေတာ်တဆ ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ မှားယွင်းမ မျိး မဟုတ်ဘဲ ကိတင်ကံစည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းေကာင့်သာြဖစ ်

ေကာင်း  စိစစ်ေတွရှိရသည်။  ထိုြပင ် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့ ် ဖွဲစည်းြခင်း၊ မဲစာရင်း 

ေကာက်ယူြခင်း၊ မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်း၊ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ေစ့စပ်ညိ  င်းေရးေကာ်မတီများဖွဲစည်းြခင်း၊ 

ကိတင်ဆ မေဲပးြခင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွေန  ဆ မေဲပးြခင်းစသည့် ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းေဆာင်ရက် 

မ အဆင့်ဆင့်တွင် NLD ပါတီအေနြဖင့် အုပ်ချပ်ေရးအာဏာကိ ုအလွဲသုံးစားြပလုပ်၍ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက ်

မေလျာ်ဩဇာအသုံးြပကာ မသမာမ များ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရသည့်အြပင ် အြခားိုင်ငံေရးပါတ ီ

များှင့်  လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏  မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအပါအဝင ် ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ 

လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ များ အားလုံးကိ ုကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်/ 

တားြမစ်ချက်ကိ ုအလွဲသုံး၍လည်းေကာင်း၊ အုပ်ချပ်ေရးအာဏာကိ ုအလွဲသုံး၍လည်းေကာင်း ကန်သတ် 

ထန်ိးချပ်၍ ိင်ုငေံတာ်အာဏာကိ ုမတရားရယူိင်ုရန် ကိတင်ကစံည်ေဆာင်ရက်ခဲြ့ခင်း၊ ယခင် ြပည်ေထာင်စ ု

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အေနြဖင့်လည်း တရားဝင်အပ်ှင်းထားေသာ  လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ  အလွဲသုံးစားြပကာ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကိ ုေကျာ်လွန်ေဖာက်ဖျက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းတိုကိ ုစိစစ်ေတွရှိရသည်။

၁၆။ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့ ်ကရင်ြပည်နယ်တို၏ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထ ွ

ေရးေကာက်ပဲွသည် အထက်ပါ စစ်ေဆးေတွရိှချက်များအရ  သက်ဆိင်ုရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ/ 

နည်းဥပေဒများှင့် ညီွတ်မ မရှိသည်ကို စိစစ်ေတွရှိရသည့်အြပင ်လွတ်လပ်၍ တရားမ တမ မရှိေကာင်း 

ေပ လွင်ထင်ရှားပါသည်။ သုိြဖစ်၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ုိဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲသည့် ပါတီစံု 

ဒီမုိကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပဲွှင့်စပ်လျ်း၍ ကချင်ြပည်နယ် မိနယ် ၁၈ မိနယ်၊ ကယားြပည်နယ် 

မိနယ် ၇ မိနယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ ်မိနယ် ၇ မိနယ်တို၏ ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊ အမျိးသားလ တ်ေတာ်၊ 

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်တိုအတွက် လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များှင့် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်များအတွင်း 

တိုင်းရင်းသားလူမျိး လ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခဲ့ေသာ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ ်

များကို ဥပေဒှင့်အညီ ပယ်ဖျက်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

 ကယားြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်တွင် ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မဲဆ ရှင်စာရင်းမှာ ၂၁၂၉၁၆ ဦး၊ အလုပ် 

သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး 

ဆ မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သမူျားမှာ ၂၁၄၀၇၄ ဦးြဖစ်သည်။ မဆဲ ရှင်စာရင်းများတွင် ိင်ုငသံား၊ ဧည့်ိင်ုငသံား၊ ိင်ုငသံားြပခွင့ရ်သ၊ူ လက်မှတ် 

မရှိသူများမှာ ၅၅၅၂ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် တစ်ခုတည်းြဖင့် မဲစာရင်းတွင် ၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင်ေနသူများမှာ 

၉၃၀ ဦး၊ ၂ ကိမ်ပါဝင်ေနသူများမှာ ၁၆၆၈၀ ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း(Cross Check)

အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသူ ၅၉၁၂ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက်မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသူ ၂၃၈ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင် 

အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့်ဘဲ မဲစာရင်း၌ ပါဝင်ေနသူ ၄၄ ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရ

 ကရင်ြပည်နယ် မိနယ် ၇ မိနယ်၏ ယခင်ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည့ ်မဆဲ ရှင်စာရင်းမှာ ၁၂၃၆၈၃၈ ဦး၊ အလပ်ုသမား၊ 

လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်၊ ိဝုင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မေဲပးပိင်ုခွင့် 

ရိှသမူျားမှာ ၁၀၄၇၈၆၅ ဦး ြဖစ်သည်။ မဆဲ ရှင်စာရင်းများတွင် ိင်ုငသံား၊ ဧည့်ိင်ုငသံား၊ ိင်ုငသံားြပခငွ့ရ်သ၊ူ လက်မှတ်မရိှသမူျားမှာ 

၂၄၁၉၅၃ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့် မဲစာရင်းတွင် ၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင်ေနသူများမှာ ၁၅၂၅၈  ဦး၊ 

၂ ကိမ်ပါဝင်ေနသူများမှာ  ၁၂၈၂၃၀ ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း(Cross Check)အရ 

မဲစာရင်းထပ်ေနသူ ၁၅၂၉၄ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသူ ၉၁၇ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင် 

အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့်ဘဲ မဲစာရင်း၌ ပါဝင်ေနသူ ၈၂၂  ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရ

ဇူလုိင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁



ဇူလိုင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

ေကျာပိုးအိတ်ေလးကိ ုချကီာလွယ်ခဲ့သူ

စာေရးသူ တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ) (ဗိုလ်မှးချပ်တင့်ေဆွ)ှင့် ဗိုလ်မှးချပ်သန်းွန်  (နမခ) တိုင်းမှးတို 

ဂျံခင်းများ ကည့် စ်။

ဂျပန်ြပည် စစ်ပညာသင်ဘဝ ဖူဂျရီာမေတာင်ေြခ ေလ့ကျင့်ေရးစခန်း၌ ပထမပတ်ှင့် ဒုတိယပတ်မှ 

ရဲေဘာ်ရဲဘက်များ စုေပါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံိုက်စ်။

(ယမန်ေနမှ အဆက်)  

စာေရးသကူ  “အန်တစီန်းသည်  လက်မထပ်ခင်က 

ပင် ိင်ုငအံတွက်  ထိသုိုေသာလိုက်ေလျာမ များကိ ု

ြပခဲရ့သည်မဟတ်ု၊   စစ်သားတစ်ေယာက်၏ဇနီး၊ 

စစ်တိက်ုထွက်ေနေသာ ေယာက်ျားတစ်ေယာက်၏ 

ဇနီးမယားဘဝ၊   ိုင်ငံကေပးအပ်ေသာ  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရေသာ  မင်းခေယာက်ျားတစ်ေယာက် 

၏    ဇနီးမယားအေနြဖင့ ်  ှစ်ေပါင်း    ၆၀  ကာမ  

ချစ်ြမတ်ိုးစွာြဖင့ ်လိက်ုေလျာမ များကိ ု က န်ေတာ့် 

အား ေပးအပ်ခ့ဲပါ၏ ” ဟ ု ဇနီးသည်၏  နားလည် 

ေပးိင်ုမ ၊       လိက်ုေလျာမ များကိ ု    အသအိမှတ်ြပ 

ထည့သွ်င်းေဖာ်ြပထားရာ  သစ ာတရားကိ ု အေလး 

အနက်မထားေတာ့သည့ ်   ယေနေခတ်အတွက် 

အားကျအတုယူဖွယ်ြဖစ်သည်။

အှစ် ၆၀ ေကျာ် ြဖတ်သန်းခဲ့သည့်   

အေတွအကံများ

တပ်မေတာ်သားတစ်ဦးအြဖစ် ရခုိင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်တိုမှသည ်ဧရာ 

ဝတီတိုင်း၊ ထိုမှတစ်ဖန် ပဲခူးိုးမေပ သို ေြခချခဲ့ရ 

ြပန်သည်။ ထိုေနာက်တွင် အေရှေတာင်တိုင်းစစ ်

ဌာနချပ်    တုိင်းမှးအြဖစ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ 

သည်။   ေပးအပ်ထားသည့တ်ာဝန်များကိ ု   ဗုံးသ၊ံ 

အေြမာက်သံ၊           ေသနတ်သံများအကားတွင ်

ကိယု့်ိင်ုင၊ံ ကိယု့လ်မူျိးအတွက်   ရင်ေြမကတတ်ု 

အေနြဖင့် ေရးသားထားသည်။

စာအုပ်တွင်     ထိုေခတ်  ထိုအခါ      ြမန်မာ့ 

လွတ်လပ်ေရးရယရူန်  ကိးပမ်းစ်က ြမန်မာလငူယ် 

တို၏ ရည်မှန်းချက်၊ ေမ ာ်လင့ခ်ျက်၊ လွတ်လပ်လိသုည့ ်

စိတ်ဓာတ်၊   တစ်ဦးကိုတစ်ဦး    ကူညီိုင်းပင်းသည့ ်

စတ်ိဓာတ်များကိ ု   ေဖာ်ကျးေရးဖဲွထားရာ     ယေန  

ေခတ်လငူယ်များအေနြဖင့ ်  သမိင်ုးထမှဲ   သင်ခန်းစာ 

ရယေူစလိသုည့ ်စာေရးသ၏ူစတ်ိေစတနာကိ ုိုးရှင်း 

စွာေတွြမင်ရသည်။

ထိုြပင်     စာေရးသသူည်      သခူဏတာတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲေ့သာ ေကျာက်ြဖှင့ ်နယ်စပ်ေဒသများ 

ကိ ုမေမ့ုိင်သည့်အတွက် မှတ်မှတ်ရရ ထူးထူးြခားြခား 

ြဖစ်ရပ်ဆန်းများ၊ ြပည်တွင်းေသာင်းကျန်းမ  ိှမ်နင်း 

ေရးအတွက်   သမားိုးကျမဟတ်ုေသာ   စစ်ဆင်ေရး 

ဆင် ဲခဲ့ရပုံများ၊   ၁၉၆၉    ခုှစ်တွင် အေရှေတာင ်

တုိင်းစစ်ဌာနချပ်  တုိင်းမှးဘဝြဖင့် ကရင်ြပည်နယ်၊ 

မွန်ြပည်နယ်၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးစသည့ ်ေဒသ 

တစ်ခုလံုး၏ စီးပွားေရး၊ ိင်ုငေံရး၊ စစ်ေရး၊ လုံ ခံေရး၊ 

ေအးချမ်းသာယာေရးတိုအတွက် ေဆာင်ရက်ခဲရ့ပုမံျား 

ကို အချတိ်အဆက်မိမိ လိုတိုရှင်းေဖာ်ြပထားသည်။ 

အသိအြမင်၊ ဗဟုသုတတိုးပွားေစမည်ြဖစ်

အရပ်ဘက်သို ေြပာင်းေရ လာပီး      ကာကွယ် 

ေရးဝန်ကီးဌာနတွင် ဒတုယိဝန်ကီးအြဖစ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပုံ၊ အမှတ်    (၁)  စက်မ ဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးအြဖစ်ေဆာင်ရက်ခဲပ့ု၊ံ ြမန်မာိင်ုင၏ံ စက်မ  

အခင်းအကျင်းသမိုင်း၊         အသိပညာဖွံဖိးမ ှင့် 

သေုတသနလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးြခင်း၊ အထည် 

ှင့ ်အထည်ချပ်စက်ုမံျား၊ သကားစက်ှင့ ်အြခား 

စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ စက်မ နယ်ေြမများ 

ထေူထာင်ြခင်း၊  ဘလိပ်ေြမှင့ ်သမံဏစိက်ု ံအပါ 

အဝင်   အြခားစက်ုံများကိ ုတိုးတက်ေအာင်ြမင ်

ေအာင် ေဆာင်ရက်ခဲပ့ုမံျား၊ ေပးအပ်သည့ေ်နရာတွင် 

ေပးအပ်သည့်တာဝန်ကုိ ေကျပွန်ေအာင် ထမ်းေဆာင် 

ခဲ့ပုံများကိ ု    ေဖာ်ြပထားရာ   စာ သူတိုအတွက်    

သမုိင်းဆုိင်ရာအချက်အလက်များကုိ ေလ့လာုိင် 

ြခင်းြဖင့ ်   အသအိြမင်၊    ဗဟသုတုတိုးပွားေစမည် 

ြဖစ်သည်။

စာေရးသူ၏   ဘဝြဖတ်သန်းမ များှင့်အတူ 

ြမန်မာဆ့ိရှုယ်လစ်လမ်းစ်ပါတအီေကာင်း တေစ ့

တေစာင်းှင့ ် ိင်ုငေံတာ်ကိ ုဆိရှုယ်လစ်စီးပွားေရး 

စနစ်ြဖင့်     ချတီက်ခဲ့ပုံများကို     တစ်ဆက်တည်း 

ေဖာ်ြပခဲသ့ည်။    စမီခံန် ခဲွမ အပိင်ုးတွင်    အထက်မှ 

ချမှတ်ထားသည့် န်ကားချက်ကိ ုေအာက်ေြခတွင် 

လိရုာဆဲွ၍ လွန်ကစွဲာ ြပလပ်ုမိကြခင်းများေကာင့ ်

ပါတီကို ယုံကည်မ ေလျာ့နည်းခဲ့ရပုံများ၊  ပါတီ၏ 

အားနည်းချက်၊  ချိယွင်းချက်များေကာင့်  ြမန်မာ့ 

ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစ်ပါတီှင့ ်အစိုးရသည ်၁၉၈၈ 

ခုှစ်တွင် ပိကဲွကျဆံုးခ့ဲရပံုများကုိ သံုးသပ်တင်ြပ 

ထားသည်ကိ ုေတွရသည်။ 

ဤစာအပ်ုတွင် ိင်ုငံေ့ကာင်းကျိး၊     ိင်ုငသံား 

များ၏ေကာင်းကျိးကိ ုစတ်ိေစတနာြဖင့ ်အပင်ပန်း 

အဆင်းရဲခံပီး          မည်မ ပင်ေကာင်းမွန်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေစကာမ ူ  စနစ်မမှန်ကန်ပါက၊ ဥပေဒ 

အေကာင်းှင့် ညီွတ်မ မရိှပါက ရလဒ်မေကာင်း 

ုိင်ေကာင်း၊ အချန်ိအခါေစာလွန်းြခင်း၊ ေနာက်ကျ 

ြခင်းတိုကလည်း အေြဖမှားများကိ ုြဖစ်ေပ ေစတတ် 

ေကာင်းကိ ုသင်ခန်းစာယူိင်ုရန် ပွင့ပွ်င့လ်င်းလင်း 

ေဝဖန်ေထာက်ြပထားသည်။ 

                               စာမျက်ှာ ၁၉ သို  

ထိေုခတ်  ထိအုခါ   ြမန်မာလွ့တ်လပ်ေရးရယရူန်  ကိးပမ်းစ်က 

ြမန်မာလငူယ်တို၏   ရည်မှန်းချက်၊   ေမ ာ်လင့ခ်ျက်၊    လွတ်လပ် 

လိသုည့စ်တ်ိဓာတ်၊ တစ်ဦးကိတုစ်ဦး ကညူီိင်ုးပင်းသည့ ်စတ်ိဓာတ် 

များကိ ု   ေဖာ်ကျးေရးဖဲွထားရာ ယေနေခတ်လငူယ်များအေနြဖင့်   

သမိင်ုးထမှဲ  သင်ခန်းစာရယေူစလိသုည့ ် စာေရးသ၏ူစတ်ိေစတနာ 

ကို ိုးရှင်းစွာေတွြမင်ရ။

စာေရးသူ တင့်ေဆွ(ဖျာပုံ) (ဗိုလ်မှးချပ် တင့်ေဆွ) ေဟာင်ေကာင်ရှိ အထည်ချပ်စက်ုံတွင ်

ကည့် ေလ့လာစ်။

တာရာ

ြပလျက ်  ေသနတ်ကိုင်    တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင်း 

အှစ် ၆၀ ေကျာ်  ြဖတ်သန်းခဲ့သည့်   အေတွအကံ 

များ၊   လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက ်  ညီေနာင်စစ်သည်တို၏ 

စစ်ေရးစစ်ရာ  တိုက်ရည်ခိုက်ရည်များအေကာင်း 

ကုိလည်း  အသိအမှတ်ြပဂုဏ်ယူကာ   က  တစ်ခု 



ဇူလုိင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၈ မှ

စာေရးသသူည် ဘဝေနဝင်ချန်ိအတွက် တရား 

ဓမ တိုကို     ြပင်ဆင်ေနပုံများလည်း    ပါဝင်ရာ 

ဤစာအပ်ုမှ စာ သတူိုအတွက် ေလာကဓရှံစ်ပါး၏ 

ထေုထာင်းမ များ၊   ဝမ်းသာ၊   ဝမ်းနည်းခစံားမ များကိ ု

မတန်ုမလ ပ်ရင်ဆိင်ုိင်ုသည့ ် စတ်ိဓာတ်ခွန်အားများ 

ရရှိေစမည်ြဖစ်သည်။ 

စာအုပ်တွင်   စာေရးသူ၏    ဇနီးသည်ှင့် 

လက်ထပ်သည့်ေနမှ  ဓာတ်ပံု၊   လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက် 

များှင့ ်ိက်ုကူးထားသည့ဓ်ာတ်ပု၊ံ ဝန်ကီးအဖဲွဝင် 

များှင့်ပံုများ၊  တုတ်ြပည်ခရီးစ်မှ   ဓာတ်ပံုများ၊ 

ဂျပန်စစ်ပညာသင်ဘဝ ေကျာင်းသားဘဝဓာတ်ပံု၊  

ဖဂူျရီာမေတာင်ေြခေလက့ျင့ေ်ရးစခန်းတွင် ရေဲဘာ် 

ရဲဘက်များှင့်အတူုိက်ထားသည့်     ဓာတ်ပံုများ 

စသည်ြဖင့ ်   ဓာတ်ပုံများစွာကိ ု   ေဝေဝဆာဆာ 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားရာ         ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ 

ပန်းချကီားတစ်ချပ်သည ်          စကားလုံးေပါင်း 

ေထာင်ေသာင်းှင့ည်သီည်ဆိသုည့အ်တိင်ုး   စာ သ ူ

တို၏အသိအြမင်ကို   ပိုမိုကျယ်ြပန်ေစိုင်မည်ဟု 

ယူဆမိပါသည်။

ဤေကျာပိုးအိတ်ေလးကိ ု        ချကီာလွယ် 

စာအုပ်တွင်   စာေရးသူတင့်ေဆ(ွဖျာပုံ)၏      ဘဝ  

ြဖစ်ရပ်များ၊     ြဖတ်သန်းခဲ့သည့်    ေခတ်စနစ်တို၏ 

ထင်ဟပ်မ များ၊   ိင်ုငေံရးအေြခအေန၊   ဘဝအေတွ 

အကံတိုကိ ု  သတု၊  ရသ ေရာယှက်ြခယ်မ န်းထားရာ 

ေလလ့ာသင်ခန်းစာယ၍ူ ြပြပင်သင့သ်ည်ကိ ုြပြပင်၊ 

အတုယူသင့်သည်ကုိ အတုယူ၊ စွန်ပယ်သင့်သည်ကုိ 

စွန်ပယ်ြခင်းြဖင့ ်          ေအာင်ြမင်သည့ဘ်ဝတစ်ခကုိ ု

တည်ေဆာက်သွားိုင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက ်ဖတ်  

သင့်သည့် စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်အြဖစ် မိတ်ဆက် 

ေပးလိုက်ရပါသည်။ ဝန်ကီးချပ် ဦးေမာင်ေမာင်ခှင့ ်  တပ်မေတာ်အရာရိှကီးများအား    ဖတ်ိေခ ၍    အထည်ချပ်စက်ု ံ

အမှတ် (၂) ကို လိုက်လံြပသစ်။

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး

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

ယခုြဖစ်စ်ကာလအတွင်း လူသတ်မ ၊ လုယက်မ ၊ မီး  မ ၊ မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ 

လုံ ခံ ေရးတပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့် 

ြပည်သူအချိအား  အုပ်စုဖွဲ  ကိုယ်ထိလက်ေရာက်တိုက်ခိုက်မ ၊   အစုိးရပိုင်  

အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  နက်  င်းစွာ 

ကာယကေံြမာက် ပါဝင်သမူျားမှအပ စိုးရမ်ိစတ်ိေကာင့ ်ထွက်ေြပးတမ်ိးေရှာင်ေနက 

သည့်  ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ် 

အသီးသီးမှ ပုဂ ိလ်များ၊ ိုင်ငံသားများအား ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

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

များသည် EAO များတည်ရိှရာေနရာများှင့ ်ြပည်ပုိင်ငံများသုိ စုိးရိမ်စိတ်များြဖင့် တမ်ိးေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ ိလ်များ၊ ိုင်ငံသားများအား ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမ ှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသုိ  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စုိးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ေရတာရှည်မိနယ်၌ ကျပ်သန်ိး ၁၃၀၀ ေကျာ်ကန်ုကျမည့ ်ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုတံည်ေဆာက်မည်
ေရတာရှည ်  ဇူလိုင်   ၂၂

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ေရတာရှည်မိနယ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်ေရးှင့်  ေရာဂါပိုး 

ေတွရှိပီး      စင်တာအသီးသီး၌   ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူသူများအတွက် လုိအပ်ချက်များ 

ရှိပါက အခက်အခဲမရှိေစရန် မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန် 

ေရးေကာ်မတီ၏ စီမံကီးကပ်မ ြဖင့် မိမိမိဖများ၊ 

ကုသုိလ်ရှင်များ စုေပါင်းမတည်လှဒါန်းေငွများြဖင့် 

ကသံွယ်ေကျးရာအပ်ုစ ုရန်ကန်ု-မ ေလးကားလမ်း 

အနီး ေတာင်နန်ခ န်ေကျးရာေန ဦးမျိးဝင်းထွန်း(သခု 

ေရ ြပည့်စု)ံမိသားစု လှဒါန်းေသာ ေပ  ၆၀ x ေပ ၆၀ 

ရှိ    ေြမကွက်ေနရာတွင ်  ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံကိ ု

ကျပ်သိန်း ၁၃၂၀ အကုန်အကျခံ တည်ေဆာက်သွား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။    

“အခုေလာေလာဆယ်ေတာ့   ေြမေနရာကုိ 

ရှင်းလင်းတ့ဲလုပ်ငနး်ေတွ     ေဆာင်ရက်ေနပါပီ။ 

က န်ေတာ်တို     အြမန်ဆုံးအေကာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်သွားမှာပါ”ဟု      ေြမကွက်အလှရှင ်  

ဦးမျိးဝင်းထွန်းက ေြပာသည်။ လက်ရှိေဆာင်ရက ်

လျက်ရိှေသာ လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ လုိအပ်ချက် 

များကိ ုြဖည့ဆ်ည်းေဆာင်ရက်ေပးိင်ုရန်      မိနယ် 

စမီအံပ်ုချပ်မ ေကာင်စဦက    ဦးဥက ာသန်းှင့ ်တာဝန် 

ရိှသမူျားက      ယေနနနံက်ပိင်ုးတွင်     ေအာက်ဆဂီျင် 

စက်ုံ   တည်ေဆာက်မည့်ေနရာသို   သွားေရာက ်

ကည့် ပီး အလှရှင် မိမိမိဖများ၊ ေြမေနရာလှဒါန်း 

သည့်       ဦးမျိးဝင်းထွန်း(သုခေရ ြပည့်စုံ)တိုှင့ ်

ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့သည်။ 

ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံ   တည်ေဆာက်ေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ ဦးေအးိုင်(ရီရှင်း)က “က န်ေတာ်တို 

ကန်ုကျမ ခန်မှန်းထားတာက ကျပ်သိန်း ၁၃၂၀ ေလာက် 

ရိှပါတယ်။ ေလာေလာဆယ် ကျပ်သန်ိး ၅၄၀ ေကျာ်နဲ  

အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၀၀၀၀ ရရှိပါပီ။ လှေနက 

တုန်းပဲ။ လိုအပ်တာြဖည့်စွက်လှမယ့်အလှရှင်လဲ 

ရှိပီးသား။ စက်ကေတာ့ သဂုတ်လ   ဒုတိယပတ် 

ေလာက် စတင်လည်ပတ်ုိင်မယ်လုိ ခန်မှန်းထားပါ 

တယ်”ဟု ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

ေရတာရှည်မိနယ်တွင ်ဇွန် ၂၃ ရက်မှ ဇူလိုင် 

၂၁ ရက် ညေနပိင်ုးအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးေတွရိှသ ူ

စုစုေပါင်း ၅၅၆ ဦး၊ ေဆးုံဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၂၂၆ ဦး၊ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  ခံယူလျက်ရှိသ ူ၃၂၉ ဦး 

ရှိပီး ေသဆုံးသူတစ်ဦး ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)



ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၆၇၀၁ ဦး ေတွရှိ

(၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၁-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာ 

စုစုေပါင်း (၁၇,၂၅၃)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် (၆,၇၀၁)

ဦး ေတွရိှရပါသည်။ သုိြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခဲွနမူနာ စုစုေပါင်း (၃,၀၃၅,၆၇၆) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၅၃,၃၆၄) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ(၃,၁၄၇)ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၁၇၃,၉၂၆)ဦး ေဆးုံ 

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၃၁၉)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၆,၁၃၃) 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

(၂၂-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
ဇူလိုင် ၂၂ ရက်ထုတ် ေကးမုံသတင်းစာ စာမျက်ှာ ၁၇ ပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှာေဖွေရးလုပ်ငန်း 

ခွင့ြ်ပထားသည့ ်ပဂု လကိေဆးုှံင့ ်ဓာတ်ခဲွခန်းများှင့ ်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းထားမ အေပ  ကျန်းမာေရး 

ှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ြပန်လည်ေြဖကားချက်၏ ဒတုယိေကာ်လ ံစာေကာင်းေရငါးေကာင်းေြမာက် 

တွင် “စစ်ေဆးခအေနနဲ  ကျပ်သံုးေသာင်းဝန်းကျင်၊ RT –PCR ကိ ုကျပ်ှစ်ေသာင်းဝန်းကျင်နဲ  ေဆာင်ရက် 

ေပးေနပါတယ်” အစား  “စစ်ေဆးခအေနနဲ  RDT ကိ ုကျပ်သုံးေသာင်းဝန်းကျင်၊ RT–PCR ကိ ုကျပ်ှစ်သန်ိး 

ဝန်းကျင်နဲ  ေဆာင်ရက်ေပးေနပါတယ”် ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။ 

ေကာလင်း    ဇူလိုင်    ၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး             ေကာလင်းမိ၌ 

ေအာက်ဆဂီျင်စက်ု ံ   တည်ေဆာက်ိင်ုေရးအတွက် 

အလှေငွများကိ ုဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ စတင်လက်ခံပီး 

အေဝးေရာက ်  ေကာလင်းသ ူေကာလင်းသားများ၊ 

ေဒသခံြပည်သူများှင့် ေစတနာရှင်များ ပါဝင်လှဒါန်းမ  

ေကာင့ ်ဇူလုိင် ၁၇ ရက်တွင် ေအာက်ဆီဂျင်စက်ဝယ ်

ယူေရး စာချပ်ချပ်ဆိုိုင်ခဲ့ပီး စရန်ေငွ အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၂၃၅၀၀ ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ထိုြပင ် စာချပ်ချပ်ဆိုပီး  ၄၅   ရက်အတွင်း 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသုိ ေရာက်ရိှမည်ြဖစ်ပီး ေကာလင်း 

မိသို အြမန်ဆံုး သယ်ေဆာင်တပ်ဆင်သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း ေကာလင်းမိ ေအာက်ဆဂီျင်ြဖစ်ေြမာက်ေရး 

ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦး၏ ေြပာြပချက်အရ သိရသည်။

ဆက်လက်၍     မိနယ်ေအာက်ဆီဂျင်စက်ု ံ

အတွက်   လျာထားေအာက်ဆီဂျင်  လီတာ  ၄၀  အိုး 

အလုံး   ၁၀၀ ခန်ကိ ု  မှာယတူင်သွင်းိင်ုရန်   ကိးစား 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊    သိုေသာ်    မိတွင်း 

လတ်တေလာ ေအာက်ဆဂီျင်အိုးလိုအပ်ချက် ြမင့မ်ား 

လာမ ေကာင့ ်     တိုက်ိုက်တင်သွင်းမ မေရာက်မ ီ

ကားကာလ လံုေလာက်စွာ အသံုးြပုိင်ရန်အတွက် 

အိုး ၅၀ ခန်ကို ယခုလကုန်ရက်အတွင်း ြပည်တွင်းမှ 

ြဖည့်တင်းဝယ်ယူသွားရန ်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊      ေရှဆက်လုပ်ငန်းစ်များတွင်လည်း 

ေရ ေကာလင်း ေအာက်ဆဂီျင်အသင်း၊ ေအာက်ဆဂီျင် 

ပံ့ပိုးကူညီေနေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ လူပုဂ ိလ်များ၊ 

ေစျးဝယ်လူငယ ်ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့ ်လက်တွဲ 

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ြမင့်ထွန်းမင်း(ေကာလင်း)

ေကာလင်းမိ၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက်ိုင်ေရး

တစ်ပတ်အတွင်း အလှေငွ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ေကျာ်ရရှိ

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၃၅၁၄၆၄၇၆ ၂၉၄၅၈၄၀၃ ၆၂၅၈၀၈

၂။ အိ ိယ ၃၁၂၅၇၇၂၀ ၃၀၄၂၉၃၃၉ ၄၁၉၀၂၁

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၄၇၄၄၈၉ ၁၈၂၀၆၁၇၃ ၅၄၅၆၉၀

၄။ ုရှား ၆၀၅၄၇၁၁ ၅၄၂၇၄၅၇ ၁၅၁၅၀၁

၅။ ြပင်သစ် ၅၉၁၁၆၀၁ ၅၆၆၆၄၁၁ ၁၁၁၅၅၄

၆။ ဗိတိန် ၅၅၆၃၀၀၆ ၄၄၁၉၈၆၈ ၁၂၈၈၉၆

၇။ တူရကီ ၅၅၅၄၃၁၇ ၅၄၀၀၂၄၆ ၅၀၇၀၉

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၇၉၈၈၅၁ ၄၄၃၁၈၇၁ ၁၀၂၈၁၈

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၇၉၉၉၄ ၄၄၃၅၅၅၀ ၁၁၇၄၈၂

၁၀။ အီတလီ ၄၂၉၇၃၃၇ ၄၁၁၈၁၂၄ ၁၂၇၉၀၅

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၃၀၃၃၃၃၉ ၂၃၉၂၉၂၃ ၇၉၀၃၂

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၃၀၂၆၆ ၁၄၅၂၈၁၃ ၂၆၈၉၁

၃။ မေလးရှား ၉၆၄၉၁၈ ၈၁၅၂၉၃ ၇၅၇၄

၄။ ထိုင်း ၄၅၃၁၃၂ ၃၁၂၃၇၇ ၃၆၉၇

၅။ ြမန်မာ ၂၅၃၃၆၄ ၁၇၃၉၂၆ ၆၁၃၃

၆။ ဗီယက်နမ် ၇၁၁၄၄ ၁၁၉၇၁ ၃၇၀

၇။ ကေမ ာဒီးယား ၇၀၄၁၉ ၆၂၅၇၇ ၁၁၈၈

၈။ စင်ကာပူ ၆၃၇၉၁ ၆၂၅၆၀ ၃၆

၉။ လာအို ၄၁၁၉ ၂၁၇၄ ၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၃၁၁ ၂၆၉ ၃

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်



ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁

(၂၁-၇-၂၀၂၁ မှ အဆက်)
- ၄ -

“မငိုပါနဲ   သက်သက်ရယ်၊   ကိုယ ်
ေြပာပီးပါပေကာ၊  ေြပာင်းလိုက်ရတဲ့ 
အေြခအေနက နည်းနည်းေလးပါလို။ 
ကိုယ် မမဦးနဲ  ညလည်း အိပ်ရတာ 
မဟုတ်ဘူး။    ေနခင်းေနလယ် ခဏ 
တြဖတ်သွားတယ်။      သူအိမ်မှာ 
အိမ်ေထာင်ဦးစီး တစ်ေယာက်အေနနဲ  
ေြပာစရာ ဆိုစရာကိစ ၊ လုပ်စရာ ကိုင် 
စရာ ကိစ ေလးေတွ လုပ်ေပးရတယ်။ 
ဒါကလွဲလို ဘာမှ ထူးမသွားပါဘူး”
ိုင်လင်းက အားလုံး ကိစ ဝိစ များ 

လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ပီးမှ သက်သက်ကိ ု
အသေိပးေသာအခါ သက်သက် ငိုုမှံအပ 
ဘာမှ မတတ်ိုင်ေတာ့။

“ဒါေပမဲ ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာေတာ ့ကိုိင်ု 
သူမယားကီးနဲ    ြပန်ေပါင်းေနပီလိုပဲ 
ေြပာကမှာေပါ”့

ိုင်လင်းက ေချာ့ ပံး ပံးသည်။
“ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိတာကေတာ့ ဒလီိပု ဲ

ထင်ရာြမင်ရာ   စွတ်ေြပာကတာပဲ 
သက်သက်ရယ်။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ်တိုချင်း 
သေိနကရင် ပီးတာပဥဲစ ာ။ ကိယု့အ်ေနနဲ 
ဟိုမှာ အမည်ခံေပးုံကလွဲလို ဘာဆို 
ဘာမှ   မြဖစ်ပါဘူး သက်သက်ရယ်။ 
ေပးချင်တဲ့သစ ာ ေပးပါ။ ကိုယ် ကျနိ်ပီး 
ေြပာပါ့မယ”် 

“ ကျနိစ်ရာလည်း မလိုဘူး။ သစ ာဆို 
စရာလည်း မလိုဘူး ကိုိုင်။ သက်သက် 
ဒီေလာက် ကတ်ကတ်သတ်သတ်ေတွ 
ေြပာေနတာ မဟတ်ုဘူး။ ကတ်သတ်စရာ 
လည်း မလိဘုူး။ သက်သက်နဲ  မေတွခင် 
ှစ်ေတွ အကာကီးတည်းက အူတိုေန 
တာ ရယ်စရာကီးဆိုတာ သက်သက် 
သိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ခုဟာက...”

“ဒါေပမဲ့ မေနပါနဲ  သက်သက်ရယ်။ 
ခုကိုယ်လုပ်တဲ့ ကိစ က သက်သက်နဲ  
ကိယ်ုတို အဆင်ေြပဖိုကစိ ပါ။ ခဆုိ ုအရင် 
လုပ်ငန်းကလည်း နာမည်ပျက်ကီးနဲ  
ဘယ်လိုမှ လုပ်လို မရေတာ့ဘူး။ အဲဒါ 
လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ဖိုလည်း သူဆီကပဲ 
ယူရဦးမှာ..”

“လုပ်ငန်းသစ် ဟုတ်လား။ ကိုိုင်က 
ဘာလုပ်ဦးမလိုလ”ဲ

သက်သက် ဘာမှြပန်မေြပာ။ စိတ်ထဲကေတာ့ ကျတိ်၍ မဲ့လိုက်သည်။ 

မယားကီးရှိလျက်ှင့် မယားငယ်ယူ၊ မယားငယ်ကို ေက းဖိုအတွက် 

မယားကီးဆီ ြပန်ကပ်၍ မယားကီးေငွြဖင့် လုပ်ငန်းလုပ်သည့် 

လူက ‘သစ ာပိုင်’ ဟု နာမည်ယူထားေသးသည်။

“ေတးသံသွင်းဆိုင ် လုပ်မလားလို 
သက်သက်။ ကိုယ် အခု ဘားလမ်းမှာ 
အခန်းတစ်ခန်း ငှားမယ်။ လိုတဲ့စက်ေတွ 
ဘာေတွ  ဝယ်ပီးရင်  တိတ်ေခွကူးတဲ့ 
လုပ်ငန်းေရာ   အေခွထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပါ 
လုပ်မလားလို....” 

“အဲဒါကေကာ ကိုိုင် လုပ်တတ်လို 
လား...”

“ ဟာ... အဲဒီအလုပ်က အရင်အလုပ် 
ထက်စာရင် အများကီး ကိုယ်နားလည ်
တာေပါ့ သက်သက်ရာ... ။ ကိုယ်ဝါသနာ 
ပါတဲ ့အပုညာလပ်ုငန်းလည်းြဖစ်တယ်။ 
အခုချနိ်မှာ  အေတာ်ေလးလဲ   အလုပ် 
ြဖစ်တယ်”

အေကာင်းြပချက်   မရှိေသာ်လည်း 
သက်သက် စိတ်ထဲမှာ ဘဝင်မကျေတာ ့
ြဖစ်မသိည်။ သိုေသာ် ိင်ုလင်းလိလုမူျိးမှာ 
လုပ်ငန်းေကာင်းတစ်ခ ုမရှိ၍ ဘယ်လိုမှ 
ြဖစ်မှာ မဟတ်ုသြဖင့ ်ခမှုေတာ ့မထူးသည့် 
အတတူ၊ူ ကန်ကွက်စကားလည်း ေြပာရန် 
မစ်းစားေတာ့။

သက်သက်ငိမ်ေနသြဖင့် ိုင်လင်းက 
ဆက်ေြပာသည်။

“ကိုယ်နာမည်ေတာင ်ေရးထားပီးပီ။ 
သစ ာပိုင် ေတးသံသွင်းလို ၊ နာမည်ေလး 
မလှဘူးလား”

သက်သက် ဘာမှြပန်မေြပာ။ စိတ်ထဲ 
ကေတာ့ ကျတိ်၍ မဲ့လိုက်သည်။ မယား 
ကီးရိှလျက်ှင့ ်မယားငယ်ယ၊ူ မယားငယ် 
ကိ ုေက းဖိုအတွက် မယားကီးဆ ီြပန်ကပ် 
၍ မယားကီးေငွြဖင့ ်လုပ်ငန်းလုပ်သည့ ်
လူက ‘သစ ာပုိင်’ ဟ ုနာမည်ယူထားေသး 
သည်။

‘သစ ာ’ဆိတုဲ ့စကားကိ ုအားေတာင်မနာ 
ဘူး ကိုိင်ုရယ် ဟ ုစတ်ိထကဲ ေြပာသည်။

အေကာင်းဆုံး ေရးသင့သ်ည့ ်နာမည်က 
‘မျက်ှာေြပာင် ေတးသံသွင်း’ ဟုသာ 
ြဖစ်သည်ဟလုည်း ရဲေတွး ေတွးမပိါသည်။
သိုမဟုတ်လည်း ‘သပွတ်အူေတးသံ 

သွင်း’ဟု ြဖစ်သင့်၏။
မျက်ှာလည်းေြပာင်၊     ပ်လည်း 

 ပ်လွန်းလှသည်မှာ ေလာက၌ အတုပင် 
မရှိ။

သိုေသာ် သက်သက် ဘာမှြပန်မေြပာ 
ေတာသ့လိ ုဘာမှလည်း မတတ်ိင်ုေတာ။့

မိန်းမတုိ ေအာင်တံခွန်မည်သည် မရခင် 
ဖျာလိုလိပ် ထိပ်ေပ တင်သည့် အချနိ် 
ကသာ တလွင့်လွင့် ထူိုင်လျက်၊ သူတို 
လိုရာရပီးသည့ ်အချနိ်ကစ၍ ေအာင်လံ 
လ င့ဖ်ို ေနေနသာသာ ဖျာလိခုင်း အနင်းမခ ံ
ရလ င် ကံေကာင်းြခင်းကီးစွာဟု ဆိုရ 
ေတာ့မည်။

သက်သက် အနင်းခံဖျာေတာ့ မြဖစ ်
ေသး။
သိုရာတွင် ထိုတစ်ထစ် ေလ ာ့လိုက် 

သည့် အချနိ်ကစပီး ေနာက်ထပ်အထစ် 
ေပါင်းများစွာ ေလ ာ့လာသည့်တုိင် ‘မထူး 

ေတာပ့ါဘူး’ဆိေုသာ အေတွးြဖင့ ်တစ်ထစ် 
ပီး တစ်ထစ်ေလ ာရ့ေတာမ့ည်မှာ ဘယ်ှ 
ထစ်အထိဟုပင ်မမှန်းိုင်ေတာ့။

မေလ ာ့လိုလည်း မရေတာ့။
ထိုအချနိ်မှာပင် သက်သက်ရင်တွင်း၌ 

သားသားေလးလား၊   သမီးေလးလား 
မေြပာတတ်သည့် ိုင်လင်း ရင်ေသွးက 
ငါးလေလာက ်ရှိေနပီ။
ေနာက်ေတာ့လည်း သူဟာှင့ ်သူ

ေနသားကျသွားမှာပါဟု ေတွး၍ ေလ ာ့လုိက် 
ရေသာ တစ်ထစ်အတွက် စိတ်ချမ်းသာ 
ေအာင် ကံေဆာင်လိုက်ရ၏။

တတ်ိုင်သေလာက်   အကျ်းချံး၍ 
ေြပာရလ င် သားေလး သုံးှစ်ြပည့်သည ်
အထိ  အိမ်ေထာင်သက ် ေလးှစ်ေကျာ် 
ကာလအတွင်းတွင်မ ူ    သက်သက် မူလ 
ေတွးခဲ့သလိုပင ်တြဖည်းြဖည်း ေနသား 
ကျ၍  အထူးအေထွ  ကီးကီးမားမား 
ြပဿနာ မရှိခဲ့။ 

မမဦးှင့ ်ှစ်အမိ့တ်စ်အမ်ိ ဆက်ဆေံရး 
ကလည်း သူဟာှင့ ်သ ူအဆင်ေြပခဲသ့ည်။ 
ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကာလကာ 
သွားပမီို အထူးအဆန်း ြဖစ်မေနေတာ့ဘဲ 
ိုးသွားကာ   ပုံမှန်ဆက်ဆံေရးများြဖင့ ်
ငိမ်သက်သွားကသည်။ 

ကိုိုင့်လုပ်ငန်းကလည်း သုံးှစ်ေကျာ် 

ကာလအတွင်းမှာ   တစ်စတစ်စှင့် 
အဆင်ေြပလာခဲ့သည်။

သက်သက် ကိုယ်တိုင်ပင် ကိုယ်ဝန ်
ေဆာင်ေနစ်အတွင်း ဘာမှ လပ်ုစရာမရိှ 
သည့်အတူတူ စာေမးပွဲေလး ြပန်ေြဖ 
လိက်ုဦးမည်ဟ ုေတွးကာ ေနာက်ဆုံးှစ် 
စာေမးပဲွ ဝင်ေြဖလိက်ုမသိြဖင့ ်အလကား 
ေနရင်း ဘွဲတစ်ခုရလိုက်သည်။ 

ပထမေတာ ့  ရထားေသာ    ဘွဲေလး 
တစ်ခု အလကားမြဖစ်ေအာင် အလုပ် 
တစ်ခုခု ဝင်လုပ်မလား စ်းစားလိုက ်
ေသးသည်။ သိုေသာ် တကယ်တမ်းကျ 
ေတာ့    အိမ်တွင်းစီးပွားေရးကလည်း 
အဆင်ေြပေန၊   အိမ်မှာ   ထမင်းချက်၊ 
အဝတ်ေလ ာ်အကေူလာက်သာ အမ်ိေဖာ် 
ေခ ပီးသား ကစိ အတွက် လပူိ ုမထားချင် 
ေတာ့သြဖင့် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ြဖစ် 
ေတာဘ့ ဲအမ်ိကစိ ကိသုာ ိင်ုိင်ုနင်းနင်း 
ဦးစီးထားလိုက်ေတာ့သည်။

ပုိအဆင်ေြပချင်ေတာ့ ခင်ြမင့်ေဆွက 
လည်း ကိုအံ့ခိုင်ှင့် အိမ်ေထာင်ကျပီး 
ေနစရာထိုင်စရာ    ရှာကေသာအခါ 
သက်သက်တိုပါ      ဝိုင်းရှာေပးရင်း 
သက်သက်တိုအိမ်မှ ငါးမိနစ်ေလာက် 
လမ်းေလ ာက်သွားလ င် ေရာက်ေသာ 
အင်းစိန်လမ်းသစ် လမ်းမေပ မှ အိမ် 
တစ်လုံးရှာေတွသည်။ အိမ်က ှစ်ထပ် 
အိမ်ြဖစ်၍  အိမ်ရှင်က  အေပ ထပ် 
တစ်ထပ်လုံးမှာေနပီး   ေအာက်ထပ် 
တစ်ထပ်လုံးကိ ုစေပ  ငါးေထာင်၊ လခ 
တစ်လ  တစ်ရာ့ှစ်ဆယ်ှင့်ရသြဖင့ ်
ထိုအိမ်မှာ  လာေနသည်။  သိုအတွက် 
သက်သက်ှင့်  ခင်ြမင့်ေဆွ  အိမ်နီးနား 
ချင်းြဖစ်ကာ အေဖာ်ရေနြပန်သည်။

ဝန်ခံလက်စှင့်   ဆက်ဝန်ခံရလ င် 
အားလုံးေနသားကျ၍ အသိင်ုးအဝန်းှင့် 
သိုက်သိုက်မိက်မိက်ကေလး ြပန်ြဖစ ်
လာေသာအခါ သက်သက်စိတ်ထဲတွင ်
သူ  လုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်ကို  မှားသည ်
ဟုပင် မြမင်မိေတာ့။ 

ဘာထူးလဲ။     ေနာက်ဆုံးကျေတာ့ 
သူဟာှင့်သူ ေအးေအးေဆးေဆးေတ ွ
ြဖစ်ကုန်ကတာပဲ၊ ဟိုတုန်းက ကီးကီး 
ကျယ်ကျယ်ေတွ ေြပာခဲ့သည့် ခင်ြမင့ ်
ေဆတွိုကမှ ချိချိငဲင့ဲေ့နေနရေသးသည်။ 
သကူ အခန်သား၊ အဟန်သားြဖင့ ်ေကာ ့
ေကာ့ေလး  ေနိုင်ေနသည်ဟု  ကိုယ့် 
ကိုယ်ကိုယ်ပင ်ေကျနပ်မိ၏။

ေြပာရလ င် သက်သက် ေလာကကီး 
ထဲ၌ မျက်ှာြပရ ရဲဝံ့သွား၏။

x x x x x
 ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်

(ဆရာွမ်ဂျာသိင်ုး၏ “ေဒါင်းယာ်ပျ ံ

ဘုံနံေဘးမှာ စာေရးလိုထားချင်တယ”် 

စာအပ်ုအား  စာေရးသ၏ူမသိားစ ုခွင့ြ်ပ 

ချက်ြဖင့ ်ကူးယေူဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။                                         

စာတည်း

လား  း ဇူလိုင် ၂၂

ခိင်ု ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ် 

ကုသေရးေကာ်မတီ၏   ကီးကပ်မ ြဖင့် 

လား  းမိ   ယူနန်ဘံုေကျာင်း၊ ဆယ်ဟွာ 

ကုဏာေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် ေရ လီအမျိးသမီး 

တိုပူးေပါင်းကာ   ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိ 

အေြခခလံတူန်းစား အမ်ိေထာင်စ ု၄၇၅၀တို 

အတွက် တစ်အိမ်ေထာင်စုလ င် ဆန် 

ငါးြပည် န်း လှဒါန်းြခင်းကို လား  းမိ 

ရပ်ကွက် (၁)ရှိ ယူနန်ဘုံေကျာင်းတွင  ်

ယမန်ေနက ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ထိုသို အေြခခံလူတန်းစားအိမ်ေထာင်စု 

၄၇၅၀ တိုအား တစ်အမ်ိေထာင်စလု င် ဆန် 

ငါးြပည် န်းြဖင့် ဆန်အိတ် ၁၀၀၀ ကို 

လည်းေကာင်း၊     ြပည်သူေဆးုံကီး 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက ်

ဆန်အိတ် ၆၀ ကိုလည်းေကာင်း၊ မိေပ  

ရှိ   ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ   ဝါတွင်း 

ကာလ အဆင်ေြပေစရန်အတွက် ဆန် 

အိတ် ၁၄၀  ကို လည်းေကာင်း စုစုေပါင်း 

ဆန်အတ်ိ ၁၂၀၀ ှင့ ် ကိဗုစ်စင်တာများတွင် 

အသုံးြပရန်အတွက်   ခွဲစိတ်ခန်းသုံး 

ှာေခါင်းစည်းအခေုရ ၃၆၀၀၀ အားေပးအပ် 

လှဒါန်းရာ ခုိင် ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ကုသေရးေကာ်မတီဥက    ဦးမျိး 

မင်းထွန်းှင့် တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရ 

ယူပီး ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းလ ာများ ြပန်လည် 

ေပးအပ်ခဲ့သည်။ 

ယခုေထာက်ပံ့ေပးအပ်လှဒါန်းေသာ 

ဆန်အိတ်များကို လူစုလူေဝးမြဖစ်ေပ ေစ 

ေရးအတွက ်ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးများ

မှတစ်ဆင့် အေြခခံအိမ်ေထာင်စုများသို 

အိမ်အေရာက် လိုက်လံခွဲေဝေပးသွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

 ဥမ ာချိ

အေြခခံလူတန်းစား 

အိမ်ေထာင်စု

၄၇၅၀ အတွက် 

ဆန်အိတ်များ

လှဒါန်း



ဇူလုိင်   ၂၃၊   ၂၀၂၁

အယ်ဒီတာ့ထံ ေပးစာ

ရန်ကုန်မိရှိ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံအနီးမှ ပွဲစားများ ဖယ်ရှားအေရးယူေပးေစလို
အယ်ဒီတာခင်ဗျာ-

က န်ေတာ်ဟာ ရန်ကန်ုမိမှာ ပရဟတိလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနသ ူ

တစ်ဦး ြဖစ်ပါတယ်။ အခတုစ်ေလာ ကိဗုစ်ေရာဂါ ကပ်ဆိုးကီးေကာင့် 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရေကာ က န်ေတာ်တို ပရဟိတသမားေတွပါ အလုပ် 

များေနကပါတယ်။ တစ်ေနထက်တစ်ေန  ကူးစက်မ ေတ ွြမင့်မားလာ 

လို မကူးစက်ေအာင် တားဆီးကရတာက တစ်မျိး၊ ကူးစက်ခရံသေူတ ွ

ကိကုသုဖိုနဲ  သက်သာဖုိအတွက် လုံးပန်းရတာကတစ်မျိးနဲ  ဒကု ေတ ွ

များလွန်းလှပါတယ်။ ဒလီိအုချန်ိမှာ ကိယ်ုကျိးအတ ကိ ုေရှတန်းတင်ပီး 

လသူားမဆန်တဲ ့လူဗာလ လူအ ေတေွကာင့် ဒကု ေတ ွပိမုျားေနရပါ 

တယ်။ 

အထူးသြဖင် ့ ယခုလိုအချနိ်မှာ ကိုဗစ်ေရာဂါကူးစက်ခံရသူေတ ွ

အတွက် ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ေနတာေကာင့် က န်ေတာ်တို ပရဟတိ 

သမားေတနွဲ  ေရာဂါကူးစက်ခရံတဲ ့မသိားစဝုင်ေတဟွာ ေနညမနားရ 

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၂

အကမ်းဖက်ြခင်းသင်ှင့် အနီးဆုံးမှာှင့် ိုင်ငံ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ဆိုင်ရာ   ေဆာင်းပါးများစာအုပ်ကို သတင်းှင့် 

စာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်းက  စစီ်ထတ်ုေဝ ြဖန်ချသိည်။

အဆိပုါစာအပ်ုတွင် ြမန်မာအ့လင်းှင့ ်ေကးမု ံ

သတင်းစာတိုတွင ်ေဖာ်ြပခဲ့သည့ ် ေဆာင်းပါးများ 

ထမှဲ ေဆာင်းပါး ၆၉ ပဒ်ု ေရးချယ်ကာ စစုည်းေဖာ်ြပ 

ထားသည်။

ယင်းစာအပ်ုတွင်  ေဆာင်းပါးရှင် ေနြခည်ေသွး 

က “အုပညာရှင်ေတွအေနနဲ     ိုင်ငံေရးနဲ  

ပတ်သက်လာတဲ့အခါ  အေတာ်ေလး သတိထား 

ေဆာင်ရက်ဖိုေတာ့ လိုပါတယ်။ ဘာေကာင့်လဲ 

ဆိုရင်  အုပညာရှင်ေတွနဲ   ပတ်သက်လာရင ်

ြပည်သေူတရွဲ ခစံားမ ကလည်း အထွတ်အထပ်ိကိ ု

ေရာက်တတ်တဲ့ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ သာဓကေတွ 

ရှိေနလိုပဲ   ြဖစ်ပါတယ်”ဟု အုပညာရှင်များ 

အေနြဖင့်  ဆင်ြခင်တုံတရား ပကတိအေြခအေန 

တိုကို   စ်းစားဆင်ြခင်ပီး  တိုင်းြပည်ေအးချမ်း 

သာယာေရးအတွက်    ပူေပါင်းပါဝင်ကေစေရး  

ြပည်သူအချစ်ေတာ် အုပညာရှင်ေတွ ိုငင်ေံရးနဲ  

အကမ်းဖက်ြခင်း သင်ှင့် အနီးဆုံးမှာှင့် ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်းပါးများစာအုပ် ထုတ်ေဝ
အသုံးချခံများ    မြဖစ်ေစလိုပါ   ေဆာင်းပါးြဖင့ ်

တိုက်တွန်း ေတာင်းဆိုေရးသားထားသည်။ 

အဆိုပါ    စာအုပ်တွင်    ေဖာ်ြပထားသည့ ်

လမူ ကွန်ရက် စာမျက်ှာေပ က အကသုိလ်ုလက်ညိး 

ေဆာင်းပါးတွင် “ိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချပ်မ ယ ရား 

ပျက်ြပားေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့ ်ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ 

အား CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်ေစရန် လ ံေဆာ်ြခင်း၊ 

မမှန်သတင်းများ ြဖန်ေဝြခင်း၊ ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ ်

ေအးချမ်းမ ကို ပျက်ြပားေစပီး ဆူပူအုံက မ  ြဖစ်ေပ  

လာေစရန်ှင့ ်အများြပည်သ ူအထတ်ိတလန်ြဖစ်ေစ 

ရန်အတွက် ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ များ ြပလုပ်ြခင်း၊ 

အထူးသြဖင့ ်ငါှင့်မတူ ငါ့ရန်သူဟု သတ်မှတ်ကာ 

Social Punishment ြပလပ်ုြခင်းများအထပိါ လက်ရ ဲ

ဇက်ရ ဲကျးလွန်လပ်ုေဆာင်လာကသည်။ ေဖစ့်ဘွတ် 

ေလာကကီးသည ် ယခင်ကလိ ုေပျာ်စရာမေကာင်း 

ေတာပ့ါ။ ရန်လိမုန်ုးတီးမ များှင့် တင်းကျမ်းြပည့ှ်က် 

ေနေလပီ”ဟူ၍    ေဆာင်းပါးရှင်  စာချစ်သူက 

Facebook မီဒီယာကုိ အသံုးြပပီး အကုသုိလ်မများ 

ကေစေရး ပါချပ်ဆရာေတာ် အရှင်န မာလာဘဝိသံ 

ေဟာကားထားသည့်   တရားဓမ အဆုံးအမြဖင့ ်

 န်းဆိုေရးသားထားသည်။

ေဆာင်းပါးရှင် ေမာင်ေသာင်းဝင်း(တမန်ေဟာင်း) 

၏ အသုံးချခနံယ်ပ်ုများမြဖစ်ေစလိ ုေဆာင်းပါးတွင်  

“အမှန်ေတာ့ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ တရားဝင် 

ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် အစိုးရှင့်အပိင် ယှ်ပိင် 

အစိုးရတစ်ရပ ်ဖွဲစည်းြခင်းသည ်အဓိပ ာယ်မဲ့ေသာ 

လုပ်ရပ်တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ စိတ်ကူးယ်ဆန်ပီး 

လက်ေတွမကျေသာ လပ်ုရပ်များကိ ုကျးလွန်ေနြခင်း 

ပင်ြဖစ်သည်။ အတတ်ပညာသာရှိပီး အသိပညာမဲ့ 

ေသာ  လုပ်ရပ်များပင်ြဖစ်သည်။ အသိေခါက်ခက် 

အဝင်နက်ေနြခင်းပင်ြဖစ်သည်” ဟု မျိးဆက်သစ ်

လူငယ်များှင့ ် ြပည်သူများအား ိုင်ငံေရးလုပ်စား 

သူများ၊ ေသွးထိုးလ ံေဆာ်ေနသူများ၏ အသုံးချခံ 

နယ်ပ်ုများ မြဖစ်ေစေရး အကြံပေရးသားထားသည်။

ယင်းစာအပ်ုကိ ုေရာင်းေဈးေငကွျပ် ၃၅၀၀ ြဖင့် 

သတင်းှင့စ်ာနယ်ဇင်းလပ်ုငန်း စာအပ်ုအေရာင်းဆိင်ု 

အမှတ်(၁၇၃/၁၇၅)၊  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်) 

ေကျာက်တံတားမိနယ်  ရန်ကုန်မိ   ဖုန်း ၀၁-

၈၂၄၈၁၀၂၊    အမှတ်(တ-၅၅)   သေြပကုန်းေဈး 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆုိင် ဖုန်း ၀၆၇-

၃၄၁၄၆၈၁၊ အမှတ်(၅၂၉-၅၃၁) ကုန်သည်လမ်းရှိ 

စာေပဗိမာန်စာအုပ်ဆိုင ်  ဖုန်း ၀၁-၈၃၈၁၄၄၈ ှင့် 

၈၆ လမ်း၊ ၂၁ လမ်းှင့ ်၂၂ လမ်းကား မ ေလးမိရိှ 

စာေပဗမိာန်စာအပ်ုဆိင်ု ဖန်ုး ၀၂-၄၀၃၀၁၈၆ တိုသို 

ဆက်သွယ်ဝယ်ယူိုင်ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ဘဲ ေအာက်ဆီဂျင်ရရှိေရး ကိးပမ်းေနရပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ကလည်း ေအာက်ဆီဂျင်ေတွထုတ်ေပးိုင်ဖို အိမ်နီးချင်းိုင်ငံေတွက 

တစ်ဆင့် တင်သွင်းြခင်းအပါအဝင ်နည်းလမ်းမျိးစုံနဲ  ေဆာင်ရက်ေပး 

ေနပါတယ်။ 

အခရုက်ပိင်ုးအတွင်း ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်ေနသေူတကွိ ုကညူေီပး 

ိင်ုဖိုအတွက် ရန်ကန်ုမိမှာရိှတဲ ့ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုေံတမှွာ က န်ေတာ် 

တို ေအာက်ဆီဂျင်များ ြဖည့်သွင်းေနရပါတယ်။ အဲဒီလို ြဖည့်သွင်းတဲ ့

အခါမှာ  ိုးိုးသားသားတန်းစီ   ြဖည့်သွင်းေနတဲ့သူေတွ   ရှိသလို 

ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်သေူတကွိ ုအခေကးေင ွမတန်တဆေတာင်းဆိုပီး 

ေရာင်းစားေနတဲ ့ပွဲစားေတွနဲ  ကိတင်တန်းစီေနရာယူထားတဲ ့ပွဲစား 

ေတွရဲ မိသားစုဝင်ေတွဟာ ေအာက်ဆီဂျင်အိုးများ ေမှာင်ခိုေရာင်းချ 

ေနတာကို ေတွေနရပါတယ်။ အထူးသြဖင် ့ေတာင်ဒဂုံစက်ုံ၊ မင်းဓမ  

စက်ုံ၊ ေရ လင်ပန်းစက်မ ဇုန်က G2000 စက်ုံ အေရှေတွမှာ ပွဲစား 

ေတွက ေစျးအမျိးမျိးေခ ပီး ေအာက်ဆီဂျင်များေရာင်းေနတာကို 

ေတွေနရပါတယ်။ က န်ေတာ်တိုရင်ထမှဲာ   ဘယ်လိမှု  ခစံားလိုမရေတာ ့

ပါဘူး။ ဘယ်လိ ုေထာက်ခစံာမျိးပပဲါပါ၊ ေအာက်ဆဂီျင် ထည့်လိုမရဘ ဲ

ပွဲစားများကေတာင်းတဲ ့ကိက်ေစျးနဲ  ဝယ်ယူေနရတာကိ ုဘယ်သူမှ 

ထိန်းသိမ်းကပ်မတ်မဲ့သ ူမရှိကပါဘူး။  

အခလုိ ုေအာက်ဆဂီျင် ပဲွစားလပ်ုေနသေူတ၊ွ မသိားစလုိက်ုေနရာလ ု

တန်းစီပီး ေရာင်းစားေနကသူေတွဟာ CDM လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းေတွ၊ 

ပါးစပ်က ဒီမိုကေရစီလို လူကားေကာင်းေအာင် ေအာ်ေနသူေတွ 

ြဖစ်ကပါတယ်။ အခုလို လူအများ ဒုက ေရာက်ေနချနိ်မှာ ကိုယ်ချင်း 

စာစိတ်မရှိ၊ လူသားစိတ်ဓာတ်မရှိဘဲ ေတာင်းချင်သလိုေတာင်းပီး 

ေရာင်းစားေနကတဲ့ ပွဲစားေတွ၊ မသိချင်ေယာင်ေဆာင်ေနကတဲ့ 

ဝန်ထမ်းေတွကို ဘယ်သူေတွ ထိန်းေပးကမှာပါလဲ။ ြပည်သူေတွရဲ 

အခက်အခကဲိ ုကညူေီြဖရှင်းေပးပါရန်နဲ ထေိရာက်စွာ ဖယ်ရှားအေရးယ ူ

ေပးပါရန် အယ်ဒီတာမှတစ်ဆင့် တင်ြပလိုက်ပါတယ ်။ 

ချင်းေရ ေဟာ်   ဇူလိုင်   ၂၂

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)     ကိုးကန်    ကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ      ေလာက်ကိုင်မိနယ် 

ချင်းေရ ေဟာ်မိရှိ  ြမန်မာ-တုတ ်ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ် 

ဂိတ်မှ  ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြမန်ေရာဂါ   ကာကွယ်၊ 

ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးလပ်ုငန်းများတွင် အသုံးြပိင်ုရန် 

အတွက်     တုတ်ိုင်ငံမှ  ဝယ်ယူတင်သွင်းသည် ့  

ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ  ဝင်ေရာက် 

လျက်ရိှရာ  ယေနမွန်းတည့ ်၁၂ နာရကီ ေအာက်ဆဂီျင် 

အိုး အလွတ် ၁၅၂၉ လုံးှင့်  အြခားကျန်းမာေရး 

အေထာက်အကူြပပစ ည်းများြဖစ်သည် ့    အိမ်သုံး  

ေအာက်ဆီဂျင်စက ်၁၀၅၉ ခု၊ ှာေခါင်းစည်း ၆၉၁၆ 

ထုပ်၊    တုတ်ိုင်ငံထုတ်“Lianhua   Qingwen 

Capsules”စာတန်းပါ ေဆးတစ်ထုပ်လ င် ဘူး ၄၀၀ 

ပါသည့် အထုပ် ၃၀၀ ှင့် ဆက်စပ်ေဆးပစ ည်း ၂၉၈ 

ထပ်ု တင်ေဆာင်လာသည့် ေမာ်ေတာ်ယာ်များ ထပ်မံ 

ဝင်ေရာက်လာခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိပုါ  ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂတ်ိမှ ဝင်ေရာက် 

ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ တစ်ဆင့် ေအာက်ဆီဂျင်အုိး ၁၅၂၉ လုံးှင့် ကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ ထပ်မံဝင်ေရာက်
ဂိုေဒါင်၊ ေရ တိဂံဂိုေဒါင်၊ ဂူဂျားဂိုေဒါင်စသည့်ဂိုေဒါင ်

အသီးသီးတွင ်ေခတ ချထားပီး    ယင်းဂိုေဒါင်များမ ှ

တစ်ဆင့်       ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှ ိမိနယ်များသို 

ဆက်လက်ပိုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

ချင်းေရ ေဟာ်နယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် တုတ် 

ိင်ုငမှံ တင်သွင်းလာခဲသ့ည့် ကျန်းမာေရးအေထာက် 

အကူြပပစ ည်းများမှာ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ ၂၂ ရက်   

မွန်းတည့် ၁၂  နာရီအထိ   တစ်လုံးလ င်  လီတာ ၄၀ 

ဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင်အိုး အလွတ် စုစုေပါင်း ၁၀၂၀၉  

လုံး၊   တစ်လုံးလ င်   ၁၀ လီတာဆံ့ ေအာက်ဆီဂျင် 

အုိးအလွတ် အလုံး ၄၀၊  အိမ်သံုး ေအာက်ဆီဂျင်စက် 

အခ ု၁၁၂၀၊ ှာေခါင်းစည်းအထပ်ု ၁၄၉၀၀၊ ေဆးထပ်ု 

၅၈၀၊ ေအာက်ဆီဂျင် လက်ညိးညပ်တိုင်းစက  ်   

တစ်ထုပ်လ င်   ၉၆  ခုပါ ရှစ်ထုပ်၊ ေအာက်ဆီဂျင် 

စက်ကီး ှစ်လံုးှင့်  ဆက်စပ်ေဆးပစ ည်း  ၂၉၈ ထပ်ု 

ဝင်ေရာက်လာခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)လာခဲ့ေသာ     ေအာက်ဆီဂျင်အိုး  ၁၅၂၉   လုံးှင့် 

အြခားကျန်းမာေရးအေထာက်အကူြပပစ ည်းများ

ကိ ု  ချင်းေရ ေဟာ်မိရိှ စတီိဂုိေုဒါင်ှင့် ကွမ်းလုံမိနယ် 

ေရ ကူဝေကျးရာရှိ ေရ သံလွင်ဂိုေဒါင်၊ ေရ ေတာ်ဝင် 

ရန်ကုန်ပရဟိတသမားတစ်ဦး



ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁

ချင်းြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ 

ေတာင်ဇလပ်ေြမအတွက် ေဆာင်ရက်ချက်များ
တုိင်းြပည်တစ်ခု (သို) ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး ဖံွဖိးတုိးတက်စည်ပင်ဝေြပာေရးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးသည် အေရးအပါဆုံးေသာ အခန်းက  မှ ပါဝင်လျက် 

ရှိေပသည်။ ဤက   ေဆာလျင်စွာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ်ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာန၊ ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုအြပင ်နယ်စပ် 

ေဒသများတွင် နယ်စပ်ေဒသှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖွံဖိးတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနတိုက  ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးအလိုက် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိကရာ 

ချင်းြပည်နယ်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ြဖစ်ပါသည်။

ချင်းြပည်နယ်သည ်   ေတာင်ကုန်း 

ေတာင်တန်းများ  လွန်စွာထူထပ်ပီး 

ချင်းတိုင်းရင်းသားတို၏ ိုးရာဓေလ့ 

ထုံးစံ၊ ယ်ေကျးမ အရ ထိုေတာင်တန်း 

များေပ တွင် ြပန်ကျဲ၍ ေနထိုင်ေလ့ရှိ 

ကပါသည်။ မိေပ ေနထိင်ုသဦူးေရ ၃၀ 

ရာခိင်ု န်းခန်ှင့ ်ေကျးလက်ေဒသတွင် 

ေနထိင်ုသဦူးေရ ၇၀ ရာခိင်ု န်းခန် ရိှက 

ပါသည်။ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး  ေကာင်းမွန်  

ေအာင်   ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်

ချင်းြပည်နယ်    ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိး

ေရးဦးစီးဌာနကိ ု၂၀၁၇ခုှစ် ဇူလိုင်လ 

၁ ရက်ေနတွင် စတင်ဖဲွစည်းခဲပ့ါသည်။ 

ဤသိုဖွဲစည်းမ မတိုင်ခင်   ယခင်က 

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေကျးလက်လမ်း 

များကိ ုေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနှင့ ် နယ်စပ်ေဒသှင့ ် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးဦးစီးဌာနတိုက   နယ်ေြမေဒသ 

ပိင်ုးြခား၍ ေဆာင်ရက်ခ့ဲကရာ ေကျးလက် 

လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန  အေနြဖင့် 

ေကျးလက်ေဒသ  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနက  ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်လမ်း 

များကိ ုလ ဲေြပာင်းရယ၍ူ ေဆာင်ရက်ခဲပ့ါ 

သည်။

ချင်းြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိး

ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် လက်ရှိတွင ်

ဟားခါးခိုင်၊ ဖလမ်းခိုင်၊ မင်းတပ် 

ခိုင်ဟူ၍ ခိုင်သုံးခုှင့် မိနယ်ကိုး 

မိနယ်ရှိပီး မကာမ ီမတူပီခိုင်ဟူ၍ 

တိုးချဲဖွဲစည်းသွားရန ်ရှိပါသည်။

ချင်းြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်း ဖံွဖိး 

ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ချင်းြပည်နယ ်

အတွင်း ေနထိုင်ကေသာ ေကျးလက်ေန 

ြပည်သူ  ၇၀ ရာခုိင် နး်ေကျာ်အတွက ်

ဆုိင်ကယ်လမ်းသာရှိေသာ အေြခအေနမှ 

ကားလမ်းအြဖစ်လည်းေကာင်း၊   ေြမသား 

လမ်းအေြခအေနမှ ကတ ရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ် 

လမ်း၊ ေကျာက်ေချာလမ်း၊ အမာခံလမ်း 

အြဖစ်သို လည်းေကာင်း၊ ေဒသေဆာက် 

ဝါးတတံား၊ သစ်သားတံတား၊ ကိးတံတား 

များအား  သဘာဝေဘးဒဏ်ခံိုင်ေသာ 

သံကူကွန်ကရစ်တံတားများ  အြဖစ်သို 

လည်းေကာင်း ချင်းြပည်နယ် ေကျးလက် 

လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာနက အဆင့်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည်။

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်မ အေြခအေန

ေကျးလက်ှင့် မိြပလူေနမ ဘဝ ကွာဟ 

မ နည်းပီး တစ်ေြပးညီဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် ေကျးလက်လမ်းများကိ ုအဆင့် 

ြမင့်ရာတွင် ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀-

၂၀၂၁  ဘ  ာှစ်တွင်  ကတ ရာလမ်း 

(၅၀/၆)မိုင်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း (၁/၀)မိုင်၊ 

ေကျာက်လမ်း(၁၆၈/၄)မိုင်၊ ဆိုင်ကယ် 

လမ်း (၁၅၇၃/၃)မိုင်၊ ရှစ်ေပှင့် အထက် 

ေြမသားလမ်း (၂၉၄၇/၃)မိုင်တိုကို ချင်း 

ြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်း ဖံွဖိးေရးဦးစီး 

ဌာနက အဆင့်ြမင့်တင ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိပါသည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈     ဘ  ာှစ်မှ  ၂၀၁၉-

၂၀၂၀    ဘ  ာှစ်အထ ိ ကွန်ကရစ်လမ်း   

(၀/၁.၂၈၈)မိုင်၊ ကတ ရာလမ်း(၂၉/၀)မိုင်၊    

ေကျာက်ေချာလမ်း (၁၁၂/၃)မိင်ု၊ ေြမသား 

လမ်းသစ်(၄၁၄/၄)မုိင်ှင့်      လမ်းတာချဲ 

(၆၂၁/၃)မုိင်တုိကုိ    ေကျးလက်ေန    ြပည်သ ူ

များအတွက် ေဆာင်ရက်ကိးပမ်းေပးုိင် 

ခဲ့ပါသည်။

ထိုအတူ ေကျးလက်တံတားများ 

အေနြဖင့် ကွန်ကရစ်တံတား  ၃၃ စင်း၊ 

သစ်သား/ ကိးတံတား ၁၀  စင်း၊ ေဘလ ီ

တံတားတစ်စင်း၊ Box Culvert ၅၄၁ စင်း 

စစုေုပါင်း၅၈၅  စင်းတိုကိ ု အဆင့ြ်မင့တ်င် 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။

ချင်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင်

ေဖာက်လုပ်ေပးိုင်ခဲ့ေသာလမ်းများ

အနက် အေရးပါသည့်လမ်းများ 

ကန်ပက်လက်    မိနယ်တွင ်

ကျင်ေဒွး- ဖုန်းတွီကျင်း-ရှင်ေဘာင်-

ေြမာင်-ရန်စဲ-ခါနန်း-မကာ အိမ်ူး 

လမ်း(၄၄/၀)မိုင်ကို ေဖာက်လုပ်ခဲ့ပီး 

ဆက်လက်၍ ကန်ပက်လက်မိနယ် 

မကာအိမ်ူးမှ    မင်းတပ်မိနယ် 

မကီွအိမ်ူးလမ်း (၉/၀)မုိင်သည်လည်း 

ေဖာက်လပ်ုပီးြဖစ်၍ မိနယ်ချင်းဆက် 

လမ်းအြဖစ်     အသုံးြပိုင်သြဖင့ ်

ကန်ပက်လက်မိနယ်မ ှ      မင်းတပ် 

မိနယ်သို ေကျးလက်လမ်းကွန်ရက်ကိ ု

အသုံးြပ၍ လွယ်ကူစွာ ကူးလူးသွား 

လာိုင်ပီ  ြဖစ်ပါသည်။   ထိုအြပင် 

မင်းတပ်မိနယ ်မင်းတပ်-မတူပီလမ်း 

(၁၆)မိုင်လမ်းခွဲမ ှပန်းစခန်း-ကင်းလှ-ိ

မထားအမ်ိူး-မကီွအမ်ိူးလမ်း (၅၇/၀)

မိင်ုှင့ ်  မတပူီမိနယ် မတပူ-ီပလက်ဝ 

လမ်း (၉)မိင်ုလမ်းခဲွမှ အမ်ေဆွး-မားဒ-ူ

ေဝလူးလမ်း (၂၆/၄)မိုင်တိုကိုလည်း 

ေဖာက်လပ်ုေပးထားပီး ၎င်းမှ ပလက်ဝ 

မိနယ် ထိန်ေခါင်း-လုံဒူး-ကန်ပက် 

လက်မိနယ်   မကာအိမ်ူးတိုှင့ ်

ချတိ်ဆက်ကာ ေလးမိနယ်ချင်းဆက ်

လမ်းအြဖစ် အသံုးြပုိင်ပါသည်။ ပလက်ဝ 

မိနယ်တွင်   ဆမီး-ဘားဝ-ဝါတိန်-

ဒရယ်ေချာင်း-ေဆာင်ဝ-ဝါတဲ-ဟာထုန် 

ကုန်းလမ်း (၃၀/၂)မိုင်သည် ဆမီးမိ 

ေြမာက်ဘက်ေဒသရိှ ေကျးရာများအား 

အဓိကချတိ်ဆက်သည့်လမ်း   ြဖစ်ပီး 

ေကျးရာ  ၈၁ ရာ၊ အိမ်ေြခ  ၃၃၄၃ 

အမ်ိှင့်၊ လူဦးေရ ၁၇၁၂၀တုိကုိ အကျိးြပ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။

စာမျက်ှာ ၂၄ သို

ဖလမ်းခိုင ်တီးတိန်မိနယ်ရှ ိလဲင်ူးပါး(ေခ ) ဘွလ်နဲလ်(ေခ )  ခင်းသာေတာင်အား ေတွရစ်။

ဖလမ်းခိုင ်ဖလမ်းမိနယ်ရှ ိဆအက်-သီးကျရိ-်မ န်လ -ေကာ့သ-ဲလျန်ှာ-ရိဒ် ေကျးလက်ေြမသားလမ်းကိ ုေတွရစ်။

ချင်းြပည်နယ်

ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ေနထိင်ုကေသာ  ေကျးလက်ေနြပည်သူ  

၇၀ ရာခုိင် န်းေကျာ်အတွက် ဆိင်ုကယ်လမ်းသာရိှေသာအေြခ 

အေနမှ   ကားလမ်းအြဖစ်လည်းေကာင်း၊   ေြမသားလမ်းအေြခ 

အေနမှ ကတ ရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေချာလမ်း၊ 

အမာခံလမ်းအြဖစ်သို လည်းေကာင်း၊ ေဒသေဆာက်ဝါးတတံား၊ 

သစ်သားတံတား၊ ကိးတတံားများအား သဘာဝေဘးဒဏ်ခံိင်ု 

ေသာ သံကူကွန်ကရစ်တံတားများအြဖစ်သို လည်းေကာင်း 

ချင်းြပည်နယ်     ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနက 

အဆင့်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ။



ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၃ မှ

ချင်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတွင ်

ေဖာက်လုပ်ေပးိုင်ခဲ့ေသာ

လမ်းများအနက ်

အေရးပါသည့်လမ်းများ

ဟားခါးမိနယ်တွင် ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည့်   ဟားခါး-အိုင်ဗဲ-

ဗန်ဟား-ရန်း-ေတာင်ခရမ်းလမ်းသည် 

(၅၃/၀) မိုင်ရှိပီး ဟားခါးမိနယ်ှင့ ်

ဂန်ေဂါမိနယ ်ေတာင်ခရမ်းသို ဆက် 

သွယ်ထားေသာ  မိနယ်ချင်းဆက ်

ေကျးလက်လမ်းြဖစ်ပါသည်။ ေကျးရာ 

ေပါင်း ၁၀ ရာ၊ အမ်ိေြခေပါင်း  ၄၇၂ အမ်ိ၊ 

လဦူး ေရေပါင်း ၂၁၂၅ ဦးတိုကိ ုအကျိးြပ 

လျက်ရှိသည်။ 

ထန်တလန်မိနယ်တွင် ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိသည့ ်ဟရိန်ခန်း-သီကိရ်-

မ န်ဟာရ်-  ဘုန်တလန်လမ်းသည် 

(၃၃/၀)မုိင်ရှည်ပီး အိ ိယနယ်စပ်ဂိတ် 

ဖွင့်လှစ်ရန်   လျာထားသည့် ဆာဆီ 

ေချာက်ှင့်   ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ 

လမ်းြဖစ်ပါသည်။ ေကျးရာေပါင်း  ၁၀ 

ရာ၊ အမ်ိေြခေပါင်း     ၉၂၆ အမ်ိ၊ လဦူးေရ 

ေပါင်း ၄၂၀၄ ဦးတိုကို   အကျိးြပ 

လျက်ရှိသည်။

ဖလမ်းမိနယ်တွင ်ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည့်   ဆအက်-သီးကျရိ်-

မ န်လ -ေကာ့သဲ-လျန်ှာ-ရိဒ်လမ်း 

(၂၁/၆)မိုင်သည် လဲင်ူးပါး(ေခ )ဘွလ် 

နဲလ်(ေခ )  ခင်းသာေတာင်ရှိသည့ ်

လမ်းြဖစ်ပီး မ န်လ ရာမှ ၅/၀မိင်ု အကွာ 

ဝယ်ေဖာက်ကားိုင ်သကဲ့သို အိ ိယ 

ဘက်ရှိ ကျန်ဖိုင်း၊ အိုက်ေဇာလ်းအရပ ်

ေဒသမှ ခရီးသွားများလည်း လဲင်းူးပါး 

 ခင်းသာသို လာေရာက်လည်ပတ်ရန ်

အထူးစိတ်ဝင်စားေသာ ေနရာေဒသြဖစ် 

ေကာင်း သိရိှရပါသည်။ လဲင်ူးပါး (ေခ ) 

ဘွလ်နဲလ် (ေခ )  ခင်းသာေတာင်သည ်

ေတာင်ကုန်းငယ်ေလးများစွာရှိပီး စမ်း 

ေချာင်းငယ်ေလးများ၊ အေကွအေကာက် 

ြဖင့်စီးဆင်းပီး ရာသီအလိုက် သဘာဝ 

ပန်းမျိးစုံ ဖူးပွင့်ကပါသည်။  သဘာဝ 

သစ်ပင်ကီးများ၊ ေတာင်ဇလပ်၊ ချယ်ရီ၊ 

သစ်ခွမျိးစုံဖူးပွင့်ပီး    အလွန်သာယာ 

လှပေသာေနရာ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင ်

ေတာေကာင်များြဖစ်ေသာ သမင်၊ ေတာဝက်၊ 

ေချ၊ ေတာကက်များလည်း ကျက်စား 

ေသာေနရာြဖစ်ပီး အလွန်သာယာလှပ 

သည့်   အထင်ကရေနရာတစ်ခုလည်း 

ြဖစ်သည့်အတွက် ၎င်းေဒသသို ှစ်စ် 

ိဝုင်ဘာလမှ ဇွန်လအထ ိခရီးသွားြပည်သ ူ

များ ေလ့လာေရးှင့် အပန်းေြဖအနားယူ 

သူများ  အဆက်မြပတ်သွားလာေသာ 

လှပေသာေနရာတစ်ခု  ြဖစ်ပါသည်။ 

ေကျးရာေပါင်း  ရှစ်ရာ၊ အိမ်ေြခေပါင်း  

၃၂၇  အမ်ိ၊ လဦူးေရေပါင်း ၁၅၅၄ ဦးတိုကိ ု

အကျိးြပလျက်ရှိပါသည်။ 

တီးတိန်မိနယ်တွင် ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည့် ေဇာင်ေကာင်-ေလးေဒါ့-

မွာလ်ဘင်းလမ်းသည် (၂၆/၀)မိုင်ရှိပီး 

၎င်းလမ်းသည်  နယ်ချဲဗိတိသ တိုအား  

ချင်းအမျိးသားတုိ၏    ခခုတွံန်းလှန်သည့် 

တိုကို အကျိးြပလျက်ရှိသည်။

ချင်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင ်

တည်ေဆာက်ေပးုိင်ခ့ဲေသာတံတားများ 

အနက် အေရးပါသည့ ်တံတားများ 

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း   ြဖတ်သန်း 

စီးဆင်းလျက်ရိှသည့ ်အဓကိ ြမစ်၊ ေချာင်း 

များမှာ ေတာင်ပိုင်းတွင်  မုန်းေချာင်း၊ 

ြမစ်သာြမစ်တိုြဖစ်ပီး  ေြမာက်ပိုင်းတွင ်

မဏိပူရ်ြမစ်၊ ေဘွူးြမစ်၊ တီအိုေချာင်း၊ 

ပလာတာေချာင်း၊ မှန်လုံေချာင်းတိုြဖစ် 

ကပီး     ၎င်းြမစ်ေချာင်းတိုေနရာတွင ် 

ေပးသွားမည ်ြဖစ်သည်။ 

ဒုတိယတစ်စင်းသည် ကန်ပက်လက် 

မိနယ် ကျင်ေဒွး-ဖန်ုတီွကျင်းကား (မန်ုး 

ေချာင်း) ေချာင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား 

ေပ ၃၅၀ ြဖစ်ပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် 

တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘ  ာှစ်တွင်    အပီးတည်ေဆာက ်

ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

တတိယတစ်စင်းသည်လည်း မရီ-

ေချာင်းိင်ုးကား(မန်ုးေချာင်း) ေချာင်းကူး 

ကွန်ကရစ်တတံား ေပ ၃၉၀ြဖစ်ပီး ၂၀၁၉-

၂၀၂၀   ဘ  ာှစ်တွင်  စတင်ေဆာင် 

ရက်ခဲ့ပီး   ၂၀၂၁-၂၀၂၂   ဘ  ာှစ်တွင် 

အပီးတည်ေဆာက် ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ ၎င်းတံတားသည် ကန်ပက်လက်-

ဆမီး-ပလက်ဝလမ်းေပ ရိှ တံတားြဖစ်ပါ 

သည်။

မတူပီမိနယ်  တိန်ဆီး-ေရေဆာ-

ထယ်ဆီး-စန်စက်-ခွါေဘွ-ဒါရ် ကံး-

ရမ်စီးလမ်းေပ ရိှ (ဒါရ်ကံးှင့ရ်မ်စီးကား) 

ြမစ်သာကွန်ကရစ်တတံား ေပ ၂၄၀ ြဖစ်ပီး 

၂၀၂၀-၂၀၂၁   ဘ  ာှစ်တွင်  စတင် 

ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ  ာ 

ှစ်တွင် အပီးတည်ေဆာက်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ မတပူီမိနယ်ှင့ ်ဂန်ေဂါမိ 

နယ်တိုကို   ချတိ်ဆက်ေပးိုင်သည့  ်

တံတားြဖစ်ပါသည်။

အဆိပုါတတံားများ တည်ေဆာက်ပီးစီး 

သွားမည်ဆုိပါက ကန်ပက်လက်မိနယ်၊ 

မင်းတပ်မိနယ်ရှိ ြပည်သူများသာမက 

မတပူီမိနယ်၊ ပလက်ဝမိနယ်ရိှ ြပည်သ ူ

များပါ လူမ စီးပွားဘဝများ များစွာဖွံဖိး

တိုးတက်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ချင်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတွင ်

တည်ေဆာက်ေပးိုင်ခဲ့ေသာတံတား

များအနက် အေရးပါသည့ ်တံတားများ 

ဟားခါးမိနယ် ေလာက်လုံ-လီချား 

ကား ေဘွူးြမစ်ကူး ကွန်ကရစ်တံတား 

ေပ ၁၇၀ အား ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘ  ာှစ် 

တွင်   အပီးတည်ေဆာက်ေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။

တီးတိန်မိနယ် တီးတိန်-သိုင်းငင်း 

လမ်း ၂၅ ကီလိုမီတာ-၂၆ ကီလုိမီတာမှ 

မှ တီွးေဆာက်-တီွးဗျလ်ဲး- ေဆွာင်းေဒါ-့

ေဒ လွင်-မွာလ်ဇန်-ထန်ဆန်-မွာလ်ွမ်း 

(ဒ)ီလမ်း ဇိဇုန်အဝင်ရိှ   ပလာတာေချာင်း 

ကူးကွန်ကရစ်တံတား  ေပ ၃၆၀ သည် 

လည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာှစ်တွင် 

စတင်တည်ေဆာက်ေပးိင်ုခဲ့ပီး ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ဘ  ာှစ်တွင်  အပီးတည  ်

ေဆာက်ေပးသွားမည်   ြဖစ်သည်။ 

၎င်းတံတားသည် တီးတိန်မိနယ်ှင့် 

ကေလးမိနယ်ကိုဆက်သွယ်ေပးမည့်

တံတားြဖစ်သည်။

တွန်းဇံမိနယ်   တွန်းဇံ-ဖိုင်တူ-

လုံတပ်-တွီးခိန်ဇန်-ရာဇဂိဟ်လမ်း 

မှန်လုံေချာင်းကူး   ကွန်ကရစ်တံတား  

ေပ ၄၂၀  သည်လည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ်တွင်   စတင်တည်ေဆာက ်

ေပးိုင်ခဲ့ပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ  ာှစ် 

တွင် အပီးတည်ေဆာက်ေပးသွားမည ်

ြဖစ်သည်။       ၎င်းတံတားသည ်

တွန်းဇံမိနယ်ှင့်     ကေလးမိနယ်ကိ ု

ဆက်သွယ်ေပးမည့်တံတားြဖစ်သည်။

ချင်းြပည်နယ်အတွင်းရှ ိေကျးလက ်

လမ်းဖံွဖိးေရးဦးစီးဌာန နယ်နမိတ်ိတွင် 

ပါဝင်ေသာ စုစုေပါင်းေကျးရာ ၇၈၄ ရာ 

ရိှသည့အ်နက် လက်ရိှတွင် ေကျးရာ ၆၅ 

ရာသည် ရာသီမေရး သွားလာိုင်ပီး 

ေကျးရာ ၇၁၉ ရာသည် ေြခာက်ေသွရာ 

သ၌ီသာ သွားလာိင်ုပါသည်။ ထိအုေြခ 

အေနကုိေကျာ်လွန်၍   ေကျးလက  ်

လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန၏ မဟာဗျ 

ဟာရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ  ၂၀၃၀ 

ြပည့ှ်စ်တွင် ြမန်မာိင်ုငရိှံ ေကျးရာများ 

အားလုံး  ၈၀ ရာခိင်ု န်းှင့ ် ိင်ုငတွံင်းရိှ 

ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင် န်း 

အေပ   ရာသီမေရး   သွားလာိုင်ေသာ 

ေကျးလက်လမ်းအြဖစ် အသုံးြပိင်ုရန် 

ချင်းြပည်နယ် ေကျးလက်လမ်းဖံွဖိးေရး 

ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါေကာင်း 

တင်ြပလိုက်ပါသည်။       ။

တွင် တည်ရှိပါသည်။ မ န်လ ရာမှ ၄/၀ 

မိုင် အထိ ၁၈ေပအကျယ် ကားလမ်း 

ေဖာက်လပ်ုပီး ၁/၀မိင်ုသည် သစ်ေတာ 

မြပန်းတီးရန်ှင့် ခရီးသွားြပည်သူများ 

သဘာဝ ခင်းခံစားရင်း လမ်းေလ ာက် 

တက်ိုင်ရန်   သဘာဝလမ်းအြဖစ ်

ချန်လှပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။   ဤ 

လမ်းမကီးဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရာများမ ှ

စိက်ုပျိးေရထွက်ကန်ုများအား ရိဒ်မိမှ 

တစ်ဆင့် အိ ယိုိင်ငံ ကျန်ဖုိင်းသုိ ေရာင်း 

ရှာလုံခံတပ်ရှိသည့်လမ်း    ြဖစ်သည်။ 

ေကျးရာေပါင်းကုိးရာ၊ အိမ်ေြခေပါင်း ၉၈၂  

လုံး၊ လူဦးေရ  ၇၂၁၇ ဦးတိုကို အကျိးြပ 

လျက်ရှိသည်။

တွန်းဇံမိနယ်တွင် ေဆာင်ရက်ေပး 

လျက်ရှိသည့် တွန်းဇံ-ကျခီါးလမ်းခွဲမ ှ

ဇမ်းပီး-ေလွာင်အဲလ်-တွီးမန်-ဗိုင်ဗက်-

လိန်ထုတ်-ဟိုင်ကျင်းလမ်း(၃၆/၄)မိုင် 

ရိှပီး ေကျးရာေပါင်း  ၂၅ ရာ၊ အမ်ိေြခေပါင်း 

၁၅၇၃ အိမ်၊ လူဦးေရေပါင်း  ၁၀၀၀၁ ဦး 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ဟန်တားမ ကို    

ေဒသခံြပည်သူများ ေကျာ်လ ားုိင်ေစရန် 

အတွက် ြမစ်ကူး၊ ေချာင်းကူးတံတားများ 

လညး်    တည်ေဆာက်ေပးလျက်ရှိပါ 

သည်။

မင်းတပ်မိနယ်တွင ်အုံ ှင့် ကင်းလှ ိ

ကား (မုန်းေချာင်း)  ကွန်ကရစ်တံတား 

ေပ ၂၆၀ အား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ  ာှစ် 

တွင် စတင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘ  ာှစ်တွင်   အပီးတည်ေဆာက ်

ဖလမ်းခိင်ု တွန်းဇံမိနယ် တွန်းဇ-ံကျခီါး(90km) လမ်းခဲွမှ ဇမ်းပီး-ေလွာင်အလ်ဲ-တီွးမန်-ဗိင်ုဗက်-လန်ိထတ်ု-ဟိင်ုကျင်း 

ေကျးလက်ေကျာက်ခင်းလမ်းကိုေတွရစ်။

ဟားခါးခိုင ်ဟားခါးမိနယ ်ေလာက်လုံ-လီချားလမ်းေပ ရှိ ေဘွူးဗားြမစ်ကူး ကွန်ကရစ်တံတားကိ ုေတွရစ်။



ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၆/၃)၊ 

ေြမကွက်အမှတ်(၄၃၄/က)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမဧရိယာ(၁၂၀၀)စတုရန်းေပ၊ 
အလျားေပ (၆၀)၊ အနံေပ (၂၀) အကျယ်အဝန်းရှိ ဦးဟုတ်စိန်အမည်ေပါက ်
ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမေပ ရှိေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့် 
အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူ ေဒ စန်းစန်းလွင်[၁၂/
သဃက(ိုင်)၀၂၃၃၇၇]မှ ေရာင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အတွက ်က ်ုပ်၏ 
မတ်ိေဆြွဖစ်ေသာ ေဒ ေဌးေဌးေအာင်[၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၈၁၅၅၅]က အပီးအပိင်ု 

ဝယ်ယူပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက ်
အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်ယေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို လာေရာက ်
ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်သူမရှိပါက အေရာင်းအဝယ်အတည်ြဖစ်ပီး 
ြဖစ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ နီနီထွန်း(LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.L)ေဒ နီနီထွန်း(LL.B,LL.M,D.B.L,D.I.L)
အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၈၀၂)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၃၄၈၀၂)

အမှတ်-၁၆၈၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ အမှတ်-၁၆၈၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၃၈၅၅၊ ၀၉-၇၇၇၂၂၀၀၂၂ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၇၉၅၅၂၃၈၅၅၊ ၀၉-၇၇၇၂၂၀၀၂၂

ခင်ပွန်းကီးဆယ်ပါးဦးထိပ်ထားခင်ပွန်းကီးဆယ်ပါးဦးထိပ်ထား
ှလုံးသွင်းမှန် စတ်ိေကာင်းရ ံeာဏ်ေအာက် အထည်(ခ ာ)

ေပျာက် သေဘာေရာက်ေအာင် အားထတ်ုလ င် သေဘာeာဏ်ထင် 

ပထမနိဗ ာန်ြမင်(ေသာတာပန်) ခ ာအစ်  မြပတ်eာဏ်တင် 

ငါမဟုတ်ဟု အမှန်သိြမင် ေကျးဇူးရှင်အေပါင်းကို ရှိခိုးပူေဇာ် 

ကည်ူးေပျာ် ခ ာငါးပါးကိ ုဒိ  ိြဖင့ ်ဆက်ရင်ဒကု ြဖစ်မယ်၊ အပါယ် 

ကျမယ်၊ eာဏ်ြဖင့်ဆက်ရင် ဒုက ေပျာက်မယ်၊ အပါယ်လွတ်မယ်၊ 

ဒကု လွတ်ရန် eာဏ်ခ ာငါးပါးသို  ဘယ်လုိအြမန်ဆံုးေြပာင်းမလဲ 

ဝ-ိပညာတရား ဖန်ုးြဖင့ ်ရင်းီှးေဆွးေွးဖလှယ် ကသုိလ်ုလည်းတိုး 

မိတ်ေဆွတိုး အားထုတ်မ တွင် အကျိး၊ အားလည်းြဖစ်ပါေစ။

ဓမ မိတ်ေဆွေကာင်း ဦးေအာင်ဓမ မိတ်ေဆွေကာင်း ဦးေအာင်

ဖုန်း-09-982301379ဖုန်း-09-982301379

404765660404765660

GREEN AND BLUE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY GREEN AND BLUE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITEDCOMPANY LIMITED

ကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်းကုမ ဏီတရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်း
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၇ ရက်ေနတွင် ကျင်းပေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ 

ဒါိက်ု တာများအားလုံး တက်ေရာက်သည့ ်အထူးအစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက် 
အရ စာရင်းရှင်းတမ်းဖျက်သိမ်းရန ်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှ ိေဒ ေဆွဇင်ဝင်းထံသို ၂၃-၈-၂၀၂၁ 
ရက်ေန  ေနာက်ဆုံးထားစာရင်းရှင်းတမ်းြပလပ်ုိင်ုေကာင်း ေကညာအပ်ပါ 
သည်။        ေဒ ေဆွဇင်ဝင်း ေဒ ေဆွဇင်ဝင်း

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ

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

ေသွးသည်  အသက်ေသွးသည်  အသက်

မူးယစ်မူးယစ်

ကိုပစ်ကိုပစ်

ပန်းတိုင် ပန်းတိုင် 

သစ်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝဘဝ

သစ်သစ်



ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁

"မသင်းသင်းဝင်း(ခ)ဇိုရာဘီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၇၀၈၀]ှင့် "မသင်းသင်းဝင်း(ခ)ဇိုရာဘီ [၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၇၀၈၀]ှင့် 

အများသိေစရန်"အများသိေစရန်"
က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွ ကုိရဲုိင်ေလး(ခ)  Zaid Ahmed [၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၉၅၂၀၄]၏ လ ဲအပ် န် 

ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကာ်ြငာလိုက်သည-်

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွှင့် မသင်းသင်းဝင်း(ခ)ဇုိရာဘီတုိသည် လွန်ခ့ဲေသာ ၁၆-၅-၂၀၂၁ ရက်က 

ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ်၊ ၅၉လမ်းရိှ ဆေုတာင်းြပည့အ်စ လာမ်ဝတ်ေကျာင်းေတာ်တွင် ထမ်ိးြမားနကီာဟ် 

လက်ထပ်စာချပ်ြပလပ်ုခဲ့ပီး၊ ထိေုန၌ပင် မသင်းသင်းဝင်း(ခ)ဇိရုာဘ၏ီ အစအီမြံဖင့ ်ထမ်ိးြမားမ ဆိင်ုရာ 

ှစ်ဦးသေဘာတူအထူးစည်းကမ်းချက်ဟူေသာ စာချပ်တစ်ေစာင်လည်း ချပ်ဆိုခဲ့ရပါသည်။

က ်ုပ်တို၏မိတ်ေဆွသည်  ြမန်မာစာလုံးဝမဖတ်တတ်၊  မေရးတတ်ပါ။ ထိုစာချပ်သည ်

ပဋညိာ်အက်ဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ အစ လာမ့တ်ရားဥပေဒအရလည်းေကာင်း ညွီတ်ြခင်းမရိှပါ။ 

တစ်ဖက်သတ် ဖိအားေပး ချပ်ဆိုထားေသာစာချပ်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ မသင်းသင်းဝင်း(ခ)

ဇိုရာဘီက ထိုစာချပ်ပါစာသားများကိုလည်း ကိုရဲိုင်ေလးအားဖတ်ြပရှင်းြပခဲ့ြခင်းလည်းမရှိသည့်

အြပင် ထိမ်းြမားလက်ထပ်စာချပ်ပါ မဟာရ်ေရ ကိစ ကုိလည်း ကုိရဲုိင်ေလးအား အသိေပးြခင်းမရိှဘဲ 

မသင်းသင်းဝင်း(ခ)ဇိုရာဘီ၏ ပတ်သက်သူတစ်ဦးက ၎င်းသေဘာအေလျာက်လိုသလို ေရးသား 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ေနာက်ပိုင်းတွင် ြမန်မာစာဖတ်တတ်သူအား ြပသေမးြမန်းရာမှသိရှိရ၍ 

ထိုထိမ်းြမားစာချပ်သည်လည်း ဥပေဒှင့်ညီွတ်ြခင်းမရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။

ထိုေကာင့ ်ကိရုဲိင်ုေလးသည် ထိစုာချပ်ကိတုတ်သနိားလည်သမူျားထ ံသွားေရာက်ေမးြမန်းသည့ ်

အခါမှ ထုိစာချပ်မှာ တစ်ဖက်သတ်ချပ်ဆုိထားေသာစာချပ်ြဖစ်ေနပီး ဥပေဒှင့်မညီေကာင်းလည်း 

သိရှိရပါသည်။ ကိုရဲိုင်ေလးသည် မိမိအေပ  ဤကဲ့သို စာချပ်ြပလုပ်ခဲ့သူ မသင်းသင်းဝင်း(ခ)

ဇိုရာဘီအေပ  ယုံကည်မ မရှိေတာ့သည့်အြပင် ဇနီးအြဖစ်ရာသက်ပန်ေပါင်းသင်းရန်လည်း လုံးဝ 

မြဖစ်ိင်ုေတာသ့ည့အ်တွက် အစ လာမ့တ်ရားေတာ်အရ အသသိက်ေသလူကီးများှင့တ်ကွ (၃)ကမ်ိ 

သွာလက်ေပးပီး၊ ဇနီးအြဖစ်မှကွာရှင်းြပတ်စေဲကာင်း၊ ၎င်းှင့ပ်တ်သက်၍ ရရန်/ေပးရန် လုံးဝတာဝန် 

မရှိေတာ့ေကာင်းှင့ ်၎င်းကလည်း ကိုရဲိုင်ေလးအေပ  မည်သည့်အခွင့်အေရးမ  ေတာင်းဆိုပိုင်ခွင့ ်

မရှိေတာ့ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာလိုက်သည်။

 လ ဲအပ် န်ကားသူ                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားသူ                          လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ကိုရဲိုင်ေလး(ခ)Zaid Ahmed ဦးေရ လ  င်တင် ေဒ ခင်ေအးလ  င် ကိုရဲိုင်ေလး(ခ)Zaid Ahmed ဦးေရ လ  င်တင် ေဒ ခင်ေအးလ  င်

  B.A,H.G.P,P.G.D.L,D.B.L LL.B,LL.M  B.A,H.G.P,P.G.D.L,D.B.L LL.B,LL.M

  စ်-၁၀၆၈၃ စ်-၁၂၂၀၈  စ်-၁၀၆၈၃ စ်-၁၂၂၀၈

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ

                                                အမှတ် (၃၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊                                                 အမှတ် (၃၁)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ 

                                               (၇)ရပ်ကွက်၊  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။                                               (၇)ရပ်ကွက်၊  ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

                                                 ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၉၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀                                                 ဖုန်း-၀၉-၅၀၅၈၉၀၇၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၄၄၃၀

သားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ဖခင် ဦးမျိးသန်း[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၀၃၇၉၆၄]ှင့ ်မခိင်ေဒ သဇူာခိင်ု 

[၇/ပမန(ိင်ု)၀၉၀၅၅၈]တို၏သား ေမာင်မင်းသမ်ိးေကျာ်(ခ) လေရာင် 

[၁၂/မဂဒ(ိင်ု)၁၇၃၉၅၆]သည် မဘိစတ်ိဆင်းရပဲင်ပန်းေအာင် အကမ်ိ 

ကမ်ိြပလပ်ုေနပါသြဖင့ ်ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှအေမြွပတ်စွန်လ တ် 

လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ အဝဝကို 

လုံးဝ(လုံးဝ)တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။                                            ေဒ သူဇာခိုင်ေဒ သူဇာခိုင်

ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်

(ကီးပွားေရး/ေတာင်)၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်(ကီးပွားေရး/ေတာင်)၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ်

(၉၆/ခ)၊ ေြမအမျိးအစား (ှစ် ၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အကျယ်အဝန်း (၉၆/ခ)၊ ေြမအမျိးအစား (ှစ် ၆၀)ဂရန်ေြမ၊ အကျယ်အဝန်း 
ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့် ေပ(၂၀x၆၀)၊ ဧရိယာ(၁၂၀၀ စတုရန်းေပ)ရှိ ေြမကွက်ှင့ ်

ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၉၆)၊ ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အမှတ်(၉၆)၊ 
နဝရတ်လမ်းသွယ်၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်နဝရတ်လမ်းသွယ်၊ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်

ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦများအပါအဝင် ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမှင့်ေြမေပ ရှိ အေဆာက်အဦများအပါအဝင ်
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိုအေရာင်းအဝယ် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိုအေရာင်းအဝယ ်

ြပလုပ်ြခင်းကို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းြပလုပ်ြခင်းကိ ုကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
အထက်ေဖာ်ြပပါ အိမ်ှင့်ေြမကုိ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ဝန်ခံ 

ကတိြပသူ ေဒ ေအးသန်း[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၉၆၇၅၀]ထံမှ ဦးဝင်းခိုင[်၆/ရဖန(ိုင်)၀၁၄၉၆၀]
က အပီးအပိင်ုလ ဲေြပာင်းဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငေွပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ပိင်ုဆိင်ုခွင့ရိှ်သူ 
များအေနြဖင့် ကန်ကွက်လုိပါက ခုိင်မာေသာ စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့် 
တကွ က ု်ပ်ထံသုိ (၇)ရက်အတွင်း လူကုိယ်တုိင်လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 
ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-)(လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-)
ဦးခင်စိုး(စ်-၂၈၇၅/၁၉၈၄)ဦးခင်စိုး(စ်-၂၈၇၅/၁၉၈၄)

LLB,DL.101.WIPO(SWITZERLAND) LLB,DL.101.WIPO(SWITZERLAND) 
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အခန်းအမှတ်(၄-ဘီ)၊   င်းကွန်ဒို၊ အမှတ်(၂၅၆/၂၆၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အခန်းအမှတ်(၄-ဘီ)၊   င်းကွန်ဒို၊ အမှတ်(၂၅၆/၂၆၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ေကျာက်တံတားမိနယ်။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၄၈၅၃၆၊ ၀၉-၄၂၀၂၅၇၇၆၇ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၁၄၈၅၃၆၊ ၀၉-၄၂၀၂၅၇၇၆၇

သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန်သက်ဆိုင်သူှင့် အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ မီးရထားဝင်း၊ လိင်ုး(၃၃)၊ 

အခန်း(၂)ေန ဦးေကျာ်ညိ[၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၁၁၉၀]သည် ရန်ကုန်မိ၊ 

သာေကတမိနယ်၊ ၆-အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ဇမ သီရိ(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၈)၊ 

ေြမတုိင်း-၆၊ ေြမကွက်-၁၈၈ ေြမအကျယ်ေပ(၄၀x၆၀)အနက်မှ (ေပ(၂၀x၆၀၊ (က)

ဘက်၊ အိမ်ပါ) ကို၊  ေဒ စန်းြမင့်  (AB-၀၅၂၉၅၀)ထံမှ (၂၉-၅-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ "  

ှစ်ဦးသေဘာတူအိမ် ခံေြမအကျိးခံစားခွင့်များ အေရာင်းအဝယ်သေဘာတူ 

ကတိစာချပ်"ြဖင့် ဝယ်ယူပုိင်ဆုိင်ခ့ဲပါသည်။ ထုိစာချပ်အပုိဒ်(၂)၏ ကတိပဋိညာ် 

အတိုင်း ေြမကွက်ခဲွစိတ်ေြမပံုေလ ာက်ထားပီး မှတ်ပံုတင်စာချပ်ေပးရန်အတွက် 

ေဒ စန်းြမင့် အားနည်းလမ်းမျိးစုြံဖင့ ်ဆက်သွယ်မရရိှပါ၍ ဤေကညာပါသည့ေ်နမှ 

(၁၄)ရက်ေနာက်ဆံုးထားလျက် က ု်ပ်တိုထ ံဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ေပးပါရန်ှင့ ်

ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက တရားဥပေဒအရ ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကညာ 

အပ်ပါသည်။

ဦးေကျာ်ညိ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-ဦးေကျာ်ညိ၏ လ ဲအပ်ချက်အရ-

ဦးြမသိန်း(ပုဇွန်ေတာင်)               ေဒ စ ာဝင်း(ေရ ြပည်သာ)ဦးြမသိန်း(ပုဇွန်ေတာင်)               ေဒ စ ာဝင်း(ေရ ြပည်သာ)

(ဥပေဒဘွဲ)                                    (ဥပေဒဘွဲ)(ဥပေဒဘွဲ)                                    (ဥပေဒဘွဲ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၁၇)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၅၃)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၅၁၇)     တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၄၅၃)

(ံုး)အမှတ်(၁၅၅)(ပထပ်)၊ (၄၆)လမ်း(အထက်)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (ံုး)အမှတ်(၁၅၅)(ပထပ်)၊ (၄၆)လမ်း(အထက်)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(ဖုန်း)-၀၉-၄၅၅၁၆၈၄၁၅၊ ၀၉-၄၂၅၀၁၈၀၀၀၊ ၀၉-၇၃၁၀၇၀၂၈၊ ၀၉-၆၆၄၂၈၂၇၉၂(ဖုန်း)-၀၉-၄၅၅၁၆၈၄၁၅၊ ၀၉-၄၂၅၀၁၈၀၀၀၊ ၀၉-၇၃၁၀၇၀၂၈၊ ၀၉-၆၆၄၂၈၂၇၉၂

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

ဗိုလ်မှးကီး တငဗိုလ်မှးကီး တင်မ်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)ိုး(ငိမ်း) (OTS 63)
ွန်ကားေရးမှးခွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနျပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသကအသက် (် (၆၃) ၆၃) ှစ်ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာအပိုင်း(၃)၊ 

ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ (ဦးေအာင်ေဇယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ 
ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ေမာင်ညီ၊ ေမာင်ြမတ်သူ-မေအးြမတ်ြမတ်မုိး၊ မေအးမုိးမုိးချစ်၊ 
ေမာင်မုိးြပည့်စံု၊ ေမာင်ေအာင်စံမုိးတုိ၏ဖခင် ဗုိလ်မှးကီးတင်မုိး(ငိမ်း)သည် ၂၂-၇- 
၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၃:၃၀ နာရတွီင်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ် 
မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။      န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမတ်သှူင့ဇ်နီး ေဒ ခင်ယုံ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမတ်သှူင့ဇ်နီး ေဒ ခင်ယုံ

တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများ၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနတပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများ၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

ဗိုလ်မှးကီး တငဗိုလ်မှးကီး တင်မ်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)ိုး(ငိမ်း) (OTS 63)
ွန်ကားေရးမှးခွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနျပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသကအသက် (် (၆၃) ၆၃) ှစ်ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာအပိုင်း(၃)၊ 

ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ (ဦးေအာင်ေဇယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ 
ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ေမာင်ညီ၊ ေမာင်ြမတ်သူ-မေအးြမတ်ြမတ်မုိး၊ မေအးမုိးမုိးချစ်၊ 
ေမာင်မုိးြပည့်စံု၊ ေမာင်ေအာင်စံမုိးတုိ၏ဖခင် ဗုိလ်မှးကီးတင်မုိး(ငိမ်း)သည် ၂၂-၇- 
၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၃:၃၀ နာရတွီင်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ် 
မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။                                 secure networks cO.,Ltdsecure networks cO.,Ltd

Management & StaffsManagement & Staffs

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

ဗိုလ်မှးကီး တငဗိုလ်မှးကီး တင်မ်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)ိုး(ငိမ်း) (OTS 63)
ွန်ကားေရးမှးခွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနျပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသကအသက် (် (၆၃) ၆၃) ှစ်ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာအပိုင်း(၃)၊ 

ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ (ဦးေအာင်ေဇယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ 
ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ေမာင်ညီ၊ ေမာင်ြမတ်သူ-မေအးြမတ်ြမတ်မုိး၊ မေအးမုိးမုိးချစ်၊ 
ေမာင်မုိးြပည့်စံု၊ ေမာင်ေအာင်စံမုိးတုိ၏ဖခင် ဗုိလ်မှးကီးတင်မုိး(ငိမ်း)သည် ၂၂-၇- 
၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၃:၃၀ နာရတွီင်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ် 
မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။                    ဦးမိုးေဇာ်-ေဒ ေမသက်လ  င် မိသားစုဦးမိုးေဇာ်-ေဒ ေမသက်လ  င် မိသားစု

ရန်ကုန်မိရန်ကုန်မိ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

ဗိုလ်မှးကီး တငဗိုလ်မှးကီး တင်မ်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)ိုး(ငိမ်း) (OTS 63)
ွန်ကားေရးမှးခွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနျပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသကအသက် (် (၆၃) ၆၃) ှစ်ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာအပိုင်း(၃)၊ 

ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ (ဦးေအာင်ေဇယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ 
ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ေမာင်ညီ၊ ေမာင်ြမတ်သူ-မေအးြမတ်ြမတ်မုိး၊ မေအးမုိးမုိးချစ်၊ 
ေမာင်မုိးြပည့်စံု၊ ေမာင်ေအာင်စံမုိးတုိ၏ဖခင် ဗုိလ်မှးကီးတင်မုိး(ငိမ်း)သည် ၂၂-၇- 
၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၃:၃၀ နာရတွီင်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ် 
မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။              ဦးမင်းစမ်းေအးှင့်ဇနီး ေဒ နီလာ မိသားစုဦးမင်းစမ်းေအးှင့်ဇနီး ေဒ နီလာ မိသားစု

 န်ကားေရးမှး(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး) န်ကားေရးမှး(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး)

အထအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
ဗိုလ်မှးကီး တငဗိုလ်မှးကီး တင်မ်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)ိုး(ငိမ်း) (OTS 63)
ွန်ကားေရးမှးခွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနျပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသကအသက် (် (၆၃) ၆၃) ှစ်ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာအပိုင်း(၃)၊ 

ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ (ဦးေအာင်ေဇယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ 
ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ေမာင်ညီ၊ ေမာင်ြမတ်သူ-မေအးြမတ်ြမတ်မုိး၊ မေအးမုိးမုိးချစ်၊ 
ေမာင်မုိးြပည့်စံု၊ ေမာင်ေအာင်စံမုိးတုိ၏ဖခင် ဗုိလ်မှးကီးတင်မုိး(ငိမ်း)သည် ၂၂-၇- 
၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၃:၃၀ နာရတွီင်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ် 
မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။                                         ဦးမျိးဝင်း၊ ေဒ မီမီသိန်းဦးမျိးဝင်း၊ ေဒ မီမီသိန်း

 န်ကားေရးမှး န်ကားေရးမှး
တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများ(ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး)တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုများ(ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 

ဗိုလ်မှးကီး တငဗိုလ်မှးကီး တင်မ်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)ိုး(ငိမ်း) (OTS 63)
ွန်ကားေရးမှးခွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနျပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသကအသက် (် (၆၃) ၆၃) ှစ်ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ေရ ပင်လုံအိမ်ရာအပိုင်း(၃)၊ 

ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ (ဦးေအာင်ေဇယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ 
ေဒ ြမြမသန်းတုိ၏ ေမာင်ညီ၊ ေမာင်ြမတ်သူ-မေအးြမတ်ြမတ်မုိး၊ မေအးမုိးမုိးချစ်၊ 
ေမာင်မုိးြပည့်စံု၊ ေမာင်ေအာင်စံမုိးတုိ၏ဖခင် ဗုိလ်မှးကီးတင်မုိး(ငိမ်း)သည် ၂၂-၇- 
၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၃:၃၀ နာရတွီင်(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
အနစိ ေရာက်သွားေကာင်းသရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ် 
မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။            

ေဒါက်တာေဇာ်မျိးေဆွ-ေဒ ဆုြမတ်သံလွင်ေအာင် မိသားစုေဒါက်တာေဇာ်မျိးေဆွ-ေဒ ဆုြမတ်သံလွင်ေအာင ်မိသားစု

ဘဝနတ်ထံပဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းျလံွန်ေတာ်မူြခင်း
ပုလဲန ာပုလဲန ာေတာရဆရာေတာ်ေတာရဆရာေတာ်

ဦးေဇာ်မင်း(ခ) ဦးဇနိ ဦးေဇာ်မင်း(ခ) ဦးဇနိ 
လ-၃၁၆၅၊ အုပ်ခွဲတပ်ကပလ-၃၁၆၅၊ အုပ်ခွဲတပ်ကပ်ကီး(ငိမ်း)၊ ေလတပ််ကီး(ငိမ်း)၊ ေလတပ်

သက်ေတာ်(၉၂)ှစ် သက်ေတာ်(၉၂)ှစ် သိကသိက ာေတာ်(၂၉)ဝါ ာေတာ်(၂၉)ဝါ
ဗိုလ်မှး ခင်ေမာင်(ငိမ်း)-ေဒ ခင်ခင်ကီး၊ ဗိုလ်ကီးဝင်းြမင့်ေအာင(်ငိမ်း)-

ေဒ စန်းစန်း၊ု ဦးသက်စိုး-ေဒ ခင်စ ာဦး၊ (ဗုိလ်ေငစုိွး)တို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင် 
ေြမး (၇) ေယာက်၊ ြမစ် (၅) ေယာက်တို၏အဘိုး(ေဒ ြမင့ြ်မင့သ်န်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်းသည် ၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း(၁၃)ရက်၊(၂၁-၇-၂၀၂၁)ဗဒု ဟူးေန၊ မွန်းလဲွ 
၁၂:၂၀ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလွံန်ေတာ်မူသွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာဥတု
ဇပ်ုကလာပ်ကုိ ညေန ၁၆:၃၀ နာရီ အချန်ိတွင် ေရေဝးသုသာန်သုိ ပုိေဆာင်မီးသဂိဟ် 
ပီးြဖစ်ပါ၍ ဆရာေတာ်အားရည်စူးပီး ၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆုတ်(၄)ရက်၊ (၂၇-
၇-၂၀၂၁)အဂ   ါေနနံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ဘုရားအမှးရှိေသာ ပင့်သံဃာေတာ် 
အရှင်ြမတ်တုိအား ဆွမ်းအစရိှေသာ ဒါတဗ ဝတ အစစုတုိုကိ ုဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး 
ေရစက်သွန်းချ အမ ေပးေဝလုိပါေသာေကာင့် ကာယ(၄)လမ်း၊ အမှတ်(၈၁)ရိှပုလဲန ာ 
ေတာရေကျာင်းသို ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်တရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန်မတ်ိအများ 
အား ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။                              ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ မိသားစုများ

ဦးသန်းေရ (ခ)ဦးသန်းေဆွ
(Director, Asia Business Solutions)

အသက် (၇၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃ (၅)လမ်းေန 

(ဦးတင်ေမာင်-ေဒ ေငွမိင်)တုိ၏သားကီး၊ (ေဒ တင်စမ်း၊ MPPE)၏ ခင်ပွန်း၊ 

ဦးေအာင်ေအာင်မျိးသမ်ိး ( န်မှး၊ ိင်ုငြံခားေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒ ြမတ်သဇူာ 

တို၏ဖခင်၊ ဦးေအာင်ိုင်-ေဒ စမ်းစမ်း၊ ဦးခိုင်ဝင်း-ေဒ စမ်းစမ်းွဲ၊ (ဗိုလ်ကီး 

လှခင်)၊ ဦးသန်ဇင် - ေဒ သန်းသန်း၊ (ဦးလှပိုေထွး)၊ ဦးမျိးသိမ်း-Junko 

Setoguchi တုိ၏အစ်ကုိကီး၊ တူ၊ တူမ ၁၇ ေယာက်တုိ၏ဘကီးသည် ၂၀-၇ 

-၂၀၂၁ရက် (အဂ   ါေန ) ည ၉:၅၀ နာရီတွင ်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၂၁-၇-၂၀၂၁ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ တင်ရှိန်ေဒ တင်ရှိန်
အသက် (၉၆) ှစ်အသက် (၉၆) ှစ်

(ရှိန်ရတနာ-ဗိုလ် ချပ်ေအာင်ဆန်းေဈး) (ကျိ လီ-သံတွဲ)(ရှိန်ရတနာ-ဗိုလ် ချပ်ေအာင်ဆန်းေဈး) (ကျိ လီ-သံတွဲ)

ရခိင်ုြပည်နယ်၊ ဂွမိနယ်၊ ကျိ လီမိေန (ဦးဖိုးေဖ-ေဒ ဂွမ်းပု)ံတို၏ သမီး 
ကီး၊ (ဦးသိန်းေအာင်(ုိးမသစ ာ)-ေဒ တင်ေအး)တုိ၏အစ်မကီး၊ အမှတ်(၄၄၄)-
အခန်း(၂၃)၊ ေရ ဘံုသာလမ်း(အေပ )၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးသာထွန်း 
-ရဲဝန်ေထာက်၊ငိမ်း)၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒ ခင်ေဆွဝင်း-(ဗိုလ်မှးချပ်တင ်
လတ်၊ တပ်မေတာ်(ေလ)အငိမ်းစားသံအမတ်ကီး)၊(ဦးတင်ေမာင်ထွန်း)-ေဒ ခင် 
ေအးွဲ၊ (ဦးိုင်ထွန်း)-ေဒ ရီရီြမင့်၊ ေဒ သီတာထွန်း-ဗိုလ်မှးေအာင်ဝင်း(ငိမ်း)၊ 
ေဒ မာလာထွန်း-ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ဦးေကျာ်စွာထွန်း-ေဒ ဥမ ာုိင်တုိ၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာမိခင်ကီး၊ (ဦးေကျာ်ရင်၊ ိုးမသစ ာ)-ေဒ မူမူ၊ ေဒ ခင်လှကည-်ဦးခင်ေမာင် 

ြမင့(်ကျိ လီမိ)တို၏ချစ်လှစွာေသာအရီး၊ ေြမး(၁၆)ေယာက်၊ ြမစ်(၃) ေယာက်တို 
၏ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားကီးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) ညေန ၆:၀၀ 
အချနိ်တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ရှိသာွးပါသည်။ 
က င်းကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်ကုိ ၂၃-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ 
တွင် ေရေဝးသသုာန်သိုပိုေဆာင်သ  ဂ ဟ်ပါမည်။                           ကျန်ရစ်သမူသိားစု

မူးယစ်မူးယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်ပန်းတိုင်

သစ်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

စာ  အုပ်  စာ  ေပ  လူ   မိတ်  ေဆွ



ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင် ၂၃၊  ၂၀၂၁

"ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း""ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ေကညာြခင်း"
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ဟိုင်းကူးေကျးရာအုပ်စု၊ 

ေဖာင်ကီးလမ်းမေဘး၊ လက်ပံသံုးပင်ေကျးရာရိှ ဦးေကျာ်ေငအွမည်ြဖင့ ်မှတ်သား 
တည်ရှိေသာ ေြမ(၁၁.၈၀)ဧကအနက်မှ ေြမအကျယ ်ေပ(၃၀X၆၀)ရှိ ေြမကွက ်
အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ေြပာဆို 
ဝန်ခံသူ ဦးြမမင်းေအာင်[၁၂/လကန(ိုင်)၁၇၈၉၇၁]ှင့် ေဒ သင်းသင်းမာ[၁၂/
လကန(ိုင်)၁၈၉၁၅၁]တိုထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ေဒ အိအိေအာင်[၁၂/
ဥကမ(ိုင်)၂၆၅၇၇၈]ှင့် ဦးမင်းထက်ပိုင[်၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၆၅၇၇၉]ကိုင်ေဆာင် 
သူတိုက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း စာရက်စာတမ်းအေထာက်အထားမူရင်းများြဖင့ ်က ်ုပ်ထံသို 
လာေရာက် ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ထိရုက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။                 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ အိသီတာစိုး(LL.B)ေဒ အိသီတာစိုး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၉၈၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၉၈၇)

ေရှေနများနားေနခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ေရှေနများနားေနခန်း၊ စုေပါင်းုံးဝင်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၄၇၃၉၈၉၊ ၀၉-၇၈၉၅၃၃၆၉၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၄၇၃၉၈၉၊ ၀၉-၇၈၉၅၃၃၆၉၃

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း 
ရဟန်းဒါယိကာမကီးရဟန်းဒါယိကာမကီး

ေဒ စုစုလွင် ေဒ စုစုလွင် 
အသက်(၆၀)အသက်(၆၀)

ေတဇ(၁၀)မှ  သူငယ်ချင်း  ဗိုလ်ကီးြမင့်ဦး(ငိမ်း)၏ 

ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ စစုလွုင်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန)
တွင်  (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေတဇ(၁၀)မှသူငယ်ချင်းမိသားစုများေတဇ(၁၀)မှသူငယ်ချင်းမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ စိန်ဖူး၊ ဓမ ာုံ၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ စိန်ဖူး၊ ဓမ ာုံ၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ 

လမ်း၊ တံတား၊ မုခ်ဦးအလှရှင်လမ်း၊ တံတား၊ မုခ်ဦးအလှရှင်

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

ြဖစင်ေမတ ာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးြဖစင်ေမတ ာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး
ဗဟန်းမိနယ်၊ စာေရးဆရာအသင်းနာယက၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက ဆံ 

ရပ်ကွက်၊ နိဗ ာနမဂ ကာရီ ှစ်ကျပိ်ရှစ်ဆူဓမ ာုံ နာယကကီး သမားေတာ်ကီး 
ေဒါက်တာဦးေကျာ်စိန်(မိုးကုတ်)သည် ၁၅-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် 
၅:၅၀နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တထူပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။ နာယကဆရာကီး ေကာင်းရာသုဂတိသို ေရာက်ရှ ိ
ပါေစေကာင်း ဆုေတာင်းပါသည်။

အလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့်အသင်းသူ၊ အသင်းသားများအလုပ်အမ ေဆာင်အဖွဲှင့်အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ
ဗဟန်းမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း၊ဗဟန်းမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း၊

ဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ နိဗ ာနမဂ ကာရီှစ်ကျပိ်ရှစ်ဆူဓမ ာုံဗဟန်းမိနယ်၊ ကျိက ဆံရပ်ကွက်၊ နိဗ ာနမဂ ကာရီှစ်ကျပိ်ရှစ်ဆူဓမ ာုံ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ သန်းွန်ေဒ သန်းွန်

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာ 

ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊   န်ကားေရးမှးချပ် ေဒါက်တာ 
စိင်ုးေကျာ်ိင်ုဦး-ေဒါက်တာနန်းတွမ်ဟွမ်ေစာတို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
မိခင်ကီး ေဒ သန်းွန်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) 
နံနက် ၂:၄၄ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်းကားသိရပါသြဖင့် 
ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

ဆရာ၊ ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများဆရာ၊ ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ
နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

သိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသိပ ံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ ေရ ေပါက်ကံ 

မိသစ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ြမဝတမီင်းကီး(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၆၃၀)

ေန (ဦးထန်ခန်ဟန်)၏ဇနီး၊ ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်း၊ 

ေလေကာင်းပျသံန်းမ လုပ်ငန်းဌာနမှ ေလေကာင်းပျသံန်းမ 

လပ်ုငန်းဌာနမှး ေလယာ်မှးကီးဦးခပ်ုခန်မု-ံဇနီး ေဒါက်တာ 

ေဒ သီတာထွန်းတို၏မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ လျန်ေခါမန်း အသက် 

(၇၄)ှစ်သည်  ၂၀-၇-၂၀၂၁  (အဂ   ါေန ) နံနက် ၂ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူ 

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်းြမန်မာအမျိးသားေလေကာင်း

အမ ေဆာင်အရာရှိချပ်ှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများအမ ေဆာင်အရာရှိချပ်ှင့ ်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ကည်း-၁၀၄၀၈-ဗိုလ်ကီး ြမင့်သိန်း(ငိမ်း)ကည်း-၁၀၄၀၈-ဗိုလ်ကီး ြမင့်သိန်း(ငိမ်း)

 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊  န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ 
ဝန်ထမ်းေရးချယ်ေရးေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းေရးချယ်ေရးေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

OTS-31- အသက်(၈၃)ှစ်OTS-31- အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ တုိက်(၁၉/၂)၊ ဒဂံုမိနယ်ေန ေဒ သီသ ီ

ွယ်၏ခင်ပွန်း ဗိလ်ုကီးြမင့သ်န်ိး(ငမ်ိး)သည် ၁၆-၇-၂၀၂၁ရက် နနံက် ၂:၄၅ 
နာရီတွင် အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံကီး၌ ၉၆ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့် မိသားစုများှင့်အတ ူထပ်တူထပမ်  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

OTS-31 မှ သူငယ်ချင်းများှင့်OTS-31 မှ သူငယ်ချင်းများှင့်
မိသားစုများမိသားစုများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှး ခင်ေမာင်ချိ(ငိမ်း)ဗိုလ်မှး ခင်ေမာင်ချိ(ငိမ်း)

ေတဇ(၉)ေတဇ(၉)
Director (Innwa Security And General Services Co.,Ltd)Director (Innwa Security And General Services Co.,Ltd)

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ေတဇ(၉)မ ှချစ်လှစွာေသာ သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှးခင်ေမာင်ချိ(ငိမ်း)သည် 

၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ည ၉:၃၅နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း
ကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်ေသာမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ေတဇ(၉) သူငယ်ချင်းများှင့် မိသားစုဝင်များေတဇ(၉) သူငယ်ချင်းများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ကိုစိုးမင်းကိုစိုးမင်း

အသက်(၅၂)ှစ်အသက်(၅၂)ှစ်
 ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ြမကန်သာလမ်း၊ အမှတ်(၆၈)ေန ေဒ ခိုင်မာ 

လွင်(Shwe Yee Min  Group  of Companies)၏  ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည ်
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်  နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်  ကျန်ရစ်သူ 
မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးစိုးိုင်-ေဒ တင်တင်ရီဦးစိုးိုင်-ေဒ တင်တင်ရီ
မိသားစုှင့် ုံးဝန်ထမ်းများမိသားစုှင့် ုံးဝန်ထမ်းများ

(Shwe Yee Min Group of Companies)(Shwe Yee Min Group of Companies)

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာစိုးဝင်း (ဆရာေဂျာ့)ေဒါက်တာစိုးဝင်း (ဆရာေဂျာ့)

အသက် (၇၅)ှစ်အသက် (၇၅)ှစ်

Small & Medium Enterprises Development Bank ၏ 

(ဘဏ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ    အတိုင်ပင်ခံ   အကံေပးပုဂ ိလ်) 

ေဒါက်တာစိုးဝင်းသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) တွင် ရန်ကန်ုမိ၌ 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့အ်တ ူ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲှင့်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများဒါိုက်တာအဖွဲှင့်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ

SME-D BankSME-D Bank

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

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု
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အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန  ဦးကျင်ဦး (Chairman-POPULAR Group)-

ေဒ ေချာစလွုင် (Vice Chairman- POPULAR Group)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ဖခင်ကီး  ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် 
ဒါယကာကီး ဦးမင်းစ ံအသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) 
ည ၇:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ် ဘဝတစ်ပါး 
ကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Popular ုံးခွဲ(ထားဝယ်)Popular ုံးခွဲ(ထားဝယ်)
POPULAR GROUPPOPULAR GROUP

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

ဒါယကာကီးဒါယကာကီး

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု
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အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိေန ဦးကျင်ဦး(Chairman-POPULAR Group)-ေဒ ေချာစ ု

လွင ်(Vice Chairman- POPULAR Group)တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး 
ဘရုား၊ ရဟန်း၊ သမ်ိ၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တတံား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး ဦးမင်းစ ံ
အသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင ်
ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း 
သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။

ဦးြမင့်လွင်၊ ဦးချစ်လွင်၊ ဦးေချာေမာင်ေမာင်လွင်ဦးြမင့်လွင်၊ ဦးချစ်လွင်၊ ဦးေချာေမာင်ေမာင်လွင်
Mr.Tan Alk khoon-ေဒ ေချာပုံပုံလွင်Mr.Tan Alk khoon-ေဒ ေချာပုံပုံလွင်

ဦးေချာညီညီလွင်ဦးေချာညီညီလွင်
Dr.ေချာေဝလွင်-Dr.အိမွန်လွင် မိသားစုDr.ေချာေဝလွင်-Dr.အိမွန်လွင် မိသားစု

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

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု
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အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန ဦးကျင်ဦး (Chairman-POPULAR Group)-ေဒ ေချာစု 

လွင် (Vice Chairman- POPULAR Group)တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ဘရုား၊ 
ရဟန်း၊ သမ်ိ၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တတံား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး ဦးမင်းစ ံအသက်(၉၂)
ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါး 
ေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့အ်တ ူ
ထပ်တူ ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ေဒ ုုရီ(ြမစ်ကီးနား)ေဒ ုုရီ(ြမစ်ကီးနား)
 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)

ကချင်ြပည်နယ်ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနကချင်ြပည်နယ်ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန
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ဇူလိုင်   ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၃၊  ၂၀၂၁

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန်ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန်

ဒါယကာကီး ဒါယကာကီး ဦးချစ်ေထွး(၉၄)ှစ်ဦးချစ်ေထွး(၉၄)ှစ်

ဒါယိကာမကီး ဒါယိကာမကီး ေဒ ခင်ွန်(၈၆)ှစ်ေဒ ခင်ွန်(၈၆)ှစ်
ဖျာပုံမိေန (ဦးချန်ကိုးဟို-ေဒ ေလးက)တို၏သား၊ ဘိုကေလးမိေန 

(ဦးတတ်ိ-ေဒ ေငရွင်)တို၏ သားသမက်၊ ဘိကုေလးမိေန (ဦးတတ်ိ-ေဒ ေငရွင်)
တို၏သမီး၊ ဖျာပုံမိေန (ဦးချန်ကိုးဟိ-ုေဒ ေလးက)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကန်ုမိ၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ (၃၁)၊ ေအးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ေန 
(ဦးစိန်ထွန်း)-ေဒ ေအးေအးဝင်း (B-ံု၊ သိမ်ကီးေဈး)၊ ေဒ ရင်ရင်သန်း (စိန်ထွန်း 
လင်း B-ုသံမ်ိကီးေဈး)၊ ဦးချိစိုး-ေဒ ယ်မျိးသ ီ(USA)၊ ေဒ ေဌးေဌးွန်(စန်ိဖူးေဝ၊ 
ယုဇနပလာဇာ)၊ ေဒ ေအးေအးခုိင်၊ Julian Lim- Dr. ခင်စုရီ(USA)၊ Dr. ေမာ်ေမာ် 
သန်းတို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်ှင့် ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်မင်းခန်  
ေကျာ် (3rd MB)၊ ေမာင်လွင်ဦးေမာင်၊ မယွန်းအိမိုး (1st MB, USA)တို၏အဘိုး 
ဦးချစ်ေထွးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၂:၃၀ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်ပီး အဘွားေဒ ခင်ွန်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 
၉:၃၀  နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်
ကျန်ရစ်သမူသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ ေကာင်းရာသဂုတလိား 
ပါေစ။

ချင်ဟိုေတာင်ဘွန်ေချာင်းအသင်းချင်ဟိုေတာင်ဘွန်ေချာင်းအသင်း
ဘုန်းကီးလမ်း-ရန်ကုန်ဘုန်းကီးလမ်း-ရန်ကုန်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သူငယ်ချင်း ဗိုလ်ကီးဝင်းေအာင်(ငိမ်း)၏မိခင် 

ေဒ လှေလး အသက် (၇၅)ှစ်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ရက်တွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူ
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

စစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းစစ်တက သိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း
အပတ်စ်(၃၈) သူငယ်ချင်းမိသားစုဝင်များအပတ်စ်(၃၈) သူငယ်ချင်းမိသားစုဝင်များ

ဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမွန်ေဒ ြမွန်
အသက်(၉၆)ှစ်အသက်(၉၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗ လ 
ပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၈/ ၁၆၈)၊ အခန်း(၁၃)ေန (ဦးစိုးလုံ)၏ဇနီး၊ ဦးေအး 
ေအာင်-ေဒ ယ်ယ်ေအး၊  ဦးေကျာ်ေကျာ်-ေဒ မူယာ၊ ဦးeာဏ်ဝင်း-
ေဒါက်တာရီရီခိုင်၊ ဦးမျိးြမင့်ဟန်-ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်မွန်တို၏မိခင်၊ ေြမး 
ခနုစ်ေယာက်၊ ြမစ်တစ်ေယာက်တို၏အဘွား ေဒ ြမွန်သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ 
(အဂ   ါေန) နနံက်  ၁:၃၅နာရတွီင်  ရန်ကန်ု အေထေွထေွရာဂါကေုဆးုသံစ်ကီး၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၁၂:၃၀နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်သို 
ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ရီရီတိုးေဒ ရီရီတိုး
BSc(Phy),A.G.T.I(EC)ြပည်BSc(Phy),A.G.T.I(EC)ြပည်

ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာဌာနကီးြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာဌာနကီး

(ကီးကပ်ေရးမှး၊ စက်မ )(ကီးကပ်ေရးမှး၊ စက်မ )

အသက်(၅၃)ှစ်အသက်(၅၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သမိုင်း(၁၄)

လမ်း၊ အမှတ်(၁၀၃)ေန (ဦးသာထွန်းေအာင်-ေဒ သန်းစိန်)တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာသမီး၊ ေဒ ေအးေအးသန်း(လယ်ြပ-ငိမ်း၊ ထ-၅ 
မရမ်းကုန်း)၊  ေဒ ကည်ကည်ခိုင်(လယ်-အုပ်၊အလကဥယျ်ဝ၊ 
လှည်းကူး)၊ ေဒ ကည်ကည်စုိး(ခ)ေဒ ခင်တာတာတုိ၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာညီမ၊ ဦးကိုကိုသင်း၊ ဦးကိုကိုမင်း-ေဒ နီနီချိတို၏ ချစလှ်စာွ 
ေသာအစ်မ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ေဘာဂရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဥတ မ 
လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ေန ဦးစုိးုိင်၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး ေဒ ရီရီတိုး 
သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉:၂၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ 
ေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသိုကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနမွန်းလဲွ 
၂:၃၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီး ရပ်ေဝးမ ှမိတ်ေဆွအေပါင်းအား အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်ချိ(ခ)ချိေလးဦးခင်ေမာင်ချိ(ခ)ချိေလး(ကန်ေတာ်ကေလး)(ကန်ေတာ်ကေလး)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
တပ်ကပ်ကီးစာေရး(ငိမ်း)၊ ကက(ကည်း)တာဝန်တပ်ကပ်ကီးစာေရး(ငိမ်း)၊ ကက(ကည်း)တာဝန်

ကပ-၁၄၉၄၃၀ကပ-၁၄၉၄၃၀

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ဖုိေြမရပ်ကွက်၊ ဖုိေြမလမ်း၊ 
အမှတ်(၅၁)ေန (ဦးချစ်- ေဒ လှတင်)တုိ၏သား၊ (ဦးေရ သိန်း-ေဒ အုန်းေရ )
တို၏သားသမက်၊ (ေဒ အုန်းြမင့်)၏ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ (ဦးတင်လှ-
ေဒ ချိချိမာ)၊ ေဒ သန်းသန်းေအး(အိုးအမ်ိဦးစီးဌာန-ငမ်ိး)၊ ဗိလ်ုကီးရန်လင်း 
(ငိမ်း)-ေဒ ချိဝါဦး၊ ဦးေကျာ်သူေမာင်(MOB)-ေဒ ေအးေအးွယ်(ြမဝတီ 
ဘဏ်)၊ ဦးေကျာ်ခိုင်-(ေဒ ခင်ေမသင်း)တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊  ေြမး 
ကိုးေယာက်၊ ြမစ်သုံးေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးကီး ဦးခင်ေမာင်ချိသည ်၂၁-
၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၄:၅၅နာရတွီင် အမှတ်(၄၆)၊ မာန်ေြပ(၁၇)လမ်းအေရှ၊ 
မာန်ေြပ(၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 
ကျစီုသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။ [ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ 
၂၇-၇-၂၀၂၁(အဂ   ါေန ) နံနက် ၇နာရီမှ ၁၀နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းေက း 
တရားေတာ်နာက ေရာက်ပါရန် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟ 
အေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။]

 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးတင်စိုးဦးတင်စိုး
လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ကုန်သွယ်လယ်ယာ(ငိမ်း)လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊ ကုန်သွယ်လယ်ယာ(ငိမ်း)

အသက်(၇၆)ှစ်အသက်(၇၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊  ခင်းသာအိမ်ရာဝင်းေန (ေဒ တင်ညိ)၏ခင်ပွန်း၊ 

ဦးေအာင်တင်-ေဒ ဥမ ာစိုး၊ ဦးေအာင်ကိုထက်-ေဒ နီလာစိုး၊ ဦးရဲေခါင်-ေဒ စံပယ်ဝင်းတို၏ 

ဖခင်၊ ေြမးေလးေယာက်တို၏ ဘိုးဘိုးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ည ၁၀:၃၀နာရီတွင ်

ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) တွင် ကျစီုသုသာန်၌ 

သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီး၊ ရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

Dr.Mang Cin Pau (ေဒါက်တာမာန်ကျင့်ေပ )Dr.Mang Cin Pau (ေဒါက်တာမာန်ကျင့်ေပ )
မိနယ်ဆရာဝန်(ငိမ်း)မိနယ်ဆရာဝန်(ငိမ်း)

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
ချင်းြပည်နယ်၊ တီးတိန်မိနယ်၊ ေလာေဖကျးရာေန Pu 

Jemedar Khup Cin-Pi Neam Khua Ciin တို၏တစ်ဦးတည်းေသာ 
သား၊ အမှတ်(၆)၊ ငါးလ ာ(B)၊ ေဒါနလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန် 
မိေန Daw Vung Khaw Huai(ေဒ ဝန်ုေခ ဟဲွ)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း၊ Ma Ciin Muan Khai (မကင်မွမ်းခိုင်) (ေခတ -ထိုင်း 
ုိင်ငံ)၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင် Dr.Mang Cin Pau(ေဒါက်တာမာန် 
ကျင့ေ်ပ )သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၅ နာရတွီင် ှလုံးေရာဂါြဖင့ ်
ခရစ်ေတာ်၌အပ်ိေပျာ်သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၉နာရ ီ
တွင်  ေရေဝးခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းေပါင်းစု ံ  ဥယျာ်ေတာ်၌   ဂူသွင်း 
သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း။                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ တီေလး(ခ)ေဒ တင်တင်ေအာင်(ပုသိမ်)ေဒ တီေလး(ခ)ေဒ တင်တင်ေအာင်(ပုသိမ်)
အသက်(၇၉)ှစ်အသက်(၇၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ (၂၈)လမ်း(အလယ်)၊ 

အမှတ်(၈၄)(ေြမညီထပ်)ေန ဗိုလ်ကီး ဦးေစာေအာင်(ငိမ်း) 
၏ဇနီး၊ ဦးမုိင်စုိးစုိး(Summit Parkview Hotel)-ေဒ ခင်မာချိ 
(အဆင့ြ်မင့ပ်ညာဦးစီးဌာန၊ သပိ ံပစ ည်းအလပ်ုု)ံ၏ မခိင်သည် 
၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့ ်ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီး 
ရပ်ေဝး ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းတုိအား သိေစအပ်ပါ 
သည်။                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
သူငယ်ချင်း ဗိုလ်ကီးစိုးသက်ဦး(ငိမ်း)  န်ကားေရးမှး၊ 

အမျိးသားလ တ်ေတာ်ုံး-ေဒ ေနကည်ဦးတုိ၏ဖခင် လ  င်သာယာ 
မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗထးူ(၈)လမ်းှင့် ေရ တမာ(၂)လမ်းေထာင့်၊ 
အမှတ်(၃၄)ေန ရဲတပ်ကပ်ကီးစိုးတင့်(ငိမ်း) အသက်(၈၀)သည် 
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

သူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

သူငယ်ချင်း ဗိုလ်ကီးလှေရ (ငိမ်း-ထားဝယ)်၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဇနီး၊ ေမှာ်ဘီမိ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ပိုင်းလမ်း၊ အမှတ် 

(၁၀၂၇)ေန ေဒ ေဆွေဆွသန်း အသက်(၅၅)ှစ်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့်  မိသားစုှင့ ်

ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါေကာင်း။

သူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများသူရ(၉၈)ေကျာင်းဆင်းသူငယ်ချင်းများ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဦးေကျာ်ေမ း (၈၃)ှစ်ဦးေကျာ်ေမ း (၈၃)ှစ်
 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ေဆးသိပ ံပညာဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ေဆးသိပ ံပညာဦးစီးဌာန

ေဆးတက သုိလ်-ေတာင်ကီးမှ ေမာ်ကွန်းထိန်း၊ ေဒ ြမြမမူ၏ေကျးဇူးရှင် 

ဖခင်ကီးြဖစ်သူ ဦးေကျာ်ေမ းသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၀၀:၀၅နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်း ေက

ကွဲရပါသည်။                                      ပါေမာက ချပ်၊ ပါေမာက /ဌာနမှးများ၊  ပါေမာက ချပ်၊ ပါေမာက /ဌာနမှးများ၊

ဆရာ/ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများဆရာ/ဆရာမများှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီးေဆးတက သိုလ်-ေတာင်ကီး

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ခင်လှေဒ ခင်လှ

အသက်(၈၄)ှစ်အသက်(၈၄)ှစ်
ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ဆ ေမာင်(ငိမ်း)-ေဒ ေထွးေထွးေအာင်တိုချစ်လ ှ

စွာေသာ မခိင်ကီးြဖစ်သ ူေဒ ခင်လှသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် ညေန ၆:ဝ၅နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။                             ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ်(၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စ(်၈၅)၊ သီဟတပ်ခွဲ

ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့် မိသားစုဝင်များေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့ ်မိသားစုဝင်များ

ဝမ်းနည်းြခင်းဝမ်းနည်းြခင်း

ဦးထွန်းထွန်းဦး(ခ)ေဖမိင်ဦးထွန်းထွန်းဦး(ခ)ေဖမိင်
အကီးတန်းလက်ေထာက်တရားြပဆရာအကီးတန်းလက်ေထာက်တရားြပဆရာ

(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ-ြမန်မာိုင်ငံ)(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ-ြမန်မာိုင်ငံ)

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ေမာ်လမိင်က န်းမိေန ေဒ ခင်ှင်းယု၏ခင်ပွန်း တရားြပဆရာ ဦးထွန်း 

ထွန်းဦး(ခ)စာေရးဆရာေဖမိင် အသက်(၆၃)ှစ်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 
ရန်ကုန်မိ၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးသွားပီြဖစ ်
ေကာင်းကားသိရသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းကရပါသည်။

  နာယကကီး၊ တရားြပ ဆရာ၊ ဆရာမများ  နာယကကီး၊ တရားြပ ဆရာ၊ ဆရာမများ
  ရိပ်သာအသီးသီးမှ ေဂါပကများ၊ ေယာဂီေဟာင်းများ  ရိပ်သာအသီးသီးမ ှေဂါပကများ၊ ေယာဂီေဟာင်းများ
  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ(ြမန်မာိုင်ငံ)  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဓမ ဂီရိဝိပဿနာအဖွဲ(ြမန်မာိုင်ငံ)

ဗိုလ်ကီးေဇာ်မင်းဗိုလ်ကီးေဇာ်မင်း
အုပ်ချပ်မ ဌာန၊ ကကယာ(ငိမ်း)အုပ်ချပ်မ ဌာန၊ ကကယာ(ငိမ်း)

တပ်မေတာ်ပရိေဘာဂစက်ုံ၊ မဂ  လာဒုံ(ငိမ်း)တပ်မေတာ်ပရိေဘာဂစက်ုံ၊ မဂ  လာဒုံ(ငိမ်း)

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ဗိုလ်ကီး ေဇာ်မင်းသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် 

၉:၃၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ှလုံးေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါးသို 

ကူးေြပာင်းကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ

အေပါင်းတိုအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းအေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဦးတင်ဝင်း(၈)ဦးတင်ဝင်း(၈)

အသက်(၈၂)ှစ်အသက်(၈၂)ှစ်
ဦးစီးအရာရှိ(ငိမ်း)ဦးစီးအရာရှ(ိငိမ်း)

ဒု-ဥက   (၁)၊  အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများ 
အသင်း၊ ရာသက်ပန်အသင်းဝင်အမှတ်(၃၆၇) ဦးတင်ဝင်း 

(၈)သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်သ  ဂ ဟ် 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း    အသင်းသူ/အသင်းသားများအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

အမ ေဆာင်အဖွဲအမ ေဆာင်အဖွဲ

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

ဦးမင်းစံဦးမင်းစံ
နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစု)နာယက(ေပ ြပလာပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းစ)ု

Hotel POPULAR Myanmar,Summit PlasticHotel POPULAR Myanmar,Summit Plastic

အသက်(၉၂)ှစ်အသက်(၉၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန ဦးကျင်ဦး(Chairman-POPULAR Group)-ေဒ ေချာစုလွင်(Vice 

Chairman- POPULAR Group)တို၏ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ 

ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန် ဒါယကာကီး ဦးမင်းစ ံအသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-

၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင်  ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်ဘဝတစ်ပါး 

ကူးေြပာင်းသွားပါေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဦးဟန်ကီး၊ ဦးခင်ေမာင်ေအးဦးဟန်ကီး၊ ဦးခင်ေမာင်ေအး

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

ဦးကိင်(ခ)တန်ခိန်ချန်ဦးကိင်(ခ)တန်ခိန်ချန်
GREAT ASIA ELECTRONICS (CHAIRMAN)GREAT ASIA ELECTRONICS (CHAIRMAN)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်-၃၇(က)၊ လမ်း(၂၀)ေအာက်လမ်းေန ေဒ ရင်(ခ) 

ေချာင်ညက်ရင်၏ခင်ပွန်း၊ (ဦးတန်ယုစွမ်-ေဒ ေချာင်ေရ လိုင်)တို၏သားကီး၊ (ဦးေချာင်ပစ်ခ မ်-ေဒ အချ) 
တို၏သားသမက်၊ Lina Saw-Danny Saw၊ ဦးြမင့်သိန်း-ေဒ မိမိလင်း၊ ဦးသန်းေအာင်-ေဒ မီမီဟန်၊ 
ဦးေကျာ်ေအာင်-ေဒ မိုးမိုး၊ ေဒ ှင်းှင်းလှ-ဦးေသာင်းဝင်းတို၏ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမးကိုးေယာက ်
တို၏အဘိုး၊ ဦးကိင်(ခ)တန်ခိန်ချန်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၈နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၄-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၁နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။                                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ေဆွေဆွသန်းေဒ ေဆွေဆွသန်း
အသက် (၅၅)ှစ်အသက် (၅၅)ှစ်

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊  ေရြဖမိ၊  ရလိုင်ရာေန  ဦးကံေအး-

ေဒ ေအးရှမ်းတို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေကျာက်တန်းမိ 

နယ်၊ မင်းေကျာင်းလမ်းေန (ဦးသန်းေရ )-ေဒ ခင်ကည်တုိ၏ သမီး၊ ရန်ကန်ု 

တိင်ုးေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ အေနာက်ပိင်ုးလမ်း၊ အမှတ်(၁၀၂၇)

ေန ဗိုလ်ကီးလှေရ (ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေမာင်ထွန်းလေရာင်-

မေအးြမတ်ိုး၊ ေမာင်ဘန်ုးခန်ေဇာ်တို၏ေမွးသမခိင် ေဒ ေဆေွဆသွန်းသည် 

၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၀၀:၁၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်သင့်
ေသွးေသွး
ြဖင့်ြဖင့်

အသက်အသက်
ကယ်ကယ်
ပါပါ



ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ရဟန်းအမကီးရဟန်းအမကီး

ေဒ ခင်ွန်ေဒ ခင်ွန်
အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်

ြမအထူးကုေဆးခန်းြမ(ပါရမီ)ေဆးုံ (လ  င်မိနယ်)၏ မိခင်ကီးြမအထူးကုေဆးခန်းြမ(ပါရမီ)ေဆးုံ (လ  င်မိနယ်)၏ မိခင်ကီး

ရန်ကုန်မိ၊ လသာမိနယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅၃၊ ၅၅)၊ (၂၃)

လမ်းေန(ဦးေလာင်အီးကျိင်-ေဒ ချစ်)တို၏ သမီးကီး၊ ဦးေကျာ်မင်း၏ဇနီး၊ 

ေဒ ခင်ှင်းေဝ-(ဦးသိန်းေကျာ်)၊ ေဒါက်တာေဒ တင်တင်ြမ၊ (ေဒ တင်တင် 

ဝင်း)၊ ဦးယူတိတ်-ေဒ မိမိလွင်၊ ေဒ ခင်သန်းြမင့်တုိ၏မိခင်ကီး၊ ေဒါက်တာ 

အိအိှင်း(USA)-ေဒါက်တာဘုန်းြမင့်ေအာင်၊ ေဒါက်တာြပည့်ဖိးေအာင်၊ 

မသဇင်တို၏အဘွား၊ ေမာင်ေဇာ်  င်းထွန်း၏ ဘွားဘွားကီး ေဒ ခင်ွန်(ခ)

ေလာင်ေပွးအန်ိးဂ်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၂:၄၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးကိုေလးဦးကိုေလး
အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်

အမှတ်(၁)သတ တွင်းေကးနီ(ငိမ်း)အမှတ်(၁)သတ တွင်းေကးန(ီငိမ်း)

ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၆၁)၊ အခန်း(၂၀၂)၊ အထက်ပဇွုန်ေတာင် 

လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်ေန ဦးဘသိန်း-ေဒ အုန်းရီတို၏သား၊ 

ေဒ အုန်းကင်၏ ခင်ပွန်း၊ ဦးလှဘုန်းိုင်-ေဒ ိုင်ိုင်ေအးတို၏ 

ေမွးသဖခင်၊  မစအုေိ လ  င်၏အဘိုး  ဦးကိေုလးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ 

ရက် နံနက် ၄ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

သွားပါေကာင်း။

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

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

ေ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

ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး(သန်လျင်)ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး(သန်လျင်)
ဌာနစုမှး(ငိမ်း)၊ ေဈးများဌာန(မိေတာ်စည်ပင်)ဌာနစုမှး(ငိမ်း)၊ ေဈးများဌာန(မိေတာ်စည်ပင)်

အသက် (၆၉)ှစ်အသက် (၆၉)ှစ်
သန်လျင်မိေန  [ဦးတင်ေအာင် (ေမာ်ကွန်းဝင်ဒုဆင့်)-

ေဒ အုန်းကည်]တို၏ သမီး၊ ဦးခိုင်ကည ် (ြပည်တွင်းအခွန်ဦးစီး 

မှး-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးြပည့်ဖိးသန်(မိေတာ်စည်

ပင်)၏ ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ (ဦးေအးလွင်)-ေဒ ခင်ေအးေဆွ 

တို၏ ညီမ၊ (ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဌး)၊ ဦးထွန်းထွန်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်က၊ 

(ဦးြမဝင်း)-ေဒ ြမင့်ြမင့်လဲ့၊ (ဦးစန်းလွင်ေအာင)်၊ ဦးညီညီေအာင်၊ 

ဦးကိကုိေုအာင်-ေဒ သဇင်ေကျာ်၊ (ဦးထွန်းထွန်းေအာင်)-ေဒ သီတာ 

ေမာ်၊ ေဒ တင်ပပေအာင်တို၏အစ်မကီး ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအးသည ်

၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၅ နာရီတွင် သန်လျင်မိြပည်သူ  

ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ထန်ိပင်သသုာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း   ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။        ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သန်းသန်းေအးေဒ သန်းသန်းေအး
အသက်(၅၉)ှစ်အသက်(၅၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊  အမှတ် (13),  5A,  Royal Aung 

Zaya Residence ေအာင်ေဇယျလမ်းေန (ဦးလှြမင့်)-ေဒ ေမတို၏ 

သမီး၊ ေဒ တင်စန်ိ၊ ဦးေအာင်ေသာင်းတင်-ေဒ ရှယ်လ၊ီ ဦးေမာင်ေမာင်-

ေဒ လှလှေအးတို၏ ညီမ၊ ဦးေဂျာ်နီ-ေဒ ေထွးေထွးလွင်တို၏ အစ်မ၊ 

တူသံုးေယာက်၊ တူမငါးေယာက်တုိ၏အေဒ ၊ ေြမးေလးေယာက်တုိ၏ 

ဘွားေလးသည်  ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်  နံနက် ၃ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

တယ်ရှန်တီး(ခ)ဦးလှသိန်း(ဟသ  ာတ)တယ်ရှန်တီး(ခ)ဦးလှသိန်း(ဟသ  ာတ)
ဥက   -တယ်မျိးွယ်၊ အင်ေယာင်ေတာင်ဘုရားေကျာင်းဥက   -တယ်မျိးွယ်၊ အင်ေယာင်ေတာင်ဘုရားေကျာင်း

(အတွင်းေရးမှး) ဟိုစိန်ဗုဒ ဘာသာဘုရားေကျာင်းအဖွဲချပ်(အတွင်းေရးမှး) ဟိုစိန်ဗုဒ ဘာသာဘုရားေကျာင်းအဖွဲချပ်
(အမ ေဆာင်) စိန်ဟုတ်ဗုဒ ဘာသာဘုရားေကျာင်း(အမ ေဆာင်) စိန်ဟုတ်ဗုဒ ဘာသာဘုရားေကျာင်း

အသက် (၈၁)ှစ်အသက် (၈၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ဦးဘွန်မိ-ေဒ ကျိတီ)တို၏ သားကီး၊ ေဒ တန် 

အိုက်ဝှါ၏ ခင်ပွန်း၊ (ဦးေကျာ်ဝင်း)-ေဒ ခင်ေအး၊ ဦးကည်စိုး-ေဒ ဖွား၊ 
ေဒ ခင်ဝင်း၊ (ေဒ ခင်သန်း)တို၏အစ်ကို၊ ဦးေကျာ်ဦး-ေဒ ေအးေအး 
ြမတ်)၊ ေဒ သင်းသင်းွယ်-ဦးြမင့စ်ိုး၊ ဦးတင်ေအာင်လတ်-ေဒ အြိမြမကိ၊ု 
ဦးတင်ေအာင်ေလး-ေဒ ေအးမိုးသတူို၏ ေမွးသဖခင်၊ ေြမးရှစ်ေယာက် 
တို၏ အဘိုးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) နံနက် ၆:၂၅ နာရီ 
တွင် ပန်းလ  င်ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၂၄-၇-
၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ဖကုျန်တတ်ုသသုာန်၌ ဂသွူင်းသ  ဂ ဟ် 
မည်ြဖစ်ပါေကာင်း    ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား     အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန်ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ေရကန်

ဒါယကာကီး-ဒါယိကာမကီးဒါယကာကီး-ဒါယိကာမကီး

ဦးချစ်ေထွး (၉၄)ှစ်  -  ေဒ ခင်ွန်  (၈၆)ှစ်ဦးချစ်ေထွး (၉၄)ှစ်  -  ေဒ ခင်ွန်  (၈၆)ှစ်
ဖျာပုံမိေန (ဦးချန်ကိုးဟိ-ုေဒ ေလးက)တို၏သား၊ ဘိကုေလးမိေန 

(ဦးတိတ်-ေဒ ေငွရင်)တို၏ သားသမက်၊  ဘိုကေလးမိေန (ဦးတိတ်-

ေဒ ေငွရင်)တို၏သမီး၊ ဖျာပုံမိေန (ဦးချန်ကိုးဟို-ေဒ ေလးက)တို၏ 

သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ (၃၁)၊ ေအးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ 

တက သိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ေန (ဦးစိန်ထွန်း)-ေဒ ေအးေအးဝင်း (B-ုံ 

သမ်ိကီးေဈး)၊ ေဒ ရင်ရင်သန်း (စန်ိထွန်းလင်း B-ု၊ံ သမ်ိကီးေဈး)၊ ဦးချိစိုး- 

ေဒ ယ်မျိးသ ီ(USA)၊ ေဒ ေဌးေဌးွန်(စန်ိဖူးေဝ၊ ယဇုနပလာဇာ)၊ ေဒ ေအး 

ေအးခိင်ု၊ Julian Lim- Dr. ခင်စရု ီ(USA)၊ Dr. ေမာ်ေမာ်သန်းတို၏ ေမွးသဖခင် 

ေကျးဇူးရှင်ှင့် ေမွးသမိခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာင်မင်းခန်ေကျာ် (3rd MB)၊ 

ေမာင်လွင်ဦးေမာင်၊ မယွန်းအမိိုး (1st MB, USA)တို၏အဘိုး ဦးချစ်ေထွးသည် 

၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၂:၃၀ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

အနိစ ေရာက်ပီး အဘွားေဒ ခင်ွန်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉:၃၀  

နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ  ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်

ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခွန်ေအာင်မင်းဦးခွန်ေအာင်မင်း
ပညာအုပ်(ငိမ်း)ပညာအုပ်(ငိမ်း)

(ကရင်ြပည်နယ်၊  ေရေကျာ်ေကျးရာ)(ကရင်ြပည်နယ်၊  ေရေကျာ်ေကျးရာ)

အသက် (၈၃)ှစ်အသက် (၈၃)ှစ်
ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံမိနယ်၊ ေရေကျာ်ေကျးရာေန (ဦးေပါ-ေဒ စိန်ပွင့်)တို၏သား၊ ထုံးအိုင်ေကျးရာေန 

(ဦးရန်-ေဒ ေအးြဖ)တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သုဝဏ ေန ေဒ မိေအးလ ှ(ေကျာင်းဆရာမ-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာခင်ပွန်း၊  အရှင်သဝုဏ စာရ ( ေရ ကိယ်ုေတာ်)၊  ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း(ခ)မင်းေမာင်ေမာင်ထွန်း၊ ဒဗုိလ်ုမှးကီး(ငမ်ိး) 
(ေရေကာင်းြပမှးကီး၊  ြမန်မာဆ့ပ်ိကမ်းအာဏာပိင်ု)၊ ေဒ မသိတီာေအာင်(ပညာနန်းေတာ်)၊ ဦးထိက်ုေအာင်(ဗိလ်ုမှး-
ငိမ်း)-ေဒ မိေဒဝီေအာင်၊ (မင်းေမာင်င)ံတို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်၊ မနန်းဗွာ၏ ချစ်လှစွာေသာဘိုးဘိုးသည ်
၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၁၁:၁၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ 
ရက်တွင်  ေရေဝးသုသာန်၌  သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွများအားအေကာင်းကား
အပ်ပါသည်။                                                                                                                 ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆရာ ဦးသန်းထွန်း သခ  ျာ(မိတ်)ဆရာ ဦးသန်းထွန်း သခ  ျာ(မိတ်)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်

မိတ်မိ၊ ကမ်းနားလမ်းေန (ေဒ ခင်ေမ)၊ (ေဒ ဇက်)၊ (ေဒ ချစ်တူး)

တို၏ တူ/သား၊  (ဦးဘလှ-ေဒ တင်ချစ်)တို၏ သား၊  ဗိုလ်မှးသာဒင်-

(ေဒ ေအးစန်း)တို၏ သားသမက်၊ ဦးသန်းဝင်း-(ေဒ ကီလာ)၊ ေဒ ြမင့ ်

ြမင့်သန်း-ဦးလှက ယ်၊ (ဦးေအးဝင်း)-ေဒ ကည်ကည်ဝင်း၊ ေဒါက်တာ 

ေဒ ေစာယု၊ ဦးေဇာ်ဝင်း-ေဒ ဲွဲွရီ၊ ေဒါက်တာ ေဒ ခင်ေဝသန်း-Captain 

ေအာင်ဝင်း၊ ဦးတုိးေအာင်တုိ၏ အစ်ကုိ/ညီ/ေမာင်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ 

သဂ  ဟလမ်းေန ေဒ စန်းလဲ့ေမ (စာရင်းစစ-်ငိမ်း)၏ ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာ 

သက်ထားေဆွ (Grand Hantha International Hospital)-ေဒါက်တာ

ေအာင်ေဇာ်သန်ိး[လက်ေထာက်ဆရာဝန်(ခဲွစတ်ိ)၊ ြပည်သူေဆးု၊ံ ြဖးမိ]၊ 

မန ာလဲ့ရည် (English teacher)တို၏ဖခင် ဆရာဦးသန်းထွန်း သည် 

၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၇:၅၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်း 

သွားပါသြဖင့ ်   ယင်းေန  မွန်းလွဲ  ၁၂:၃၀  နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်၌   

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေအာင်ြမတ်(ရန်ကုန်)ဦးေအာင်ြမတ(်ရန်ကုန်)
အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေမှာ်ဘီမိ၊ ဆပ်သွားေတာေကျးရာအုပ်စု၊ 
မိင်သာယာစစ်မ ထမ်းေဟာင်းအိမ်ရာဝင်း၊ တိုက် (ဂ/၃၃)၊ အခန်း(၅)ေန 
(ဦးေအာင်သန်း-ေဒ တုတ်)တို၏ သား၊ ေဒ ခင်ေမာ်ရီ(လယ်ြပ-ငိမ်း)၏ 
ခင်ပွန်း၊ ေဒ ခင်ငိမ်းချမ်း-ဦးေကျာ်စိုးထက်၊ ဦးေနမျိးေအာင်-မဖိးဖိး 
တို၏ဖခင်၊ မေအးသက်ေအာင်၊ ေမာင်ကျားေပါက်တို၏ဘိုးဘိုးသည ်၂၁-
၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန) နနံက် ၁၁:၃၀ နာရတွီင် ေမှာ်ဘီမိင်သာယာစစ်မ ထမ်း 
ေဟာင်းအိမ်ရာ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ 
နာရီတွင် ေမှာ်ဘီသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ေအးကည်(ခ)ေဒ ကည်ကည်ေဒ ေအးကည(်ခ)ေဒ ကည်ကည်
ဟသ  ာတ/အေထာင်ဟသ  ာတ/အေထာင်

အသက်(၉၁)ှစ်အသက်(၉၁)ှစ်
ဟသ  ာတခိုင်၊ အေထာင်မိေန (ဦးဘစံ-ေဒ စိန်မှန်)တို၏ တစ်ဦး 

တည်းေသာသမီး၊ (ဗိလ်ုကီး ြမင့ေ်အာင်)၏ဇနီး၊ ဦးစိုးပိင်ု(တရားလ တ်ေတာ် 
ေရှေန)၊ ေဒ မိုမိုေအာင်[ဒု- န်မှး(ငိမ်း)ေရှေနချပ်ုံး]၊ ဦးေဇာ်ဝင်း[လ/
ထ န်မှး(ငိမ်း)အေကာက်ခွန်ဌာန]-ေဒ ချိချိေအာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင ်
မခိင်ကီး၊ ေဒါက်တာယမွုန်ေဇာ်(ကထကိ၊ ကွန်ပျတာတက သိလ်ု-ရန်ကန်ု)၊ 
ကိေုဇာ်လ(ူSuper Seven Star Co.,Ltd. Digital Consultant)တို၏အဘွား 
သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၁:၂၂ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တိုက်(၂၇၆)၊ (ပ)
ထပ်၊ အခန်း(F2) ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  
ညေန ၃:၁၅ နာရီတွင်  ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာငး် ရပ်ေဝ ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပး 
အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။                                                             ကျန်ရစ်သမူသိားစု

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(်ဒတုယိ န်ကား
ေရးမှးချပ်၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီုံး)-ေဒ ခင်မာစိန်၊ ဦးညီညီိုင ်
(ေကျာင်းအပ်ုကီး-ေကာင်းထက်ေကျာ်ကိယ်ုပိင်ု-အထက)-ေဒ စိုးစိုးေအး၊ ဦးသရူိင်ု 
(Capt. MV. DHA SHUN, Eastern Gyro Company)-ေဒ သစ ာေမာင်၊ Dr.ထွန်း 
ထွန်းိုင် (ေကာင်းထက်ေကျာ်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း၊ ေဘာ်ဒါစာသင်ဝိုင်း)-
ေဒ မိုးြမင့စ် ီတို၏ ေကျးဇူးရှင်မခိင်ကီး၊ ေြမးခနုစ်ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား 
သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းအား ကျန်ရစ်သူမိသားစုမ ှအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်

၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနထုတ်  ေကးမံုသတင်းစာ၊ စာမျက်ှာ(၂၈)ပါ ေဒ မိင် အသက်(၇၆)ှစ် 

နာေရးေကာ်ြငာတွင် ဦးစိုးဝင်းိုင်(ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီုံး) ဟု ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

မူးယစ်ကိုပစ် ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်ပန်းတိုင်သစ် စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်



ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၃၊  ၂၀၂၁

ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်းဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူြခင်း

ေဒါက်တာအရှင်ပညာဒီပ (ပညာပါရမီဆရာေတာ်)ေဒါက်တာအရှင်ပညာဒီပ (ပညာပါရမီဆရာေတာ)်
သိက ာေတာ်(၂၉)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၄၉)ှစ်သိက ာေတာ်(၂၉)ဝါ၊ သက်ေတာ်(၄၉)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ တိုးချဲ (၁)

ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းေထာင့်၊ 

ဇမ ဒီပ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းတိုက်၏ ဦးစီး 

ပဓာနနာယက၊ (ဘ/က)ပညာေရးေကျာင်းတုိက် ဆရာေတာ် 

ဘဒ  ေဒါက်တာပညာဒီပ (ပညာပါရမီဆရာေတာ်)သည် 

(၁၃၈၃ ခှုစ်၊ ဝါဆိလုဆန်း ၁၂ ရက်) ၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ 

၁၂:၄၅ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံပျလံွန်ေတာ်မူသွားပါ၍ ေရေဝး 

သုသာန်၌ အ ိမအဂ ိဈာပနကျင်းပပီးစီးပါေကာင်း။ [(၁၃၈၃ 

ခုှစ်၊ ဝါဆိုလြပည့်ေကျာ ်၃ ရက်) ၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉ 

နာရတွီင် ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ေပး 

ပါရန် အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။] 

ဆရာေတာ်၏ တပည့်များ၊ ဒါယကာှင့် ဒါယိကာမများ

Captain ေကျာ်ိုင်ဝင်းCaptain ေကျာ်ိုင်ဝင်း
Master Mariner (F.G)(Singapore Maritime Academy)Master Mariner (F.G)(Singapore Maritime Academy)

အသက် (၅၂)ှစ်အသက် (၅၂)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ပဇွုန်ေတာင်မိနယ်၊ ၄၉ လမ်း(အထက်)၊ အမှတ် 

(၁၈၂)၊ ပထမထပ်ေန ဦးေကျာ်စိန်-ေဒ ရီရီေမတုိ၏သား၊ မေမမဒီ 
ေကျာ်၏ဖခင်၊ ေဒ ေအးမိုမိုထွန်း (MCB Bank)၏ ချစ်လှစွာေသာ 
ခင်ပွန်း Captain ဦးေကျာ်ိုင်ဝင်းသည ်၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက ်နံနက် 
၁၁:၂၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင ်ကျစီု 
သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းဒါယကာကီးရဟန်းဒါယကာကီး

ဦးသန်းေကျာ်(ခ)ငွန်ဟွာကွန်(ေြမာင်းြမ)ဦးသန်းေကျာ်(ခ)ငွန်ဟွာကွန်(ေြမာင်းြမ)
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုဓမ ာ 
လမ်းမကီး၊ မခိင်ှင့က်ေလးတိက်ုတန်း၊ တိက်ုခန်းအမှတ်(၆)ေန (ဦးယအူင် 
ရှန်ငွန်-ေဒ ကျင်တိတုိင်ု)တို၏သား၊ ေဒ သင်းသင်းစုိး(ခ)ေဒ ေမ း၏ ခင်ပွန်း၊ 
ဦးစိုးြမင့်-ေဒ စ ာလင်း(ခ)ဟန်နီ၊ ဦးမင်းေရ -ေဒ စိုးပပဟန်တို၏ဖခင်၊ 
ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏အဘိုး ရဟန်းဒါယကာကီး ဦးသန်းေကျာ်သည် 
၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၃၇ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ဘဝ 
တစ်ပါးသိုကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက်တွင် ကျစီု 
သုသာန်၌  သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  ေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား 
အသိေပးအပ်ပါသည်။                                                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးလှမိုး(ခ) ဦးထိုင်ထိုင်ဦးလှမိုး(ခ) ဦးထိုင်ထိုင်
အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်

ြပည်မိ၊  ေရ ကူရပ်ကွက်၊  ပုဆိုးတန်းလမ်း၊  အမှတ်(၁၅၉)

ေန (ဦးစံ)-ေဒ ေတာွန်တုိ၏ သားကီး၊ ေဒ ခင်ခင် ပံး၏ ချစ်လှ 

စွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးမျိးသက်-ေဒ ခင်မျိးဝင်း၊ ဦးေနေအာင်-

ေဒ ေကခိုင်စုဝင်းတို၏  ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ 

ေမာင်ဝီရလမင်း၊ ေမာင်ကယ်မင်းeာဏတုိ၏အဘုိးသည် ၂၁-၇-

၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန ) ညေန ၆ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကွယ်လွန် 

အနစိ ေရာက်ရိှသွားပါသြဖင့ ်ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 

အား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒါက်တာေဒ ကင်ေငွေဒါက်တာေဒ ကင်ေငွ
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

အမှတ်(၃၀)၊ လသာလမ်း၊ ေြမညီေန (ဦးေဇာ်မင်း)၏ဇနီး၊ 
ဦးတိုးြမင့ ်ဦး-ေဒ စန်းစန်းရီ၊ ဦးစန်းဝင်း-ေဒ ေအးေအးမင်း၊ 
(ဦးပညာန )တို၏မခိင်၊ Ye Min Sunn၊  Dr. သဆဲြုမတ်တို၏အဘွား 
Dr.ေဒ ကင်ေငသွည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် ၁၀:၄၈ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရန်သူမိသားစု

ေဒ ခင်ငိမ်းစိုးေဒ ခင်ငိမ်းစိုး
အ.ထ.က.ြပ(ငိမ်း)၊ အ.ထ.က(၄)၊ တ/ဥက လာပအ.ထ.က.ြပ(ငိမ်း)၊ အ.ထ.က(၄)၊ တ/ဥက လာပ

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ် (၃၀၀)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ဥက လာပမိနယ်ေန (ဦးလှေထွး-ေဒ ေအးသန်း)
တို၏သမီးငယ်၊ (ဦးသန်းွန်-ေဒ ခင်ခင်ေဆွ)တို၏ သမီးေခ းမ၊ 
(အဆိေုတာ် ဦးမင်းေအာင်)၏ ချစ်ဇနီး၊ ဦးရလဲင်းေကျာ်-ေဒ စသုက် 
မင်းေအာင်၊ ဦးမိုးေဆ-ွေဒ ငမ်ိးအမိင်းေအာင်၊ ကိမုိုးလ ံမင်းေအာင် 
တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ မဇိုရီမိုးထက်၊ ေမာင်မင်းခန်လင်းသူ၊ 
ေမာင်လင်းေရာင်ခန်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည ်၁၉-၇-
၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၄:၃၅ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက် 
သွားပါသြဖင့် ယင်းေနနံနက် ၁၁:၅၅ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း အသေိပးအကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းဒါယိကာမကီးရဟန်းဒါယိကာမကီး

ေဒ စုစုလွင်ေဒ စုစုလွင်
အသက်(၆၀)အသက်(၆၀)

ြပင်ဦးလွင်မိေန  ဒုအရာခံဗိုလ် ေမာင်ေမာင်လွင(်ငိမ်း)-
ေဒ ခင်အုန်းွန်တို၏ သမီး၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ဥတိုေကျးရာေန 
(ဦးလှေမာင်-ေဒ ခင် ေရ )တို၏ သမီးေခ းမ၊ ေဒ ခင်ေဆွေဆွ၏ 
ညီမ၊ ဗိုလ်ကီးေဇာ်ဝင်းထိန-်မသက်ထားဆည်းဆာ၊ ကိုေကာင်း 
ြမတ်ဟန်ိး-မယုဇနရိှန်တုိ၏ ေမွးသမခိင်၊ ေမာင်ေရ ေသွး၊ မေရ ေမ း၊ 
မေရ ေဖွးတို၏အဘွား၊ ဗိလ်ုကီးြမင့ဦ်း(ငမ်ိး) ေတဇ(၁၀)၏ ချစ်လှ 
စွာေသာဇနီး ေဒ စုစုလွင်သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ (ဗုဒ ဟူးေန )တွင် 
(၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် 
ထိန်ပင်သုသာန်၌  သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း  ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ
မိတ်ေဆွအေပါင်းအား အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေဌးေမာင်ဦးေဌးေမာင်
ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ သေဘာတရားေရးရာဌာန၊ ဗဟိုိုင်ငံေရးတက သိုလ်ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ သေဘာတရားေရးရာဌာန၊ ဗဟိုိုင်ငံေရးတက သိုလ်

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သီရိဧရာလမ်း၊ အမှတ် 

(၂၁)၊ ေြမညထီပ်ေန (ဦးေကျာ် ခိင်ု-ေဒ အုံးတင်)တို၏သား၊  (ေဒ ခင်ဆင့)်၏ခင်ပွန်း၊ 
ဦးသန်းစိုးထွန်း (KMT ကုမ ဏီ)-ေဒ လှလှေဌး၊ ေဒါက်တာစန်းစန်းေဌး၊ ေဒ ခင် 
ခင်ေဌး (အမက-၈၊ မူလွန်၊ သဃ  န်းက န်း)၊ ဦးစိုးဝင်း(Total Myanmar)-ေဒ ခင် 
သန်ဇင်၊ ဦးေအာင်မင်းေဌး-ေဒ ေအးေအးပိင်ု (မိေတာ်စည်ပင်)၊ ေဒါက်တာြမင့ြ်မင့ ်
ေဌး၊ (ဦးေအာင်ဝင်းေဌး)-ေဒ ခင်မာလွင်တို၏ဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ 
အဘိုးသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန) ညေန ၃:၂၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
၂၀-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန)တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိး 
မတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဗိုလ်မှး ခင်ေမာင်ချိ(ငိမ်း)ဗိုလ်မှး ခင်ေမာင်ချိ(ငိမ်း)
ေတဇ(၉)ေတဇ(၉)

Director (Innwa Security And General Services Co.,Ltd)Director (Innwa Security And General Services Co.,Ltd)

အသက်(၆၂)ှစ်အသက်(၆၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန (ဦးလှေအာင-်ေဒ စိန်စိန်)တို၏သား၊ 

(ဦးစံသိန်း-ေဒ ခင်ထားရီ)တို၏ သားသမက်၊ (ဦးတင်ေမာင်ဝင်း-ေဒ ေမသွင်)၊ 

ဦးကင်ရှိန်-ေဒ ခင်သန်းဝင်း၊ ဦးေအာင်ွယ်- ေဒ ခင်သန်းစုတို၏ ညီ/ေမာင်၊ 

ေဒ ဝါဝါဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ မသစဲေုဝ၊ မလဲရ့ည်ချိ၊ ေမာင်စိုးထက်လင်း 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင ်ဗိုလ်မှးခင်ေမာင်ချိ(ငိမ်း)သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ 

(ဗုဒ ဟူးေန ) ည ၉:၃၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိး 

မတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်းခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

ေနာ်ဂဲထူး Naw Gertrude Poေနာ်ဂဲထူး Naw Gertrude Po

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
အထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း) အထက(၁)လသာအထက်တန်းြပဆရာမ(ငိမ်း) အထက(၁)လသာ

(ဦးေစာေထာ်ဖုိး-ေနာ်ကဲထူး)တုိ၏သမီးေထွး၊ (ေဒါက်တာေစာ 

သန်းထွန်းေအာင်)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ Matron ေနာ်ေရ ခင်၊ 

သရာေစာ Shadrach Po၊ ေစာ Vinton Po တို၏ ချစ်လှစွာေသာညီမ၊ 

ေစာရဲထွန်းေအာင-်ေနာ်သမိုင်းေဖာတင်၊ ေစာ Gideon ထွန်းေအာင်-

Naw Christina၊ ေစာကည်လွင်ေအာင်-ေနာ်သွယ်သွယ်ယုတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ Joseph Aung၊ ေစာဒယ်နယယ်၊ Abigail Aung၊ 

Ephrain Aung၊ Ruth Aung၊ Naw Rachel Aung၊ Naw Joannah 

Aung တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား၊ Ivy Nguyen ၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဘွားဘွားကီး ေနာ်ဂဲထူး(Naw Gertrude Po)သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ 

ရက်တွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ 

ုပ်ကလာပ်ကိ ုယင်းေန  ထိန်ပင်ကရင်ှစ်ြခင်း ခရစ်ယာန်သုသာန်၌ 

ေြမသိုအပ်ှံသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝး  ေဆွမျိးများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးေမာင်ေမာင်(ခ)ဦးတင်ေအာင်ဦးေမာင်ေမာင(်ခ)ဦးတင်ေအာင်
အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ အမှတ်(၁၄)၊ ဝါဦးေကျာင်းလမ်း၊ ေဖာက့န်၊ အင်းစန်ိမိနယ်ှင့် 
၁၃၅/၁၁၊ ေမာရဝတီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ေန (ဒု-ဗိုလ်မှးကီးထွန်းကိင-်
ေဒ ေစာသာ)တုိ၏သားကီး၊ (ဦးေစာထွန်းလတ်)- ေဒ မာလာ၊ ဦးကုိဦး-ေဒ ေစာ
မီမီထွန်းတို၏အစ်ကိုကီး၊ ဦးထိန်လင်းဦး(ြမဝတီဘဏ်)-ေဒ ခင်မျိးသန်း၊ 
(ဦးေကျာ်ဝင်းသိန်း)-ေဒ ခင်မျိးသင်းတို၏  ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊   ေြမး 
သုံးေယာက်တို၏အဘိုး၊ (ေဒ သန်ိးရ)ီ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ 
(အဂ   ါေန ) ညေန ၄နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန )
တွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ ကည်ြမ (ခ) ေဒ ပုလုံးေဒ ကည်ြမ (ခ) ေဒ ပုလုံး

အသက် (၈၉)ှစ်အသက် (၈၉)ှစ်
အမ်းမိအမ်းမိ

ရခိင်ုြပည်နယ်၊ အမ်းမိေန (ဦးဘုိးသင်း-ေဒ ခင်တု)တုိ၏ သမီး၊ စစ်ေတွမိေန (ဦးေအာင် 

သန်း-ေဒ ေငွစ)ုတို၏ ေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄) ေရ ဘိုလမ်းေန (ဦး 

ေအာင်ဇံ)၏ ဇနီး၊ ေဒ ကည်လှ၏ ညီမ၊ (ေဒ ေအးကျင်)၊ (ေဒ ေထွးခင်)၊ (ဦးတင်စုိး)တုိ၏အစ်မ၊  

ဦးေအာင်ြမင့ဦ်း(အမတဲမ်းအတွင်းဝန်း-ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန)-ေဒ မာမာစိုး၊ ဦးတင် 

စိန်-ေဒ ြမြမေဝတို၏ မိခင်၊ ဦးမျိးွန်ေမာင(်ေပ လစီဒါိုက်တာ၊ ြမန်မာသံေတာ်ဆင့်-

သတင်းမီဒီယာ)၏ အေဒ ၊ ကိုစည်သူလင်း(အေကာက်ခွန်မှး၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ 

ေဒါက်တာသိဂ   ဦး၊ ေမာင်ေကာင်းဇ(ံတ/ှစ် ေဆးတက သိုလ်-၂)တို၏ အဘွားသည် ၂၂-

၇-၂၀၂၁ ရက်(ကာသပေတးေန ) ၁၇:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌  

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ၍ ၂၄-၇-၂၀၂၁ ရက်(စေနေန) နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝး 

သုသာန်တွင် သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ၍ ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွးမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုကို 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဗိုလ်မှးကီး တင်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)(ြမင် ခံ)ဗိုလ်မှးကီး တင်မိုး(ငိမ်း) (OTS 63)(ြမင် ခ)ံ
ွန်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနွန်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသက် (၆၃) ှစ်အသက် (၆၃) ှစ်
ြမင်း ခံမိနယ်ေန(ဦးစံြပည့်-ေဒ သန်းတင်)တို၏ သား၊ ရန်ကုန်မိေန (ဦးခင ်

ေမာင်စီ)-ေဒ တင်တင်ဦးတို၏သားမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ 

ေရ ပင်လုအံမ်ိရာအပိင်ုး(၃)၊ ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာေဒ ခင်ေမ 

ေအး၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေဒါက်တာေကျာ်တင့-်ေဒ ယ်ယ်ေမ၊ ( ဦးေအာင်ေဇ 

ယျ)၊ ေဒ သန်းသန်းအ၊ိ ေဒ ြမြမသန်းတို၏ ေမာင်ည၊ီ ေမာင်ြမတ်သ-ူမေအးြမတ်ြမတ်မိုး၊ 

မေအးမိုးမိးုချစ်၊ ေမာင်မိုးြပည့စ်ု၊ံ ေမာင်ေအာင်စမံိုးတို၏ ဖခင် ဗိလ်ုမှးကီးတင်မိုး(ငမ်ိး)

သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) မွန်းလဲွ ၁၅:၃၀ နာရတွီင် (၉၆) ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားသြဖင့် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိ 

ေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆရာဦးထွန်းထွန်းဦး(ခ)ေဖမိင်ဆရာဦးထွန်းထွန်းဦး(ခ)ေဖမိင်
တရားြပဆရာ၊ စာေရးဆရာတရားြပဆရာ၊ စာေရးဆရာ

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ေမာ်လမိင်က န်းမိေန (ဦးေကာက်)-ေဒ သန်ိးသန်ိးတို၏ သား၊ ေြမာင်းြမမိေန 

(ဦးတင်)- ေဒ ြမင့်ြမင့်တုိ၏ သားသမက်၊ ေဒ ခင်ှင်းယု၏ခင်ပွန်း၊ ကုိေဖသက်ထွန်း-

မစုလ့ဲြဖသိန်း၊ မေမသက်ှင်း၊ ေဒါက်တာရာဇာေဌး၊ မေမဖူးထက်တုိ၏ ဖခင်၊ မသွန်း 

ဆက်ရတီထက်၊ မအိမ့်ြခးရတီထက်၊ မစစ်ြမတ်လွန်းတို၏အဘိုး ဦးထွန်းထွန်းဦး 

(အကီးတန်း လက်ေထာက်တရားြပဆရာ-အြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ ဓမ ဂရီဝိပိဿနာအဖဲွ-

ြမန်မာိင်ုင၊ံ ထွန်းထွန်းပရေိဘာဂှင့ ်အမ်ိေဆာက်ပစ ည်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ U3 ဟိတုယ်) 

(ခ) စာေရးဆရာေဖမိင်သည ် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်  ည ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ SSC 

ေဆးု၌ံ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝးသသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီး 

ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  အေပါင်းတိုအား သိေစအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဝင်းေဆွဦးဝင်းေဆွ
ကုန်သွယ်ေရး(ငိမ်း)ကုန်သွယ်ေရး(ငိမ်း)

အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်
ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ေရ ေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ေငဝွတ်မ ံရပ်ိသာ၊ 

အမှတ်(၇၀)(လ) (၁)ေန (ဦးေအာင်မင်း-ေဒ ကက)တို၏သား၊ (ဦးသာငမ်ိး-

ေဒ ြမကီး)တို၏ သားသမက်၊  ေဒ မင်းသွယ်ု၏  ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ေဒ ှင်းြမတ်ဝင်း၊ အကယ်ဒမီခန်စည်သူ၊ ေဒ ြမေကသွယ်- ဦးလင်းထက်ဖိး 

တို၏ ဖခင်၊ ေမာင်ဖိးြမတ်သံလွင်ထက်၊ မြမလွန်းယေသာ်ထက်တို၏အဘိုး 

သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နနံက် ၈:၃၅ နာရတွီင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်  ယင်းေနညေနတွင်  မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ ်

ပါသည်။                                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းအမကီးရဟန်းအမကီး

ေဒ ခင်ေအးေဒ ခင်ေအး
အသက် (၈၁)ှစ်အသက် (၈၁)ှစ်

(ဦးေကျာ်ရင်-ေဒ ေစာကျင်)တို၏ သမီး၊   (ေဒ ခင်သန်း)၏ ညီမ၊ 
ေဒ ခင်ေမ း၏အစ်မ၊ တိက်ု (၂၁၇)၊ အခန်း (၂၁)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်ေန 
ဦးေကျာ်တင့်-ေဒ စီစီငိမ်း၊ ဦးေဇာ်တင့်-ေဒ ခင်ဖုန်းဝင်း၊ ဦးခိုင်တင့်-ေဒ သင်း 
သင်းဦး၊ ဦးမျိးတင့်-ေဒ သက်မွန်ခိုင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ မဖိးသ ာတင့်၊ 
မထက်ဣ  ာေကျာ်၊ မခင်ဣေ စံ၊ ေမာင်ဖိးဟိန်းထွဋ်၊ မအင်ကင်းစံ၊ မဣေ  
ရှင်းသန် ၊ ေမာင်လင်းထွဋ်ေခါင်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွား ေဒ ခင်ေအးသည် 
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၆:၅၈ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်က င်းကျန်ရစ ်
ေသာပ်ုကလာပ်ကိ ုကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ ကျစီသုသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်    ၂၃၊   ၂၀၂၁

ယေန ဖတ်စရာ

ြပည်သူအတွက် လိပ်ြပာလုံပါေစ

ဗုဒ အေကာင်း သိေကာင်းစရာမှတ်တမ်း

စာမျက်ှာ »  ၆

စာမျက်ှာ »  ၁၀

စာမျက်ှာ »  ၁၆

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

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၂ 

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ လှဒါန်းသည့ ်Sinopharm ကမု ဏထီတ်ု 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး Dose ၇၃၆,၀၀၀ ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်း 

များ ယေနညပိုင်းတွင်  ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို Air 

China ေလေကာင်းလုိင်းြဖင့် ေရာက်ရိှရာ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာန     ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းက 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတ ီ

အသိေပးေကညာချက်

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်) 

လက်ရိှအေြခအေနအရ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ကိ ု

ဆက်လက်ဟန်တားထန်ိးချပ်ရန် လိအုပ်သည့အ်တွက် အေြခခပံညာ 

ေကျာင်းများ(ပုဂ လိကေကျာင်း၊ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရး 

ေကျာင်းများ အပါအဝင်)အား ၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၈-၈-၂၀၂၁ 

ရက်ေနအထ ိရက်သတ (၂)ပတ်အား ဆက်လက်၍ ယာယပီတ်ိထား 

မည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 

လက်ရိှအိလုပံစ်ချန်ပယီ ံအန်ဒမီာေရးဟာ ဂျပန်ိင်ုင ံတိကုျိမိ 

မှာ ကျင်းပမယ့ ်အိလုပံစ်ပိင်ပဲွရဲ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း တင်းနစ် 

ပိင်ပဲွ ပထမအဆင့မှ်ာ ကေနဒါိင်ုငသံား တင်းနစ်ကစားသမား 

ဖိလစ်အူဂါအလီယက်ဆီမီနဲ  ယှ်ပိင်ကစားရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ရပ်တည်ေန

ဗိတိန်တင်းနစ်အေကျာ်အေမာ် အန်ဒီမာေရးဟာ လန်ဒန် 

၂၀၁၂ နဲ  ရီယို ၂၀၁၆ စတဲ့ အုိလံပစ်ပိင်ပဲွေတွမှာ ချန်ပီယံအြဖစ် 

ှစ်ကမ်ိဆက်တိက်ု ရယဆွူတ်ခူးထားတဲ ့လက်ရိှအိလုပံစ်ချန်ပယီ ံ

အေြခခံပညာေကျာင်းများ 

ရက်သတ ှစ်ပတ် ဆက်လက် ပတ်ိထားမည်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ြမန်မာိုင်ငံသိုလှဒါန်းသည့် 

Sinopharm ကုမ ဏီထုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ေရာက်ရှိ
ဗဒီယီိကွုန်ဖရင့စ်နစ်ြဖင့ ်ြမန်မာိင်ုငဆံိင်ုရာ တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုင ံ

သံအမတ်ကီးထံမ ှလ ဲေြပာင်းလက်ခံရယူသည်။

ယင်းေနာက် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံသံ

အမတ်ကီးက ယခကုဲသ့ို ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ လှဒါန်း 

ြခင်းသည ်  တုတ်-ြမန်မာှစ်ိုင်ငံ   အြပန်အလှန်ေဖးမကူညီသည့ ်

ေအးအတူပူအမ                               စာမျက်ှာ ၈ ေကာ်လံ ၁ သို 

အိုလံပစ်ှစ်ကိမ်ဆက်ချန်ပီယံ အန်ဒီမာေရး တိုကျိအိုလံပစ်ပိင်ပွဲရဲ

တင်းနစ်ပိင်ပွဲပထမအဆင့်တွင် ဖိလစ်အူဂါအလီယက်ဆီမီှင့် ကစားရမည်

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ လှဒါန်းသည့် Sinopharm ကုမ ဏီထုတ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးှင့ ်  ဆက်စပ်ပစ ည်းများ 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

တင်းနစ်ကစားသမားတစ်ဦးြဖစ်ေပမယ့ ်    အိုလံပစ်ချန်ပီယံ 

ြဖစ်ပီးကတည်းက တင်ပါးဒဏ်ရာ ခဲွစတ်ိကသုမ ှစ်ကမ်ိ ြပလပ်ု 

ခဲရ့ပီး လက်ရိှကမ ာတ့င်းနစ်ေလာကရဲ အဆင့သ်တ်မှတ်ချက်မှာ 

အဆင့် ၁၀၄ ေနရာမှာ ရပ်တည်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။

ယခု အိုလံပစ်ပိင်ပွဲရဲ အမျိးသားတစ်ဦးချင်း  တင်းနစ် 

ပိင်ပွဲ ပထမအဆင့်မှာ အန်ဒီမာေရးနဲ  ယှ်ပိင်ကစားရမယ့ ်

ကမ ာ့အဆင့်  ၁၅  ေနရာက  ဖိလစ်အူဂါအလီယက်ဆီမီဟာ 

ယခုလအတွင်း                     စာမျက်ှာ ၆ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့ ်

ကရင်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့ ်

စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်


