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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

ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၃)

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

ေလာကကို ထွန်းလင်းေတာက်ပ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးသည် ိုင်ငံ့အေရးကိစ ၊ လူမ ေရးကိစ ၊ အမျိးသားေရးကိစ ြဖစ်သြဖင့်

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသာမက ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးမှ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်
ေနြပည်ေတာ်  ဇူလိုင်  ၂၃

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဗဟုိမှ အင်တုိက်အားတုိက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်လည်း စုိးရိမ်လွန်ကဲမ မြဖစ်ေစရန် အသိသတိြဖင့် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ကရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာဂါလက ဏာြဖစ်ေပ လာသူများအေနြဖင့ ်ေဒသ ရေဆးခန်း၊ ေဆးေပးခန်းများရှ ိကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏  န်ကားချက်ှင့်အည ီသက်ဆိုင်ရာေဆးုံများ၊ ေစာင့်ကည့်လူနာ လက်ခံ 

စင်တာများ၊ အတည်ြပလူနာလက်ခံစင်တာများသုိ သွားေရာက်ြပသကရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗုိလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င်က 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှ ိဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်သည့ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ စတုတ အကိမ် ညိ  င်းအစည်းအေဝးသို တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားစ ်ထည့်သွင်းေြပာကားသည်။                                                                                                                                                                              စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၁ သို 

ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိလ်ုချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာ စတတု အကမ်ိ ညိ  င်းအစည်းအေဝးတွင် 

အမှာစကားေြပာကားစ်။

ယေန ဖတ်စရာ

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးှင့်

မွန်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပဲွရလဒ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍ သတင်းထတ်ုြပန်ချက်

ြမန်မာိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး

တစ်သန်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံသိုလှဒါန်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးငါးသိန်းေကျာ် ထပ်မံေရာက်ရှိ

သမိုင်းေဒဝီ - ဆရာမကီး

ေဒ ကန်

စာမျက်ှာ »  ၁၆စာမျက်ှာ »  ၇ စာမျက်ှာ »  ၈



ဇူလုိင်   ၂၄၊   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

ြပည်သူကျန်းမာေရး 
အေလးထားေဆာင်ရက်ေပး

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

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါမှာ တစ်ကမ ာလုံး အရိှန်အဟုန်ြဖင့် ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း   ကိုဗစ်-၁၉   ေရာဂါ   အရှိန်အဟုန်ြဖင့်ြဖစ်ပွားလျက်ရှိရာ 
ြပည်သူများ ေရာဂါေဘးအ ရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက်   အြပင်းအထန်ုန်းကန် 
ကိးစားေနကသည်။  ကပ်ေရာဂါမှာ  တစ်ကမ ာလုံးကံေတွေနရေသာ  ြပဿနာ 
ြဖစ်ေပ ေနရာ ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့မ် ူကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် နည်းပါး 
ေနြခင်း အခက်အခဲြပဿနာများ အဓိကရင်ဆိုင်ေနရသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများမှာ   ိုင်ငံေရးကိ ု  အေကာင်းြပ၍လည်းေကာင်း၊ 
အြခားအေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်လည်းေကာင်း     ၎င်းတိုှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 
ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်ကင်းကွာလျက်ရိှသည်။ ထိုေကာင့ ်ိင်ုငအံံှရိှ ကျန်းမာေရး 
ဌာနများတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ တတယိလ  င်းကိ ု တာဝန်သေိသာ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများ   အလွန်နည်းပါးစွာြဖင့်  ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေနရသည်။ တာဝန်သိေသာ 
ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ်  ေရာဂါေဝဒနာရှင်များအား   ရှိသည့်အားှင့ ်
မိုင်ဝန်ထမ်းေနရေသာေကာင့် အေရးပါသည့်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ ေရာဂါ 
ကူးစက်မ မရိှေစေရးသာမက လုံ ခံေရးအတွက်ပါ အထူးသတထိားေဆာင်ရက်ေနရ 
သည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအတွက် လိအုပ်ေသာ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရး 
ပစ ည်းများ၊ လိအုပ်ေသာေဆးဝါးများ ြပတ်ေတာက်မ မရိှေစဘ ဲလိအုပ်သည်များကိ ု
အစ်သြဖင့ ် ရရိှေစရန် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည့က်ာလတစ်ေလ ာက် ဦးစားေပး 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရးတွင် အေရးပါသည့က်ာကွယ် 
ေဆးထိုးြခင်းကိ ု  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအား   ဦးစားေပးထိုးှံေပးေနသည်။ 
ြမန်မာိင်ုငတွံင် ကိဗုစ်- ၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးစီမံချက်ကုိ ၂၀၂၁ ခှုစ် ဇန်နဝါရလီ 
တွင် စတင်ခဲ့ပီး လက်ရှိအချနိ်တွင် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများအပါအဝင ်လူဦးေရ 
၁ ဒသမ ၇သန်းအား ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးခဲ့ပီး ထပ်မရံရိှေသာကာကွယ်ေဆးများ 
ြဖင့် ယခုှစ်ကုန်ပုိင်းတွင် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ အတွက် လျာထား 

ရည်မှန်းချက် လူဦးေရ ၅၀ ရာခုိင် န်းအား ကာကွယ်ေဆးထုိးေပးုိင်ရန် ရည်ရယ် 
ထားသည်။

ြမန်မာိုင်ငံရှိြပည်သူများ     ကပ်ေရာဂါကင်းေဝးေရးအတွက ်လိုအပ်သည့် 
ကာကွယ်ေဆးများရရိှေအာင် ကူညီလှဒါန်းေပးခဲ့ကေသာ အိ ိယ၊ တုတ်၊ ုရှား 
မတ်ိေဆွိင်ုငမံျားအား အထူးေကျးဇူးတင်ရိှရမည်ြဖစ်သည်။ ယခကုဲသ့ို ကိဗုစ်-၁၉ 
ကပ်ေရာဂါေဘးကိ ုြပည်သမူျားခစံားေနရချန်ိတွင် ေစတနာေရှထား၍ ေဆာင်ရက် 
ေပးခ့ဲကပါေသာ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာရှင်ြပည်သူများ၊ ေစတနာရှင် 
အလှရှင်များ၊   မိတ်ေဆွိုင်ငံများအား ိုင်ငံေတာ်ှင့်အတူ ြပည်သူများက အသိ 
အမှတ်ြပကရမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်သမူျား ကပ်ေရာဂါေဘးေကာင့ ်ဒကု အခက်အခ ဲ
များ ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရချနိ်တွင ်ြပည်သူများ၏ အသက်အ ရာယ်ှင့် ကျန်းမာ 
ေရးကို အေလးမထားဘဲ ုိင်ငံေရးစိတ်ခံစားချက်များြဖင့် ကဖျက်ယဖျက် ဖျက်လုိ 
ဖျက်ဆီး ေှာင့်ယှက်ဟန်တားေနကသူများအား  တ်ချရမည်ြဖစ်သည်။

ယခအုခါတွင် ြပည်သလူထူုကား၌ ေရာဂါှင့ဆ်က်စပ်ပတ်သက်၍ အသက် ှ 

လမ်းေကာင်းဆိင်ုရာ ေအာက်ဆဂီျင်လိအုပ်မ ြပဿနာများ ြမင့မ်ားစွာြဖစ်ေပ လျက် 
ရိှသည်။ ေနစ်ှင့အ်မ  ေအာက်ဆဂီျင်ရရိှေရးကိ ုြပည်သမူျား အလအုယက်ကိးပမ်း 
ေနကသည်။ ယင်းအေြခအေနတွင် တတ်ုိင်ုငှံင့ထ်ိင်ုးိင်ုငမှံ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ 
ေအာက်ဆီဂျင်သယ်ေဆာင်ုိင်ေရးကုိ ကူညီေဆာင်ရက်ေပးေသာ အစုိးရများအား 
လည်း ေကျးဇူးတင်ရမည်ြဖစ်သည်။ သုိေသာ်ေအာက်ဆဂီျင်ရရိှေရးကုိ ေှာင့ယှ်က် 
ဟန်တား    မလုိလားဖျက်ဆီးေနသူများှင့်    ေအာက်ဆီဂျင်လုိအပ်မ ကိ ု  မေတာ် 
ေလာဘြဖင့ ်စီးပွားရှာေနကသမူျားကိလုည်း ကန်ကွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ယခအုခါ 
မိ နယ်များတွင် ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုမံျားတည်ေဆာက်ေရးအတွက် ကညူလှီဒါန်း 
ေဆာင်ရက်ေပးေနသူများအား အသိအမှတ်ြပကရမည်ြဖစ်သည်။

ယေနအေရးသည် ြပည်သအူားလုံး၏အေရးြဖစ်၍ ြပည်သမူျားလိအုပ်ချက်ကိ ု
ဝိုင်းဝန်းကူညီေဆာင်ရက်ေပးြခင်းသည ်   မွန်ြမတ်ေသာစိတ်ထား   ထားရှိြခင်း 
ြဖစ်သည်။ ယေန  ြမန်မာိင်ုငတွံင် ေရာဂါကပ်ေဘးကိ ုြပည်သမူျားရင်ဆိင်ုကံေတွ 
ေနရချနိ်တွင် ိုင်ငံေရးခံယူချက်များ၊   ပုဂ ိလ်ေရးှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်  လိုလားမ ၊ 
မလုိလားမ များကို ေဘးဖယ်ထားသင့်သည်။ ြပည်သူများကျန်းမာေရးကုိ စိတ်ရင်း 

မှန်စွာြဖင့် ေဆာင်ရက်ြခင်းသည်သာ မွန်ြမတ်ေသာလူသားအြဖစ ်ဂုဏ်သိက ာရှိရှိ 
ခယံူိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ယမန်ှစ်  ကိဗုစ်-၁၉  ေရာဂါြဖစ်ပွားစ်  ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့က 
သမူျားသည် ယေနကာလတွင်လည်း ေစတနာေရှထား ေဆာင်ရက်ေပးသင့ပ်ါသည်။

သိုြဖစ်ရာ  ကိုဗစ်-၁၉   ကပ်ေရာဂါေဘး    တတိယလ  င်းြဖစ်ေပ ေနစ်တွင် 
ြပည်သမူျားမှာ မမိတိိုအသက်အ ရာယ်၊ ကျန်းမာေရးအတွက် အားကိုးအားထားြပရ 
မည့သ်မူျားှင့ ်လိအုပ်ချက်များကိ ုအထူးေမ ာ်လင့လ်ျက်ရိှရာ ြပည်သမူျားအေရးကိ ု
အြခားအေရးများှင့်မေရာယှက်ဘ ဲ   စိတ်ရင်းေစတနာမှန်ကန်စွာြဖင့်     ဝိုင်းဝန်း 
လက်တွဲကူညီေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး အထူးလိုအပ်လျက်ရှိပါေကာင်း။    ။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရး 

ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ ေနစ်စစ်ေဆး ထုတ်ေပးလျက်ရှိ
ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၃

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရး 

ပစ ည်းများအား  ေလေကာင်း၊  ဆပ်ိကမ်း၊ 

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမှ  ံုးပိတ်ရက်ရှည် 

ကာလအတွင်း     ေနစ်ပိတ်ရက်မရှိ 

လွယ်ကူေချာေမွစွာ  စစ်ေဆးထုတ်ေပး     

လျက်ရှိရာ ဇူလိုင်  ၂၃  ရက်တွင ် ရန်ကုန် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၌ ကုမ ဏီ  

၆၆ ခမှု အမ်ိသုံးေအာက်ဆဂီျင်စက် ၂၆၈၉ 

ခု ၊ Oximeter ၉၁၉၈ ခု ၊ Oxygen 

Regulator ငါးခု၊ Test Kit   ၁၂၃၅၀၊  KIT, 

XPRESS, SARS-COV-2,10 TEST ၂၆၄၀၊ 

Flow Meter ၁၅၀၊ Gas Outlet ၁၅၀၊ 

Gloves ၁၀၀၀၀၊ Cannula အခု ၂၀၀၊ 

KN95 Mask အခု ၂၀၀၀၊ Oxygen Filter 

၅၀၊ နယ်စပ်  (မူဆယ်၊  ချင်းေရ ေဟာ်၊ 

ြမဝတီ၊ တာချလိီတ်) တွင်ကုမ ဏီ ၄၅ ခုမှ 

Surgical  Mask / Face  Mask   ၇၃၃၉၇ 

ကီလိုဂရမ်၊ Liquid Oxygen ၁၅၃၉၅ 

ဒသမ ၅ ကုဗမီတာ၊ Liquid Oxygen  ၁၉  

ဒသမ  ၄၄ တန်၊  အမ်ိသုံးေအာက်ဆဂီျင်စက် 

၃၈၇၅  ဒသမ ၄၄ ခုတုိအား  ထုတ်ေပးခ့ဲ 

ေကာင်း သတင်းရရိှသည်။        သတင်းစ် 

ဥတ ရသီရ ိ  ဇူလိုင် ၂၃

 ဥတ ရသရီ ိမိနယ် အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန် 

ယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ(၁) ကန်သတ် 

ေစာင့်ကည့စ်ခန်းသို ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင် ဦးေဇယျာလင်း 

သည် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်  ညေန ၅ နာရီခွဲက  သွားေရာက်စစ်ေဆး 

ခဲ့ပီး သက်ဆိင်ုရာဌာနများှင့် ညိ  င်းေပါင်းစပ်ေပးကာ လိအုပ် 

သည်များ လမ်း န်မှာကားခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ -၁ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့်စခန်းသို 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင ်ဦးေဇယျာလင်း လာေရာက်စစ်ေဆး 

အဆိပုါ စည်ပင်ဧည့ရ်ပ်ိသာ-၁ ကန်သတ်ေစာင့်ကည့စ်ခန်း 

သို  ဇလူိင်ု ၂၂  ရက်တွင် လနူာဝင်ေရာက်မ မှာ အမျိးသားေြခာက်ဦး၊ 

အမျိးသမီးှစ်ဦး စုစုေပါင်းရှစ်ဦး ြဖစ်ေကာင်း၊ Quarantine 

မှထွက်ခွာ  အေရအတွက်မှာ အမျ ိးသား ၁၇  ဦး၊ အမျ ိးသမီး ၁၉ ဦး၊ 

စစုေုပါင်း ၃၆ ဦး ြဖစ်ေကာင်းှင့ ် Quarantine ဝင်ေရာက်ေနသူ 

စုစုေပါင်း ၉၂၀ ရိှေကာင်း ဥတ ရသီရိမိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ် 

ေရးဦးစီးဌာနမ ှ သိရသည်။               ဥတ ရခိုင(်ြပန်/ဆက်)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို စနစ်တကျလက်ေဆးစို



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 ေရှဖုံးမှ

အစည်းအေဝးသို   ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီဒုတိယဥက   ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ် 

ေရးဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)  ဒတုယိ 

ဗိလ်ုချပ်မှးကီးစုိးဝင်း၊ ေကာင်စီအဖဲွဝင် ဗုိလ်ချပ်ကီး 

တင်ေအာင်စန်း၊   ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးစိုးထွဋ်၊ 

ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စ ု

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်ခုိင်ဝင်း၊ စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရး 

ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး   ဦးဝင်းရှိန်၊ 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)မှ   တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများှင့ ်  တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက ်

ကပီး တုိင်းေဒသကးီှင့် ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီဥက   များ၊ တာဝန်ရိှသူများက  ဗီဒီယုိကွန်ဖရင့် 

စနစ်ြဖင့် တက်ေရာက်ကသည်။

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား

ဦးစွာ ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်  ဗိလ်ုချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်က အဖွင့အ်မှာစကားေြပာကားရာ၌ 

လက်ရှိအချနိ်တွင်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါတတိယလ  င်း 

ကူးစက်မ သည် ြမင့်မားလာသည့်အေနအထားတွင ်

ရိှပီး ေရာဂါဗဇီ ှစ်မျိး၊ သုံးမျိးကဲွြပားလျက်ရိှသည်ကိ ု

ေတွရိှေနရေကာင်း၊ ကူးစက်ြပန်ပွားမ  န်းအေနြဖင့ ်

လည်း ှစ်ဆမှ ေလးဆ၊  ေလးဆမှ ရှစ်ဆအထိ 

ြမန်ဆန်မ ရှိေနသည်ကို  ေတွရှိရေကာင်း၊ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ကသုေရးလပ်ုငန်းများကိ ု ဗဟိမှု  

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသကဲ့သို  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်အသီးသီးတွင်လည်း အင်တိုက်အားတိုက ် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိေကာင်း၊  လူဦးေရ 

ထူထပ်သိပ်သည်းသည့် ေဒသများတွင် အထူးဂုြပ 

အေလးထားေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေသာ် 

လည်း အစုိးရိမ်လွန်ကဲမ မြဖစ်ေစရန် အသိသတိြဖင့်  

ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

တစ်ိုင်ငံလုံးရှ ိ   ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ များ၊ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက ်

သွားေရာက်ြပသကရန်  လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ကိုဗစ်ေရာဂါပိုးသည်   တစ်ေနရာှင့်တစ်ေနရာ        

ေရာဂါြဖစ်ပွားပုခံျင်း တညူမီ ရိှမည်မဟတ်ုဘ ဲအကင်း 

ေသမည့်ေရာဂါမဟုတ်ေကာင်း      သိရှိရသြဖင့ ်       

သုေတသနလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ပီး    ေရရှည ်

စ်းစားေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

သုေတသနြပလုပ်ရာတွင်လည်း  ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တပ်မေတာ်ေဆးဝန်ထမ်း

တပ်ဖဲွတိုရိှ သေုတသနဌာနများမှသာလ င် research 

လပ်ုိင်ုမည်မဟတ်ုဘ ဲေဆးုအံသီးသီးများမှလည်း 

ြဖစ်ေပ ပုံအဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင် 

ထားရန်လိုအပ်ပီး လုပ်ေဆာင်ိုင်သည့ ်နယ်ပယ်မှ 

တစ်ဆင့် တတ်ိုင်သေရ  ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်ကရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း။

မိမိတိုိုင်ငံတွင ်ထုတ်လုပ်ိုင်

ကိုဗစ်ေရာဂါသည ်ေရရှည်ြဖစ်ေပ ေနိုင်သည့် 

ေရာဂါြဖစ်သြဖင့် ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို မိမိတို      

ုိင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ုိင်ေရးလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်ပီး 

မိမိ၏ ုရှားခရီးစ်၌ ေဆွးေွးခ့ဲေကာင်း၊  ယခင်က 

ြဖစ်ေပ ခဲသ့ည့ ်အသည်းေရာင်အသားဝါပုိး၊ ငှက်ဖျား 

ေရာဂါပိုးတိုကိ ုမမိတိိုိုင်င၌ံ ကာကွယ်ေဆးထတ်ုလပ်ု 

ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲသ့ကဲသ့ို ယခလုည်း လပ်ုေဆာင်ိင်ုရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  မိမိတိုိုင်ငံှင့်  ကိုက်ညီသည့ ်

ကာကွယ်ကုသေဆးများကို    သုေတသနြပလုပ ်

ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး  ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဆးုမံျားသည် ကိဗုစ်ေရာဂါကိသုာမက 

အြခားေရာဂါများကိုလည်း ကုသေနကရေကာင်း၊ 

ကိုဗစ်ေရာဂါသည ်အေရးကီးသည်ြဖစ်ေသာ်လည်း 

အြခားေရရှည်ကုသေပးရမည့ ်ေရာဂါများ ကုသရာ 

တွင် လစ်ဟင်းမ မရှိေစေရးအတွက်လည်း စ်းစား

လပ်ုေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

ဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်းများ 

ပိုေဆာင်ိုင်ေရး  လိုအပ်မည်ြဖစ်သြဖင့ ် လူနာတင် 

ယာ်များ၏  က့ံခုိင်မ ကိုလည်း  တာဝန်ရိှသူများက 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ေနရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်  တာဝန်ကို  ခွဲေဝေပးထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မမိတိိုအေနြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင်လုေံလာက်စွာရရိှေရး

အတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး ြပည်ပမ ှ

လည်း  အထူးအစီအစ်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်   မှာယူ 

တင်သွင်းလျက်ရှိသြဖင့ ်    စနစ်တကျသုံးစွဲရန်ှင့်    

သိုေလှာင်မ ှင့်ပတ်သက်၍လည်း     ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊  ေြမာက် 

ဥက လာပေဆးုံတွင ်ေအာက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်းများ 

ဖျက်ဆီးခံရသည်ဟုကားသိရပီး ဟုမ လင်းေဆးုံ 

တွင်လည်း  အေကာင်းမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပျက်ကွက်ခဲ့   

သည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းအချိက ေအာက်ဆီဂျင်အိုး 

များကို    သိုဝှက်ထားခဲ့သည်ဟု သိရှိရေကာင်း၊ 

ထိုကဲ့သို   လုပ်ရပ်များသည်  အေတွးအေခ မဲ့ပီး 

စာနာမ ကင်းမဲ့သည့ ်လုပ်ရပ်များပင်ြဖစ်ပီး ေဆးုံ 

များအေနြဖင့်လည်း  လူနာများ၏  ကျန်းမာေရး 

အတွက် လုံ ခံေရးတင်းကျပ်စွာ လုပ်ေဆာင်ကရန ်

လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

လိုက်နာမ အားေကာင်းလာ

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ လက ဏာသည်  တစ်ဦးှင့် 

တစ်ဦး တူညီမ မရှိသြဖင့်   ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ပညာေပးမ များကို  ုပ်ြမင်သံကား၊  ေရဒီယိုတိုမ ှ

ထတ်ုလ င့်သည်သာမက ထုတ်ြပန်ထားသည့် စည်းမျ်း 

စည်းကမ်းများှင့အ်ည ီေဟာေြပာမ များ၊ လက်ကမ်း 

စာေစာင်များြဖင့လ်ည်း ကျန်းမာေရးအသပိညာေပး

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုကဲ့သို အသိ 

ပညာေပးေဆာင်ရက်မ များေကာင့် ြပည်သူလူထု 

အေနြဖင့ ်လိက်ုနာမ အားေကာင်းလာသည်ကိ ုေတွရိှ 

ရပီး ၁၇ ရက်ေနအထိ  အများှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်

ေနရာများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များသုိ သွားလာမ များ သိသ ိ

သာသာ ေလျာက့ျလာသည်ကိ ုေလလ့ာေတွရိှရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊  တစ်ဦးချင်းအသိစိတ်ြဖင့ ်  သွားလာ 

လ ပ်ရှားေနထိင်ုကေစေရး ပညာေပးေဆာင်ရက်က

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊   လွန်ခဲ့သည့်  ရက်ပိုင်းတွင ်

ေဆးပညာရှင်တစ်ဦးက   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါှင့် 

ပတ်သက်၍ ေထာက်ြပမ များကိ ုေတွရိှရပီး ကူးစက် 

မ မှာ လူမှတစ်ဆင့်သာ  ကူးစက်ြခင်းရှိပီး ၎င်း၏ 

ေြပာကားချက်သတင်းစကားကိ ုတိင်ုးေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်များသို ထပ်ဆင့်ြဖန်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊ မှန်ကန်သည့ ်အသပိညာများ ရရိှေစလိြုခင်း 

ြဖစ်ပီး စိုးရိမ်ပူပန်မ ကို ေလျာ့ကျေစလိုြခင်းေကာင့ ်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊  အသက်အ ရာယ်ှင့်ဆိုင်သည့ ်

ကစိ ရပ်များြဖစ်သြဖင့ ်ေကာလာဟလ ေရးသားြခင်း 

များ မြပလုပ်ကရန် မည်သိုပင်ေမတ ာရပ်ခံလျက်ရိှ 

ေသာ်လည်း ေကာလာဟလသတင်းများ ဆက်လက် 

ြပန်ပွားလျက်ရိှသြဖင့ ်အေြခအေနမှန်များကိ ုသရိှိရန် 

လုိအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေအာက်ေြခသတင်းအမှန်၊ 

အေြခအေနမှန်များကိ ုအချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီတင်ြပမှ 

သာလ င် ဗဟိမှုေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေသာ  

ေကာင့်  တိုင်းေဒသကီးှင့ ်  ြပည်နယ်တိုတွင် 

ြဖစ်ေပ ေနသည့် အေြခအေနမှန်များကုိ သိရိှေအာင် 

ေဆာင်ရက်ပီး တင်ြပကရန်လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

မိမိတိုအေနြဖင့်   အြခားလိုအပ်ချက်မှန်သမ ကို 

တတ်စွမ်းသေရ ကိးပမ်းြဖည့်ဆည်း  ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း ေြပာကားသည်။

အြမန်ဆုံးထိုးိုင်ဖို ကိးစားေပးပါမယ်

ထိုေနာက် ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ေရာက်ရိှမ  

ှင့် အြခားေဆးုံသုံးပစ ည်းများ ေရာက်ရှိမ ၊ ထိုးှံ 

ေပးုိင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်လျက်ရိှမ အေြခအေနများ 

ှင့ ်ပတ်သက်၍ ေြပာကားရာတွင် “တတ်ုိင်ုငကံေန 

လှဒါန်းတဲ့ ေဆး ၇၃၆၀၀၀ မေနက ေရာက်လာပါ 

တယ်။ အဲဒါကုိဒီေနကစပီး ြဖန် ပီးေတာ့ ေဆးထိုးဖို 

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။  ဒီေနလည်းေရာက်ပါမယ်။ 

မနက်ြဖန်လည်း ေရာက်ပါမယ်။ ဩဂတ်ုလပထမပတ် 

အထ ိေလးသန်းေရာက်ဖိုရိှပါတယ်။ ေတာက်ေလ ာက် 

က န်ေတာ်တိုေပးပါမယ်။      အဓိကလက်ဝယ ်

ေရာက်လာလိုရှိရင ်  ဒါေတွကို  အြမန်ဆုံးထိုးိုင်ဖို 

အတွက်  ကိးစားေပးပါမယ်။  က န်ေတာ်တိုက 

ှစ်ပတ်ြခားပီးမှ ထုိးရတ့ဲအတွက်ေကာင့် ေနာက်ထပ် 

ှစ်ပတ်ြခားတဲ့အချနိ်မှာ ေဆးရေအာင ် က န်ေတာ် 

ကိးစားပါမယ်။ လက်ထဲမှာ Risk  ယူပီးေတာ့မ ှ

အရန်ချန်ထားတာေတွဘာေတွ    သိပ်မလုပ်ဘဲနဲ  

များများ First Dose  ကို ထိုးိုင်ဖိုလိုတယ်။ ဒါေလး 

ေတလွည်း ဥက   များကိ ုက န်ေတာ်ေြပာလိပုါတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုအေနနဲ   ကိုဗစ်နဲပတ်သက်လိုရှိရင ်

ေငေွရးေကးေရးကစိ ရပ်ကအစ ဘာကန်သတ်ချက်မှ 

မထားပါဘူး။  ဆုိလုိ တာက ေဆးံုတက်ကုသဖုိအတွက် 

ေဆးတိုဘာတိုဝယ်တာအြပင်ကို  ေဆးုံအတွက် 

လိအုပ်တဲ ့အြခားပစ ည်းေတပွါတယ်။ ဥပမာအားြဖင့ ်

Mask လိုဟာမျိးေတွ၊ လက်အိတ်လိုဟာမျိးေတွ၊ 

PPE လိဟုာမျိးေတ၊ွ ေနာက်ဆုံးစားစရာေသာက်စရာ 

ေတကွအစ လနူာကိ ုစတ်ိအားငယ်ေစရေအာင် ဘာမှ 

မြဖစ်ပါေစနဲ ၊ သူတို အတတ်ုိင်ဆံုး တစ်ေနတစ်ေန  

မှာေတာ့ သူတုိအေပ မှာ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိယ် စိတ်ချမ်းသာ 

ကိုယ်ချမ်းသာနဲ  ေဆးဝါးကုသတာကိုခံဖိုအတွက ်

ေမ ာ်မှန်းပီး ေဆာင်ရက်ဖိုလိုပါတယ်။ အဒဲေီတာ ့ဒါနဲ  

ပတ်သက်ပီး ဘာကန်သတ်ချက်မှ က န်ေတာ်တို 

မထားဘူးဆိတုာကိ ုအားလုံးကိအုသေိပးလိုပါတယ်” 

ဟု ေြပာကားသည်။

စာမျက်ှာ ၄ သို 

တစ်ဖက်က ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ ိလ်တချိကလည်း CDM လုပ်ထားတဲ့ 

အတွက်ေကာင့ ်မလာကဘူး၊ က န်ေတာ်လည်း အကမ်ိကမ်ိအခါခါ ဖတ်ိေခ တယ်၊ 

ခင်ဗျားတိုလာကပါ။ ဒါ လမူ ေရးကစိ ြဖစ်တယ်၊ ိင်ုငံအ့ေရးကစိ ြဖစ်တယ်၊ အမျိး 

သားေရးကိစ ြဖစ်တယ်၊ ကူညီရေအာင်ေြပာတယ်၊ တချိလည်းလာကတာရှိတယ်၊ 

တချိလည်း အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်မလာိင်ုတာလည်းရိှပါတယ်၊ က န်ေတာ် 

ထပ်ပီး ေမတ ာရပ်ခံပါတယ်…. ဒီဟာနဲပတ်သက်ပီးေတာ့ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

ပုဂ ိလ်အားလံုး တစ်ိုင်ငံလုံးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကဖို ေြပာလိုတယ်

 ြပည်သလူထူအုေနြဖင့ ် ေအာက်ဆဂီျင်ှင့ပ်တ်သက်၍ စိုးရမ်ိပပူန်မ များရိှေနပီး 

ေဒသ ရေဆးခန်းများ၊ ေဆးေပးခန်းများ၊ ေဆးုံများသို  မသွားေရာက်ဘဲ 

မိမိတို၏ အိမ်တွင်း၌ပင် ကိတ်၍ကုသမ များပင်ရှိေန 

 ထိသုိုြပလပ်ုြခင်းသည် ေရာဂါ၏ အတိမ်အနက်ကိ ု  မသရိှိိင်ုဘ ဲ  အ ရာယ် 

ြဖစ်ေပ လာိုင်သည့်အတွက်  ေဒသ ရေဆးခန်း၊   ေဆးေပးခန်းများမှ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏  န်ကားချက်ှင့အ်ညီ သက်ဆိင်ုရာေဆးုမံျား၊  

ေစာင့်ကည့်လူနာလက်ခံစင်တာများ၊ အတည်ြပလူနာလက်ခံစင်တာများသို 

သွားေရာက်ြပသကရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်

 ကိဗုစ်ေရာဂါပိုးသည်  တစ်ေနရာှင့တ်စ်ေနရာ ေရာဂါြဖစ်ပွားပုခံျင်း တညူမီ ရိှ 

မည်မဟုတ်ဘဲ အကင်းေသမည့်ေရာဂါမဟုတ်ေကာင်း သိရိှရသြဖင့် သုေတသန 

လုပင်န်းများေဆာင်ရက်ပီး ေရရှည်စ်းစားေဆာင်ရက်ကရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်

ေနမ များကို ေနစ်သတင်းထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရိှပီး 

သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးမှ 

လည်း  ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ ၊   ကူးစက်ခံရမ ၊ 

ေသဆုံးမ ၊  ကာကွယ်ထိန်းချပ်ကုသေရးလုပ်ငန်း  

များ ေဆာင်ရက်ေပးေနမ တိုကိ ုြဖစ်စ်အမှန်အတိင်ုး 

ေဒသခံလူထုသိရိှေအာင် အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ြပန်ကား 

ေပးိုင်ရမည်ြဖစ်ကာ  သတင်းအမှန်များကို သိရှိ 

ရြခင်းြဖင့ ်စုိးရိမ်ေကာင့်ကမ များကိ ုေလ ာခ့ျေပးိင်ု 

ရမည်ြဖစ်ေကာင်း။

ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်    ေအာက်ဆီဂျင်ှင့ ်

ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ပူပန်မ များရိှေနပီး ေဒသ ရေဆးခန်း 

များ၊ ေဆးေပးခန်းများ၊ ေဆးံုများသုိ မသွားေရာက်ဘ ဲ

မမိတိို၏ အမ်ိတွင်း၌ပင် ကတ်ိ၍ကသုမ များပင်ရိှေန 

ေကာင်း၊ ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းသည ်ေရာဂါ၏  အတိမ် 

အနက်ကို  မသိရှိိုင်ဘဲ  အ ရာယ်ြဖစ်ေပ လာိုင် 

သည့အ်တွက် ေဒသ ရေဆးခန်း၊ ေဆးေပးခန်းများမှ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏  န်ကားချက်ှင့အ်ည ီ

သက်ဆိုင်ရာေဆးုံများ၊  ေစာင့်ကည့်လူနာလက်ခ ံ

စင်တာများ၊ အတည်ြပလူနာလက်ခံစင်တာများသို 

သည် အမျိးသားေရးကိစ ရပ်ြဖစ်သြဖင့ ်အေကာင်း 

အမျိးမျိးေကာင့ ်လပ်ုငန်းခွင်များမှ ပျက်ကွက်ေနက 

သည့်  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်  ပတ်သက်၍ 

ေြပာကားရာတွင်   “တစ်ဖက်က ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

ပုဂ ိလ်တချိကလည်း  CDM လုပ်ထားတဲ့အတွက ်

ေကာင့ ်မလာကဘူး။  က န်ေတာ်လည်း အကမ်ိကမ်ိ 

အခါခါ  ဖိတ်ေခ တယ်၊   ခင်ဗျားတိုလာကပါ။  ဒါ 

လူမ ေရးကိစ ြဖစ်တယ်၊  ိုင်ငံ့အေရးကိစ ြဖစ်တယ်၊ 

အမျိးသားေရးကိစ ြဖစ်တယ်၊    ကူညီရေအာင ်

ေြပာတယ်၊  တချိလည်းလာကတာရိှတယ်၊  တချိ 

လည်း  အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ် မလာိုင်တာ 

လည်း ရှိပါတယ်၊ က န်ေတာ်ထပ်ပီး ေမတ ာရပ်ခံ 

ပါတယ်…. ဒီဟာနဲပတ်သက်ပီးေတာ့ ကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာပုဂ ိလ်အားလုံး     တစ်ိုင်ငံလုံးပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကဖို   ေြပာလိုတယ်၊  ေဆးုံေတွမှာ 

ကျန်းမာေရးနဲ  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတုိ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ကဖို က န်ေတာ်ေြပာလိုပါတယ်”  ဟု 

ေြပာကားသည်။

ယင်းေနာက်  အေရးေပ လူနာများကို  အချနိ်မီ 



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၃ မှ

ယင်းေနာက် ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ 

ဒုတိယဥက     ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်(ကည်း)၊ ေကာင်စီ 

အဖဲွဝင်များ၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးများ၊  တပ်မေတာ် 

အရာရှိကီးများှင့ ်  တက်ေရာက်လာကသူများက 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ အေနြဖင့် စတင်ြဖစ်ပွား 

ချန်ိမှ လက်ရိှအချန်ိအထိ ှစ်သိန်း ငါးေသာင်းေကျာ် 

ရိှပြီဖစ်ပီး ေသဆုံးသ ူ၆၁၀၀ ေကျာ်ရိှပြီဖစ်သည့အ်ေြခ 

အေန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

များြဖင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ြပည်သလူထူ ု

မှလည်း ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လာသည့်အတွက ်

ေနာက်ရက်သတ ပတ်   ှစ်ပတ်အကာတွင ် ေရာဂါ 

ကူးစက်မ  န်း ေလျာ့ကျလာိုင်မည့် အေြခအေန၊ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းတွင်  မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့ ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို  စနစ်တကျြဖစ်ေစေရး 

အတွက် အိုင်တီနည်းပညာြဖင့ ်   စာရင်းသွင်းြပစ ု

ိုင်ေရးအတွက ်တပ်မေတာ်မှ ကွန်ပျတာပညာရှင ်

များြဖင့် ေဆာ့ဝဲြပလုပ်လျက်ရိှပီး လွယ်လွယ်ကူကူ 

ြဖင့ ်သုံးစဲွိင်ုေရး လပ်ုေဆာင်ထားရိှကာ ြပည်နယ်ှင့် 

တိုင်းများရှိ  ေရာဂါတုံြပန်ေရးအဖွဲများသိုလည်း 

ဆက်လက်ြဖန်ေဝေပးသွားမည့် အေြခအေန၊ ထိုသို 

ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရာတွင် ေသဆုံးမ ကိုေလ ာ့ချ 

ိင်ုေရး ဦးစားေပးအပ်ုစ၊ု ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမ ကိ ု

တားဆီးေရးအတွက် လိုအပ်သည့်အုပ်စု၊  ကိုဗစ် 

ေကာင့ ်ိုင်ငံ့စီးပွားေရးထိခိုက်မ ကို ြဖစ်ပွားေစိုင ်

မည့် ဦးစားေပးအုပ်စုဟူ၍ ခွဲြခား၍ ဦးစားေပးထိုးှ ံ

ေပးသွားမည့ ်အေြခအေန၊  ေရာဂါကာကွယ်ကုသ 

ထိန်းချပ်ေရးအတွက်  ေစာင့်ကည့်လူနာထားရိှေရး 

စင်တာများှင့ ်အတည်ြပလူနာထားရှိေရး စင်တာ 

များကို   ထပ်မံတိုးချဲ  လက်ခံကုသိုင်ေရးစီစ ်

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည့ ်အေြခအေန၊ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ  ကာကွယ်ကုသထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

တွင်  အသုံးြပိင်ုေရး ရန်ပုေံငမှွ သုံးစဲွထားရိှမ  အေြခ 

အေန၊ ေလေကာင်းလိုင်းများ၊ နယ်စပ်ေဒသများ၊ 

ဆိပ်ကမ်းများ၊  နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့ ် ေရာဂါ 

ကာကွယ် ထိန်းချပ် ကုသေရးဆုိင်ရာပစ ည်းများကုိ  

တင်သွင်းလျက်ရိှသည့် အေြခအေနှင့် လူကျန်းမာေရး 

ှင့် သက်ဆိုင်ေသာပစ ည်းများြဖစ်၍ အချိေသာ 

FDA ခွင့်ြပချက်မရှိသည့ ်  ပစ ည်းများကိ ု  စိစစ်ရန် 

လုိအပ်သည့် အေြခအေန၊  အိမ်နီးချင်းုိင်ငံများတွင် 

လည်း  ကူးစက်ြပန်ပွားမ ှင့်    ေအာက်ဆီဂျင ်

လိအုပ်ချက် ြမင့တ်က်လာသည့အ်တွက် ြပည်တွင်းရိှ 

Oxygen plant များတွင်  တိုးချဲထုတ်လုပ်ိုင်မည့ ်

အေြခအေန၊    ေဝးလံေခါင်ဖျားေဒသများတွင ်       

ေအာက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်များကိ ု     ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိမ အေြခအေန၊   ပိုေဆာင် 

ဆက်သွယ်ေရးှင့်ပတ်သက်၍  ေလေကာင်းလိုင်း၊ 

ေရေကာင်းလိင်ုး၊ မီးရထားှင့ ်ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး 

တိုကိ ုပုမှံန်ေြပးဆဲွေပးလျက်ရိှ ပီး ခရီးသည်ေလျာပ့ါးမ  

အေပ မူတည်၍ အေခါက်ေရ ေလ ာ့ချေြပးဆွဲလျက ်

ရိှသည့ ်အေြခအေန၊ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ အသပိညာ 

ေပးမ များကို  ိုင်ငံပိုင်ုပ်ြမင်သံကား၊  ေရဒီယိုတို 

အြပင် ပုဂ လိကုပ်သံလိုင်းများမှလည်း အသိပညာ 

ေပးလျက်ရိှသည့ ်အေြခအေန၊ မဒီယီာအချိ၏ ကိဗုစ် 

ေရာဂါကုိ အသံုးချ၍  သတင်းမှားထုတ်လ င့်ေနမ ှင့် 

သတင်းမှန်ြပန်ကားိုင်ေရး   အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊  ထပ်မံေရာက်ရှိလာ 

သည့် ကာကွယ်ေဆးများထိုးှံေရးအတွက ်  လူထု 

အား အသိပညာေပး လ ံေဆာ်ေဆာင်ရက်သွားမည့ ်

အေြခအေန၊  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်း 

များှင့် ေရာဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်း 

များတွင်     တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖွဲဝင်များ   ပါဝင် 

ထမ်းေဆာင်ေနမ အေြခအေန၊ ကာကွယ်ေဆးထုတ်လပ်ု 

ိုင်ေရးှင့်  ပတ်သက်၍  ုရှားိုင်ငံှင့ ်  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ေနမ အေြခအေန၊   တိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ြပည်နယ်ေကာင်စီများအေနြဖင့ ်  ေအာက်ေြခတွင ်

ြဖစ်ေပ လျက်ရှိသည့ ်အေြခအေနမှန်များကို အချနိ် 

ှင့ ်တစ်ေြပးညတီင်ြပရန်၊ သတင်းအချက်အလက်များ 

မှန်ကန်စွာရရိှေစေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာနများ 

ှင့်  ပူးေပါင်းေဆွးေွးေဆာင်ရက်ကရန ်  လိုအပ်  

သည့အ်ေြခအေန၊  ေဒသအလိက်ု ဖွင့လှ်စ်ထားသည့ ်

ေစာင့်ကည့လ်နူာလက်ခစံင်တာများှင့ ်အတည်ြပ 

လူနာလက်ခံစင်တာများ၏   လိုအပ်ချက်များကို      

ေစာင့်ကည့်ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုအပ ်

သည့ ်အေြခအေန၊ ကျန်းမာေရးှင့ ် ေစတနာဝ့န်ထမ်း 

များ၏ လိအုပ်ချက်များအား ြဖည့ဆ်ည်းေပးိင်ုမည့ ်

အေြခအေနများှင့် ပတ်သက်၍  အကျယ်တဝင့် 

ရှင်းလင်းတင်ြပကသည်။

ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန်လို

ရှင်းလင်းတင်ြပမ များအေပ    ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က ပုိေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

ရပ်တန်၍မရဘ ဲြပတ်ေတာက်မ မရှိေစေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ကုန်စည်စီးဆင်း 

မ ှင့ ်ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးလပ်ုငန်းများတွင် ပါဝင် 

ေနသည့ ်အေြခခဝံန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးဆိင်ုရာ 

ကိစ ရပ်များကိုလည်း   ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေပးရ 

မည်ြဖစ်ေကာင်း၊     ေကာလာဟလသတင်းများ 

ထတ်ုလ င့ေ်နမ များကိ ုသတင်းမှန်ြပန်ကားုသံာမက 

သတင်းမှားထုတ်လ င့်သည့်  သတင်းဌာနများကိုပါ 

ြပင်းထန်စွာ တုံြပန်ကန်ကွက်သွားရန်လိုအပ်မည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေဈးကွက်အတွင်း  ေဆးဝါးများအား 

ပုံမှန်ထက် ပိုမို၍ေဈးတင်ေရာင်းချေနသည့ ်အေြခ 

အေနများကို  ထိန်းချပ်ေဆာင်ရက်ရန ်လိုေကာင်း၊ 

ြပည်ပမှဝင်ေရာက်လာသည့ ်Oxygen များကို စနစ် 

တကျ ထိန်းသိမ်း၍ ြဖန်ေဝေပးိုင်ေရးအတွက ်စီမံ

ေဆာင်ရက်သွားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေြမာက်ဦးမိတွင ်လိုအပ်ေနသည့် Test kit များကို 

တပ်မေတာ်ရဟတ်ယာ်ြဖင့ ်အြမန်ဆံုးပုိေဆာင်ေပး 

သွားရန်လိုေကာင်း၊  ဟိုတယ် Quarantine များ 

အတွက် လိအုပ်သည့ ်SOP ကိ ုတတိကိျကျ ထတ်ုြပန် 

ေပးသွားရန်ှင့ ်လုေံလာက်သည့ ်ေဆးအကာအကွယ် 

ှင့်    ေအာက်ဆီဂျင်ရရှိေရးအတွက်   ဌာနများ 

အချင်းချင်း ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေပးရန်  လိအုပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာက်ရိှလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးများ 

ထိုးှံေရးေဆာင်ရက်ရာတွင်   First  Dose ကို 

အြမန်ဆုံးထိုးံှပီး ထပ်မေံရာက်ရိှလာမည့ ်ကာကွယ် 

ေဆးများကိုလည်း  အချနိ်မီထိုးှံေပးိုင်ေရး   စီမံ 

ေဆာင်ရက်ေပးသွားရန်လိုေကာင်း၊  ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အတွင်း လဦူးေရ၏ ၅၀ ရာခိင်ု န်းကိ ုထိုးံှေပးိင်ုေရး 

ရည်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ်လည်း ၇၀ ရာခုိင် န်း 

အထိ   တိုးြမင့်ထိုးှံိုင်ေရးအတွက်    ကိးပမ်း   

ေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်    ြဖည့်စွက ်

ေဆွးေွးေြပာကားသည်။

ထိုေနာက် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ဥက    တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က နဂိုံးချပ် 

အမှာစကားေြပာကားရာတွင်  ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ် 

ကုသ ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်လူမ ေရးအဖွဲ 

အစည်းများ၊   ိုင်ငံေရးပါတီများသည်  လူထုှင့ ်        

ထိေတွသည့်အဖွဲအစည်းများြဖစ်သြဖင့ ် ိုင်ငံေရး 

ရည်မှန်းချက်မပါဘ ဲ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ြဖင့ ် ပါဝင် 

ကူညီေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး  အြခား 

လူမ ေရးအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့်လည်း ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာများ၊ အသိပညာေပးမ ဆိုင်ရာ 

များတွင်   ဝိင်ုးဝန်းပါဝင်ေဆာင်ရက်မည်ဆိပုါက ပိမုိ ု

ထေိရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိင်ုမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ကုသေရးှင့ ်  ပတ်သက်၍   အချိေသာ 

ကုသေရးစင်တာများ၊   ေဆးုံေဆးခန်းများှင့ ်

ဆက်သွယ်ိင်ုေရး ေကညာထားသည့ ်ဖန်ုးနပံါတ်များ 

သည်  အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့်   အကူအညီ 

လိအုပ်၍ ဆက်သွယ်ပါက ဆက်သွယ်၍ မရေကာင်း 

သိရှိရသြဖင့ ်တာဝန်ရှိသူများအေနြဖင့ ်  ကပ်မတ ်

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ေကာင်း။

Quarantine စင်တာများှင့်   ပတ်သက်၍ 

တပ်မေတာ်ှင့် အရပ်ဘက်တိုတွင ်စုစုေပါင်း ၂၃၂၇ 

ေနရာဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပီး ထပ်မံ၍လည်း 

တိုးချဲလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း၊    အဆိုပါ 

Quarantine စင်တာများတွင်    ကျန်းမာေရးှင့ ်

အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

သာမက တပ်မေတာ်မှေဆးမှး ပါရဂမူျားအပါအဝင် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း စုစုေပါင်း အင်အား ၃၀၀၀၀ 

ေကျာ်ြဖင့ ်ေဆးအကာအကွယ်ေပးေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိေကာင်း၊ ေဒသအလိုက် Quarantine စင်တာများ 

ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါကလည်း ဗဟိုသို တင်ြပ 

ေဆာင်ရက်သွားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ အတည်ြပလနူာ 

များ ထားရှိသည့်ေနရာများကိုလည်း ြပည်သူများမ ှ

အလွယ်တကသူရိှိေစရန်အတွက် တာဝန်ရိှသမူျားက 

လမ်း န်ေပးေနရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ကိုဗစ် ပထမ 

လ  င်းှင့်  ဒုတိယလ  င်း  ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ တိုတွင ်

လူေသဆံုးမ  ှစ်ရာခုိင် န်းေကျာ်ခန်သာရိှခ့ဲပီး လက်ရိှ 

ြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် တတိယလ  င်းတွင် ၂ ဒသမ 

၃၄၆ ရာခုိင် န်းမ သာရိှသည်ကုိ ေတွရိှရပါေကာင်း၊ 

ေရာဂါေကာင့ ်ကွယ်လွန်သွားသမူျားကိလုည်း စနစ် 

တကျ သ  ဂ ဟ်ေပးသွားရန် လိအုပ်ေကာင်း၊ သ  ဂ ဟ် 

ေရးလုပ်ေဆာင်ရသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းများ အေနြဖင့လ်ည်း 

ကာကွယ်ေရးပစ ည်းများကို ြပည့်စုံစွာ ဝတ်ဆင်၍ 

ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ြပန်ပွားမ  မရိှေစေရး အေလးထား 

ေဆာင်ရက်သွားရန်လိုေကာင်း။

လမူ ကွန်ရက်စာမျက်ှာများတွင် ကိဗုစ်ေကာင့ ်

ြဖစ်ေပ ေနမ များကိ ုိင်ုငေံရးအရ အသုံးချမ များရိှေန 

သည့အ်တွက် သင့ေ်လျာ်မ မရိှသည်ကိ ုေြပာကားလိ ု

ေကာင်း၊  ေဆးုံအသီးသီးတွင်  ေအာက်ဆီဂျင ်

လံုေလာက်မ ရိှေနရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပီး ေအာက်ဆီဂျင် 

များ အမဲေပးေဝုိင်ေရး လည်ပတ်ေဆာင်ရက်သွား

ရန်လိအုပ်ေကာင်း၊ ေဆးုအံသီးသီးရိှေအာက်ဆဂီျင် 

အိုးများ၊ Oxygen plant  များ၏ system များကိလုည်း 

အမဲမြပတ ်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ေနရန ်လိုအပ်မည် 

ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်မ    အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ 

ေြပာကားရာတွင်  “ဒီမှာရှိေနတဲ့ဆရာဝန်ေတွနဲ  

ပတ်သက်ပီးေတာ ့သတူိုလည်း စတ်ိဓာတ်ချမ်းေြမစွ့ာ 

လပ်ုိင်ုဖိုလည်းလိပုါတယ်။ သူတုိကုိလည်း အားေပး 

ပါတယ်၊ အသအိမှတ်လည်း ြပပါတယ်။ တချိေဆးု ံ

ေတမှွာကျေတာ ့ဆရာဝန်တစ်ေယာက်စ ှစ်ေယာက် 

စရှိတယ်၊  တချိေဆးုံေတွမှာကျေတာ့ဆရာဝန ်

ေလး၊ ငါး၊ ေြခာက်ေယာက်ရိှတယ်။  ဒဘီက်ေဆးုကံ 

မဟတ်ုေတာ ့ဟိဘုက်ေဆးုကံဆိုပီး ကိယ်ုနဲမဆိင်ု 

ဘူးဆိုပီးသွားလပ်ုလိုမရဘူး။   သက်ဆိင်ုရာြပည်နယ် 

ှင့်တိုင်း ကျန်းမာေရးမှးေတွနဲ   ညိ  င်းပီးေတာ့မ ှ

သတူိုကိ ုဒေီဆးုေံတာသွ့ားလပ်ုေပးပါ။ သွားလပ်ုလို 

ရပါတယ်။ မလုပ်ိုင်စရာအေကာင်းလည်းမရှိဘူး၊ 

ြငင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ က န်ေတာ်တို စီမံေပးဖိုပ ဲ

လိုပါတယ်။   တချိေဆးုံေတွမှာ   လူနာများပီး 

ဆရာဝန်ကနည်းေနတယ်။ ဆရာဝန်မရိှဘူးမဟုတ်ဘူး 

ရိှတယ်၊ နည်းေနတယ်။ အဲဒ့ေီတာ ့ဆရာဝန်များေနတဲ ့

ေနရာကေနပီးေတာ ့မ ပီးေတာ ့ ထည့်ေပးတတ်ဖို 

အတွက် စမီခံန်ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ ေဆာင်ရက်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  အေရးအကီးဆုံးကေတာ ့ စီမံခန်ခွဲမ  

ေကာင်းမွန်ြခင်းပါ။    စီမံခန်ခွဲမ ေကာင်းလိုရှိရင ်

လပ်ုငန်းတစ်ခကုိ ုအဆင်ေြပေြပေဆာင်ရက်ိင်ုမယ်။ 

စီမံခန်ခွဲမ ေကာငး်ေအာင်လုပ်ုိင်ြခငး်ဆုိတာလညး်    

စုေပါင်းတိုင်ပင်ပီးလုပ်တာ    ေကာင်းပါတယ်။ 

တစ်ေယာက်တည်းလုပ်ေနလိုမရဘူး၊    စုေပါင်း 

တိင်ုပင်ပီး လုပ်တာပဲေကာင်းတယ်။ ဒီကိစ သည်လည်း 

စီမံခန်ခဲွမ ေကာင်းေအာင် စုေပါင်းလုပ်ံုတင်မဟုတ်ဘဲ 

ြပည်သူလူထုနဲ     ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ဖိုလည်း          

လိတုယ်။  ဒီကားထမှဲာလည်း  ကားြဖတ်လပ်ုရမယ့ ်

ဆက်သွယ်ရမယ့်အဖွဲအစည်းက   ဘာလဲဆိုေတာ့   

ေစာေစာက က န်ေတာ်ေြပာတဲ ့လမူ ေရးအဖဲွအစည်းနဲ 

ုိင်ငံေရးပါတီေတွပဲ၊ သူတုိကေနပီးေတာ့ ြပည်သူနဲ  

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲအစည်းေတွကားထဲမှာ ေပါင်းစပ် 

ေပးဖုိလုိတယ်။ ဒီလုိေပါင်းစပ်ေပးမယ်ဆုိရင် လုပ်ငန်း 

က များများ Function ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း 

အားေပးေဆာင်ရက်ကဖို    ေြပာလိုပါတယ”်   ဟု 

ေြပာကားသည်။

ဆက်လက်ပီး ယေနမှစ၍  ဝါတွင်းကာလသို 

ေရာက်ရှိပီြဖစ်သြဖင့ ်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ၊ 

သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်ေကျာင်းများကိုလည်း 

တိင်ုးေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အလိက်ု တာဝန်ရိှသမူျား 

က သွားေရာက်ကည့် ၍ ဆွမ်း၊ ကွမ်းမှအစ အဆင် 

ေြပေအာင်   ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရက်ေပးသွားရန ်

လိုအပ်ေကာင်း၊ မိမိတို၏ ဘာသာသာသနာအား 

အဆက်မြပတ်ေအာင် အေလးထားေဆာင်ရက်ေပးရန် 

လိုအပ်သကဲ့သို  အြခားဘာသာေရးေကျာင်းများ၏ 

လိုအပ်ချက်များကိုလည်း   ကည့် ေဆာင်ရက ်

ေပးသွားရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ေကာင်းြဖင့ ်ေြပာကားခဲ ့

ေကာင်း သတင်းရရှိသည်။                    သတင်းစ်

 ေရာက်ရှိလာသည့် ကာကွယ်ေဆးများ  ထိုးှံေရးေဆာင်ရက်ရာတွင်  First 

Dose ကိ ုအြမန်ဆုံး ထိုးံှပီး ထပ်မေံရာက်ရိှလာမည့ ်ကာကွယ်ေဆးများကိလုည်း 

အချနိ်မီထိုးှံေပးိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်ေပးသွားရန်လို

 ၂၀၂၁ ခှုစ်အတွင်း လဦူးေရ၏ ၅၀ ရာခိင်ု န်းကိ ုထိုးံှေပးိင်ုေရး ရည်မှန်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ်လည်း ၇၀ ရာခိင်ု န်းအထိ တိုးြမင့ထ်ိုးံှိင်ုေရးအတွက် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ကရမည်ြဖစ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ် ကသု ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများတွင် လမူ ေရးအဖဲွအစည်း 

များ၊ ိုင်ငံေရးပါတီများသည် လူထုှင့်  ထိေတွသည့်အဖဲွအစည်းများြဖစ်သြဖင့် 

ိင်ုငေံရးရည်မှန်းချက်မပါဘ ဲပရဟတိစတ်ိဓာတ်ြဖင့ ်ပါဝင်ကညူေီဆာင်ရက်ကရန် 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး  အြခားလူမ ေရးအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့်လည်း  ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးဆိင်ုရာများ၊ အသိပညာေပးမ ဆိင်ုရာများတွင် ဝိင်ုးဝန်းပါဝင်ေဆာင်ရက် 

မည်ဆိုပါက ပိုမိုထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစ်



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

ိင်ုငသံားတိင်ုး ိင်ုငေံကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိသုည့စ်တ်ိဓာတ်ရိှမှသာ ိင်ုငံကီးပွားတိုးတက်မည်

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လ  င် 

၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင်  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီအစည်းအေဝး၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ိုင်ငံအတွင်းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက်  ပညာတတ်များ  ေပါက ယ်ဝေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် အသိပညာေပးြခင်း 

လပ်ုငန်းများကိ ုေဆာင်ရက်ေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်သမူျား ပညာတတ်ြဖစ်ေစေရးသည် အေရးကီးသြဖင့ ်အထူးအေလးအနက်ထား 

ေဆာင်ရက်ရမည့် ကိစ ရပ်တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံသားတိုင်း ိုင်ငံေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိုသည့်စိတ်ဓာတ်ရှိမှသာ ိုင်ငံ 

ကီးပွားတိုးတက်မည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်လိုသည့် စိတ်ဓာတ်ရှိရန်အတွက် ပညာေရးတွင် အေြခခံေကာင်းရန် 

လိုအပ်ေကာင်း။
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ေတာင်ငူ  ဇူလိုင်  ၂၃ 
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ေတာင်ငခူိင်ုအတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ 
ေရာဂါ    ေဝဒနာရှင်များ     ေအာက်ဆဂီျင်ရရိှိင်ုေရး 
အတွက်      ခိုင်အတွင်းရှ ိ   မိနယ်ငါးမိနယ်၌  

ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုစက်ုမံျား     တည်ေဆာက်မည်ြဖစ် 
ေကာင်း         ခိုင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက         

ဦးမိုးထက်ထံမ ှသိရသည်။
ေတာင်ငူမိနယ်အတွင်း တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆ ီ

ဂျင်လီတာ ၄၀ ဆံ့ အိုးအလုံး ၂၅၀ ြဖည့်တင်း 
ထုတ်လုပ်ုိင်ေသာ စက်ံုတစ်ံုကုိ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 
အစီအစ်ြဖင့် အမှတ်(၂၀) ရပ်ကွက ်  မိုင်ဒါကွင်း၌ 

၁။ ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ လ  င်းေတ ွအဆင့လ်ိက်ု၊ အဆင့လ်ိက်ု 

ြဖစ်ေနရာမှာ ကိုိနုာဗိင်ုးရပ်စ်ေရာဂါကိ ုကမ ာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ထန်ိးချပ် 

ိုင်ဖို  အေရးကီးဆုံးေသာ့ချက်နဲ   တစ်ခုတည်းေသာ ထွက်ေပါက်လို 

လည်း ေြပာလိုရတာက  ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။  ဒါေကာင့ ်ကမ ာ ့

ိင်ုငအံေတာ်များများမှာ ကာကွယ်ေဆးထုိးလုပ်ငန်းေတကုိွ အားစိက်ု 

ပီး ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်   ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။

၂။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ   ခ ာကိုယ်ထဲရှိတဲ ့

ခခုအံားစနစ်ကိ ုတုံြပန်မ အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးပါတယ်။ 

ဗိုင်းရပ်စ်ေတွက ခ ာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်ေတွထဲကိုဝင်ပီး ပွားများ 

လာရင်  ခ ာကိုယ်ရဲ  ခုခံအားစနစ်  ြပန်လည်တုံြပန်ပါတယ်။  ဒီလို 

တုံြပန်တဲ ့ခ ာကိယ်ုရဲ ခခုအံားစနစ်မှာ ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံထားရင ်ေရာဂါပိုးကိ ု  ြပန်လည်တုံြပန်ထိန်းချပ်ေချဖျက ်

ုိင်မ က   ကာကွယ်ေဆးအေပ မှာ    မူတည်ပီး     ေရာဂါကူးစက်မ ကိ ု

၈၀ ရာခိင်ု န်းအထက်  အကာအကွယ်ေပးိင်ုပါတယ်။  ေရာဂါေဝဒနာ 

ြပင်းြပင်းထန်ထန် ခစံားရမ ကိ ု၉၅ ရာခိင်ု န်းအထက်အထ ိကာကွယ် 

ေပးိုင်ပါတယ်။

၃။ ဒါေကာင့ ် ကာကွယ်ေဆးက  အဓကိြဖစ်ပါတယ်၊  ကာကွယ်ေရး 

နည်းလမ်းေတွထဲမှာ ပါးစပ်၊ ှာေခါင်းစည်းတပ်ပါ၊  လက်ေဆးပါ၊  

ခပ်ခွာခွာေနပါ၊ ဒါေတကွ တတ်ိင်ုသမ  ကိယု့ခ် ာကိယ်ုထကဲိ ုေရာဂါပိုး 

မဝင်ိုင်ေအာင်လုပ်တာပါ။ ဒီကားထဲကမှထပ်ပီး ပိုးကဝင်လာရင ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးထားတဲ့အခါ       ခ ာကိယ်ုထမှဲာ             အသင့ရိှ်ေနတဲ ့ 

ပဋိပစ ည်းေတွက   ဝင်လာတ့ဲဗုိင်းရပ်စ်ကုိဖမ်းပီး     တားဆီးလုိက်တ့ဲ 

အတွက်  ေရာဂါရဲေနာက်ဆက်တဲွြဖစ်တဲ ့ ခ ာကိယ်ုရဲ ခခုအံားစနစ်ေတ ွ

ပရမ်းပတာြဖစ်ပီး  ေရာဂါေကာင့ ်  ေသဆုံးမ  န်းကျသွားပါတယ်။ 

ဒါက ကာကွယ်ေရးမှာ ေကာင်းတဲ့အချက်ြဖစ်ပါတယ်။

၄။ ေနာက်တစ်ခကု မသိားစထုမှဲာ ဘယ်လိေုကာင်းကျိးေတရွမလ ဲ

ဆိရုင် ဗိင်ုးရပ်စ်က ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်က ဝင်လာတဲအ့ခါ ပဋပိစ ည်းေတ ွ

ေချဖျက်လုိက်တ့ဲအတွက် မေတာ်တဆပုိးဝင်သွားရင်ေတာင်မှ  ဗုိင်းရပ်စ် 

က သူခ ာကုိယ်ထဲမှာ မေရတွက်ုိင်ေအာင် အေကာင်ေတွ အများကီး 

ပွားလို မရေတာ့ဘူး။ သူှာေခါင်း၊ ပါးစပ်ကေနထွက်တာ ေလျာ့သွား 

မယ်။ ေလျာသွ့ားရင် သူမသိားစ၊ု သနူဲထေိတွတဲသ့ေူတ ွကူးစက်ုိင်ဖုိ 

အတွက်  ေတာ်ေတာ်အခွင့်အလမ်းနည်းသွားပါတယ်။  ဒါေကာင့် 

ကာကွယ်ေဆးေတွသည ် ေရာဂါကူးစက်မ ကိ ု ေလျာ့ကျေစပါတယ်။ 

ေရာဂါြပင်းြပင်းထန်ထန်ြဖစ်ပွားမ ကိုလည်း     အေတာ့်ကိုေလျာ့ကျ 

သွားေစတယ်။ အလွန်ေကာင်းကျိးရှိတဲ့ကိစ ပါ။ 

၅။ ဒါေကာင့်  ကမ ာ့ုိင်ငံကီးေတွအေနနဲ  ကုိဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံြခင်းမ ှ   ရရှိလာတဲ့  အကျိးေကျးဇူးေတွကိ ု  သိရှိတဲ့အတွက်  

သူတိုိုင်ငံအတွင်းမှာ  အေရးတကီး   ထိုးှံေပးြခင်းြဖစ်ပါတယ်။   

ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းရဲ  ေကာင်းကျိးေနာက်တစ်ခအုေနနဲ မကာခင် 

က  အဂ  လန်ိုင်ငံမှာ  ကျင်းပခဲ့တဲ ့  ယူို  ၂၀၂၁ ေဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု

တက်ေရာက်အားေပးကတဲ့  ပရိသတ်ေတွအေနနဲ   မည်သည့်အကာ 

အကွယ်မှ      ဝတ်ဆင်စရာမလိဘု ဲ   ေဘာလုံးကွင်းထမှဲာ     လွတ်လပ် 

ေပါ့ပါးစွာနဲ  ပါဝင်အားေပးိုင်ကတာကိ ုေတွရပါတယ်။

၆။ ဒီအတွက်   မကာမ ီ ိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ထိုးှံေပးမည့ ်ကာကွယ် 

ေဆးထိုးအစီအစ်ေတွမှာ မိမိနဲ  မိမိ မိသားစုအတွက်  ရရှိလာမယ့ ်

အခွင့အ်ေရးကိ ုလက်လွတ်မခဘံ ဲပါဝင်ထိုးံှေပးကဖို လိအုပ်ပါတယ်။ 

မိမိတုိေနထုိင်ရာ ေဒသ၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်တစ်ခုလံုး ကာကွယ် 

ေဆးထိုးှံပီးပါက   မိမိတိုရဲ   ေနစ်ေဆာင်ရက်ဖွယ်ကိစ ေတွကို 

ကိဗုစ်ေဘးကေဝးပီး စတ်ိချယုံကည်စွာနဲ  လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရက်ိင်ုမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

၇။ ကိုဗစ်ကူးစက်ိုင်မ ကင်းစင်ေသာ  ရပ်ရာအြဖစ ်  ရှင်သန်ိုင်ဖို 

အတွက်      အားလုံးက   ဦးစားေပးအစအီစ်အလိက်ု    ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လုပ်ငန်းေတွမှာ ပါဝင်ကပါလို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

ေတာင်ငူ  ဇူလိုင်  ၂၃

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး     စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏  လမ်း န်မ ြဖင့် ေတာင်ငူမိ 

နယ်အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ထိန်းချပ် 

ေရးှင့ ်အေရးေပ တုံြပန်ေရးလပ်ုငန်းစ် 

များ     အရှိန်အဟုန်ြမင့်၍     အချနိ်ှင့် 

တစ်ေြပးည ီ    ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနနံနက်ပုိင်းက    ကုိဗစ်-၁၉   ေရာဂါ 

လှည့လ်ည်စစ်ေဆးေရးယာ်ြဖင့ ် ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ     အတည်ြပလူနာများှင့ ်

ထိေတွခဲ့သူများအား   ေရာဂါပိုး   ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးမ ြပလပ်ုြခင်းကိ ု  ပညာေရးေကာ 

လပ်ိ( ေဟာင်း)  ေစာင့်ကည့ေ်ရးစခန်းှင့ ်

 ကိုဗစ်ေရာဂါ ကာကွယ်ဖို ကာကွယ်ေဆး ထိုးကပါစို  

ေတာင်ငူ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ လှည့်လည်စစ်ေဆးေရးယာ်ြဖင့် ေရာဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆး

လည်းေကာင်း၊ CB ဘဏ်ဥက      ဦးခင်ေမာင်ေအး 
က   လှဒါန်းသည့ ်  တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ 
၄၀ ဆ့ံ အုိးအလံုး၂၅၀ ြဖည့်တင်း ထုတ်လုပ်ုိင်သည့်   
စက်ံုတစ်ံုကုိ  ေတာင်ငူမိ  ေကတုမတီစက်မ ဇုန် 

၌လည်းေကာင်း တည်ေဆာက်မည်ြဖစ်သည်။
ဆက်လက်၍      ေရတာရှည်မိနယ်အတွင်း 

အလှရှင်ဦးမျိးဝင်း(သခုေရ ြပည့စ်ုကံမု ဏ)ီှင့ ် မိမ ိ
မိဖအလှရှင်များက တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ 
၄၀ ဆံ့ အိုးအလုံး ၆၀ ြဖည့်တင်းထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်
စက်ံုတစ်ံုကုိ ေတာင်နန်ခ န်ေကျးရာ၌လည်းေကာင်း၊   
အတ်ုတွင်းမိနယ်အတွင်း     ရင်ခန်ုသရှံင်ေရးကညူမီ  

အသင်းဥက    ဆရာေတာ်ှင့်   မိခံေစတနာရှင် 
အလှရှင်များက  တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆဂီျင်လတီာ 
၄၀ ဆံ့ အိုးအလုံး ၆၀ ြဖည့်တင်းထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ် 
စက်ုံတစ်ုံကိ ု      ေဈးရပ်ကွက်အတွင်း၌လည်း 

ေကာင်း၊  ြဖးမိနယ်၌  ဦးေဇာ်လှြမင့ ် (ပိင်ုအိနုီးယား 
စားေသာက်ဆိုင)်၊      ဦးဖိုးတီ(အာရှေရသန်စက)်၊   

ဦးသူရ(သူရှင့်ညီအစ်ကုိများ စက်သံုးဆီအေရာင်းဆုိင်) 
တိုက   ဦးေဆာင်၍  မိမိမိဖအလှရှင်များှင့်အတူ    
တစ်ေနလ င် ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ ၄၀ ဆ့ံ အုိးအလံုး 
၂၀၀ ြဖည့်တင်းထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်  စက်ုံတစ်ုံကိ ု 
ြဖးမိနယ်   ြပည်သူေဆးုံကီး၌လည်းေကာင်း၊ 

ေကျာက်ကီးမိနယ်၌     မိမိမိဖအလှရှင်များက
စုေပါင်း၍   တစ်ေနလ င ် ေအာက်ဆီဂျင်လီတာ ၄၀ 
ဆံ ့အိုးအလုံး ၆၀ ြဖည့တ်င်းထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်စက်ု ံ
တစ်ုံကို  သိန်တန်းရပ်ကွက်  ကက်ေြခနီံုးဝင်း၌ 
လည်းေကာင်း  တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သရိသည်။      ေတာင်ငခူိင်ုအတွင်းရိှ    မိနယ်များ၌     
တည်ေဆာက်မည့ ်      ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ  ်
စက်ုမံျားကိ ုသဂတ်ုလအတွင်း အပီးတည်ေဆာက် 
မည်ြဖစ်ကာ  လာမည့်သဂုတ်လကုန်၌  အဆိုပါ 
စက်ုံများ      စတင်လည်ပတ်ိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                

 ခိုင်(ြပန် /ဆက်)

သီတဂူဗုဒ တက သိုလ် ေစာင့်ကည့်ေရး 

စခန်းတို၌  မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၊ 

မိနယ်ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနှင့် 

လူမ ကူညီေရး   ပရဟိတအသင်းများက 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့ကေကာင်း  သိရ 

သည်။

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်မည်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ေဆးု ံ

သိုမေရာက်ရှိဘ ဲ ေသဆုံးခဲ့သည့်  လူနာ 

များှင့်       ထိေတွခဲ့သူများအေနြဖင့ ်

သွားေရာက်စစ်ေဆးေဆာင်ရက်မှသာ 

ေရာဂါပုိးပျံံှမ အား အြမန်ဆံုး ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ုိင်မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရာများအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

သံသယလက ဏာရှိသူများ၊ အနံေပျာက် 

သူများအား ေရာဂါပုိးရှာေဖွရန်  ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးများမှတစ်ဆင့ ်

ဆက်သွယ်အေကာင်းကားကာ    ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေရးယာ်ြဖင့်  အချန်ိှင့်တစ်ေြပး 

ည ီစစ်ေဆးေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်း 

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ    ဥက    

ဦးညညီလွီင်စိုးထမှံ သရိသည်။   ေတာင်င ူ

မိနယ်အတွင်း   ဇွန် ၂၂   ရက်မှ    ဇူလိုင် 

၂၃   ရက်အထိ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး  

စစ်ေဆးေဆာင်ရက်သ ူ ၂၃၁၁ ဦးအနက် 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာ ၉၀၇ 

ဦး၊  ေသဆုံးသူ ၆၀  ရှိပီး   ကုသေရး 

စင်တာများ၌  ကုသဆဲလူနာ  ၁၉၁ ဦး၊ 

ကျနး်မာေရးေကာငး်မွန်၍   ေဆးုံမှ 

ဆင်းခွင့်ရရှိသ ူ၆၅၀ ရှိေကာင်း  မိနယ်  

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ထိန်းချပ်ေရးှင့်       

အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီမ ှ  သိရ 

သည်။ 

ကိုလွင်(ဆွာ)

 ေတာင်ငူခိုင်အတွင်းရှိ မိနယ်များ၌ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက်ုံများ တည်ေဆာက်မည်



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

အမုန်းတရားများကို အဆက်မြပတ်ိုက်သွင်းေလေသာအခါ .....

စာချစ်သူ

ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်ေန  နံနက်။ 
မ ေလးမိ ြပည်ကီး တခွံန်မိနယ်  လ ပ်စစ်ုံးေရှ 
တွင် မတီာေဆာင်ရန် လ ူ၃၀  ခန်  တန်းစေီစာင့ဆ်ိင်ုး 
ေနေလသည်။ နနံက် ၉ နာရေီကျာ်တွင် အက   ျအီဝါ 
ေရာင်လက်ရှည်ှင့ ်ဂျင်းေဘာင်းဘ ီ နက်ြပာေရာင် 
တဲွလျက် ဝတ်ဆင်ထားပီး      ပန်းေရာင်ပိက်ုဆအံတ်ိ 
ကိ ုလွယ်ထားသည့ ်  အမျိးသမီးတစ်ဦး    YinXing 
အမျိးအစား          ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်အားစီး၍    
ုံးအတွင်းဝင်ေရာက်လာသည်။ 

သကူ ေမာ်ေတာ်ဆိင်ုကယ်ကိ ု   မတီာေဆာင် 
သည့ေ်ကာင်တာအနီး ရပ်တန်ထားခဲက့ာ ုံးအြပင် 
ဘက်သို လမ်းေလ ာက်ထွက်ခွာသွားပီး   အြပင်က 
လာေခ သည့်    အမျိးသားတစ်ဦးေမာင်းှင်ေသာ 
ဆိင်ုကယ်ေပ တက်၍ ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။  
အြပစ်မဲြ့ပည်သတူချိသည်   သတူိုအနီးအနားတွင် 
ေသမင်းတမန်    ရပ်ေနသည်ကို     မသိရှာခဲ့က။ 
လူလတ်ပိုင်းအမျိးသားတစ်ဦးသည ် ထိုေသမင်း 
တမန်ဆီသို   တန်းတန်းမတ်မတ်သွားေနသည်။ 
CCTV မှတ်တမ်းထဲက ထုိပံုရိပ်ြမင်ကွင်းကုိကည့်ရင်း 
သူအစား ဘရုားတေနမသိည်။  ေတာ်ပါေသးသည်။

 သူသည်  ေသမင်းတမန်ကိ ု   ြဖတ်ေကျာ်၍ 
ခပ်လှမ်းလှမ်းကိ ုထွက်ခွာသွားေလသည်။ သိုရာ 
တွင်            အြခားအြပစ်မဲ့ြပည်သူအချိကေတာ ့  
သကူဲသ့ို   ကမံေကာင်းခဲေ့ချ။    ရပ်တန်ထားေသာ 

ဆုိင်ကယ်အတွင်းရိှ   အြဖေရာင်ကီးပက်ဖုန်းြဖင့် 
ချတိ်ဆက်ြပလုပ်ထားပီး    အေဝးထိန်းစနစ်ြဖင့ ်
ေဖာက်ခဲွရသည့ ်လက်လုပ်မုိင်းတစ်လံုးေပါက်ကဲွခ့ဲ 
ပါသည်။

အဆိုပါေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်        လ ပ်စစ်ုံး 
ဝန်ထမ်းအမျိးသားသုံးဦး      (တစ်ဦးစိုးရိမ်ရ)ှင့် 
အမျိးသမီးေလးဦး( မစိုးရိမ်ရ)   ဒဏ်ရာများ    ရရိှခဲ ့
ပီး   မီတာခေဆာင်ရန်ေရာက်ရှိေနသည့ ်ြပည်သ ူ
အမျိးသားှစ်ဦး (တစ်ဦးစိုးရိမ်ရ) ှင့် အမျိးသမီး 
တစ်ဦး (မစိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။ 

၁၉၉၁ ခုှစ် ေမလ ၂၁  ရက်ေန  ။
 ရာဂျစ်ဂ ီှင့် အဖွဲသည် မဒရပ်ေလယာ်ကွင်းမ ှ
ရှရီပါရမ်ဘူတာသုိ    ေမာ်ေတာ်ကားြဖင့်  ထွက်ခွာ 
လာကသည်။ ထိေုနတွင်   ရာဂျစ်ဂ ီသည်    လထူ ု
စည်းေဝးပွဲကီး၌        မဲဆ ရှင်ြပည်သူများအား 
ေဟာေြပာရန်ြဖစ်သည်။ 

တမီးလ်အစွန်းေရာက်ဝါဒမီျား၏    အယ်လ်တ ီ
တအီီး (LTTE) အဖဲွသည် ရာဂျစ်ဂ ီ ေရးေကာက်ပဲွ 
၌  အိင်ုရရိှပီး   အာဏာြပန်ရလာမည်ကိ ု   စိုးရမ်ိ 
ေနကသည်။

ရာဂျစ်ဂ ီေဟာေြပာမည့ ်စင်ြမင့၏်ပတ်ပတ် 
လည်၌    ရပ်ေနကသည့ ်   လူထုပရိသတ်သည ်
ကက်ပျမံကျ စည်ကားလိုေနသည်။ ထိလုအူပ်ုသည်  
ရာဂျစ်ဂ ီှင့် လက်တစ်ကမ်းသာကွာသည်။   ထို 
ဟာကွက်ကိ ု တမီးလ် အယ်လ်တတီအီီးအဖဲွသည် 
သတိထားမိေလသည်။   ဤသိုြဖင့ ်   သူတိုသည် 
ဒဟီာ ု(ေခ ) ဂါယာတှီင့ ် ဘရာ(ေခ ) ရှာလာန ီ
အမည်ရှိ   တမီးလ်အမျိးသမီးငယ်ှစ်ေယာက်ကို 
စည်းုံးသိမ်းသွင်း တာဝန်ေပးလိုက်သည်။ 

သူတုိှစ်ဦးစလံုးအား   အလွန်ေပါက်ကဲွအား 
ြပင်းထန်ေသာ ပလတ်စတစ်ဗံုးများကုိ  တစ်ကိယ်ု 
လုံးတွင်  ချတိ်ဆွဲေပးကာ   လူဗုံးများြဖင့ ်  အသွင် 
ကူးေြပာင်းေပးလိုက်ကသည်။         အကမ်းဖက ်
လသူတ်သမားှစ်ဦးသည် ေဟာေြပာမည့ေ်နရာသို 
သွားေရာက်ကပီးလ င်  လူထုပရိသတ်ှင့်အတ ူ
ေရာေှာလိက်ုကသည်။  စင်ြမင့်ေပ သို   ရာဂျစ်ဂ ီ  
တက်သွားခိက်ုတွင်  လထူုကီးသည်   ရာဂျစ်ဂ ီအား 
ပန်းကုံးစွပ်ရန်ှင့ ်လက်ဆဲွ တ်ဆက်ရန်   ဝိင်ုးအု၍ံ 
တိုးေဝှေနကသည်။ 

အကမ်းဖက်ဝါဒေီခါင်းေဆာင်များသည် မသနိားမလည် လငူယ်လရူယ်များကိ ု

အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများတွင် အသက်စွန်၍  လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန်   ေရှးဦးစွာ 

Brain Washing ေခ  ဦးေှာက်ကို ေဆးပစ်ေလ့ရှိသည်။  ပီးမှ ၎င်းတို 

လိုချင်သည့် သေဘာတရားများကို သွတ်သွင်းေလသည်။ စစချင်း ထိုသို ပုံစံ 

ိုက်သွင်းမှန်းမသိေစဘဲ မသိလိုက်မသိဘာသာ တြဖည်းြဖည်းချင်း စိမ့်ဝင် 

သွားေအာင် နားချပီးမှ စည်းုံးတတ်က။

အေသခံဗုံးခွဲသူ အကမ်းဖက်သမားများကို ေစ့ငုေလ့လာကည့်လ င် ဆင်းရဲမွဲေတမ ေကာင့် ေသမထူးေနမထူးများ၊ 

ဦးေှာက်ေဆးေကာခထံားရသမူျား၊ ဘာသာေရးအယအူဆအရ ဘာသာေရးအတွက် အေသခံမည်ဆိလု င်  ေကာင်းကင် 

ဘုံသို ေရာက်ရှိမည်ဟူေသာ အစဲွအလမ်းကီးသူများြဖစ်ေကာင်း ေတွရေပမည်။ တူညီေသာအချက်ကား သူတိုသည် 

အာဃာတအမုန်းတရားများ ကီးမားသူများ ြဖစ်လိုေနသည်။  ထိုသို အမုန်းတရားများ   အားကီးလာေစရန်လည်း  

အကမ်းဖက်ဝါဒေီခါင်းေဆာင်များသည် တစ်ယသူန်အမုန်းတရား ပွားသည်ထက်ပွားေအာင် ေသွးထိုးလ ံေဆာ်စည်းုံး 

ေဟာေြပာ။

လူအုပ်ကီးအတွင်းေရာက်ရိှေနေသာ   ဒီဟာု 
သည်  ပရသိတ်များကိ ု   အတင်းတုိးေဝှဖယ်ရှားကာ 
ေရှဆံုးသုိေရာက်ေအာင် ကိးစားသည်။ ေရှေရာက် 
ေသာအခါ သ၏ူလက်ထမှဲ ပန်းကုံးကိ ုမွန်ြမတ်ေသာ 
လက်ေဆာင်အြဖစ ်     ရာဂျစ်ဂ ီထံလှမ်းေပးလိုက ်
သည်။ ထိုေနာက် ရာဂျစ်၏ေရှ၌  ဒူးတုပ်၍ထိုင်ကာ 
ေြခေထာက်များကိ ု     အြမတ်တိုးကိုင်တွယ်ပီး 
ဝပ်တွားကာ နမ်း ပ်ေလသည်။ 

တစ်စက န်မ သာကာသည့ ်      ထိအုချန်ိကေလး 
အတွင်းမှာပင်  ဒဟီာသုည် ဗုံးကိေုဖာက်ခဲွလိက်ုေလ 
သည်။   ြပင်းထန်ေသာ   ေပါက်ကွဲသံကီးှင့်အတ ူ
တရားေဟာစင်ြမင့်ပတ်လည်ရှ ိ      ေြမြပင်သည ်
သွက်သွက်ခါတုန်သွားသည်။    ေပါက်ကွဲမ ေကာင့ ်
ရာဂျစ်ဂ ီ၏ရင်ဘတ်သည် ပွင့်ထွက်သွားပီး တစ်ကုိယ် 
လုးံ လူုပ်မေပ ေအာင် တစ်ပုိင်းတစ်စြဖစ်သွားခဲသ့ည်။ 

ဤဗုံးေပါက်ကွဲမ ေကာင့် ရာဂျစ်ဂ ီ၊ သူအား 

လပ်ုကသံအူမျိးသမီးှင့ ် အရာရိှများစွာ ေသဆုံးသွား 
သည်။ အနီးအနားရိှ  ပရသိတ်များထမှဲ လေူတာ်ေတာ် 
များများလည်း  ေသဆံုးခ့ဲကပီး  လေူပါင်းများစွာမှာ 
လည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ကေလသည်။ 

ဒီဟာုသည် တမီးလ်တိုက်ဂါးအဖွဲ၏  Black 
Tiger     အေသခံအဖွဲမှ   အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။ 
တမီးလ်တိုက်ဂါးအဖွဲ၏ ေမ ာ်မှန်းချက်မှာ တမီးလ် 
ိုင်ငံထူေထာင်ရန်ြဖစ်သည်။ သူတို၏ရည်မှန်းချက်
များေအာင်ြမင်ေရးအတွက် တမီးလ်အစွန်းေရာက်သ ူ
များကို    လူအသက်ထက်ပို၍  ေပးဆပ်သင့်သည့ ်
စိတ်ဓာတ်မျိးြဖစ်လာေစရန ်ိုက်သွင်းေပးခဲ့သည်။ 

သိုအတွက်  မသိနားမလည်သူများ၊    အစွန်း 
ေရာက်လူငယ်များသည ်Black Tiger အဖွဲဝင်ြဖစ ်
လ င်    ဂုဏ်ရှိသည်ဟုယူဆကာ   အဖွဲဝင်ြဖစ်ရန ်
ေလ ာက်လ ာများပင ်  တန်းစီ၍     တင်ကသည်။ 
ေခါင်းေဆာင်များက စံ န်းများှင့ ်ည၊ီ မည ီအင်တာ 
ဗျးများေခ ၍ စစိစ်ရသည့အ်ထပိင် များြပားခဲသ့ည်။ 

သေဘာတရားများကိ ုသွတ်သွင်း
အကမ်းဖက်ဝါဒီေခါင်းေဆာင်များသည်   မသ ိ

နားမလည်   လူငယ်လူရယ်များကိ ု   အကမ်းဖက ်
လပ်ုငန်းများတွင်   အသက်စွန်၍   လပ်ုေဆာင်ိင်ုရန် 
ေရှးဦးစွာ Brain Washing ေခ  ဦးေှာက်ကိ ုေဆးပစ် 
ေလရိှ့သည်။ ပီးမှ ၎င်းတိုလိုချင်သည့ ်သေဘာတရား 
များကိ ုသွတ်သွင်းေလသည်။  စစချင်း  ထိုသို  ပုံစံ 
ိုက်သွင်းမှန်းမသိေစဘ ဲ    မသိလိုက်မသိဘာသာ 

တြဖည်းြဖည်းချင်း  စိမ့်ဝင်သွားေအာင ်  နားချပီးမ ှ
စည်းုံးတတ်ကသည်။ 

ကိုယ့်ဘက်ပါလာပီဆိုေသာအခါ အချနိ်တိုင်း၊ 

အချန်ိတိင်ုး  အြခားအေကာင်းကိ ုမစ်းစားမေိစရန်၊ 
အမုန်းတရားှင့် သေဘာထားေရးရာများကို အချန်ိ 
တိုင်းြဖစ်ေပ ေနေစရန်၊ ရှိေနေစရန်လုပ်ေဆာင်ေပး
ေလေတာ့သည်။ 

တာလီဘန်၊   ဟစ်ဇ်ဘိုလာှင့်    ဟားမားစ ်
အကမ်းဖက်အဖွဲများကမ ူ   “ဘာသာေရးအတွက ်
ေသမည်ဆိုလ င်  ေကာင်းကင်ဘုံေရာက်မည”်    ဟု 
ဆိကုာ ဘာသာေရးကိ ုတလဲွအသုံးချ၍    လငူယ်များ 
ကို ေြမာက်ပင့်စည်းုံးေလ့ရှိသည်။ 

“မိမိကိုယ်ကိုမိမ ိစွန်လ တ်အနစ်နာခံြခင်း” ဟ ု
ဆိကုာ အရီန်သည် အရီန်-အရီတ်စစ်ပဲွတွင်  လမူမည် 
အရယ် စစ်သားငယ်များအား  ုိင်ငံသုိ ကျးေကျာ်သ ူ
အရီတ်တပ်များ ေထာင်ထားသည့ ်မိင်ုးကွင်းများေရှမှ 

ြဖတ်ေလ ာက်ခိင်ုးေစခဲသ့ည်။  အရီန်ဘာသာေရးစစ်ပဲွ 
များတွင်   ေသဆုံးခဲ့သူများကိ ု  အာဇာနည်များဟု 
သတ်မှတ်ကာ မသိားစဝုင်များှင့ ်အမ်ိနီးချင်းများအား  
သူတို၏သားများ    ေသဆုံးမ အေပ      ေပျာ်ပွဲရ င်ပွဲ 
အထမ်ိးအမှတ်များလပ်ုရန်ပင်  န်ကားခဲေ့လသည်။ 

ဟားမားစ်တိုကမ ူ   အေသခံဗုံးေဖာက်ခွဲသူကို 
“အပျိစင်ခနုစ်ဆယ့ှ်စ်ေယာက်သည် ေကာင်းကင်ဘု ံ
တွင်ေစာင့်ကိေနသည်” ဟ ု လငူယ်များကိ ု  စည်းုံး 
သိမ်းသွင်းခဲ့ေလသည်။      ေနာက်တစ်ဆင့်တက်၍ 
“ဂျဟီတ်” ဆိသုည့ ်ေခါင်းစ်ေအာက်တွင်  မမိကိိယ်ု 
မိမိ ရည်ရယ်ချက်ရှိရှ ိ သတ်ေသရန် ေစစားခဲ့သည်။ 
ေနာက်ပိုင်းတွင ်အေသခံဗုံးခွဲသူ၏ မိသားစုဝင်များ 
ပင်  ေကာင်းကင်ဘုံတွင ်ေနရာတစ်ခုရလိမ့်မည်ဟ ု
ဆိုြပန်သည်။ 

ဟားမားစ်တိုသည ် ေနာက်ပုိင်းတွင်   တမီးလ် 
တုိက်ဂါးအဖဲွက့ဲသုိပင်  အမျိးသမီးများကိ ု  အေသခ ံ
ဗုံးခဲွတိက်ုခိက်ုေရးအဖဲွဝင်များအြဖစ်    အသုံးြပလာ 
သည်။ “ဘာသာေရးစစ်ပဲွအတွက် အမျိးသား၊ အမျိး 
သမီးပါမကျန် တာဝန်ရှိသည်။ ရန်သူကို အမိေြမက 
ေန ေမာင်းထုတ်ပီးသည်အထ ိ   ခုခံေတာ်လှန်ေရး 
ဆက်လက်ဆင် မဲည်” ဟုလည်း ေက းေကာ်ခ့ဲသည်။ 

အာဃာတအမုန်းတရားများ ကီးမားသူများ
အေသခံဗုံးခွဲသူ  အကမ်းဖက်သမားများကို 

ေစ့ငုေလ့လာကည့်လ င်  ဆင်းရဲမွဲေတမ ေကာင့ ်
ေသမထူးေနမထူးများ၊ ဦးေှာက်ေဆးေကာခံထား 

ရသမူျား၊ ဘာသာေရးအယအူဆအရ ဘာသာေရး 
အတွက် အေသခံမည်ဆိုလ င်  ေကာင်းကင်ဘုံသို 
ေရာက်ရှိမည်ဟူေသာ    အစွဲအလမ်းကီးသူများ 
ြဖစ်ေကာင်းေတွရေပမည်။ တညူေီသာအချက်ကား 
သတူိုသည် အာဃာတအမန်ုးတရားများ   ကီးမား 
သူများ ြဖစ်လိုေနသည်။ ထိုသို အမုန်းတရားများ
အားကီးလာေစရန်လည်း            အကမ်းဖက်ဝါဒီ  
ေခါင်းေဆာင်များသည်  တစ်ယူသန်အမုန်းတရား 
ပွားသည်ထက်ပွားေအာင် ေသွးထိုးလ ံေဆာ်စည်းုံး  
ေဟာေြပာေပးကသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင်လည်း          သမုိင်းေကာင်း 
တစ်ေလ ာက်         အစ်အလာကီးမားခဲ့ေသာ 
တပ်မေတာ်ကို   မုန်းတီးလာေစရန်    လွန်ခဲ့သည့် 
ငါးှစ်မှစ၍   လူမ ကွန်ရက်စာမျက်ှာမှတစ်ဆင့ ် 
တစ်ဖက်ေလာ်ဘမီျားက တစိက်ုမတ်မတ်လ ံေဆာ် 
ေရးသားခဲ့ေလသည်။

ထိုအကျိးဆက်ကား ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်က  
ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်) အေရး 
ေပ ကာလဆိုင်ရာ      ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီ
ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးအကူးအေြပာင်း 
တွင် မသနိားမလည်လငူယ်အချိကိ ုအစွန်းေရာက် 
အကမ်းဖက်သမားများအြဖစ ်    တွန်းပိုခဲ့သည်။     
အကမ်းဖက်ဝါဒီေခါင်းေဆာင်များသည ်    ကိုယ် 
အာဏာြပန်လည်ရရိှေရးအတွက်  ေဦွးေတာ်လှန် 
ေရးဟုဆိုကာ  မျိးဆက်သစ်လူငယ်များကိ ု PDF 
များ၊ GZ များဟု ေသွးထိုးေြမာက်ပင့်၍ အြပစ်မဲ့ 
ြပည်သူများ၊   ဝန်ထမ်းများကိ ုလုပ်ကံသတ်ြဖတ ်
ြခင်း၊    အကမ်းဖက်မိုင်းေထာင်ဗုံးခွဲြခင်းများကိ ု
လုပ်ေဆာင်ေစခဲ့သည်။ 

အကမ်းဖက်သမားဘဝသို ေရာက်ခဲ့

အကမ်းဖက်ဝါဒေီခါင်းေဆာင်များ၏ ေစခိင်ုး 
မ ေကာင့် အြပစ်မ့ဲြပည်သူလူထုများ၊ အုပ်ချပ်ေရး 
မှးများ အများအြပားေသဆံုးခ့ဲကရသည်။ ုနယ် 
ေသာလငူယ်အချိ၏ လက်တိုတွင်လည်း  အြပစ်မဲ ့
ြပည်သူတို၏ေသွးများ    စွန်းထင်းခဲ့ကရေလပီ။ 
တစ်ချနိ်က မိဘရင်ခွင်ေအာက်တွင် ဂိမ်းကစား၊ 
အေပါင်းအေဖာ်များှင့ ်လွတ်လပ်ေပါ့ပါးြမးထူး 
ေပျာ်ရ င်စွာ ေနထိုင်လာခဲ့ကေသာ လူငယ်အချိ 
သည်လည်း အကမ်းဖက်သမားဘဝသို ေရာက်ခဲ့ 
ကရေလပီ။ 

ယခေုနာက်ဆုံး မ ေလးမိ  ြပည်ကီးတခွံန် 
မိနယ် လ ပ်စစ်ံုး အကမ်းဖက်ဗံုးခဲွမ ြဖစ်စ်တွင် 
မိမိတိုသမီးအရယ်၊ တူမအရယ်   အမျိးသမီးငယ ်
တစ်ဦးသည်ပင်လ င်            အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားကိ ု
လက်ရဲဇက်ရဲဗုံးခွဲရဲသည့ ်         အေြခအေနသို 
ဆိုက်ေရာက်လာသည်။

သိုြဖစ်ရကား   ကံမေကာင်းအေကာင်းမလ ှ
အေပါင်းအသင်းမှား၍ လမ်းမှားသိုေရာက်ေနက 
ေသာ   လူငယ်များအဖို    “ငါအကမ်းဖက်သမား 
ြဖစ်ေနပီ၊   ငါ့လုပ်ရပ်က   ကမ ာ့အကမ်းဖက်အဖဲွ 
အစည်းများလပ်ုရပ်နဲ    လမ်းစ်အတိင်ုးြဖစ်ေနပ”ီ 
ဟူ၍    အြမန်ဆုံးစ်းစားဆင်ြခင်သုံးသပ်ိုင်က
ပါေစဟ ု ေမ ာ်လင့ဆ်ေုတာင်းမိုမှံအပ    အြခားမရိှ 
ေတာ့။ ။



ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ဖို မိမိကစ၍ စည်းကမ်းများကိ ုလိုက်နာစို

ဇူလုိင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

   ေကျာဖုံးမှ

 (င)  မရှိမြဖစ ်အေြခခံလိုအပ်ချက်များြဖစ်ေသာ စက်သုံးဆီ၊ ေသာက်သုံးေရသန် ၊ သား၊ ငါးှင့် 

အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ ေရာင်းချသည့်ဆိုင်များသာ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချရန်၊ 

 (စ) ေဆးဝါးှင့်ေဆးပစ ည်းကိရိယာများ ေရာင်းချသည့်ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချရန်၊ 

 (ဆ) စားေသာက်ဆိုင်များအေနြဖင့ ်ပါဆယ်စနစ်(take away) ြဖင့်သာ ေရာင်းချရန်၊ 

 (ဇ)  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများ   ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန်၊   (အစိုးရေဆးုံများ၊ 

ပုဂ လိကေဆးုံများှင့်ေဆးခန်းများ) 

 (ဈ)  မြဖစ်မေန ေနအမ်ိမှ ထွက်ခွာသွားေရာက်ရမည့က်စိ ရပ်များ ေပ ေပါက်ပါက  ပါးစပ်၊ ှာေခါင်း 

စည်း(Mask) အပါအဝင် လိအုပ်ေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရး အစအီမမံျား မြဖစ်မေနဝတ်ဆင်ရန်၊ 

 (ည)  မြဖစ်မေန ခရီးသွားလာရမည့်ပုဂ ိလ်များ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ်ကုန်းလမ်း၊ 

ေရလမ်း၊ ေလေကာင်းလမ်းတိုှင့ပ်တ်သက်ေသာ စက်တပ်ယာ်များ ေြပးဆဲွိင်ုေရးအတွက် 

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများ၏   ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ ြဖင့်    ေြပးဆွဲသွားလာခွင့ ်

ြပရန်၊ 

 (ဋ)  ကုန်စည်စီးဆင်းမ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက် ကုန်တင်ယာ်များ သွားလာမ  

စသံတ်မှတ်ချက် Standard Operating Procedure (SOP) အတိင်ုး လိက်ုနာေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (ဌ)  ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းများကိ ုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

 (ဍ) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဗဟိေုကာ်မတှီင့ ်

  ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာနက ထတ်ုြပန်ထားသည့ ်COVID-19 ဆိင်ုရာ စည်းကမ်း 

  ချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာရန်။ 

၃။ အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လုိက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရး 

ယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရန်ကုန်   ဇူလိုင်   ၂၃

ြမန်မာိုင်ငံမှဝယ်ယူသည့ ်       ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှင့် ြမန်မာိုင်ငံသို လှဒါန်းသည့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ တတ်ုြပည်သူ  

သမ တိုင်ငံမှ ရန်ကုန်မိသို  ယေနည ၇ နာရီတွင် 

ေလေကာင်းခရီးြဖင့ ်ထပ်မံေရာက်ရှိေကာင်း သိရ 

သည်။

သယ်ေဆာင်လာြခင်းြဖစ်

ယေနေရာက်ရိှသည့်ေဆးများတွင် ြမန်မာုိင်ငမှံ 

ဝယ်ယူသည့ ်Sinovac ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး တစ်သန်း၊      တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ 

လှဒါန်းသည့် Sinopharm ၅၂၈၀၀၀ ှင့် ေဆးထိုး 

အပ် ၆၀၈၀၀၀ တို ပါဝင်ကာ  Air China ေလေကာင်း 

လိုင်းြဖင့ ်ေပကျင်းေလဆိပ်မ ှရန်ကုန်အြပည်ြပည်

ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို သယ်ေဆာင်လာြခင်းြဖစ်သည်။

ရန်ကန်ုမိသို ယေနေရာက်ရိှလာသည့ ်ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများအား 

ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်အလိုက ် လူဦးေရ၊ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  

အေပ မူတည်၍ ြပည်သူေဆးုံများှင့ ်  ကာကွယ် 

ေဆးထိုးစရုပ်များတွင် National Deployment Plan 

အရ ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းသိရသည်။

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ     ြမန်မာုိင်ငံသုိ 

လှဒါန်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်း 

အနက် Sinopharm ကမု ဏထီတ်ု ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး Dose ၇၃၆၀၀၀ ှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်း 

များမှာ ပထမအကိမ်အြဖစ ်ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ညေန 

ပိုင်းက ရန်ကုန်မိသို ေရာက်ရှိခဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်းှင့ ်

ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင်လည်း ဆက်လက်ေရာက်ရှိမည ်

ြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန 

မှ သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြမန်မာိုင်ငံမှဝယ်ယူသည် ့ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်သန်းှင့် 

ြမန်မာိုင်ငံသိုလှဒါန်းသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ငါးသိန်းေကျာ ်ထပ်မံေရာက်ရှိ

ြမန်မာိင်ုငကံဝယ်ယသူည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့ ်ြမန်မာုိင်ငံသုိ လှဒါန်းသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၃

အကမ်းဖက်ြခင်း   သင်ှင့်အနီးဆုံးမှာှင့ ်  ိုင်ငံ 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ဆိုင်ရာ   ေဆာင်းပါးများစာအုပ်ကို သတင်းှင့် 

စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းက    စီစ်ထုတ်ေဝ   ြဖန်ချ ိ

သည်။

အဆိပုါစာအပ်ုတွင် ြမန်မာအ့လင်းှင့ ်ေကးမု ံ

သတင်းစာတိုတွင ်ေဖာ်ြပခဲ့သည့ ် ေဆာင်းပါးများ 

ထမှဲ ေဆာင်းပါး ၆၉ ပဒ်ု ေရးချယ်ကာ စစုည်းေဖာ်ြပ 

ထားသည်။

ယင်းစာအုပ်တွင ် ေဆာင်းပါးရှင ်မိုးဦးေဝက 

“ယေနကာလ၌      ိုးသားစွာေနထိုင်ကေသာ 

တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ဘဝ၊ ေအးချမ်းစွာေန 

ထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားြပည်သူများ၏ဓေလ့

များ လံုးဝမကွယ်ေပျာက်ေသးေချ။ သုိေသာ် ုိးသား 

စွာ ေနထိင်ုကေသာ တိင်ုးရင်းသားများအား ဆယ်စ ု

ှစ်တစ်ခုအတွင်း ိုင်ငံေရးအေရာင်ဆိုးခဲ့ကေလ 

သည်။ မွန်ြမတ်ေသာ အြဖကို သူတိုက ခါးသီး 

ဖွယ်ရာ အနက်ဆိုးခဲ့ကေလပ”ီ ဟူ၍   ပင်ကိုက 

ိုးသားြဖစင်သည့ ်တိင်ုးရင်းသားတို၏ စတ်ိရင်းကိ ု

လူတစ်စုက ိုင်ငံေရးအကျိးအြမတ်အလိုင ှာ 

အကမ်းဖက်ြခင်း သင်ှင့်အနီးဆုံးမှာှင့် ိုင်ငံတည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်းပါးများစာအုပ် ထုတ်ေဝ
အေရာင်ဆုိးခ့ဲကပံုကုိ အတိတ်ကအြဖစ်အပျက်များ 

ြဖင့် အြဖကိုအနက်ဆိုးကသူတို ေဆာင်းပါးတွင ်

ဥပမာေပး ေရးသားထားသည်။

ယင်းစာအပ်ုတွင်ပါဝင်သည့ ်ေဆာင်းပါးတစ်ပဒ်ု 

ြဖစ်ေသာ ေဆးေကာင့်ြဖစ်ေသာအနာ ေဆာင်းပါး 

တွင် ေဆာင်းပါးရှင်သမားအိုက “ဆွဲေဆာင်မ ေတွ၊ 

မက်လုံးေတွနဲ  တစ်ပတ်ပီးတစ်ပတ ်ဆွဲေခ လာတဲ့ 

လမ်းေကာင်းတစ်ခုကိုလိုက်ရင်း အပျက်ပျက်နဲ  

ှာေခါင်းေသွးထွက်ရမယ့် အေြခဆိုက်သွားိုင  ်

ပါတယ်။ အနာလိုပဲ ပုဒ်မ(၅၀၅-က) ဆိုတာကီးကို 

ဘယ်လိမှု တွက်မထားဘနဲဲ  ရင်ဆုိင်ကရေတာ့မယ်။ 

မခံိုင်ရင်ေတာ့ ုံးထွက်ရာကေန ေြပးထွက်ကရ 

ေတာမ့ယ်”ဟ ုိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများ CDM ြပလပ်ုြခင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ အယမူမှားကေစလိေုကာင်း တိက်ုတွန်း 

ေရးသားထားသည်။

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ေဆာင်းပါးရှင ်ထွန်းထွန်း 

(ခေရရိပ်) က တရားမဝင်ဖွဲစည်းထားသည့ ်CRPH၊ 

NUG တို၏ ေလလ  င်းထမှဲတစ်ဆင့ ် တရားဝင်အစုိးရ 

ြဖစ်ရန် ကိးပမ်းမ ေကာင့ ်တိင်ုးြပည်ထခိိက်ုခဲရ့သည့ ်

အေြခအေနကုိ ုိင်ငံသူ ုိင်ငံသားအားလံုးက ြပန်လည် 

ေအးချမ်းသာယာလာေစေရး လက်တဲွညညီဝီိင်ုးဝန်း 

လပ်ုေဆာင်ကရန် “တုိင်းြပည်နဲလူမျိး ြပာပံုထဲမဲွေပေရာ ့

ဆိုပီး မီး  ေနတာကိ ုြငမ်ိးသတ်ေနရတဲ ့အေြခအေန 

ပါ။ မီးွန်ေတာက့ျိးေနပါပ။ီ သိုေပမယ့ ်ေနာက်ထပ် 

မီးက င်းမီးကျန်က ထပ်ပီး ေတာက်ေလာင်လာတာမျိး 

မြဖစ်ရေလေအာင် ိုင်ငံသူ ိုင်ငံသားအားလုံးက 

စည်းလုံးညညီာ တက်ညလီက်ည ီဝိင်ုးဝန်းပါဝင်ကရင် 

အြမန်ဆံုးပူေလာင်  ေလာင်မိက်မ ေတွက ကင်းေဝး 

ပီး ေအးချမ်းသာယာ ငိမ်းချမ်းလာမှာပါ။ တည်ငိမ် 

ေအးချမ်းလာရင် လံု ခံလာမယ်။ အဲဒီလုိ လံု ခံတည် 

ငိမ်လာရင ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကိ ုထူေထာင်တည ်

ေဆာက်ိင်ုလာမယ်” ဟ၍ူ တရားဝင်အစုိးရ ြဖစ်ချင် 

တဲ ့ေဝဒနာ ေဆာင်းပါးတွင် တိက်ုတွန်းေရးသားထား 

သည်။

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



ဇူလိုင် ၂၄၊  ၂၀၂၁

သမိုင်းေဒဝ ီ- ဆရာမကီးေဒ ကန် မ န်ေရ ရည် (စာေပဗိမာန်)

ြမန်မာစာေပပညာရှင်ကီးများကို     ဂုဏ်ြပ 

ချးီေြမာက်သည့်အေနြဖင့်  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ်

၂၀၀၁ ခှုစ်မှစတင်လျက် အမျိးသားစာေပတစ်သက် 

တာဆုများကို ှစ်စ်ချးီြမင့်ခဲ့ရာ ယခုအခါ စာေရး 

ဆရာ၊ စာေရးဆရာမကီး ၃၁ ဦးကို ချးီြမင့်ခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။

စာေရးဆရာမကီး သံုးဦးသာ ပါဝင်

တစ်သက်တာစာေပဆုရှင်  ၃၁ ဦးတွင် 

အမျိးသားစာေရးဆရာကီး  ၂၈ ဦးပါဝင်ပီး အမျိး 

သမီး စာေရးဆရာမကီး သံုးဦးသာ ပါဝင်ခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၀၅ ခုှစ်အတွက် တစ်သက်တာစာေပဆုရှင်အြဖစ် 

ဆရာမကီး ေဒ ရင်ရင် (ေစာမုံညင်း) ချးီြမင့်ခံခဲ့ရ 

ပီးေနာက် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင် ၂၀၀၆ ခုှစ် 

အတွက် တစ်သက်တာစာေပဆုကို ဆရာမကီး 

ေဒ ကန် (မကန်) ချးီြမင့်ခံရသြဖင့် က န်မတို 

အမျိးသမီးထုကီးမှာ အတိင်ုးမသ ိဝမ်းသာကည်ူး 

ခဲရ့ပါသည်။ ထိမှု ငါးှစ်အကာ ၂၀၁၂ ခှုစ်အတွက် 

အမျိးသားစာေပတစ်သက်တာဆုကိ ုဆရာမကီး 

ေဒ ခင်ေဆဦွး (ခင်ေဆဦွး)က ချးီြမင့ြ်ခင်းခရံပါသည်။ 

ယခုအခါ ဆရာမကီး သုံးဦးစလုံးမှာ ကွယ်လွန် 

ခဲ့ကရှာပ ီြဖစ်ပါသည်။

ေသာ စာေရးဆရာမကီး တစ်ဦးြဖစ်ြခင်းပင်။

ဆရာမကီးေဒ ကန်ကို ၁၉၁၈ ခုှစ် ဇူလိုင်လ 

၁ ရက်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ ် သံတွဲမိနယ်၌ ေမွးဖွား 

ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၅ ခုှစ်တွင် သံတွဲမိ  အစိုးရ 

ဟိက်ုစကူးေကျာင်းမှ အထက်တန်းပညာေအာင်ြမင် 

ပီး ယင်းေကျာင်းတွင်ပင် အလယ်တန်းြပဆရာမ 

အြဖစ် ေခတ ေဆာင်ရက်သည်။ ေမာင်ှမငါးဦးတွင ်

အကီးဆုံးြဖစ်သြဖင့ ်မိသားစုကိုငဲ့ကာ  တက သိုလ် 

ဆက်မတက်ဘဲ ရခိုင်ြပည်နယ် စာတိုက်ဌာနတွင် 

အထက်တန်းစာေရးအြဖစ်   ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ဂျပန်ေခတ်ေနာက်ပိုင်း  ရန်ကုန်တက သိုလ် ြပန်ဖွင့် 

သည့်အခါ ၁၉၅၁ ခုှစ်တွင် ပညာဆက်လက်သင ်

ကားပီး ၁၉၅၄ ခုှစ်တွင်    ဝိဇ ာဘွဲကိုရရှိသည်။ 

ရန်ကုန်တက သိုလ် အဂ  လိပ်စာဌာနတွင် နည်းြပ 

အြဖစ်          ထမ်းေဆာင်ရင်း ၁၉၅၉ ခုှစ်တွင် 

မဟာ ဝိဇ ာဘွဲကိုရရှိသည်။  ထိုေနာက်    ြမန်မာ့ 

သမိုင်းေကာ်မရှင်   (သမိုင်းသုေတသနဦးစီးဌာန) 

တွင်    ကျမ်းြပအရာရိှစာေမးပဲွဝင်ေြဖရာ  ေအာင်ြမင် 

ပီး ၁၉၆၃ ခှုစ်တွင်        သမိင်ုးသေုတသန  ဦးစီးဌာန 

၌     အကီးတန်းသုေတသနမှး        ြဖစ်လာခဲ့ 

သည်။

သူတိုသုံးဦးတွင်  ဆရာမကီးေဒ ကန်မှာ 

သက်ေတာ်ရှည်ပညာရှင်ကီးအြဖစ ်အသက် ၁၀၂ 

ှစ်အရယ်တွင်မှ     ကွယ်လွန်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဆရာမကီးေဒ ေစာမုံညင်းှင့်     ဆရာမကီး 

ေဒ ကန်မှာ အသက်အရယ် မတိမ်းမယိမ်းြဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စာေပဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများတွင ်

လက်တွဲညီည ီေဆာင်ရက်ခဲ့ကသူများ ြဖစ်သည်။ 

သူတိုှစ်ဦးသည် ြမန်မာစာအဖွဲဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ 

စာအဖွဲဝင်   သက်ရင့်ပညာရှင်ကီးများအြဖစ ်

မကွယ်လွန်မီအချနိ်အထိ ိုင်ငံ့တာဝန်ကို  ထမ်း 

ေဆာင်ခဲ့ကသည်။

ဆရာမကီးေဒ ေစာမုံညင်းမှာ    ြမန်မာ့ 

ယ်ေကျးမ ှင့ ် အုပညာဆိုင်ရာစာေပများကို 

က မ်းကျင်ပိုင်ိုင်စွာ ေလ့လာေရးသားြပစုခဲ့သူ 

ြဖစ်ပီး ဆရာမကီးေဒ ကန်မှာလည်း သမိုင်း 

ဘာသာရပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်  သုေတသနြပ 

ေလ့လာေရးသားခဲ့သူြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

သမိင်ုးပညာရှင်အေရအတွက်ကိ ုလက်ချိးေရတွက် 

ိုင်သည့်အထဲ၌ ရှားပါးစွာပါဝင်သည့ ်အမျိးသမီး 

သမုိင်းပညာရှင်ကီးတစ်ဦးြဖစ်သည်။ ထုိထက်ပုိ၍ 

ကား မိမိသုေတသနြပခဲ့သည့ ် ကျမ်းများကို 

မှတ်တမ်းြပရန်ှင့် အများြပည်သူဖတ် ိုင်ရန် 

အတွက် စာေပမျက်ှာစာထက်သို တင်ပိုကာ 

ကျမ်းသမား၊ စာေပသမားအြဖစ် ေအာင်ြမင်ထင်ရှား 

အကံေပးပုဂ ိလ်အြဖစ် ထမ်းေဆာင်ခဲ့

၁၉၇၈ ခုှစ်တွင် သက်ြပည့်အငိမ်းစားယူပီး 

ေနာက် အမှတ် (၁) စက်မ ဝန်ကီးဌာနတွင် အကေံပး 

ပုဂ ိလ်အြဖစ် ေလးှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် ၁၉၈၆ ခုှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုှစ်အထိ “ြမန်မာ 

ိင်ုင ံစက်မ လက်မ သမိင်ုး” အတဲွများ ထတ်ုေဝိင်ုေရး 

အတွက် အကံေပးပုဂ ိလ်အြဖစ် ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီး 

၁၉၉၁ ခုှစ်မှ ကွယ်လွန်ချန်ိအထိ ပညာေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြမန်မာစာအဖဲွဝင်အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ 

သူြဖစ်သည်။

၁၉၅၇ ခုှစ်ှင့် ၁၉၅၉ ခုှစ်များတွင် ြမန်မာ့ 

သမိုင်းအေထာက်အထားများ ကူးယူစုေဆာင်းေရး 

စမီကံန်ိးြဖင့ ်အဂ  လန်ိင်ုငတွံင် သွားေရာက်အမ ထမ်း 

ေလ့လာခဲ့သည်။ သမိုင်းသုေတသနဦးစီးဌာနတွင ်

ှစ်ေပါင်း ၃၀ ခန်  ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီး ြမန်မာ့သမိုင်း 

ဆိုင်ရာများကို  သုေတသနြပလျက်  ကျမ်းကီး 

ကျမ်းခိုင်များ၊ စာတမ်းငယ်များ၊ ကျမ်းတည်းြဖတ ်

ြခင်းများ၊ ေဆာင်းပါးများ ေရးသားလျက ်မျိးဆက် 

သစ်များ အားကိုးအားထားြပိုင်သည့်   ြမန်မာ့ 

သမိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ ထုတ်ေဝိုင်ခဲ့သည်။ မိမိ 

ဘဝတစ်ေလ ာက် သမိုင်းပညာရပ်နယ်ပယ်တွင ်

ှစ်ြမပ်ထားသ ူသမိင်ုးသေုတသတီစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။

ဆရာမကီး၏ ြမန်မာ့သမိုင်းဆိုင်ရာ အက မ်း 

ကျင်ဆုံးေခတ်မှာ ကုန်းေဘာင်ေခတ်ှင့်  ကိုလိုနီ 

ေခတ်ြဖစ်သည်။    ဆရာမကီးေလ့လာခဲ့သည့ ်

ယင်းေခတ်ကာလများဆိုင်ရာ သမိုင်းစာေပများကိ ု

သမိုင်းသုေတသီများ လက်မလွတ်တမ်း အားကိုး 

အားထားြပကရသည့်အြပင ်ဆရာမကီး၏ သမိုင်း 

အေတွး၊ သမိုင်းအေရးများကိ ု       စံအြဖစ်ဖတ်  

ေလ့လာကရသည်ဟ ုဆိုကပါသည်။ 

ဆရာမကီးအေကာင်းေရးသားလ င် ချန်လှပ် 

ထား၍ မရသတူစ်ဦးမှာ ဆရာမကီးှင့အ်တ ူတဲွဖက် 

၍ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲသူ ဆရာမ 

ကီးေဒါက်တာရီရီ ၁၉၂၉-၁၉၈၄ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆရာကီး ေဒါက်တာသန်းထွန်းက “ေဒ ကန်တို၊ 

ေဒါက်တာရရီတီိုလိ ုသမိင်ုးသေုတသမီျိး သူတစ်သက် 

မှာ ထပ်ေတွဖို   မရှိေတာ့၊    သူတိုလို ဇွဲလုံလှင့် 

ကိးစားေလ့လာိုင်၊ ဖတ်ကားိုင်၊  ေရးသားိုင်တဲ ့

သမိုင်းပညာရှင်များ ထပ်မံမေပ ထွန်းိုင်ေတာ”့ ဟ ု

ေြပာခဲ့ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

ြမန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ အတွင်းေရးမှး ဆရာကီး 

ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်းက ရာြပည့်သမိုင်းေဒဝီစာအုပ ်

တွင် “ဆရာမကီးှင့ ်ေဒါက်တာရီရတုိီသည် လန်ဒန် 

မိရှိ ဝိတိုရိယှင့်  အဲလ်ဘတ်ြပတိုက်မှ ြမန်မာ 

မင်းခမ်းေတာ်များကိ ုသွားေရာက်ဓာတ်ပုံိက်ုကူးခဲမ့  

အကျိးဆက်အြဖစ်    အမျိးသားြပတိုက်တွင  ်

ယခုြပသထားေသာ   မင်းခမ်းေတာ်ပစ ည်းများကိ ု

ြမန်မာိုင်ငံသို    ြပန်လည်လ ဲေြပာင်းိုင်ခဲ့သည်။ 

အဂ  လန်မှရလာေသာ   အေထာက်အထားများ 

ေကာင့ ်ရတနာပုစံက်ုမံျားစာတမ်း၊ စစ်သမ်ိးပစ ည်း 

များစာတမ်း၊ ြမန်မာ့ေဒါင်းဒဂ   ါးတို၏ ဇာတ်သိမ်းပုံ 

စသည့်စာတမ်းများ   ေပ ထွက်လာိုင်ခဲ့သည်။ 

ဆရာမကီးိုက်ကူးခဲ့ေသာ  ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ၊ 

သမိင်ုးဆိင်ုရာ၊ မှတ်တမ်းများဆိင်ုရာ မိက်ုခိဖုလင် 

များသည ်ယေနတိုင် သမိုင်းသုေတသနဦးစီးဌာန 

အတွက် အသုံးတည့လ်ျက် ရိှပါသည်” ဟ ုေရးသား 

ခဲ့ပါသည်။

ေဒသအှံ ခရီးထွက်ခဲ့

ဆရာမကီးသည် သမိုင်းဆိုင်ရာ    ြပည်ပ 

အေထာက်အထားများ ရှာေဖွသကဲ့သို ြပည်တွင်း 

တွင်လည်း အေထာက်အထားရရှိရန် ေဒသအှံ 

ခရီးထွက်ခဲ့သည်ဟ ု သူေရးထားသည့“်သမိုင်းရှာ

ပုံေတာ်ခရီး”ေဆာင်းပါးတွင် “အမျိးသမီးြဖစ  ်

ေသာ်လည်း နယ်ေြမအံှ ေြခဆန်၍ ေတာင်လည်း 

တက်ဖူးသည်။ ေချာင်းလည်း ကူးဖူးသည်။ ရ ံထဲ 

ဗွက်ထဲလည်း ုန်းဖူးသည်။ ေနပူစပ်ခါးလည်း 

မေရှာင်ုိင်။ ခရီးထွက်လ င် ကာကီေရာင် ရှပ်လက် 

ရှည်၊ ေဘာင်းဘီရှည်၊ ဦးထုပ်၊ စစ်ဖိနပ်ှင့် ေရဘူး 

လွယ်ရသည်။ စာရက်စာတမ်း၊ ကူးစရာ၊ မှတ်စရာ၊ 

ခတဲ၊ံ ခဖဲျက်၊ မှန်ဘလီူး၊ လက်ိှပ်ဓာတ်မီး၊ ခတဲခံ န် 

စက်၊ မကီးမေသး ေမာင်းချဓားကေလး၊ ေပတံ၊ 

ေပကိးမှအစ ပစ ည်းစုံစုံ လွယ်အိတ်ှင့်အြပည့ ်

လွယ်ရသည်။ ေသာုတ ိမုဆိုး၏ ဘယားအိတ် 

ေလာက်မကီးေသာ်လည်း ပစ ည်းေတာ့စုံသည်။ 

ေကျာပိုးအိတ်ကိုလွယ်ကာ ေတာင်ြပာတန်းကဟ ု

မဆိုိုင်ေသာ်လည်း ေကျာပိုးအိတ်ကိုလွယ်ကာ 

ဘရုားကိဘရုားကား၊ ေကျာင်းကိေကျာင်းကား၊ 

သခ   ျိင်းကိ သခ   ျိင်းကား သွားရသည်။ သည်ဝတ်စု ံ

ကိ ု“ေတာတက်ဝတ်စံု” ဟ ုအမည်ေပးထားသည်။ 

သမိုင်းရှာပုံေတာ်ထွက်သူတို၏ စစ်ထွက်ဝတ်စုံ 

ဟုလည်း   ေခ သူကေခ သည်။  ဤဝတ်စုံှင့် 

သွားလ င် ခရီးတွင်သည်။ အညာေနမင်း၏ ဒဏ်ကိ ု

ခံိုင်သည်။ ဆူးချံတွင်   လုံချည်ငိသည့်ဒုက မှ 

ကင်းလွတ်သည်။ သိုေသာ် ဗိလ်ုကီးမမဟ ုအထင်ခ ံ

ရသည်။ ေကျာက်စာကူးအဖဲွကိ ုသိက်ုဆရာများဟ ု

လည်း ထင်ေယာင်မှားကေသးသည်။” ဟု ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။

ယခုအခါ သမိုင်းပညာရပ်ကို ေလ့လာသင် 

ကားလိုသ ူလူငယ်များ ပါးရှားလျက်ရှိရာ ဆရာမ 

ကီးတို၏ ဝါသနာှင့် အေတွအကံကို အားကျ 

အတုယူလျက် သမိုင်းဘာသာရပ် ဖွံဖိးေရးတွင ်

ပါဝင်ကလ င် ေကာင်းေလစွဟု အေတွးေပ မိပါ 

သည်။                               စာမျက်ှာ ၉ သို 

ဆရာမကီး ေဒ ကန်



ဇူလုိင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၈ မှ

ဆရာမကီးသည် လုံးချင်းစာအုပ် ၂၀ ခန်  

ထတ်ုေဝခဲ့ပီး ြမန်မာိင်ုငအံေြခအေန (၁၈၈၅-၈၆) 

(၁၉၇၈)၊ သမုိင်းရှာပံုေတာ်ခရီးှင့် အြခားစာတမ်း 

များ (၂၀၀၂)၊ မဟာဝန်ရှင်ေတာ်မင်းကီးအုပ်ချပ်

ေရး (၁၈၈၆-၉၇) (၂၀၀၃)၊ ကိလုိနုေီခတ်ဦး ေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရး (၁၈၈၆-၉၇) (၂၀၀၅)၊ ကုန်းေဘာင် 

ေခတ် အခွန်ေတာ်ေရးရာ (၂၀၀၉) စသည့် သမိုင်း 

ဆိုင်ရာစာအုပ်တိုြဖင့ ်အမျိးသားစာေပဆ ု(သုတ 

ပေဒသာ-ဝိဇ ာ)ဆုကို  ငါးကိမ်တိတိ ရရှိခဲ့သည်။ 

၂၀၀၆ ခှုစ်တွင် ဝဇိ ာပညာထူးခ န်ဆ ု(ပထမဆင့)် 

ရရိှခ့ဲပီး ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် စည်သူဘဲွကုိ ရရိှခ့ဲသည်။ 

ြမန်မာအမျိးသမီးများေန  အခမ်းအနားတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်က  ချးီြမင့်ေသာ 

ထူးခ န်အမျိးသမီးဆု    သုံးကိမ်ရရှိခဲ့သည်။ 

ဆရာမကီးသည ်ပခုက ဦးအုံးေဖ တစ်သက်တာ 

စာေပဆု (၂၀၀၄)၊ ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်း တစ်သက် 

တာစာေပဆု (၂၀၁၃) တိုကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။

သေရာ်စာဟန်ြဖင့ ်ခပ်ရ င်ရ င်ေရးတတ်

၁၉၆၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လထုတ် သမိုင်းတံခွန် 

အတဲွ ၁ ၊ အမှတ် ၁ တွင် စာေပများစတင်ေရးသားခဲ ့

သည်။ ဆရာမကီးသည် ေရးဟန်သွက်လက်ပီး 

အချက်အလက် တိကျြပည့်စုံစွာ ေဖာ်ြပသည်။ 

ဖတ် ရန် ပျင်းစရာေကာင်းသည်ဟူေသာ သမိုင်း 

ကို  လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားစွာ    ဖတ်ေပျာ်ေအာင ်

ေရးသားခဲ့သည်။ သူမိတ်ေဆွများ၏ အတ ပ တ ိ 

အေကာင်းကို ေရးသည့်အခါများတွင်မူ သေရာ် 

စာဟန်ြဖင့် ခပ်ရ င်ရ င်ေရးတတ်သည်။ အဂ  လိပ် 

ဘာသာကိလုည်း ိင်ုနင်းသြဖင့ ်သမိင်ုးေဆာင်းပါး 

များကို အဂ  လိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားခဲ့သည်။ 

ြမန်မာသ့မိင်ုးအဖဲွက ဆရာမကီး၏ ေဆာင်းပါးများ 

ကိ ုအဂ  လပ်ိ-ြမန်မာ ှစ်ဘာသာြဖင့ ်ထတ်ုေဝသည့် 
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စာအုပ်ြဖင့ ်ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်းစာေပဆ ု (၂၀၁၇) 

ရရှိခဲ့သည်။

ဆရာမကီးသည် ေဆာင်းပါးများစွာ ေရးသား 

ခဲ့ပီး လုံးချင်းစာအုပ်များအြဖစ် ဘဂ  လားသွား 

စာတမ်း (တည်းြဖတ ်၁၉၆၃)၊ ရတနာသိခ  မိထွက ်

ရဲတင်းေမာ်ကွန်း(တည်းြဖတ ်၁၉၆၈)၊ ပေဒသရာဇ် 

ြမန်မာုိင်ငံဇာတ်သိမ်း   (၁၉၈၁)၊ ကုန်းေဘာင်၏ 

ေနာက်ဆံုးအားမာန် (၂၀၀၄)၊ ြမန်မာ့သမိုင်းှင့ ်     

ဆက် ယ်ေသာ အေနာက်ိုင်ငံသားများ (၂၀၀၅)၊ 

ကျမ်းသေုတသနြပြခင်း (၂၀၀၆)၊  ကန်ုးေဘာင်ေခတ် 

ြမန်မာရဲမက်ေတာ်များ (၂၀၀၆)၊ ေဒါက်တာရီရီှင့ ်

တဲွဖက်၍ ေရ တိဂံုေစတီေတာ်ကီးမှ ေကးအုတ်များ 

(၂၀၀၇)၊ သမိုင်းဟူသည်ှင့် အြခားစာတမ်းများ 

(၂၀၀၈)၊ ဘာသာစကားှင့် စာေပအသံလှယ်ြခင်း 

စာတမ်း (၂၀၀၉) တိုမှာ ထင်ရှားသည်။

ဆရာမကီး၏ ေနာက်ဆံုးလက်ရာမှာ စိတ်ကူး 

ချိချိစာေပမှ ထုတ်ေဝသည့် “မှန်နန်းမဟာရာဇဝင် 

ေတာ်ကီး သုံးတွဲေပါင်းချပ်” (၂၀၁၇) ကို ဆရာ 

ဦးေအးချိ (မဟာဝိဇ ာ)၊ ဆရာဦးစိန်လ  င် (သူရေဇာ်) 

တုိှင့်အတူ တည်းြဖတ်ခဲြ့ခင်းြဖစ်သည်။ ဆရာမကီး 

၏ အမည်ရင်းမှာ ေဒ ကန်ြဖစ်ပီး ကေလာင်အမည် 

မကန်ြဖင့ ်စာေပများေရးသားခဲ့သည်။

၂၀၀၂ ခှုစ်တွင် အမျိးသားစာေပဆရုရိှခဲသ့ည့ ်

“သမိုင်းရှာပုံေတာ်ခရီးှင့ ် အြခားစာတမ်းများ” 

စာအုပ်အတွက် အမျိးသားစာေပဆုစိစစ်ေရးချယ်

ေရးေကာ်မတီ၏ သုတပေဒသာ (ဝိဇ ာ) အဖွဲငယ်၏ 

မှတ်ချက်တွင် “…အဓကိအားြဖင့ ်ကန်ုးေဘာင်ေခတ်၊ 

ကိုလိုနီေခတ်၊ ဂျပန်ေခတ်ဆိုင်ရာ ြမန်မာ့သမိုင်းှင့ ်

ပတ်သက်၍ လသူနိည်းေသးသည့ ်အေကာင်းအချက် 

တိုကို ြပည်တွင်းြပည်ပ   အေထာက်အထားများ၊  

ေပ၊ ပုရပိုက်ှင့ ်ရှားပါးစာအုပ်စာတမ်းများမ ှရှာေဖွ 

စေုဆာင်းပီး စစုည်းတင်ြပထားသည်။ အေရးအသား 

ေြပြပစ်၍ ဖတ်ချင့်စဖွယ်ြဖစ်သည်။ သမိုင်းအချက ်

အလက်ကို     သာမန်ပရိသတ်နားလည်ေအာင် 

ေရးိင်ုသည်။ စာဖတ်သတူိုက သမိင်ုးသင်ခန်းစာများ 

ကို သတိြပဆင်ြခင်မိိုင်စွမ်းရှိေကာင်း ေတွရှိရ 

သြဖင့ ်ဆုအြဖစ်ေရးချယ်သည”် ဟု     ေဖာ်ြပခဲ့ပါ 

သည်။ 

ဆရာကီးဦးသန်းထွတ် (တိုက်စိုး) ကလည်း 

“သမိုင်းရှာပုံေတာ်ခရီးှင့်  အြခားစာတမ်းများ” 

စာအပ်ုအမှာစာတွင် ဒတုယိကမ ာစစ်အတွင်း ြမန်မာ ့

ိုင်ငံေရး အေြပာင်းအလဲှင့ ်စပ်လျ်း၍ “… ဤသို 

အားြဖင့ ်ကုန်းေဘာင်ေခတ်မှစ၍ အဂ  လိပ်အုပ်ချပ် 

ေရးေခတ် ကွယ်ေပျာက်သည့်အချန်ိအထိ မကန်က 

စာတမ်းအေစာင်ေစာင်ြဖင့် စာဖတ်သူ သတိြပမိ 

ေအာင်၊ ဆင်ြခင်ြပြပင်ိုင်ေအာင် ြပန်ေဖာ်ခဲ့ေလ 

သည်…” ဟု ေရးသားထားပါသည်။

ခိုင်လုံြပည့်စုံ

၂၀၀၅ ခုှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပဆုရရှ ိ

သည့် “ကိုလိုနီေခတ်ဦး ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရး 

(၁၈၈၆-၉၇) စာအုပ်အတွက ်အမျိးသားစာေပဆု

စိစစ်ေရးချယ်ေရးေကာ်မတီ၏  သုတပေဒသာ 

(ဝဇိ ာ) အဖဲွငယ်၏ မှတ်ချက်တွင် “ကိလုိနုေီခတ်ဦး 

ကာလ ဗိတိသ တို ြပ  ာန်းခ့ဲသည့် အထက်ြမန်မာ 

ြပည် ေကျးရာစည်းမျ်းဥပေဒှင့ ်ေအာက်ြမန်မာ

ြပည်ေကျးရာအက်ဥပေဒတိုကို   ဗိတိသ တို၏ 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာ၊ အစီရင်ခံစာ၊ ေကညာချက်၊ 

ြပန်တမ်းစသည်တိုပါမကျန် ခိုင်လုံြပည့်စုံေသာ 

အကိုးအေထာက်တိုြဖင့ ်မှီြငမ်းြပစုထားပါသည်။ 

ြမန်မာ့အစ်အလာ    ေကျးရာထုံးတမ်းတိုကို 

ဥပေဒြပ  ာန်းေပးြခင်းမဟတ်ုဘ ဲ  ကိလုိနုေီခတ်ဦး 

အမျိးသားလွတ်ေြမာက်ေရး    လ ပ်ရှားမ ကို 

ှိပ်ကွပ်ရန် ြပ  ာန်းကျင့်သုံးခဲ့၍ ကိုလိုနီေကျးရာ 

အုပ်ချပ်ေရး ပျက်ယွင်းေနပုံကို ဓမ ဓိ  ာန်ကျစွာ 

မီးေမာင်းထိုးြပိုင်ေသာ စာအုပ်ြဖစ်သည…်” ဟု 

မှတ်ချက်ြပေဖာ်ြပထားပါသည်။

၂၀၀၉ ခုှစ်အတွက် အမျိးသားစာေပဆုရ 

“ကုန်းေဘာင်ေခတ် အခွန်ေတာ်ေရးရာ” စာအုပ ်

အတွက် အမျိးသားစာေပဆု စိစစ်ေရးချယ်ေရး 

ေကာ်မတီ၏ သုတပေဒသာ (ဝိဇ ာ) အဖွဲငယ်၏ 

မှတ်ချက်တွင် “… ကုန်းေဘာင်ေခတ်၏ အခွန် 

ေတာ်ေရးရာကို ြပစုတင်ြပထားြခင်းြဖစ်ေသာ ်

လည်း ြမန်မာမင်းတို၏ အခွန်အေကာက်စနစ် 

တိုကို   ေြခရာေကာက်  ေဖာ်ြပထားသည်။ … 

ကုန်းေဘာင်ေခတ်ဆိုင်ရာ အခွန်ေတာ်ဥပေဒများ၊ 

အမိန် ေတာ်များ၊ စစ်တမ်းများ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း 

ြမန်မာဦ့းကင်း ပျက်ယွင်းသည့အ်ခါ ေဖျာက်ဖျက်ခဲ ့

ကသည်။ သုိရာတွင် ရိင်ုသမ  အေထာက်အထား 

များ၊ လက်လှမ်းမီသမ ကိုးကား၍ သုေတသနြပ 

ထားသည့်ကျမ်းြဖစ်သည်။ … ြမန်မာ့သမိုင်း 

ကွင်းဆက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြပစုထားိုင်သြဖင့ ်

ဆုအြဖစ် ေရးချယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည”် ဟု   ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။             (ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်

ဆရာမကီးေဒ ကန်မှာ သမိုင်းဘာသာရပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်  သုေတသနြပ 

ေလလ့ာေရးသားခဲသ့ြူဖစ်သည်။ ြမန်မာိင်ုငတွံင် သမိင်ုးပညာရှင်အေရအတွက်ကိ ု

လက်ချိးေရတွက်ိုင်သည့်အထဲ၌ ရှားပါးစွာပါဝင်သည့်  အမျိးသမီး သမိုင်း 

ပညာရှင်ကီးတစ်ဦးြဖစ်သည်။ ထိုထက်ပို၍ကား မိမိသုေတသနြပခဲ့သည့် 

ကျမ်းများကို မှတ်တမ်းြပရန်ှင့် အများြပည်သူဖတ် ိုင်ရန်အတွက် စာေပ 

မျက်ှာစာထက်သိုတင်ပိုကာ ကျမ်းသမား၊ စာေပသမားအြဖစ် ေအာင်ြမင်ထင်ရှား 

ေသာ စာေရးဆရာမကီးတစ်ဦးြဖစ်

ကာကွယ်ေဆး လုံးဝမထိုးရေသးတဲ့ လူေတွထက် ကာကွယ်ေဆးထိုးထားသူေတွက ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါဆုိးကျိးေတွ ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

မခံစားရပါဘူး။ ထိုးပီးသူက အသက်ေသဆုံး မ /ြဖစ်ပွား န်းကိုလည်း ေလ ာ့ချိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ် ေဒါက်တာ ေစာငမ်ိးထွန်း

ကရင်ြပည်နယ ်ဘားအံခိုင် လ  င်းဘွဲမိနယ်တွင ်ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ အတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း ၆၄ ဦးရှိပီး ယခုလက်ရှိ မိနယ် 

ြပည်သူေဆးုံတွင ်ေဆးကုသမ ခံယူသူ ၁၃ ဦး၊  ထီလုံတိုက်နယ်ေဆးုံတွင ်၂၂  ဦး၊ ဘားအံြပည်သူေဆးုံတွင ်ေလးဦး၊ ေဆးုံဆင်းခွင့် ရရှိသ ူ

၂၃ ဦးှင့် ေသဆံုးသူ ှစ်ဦးရိှေကာင်း သိရသည်။ လ  င်းဘဲွမိနယ်တွင် ကုိဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ  မရိှေစေရးအတွက် ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသမ လုပ်ငန်းများ  အရိှန်အဟုန်ြမင့် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့် အေြခအေနများှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန မိနယ် 

ကုသေရးှင့ ် ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး ေဒါက်တာ  ေစာငိမ်းထွန်းအား  ဇူလိုင် ၁၄ ရက်က သွားေရာက်ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။

ေမး။  လ  င်းဘွဲမိနယ ်ြပည်သူေဆးုံကီးမှာ ကိုဗစ ်- ၁၉ ေရာဂါ  

 ကုသေပးေနမ နဲပတ်သက်ပီး    သိချင်ပါတယ်။

ေြဖ။  လ  င်းဘဲွမိနယ် ြပည်သူေဆးုံကီးမှာ အေရးေပ လနူာေတကွိ ု

 ၂၄ နာရီ  လက်ခံကုသေပးလျက်ရိှပါတယ်။  ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ပိုးေတွလူနာေတွကိ ုကိတင်ြပင်ဆင်ထားတဲ ့ကိုဗစ် - ၁၉ ပိုးေတွ 

လူနာသီးသန်ေနရာမှာထားရှိပီး  ကုသမ ေပးလျက်ရှိပါတယ်။

ေမး။  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ လက ဏာနဲ   ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါ 

 လက ဏာ ဘယ်လိုခွဲြခားိုင်ပါသလဲ။

ေြဖ။  မျိးုိးဗီဇေြပာင်း ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါပုိးရဲ လက ဏာေတွကေတာ ့

 အရင်  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ လက ဏာအြပင် မျက်စိနီြခင်း၊ 

ဝမ်းေလ ာဝမ်းပျက်ြခင်း၊  လည်ေချာင်းနာြခင်း၊  ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ 

ကုိယ်လက်ကုိက်ခဲြခင်း၊  ေြခသည်းလက်သည်း အေရာင်ေြပာင်းြခင်း 

စတဲ့ ေရာဂါလက ဏာေတွ ြဖစ်ေပ ေစတတ်ပါတယ်။

ေမး။  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ မြဖစ်ေအာင ်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။

ေြဖ။  ကိုဗစ် - ၁၉  ေရာဂါ ကူးစက်မခံရေအာင ်ကာကွယ်ရမည့ ်

 နည်းလမ်းေတွက ှာေခါင်းစည်းကိ ုစနစ်တကျ  ေသချာစွာ  

တပ်ဆင်ပါ။ မလုိအပ်ဘဲ အြပင်မထွက်ပါနဲ၊  လူစုလူေဝးရိှတ့ဲ  ေနရာေတ ွ 

မသွားပါနဲ ၊  လတူစ်ဦးနဲတစ်ဦး  Social Distancing နဲအည ီလိက်ုနာ 

ပီး  ေြခာက်ေပအကွာကေန   ြပမူေြပာဆိုဆက်ဆံသွားလာေနထိုင ်

သင့်ပါတယ်။  လက်ကုိ ဆပ်ြပာနဲ   စက န်  ၂၀ ကာေအာင်  ေသချာစွာ 

စနစ်တကျ  ေဆးေကာသင့်ပါတယ်။  လူတစ်ဦးချင်းစီ  စည်းကမ်း 

လိုက်နာမှ  ေရာဂါပိုးကူးစက်ပျံှံမ ကို  ေလ ာ့ချိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေမး။  လ  င်းဘွဲမိနယ်မှာ Quarantine Centre နဲပတ်သက်ပီး 

 ဘယ်လိုေဆာင်ရက်ထားပါသလဲ။

ေြဖ။  လ  င်းဘွဲမိနယ်မှာ  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ  ပိုးေတွလူနာေတွနဲ  

 ထေိတွတဲသ့ေူတကွိ ုကေမာက့ချးမှာရိှတဲ ့ဆိင်ုကလန်ုးစင်တာ 

မှာ Quarantine ထားိုင်ေအာင ်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ထားပါတယ်။

ေမး။  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဆက်လက်ထိုးှံေပးမည့ ်

 အေြခအေန ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ 

ေြဖ။  ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တစ်ကမ်ိမှ မထိုးံှရေသးတဲ ့

 အသက် ၄၀ နဲအထက်  ြပည်သူေတွ၊  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေတွ၊ 

ေဆးထိုးဖိုကျန်ရှိေနတဲ့  ဝန်ထမ်းေတွကို  စာရင်းေကာက်ယူတင်ြပပီး 

ကာကွယ်ေဆး  ြပန်လည်ရရှိလာပါက   ဆက်လက်ထိုးှံေပးသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ေမး။  လ  င်းဘဲွမိနယ်မှာ  ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါ ပိုးေတွလနူာေတအွတွက် 

 ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ုဘယ်လိုေဆာင်ရက်ထားပါသလဲ။

ေြဖ။  ကုိဗစ် - ၁၉ ပုိးရိှသူ လူနာများအတွက် ေအာက်ဆီဂျင် လံုေလာက် 

 မ ရှိေအာင်   မိမ/ိ မိဖေတွ၊  လူမ ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲေတွ၊ 

အလှရှင်ေတွနဲ  ဆက်သွယ်ပူးေပါင်းပီး ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါတယ်။

ေမး။  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံပီးသူများေရာ 

 ေရာဂါပိုးကူးစက်ိုင်ပါသလား။

ေြဖ။  ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးသူေတွက ေရာဂါ 

 ြပန်လည်ကူးစက်ုိင်ပါေသးတယ်။  လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ မှာဆုိရင် 

ငါးေယာက်ေလာက ်ကူးစက်ိုင်ပါတယ်။  ဒါေပမယ့် ကာကွယ်ေဆး 

လုံးဝမထိုးရေသးတဲ ့လေူတထွက် ကာကွယ်ေဆးထုိးထားသူေတွက 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါဆိုးကျိးေတ ွြပင်းြပင်းထန်ထန ်မခံစားရပါဘူး။ 

ထုိးပီးသူက အသက်ေသဆံုးမ /ြဖစ်ပွား န်းကုိလည်း  ေလ ာ့ချုိင်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

ေမး။   ထပ်မြံဖည့စွ်က်ပီး ေြပာလိတုာရိှရင်  ေြပာကားေပးပါဆရာ။ 

ေြဖ။  မလိုအပ်ဘဲ အိမ်ြပင်မထွက်ကပါနဲ ၊ မြဖစ်မေန ထွက်ရမယ ်

 ဆိုလည်း ှာေခါင်းစည်း တပ်ကပါ၊ လူစုလူေဝး ေရှာင်ရှား 

ကပါ။ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး  ေြခာက်ေပအကွာ ြပမ ဆက်ဆံေနထုိင်သွားလာ 

ကပါ။  တစ်ဦးချင်း  စည်းကမ်းလိက်ုနာကပါမှ  ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွား 

မ ကုိ ေလ ာ့ချုိင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။  ြမန်မာြပည်သူေတွအားလံုး ကုိဗစ်- 

၁၉ ေရာဂါကပ်ဆိုးကီးမ ှအြမန်ဆုံးကင်းေဝးကပါေစ။       

 လ  င်းဘွဲမိနယ(်ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

အခု လိေုနတဲ ့ေအာက်ဆဂီျင်ြပဿနာတို၊ ခတုင်မရိှတဲြ့ပဿနာ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတ ွပင်ပန်းတဲြ့ပဿနာေတလွည်း 

ေလျာ့သွားမယ်။ ကာကွယ်ေဆးေကာင့် ဒီလိုေရာဂါြဖစ်ပွားမ လ  င်းေတွကို ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသတဲ့အပုိင်းမှာလည်း အားစုိက်ရတာ ေတာ်ေတာ်ေလျာ့သွားပါမယ် ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာ အစီအစ်

ြမန်မာ့အသံှင့် ုပ်ြမင်သံကားမ ှဇူလိုင် ၂၂ ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းအပီးတွင ်ထုတ်လ င့်ြပသခဲ့သည့ ်ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ချက်များအေကာင်း သိေကာင်းစရာအစီအစ်ကိ ုြပည်သူများသိရှိိုင်ရန်အတွက ်ြပန်လည်ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။

 န်ကားေရးမှး ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုးှင့ ်ေတွဆုံေမးြမန်းစ်။

အစီအစ်မှး။  ။ ိုင်ငံတစ်ဝန်း       ကိုဗစ်-၁၉ 

   တတယိလ  င်း ြဖစ်ပွားေနတာနဲ 

ပတ်သက်ပီး ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန  ကျန်းမာေရး 

အသိပညာြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲမှ  န်ကားေရးမှး 

ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုးနဲ     ေတွဆုံေမးြမန်းသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

မကာခင ်ေရာက်ရှိလာမယ့ ်ကိုဗစ်ကာကွယ ်

ေဆးေတွနဲ   ဒီကာကွယ်ေဆးေတွကိ ု  မည်သည့် 

ဦးတည်အုပ်စုေတွကို ထိုးှံေပးသွားဖိုရှိပါသလဲ၊ 

လက်ရိှ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းစ်ေတွ မှာ 

ကာကွယ်ေဆးထိုးံှတဲအ့တွက် ဘယ်ေလာက်အထ ိ

ထိေရာက်မ ရှိသလဲဆိုတာကိ ုသိပါရေစ။

ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး။  ။ မကာခင်မှာ  ကာကွယ် 

   ေဆးေတကွ ြပန်လည် 

ပီး အသုတ်လုိက်၊ အသုတ်လုိက် ေရာက်ရိှလာမယ် 

ဆိတုဲအ့ေကာင်းကိ ုဒေီနရာကေန သတင်းေကာင်း 

ေပးလိုပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲ ေြပာတဲ့ 

အထဲမှာလည်း  ပါပါတယ်။  ဇူလိုင်  ၂၂ ရက်မှာ 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံကေန ကုိဗစ်ကာကွယ် 

ေဆး ခုနစ်သိန်းခွဲ စတင်ေရာက်ရှိမယ်။ ပီးတဲ့အခါ 

ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နဲ   ၂၄ ရက်တိုမှာ  ဆက်ပီးေရာက်ရှ ိ

မှာြဖစ်ပါတယ်။

ဩဂတ်ုလ ပထမပတ်အတွင်းမှာ တတ်ုိင်ုင ံ

က လှဒါန်းတဲ့  ှစ်သန်းနဲ    က န်ေတာ်တို ိုင်ငံက 

ဝယ်ထားတဲ့ ေလးသန်း စုစုေပါင်း ကိုဗစ်ကာကွယ ်

ေဆး ေြခာက်သန်းကိ ုယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရရှိမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ့အြပင်    အိ ိယုိင်ငံကေန  ဝယ်ယူ 

ထားတဲ ့ကာကွယ်ေဆး သန်း ၃၀ ထကဲ ှစ်သန်းကိ ု

ရရိှပီးြဖစ်တ့ဲအတွက် ကာကွယ်ေဆး ၂၈ သန်း ထပ်မံ 

ရရိှဖို ရိှပါတယ်။   ဒါကိ ု  အိ ိယိင်ုငအံေနနဲ    ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ  ကျဆင်းလာတဲအ့တွက် အသတ်ုလိက်ုခဲွပီး 

ြပန်လည်ရရှိဖိုရှိပါတယ်။  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

(WHO) နဲ  ေဆာင်ရက်ထားတဲ ့Covax Facility အစ ီ

အစ်ကလည်း ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက ်   အဲဒီ 

ကေန ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆး သန်းနဲချီပီး ရဖိုရှိပါ 

တယ်။   ုရှားိုင်ငံကေန   ဝယ်ယူထားတာေတွနဲ  

ေနာက်ထပ် မှာယထူားတာေတကွလည်း ရရိှေတာ ့

မှာြဖစ်ပါတယ်။

သတင်းေကာင်းပါးလိ ု

က န်ေတာ်တိုအတွက်   သတင်းေကာင်းက 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးေတွဟာ    အသုတ်လိုက် 

ေရာက်ရိှလာေတာမှ့ာြဖစ်ပါတယ်။ ေရာက်ရိှလာမယ့ ်

ကာကွယ်ေဆးပမာဏကလည်း သန်းဆယ်ဂဏန်း 

နဲချီပီး      ေရာက်လာမယ့်အေနအထားရှိတာကိ ု

ဒီေနရာကေန     သတင်းေကာင်းပါးလိုပါတယ်။ 

ဒီကာကွယ်ေဆးေတွ  မေရာက်ရှိမီ  ုံးပိတ်ရက ်

ကာလမှာ အိမ်မှာေနေပးတဲ့အတွက ်မိဘြပည်သ ူ

ေတကွိ ုအထူးေကျးဇူးတင်ရိှပါတယ်။ ဒါမှ ကာကွယ် 

ေဆးေရာက်တဲ့အချနိ်အထိ        ကျန်းကျန်းမာမာ 

ချမ်းချမ်းသာသာနဲ  ေတာင့်ခံပီး ယခုတတိယလ  င်း 

ကို ေကျာ်ြဖတ်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ကာကွယ်ေဆးေတ ွ    ေရာက်ရှိလာပီဆိုရင ်

ယခင်ကာကွယ်ေဆးထိုးဖို ေရးဆွဲထားတဲ့စီမံချက ်

အေပ  ေခတ်ကာလနဲအညီ အနည်းငယ်ြပြပင်ပီး 

ထုိးံှေပးသာွးမှာြဖစ်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ် ဦးတည် 

အုပ်စုက ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းေတွ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

ေတွ၊    ပုဂ လိကကျန်းမာေရးက  မှာ   တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနသူေတွ၊    ိုင်ငံေတာ်ရဲ  စီးပွားေရး 

ဖွံဖိးဖိုအတွက ်   မြဖစ်မေန ေဆာင်ရက်ေနရတဲ့ 

(လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ဘဏ်လပ်ုငန်း၊ ဟိတုယ် 

ှင့ ်ခရီးသွား) အပ်ုစေုတ ွဒါေတကွ ဦးစားေပးအပ်ုစ ု

ထဲမှာ ပါပါတယ်။ ပီးရင ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များြပား

ိုင်တဲ့   ေဒသအလိုက်  ေရာဂါြဖစ်ပွားလာရင ်

အသက်အ ရာယ်ရိှိင်ုတဲ ့အသက် ၆၀ ှစ်အထက် 

အသက်အရယ်ကီးရင့်တဲ့သူေတွ၊ ေရာဂါအခံရှိသူ 

ေတွကို    ကာကွယ်ေဆးရရှိမ အေပ  မူတည်ပီး 

ဦးတည်အပ်ုစအုလိက်ု ဦးစားေပးအစအီစ်အလိက်ု 

ထိုးှံေပးသွားမှာ    ြဖစ်ပါတယ်။   ကာကွယ်ေဆး 

ထုိးံှေပးမယ့် အစီအစ် အေသးစိတ်ကုိ ကာကွယ် 

ေဆးေရာက်ရိှချန်ိမှာ တစ်ပိင်နက်တည်း ထတ်ုြပန် 

ေပးသွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဦးတည်အုပ်စုအားလံုးကုိ 

ကာကွယ်ေဆးရရိှမ အေပ မတူည်ပီး အသတ်ုလိက်ု၊ 

အဆင့်အလိုက်၊ အပိုင်းအလိုက ်ထိုးှံေပးသွားမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီှစ်အတွင်းမှာ ဦးတည်အုပ်စုေတွရဲ 

၅၀    ရာခိုင် န်းကို    ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးဖို 

လမ်း န်ချက်ေတွနဲအညီ       ြဖစ်ေြမာက်ေအာင ်

ေဆာင်ရက်ေနပါတယ်။  ဒါက   ကာကွယ်ေဆးနဲ  

ပတ်သက်တဲ့ သတင်းေကာင်းေတွပါ။

မဘိြပည်သေူတအွေနနဲ  ကာကွယ်ေဆးထုိးံှ 

ေပးမယ့်  အစီအစ်မှာ  ပူးေပါင်းပါဝင်ေပးကဖို၊ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ကိ ုစာရင်းဇယား စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်သွားမှာြဖစ်တ့ဲအတွက် ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးှံြခင်း သတင်းပိုစနစ်မှာ  လိုအပ်ပါက ေဒသ 

အလိုက် ကာကွယ်ေဆးထိုးမယ့်စာရင်းမှာ မိမိရဲ 

နာမည်ကို ကိတင်မှတ်ပုံတင်ြခင်း အစီအစ်ကို 

ေဒသအလိုက်    ထုတ်ြပန်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒေီနရာမှာ ပါဝင်ပီး မှတ်ပုတံင်ေပးဖို လိအုပ်ပါတယ်။ 

ကာကွယ်ေဆးေတ ွမရရိှခင်ကာလမှာ တတ်ိင်ုသမ  

မိမိရဲ    အိမ်မှာေနပီး   ေတာင့်ခံေပးကပါဦးလို 

က န်ေတာ့်အေနနဲ  ဒီေနရာကေန ပန်ကားလိုပါ 

တယ်။

ြမန်မာိုင်ငံကို      ယခုေရာက်ရှိလာမယ့ ်

ကာကွယ်ေဆးေတထွမှဲာ တတ်ုိင်ုငကံ ထတ်ုလပ်ု 

တဲ့    Sinopharm ကာကွယ်ေဆး  ေလးသန်းနဲ  

Sinovac ကာကွယ်ေဆး ှစ်သန်း ရရိှမှာြဖစ်တယ်လို 

ကနဦးအေနနဲ    သိရှိရပါတယ်။  ဒီေဆးှစ်မျိးကို 

တုတ်ုိင်ငံက ထုတ်လုပ်တာြဖစ်ပီး ထုတ်လုပ်တ့ဲ 

ကုမ ဏီကေတာ့   မတူပါဘူး။ နည်းပညာပိုင်းမှာ 

ဗိင်ုးရပ်စ်ကိ ုအားေပျာေ့အာင် လပ်ုတာြခင်းက တညူ ီ

ပါတယ်။ ခ ာကိယ်ုထမှဲာ ဗိင်ုးရပ်စ်က ထပ်ပီးမပွား 

ိုင်ေရးအတွက ်  ခ ာကိုယ်ကေန ပဋိပစ ည်းေတွ 

ထွက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးပါတယ်။ ေဆးေတွရဲ 

ထိေရာက်မ ေတွအေနနဲကလည်း      ကမ ာ့ိုင်ငံ 

အေတာ်များများမှာ ထိုးှံပီးသားေဆးေတွြဖစ်ပါ 

တယ်။

၇၈ ိုင်ငံ ခွင့်ြပထား

Sinopharm ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  ကမ ာ 

ေပ မှာ ေဆးအသုံးြပခွင့ ်အြပည့အ်ဝရထားတာက 

ေလးိင်ုင၊ံ အေရးေပ ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  အသုံး 

ြပဖို ခွင့ြ်ပထားတာက ၇၈ ိင်ုင ံ ခွင့ြ်ပထားပါတယ်။ 

ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွအေနနဲ ဒေီဆးကိ ုအေရးေပ  

ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  အသုံးြပဖို ခွင့်ြပထားတဲ့ 

စာရင်းထမှဲာ ၂၀၂၁ ခှုစ်  ေမ  ၅ ရက်က ထည့သွ်င်း 

ထားပါတယ်။ 

Sinovac ကာကွယ်ေဆးကိ ုကမ ာက့ျန်းမာေရး 

အဖွဲရဲ အေရးေပ ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  အသုံး 

ြပဖို ခွင့်ြပထားတဲ့စာရင်းထဲကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ် ဇွန် ၁ 

ရက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီေဆးကို ကမ ာ 

ေပ မှာရှိတဲ့ ၅၃ ိုင်ငံရဲ အေရးေပ ကာကွယ်ေဆး 

အေနနဲ  အသုံးြပဖို ခွင့ြ်ပထားပါတယ်။ တတ်ုိင်ုင ံ

မှာ ဒီေဆးကို အြပည့်အဝ အသုံးြပခွင့်ေပးထားပါ 

တယ်။ ဒီေဆးကို ကမ ာ့ိုင်ငံ ၃၆ ိုင်ငံမှာ ထိုးှံေန 

ပါတယ်။    လက်ရှိမှာ  တုတ်ိုင်ငံကထွက်တဲ့ 

Sinopharm နဲ  Sinovac အပါအဝင် ကာကွယ်ေဆး 

ေတာ်ေတာ်များများကိ ု    တုတ်ိုင်ငံအတွင်းမှာ 

ထိုးှံမ အေနနဲ  ယမန်ေနက ရရှိတဲ့သတင်းအချက ်

အလက်ေတွအရ    ကာကွယ်ေဆးအေရအတွက ်

၁ ဒသမ ၄ ဘလီယီ ံထိုးံှပီးသွားပါပ။ီ တတ်ုိင်ုင ံ

အေနနဲ  ကာကွယ်ေဆးထိုးံှမ အပိင်ုးမှာ အေတာ်ကိ ု

ခရီးေရာက်ေနတဲ့ အေနအထားရှိပါတယ်။ 

ုိင်ငံတကာမှာလည်း ယခုလုိ ကာကွယ်ေဆး 

ေတွကို ဦးစားေပးပီး ထိုးှံေနကပါတယ်။ ဒီေဆး 

ေတွရဲ အာနိသင်ထိေရာက်မ နဲ  စိတ်ချရမ အေပ  

သံသယရှိစရာမရှိပါဘူး။  ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ 

အေနနဲ  ကာကွယ်ေဆးေတွကို ကည့်တဲ့အခါမှာ 

ေဆးရဲ အရည်အေသွး၊ ထေိရာက်မ နဲ လုံ ခံစတ်ိချရမ  

ဆိတုဲ ့၃ ချက်ကိ ုကည့ပ်ါတယ်။ ဒလီိုကည့တ်ဲေ့နရာ 

မှာ    ကာကွယ်ေဆးထုတ်လုပ်တဲ ့  နည်းပညာနဲ  

ထတ်ုလပ်ုမ  အဆင့အ်တန်း၊ ေဆးမှာပါဝင်တဲ ့ပစ ည်း 

ေတွရဲ အရည်အေသွး၊ ေဆးရဲအာနိသင်နဲ  စိတ်ချ 

ရမ  ဒါေတွကို ကည့်ပါတယ်။

Sinopharm   ကာကွယ်ေဆးရဲ   ေရာဂါ 

ကာကွယ်မ အေနနဲ      ၇၉ ရာခိုင် န်းရှိပီး  ေရာဂါ 

ြပင်းြပင်းထန်ထန်ြဖစ်ပွားမ နဲ    အသက်ေသဆုံးမ  

 န်းကို ၇၉ ရာခိုင် န်းကေန ၉၅ ရာခိုင် န်းအထိ 

ေလ ာခ့ျေပးိင်ုပါတယ်။ Sinovac ကာကွယ်ေဆးရဲ 

ေရာဂါကာကွယ်မ အေနနဲ  ၅၁ ရာခိင်ု န်းရိှပီး ေရာဂါ 

ြပင်းြပင်းထန်ထန်ြဖစ်ပွားမ ကို ၉၅ ရာခိုင် န်းက 

ေန ၁၀၀ ရာခိုင် န်းအထိ     ကာကွယ်ေပးိုင်တဲ ့

အစွမ်းသတ ိရှိေကာင်း သိရှိရပါတယ်။

မကာခင်မှာ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲအေနနဲ  

အေရးေပ ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  အသုံးြပိုင်တဲ့ 

စာရင်းထမှဲာ ဆက်လက်ပီး ထည့သွ်င်းိင်ုဖိုအတွက် 

၂၀၂၁ ခုှစ်   ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အထိ   ေဆာင်ရက် 

ေနတဲ့ ကာကွယ်ေဆးေပါင်းက ၁၉ မျိးရှိပါတယ်။ 

မကာခင်မှာ ကမ ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ အေရးေပ  

ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  အသုံးြပိင်ုတဲ ့စာရင်းထကဲိ ု

ထပ်မံေရာက်ရှိလာမယ့ ်   ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  

Sputnik V ကာကွယ်ေဆးနဲ  Covaxin ကာကွယ် 

ေဆးေတွ   ပါဝင်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။  Covaxin 

ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ ေရှတစ်ပတ်၊ ှစ်ပတ်အတွင်း 

မှာ ကမ ာက့ျန်းမာေရးအဖဲွရဲ Emergency Use List 

စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ေတာ့မှာြဖစ်ေကာင်း သိရပါ 

တယ်။   Sputnik V   ကာကွယ်ေဆးအေနနဲ  

ေနာက်အကျဆုံး   ေအာက်တိုဘာလထဲမှာ  ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲရဲ   အသိအမှတ်ြပစာရင်းထဲမှာ 

ပါဝင်လာမှာြဖစ်ေကာင်း သရိှိရပါတယ်။ ေနာက်ထပ် 

လည်း WHO EUL အသိအမှတ်ြပ ကာကွယ်ေဆး 

ေတနွဲ  အြခားအာနသိင် ထက်ြမက်ပီး ေဘးကင်းတဲ ့ 

ကာကွယ်ေဆးေတွ    တိုးတက်ရရှိလာိုင်မှာ 

အများကီးရှိပါတယ်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ လ  င်းေတွ အဆင့် 

လိုက်၊ အဆင့်လိုက် ြဖစ်ေနရာမှာ ကိုိုနာဗိုင်းရပ်စ ်

ေရာဂါကို   ကမ ာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ထိန်းချပ်ိုင်ဖို 

အေရးကီးဆုံးေသာ့ချက်နဲ     စာမျက်ှာ ၁၁ သို  

ထက်လ ံ



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၀ မှ

တစ်ခုတည်းေသာ ထွက်ေပါက်လိုလည်း ေြပာလို 

ရတာက ကာကွယ်ေဆးြဖစ်ပါတယ်။  

ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ ့    ကာကွယ်ေဆးကိ ု

ထိုးလိုက်ရင်ရရှိတဲ ့  အာနိသင်ကေတာ့    အများ 

နားလည်ေအာင်ေြပာရရင် ဗုိင်းရပ်စ်ရဲ တည်ေဆာက်ပံု 

အစတ်ိအပိင်ုးေလးေတအွေနနဲ   ေြပာရရင်  ကိုိနုာ 

ဗိင်ုးရပ်စ်  SARS-CoV-2 ဗိင်ုးရပ်စ်က သူရဲ ြပင်ပမှာ 

ရှိတာက ဆူးခ န်ေလးေတွရှိပါတယ်။ ဒါေတွကို 

Spike Protein လိုေခ ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက 

အခံွထမှဲာရိှတဲ ့Protein ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါက အဆလီ ာ 

ေတွနဲ  တဲွေနပါတယ်။ ဒါကုိ Envelope Protein လို 

ေခ ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခကု ြပင်ပအလ ာနဲ  တဲွေန 

တဲ့ အေြမးပါး Membrane မှာပါတဲ့ Membrane 

Protein    ြဖစ်ပါတယ်။    အခွံရဲအထဲမှာေတာ ့

Nucleocaspid Protein  နဲ    မျိးဗီဇ   Genetic 

Material သယ်ေဆာင်တဲ့အရာပါ ပါတယ်။ အဲဒီ 

အထဲမှာ   ခ ာကိုယ်ရဲခုခံအားစနစ်က မှတ်မိပီး 

တိက်ုခိက်ုဖို အလွယ်ဆံုးက ထွက်ေနတဲဆ့ူးခ န်ေတ ွ

ြဖစ်ပါတယ်။   ဒါေပမယ့်  ဗိုင်းရပ်စ်ရဲသဘာဝက 

ဒီဆူးခ န်ေတွမှာပဲ       မျိးေြပာင်းေနတဲ့အတွက ်

ကူးစက်မ ြမန်တာနဲ  ေသဆံုးမ ြမန်တာေတွ ြဖစ်ေပ  

ေနတာပါ။

အဓိက ကာကွယ်ေဆးေတွ ဘယ်လိုအလုပ ်

လုပ်သလဲဆုိတာကုိ တင်ြပချင်ပါတယ်။ ခ ာကုိယ် 

ထမှဲာ ခခုအံားစနစ်ဆိတုာရိှတယ်။ ခခုအံားစနစ်က 

ေရာဂါဝင်ေရာက်လာလို   ြပန်လည်တိုက်ဖျက်တဲ ့

အခါ  ပဋိပစ ည်းေတွ ထုတ်လုပ်ပီး တုိက်ရတာရိှတယ်။ 

ေနာက်တစ်ခုအေနနဲ   အချိဆဲလ်ေတွ  ကိုယ်တိုင် 

အလုပ်လုပ်ပီး တိုက်ခိုက်ရတာရှိတယ်။

ခုခံအားစနစ်က တုံြပန် 

     ဒီေရာဂါက အိုင်းပိုးအေနနဲ  ဝင်လာတဲ့အခါ 

ခ ာကိယ်ုမှာရိှတဲ ့တုံြပန်မ စနစ်ေတကွ သူအတွက် 

အဆင်သင့်ြဖစ်မေနေသးဘူး။  အဲဒီအခါ ဗိုင်းရပ်စ ်

ေတွက ဆဲလ်ထဲကုိ ဝင်ပီးပွားလာေတာ့ ခ ာကုိယ် 

ရဲ    ခုခံအားစနစ်ကလည်း  သူကို တုံြပန်တယ်။ 

များေသာအားြဖင့ ်၈၀ ရာခိင်ု န်း ြပန်ေကာင်းတယ် 

ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲပွားတဲ့ပမာဏကိ ုခ ာကိုယ်က 

ယ်ယ်ေလးနဲ   ထိန်းချပ်လိုက်လို  ြပန်ေကာင်း 

တာြဖစ်ပါတယ်။   ဒါေပမယ့်   ၂၀ ရာခိုင် န်းကို 

ထိန်းချပ်တဲ့အခါ  ခ ာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ခုခံအား 

စနစ်က ကစ့်ကလျားြဖစ်ပီး ခခုအံားစနစ်ကိယ်ုတိင်ု 

ခ ာကိုယ်ကိ ုြပန်ပီးဒုက ေပးတာမျိးေတ ွြဖစ်လာ 

ပါတယ်။    ဗိုင်းရပ်စ်ကိ ု    သတ်ဖိုကိးစားတယ်။ 

ကိးစားရင်းနဲ  ကိယု့ခ် ာကိယ်ုထမှဲာ ထခိိက်ုမ ေတ ွ

ြဖစ်လာတယ်။ 

အဲဒီအခါ ၂၀ ရာခိုင် န်းက ေရာဂါြပင်းထန ်

တယ်။ ဒီအထဲမှာ ၅ ရာခိုင် န်းက ေတာ်ေတာ်ကီး 

ကိ ုြပင်းြပင်းထန်ထန်ြဖစ်တယ်။ ခ ာကိယ်ုထမှဲာရိှတဲ ့

ဆဲလ်ေတွက   တကယ့်ကို  ကစ့်ကလျားြဖစ်ပီး 

ထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ေတွက ကိုယ့်ခ ာကိုယ်ထဲမှာ 

အဆုတ်နံရံကို    ေရာင်ေစတာ၊  အဆုတ်ထဲမှာ 

ကာဗွန်ဒိင်ုေအာက်ဆိဒ်ုနဲ  ေအာက်ဆဂီျင်နဲ  လလှဲယ် 

တဲ့     အသက် ှတဲ့ြဖစ်စ်ကို   သွားပီးတိုက်ခိုက ်

တယ်။  အဆုတ်ကလည်း ေရာင်လာတယ်။  ဒီလို 

ြဖစ်လာတ့ဲအတွက် ေနာက်ဆံုးမှာ အသက်ေသဆံုး 

တဲ့အထိ ြဖစ်လာပါတယ်။ ဒါက ဗိုင်းရပ်စ်အိုင်းရဲ 

သဘာဝြဖစ်ပါတယ်။

ကာကွယ်ေဆးေတွထုတ်လုပ်တဲ ့နည်းပညာ 

က    ဗိုင်းရပ်စ်နဲပတ်သက်တဲ့  ဆူးခ န်မှာပါတဲ့ 

အသားဓာတ်ပိတုန်ိးကိ ုခ ာကိယ်ုထ ဲထိုးထည့ေ်ပး 

လိက်ုတယ်။ တချိေဆးေတကွ ဗိင်ုးရပ်စ်ရဲ ဆူးခ န် 

ေလးေတွပ ဲခ ာကုိယ်က ထွက်ေစေအာင်လုပ်တာ 

ရှိတယ်။ တချိကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကို အားေပျာ့ 

ေအာင်၊ ဗိင်ုးရပ်စ်က ခ ာကိယ်ုထမှဲာ လုံးဝမပွားိင်ု 

ေအာင်လုပ်ပီး   ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို  ယ်ပါးေစ 

ေအာင် လုပ်တာရှိတယ်။  

ဒလီိ ုခ ာကိယ်ုထမှဲာ ဗိင်ုးရပ်စ်ရဲဆူးခ န်ေတပွ ဲ

ထွက်လာတယ်။ ဒါမှမဟတ်ု ဗိင်ုးရပ်စ်ကမပွားေတာ ့

ေပမယ့်   သူရဲအာနိသင်  ပံုပန်းသဏ ာန်ဓာတ်ေတွ 

ရှိေတာ့ ဒါေတွကို ခ ာကိုယ်ခုခံအားစနစ်က သိရှိ 

ေလ့ကျင့်ပီး တြဖည်းြဖည်းနဲ  ဒါကို တိုက်ခိုက်လာ 

တယ်။ တတိကိျကျတိက်ုခိက်ုိင်ုတဲ ့ပဋပိစ ည်းေတ ွ

ထွက်လာတယ်။    ခုခံအားဆဲလ်ေတွကလည်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမှတ်မိသွားတယ်။ ဒါက အချနိ်ေတာ့ 

ယူရပါတယ်။ 

ဒါေကာင့်    ပထမတစ်ကိမ်    ထိုးပီးရင ်

ေနာက်ထပ် သုံးပတ် သိုမဟတ်ု ေလးပတ်ြခားပီးရင် 

ေနာက်ထပ် တစ်ခါထိုး၊   ှစ်ခါထိုးပီးရင် သူက 

ေတာ်ေတာ်သိတယ်။ ေနာက်ထပ် ှစ်ပတ်ကာတဲ့ 

အချနိ်မှာ မှတ်မိသွားပီ။ ဒါဝင်လာရင ်ှိမ်နင်းမယ့် 

ကုိယ်ခံအားဓာတ်ေတွ အများကီး ခ ာကုိယ်ထဲမှာ 

ရှိေနပီ။

ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လာရင ်      အဆင်သင့်ရှိေနတဲ့ 

ပဋိပစ ည်းေတွက    ဗိုင်းရပ်စ်ကို   အုပ်လိုက်တယ်။ 

အဓကိ ဆူးခ န်ကိအုပ်ုတာေပါ။့ ဗိင်ုးရပ်စ် ခ ာကိယ်ု 

ထဲမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင် ဆူးခ န်ေတွက 

အရင်ဆံုးလာတယ်။ ဆူးခ န်မှာရိှတဲ ့Spike Protein 

က   ခ ာကိုယ်ထဲမှာ   မျက်စိ၊ ှာေခါင်း၊ ပါးစပ်မှာ 

ရှိတဲ့  ACE2 receptor  မှာ   လာေပါင်းပီး  လူရဲ 

ဆဲလ်ထဲကိုဝင်ပါတယ်။   ဒီအခါ   အသင့်ရှိေနတဲ့ 

ပဋိပစ ည်းေတွက  ဆူးခ န်ကို  အုပ်လိုက်တဲ့အခါ 

ဗိင်ုးရပ်စ်က ခ ာကိယ်ုထမှဲာရိှတဲ ့ဆလ်ဲထကဲိ ုဝင်လို 

မရေတာဘ့ူး။ ဝင်လိုမရ ေတာ ့ဗိင်ုးရပ်စ်က ဘယ်လိမှု 

ဒုက ေပးလို မရေတာ့ဘူး။ ပျက်စီးသွားတယ်။ 

ဒါေကာင့် ကာကွယ်ေဆးက အဓိကြဖစ်ပါ 

တယ်။ ကာကွယ်ေရးနည်လမ်းေတကွိ ုြပန်ကည့ရ်င် 

နည်းလမ်းေတွထဲမှာ ပါးစပ်ှာေခါင်းစည်းတပ်ပါ။ 

လက်ေဆးပါ။  ခပ်ခွာခွာေနပါ။ ဒါေတွက တတ်ိုင် 

သမ  ေရာဂါပိုး ကိယု့ဆ်ကီိမုဝင်ိင်ုေအာင် လပ်ုတာ 

ပါ။    ဒီကားထဲကမှ   ပိုးကထပ်ပီးဝင်လာရင ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးထားတဲ့အခါ ခ ာကိယ်ုထမှဲာရိှတဲ ့

ပဋိပစ ည်းေတွက   ဝင်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖမ်းပီး 

အုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမှ ပွားလိုမရေတာ့ဘူး။ 

ေရာဂါေတ ွမဝင်ိင်ုေတာဘ့ူး။ ေရာဂါရဲ ေနာက်ဆက် 

တဲွ ခ ာကိယ်ုရဲ ခခုအံားစနစ်ကလည်း ပရမ်းပတာ 

ေတွ  ြဖစ်စရာမရှိေတာ ့ေရာဂါြပင်းြပင်းထန်ထန ်

ြဖစ်ပွားမ နဲ  ေသဆုံးမ  န်းက ကျသွားတယ်။ ဒါက 

ကာကွယ်ေရး၊ ကသုေရးမှာ ေကာင်းတဲအ့ချက်ြဖစ်ပါ 

တယ်။

ေနာက်တစ်ခုက   မိသားစုထဲမှာ   ဘယ်လို 

ေကာင်းကျိးေတရွမလဆဲိရုင် ဗိင်ုးရပ်စ်က ှာေခါင်း၊ 

ပါးစပ်က ဝင်လာတဲ့အခါ ပဋိပစ ည်းေတွေချဖျက ်

လိုက်ေတာ့  မေတာ်တဆ ပိုးဝင်သွားရင်ေတာင်မ ှ

ဗိင်ုးရပ်စ်က သူခ ာကိယ်ုထမှဲာ မေရတွက်ိင်ုေအာင် 

အေကာင်ေတွ    အများကီးပွားလိုမရေတာ့ဘူး။ 

သူှာေခါင်း၊ ပါးစပ်က ထွက်တာေလျာ့သွားမယ်။ 

ေလျာ့သွားရင ်သူမိသားစု၊ သူနဲ  ထိေတွတဲ့သူေတွ 

ကူးဖိုအတွက် ေတာ်ေတာ်အခွင့အ်လမ်းနည်းသွားပ။ီ 

ဒါေကာင့်  ကာကွယ်ေဆးေတွက  ကူးစက်မ ကို 

ေလျာ့ကျေစတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ခ ာကိုယ်ထဲမှာ     ဗိုင်းရပ်စ်အေကာင်ေတ ွ

အများကီးပွားလိုမရေတာ့ဘဲ   ေရာဂါြပင်းြပင်း 

ထန်ထန်ြဖစ်ပွားမ ကိ ု ေလျာက့ျေစတဲအ့ရာကေတာ ့   

အလွန်ေကာင်းကျိးရှိတဲ့ကိစ ပါ။ ကာကွယ်ေဆး 

ေတွက   တစ်ဖက်က   ေရာဂါကူးစက်မ ကိုလည်း   

ဟန်တားိုင်တယ်။   ေရာဂါြပင်းြပင်းထန်ထန ်

ြဖစ်ပွားတာကုိ     ေလျာ့ကျုိင်တယ်။ သာဓကေတွ 

လည်း  အများကီးရှိပါတယ်။  မကာေသးခင်က 

တိုင်းကျန်းမာေရး     ဦးစီးမှးတစ်ေယာက်ဆိုရင ်

ေရာဂါအခံေတွလည်းရှိတယ်။     ကာကွယ်ေဆး 

သာ မထိုးထားဘူးဆိုရင ်ေရာဂါြပင်းြပင်းထန်ထန ်

ြဖစ်ိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်။ အဲဒါကို ဘာမှမြဖစ ်

ပါဘူး။   ကာကွယ်ေဆးေတွရဲ ေကာင်းကျိးက 

လက်ေတွမှာလည်း  သိသိသာသာ  ထိေရာက်ပါ 

တယ်။ 

ကမ ာ့ိုင်ငံကီးေတွက   ကာကွယ်ေဆးကို 

ရသေလာက်၊ ုိင်သေလာက် ထုတ်တယ်။ ကုိယ့်လူ 

ေတွ၊   ကိုယ့်ိုင်ငံသားေတွကိ ု  များများရေအာင ်

ထိုးေပးေနပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကမ ာ့ကျန်းမာေရး 

အဖွဲက ေြပာတာ Vaccine Equity ဆိုတဲ့ကိစ ပါ။ 

ချမ်းသာတဲ့ ိုင်ငံေတွမှာပဲ ကာကွယ်ေဆးလ မ်း ခံ 

ိင်ုမ ေတကွ တက်ေနတယ်။ ဆင်းရတဲဲ့ိင်ုငေံတမှွာ 

လိုေသးတယ်။ များများထိုးေပးကပါဆိုပီး ကမ ာ့ 

ကျန်းမာေရးအဖွဲ  န်ကားေရးမှးချပ ်ေြပာသွား 

တာလည်း ေတွပါတယ်။

ထပ်ပီးမျိးပွားဖိုမလွယ ်

အဲဒီလို ကာကွယ်ေဆးေတ ွအများကီးထိုးှ ံ

ေပးေနတ့ဲအခါ လူတုိင်းလူတုိင်းရဲ ခ ာကုိယ်ထဲမှာ 

ပဋိပစ ည်းရှိတဲ့အခါ        ကာကွယ်တဲ့ဓာတ်ေတ ွ

များလာတယ်။ ပိုးက အဒဲလီအူပ်ုစထုကဲိ ုဝင်ေရာက်ဖို 

မလွယ်ေတာ့ဘူး။ မျိးေြပာင်းလို ဝင်ေရာက်လာခဲ့ 

ရင်ေတာင ်ထပ်ပီးမျိးပွားဖိုမလွယ်တဲ့အခါ အဲဒီလို 

ကာကွယ်ေဆးလ မ်း ခံမ များတဲ့   ိုင်ငံကီးေတွ 

ေအးေအးေဆးေဆး    ေနိုင်ပါတယ်။    အခု 

‘ဒယ်လ်တာ’ ဝင်လာလည်း သပ်ိပီးစတ်ိမပေူတာတ့ဲ ့

အေနအထားြဖစ်ေနတာကို ေတွိုင်ပါတယ်။ 

က န်ေတာ်တိုက ဖံွဖိးဆဲိုင်ငလံည်းြဖစ်တယ်။ 

များများထိုးှံဖိုလိုတယ်။   ဒါက  ကာကွယ်ေရး 

အပိုင်းပါ။  ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးအပိုင်းမှာလည်း 

ေဆးထိုးထားတဲသ့ဆူကီ ထွက်တာကိကု နည်းသွား 

ပီဆုိ ေတာ ့ကူးစက်မ  န်းေတွကလည်း ေလျာ့သွား 

ပ။ီ    ေနာက်တစ်ခကု    ကသုတဲအ့ပိင်ုးဆိရုင်လည်း 

ကာကွယ်ေဆးထိုးထားတဲ့သူက ေဆးုံတက်ရတဲ ့

ပမာဏက အေတာ့်ကိ ုနည်းသွားပီ။ ေဆးုံလည်း  

မတက်ရဘူးဆိုေတာ့      ေဆးုံေတွကလည်း 

ေအးေအးေဆးေဆးပ။ဲ အခ ုလိေုနတဲေ့အာက်ဆဂီျင် 

ြပဿနာ၊    ခုတင်မရှိတဲ့ြပဿနာ၊   ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းေတွ      ပင်ပန်းတဲ့ြပဿနာေတွလည်း 

ေလျာ့သွားမယ်။  ကာကွယ်ေဆးေကာင့်   ဒီလို 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမ လ  င်းေတွကို   ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ 

ကာကွယ်၊  ထိန်းချပ်၊  ကုသတဲ့အပိုင်းမှာလည်း 

အားစိုက်ရတာ ေတာ်ေတာ် ေလျာ့သွားပါမယ်။ 

ကာကွယ်ေဆးကို လူတိုင်းမရခင်ကာလမှာ 

ပါးစပ်ှာေခါင်းစည်းတပ်၊ လက်ေဆး၊ ခပ်ခွာခွာေန 

ဒါကိ ုတဲွလပ်ုရပါဦးမယ်။ ဒှီစ်မှာ ဦးတည်တဲအ့ပ်ုစရုဲ 

ထက်ဝက်ေလာက်ကိ ု   ထိုးှံမယ်။  လာမယ့်ှစ် 

ှစ်ဝက်ေလာက်မှာ ရည်ရယ်ထားတ့ဲဦးတည်အုပ်စု 

အားလုံးနီးပါးေလာက်ကို    ထိုးှံိုင်မယ်ဆိုရင ်

က န်ေတာ်တိုိုင်ငံက  ကာကွယ်ေဆးလ မ်း ခံမ  

ေကာင်းတဲ့ိုင်ငံြဖစ်လာမယ်။     လူအုပ်စုထဲမှာ 

တစ်ေယာက်ကေန တစ်ေယာက်ကူးဖို မလွယ်ေတာ ့

ဘူး။ ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ လူတိုင်းမှာ ခုခံအား 

ရှိေနပီြဖစ်လိုပါ။ 

အဲဒီအခါ   ိုင်ငံရဲ   စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ 

ပညာေရး ဒါေတွအကုန်လုံးြပန်ပီး ဖွံဖိးလာမယ်။ 

ကိုဗစ်ေကာင့် ပိတ်ခဲ့ရတာေတွ၊ Stay at Home 

ေနခ့ဲရတာေတွက ေရာဂါြဖစ်ပွားမ  ကျဆင်းလာတ့ဲ 

အေပ မှာ မူတည်ပီး အကုန်လုံးတြဖည်းြဖည်းနဲ  

ြပန်ပီးပွင့လ်ာမယ်။ အဒဲအီခါ က န်ေတာ်တုိုိင်ငံက 

ကိဗုစ်ကိ ုေကျာ်လွန်ပီး ြပန်လည်ဖံွဖိးတုိးတက်တ့ဲ 

လမ်းေကာင်းေပ အထိကို တက်သွားိုင်ပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးှံေရးက အေရးပါတဲ့ 

လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်တယ်။ အားလုံးကလည်း ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေပးဖို   လိုပါတယ်။    ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ ်စပီး 

ကာကွယ်မယ်။ မသိားစကုိ ုကာကွယ်မယ်။ ရပ်ရာကိ ု

ကာကွယ်မယ်။ ဒါဆိုရင် မိမိိုင်ငံအတွက်လည်း 

တာဝန်ေကျပါတယ်။ ဒါေကာင့်  အလွန်အကျိး 

ေကျးဇူးရှိတဲ ့လုပ်ငန်းြဖစ်ပါတယ်။    ေနာက်ထပ် 

လာမယ့လ်  င်းေတကွိလုည်း မကီးေအာင် ကာကွယ် 

ေပးိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အစီအစ်မှး။ ။ ဆရာအ့ေနနဲ    အြခားြဖည့စွ်က် 

   ေြပာကားလိတုာ   ရိှရင်လည်း 

ေြပာကားေပးပါ။

ေဒါက်တာသန်းိုင်စိုး။ ။ ကမ ာ့      ကျန်းမာ ေရး 

   အဖွဲက   “လူတိုင်း 

ကာကွယ်ေဆးထိုးသင့်တယ်”   လို  ေထာက်ခံ 

ေြပာကားထားပါတယ်။ ေနာက်ပီး မမိအိတွက်ရတဲ ့

ကာကွယ်ေဆးက     အေကာင်းဆုံးြဖစ်တယ်။ 

Sinopharm နဲ  Sinovac ကာကွယ်ေဆးေတဆွိတုာ 

ိုင်ငံတကာကို ထုတ်ေရာင်းတဲ့အခါ အေမရိကန် 

ေဒ လာ ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ  ေရာင်းပါတယ်။ ှစ်ခါ 

ထုိးမယ်ဆုိရင် ေဒ လာ ၆၀ ေကျာ်ေလာက် ကျပါတယ်။ 

ြမန်မာေငွနဲဆိုရင ်    ှစ်ခါြပည့်ရင ်  ကိုးေသာင်း၊ 

တစ်သိန်းနီးပါးကျပါတယ်။   အိ ိယကထွက်တဲ့ 

Covishield ကေတာ ့သက်သာပါတယ်။ တစ်ခါစာ 

ဆိုရင်  ေလးေဒ လာ၊  ှစ်ခါထိုးရင်  ရှစ်ေဒ လာ 

ေလာက်ကျတယ်။

ဒါေတွကို ိုင်ငံေတာ်အပိုင်း၊ အလှရှင်ေတွ 

အပိုင်းနဲ     တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံကလည်း 

လှဒါန်းတာရိှပါတယ်။ က န်ေတာ်တုိက ကာကွယ် 

ေဆးကိ ုအခမဲထ့ိုးံှရတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒလီိရုေနတဲ ့

အချနိ်မှာ ပူးေပါင်းပါဝင်ထိုးှံပီး အားလုံးအတူတူ 

ကာကွယ်ဖိုလိုပါတယ်။ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါကို 

ေရရှည်အုိင်တုိက်ုိင်ဖုိ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှကပါ 

စိုလို    က န်ေတာ်  ဒီေနရာကေန တိုက်တွန်း 

ေြပာကားလိုပါတယ်။

အစီအစ်မှး။ ။ အခုလို ြပည့်ြပည့်စုံစုံေြဖကား

   ေပးတဲအ့တွက် ေကျးဇူးတင်ပါ 

တယ်။ 

ကာကွယ်ေဆးေတ ွ အများကီးထိုးံှေပးေနတဲအ့ခါ  လတူိင်ုးလတူိင်ုးရဲ 

ခ ာကိုယ်ထဲမှာ ပဋိပစ ည်းရှိတဲ့အခါ ကာကွယ်တဲ့ဓာတ်ေတွများလာတယ်။ 

ပိုးက အဲဒီလူအုပ်စုထဲကို ဝင်ေရာက်ဖို မလွယ်ေတာ့ဘူး။ မျိးေြပာင်းလို 

ဝင်ေရာက်လာခဲရ့င်ေတာင် ထပ်ပီးမျိးပွားဖိုမလွယ်တဲအ့ခါ အဲဒလီိ ုကာကွယ် 

ေဆးလ မ်း ခံ မ များတဲ ့  ိင်ုငံကီးေတ ွေအးေအးေဆးေဆး  ေနိင်ုပါတယ်။    

အခု ‘ဒယ်လ်တာ’ ဝင်လာလည်း သပ်ိပီးစတ်ိမပေူတာတ့ဲ ့အေနအထားြဖစ်ေန 

တာကို ေတွိုင်



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

မွမ်ဘိုင်း   ဇူလိုင်   ၂၃

အိ ိယိင်ုင ံ အေနာက်ဘက်တွင် 

မိုးသည်းထန်စွာ    အဆက်မြပတ် 

ရာသွန်းမ ေကာင့ ်  ေြမပိမ များ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ    ၃၆ ဦးထက် 

မနည်းေသဆုံးပီး အများအြပား 

ေပကျင်း ဇူလိုင် ၂၃

တတ်ုအစိုးရသည် ဇလူိင်ု ၂၂ ရက်အထ ိိင်ုငအံတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလံုးေရ ၁ ဒသမ ၅ သန်းေကျာ် သံုးစဲွခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း 

တုတ်အမျိးသားကျန်းမာေရးေကာ်မရှင်က ယေနေကညာသည်။

တုတ်အစိုးရသည် ယခုှစ်မတ်လေှာင်းပိုင်းမှစ၍ ိုင်ငံအတွင်း 

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ    အစီအစ်ကို    အရှိန်ြမင့် 

လုပ်ေဆာင်လာခဲ့သည်။ 

ထိုြပင် တုတ်အစုိးရသည် ယခှုစ် ဇလူိင်ု ၈ ရက်အထ ိကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ၂၂ မျိး လက်ေတွ စမ်းသပ်မ ြပလုပ်လျက်ရှိပီး 

ယင်းတိုအနက်  ကာကွယ်ေဆးေလးမျိးကိ ုေစျးကွက်၌ ေရာင်းချလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

လတ်တေလာ တုတ်ိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

အစလုိက်ုအပံလိက်ုထိုးံှမ  အစအီစ်သည် အသက် ၁၈ ှစ်ှင့ ်အထက် 

အရယ်ေရာက်ပီးသူများကို  အဓိကရည်ရယ်ပီး   ထိုးှံေပးလျက်ရှိ 

သည်။ 

သုိေသာ် တုတ်ုိင်ငံအတွင်းရိှ ြပည်နယ်များ၊ ေဒသများှင့် ေဒသ ရ 

အုပ်ချပ်မ အဆင့်ေဒသများသည ်အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် ၁၇ ှစ်အကား 

ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ  

အစအီစ်ကိ ုစတင်ေတာမ့ည်ြဖစ်ေကာင်း ယခှုစ် ဇလူိင်ုလလယ်ပိင်ုးက 

ေကညာခဲ့ကသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

ဗန်ေကာက်    ဇူလိုင်    ၂၃

ထိင်ုးုိင်ငံ၌ ယေနတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၁၄၅၇၅ ဦး   ထပ်မံေတွရိှခ့ဲရာုိင်ငံအတွင်း  ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၄၆၇၇၀၇ ဦး ရိှလာခဲ ့

ေကာင်း ထုိင်းုိင်ငံ ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါဆုိင်ရာ စီမံခန်ခွဲ 

ေရးအဖွဲက ေြပာကားသည်။ 

အလားတူ  ိုင်ငံအတွင်း   ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ 

ေကာင့ ်၁၁၄ ဦး   ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ   ိုင်ငံအတွင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၃၈၁၁ ဦး 

ရှိလာသည်။

 မိေတာ်ဗန်ေကာက်ှင့ ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိ

ြပည်နယ်များတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ

၆၀၈၅ ဦး ေတွရှိခဲ့သည်။

အဆိုပါေဒသများတွင် ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ များ       ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်။

လက်ရိှအချန်ိအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးအလုံးေရ ၁၅ ဒသမ ၄ သန်း  ထိုးံှေပးခဲရ့ာတွင် 

ိင်ုငသံား ၃ ဒသမ ၅ သန်းမှာ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကမ်ိ 

စလံုးထုိးံှပီးြဖစ်သည်။ ယခှုစ်ကန်ုတွင် ိင်ုငလံဦူး 

ေရ၏  ၇၀ ရာခိင်ု န်းကိ ု ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးိင်ုရန် 

ထိုင်းိုင်ငံက ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

ေဂျုဆလင ် ဇူလိုင် ၂၃

အစ ေရးိင်ုင၌ံ    ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၈၅၇၅၅၄  ဦး  

ရှိလာေကာင်း       ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက  ယေနေြပာကား 

သည်။ 

အလားတူ   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေကာင့ ်ေသဆုံးသူေပါင်း ၆၄၅၇ 

ဦးရိှပီး ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါပိုးေတွဆ ဲ

လနူာ ၁၀၁၉၄ ဦးရိှေကာင်း    သရိ 

သည်။   ိုင်ငံအတွင်း    ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်     သက်သာလာသေူပါင်း 

၈၄၀၉၀၃ ဦးရိှေကာင်း သရိသည်။ 

ိုင်ငံအတွင်း    ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးံှရာတွင် အသံုးြပေသာ  Pfizer 

ကာကွယ်ေဆး၏ ထိေရာက်မ မှာ 

၃၇ ရာခိုင် န်းသို     ကျဆင်းသွား 

ေကာင်း ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန 

ထိုင်းိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရသ ူ၁၄၅၇၅ ဦး ထပ်မံေတွရှ ိ

အိ ိယိုင်ငံ၌ ေြမပိမ ေကာင့ ် ၃၆ ဦးထက်မနည်းေသဆုံးပီး အများအြပားေပျာက်ဆုံး
ေပျာက်ဆုံး        လျက်ရိှေကာင်း 

အာဏာပိုင်များက  ယေနေြပာ 

ကားသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထ ိ  ၄၀ ထက် 

မနည်း     ေပျာက်ဆုံးလျက်ရှိပီး  

၎င်းတိုကို    ကယ်တင်ိုင်ရန် 

ကိးပမ်း     လုပ်ေဆာင်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း ေဒသဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသ ူ

တစ်ဦးက ေအအက်ဖ်ပီ  သတင်း 

ဌာနသို       ေြပာကားသည်။  မိုး

သည်းထန်စွာရာသွန်းမ ေကာင့ ်

မဟာရာ့ရ ထရာြပည်နယ် ုိင်ဂါတ် 

ခိုင်၌   ေြမပိမ သုံးခု ြဖစ်ပွားခဲ ့

ပီးေနာက်     ၃၆ ဦး    ေသဆုံးခဲ့ 

သည်။

မိုးသည်းထန်စွာ   ရာသွန်းပီး 

ေရကီးေရလ ံမ များ    ြဖစ်ပွားကာ 

လေူထာင်ှင့ခ်ျ ီ  ပတ်ိမေိနသြဖင့ ်    

အိ ိယေရတပ်ှင့်   ေလတပ်တို 

သည်         ကူညီကယ်ဆယ်ေရး 

လုပ်ငန်းများတွင ်          ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်လာေကာင်း    သိရ 

သည်။ သိုေသာ် ေြမပိမ ေကာင့ ်

မွန်ဘိုင်းှင့်    ဂိုယာမိအကား 

အေဝးေြပးလမ်းမ        အပါအဝင်  

ကားလမ်းများကိ ု ပိတ်မိသွားပီး 

ကူညီကယ်ဆယ်ေရးလပ်ုငန်းများ      

ေှာင့ေ် ှကန်ကာေစခဲေ့ကာင်း      

သိရသည်။ 

အိ ိယေရတပ်သည ်    ကူညီ 

ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ   ခုနစ်ဖွဲကို 

အခင်းြဖစ်ပွားသည့်ေနရာများ၌ 

ြဖန် ကက်ထားေကာင်း    သိရ 

သည်။

အိ ိယ        မုိးေလဝသဌာန၏ 

ခန်မှန်းချက်အရ မဟာရာရ့ ထရာ 

ြပည်နယ်တွင်       လာမည့်ရက ်

အနည်းငယ်အတွင်း       မိုးသည်း 

ထန်စွာရာသွန်းိင်ုေကာင်း  သရိ 

သည်။

ကိုးကား - ေအအက်ဖ်ပီ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အစ ေရးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၈၅၇၅၅၄ ဦးရှိလာ 

ကေြပာကားသည်။ ုိင်ငံအတွင်း 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ဒယ်လ်တာဗဇီ 

ေြပာင်းဗိင်ုးရပ်စ်  ကူးစက်ြပန်ပွား 

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

 ိင်ုငအံတွင်း လေူပါင်း ၅ ဒသမ 

၇၆ သန်းနီးပါးမှာ ကာကွယ်ေဆး

တစ်ကမ်ိထိုးံှပီးစီးသမူျားြဖစ်ပီး 

လူေပါင်း ၅ ဒသမ ၂၈ သန်းမှာ 

ကာကွယ်ေဆး    ှစ်ကိမ်ထိုးှံ 

ပီးစီးသူများြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

တုတ်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေကျာ ်သုံးစွဲခဲ့ပီးြဖစ်

ေမာ်စကို   ဇူလိုင်   ၂၃ 

ုရှားိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၃၈၁၁ ဦး 

ထပ်မံစစ်ေဆးေတွရှိခဲ့ရာ   ိုင်ငံအတွင်း၌ 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူေပါင်း    ၆၀၃၀၂၄၀  

ရှိလာေကာင်း   ုရှားိုင်ငံေရာဂါတုံြပန်ေရး 

စင်တာက ယေနေြပာကားသည်။ 

ုရှားိုင်ငံ၌ ၂၃၈၁၁ ဦး ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရ
အလားတူ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

၇၉၅ ဦး  ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ    အဆိုပါေရာဂါ 

ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါငး် ၁၅၂၂၉၆ ဦးရှိလာ 

သည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

၂၂၅၄၇ ဦး ေရာဂါမှ   ြပန်လည်သက်သာလာ 

သည့်အတွက် ေဆးုမံျားမှ ြပန်လည်ဆင်းသွား 

ခဲ့ရာ  ကျန်းမာေရးအေြခအေန  ြပန်လည် 

ေကာင်းမွန်လာသေူပါင်း ၅၄၅၀၀၀၄ ဦး ရိှလာ 

သည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ ုိင်ငံတစ်ဝန်း၌ ြပည်သ ူ

၁၅၉ သန်းေကျာ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ရှိ၊ 

မရိှ   စစ်ေဆးမ များ  လုပ်ေဆာင်ပီးြဖစ်သည်။

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်



ဇူလိုင်  ၂၄၊   ၂၀၂၁

ရီယိုဒီဂျေနးိုး  ဇူလိုင်  ၂၃ 

ဘရာဇီးိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း  ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့် ၁၄၁၂ ဦး  ထပ်မေံသဆုံး 

ခဲရ့ာ ိင်ုငအံတွင်း၌ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၅၄၇၀၁၆ ဦးရိှလာေကာင်း ဘရာဇီးကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက ယေန  သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်- 

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၄၉၇၅၇ ဦး    ထပ်မစံစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ     ိုင်ငံအတွင်း၌      ေရာဂါကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၁၉၅၂၃၇၁၁ ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။ 

တတိယအများဆုံး

ဘရာဇီးုိင်ငံသည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက် 

ခံရသည့်  ကမ ာ့ိုင်ငံများအနက ် အေမရိကန်ိုင်ငံ 

ဂျကာတာ ဇူလိုင်၂၃

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌      လွန်ခဲ့ေသာတစ်ရက်အတွင်း  

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်ခရံသ ူ၄၉၀၇၁ ဦး ေတွရိှ 

ခဲ့ေသာေကာင့ ်     ိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၃၀၈၂၄၁၀ ရိှလာပီး  လွန်ခဲေ့သာ 

တစ်ရက်အတွင်း   ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ေကာင့ ်

၁၅၆၆ ဦး    ထပ်မံေသဆံုးေသာေကာင့်    ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆံုးသူေပါင်း ၈၀၅၉၈ ဦး 

ရိှလာေကာင်း   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  ယေန  

ေြပာကားသည်။ 

အလားတူိုင်ငံအတွင်း     ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါမှ 

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူေပါင်း ၂၄၃၁၉၁ ဦးရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။   ိုင်ငံအတွင်းရှိ   ြပည်နယ် ၃၄ 

ခုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ပျံှံေနပီး အချိ 

ေဒသများတွင်    ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်မ များ ြမင့တ်က်လျက်ရိှေကာင်း သရိသည်။

ိင်ုငအံတွင်း ကာကွယ်ေဆးထိုးလပ်ုငန်းများကိ ု

လက်ရှိအချနိ်၌      အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ေန 

ေကာင်း သရိသည်။ လက်ရိှအချန်ိတွင် ိင်ုငအံတွင်းရိှ 

ေဒသအများအြပား၌   အသွားအလာကန်သတ်မ  

များကို ချမှတ်ထားေကာင်း သိရသည်။

ိင်ုငအံတွင်း  ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ များ 

ကိ ုထန်ိးချပ်ိင်ုပါက လက်ရိှအချန်ိတွင် ချမှတ်ထား 

ေသာ အသွားအလာကန်သတ်မ များကိ ုဇူလိုင် ၂၆ 

ရက်တွင် ေြဖေလ ာရ့န် အစိုးရက ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။ 

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-စိုးသူရ

အိ ိယိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ၄၂၀၁၅ ဦး ထပ်မေံတွရိှ

နယူးေဒလီ  ဇူလိုင်  ၂၃ 

အိ ိယုိင်ငံ၌  လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၃၅၃၄၂ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း  ၃၁၂၉၃၀၆၂ ဦးရှိလာေကာင်း     အိ ိယ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေနာက်ဆုံးရကန်ိးဂဏန်း 

များအရ သိရသည်။ 

အလားတ ူလွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့် ၄၈၃ ဦး ထပ်မံေသဆံုးခ့ဲရာ  ိင်ုင ံ

အတွင်း၌ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း 

၄၁၉၄၇၀ ရှိလာသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိအထိ ပုိးေတွဆဲလူနာ ၄၀၅၅၁၃ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ သိုေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း     ကိုဗစ်-၁၉လူနာ ၃၈၇၄၀ ေရာဂါမှ  

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့်အတွက ်  ေဆးုံများမ ှ

ြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျန်းမာေရးအေြခအေန  

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၃၀၄၆၈၀၇၉ ဦး 

ရှိလာပ ီြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

မနီလာ   ဇူလိုင်  ၂၃ 

ဖလိစ်ပိင်ုိင်ုင၌ံ  လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသ ူ၆၈၄၅ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ    ိုင်ငံအတွင်း၌    ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက ်

ခံရသူေပါင်း ၁၅၃၇၀၉၇ ဦးရိှလာေကာင်း ဖိလစ်ပုိင် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက ယေနသတင်းထတ်ုြပန် 

သည်။ 

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း  ေရာဂါကူးစက်မ  

ေကာင့် ေသဆုံးသတူစ်ဦးမ  မရိှခဲသ့ည့်အတွက် ိင်ုင ံ

အတွင်း ဗိင်ုးရပ်စ်ကူးစက်မ ေကာင့်  ေသဆုံးသ ူမလူ 

အေရအတွက်  ၂၆၈၉၁ ဦးမှာ  ေြပာင်းလဲြခင်းမရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။ 

လဦူးေရ သန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်ရိှသည့် ဖလိစ်ပိင်ု 

ိုင်ငံ၌  ြပည်သ ူ၁၅ သန်းေကျာ်အား ေရာဂါ ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်ပီးြဖစ်သည်။

လက်ရှိအချနိ်အထိ    ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်း 

ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ၄၇ ဦးရှိပီး ယင်းတိုအနက် 

သုံးဦး ေသဆုံးေကာင်း သိရသည်။ 

ဒယ်လ်တာဗီဇေြပာင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ ကို 

ကာကွယ်ရန် မေလးရှား၊ ထိင်ုး၊ အင်ဒိနုီးရှား၊ အိ ိယ၊ 

ပါကစ တန်၊ နေီပါ၊ ဘဂ  လားေဒရ့ ၊ သရီလိက  ာ၊ အိမုန် 

ှင့်  အာရပ်ေစာ်ဘွားများ  ြပည်ေထာင်စုိုင်ငံများမ ှ

ခရီးသည်များအား  ဇလူိင်ု ၃၁ ရက်အထ ိ ြပည်ဝင်ခွင့် 

ပိတ်ပင်ထားေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံ၌ ၆၈၄၅ ဦး ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့ ်၁၅၆၆ ဦး ထပ်မံေသဆုံး

ဘရာဇီးိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ေကာင့် ေသဆုံးသူေပါင်း ၅၄၇၀၁၆ ဦးရှိလာ

ပီးေနာက် ေသဆုံးသအူေရအတွက် ဒတုယိအများဆုံး 

ြဖစ်ပီး  ေရာဂါကူးစက်မ တွင်  အေမရိကန်ှင့် 

အိ ိယိုင်ငံတိုပီးေနာက်  ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

အေရအတွက် တတိယအများဆုံးြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံအတွင်းရှိ  ေဆးုံများတွင်  ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူများှင့် ြပည့်ှက်လျက်ရှိပီး 

ြပည်သတူစ်သန်ိးလ င် ၂၆၀ ေသဆုံးလျက်ရိှေကာင်း 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရ 

သည်။

ခံယူပီးြဖစ်

လက်ရှိအချနိ်အထိ  ြပည်သ ူ၁၂၈ သန်းနီးပါး 

သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ပထမအကမ်ိ 

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၎င်းတိုအနက် ၃၆ သန်းသည် 

ကာကွယ်ေဆး  ှစ်ကိမ်စလုံးထိုးှံမ    ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ကမ  ာတစ်ဝန်း

 ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 

ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၁၉၃၅၈၄၆၅၄

 ဦး

ေသဆုံးသူ

၄၁၅၄၈၂၁ 

ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ

၁၇၅၈၆၂၀၃၃
ဦး



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

အင်းစိန်အကျ်းေထာင်တွင် ဆူပူမ ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

မီဒီယာများ၏ ေမးြမန်းချက်ှင့ ်ြပန်လည်ေြဖကားချက်

ေမး။  အင်းစိန်အကျ်းေထာင်မှာ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ေန  နံနက် ၇ 

နာရ ီမနိစ် ၂၀ မှာ အကျ်းေထာင်အတွင်း ထန်ိးသမ်ိးထားတဲ ့

အချပ်သားများ  ဆူပူမ ြဖစ်ပွားခဲ့တယ်လို   သိရပါတယ်။   ဒီဆူပူမ နဲ  

ပတ်သက်ပီး သိလိုပါတယ်။ 

ေြဖ။  ၂၀၂၁ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ မှာ 

ထိန်းသိမ်းထားတဲ ့ အချပ်သားေတွကေနပီးေတာ ့  ဆူပူမ  

ြဖစ်တာရိှပါတယ်။ ဆပူမူ ြဖစ်တဲ ့အချန်ိမှာပ ဲတာဝန်ရိှတဲ ့ရန်ကန်ုတိင်ုး 

ဦးစီးမှး၊  န်မှးတို၊ အင်းစိန်ေထာင်ပိုင်တိုက ဆူပူမ ြဖစ်တဲ့ အချပ် 

သားေတကွိ ု သွားေရာက်ေတွဆုံပီးေတာ ့  သတူိုရဲ   လိလုားချက်ေတ၊ွ 

ေတာင်းဆိခုျက်ေတ ွသွားပီး ေမးြမန်းတယ်။ ညိ  င်းပီးေတာ ့ေဆွးေွး 

ေပးတယ်။ ေဆွးေွးမ ကိ ုသတူိုက လက်ခံပီးေတာ ့၉ နာရခဲွီေလာက်မှာ  

ေအးေဆးြဖစ်သွားပါပီ။ 

 သူတို ေတာင်းဆိုချက်ေတွကေတာ့ အကျ်းေထာင်က 

ထန်ိးသမ်ိးထားတဲအ့ဖဲွေတ ွိင်ုငေံတာ်အေနနဲ စစိစ်ပီးေတာ ့ြပန်လ တ် 

ေပးတဲ့အချနိ်မှာ     မပါတဲ့အဖွဲေတွက   ေတာင်းဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ 

ိုင်ငံေတာ်အေနနဲ   ပထမတစ်ေခါက်   ၆   လပိုင်းမှာတုန်းကလည်း 

စိစစ်ပီးေတာ ့    ြပန်လ တ်ေပးရမယ့်သူဆိုရင ်    လ တ်ေပးခဲ့တာပဲ၊ 

အခုလည်း ြပန်လ တ်ေပးတယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းကျေတာ ့တချိ 

အမ ေတကွ ကိဗုစ်-၁၉ ေကာင့ ်မစစ်ေဆးိင်ုေပမယ့ ် ြပစ်ဒဏ်ကျတဲ ့

ကာလေလာက်နဲ     တူညီတဲ့    အေနအထားေတွ   ြဖစ်တာေပါ့။ 

အဲဒါေကာင့်   ဒါေတွကို   စိစစ်ပီးေတာ ့    ြပန်လ တ်ေပးတာေပါ့။  

အဲဒီအေပ မှာ မူတည်ပီးေတာ ့သူတိုကကျေတာ ့မပါဘူးေပါ့။ သူတို 

ကိပု ဲမတရားဖိှိပ်သလိမုျိး ယဆူပီးေတာ ့ သတူိုက ဆပူမူ ြဖစ်ေအာင် 

လုပ်တာေပါ့။ 

ေထာင်ဝင်စာနဲ  ပတ်သက်ပီးေတာ ့ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ြဖစ်ပွားတဲ ့

အချန်ိကစပီး ေထာင်ဝင်စာဧည့သ်ည် ေတွဆုခွံင့က်ိ ုဆိင်ုးငံထ့ားတယ်။  

ဆိုင်းငံ့ထားတဲ ့အဓိကအေကာင်းရင်းက ကိုဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ  န်း 

ကလည်း  များတယ်၊   ကူးစက်မ ကလည်း   ြမန်ဆန်တဲ့အတွက် 

ေထာင်ဝင်စာေတွဆုံတဲ ့    လူေတွက  အများကီးေပါ့။ ဒီအကျ်း 

ေထာင်မှာ ရှိတဲ့လူေတွအကုန်လုံးကိ ုအြပင်ကလူေတွအကုန်လုံးက  

လာေတွတဲအ့ချန်ိမှာ လစူလုေူဝးြဖစ်ေပ မှာေပါ။့ အဒဲေီတာ ့လစူလုေူဝး 

ြဖစ်မှာကုိ စုိးရိမ်တ့ဲအေနနဲ  ေထာင်ဝင်စာေတွဆံုြခင်းကုိ ဆုိင်းင့ံထား 

တာေပါ။့ ေထာင်ဝင်စာမေတွဆုရံေပမယ့ ်အထမှဲာရိှတဲ ့အကျ်းသား၊  

အချပ်သားေတကွိ ုကျန်တဲ ့အြပင်က သတူိုရဲ  မဘိေဆမွျိးေတကွေတာ ့

ေထာင်ဝင်စာ  ပါဆယ်ပစ ည်း  ေပးလိုရပါတယ်။ အဒဲါကိေုတာ ့လက်ခ ံ

ေဆာင်ရက်ေပးထားပါတယ်။  

ပီးရင ် အြပင်က  မိဘေဆွမျိးေတွနဲ   အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို 

စာေရးသားခွင့်ေတွကို စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားပါတယ်။ အကျ်း 

ေထာင်ရဲ အစအီစ်နဲေပါေ့နာ်။ ပီးရင် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ေပါ။့  

အကျ်းေထာင် လာအပ်ကတည်းက၊ အကျ်းေထာင်ကေန လက်ခံ 

ကတည်းက သူတိုကို ေထာင်ဝင်ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက်ဆိုတာ  

ရိှတယ်။ အဒဲလီိမုျိးစစ်ေဆးပီးေတာမှ့ လက်ခတံယ်။ ကပ်ေရာဂါေတ ွ 

မြဖစ်ခင်တုန်းကလည်း အကျ်းေထာင်ကုိလာအပ်တ့ဲ ဘယ်အကျ်း 

သား၊ အချပ်သားမဆို ေထာင်ဝင်ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးချက်ဆိုတာ  

ရိှတယ်။ အဒဲါကိ ုစစ်ကိ ုစစ်ရတယ်။ စစ်ပီးေတာမှ့ သတူိုရဲကျန်းမာေရး 

ေကာင်းမွန်မ  ရိှ/မရိှ၊ ခ ာကုိယ်မှာ ဘာအနာတရရိှသလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်  

ကျန်တဲဘ့ာေရာဂါေတရိှွသလ။ဲ ဒါေတ ွေသချာစစ်ေဆးစစိစ်ပီးေတာမှ့ 

လက်ခတံာပါ။ အဒဲလီိဘုာေကာင့ ်လက်ခသံလဆဲိရုင် ဒအီကျ်းသား၊ 

အချပ်သားတစ်ေယာက်က     အကျ်းေထာင်မှာ   ထားသင့်လား၊ 

မထားသင့်ဘဲနဲ  အြပင်ေဆးုံမှာပ ဲတင်ထားရမယ့် လူလားဆိုတာ  

ေသချာစစ်ေဆးတာ။  ေြပာချင်တာကေတာ့   ဒဏ်ရာေတွဗရပွနဲ  

လာအပ်တယ်ဆိုရင ်အကျ်းေထာင်မှာပ ဲထိန်းသိမ်းထားလိုအဆင်

မေြပဘူးဆိရုင် ြပင်ပေဆးုတံစ်ခါတည်း တင်ပိုပီးေတာ ့ကသုေပးတာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

အင်းစိန်အကျ်းေထာင်တွင် ဇူလုိင် ၂၃ ရက် နံနက်ပုိင်းက ဆူပူမ ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာများ၏ ေမးြမန်းချက်ကုိ အကျ်းဦးစီး 

ဌာနမှ ဒုတိယ န်ကားေရးမှး ဦးချမ်းေအးေကျာ်က ြပန်လည်ေြဖကားခဲ့သည်။

စစ်ေတွ     ဇူလိုင်    ၂၃

ိုင်ငံေတာ်       စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏       အမိန်အမှတ ်

၁၄၇/၂၀၂၁   အရ   ၂၀၂၁   ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ   ၁   ရက်ေနှင့် 

ယင်းေန      မတိင်ုမကီာလအတွင်း 

ြပစ်မ များအနက်  သတ်မှတ်ချက် 

ကိုက်ညီေသာ     စစ်ေတွအကျ်း 

ေထာင်မှ   အချပ်သား၊   အချပ်သ ူ 

၁၃ ဦးကိ ုအမ ပတ်ိသမ်ိးကာ ယေန 

နနံက်ပိင်ုးက   လ တ်ေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။

ဆုံးမဩဝါဒစကား ေြပာကား

အဆိုပါ အမိန်အရ စစ်ေတွ 

အကျ်းေထာင်တွင် အချပ်ကျေန 

ေသာ  သတ်မှတ်ချက်ှင့က်ိက်ုည ီ 

သည့်   စစ်ေတွမိနယ်မ ှ  အချပ် 

သား ၁၂  ဦးှင့်  အချပ်သူတစ်ဦး   

စုစုေပါင်း ၁၃ ဦးကို   ြပည်နယ် 

စစ်ေတွအကျ်းေထာင်မ ှအချပ်သား၊ အချပ်သူ ၁၃ ဦးလ တ်ေပး

အကျ်းဦးစီးဌာန၊     န်ကား 

ေရးမှး   ဦးချစ်လွင်ှင့်   စစ်ေတွ 

ခိင်ုရတဲပ်ဖဲွမှး ဒတုယိရမှဲးကီး  

လှဦးတိုက   ဆုံးမဩဝါဒအမှာ 

စကားေြပာကားကသည်။

ထိုေနာက်     စစ်ေတွခိုင် 

ရဲတပ်ဖွဲမှးထ ံ   အချပ်သားများ 

အား    လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ပီး 

စစ်ေတွမိ     မိမရဲစခန်းမှးက 

ေမာ်ေတာ်ယာ်ြဖင့ ်အချပ်သား၊ 

အချပ်သမူျားကိ ု၎င်းတို၏ ေနအမ်ိ 

အသီးသီးသို    လိုက်လံပိုေဆာင ်

ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ဇူလိုင် ၂၃ ရက် ည ၈ နာရီ ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိ လူနာသစ် ၅၅၀၆ ဦး ေတွရှိ

(၂၃-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

(၂၂-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၂၃-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည(၈:၀၀)နာရီအတွင်း ဓာတ်ခဲွနမူနာ 

စုစုေပါင်း (၁၃,၄၈၇)ခုအား စစ်ေဆးပီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ ်(၅,၅၀၆)

ဦး ေတွရိှရပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထ ိဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုေပါင်း (၃,၀၄၉,၁၆၃) ခုအား စစ်ေဆးခဲ့ပီး 

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာ စုစုေပါင်း (၂၅၈,၈၇၀) ဦး ရှိပီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးံုဆင်းခွင့်ရရိှသူ(၃,၀၉၅)ဦးြဖစ်သြဖင့် ယေနအထိ စုစုေပါင်း (၁၇၇,၀၂၁)ဦး ေဆးုံ 

မှ ဆင်းခွင့်ရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့် ထပ်မံေသဆုံးသူ(၃၂၆)ဦးရှိသြဖင့် ယေနအထိ 

ေသဆုံးသူ စုစုေပါင်း (၆,၄၅၉) 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

(၂၃-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန်   ၃၅၂၁၄၃၉၉ ၂၉၄၇၈၁၈၆ ၆၂၆၁၇၉

၂။ အိ ိယ ၃၁၂၉၃၀၆၂ ၃၀၄၆၈၀၇၉ ၄၁၉၅၀၂

၃။ ဘရာဇီး ၁၉၅၂၄၀၉၂ ၁၈၂၅၉၇၁၁ ၅၄၇၁၃၄

၄။ ုရှား ၆၀၇၈၅၂၂ ၅၄၅၀၀၀၄ ၁၅၂၂၉၆

၅။ ြပင်သစ်  ၅၉၃၃၅၁၀ ၅၆၆၉၀၈၃ ၁၁၁၅၆၅

၆။ ဗိတိန် ၅၆၀၂၃၂၁ ၄၄၂၇၅၃၃ ၁၂၈၉၈၀

၇။ တူရကီ ၅၅၆၃၉၀၃ ၅၄၀၅၃၃၉ ၅၀၇၆၁

၈။ အာဂျင်တီးနား ၄၈၁၂၃၅၁ ၄၄၄၇၉၅၃ ၁၀၃၀၇၄

၉။ ကိုလံဘီယာ ၄၆၉၂၅၇၀ ၄၄၄၉၀၂၇ ၁၁၇၈၃၆

၁၀။ အီတလီ ၄၃၀၂၃၉၃ ၄၁၁၉၆၀၇ ၁၂၇၉၂၀

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၃၀၈၂၄၁၀ ၂၄၃၁၉၁၁ ၈၀၅၉၈

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၁၅၃၇၀၉၇ ၁၄၅၅၁၃၇ ၂၆၈၉၁

၃။ မေလးရှား ၉၈၀၄၉၁ ၈၂၅၃၈၇ ၇၇၁၈

၄။ ထိုင်း ၄၆၇၇၀၇ ၃၂၀၁၅၂ ၃၈၁၁

၅။ ြမန်မာ ၂၅၈၈၇၀ ၁၇၇၀၂၁ ၆၄၅၉

၆။ ဗီယက်နမ် ၇၈၂၆၉ ၁၃၄၂၁ ၃၇၀

၇။ ကေမ ာဒီးယား ၇၁၂၄၄ ၆၃၄၇၄ ၁၂၂၂

၈။ စင်ကာပူ ၆၃၉၂၄ ၆၂၅၇၆ ၃၆

၉။ လာအို ၄၃၄၂ ၂၁၇၄ ၅

 ၁၀။ ဘူိုင်း ၃၁၁ ၂၆၉ ၃

ိ ် ါ ါ ိ ိ

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
 ကိုဗစ်-၁၉ မှ 

ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများကို   ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့ြ်ပေပးလျက်ရိှရာ အများြပည်သ ူအလပ်ု 

ပိတ်ရက်ရှည်အြဖစ ်   သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ 

အတွင်း၌လည်း  အဆင်ေြပေချာေမွစွာ တင်သွင်းိင်ု 

ေရးအတွက် သက်ဆိင်ုရာဌာနများမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

သည် ညိ  င်းထားသည့် SOP များှင့်အညီ လွယ်ကူ 

ြမန်ဆန်ိုင်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပး

လျက်ရှိသည်။ 

ဇလူိင်ု ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆိပ်မှ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ် ၂၆၈၉ လုံး 

အပါအဝင် မူဆယ်၊ ြမဝတီ၊  တာချလီိတ်၊  ထီးခီး၊ 

ချင်းေရ ေဟာ်၊    ေကာ့ေသာင်းကုန်သွယ်ေရးစခန်း

များမှ      ေအာက်ဆီဂျင်အရည်   (Bowser) 

ယာ်သံုးစီးြဖင့်  ၄၈  တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင်အရည်အုိး 

၂၁ တန်၊ အိမ်သုံး  ေအာက်ဆီဂျင်စက် (Oxygen 

Concentrator)  ၄၁၀၃  ခု၊  Test Kit  ၁၂၃၅၀ ၊ 

ှာေခါင်းစည်း  ၇၅  တန်  တင်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။ 

အထက်ပါပစ ည်းများအား   ကုမ ဏီ  ၃၃ ခုမှ  

ယာ်စီးေရ  ၅၂ စီးြဖင့် တင်သွင်းလာြခင်းြဖစ်သည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရး 

ပစ ည်းများ  တင်သွင်းရာတွင ် ိုင်ငံေတာ်မှ ေရာဂါ 

ထိန်းချပ်မ အတွက် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်လျက်ရှိ 

သည့ ်ဇလူိင်ု ၁၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထ ိေမာ်ေတာ်ယာ် 

အစီး  ၃၅၀ ြဖင့် ေအာက်ဆီဂျင်အရည ် (Bowser) 

ယာ်ြဖင့ ် ၄၅၅ တန်၊ ေအာက်ဆဂီျင်အရည်အုိး ၂၆၈ 

တန်၊ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွအိုး ၆၂ တန်၊ အိမ်သုံး 

ေအာက်ဆီဂျင်စက ် ၂၅၂၇၇ ခု၊ Test Kit  ၁၄၆၈၅၀၊ 

ှာေခါင်းစည်း ၆၁၇ တန် တင်သွင်းခွင့်ြပခ့ဲပီးြဖစ်သည်။

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး

ဌာနအေနြဖင့ ် ကိဗုစ်-၁၉  ကူးစက်ေရာဂါ  ကာကွယ် 

ကုသေရးပစ ည်းများ  တင်သွင်းရာတွင ်  လွယ်ကူ 

ြမန်ဆန်ိုင်ေရးအတွက်  သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့ ်  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှသလိ ုအကအူညလီိအုပ် 

ပါကလည်း သက်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ 

တာဝန်ရှိသူများထ ံ   တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်ေရး 

အတွက်       စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း

သိရသည်။                                              သတင်းစ်



စာမျက်ှာ   ၁၇  သို  

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးှင့်

မွန်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

၂၀၂၁  ခုှစ်၊  ဇူလိုင်လ  ၂၃  ရက်

၁။ ြပည်ေထာင်စ ုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ိဝုင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ု 

သည့် ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထေွထွေရးေကာက်ပဲွှင့်စပ်လျ်း၍ ချင်းြပည်နယ် မိနယ် ၉ မိနယ်၊ စစ်ကုိင်း 

တိင်ုးေဒသကီး မိနယ် ၃၇ မိနယ်၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး မိနယ် ၁၀ မိနယ်ှင့ ်မွန်ြပည်နယ် မိနယ် 

၁၀ မိနယ်တို၏  မဲစာရင်းများကိ ုတစ်မိနယ်ချင်းအလိုက ်အေသးစိတ်စိစစ်ခဲ့ပီး မိနယ်အသီးသီးရှ ိမဲုံ 

တစ်ခခုျင်းအလိက်ု မေဲပးခဲမ့ အေြခအေနများှင့ ်ဆ မလဲက်မှတ်များကိ ုသက်ဆိင်ုရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၃ အရ  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၊  သက်ဆိုင်ရာ  မိနယ်အလိုက ်

ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ၊ မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှး၊ မိနယ်လူဝင်မ  ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူ  

အင်အားဦးစီးဌာနဦးစီးမှး၊ မိနယ်အပ်ုချပ်ေရးမှးများ၊ သက်ဆိင်ုရာိင်ုငေံရးပါတမီျားမှ ကိယ်ုစားလှယ်များ 

ှင့အ်တ ူေြမြပင်ဖွင့ေ်ဖာက်စစ်ေဆး ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများ၊ မဲုမှံး/ မဲုအံဖဲွဝင် 

များှင့်လည်း ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ပါတစီုဒံမီိကုေရစအီေထေွထေွရးေကာက်ပဲွတွင် ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ 

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တို၌ ေအာက်ပါအတိုင်း ပါဝင်ယှ်ပိင/်ဆ မဲေပးခဲ့ကပါသည-် 

 (က) ချင်းြပည်နယ် မိနယ် ၉ မိနယ်တွင် ိင်ုငေံရးပါတ ီ၁၁ ပါတ ီကိယ်ုစားြပလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 

လှယ်ေလာင်းများှင့ ်တစ်သီးပဂု လ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့က 

ပီး မဲုံေပါင်း ၉၅၇ ုံတွင် မဲဆ ရှင်စုစုေပါင်း ၂၈၆၃၀၈ ဦးရှိသည့်အနက် ၂၂၂၉၀၅ ဦး မဲေပးခဲ ့

ကသြဖင့ ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၇၇.၈၅ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ပါသည်။

 (ခ) စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး  မိနယ်  ၃၇  မိနယ်တွင ်  ိုင်ငံေရးပါတ ီ ၁၆   ပါတီကိုယ်စားြပ 

လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် တစ်သီးပုဂ လ လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး မဲုံေပါင်း ၄၁၀၇ ုံတွင ်မဲဆ ရှင်စုစုေပါင်း ၄၃၀၅၄၀၃ ဦးရှိသည့် 

အနက် ၃၃၈၃၁၈၃ ဦး မဲေပးခဲ့ကသြဖင့ ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၇၈.၅၈ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ပါသည်။

 (ဂ) တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး   မိနယ်  ၁၀  မိနယ်တွင ် ိုင်ငံေရးပါတ ီ၁၃ ပါတီ ကိုယ်စားြပ 

လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် တစ်သီးပုဂ လ လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့ကပီး မဲုေံပါင်း ၁၂၀၅ ု၊ံ မဆဲ ရှင်စစုေုပါင်း ၁၁၉၁၈၉၀  ဦးရိှသည့အ်နက် 

၇၉၂၇၂၅ ဦး မဲေပးခဲ့ကသြဖင့ ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၆၆.၅၁ ရာခိုင် န်းရှိခဲ့ပါသည်။

 (ဃ) မွန်ြပည်နယ်  မိနယ် ၁၀ မိနယ်တွင် ိင်ုငေံရးပါတ ီ၁၆ ပါတ ီကိယ်ုစားြပ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစား 

လှယ်ေလာင်းများှင့ ်တစ်သီးပဂု လ လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင်ယှ်ပိင်ခဲ့က 

ပီး မဲုံေပါင်း ၉၇၃ ုံ၊ မဲဆ ရှင် စုစုေပါင်း ၁၈၄၇၇၈၀ ဦးရှိသည့်အနက် ၁၀၆၈၅၂၅ ဦး 

မဲေပးခဲ့ကသြဖင့ ်မဲေပးမ ရာခိုင် န်း ၅၇.၈၃  ရာခိုင် န်း ရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ ချင်းြပည်နယ ်မိနယ် ၉ မိနယ်၏ ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မဲဆ ရှင် 

စာရင်းမှာ ၂၈၆၃၀၈ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၂၉၇၇၈၅ ဦးြဖစ်သည်။ 

မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင ်ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရှိသူများမှာ ၁၅၅၈၀ 

ဦး၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး ကတ်ြပားအမှတ် တစ်ခတုည်းြဖင့ ်မစဲာရင်းတွင် ၃ ကမ်ိှင့အ်ထက် ပါဝင်ေနသမူျားမှာ 

၂၉၈၁ ဦး၊ ၂ ကမ်ိ ပါဝင်ေနသမူျားမှာ ၃၄၂၄၈  ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း 

(Cross Check) အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသ ူ၁၉၅၄ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် မဲစာရင်းတွင ်ပါဝင်ေနသူ 

၃၆၆ ဦး၊ ေရးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေနတွင ်အသက် ၁၈ ှစ် မြပည့်ဘ ဲမဲစာရင်း၌ ပါဝင်ေနသူ ၁၈၅ ဦးြဖစ ်

ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၄။ ချင်းြပည်နယ် မိနယ် ၉ မိနယ်တွင် မဲုေံပါင်း ၉၅၇ ု၊ံ စစုေုပါင်း ထတ်ုယရူရိှခဲေ့သာ ဆ မလဲက်မှတ် 

အေရအတွက်မှာ ၄၂၇၄၅၅ ြဖစ်ပီး မေဲပးအသုံးြပခဲေ့သာ လက်မှတ်ြဖတ်ပိင်ုးများမှာ ၂၁၈၅၉၅၊ ကျန်ရိှရမည့ ်

အေရအတွက်မှာ ၂၀၈၈၆၀၊ ေြမြပင်လက်ကျန ်၁၉၆၆၇၃ ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။ ကွာြခားချက ်

အေနြဖင့် ကျန်ရှိရမည့်အေရအတွက်ထက် ေလျာ့နည်းေသာမဲလက်မှတ်အေရအတွက် ၁၆၇၄၆ ြဖစ်ပီး 

အပိုေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၄၅၅၉ ြဖစ်သည်။

၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မိနယ် ၃၇ မိနယ်၏ ယခင်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် 

မဲဆ ရှင်စာရင်းမှာ ၄၃၀၅၄၀၃ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ  အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး  ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၃၄၅၆၄၂၉ 

ဦး ြဖစ်သည်။ မဆဲ ရှင်စာရင်းများတွင် ိင်ုငသံား၊ ဧည့်ိင်ုငသံား၊ ိင်ုငသံားြပခွင့ရ်သ၊ူ လက်မှတ်မရိှသမူျားမှာ 

၃၃၇၄၈၄ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ်တစ်ခုတည်းြဖင့် မဲစာရင်းတွင ်၃ ကိမ်ှင့်အထက ်ပါဝင် 

ေနသမူျားမှာ ၃၉၂၂၀ ဦး၊ ၂ ကမ်ိပါဝင်ေနသမူျားမှာ ၄၆၀၉၁၆ ဦး၊ တိင်ုးေဒသကီးအတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း 

အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း (Cross Check)အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသ ူ၇၁၈၇၂  ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် 

မစဲာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသ ူ၁၈၉၇ ဦး၊ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့ေ်နတွင် အသက် ၁၈ ှစ် မြပည့ဘ် ဲမစဲာရင်း၌ 

ပါဝင်ေနသူ ၁၄၆၆ ဦး ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၆။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မိနယ် ၃၇ မိနယ်တွင် မဲုံေပါင်း ၄၁၀၇ ုံ၊ စုစုေပါင်းထုတ်ယူရရှိခဲ့ေသာ 

ဆ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၄၈၃၄၀၅၂ ြဖစ်ပီး မဲေပးအသုံးြပခဲ့ေသာ လက်မှတ်ြဖတ်ပိုင်းများမှာ 

၃၃၅၈၆၅၉၊ ကျန်ရှိရမည့်အေရအတွက်မှာ ၁၄၇၅၃၉၃ ၊ ေြမြပင်လက်ကျန ်၁၄၁၀၂၂၀ ြဖစ်ေကာင်း စိစစ် 

ေတွရိှရသည်။ ကွာြခားချက်အေနြဖင့ ်ကျန်ရိှရမည့ ်အေရအတွက်ထက် ေလျာန့ည်းေသာ မလဲက်မှတ်အေရ 

အတွက် ၁၂၉၅၄၅ ြဖစ်ပီး အပိုေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၆၄၃၇၂ ြဖစ်သည်။ 

၇။ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး မိနယ် ၁၀ မိနယ်၏  ယခင် ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ထတ်ုြပန်ခဲသ့ည့် 

မဲဆ ရှင်စာရင်းမှာ ၁၁၉၁၈၉၀ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၇၇၈၅၀၆ ဦး 

ြဖစ်သည်။ မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင် ုိင်ငံသား၊ ဧည့်ုိင်ငံသား၊ ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရိှသူများမှာ 

၁၉၃၉၉၁ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့ ်မဲစာရင်းတွင ်၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင် 

ေနသူများမှာ ၈၁၂၀  ဦး၊ ၂ ကိမ်ပါဝင်ေနသူများမှာ  ၁၁၂၇၅၆ ဦး၊ တုိင်းေဒသကီးအတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း 

အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း (Cross Check)အရ မဲစာရင်းထပ်ေနသ ူ၂၈၉၅၈ ဦး၊ အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် 

မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသူ ၇၀၈ ဦး၊ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေနတွင် အသက် ၁၈ ှစ် မြပည့်ဘဲ မဲစာရင်း၌ 

ပါဝင်ေနသူ ၃၆၆  ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၈။ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး မိနယ် ၁၀ မိနယ်တွင် မဲံုေပါင်း ၁၂၀၅ ုံ၊ စုစုေပါင်း ထုတ်ယူရရိှခ့ဲေသာ 

ဆ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၁၂၉၉၉၇၂ ြဖစ်ပီး မဲေပးအသုံးြပခဲ့ေသာ လက်မှတ်ြဖတ်ပိုင်းများမှာ 

၇၈၇၉၇၆၊ ကျန်ရှိရမည့်အေရအတွက်မှာ ၅၁၁၉၉၆၊ ေြမြပင်လက်ကျန ်၄၉၅၂၁၉ ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှ ိ

ရသည်။ ကွာြခားချက်အေနြဖင့ ်ကျန်ရိှရမည့အ်ေရအတွက်ထက် ေလျာန့ည်းေသာ မလဲက်မှတ်အေရအတွက် 

၂၄၀၉၈ ြဖစ်ပီး အပိုေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ်အေရအတွက်မှာ ၇၃၂၁ ြဖစ်သည်။ 

၉။ မွန်ြပည်နယ် မိနယ် ၁၀ မိနယ်၏  ယခင် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မဲဆ ရှင် 

စာရင်းမှာ ၁၈၄၇၇၈၀ ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလစာရင်းအရ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှာ ၁၆၀၂၉၆၀ ဦးြဖစ ်

သည်။ မဲဆ ရှင်စာရင်းများတွင ်ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ လက်မှတ်မရှိသူများမှာ 

၃၀၅၉၈၇ ဦး၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားအမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့် မဲစာရင်းတွင ်၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင် 

ေနသူများမှာ  ၁၃၀၀၂  ဦး၊ ၂ ကိမ်ပါဝင်ေနသူများမှာ  ၁၇၄၂၆၈ ဦး၊ ြပည်နယ်အတွင်း မိနယ်အချင်းချင်း 

အြပန်အလှန်စစ်ေဆးြခင်း(Cross Check)အရ  မဲစာရင်းထပ်ေနသ ူ၂၆၈၂၈ ဦး၊  အသက် ၁၀၀ ှစ်အထက် 

မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသူ ၉၀၂ ဦး၊ ေရးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေနတွင် အသက် ၁၈ ှစ်မြပည့်ဘဲ မဲစာရင်း၌ 

ပါဝင်ေနသူ ၄၈၅ ဦးြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၁၀။ မွန်ြပည်နယ် မိနယ် ၁၀ မိနယ်တွင် မဲုေံပါင်း ၉၇၃ ု၊ံ စစုေုပါင်း ထတ်ုယရူရိှခဲေ့သာ ဆ မလဲက်မှတ် 

အေရအတွက်မှာ ၂၀၂၃၇၇၆ ြဖစ်ပီး မဲေပးအသုံးြပခဲ့ေသာ လက်မှတ်ြဖတ်ပိုင်းများမှာ ၁၀၃၉၂၉၅၊ ကျန်ရှိရ 

မည့အ်ေရအတွက်မှာ ၉၈၄၄၈၁၊ ေြမြပင်လက်ကျန် ၉၅၀၆၂၅ ြဖစ်ေကာင်း စစိစ်ေတွရိှရသည်။ ကွာြခားချက် 

အေနြဖင့်  ကျန်ရှိရမည့်အေရအတွက်ထက ် ေလျာ့နည်းေသာမဲလက်မှတ်အေရအတွက ်၄၅၅၆၈ ြဖစ်ပီး 

အပိုေတွရှိရေသာ မဲလက်မှတ် အေရအတွက်မှာ ၁၁၇၁၂ ြဖစ်သည်။ 

၁၁။ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တို၌ မဆဲ ရှင်စာရင်း 

များှင့် ြပည်သူလ တ်ေတာ်ဆ မဲလက်မှတ်များ ေြမြပင်စစ်ေဆးေတွရိှချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ် 

သည်-

ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

စ်
တုိင်း/ 

ြပည်နယ်

ြပည်သူလ တ်ေတာ် အမျိးသားလ တ်ေတာ်
တုိင်း/ြပည်နယ်

လ တ်ေတာ်

တိုင်းရင်းသား

လူမျိး
မိနယ်

အေရ

အတွက်

မဲုံ

ေပါင်း

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

 မဲဆ ရှင်

စာရင်း

လဝက 

လူဦးေရ

စာရင်း

ထတ်ုယရူရိှ

ဆ မဲ

လက်မှတ်

အသုံးြပ

ဆ မဲ

လက်မှတ်

ကျန်ရမည့်

 ဆ မဲ

လက်မှတ်

ေြမြပင ်

လက်ကျန်

ဆ မဲ

လက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်

ကွာြခားချက်

မဲဆ နယ်
ယှ်ပိင်

ဦးေရ
မဲဆ နယ်

ယှ်ပိင်

ဦးေရ
မဲဆ နယ်

ယှ်ပိင်

ဦးေရ
မဲဆ နယ်

ယှ်ပိင်

ဦးေရ
ေပျာက်ဆံုး အပို

၁ ချင်း ၉ ၄၀ ၁၂ ၅၂ ၁၈ ၈၀ - - ၉ ၉၅၇ ၂၈၆၃၀၈ ၂၉၇၇၈၅ ၄၂၇၄၅၅ ၂၁၈၅၉၅ ၂၀၈၈၆၀ ၁၉၆၆၇၃ ၁၆၇၄၆ ၄၅၅၉

၂ စစ်ကုိင်း ၃၇ ၁၆၂ ၁၂ ၄၉ ၇၄ ၃၃၂ ၂ ၁၆ ၃၇ ၄၁၀၇ ၄၃၀၅၄၀၃ ၃၄၅၆၄၂၉ ၄၈၃၄၀၅၂ ၃၃၅၈၆၅၉ ၁၄၇၅၃၉၃ ၁၄၁၀၂၂၀ ၁၂၉၅၄၅ ၆၄၃၇၂

၃ တနသ  ာရီ ၁၀ ၄၅ ၁၂ ၅၆ ၂၀ ၁၁၉ ၁ ၆ ၁၀ ၁၂၀၅ ၁၁၉၁၈၉၀ ၇၇၈၅၀၆ ၁၂၉၉၉၇၂ ၇၈၇၉၇၆ ၅၁၁၉၉၆ ၄၉၅၂၁၉ ၂၄၀၉၈ ၇၃၂၁

၄ မွန် ၁၀ ၅၅ ၁၂ ၆၆ ၂၀ ၁၁၆ ၃ ၂၀ ၁၀ ၉၇၃ ၁၈၄၇၇၈၀ ၁၆၀၂၉၆၀ ၂၀၂၃၇၇၆ ၁၀၃၉၂၉၅ ၉၈၄၄၈၁ ၉၅၀၆၂၅ ၄၅၅၆၈ ၁၁၇၁၂



  စာမျက်ှာ  ၁၆  မှ

၁၂။ ယခင်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က   ၁၇- ၁၁- ၂၀၁၇  ရက်စွဲပါ  ေကညာချက်အမှတ ်

(၃၂/ ၂၀၁၇) ြဖင့ ် တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်  ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများ ဖဲွစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း 

ေ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   ှင့အ်ဖဲွဝင်များအြဖစ် 

ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၁၃။ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး၏ ၄- ၈- ၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ ၇ /၄၆၄- အေထွေထွ/ အဖရ(၂၀၂၀) 

ြဖင့်  န်ကားချက်အရ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်များ  ဦးေဆာင်သည့် မဲဆ ရှင်စာရင်းများ 

ြပည့်စုံမှန်ကန်ေရးအတွက ်ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲကိ ုဖွဲစည်းခဲ့ရာ ယင်းအဖွဲေကာင့်ပင ်လူဦးေရစာရင်းများ 

ထပ်ကာ မဆဲ ရှင်စာရင်းများ ၂ ကမ်ိ၊ ၃ ကမ်ိှင့အ်ထက် ပါဝင်မ များြဖစ်ပွားခဲရ့ေကာင်း စစိစ်ေတွရိှရသည်။ 

ယင်းအဖဲွ၏  န်ကားချက်အရ မိနယ်အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ လဦူးေရစာရင်းများ ကျန်ရိှေသး 

ေကာင်း  ထပ်မံေပးပိုလာသည့ ်  စာရင်းများကိ ု  မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲုံးများအေနြဖင့ ်

မဆဲ ရှင်စာရင်းများတွင် ထပ်မထံည့သွ်င်းခဲရ့ေကာင်း ေတွရိှရသည်။ သက်ဆိင်ုရာ အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရးဦးစီး 

ဌာန  (ရပ်ကွက/်ေကျးရာအုပ်စ)ုတိုမှ  ေအာက်ေြခတွင ်ေသချာစွာ စိစစ်ြခင်းမရှိဘ ဲထပ်မံေပးပိုလာသည့ ်

လူဦးေရစာရင်းများေကာင့ ်  မဲဆ ရှင်စာရင်းတွင ်  ပါဝင်ပီးသူများ  ထပ်မံပါဝင်လာသြဖင့ ်မဲစာရင်းများ 

ေဖာင်းပွြခင်း၊ ထပ်ြခင်းများြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၁၄။ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် မစဲာရင်းများ 

ြပစုရန်အတွက် လူဦးေရစာရင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူရာတွင ်ရပ်/ေကျးအုပ်ချပ်ေရးမှးများက 

ဥက   အြဖစ်ပါဝင်သည့ ်လဦူးေရစာရင်းေကာက်ယေူရးလပ်ုငန်းအဖဲွက အဓကိေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ မဆဲ ရှင် 

စာရင်းများ ေြမြပင်ေကာက်ယူရာတွင် NLD အစုိးရက ခန်အပ်ထားသည့် ရပ်/ေကျး အုပ်ချပ်ေရးမှးများှင့် 

အချိေနရာများတွင်  NLD  ပါတီ၏ ေအာင်ုိင်ေရးအဖဲွများ ပူးေပါင်းေကာက်ယူေကာင်း စိစစ်သိရိှရသည်။ 

ယင်းသိုစာရင်းများေကာက်ယရူာတွင် ရပ်ကွက်/ေကျးရာအတွင်း အမှန်တကယ်ေနထိင်ုြခင်း ရိှ/မရိှ၊ ိင်ုငသံား 

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

စိစစ်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက ် မဲစာရင်းတွင ် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရှိသူများ  အစုလိုက်အပံလိုက ်

ပါဝင်ြခင်း၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ် တစ်ခတုည်းြဖင့ ်မစဲာရင်း ၂ ကမ်ိ၊ ၃ ကမ်ိှင့အ်ထက် ပါဝင်ေနြခင်း 

တိုကို  စိစစ်ေတွရှိရသည်။  သက်ဆိုင်ရာ  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွ ဲဥပေဒအခန်း(၆) မဲစာရင်းြပစုြခင်းပါ 

ပုဒ်မ ၁၅(ဂ)တွင် “မဲဆ နယ်များရှိ ဆ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူမည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာ မဲဆ နယ်၏ မဲစာရင်း 

တစ်ခုမှအပ အြခားမဲဆ နယ်၏ မဲစာရင်းများ၌ တစ်ချနိ်တည်းတွင် အမည်စာရင်း ပါဝင်ြခင်းမရှိေစရ”ဟု 

ြပ  ာန်းထားေသာ်လည်း မဲစာရင်းများ ေကာက်ယူရာတွင ်ဥပေဒှင့်ညီွတ်ြခင်းမရှိေသာ မှားယွင်းမ များ 

ကိေုတွရိှရသည်။ သက်ဆိင်ုရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒပဒ်ုမ ၁၉(ခ)အရ မစဲာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့မ်ရိှဘ ဲ

ပါဝင်ေကာင်း ေတွရိှလ င် ထိအုမည်များကိ ုမစဲာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်ဟ ုြပ  ာန်းထားေသာ်လည်း ပယ်ဖျက် 

ြခင်းမရှိဘ ဲထည့်သွင်းမဲေပးခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။

၁၅။ အသက် ၆၀ ှစ်ှင့်အထက်  မဲဆ ရှင်များ  ကိတင်မဲေပးရန်အတွက ်ေရးေကာက်ပွဲေနမတိုင်မ ီ 

၂၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေနမှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ိုင်ေကာင်း ယခင ်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က 

 န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့်အတွက် ကိတင်ဆ မဲများေကာက်ခံရာတွင် အချိေနရာများ၌ 

NLD ပါတ ီေအာင်ိင်ုေရးအဖဲွများပါဝင်၍ ေ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 

ယခင်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ထတ်ုြပန်ေကညာ ေဆာင်ရက်ခဲသ့ည်။ ယင်း န်ကားချက် 

များေကာင့် မဲစာရင်းများထပ်ြခင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရိှသူများ အစုလုိက် အပံလုိက် မဲစာရင်းတွင် 

ထည့်သွင်း၍ မဲေပးခဲ့ြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက်ခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရသည်။ 

၁၆။ မဆဲ ရှင်များ ဆ မေဲပးသည့အ်ခါတွင် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်မရိှသ ူမဆဲ ရှင်များ မေဲပးခွင့ရ်ရိှေရး 

အတွက် ယခင်ြပည်ေထာင်စေုရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က  ၁၉- ၈- ၂၀၂၀ ရက်ေနတွင်  န်ကားချက်ထတ်ုြပန်၍ 

ေဆာင်ရက်ခဲသ့ြဖင့ ်မဲုမံျားတွင် ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ် စစိစ်မ မြပိင်ုေသာ မဆဲ ရှင် သက်ေသခလံက်မှတ် 

များြဖင့ ် မဲေပးခဲ့ြခင်းေကာင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒများှင့ ်ညီွတ်မ မရှိေသာ 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရှိသူများ   မဲေပးခွင့်ြပခဲ့ြခင်း၊    ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့ ်

၂ ကိမ်၊ ၃ ကိမ်ှင့်အထက ် မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူများ   မဲေပးခွင့်ရရှိခဲ့ကသြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ လ တ်ေတာ် 

ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒပဒ်ုမ ၅၉ ပါ ြပ  ာန်းချက်များကိ ုကျးလွန်ေဖာက်ဖျက်မ များ ရိှခဲေ့ကာင်း စစိစ်ေတွရိှရပါ 

သည်။  ေရးေကာက်ပွဲေနတွင ်မဲုံများ၌ အသုံးြပခဲ့သည့ ်ဆ ြပအမှန်ြခစ်တံဆိပ်တုံးများှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေဆာင်ရက်ရာတွင ်UEC တံဆိပ်မပါရှိသည့် အမှန်ြခစ် တံဆိပ်တုံးိုက်ှိပ်ထားေသာ မဲလက်မှတ်များကိ ု

ေတွရှိပါကလည်း  ခိုင်လုံမဲအြဖစ ်သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ေကာင်း  န်ကားခဲ့ြခင်းသည ်မဲေရတွက်မ များတွင် 

 ပ်ေထွးမ များကိ ုြဖစ်ေပ ေစခဲ့သြဖင့ ်မဲရလဒ်များ မှန်ကန်မ တမ မရှိေကာင်း  စိစစ်ေတွရှိရပါသည်။

၁၇။ မဲစာရင်းများ အေရအတွက်များြပားစွာ မဲံုတုိင်း၌ မှားယွင်းမ များ ြဖစ်ေပ ရြခင်းသည် မေတာ်တဆ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ မှားယွင်းမ မျိးမဟုတ်ဘဲ ကိတင်ကံစည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းေကာင့်သာြဖစ်ေကာင်း စိစစ် 

ေတွရှိရသည်။ ထိုြပင ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့ ်ဖွဲစည်းြခင်း၊ မဲစာရင်းေကာက်ယူြခင်း၊ 

မဆွဲယ်စည်းုံးြခင်း၊ ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ ေစစ့ပ်ညိ  င်းေရး ေကာ်မတမီျားဖဲွစည်းြခင်း၊ ကိတင်ဆ မေဲပးြခင်း၊ 

ေရးေကာက်ပဲွေန  ဆ မဲေပးြခင်းစသည့် ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အဆင့်ဆင့်တွင် NLD 

ပါတအီေနြဖင့ ်အပ်ုချပ်ေရးအာဏာကိ ုအလဲွသုံးစားြပလုပ်၍ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် မေလျာ်ဩဇာအသုံးြပကာ 

မသမာမ များေဆာင်ရက်ခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရသည့်အြပင် အြခားုိင်ငံေရးပါတီများှင့် လ တ်ေတာ်ကုိယ်စား 

လှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးအပါအဝင် ေရးေကာက်ပဲွဆိင်ုရာ လ ပ်ရှားေဆာင်ရက်မ များ အားလုံး 

ကို ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်/တားြမစ်ချက်ကိ ုအလွဲသုံး၍လည်း 

ေကာင်း၊ အုပ်ချပ်ေရးအာဏာကိ ုအလွဲသုံး၍လည်းေကာင်း ကန်သတ်ထိန်းချပ်၍ ိုင်ငံေတာ်အာဏာကို 

မတရားရယူိုင်ရန ်ကိတင်ကံစည်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်း၊ ယခင်ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေန

ြဖင့်လည်း  တရားဝင်အပ်ှင်းထားေသာ  လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိ ု အလွဲသုံးစားြပကာ  ဥပေဒ၊  နည်းဥပေဒများကိ ု

ေကျာ်လွန်ေဖာက်ဖျက်ေဆာင်ရက်ခဲ့ြခင်းတိုကိ ုစိစစ်ေတွရှိရသည်။

၁၈။ အထက်ပါ စစ်ေဆးေတွရိှချက်များအရ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသ 

ကီးှင့် မွန်ြပည်နယ်တိုတွင် ကျင်းပခဲ့သည့ ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွ ဲ

သည် သက်ဆုိင်ရာ လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ/ နည်းဥပေဒများှင့် ညီွတ်မ မရိှသည်ကုိ စိစစ်ေတွရိှ 

ရသည့်အြပင ် လွတ်လပ်၍  တရားမ တမ မရှိေကာင်း  ေပ လွင်ထင်ရှားပါသည်။  သိုြဖစ်၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ိုဝင်ဘာလ  ၈  ရက်ေနတွင်  ကျင်းပခဲ့သည့ ် ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပွဲှင့်စပ်လျ်း၍ 

ချင်းြပည်နယ ်မိနယ် ၉ မိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မိနယ် ၃၇ မိနယ်၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး 

မိနယ ်၁၀ မိနယ်ှင့် မွန်ြပည်နယ် မိနယ ်၁၀ မိနယ်တို၏ ြပည်သူလ တ်ေတာ်၊ အမျိးသားလ တ်ေတာ်၊ 

တိင်ုးေဒသကီး/ ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်တိုအတွက် လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များှင့ ်သက်ဆိင်ုရာ တိင်ုးေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်များအတွင်း တိင်ုးရင်းသားလမူျိးလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်များ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ခဲေ့သာ 

ေရးေကာက်ပဲွရလဒ်များကုိ ဥပေဒှင့်အညီ ပယ်ဖျက်ုိင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။                                               ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

 ချင်းြပညန်ယ၊် စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသကီး၊ တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီးငှ့ ်မွန်ြပညန်ယ်တိုတွင် မစဲာရင်းများြပစရုနအ်တက်ွ လဦူးေရစာရင်း 

အချက်အလက်များေကာက်ယရူာတွင် ရပ်/ေကျးအပ်ုချပ်ေရးမှးများက ဥက   အြဖစ်ပါဝင်သည့ ်လဦူးေရစာရင်းေကာက်ယေူရးလပ်ုငန်း 

အဖွဲက အဓိကေဆာင်ရက်ခဲ့

 မဆဲ ရှင်စာရင်းများ ေြမြပင်ေကာက်ယရူာတွင် NLD အစိုးရက ခနအ်ပ်ထားသည့ ်ရပ်/ေကျးအပ်ုချပ်ေရးမှးများှင့ ်အချိေနရာများတွင် 

NLD ပါတီ၏ ေအာင်ိုင်ေရးအဖွဲများ ပူးေပါင်းေကာက်ယူေကာင်း စိစစ်သိရှိရ

 ယင်းသိုစာရင်းများေကာကယ်ရူာတွင် ရပ်ကွက်/ေကျးရာအတွင်း အမှန်တကယ်ေနထိင်ုြခင်း ရိှ/မရိှ၊ ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ ်ရိှ/မရိှ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပွဲဥပေဒအရ   မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဟုတ်/မဟုတ်   စိစစ်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက်  မဲစာရင်းတွင်  

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မရှိသူများ  အစုလိုက်အ ပံလိုက်ပါဝင်ြခင်း၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်တစ်ခုတည်းြဖင့် မဲစာရင်း ၂ ကိမ်၊ 

၃ ကိမ်ှင့်အထက် ပါဝင်ေနြခင်းတိုကို  စိစစ်ေတွရှိရ

 သက်ဆိင်ုရာ  လ တ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒ အခန်း(၆) မစဲာရင်းြပစြုခင်းပါ ပဒ်ုမ ၁၅(ဂ)တွင် “မဆဲ နယ်များရိှ ဆ မေဲပးပိင်ုခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာ မဲဆ နယ်၏ မဲစာရင်းတစ်ခုမှအပ အြခားမဲဆ နယ်၏ မဲစာရင်းများ၌ တစ်ချနိ်တည်းတွင် အမည်စာရင်း 

ပါဝင်ြခင်းမရိှေစရ”ဟ ုြပ  ာန်းထားေသာ်လည်း မစဲာရင်းများ ေကာက်ယရူာတွင် ဥပေဒှင့ည်ွီတ်ြခင်းမရိှေသာ မှားယွင်းမ များကိ ုေတွရိှရ

 သက်ဆိင်ုရာလ တ်ေတာ် ေရးေကာက်ပဲွဥပေဒပဒ်ုမ ၁၉(ခ)အရ မစဲာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့မ်ရိှဘ ဲပါဝင်ေကာင်း ေတွရိှလ င် ထိအုမည်များကိ ု

မဲစာရင်းမှပယ်ဖျက်ရမည်ဟု ြပ  ာန်းထားေသာ်လည်း ပယ်ဖျက်ြခင်းမရှိဘဲ ထည့်သွင်းမဲေပးခဲ့ေကာင်း စိစစ်ေတွရှိရ

ဇူလုိင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ဇူလိုင်လ  ၂၃  ရက်

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့ ်ကရင်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းြပည်နယ်များ၏ 
မိနယ်အလိုက ်စစ်ေဆးေတွရှိချက်များကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စ် မိနယ်

ြပည်သူ
လ တ်ေတာ်
ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား
လ တ်ေတာ်

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်
မဲဆ နယ်(၁/၂)
ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိုင်းရင်း
သားလူမျိး
ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 
ေပါင်း

မိနယ် 
ေကာ်မရှင်
မဲဆ ရှင် 
စာရင်း

လဝက 
လူဦးေရ
စာရင်း

ထုတ်ယူရရှ ိ
မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 
မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်
မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်
လက်ကျန်
မဲလက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်
ကွာြခားချက်

မဲဆ နယ် ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ) ၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ေခါင်လန်ဖူး ၆

၁ ၅

၄ ၆

ဗမာ၊ 
ရှမ်း၊
လီဆူး၊ 
ရဝမ်
၂၅

၃၆ ၈၉၀၉ ၅၅၆၅ ၁၁၂၅၃ ၇၃၃၀ ၃၉၂၃ ၃၉၂၁ ၄ ၂

၂ ဆွမ်ပရာဘွမ် ၃ ၄ ၅ ၁၂ ၂၇၈၆ ၇၇၁ ၃၁၅၀ ၂၄၇၁ ၆၇၉ ၆၇၉ ၀ ၀

၃ ေနာင်မွန်း ၃ ၄ ၄ ၂၅ ၄၈၉၉ ၄၃၉၈ ၆၅၀၆ ၄၃၆၈ ၂၁၃၈ ၂၁၃၄ ၅၄ ၅၀

၄ ပူတာအို ၇ ၇ ၆ ၄၈ ၃၉၂၆၈ ၃၅၂၀၉ ၄၅၅၇၅ ၃၀၈၈၄ ၁၄၆၉၁ ၁၄၆၃၀ ၆၆ ၅

၅ မချမ်းေဘာ ၄ ၃ ၄ ၁၇ ၅၉၀၂ ၄၀၂၇ ၇၃၀၂ ၄၉၆၄ ၂၃၃၈ ၂၃၃၄ ၄ ၀

၆ ဗန်းေမာ် ၇ ၂ ၇ ၇ ၇ ၆၉ ၉၄၂၄၄ ၇၇၁၆၂ ၁၀၃၈၃၉ ၇၁၂၃၃ ၃၂၆၀၆ ၃၂၅၃၇ ၁၁၆ ၄၇

၇ မံစီ ၆
၃ ၆

၈ ၇ ၃၉ ၄၂၅၈၁ ၃၈၄၀၈ ၄၇၅၁၀ ၃၁၀၈၉ ၁၆၄၂၁ ၁၆၃၉၃ ၅၃ ၂၅

၈ ေရ ကူ ၆ ၅ ၅ ၅၄ ၆၅၆၈၈ ၅၆၅၂၀ ၇၄၅၃၉ ၅၂၅၇၉ ၂၁၉၆၀ ၂၁၉၀၆ ၈၅ ၃၁

၉ မိုးေမာက် ၇ ၄ ၇ ၆ ၇ ၄၅ ၅၀၃၀၀ ၅၀၁၃၈ ၅၇၈၀၅ ၃၅၀၀၇ ၂၂၇၉၈ ၂၂၈၀၄ ၁၄ ၂၀

၁၀ ဖားကန် ၆ ၅ ၄ ၅ ၄

ဗမာ၊ ရှမ်း၊
လီဆူး၊ ရဝမ်

၂၅

၁၀၅ ၁၈၄၀၆၂ ၅၀၇၀၂ ၂၀၉၈၉၂ ၁၀၄၀၃၉ ၁၀၅၈၅၃ ၁၀၅၄၁၁ ၂၈၂၃ ၂၃၈၁

၁၁ မိုးေကာင်း ၅ ၆ ၅ ၇ ၆ ၇၀ ၁၀၄၅၃၅ ၈၃၂၀၆ ၁၁၇၁၀၁ ၇၀၂၇၂ ၄၆၈၂၉ ၄၆၇၈၂ ၈၇ ၄၀

၁၂ မိုးညင်း ၇
၇ ၇

၇ ၇ ၁၀၆ ၁၆၀၈၂၃ ၁၁၀၇၈၂ ၁၇၉၇၄၁ ၁၁၃၀၉၅ ၆၆၆၄၆ ၆၆၇၁၅ ၃၃၈၆ ၃၄၅၅
၈ ၆

၁၃ ချေီဖွ ၄

၉ ၆

၃ ၄ ၄၇ ၁၂၉၆၃ ၈၉၃၉ ၁၅၃၃၉ ၁၀၂၀၀ ၅၁၃၉ ၅၁၃၃ ၂၅ ၁၉

၁၄ ေဆာ့ေလာ် ၆ ၅ ၄ ၁၈ ၄၃၆၃ ၂၉၂၆ ၅၆၀၂ ၃၀၄၂ ၂၅၆၀ ၂၅၃၉ ၂၁ ၀

၁၅ အင်ဂျန်းယန် ၃ ၃ ၅ ၇ ၂၀၀၆ ၁၉၃၉ ၂၈၀၀ ၁၄၂၄ ၁၃၇၆ ၁၃၇၆ ၀ ၀

၁၆ တိုင်း ၅ ၁၀ ၅ ၆ ၆ ၂၃ ၃၄၃၄၉ ၁၅၇၉၁ ၃၈၇၈၃ ၂၂၈၂၃ ၁၅၉၆၀ ၁၅၉၇၈ ၁၃ ၃၁

၁၇ ြမစ်ကီးနား ၇ ၁၁ ၆ ၉ ၈ ၁၄၀ ၂၃၈၅၇၆ ၁၄၄၂၁၆ ၂၇၂၃၀၉ ၁၃၈၂၆၆ ၁၃၄၀၄၃ ၁၃၂၀၈၀ ၂၃၉၅ ၄၃၂

၁၈ ဝိုင်းေမာ် ၉ ၁၂ ၁၁ ၁၂ ၉ ၅၈ ၉၄၁၅၃ ၆၅၁၀၈ ၁၀၂၀၄၈ ၅၈၂၃၈ ၄၃၈၁၀ ၄၃၅၃၇ ၃၀၃ ၃၀

 စုစုေပါင်း ၁၀၁  ၇၅ ၁၀၅ ၁၀၄ ၂၅ ၉၁၉ ၁၁၅၀၄၀၇ ၇၅၅၈၀၇ ၁၃၀၁၀၉၄ ၇၆၁၃၂၄ ၅၃၉၇၇၀ ၅၃၆၈၈၉ ၉၄၄၉ ၆၅၆၈

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိမဲဆ ရှင်စာရင်းှင့ ်မဲလက်မှတ်စာရင်းများ စိစစ်ေတွရှိမ 

ကယားြပည်နယ်အတွင်းရှ ိမဲဆ ရှင်စာရင်းှင့ ်မဲလက်မှတ်စာရင်းများ စိစစ်ေတွရှိမ 

စ် မိနယ်

ြပည်သူ
လ တ်ေတာ်
ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား
လ တ်ေတာ်

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်
မဲဆ နယ်(၁/၂)
ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိုင်းရင်း
သား လူမျိး
ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 
ေပါင်း

မိနယ် 
ေကာ်မရှင်
မဲဆ ရှင် 
စာရင်း

လဝက 
လူဦးေရ
စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ
မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 
မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်
မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်
လက်ကျန်
မဲလက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်
ကွာြခားချက်

မဲဆ နယ် ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ) ၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ဖားေဆာင်း ၈
၁ ၆

၈ ၇
 ၁၇ ၁၆၉၁၂ ၁၅၈၁၄ ၁၈၄၈၄ ၁၀၄၃၄ ၈၀၅၀ ၈၃၇၈ ၂၄၀ ၅၆၈

၂ ၇

 
 
 
 

ဗမာ

၇ 
 

၂ ေဘာလခဲ ၇
၃ ၇

၇ ၈
၁၆ ၈၂၀၇ ၇၈၆၇ ၉၇၄၁ ၆၉၈၇ ၂၇၅၄ ၂၅၇၂ ၂၄၁ ၅၉

၄ ၇

၃ မယ်စဲ ၆ ၅ ၇ ၇ ၅ ၉ ၅၂၇၅ ၄၅၉၇ ၅၈၉၂ ၄၄၄၀ ၁၄၅၂ ၁၄၅၂ ၀ ၀

၄ ဒီေမာ့ဆို ၆
၆ ၆

၇ ၇
၆၄ ၅၆၆၇၄ ၆၂၉၀၃ ၆၄၉၈၄ ၄၆၃၁၆ ၁၈၆၆၈ ၁၈၁၈၈ ၆၁၉ ၁၃၉

၇ ၆

၅ ဖူဆို ၇
၈ ၇

၆ ၆
၃၇ ၁၉၉၅၃ ၂၃၂၉၄ ၂၃၉၀၉ ၁၄၆၄၃ ၉၂၆၆ ၉၁၉၀ ၃၇၄ ၂၉၈

၉ ၇

၆ ရှားေတာ ၅ ၁၀ ၅ ၅ ၆ ၉ ၅၆၂၈ ၅၀၈၇ ၆၁၅၆ ၄၃၁၁ ၁၈၄၅ ၁၈၇၁ ၀ ၂၆

၇ လွိင်ေကာ် ၉
၁၁ ၉

၁၀ ၁၀
၈၁ ၁၀၀၂၆၇ ၉၄၅၁၂ ၁၀၉၆၃၉ ၇၅၇၁၈ ၃၃၉၂၁ ၃၃၆၂၅ ၉၉၄ ၆၉၈

၁၂ ၉

 စုစုေပါင်း ၄၈  ၈၃ ၅၀ ၄၉ ၇ ၂၃၃ ၂၁၂၉၁၆ ၂၁၄၀၇၄ ၂၃၈၈၀၅ ၁၆၂၈၄၉ ၇၅၉၅၆ ၇၅၂၇၆ ၂၄၆၈ ၁၇၈၈

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ မဲဆ ရှင်စာရင်းှင့် မဲလက်မှတ်စာရင်းများ စိစစ်ေတွရိှမ 

   ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

စ် မိနယ်

ြပည်သူ
လ တ်ေတာ်
ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား
လ တ်ေတာ်

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်
မဲဆ နယ်(၁/၂)
ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိုင်းရင်း
သား လူမျိး
ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 
ေပါင်း

မိနယ် 
ေကာ်မရှင်
မဲဆ ရှင် 
စာရင်း

လဝက 
လူဦးေရ
စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ
မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 
မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်
မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်
လက်ကျန်
မဲလက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်
ကွာြခားချက်

မဲဆ နယ် ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ) ၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ေကာ့ကရိတ် ၅
၁ ၄

၅ ၅

ဗမာ၊ 
ပအိုဝ်း၊ 
မွန်

၂၄

၁၂၃ ၂၀၅၃၅၆ ၁၇၆၂၈၄ ၂၂၉၇၆၂ ၁၀၃၂၃၇ ၁၂၆၅၂၅ ၁၂၂၀၈၃ ၄၅၀၈ ၆၆
၂ ၅

၂ ကာအင်းဆိပ်ကီး ၅
၃ ၅

၆ ၅ ၁၂၀ ၁၆၃၉၆၆ ၁၅၄၅၅၀ ၁၇၇၂၄၆ ၈၂၃၄၀ ၉၄၉၀၆ ၇၆၇၁၆ ၁၈၆၀၈ ၄၁၈
၄ ၅

၃ ဖာပွန် ၄ ၅ ၄ ၄ ၆ ၂၅ ၂၂၈၃၀ ၂၃၂၀၈ ၂၅၅၄၆ ၁၆၀၅၄ ၉၄၉၂ ၉၄၉၈ ၇၄၂ ၇၄၈

၄ ဘားအံ ၇
၆ ၇

၉ ၉ ၂၃၀ ၃၇၀၇၅၂ ၃၃၇၂၅၅ ၄၁၅၆၉၉ ၂၀၄၂၇၃ ၂၁၁၄၂၆ ၁၈၂၈၄၄ ၂၈၆၈၃ ၁၀၁
၇ ၆

၅ လ  င်းဘွဲ ၄
၈ ၅

၅ ၅ ၁၇၆ ၂၃၉၆၂၀ ၂၁၀၄၀၇ ၂၆၈၀၉၃ ၁၁၄၉၉၇ ၁၅၃၀၉၆ ၁၄၂၈၆၄ ၁၀၄၁၀ ၁၇၈
၉ ၄

၆ သံေတာင်ကီး ၄ ၁၀ ၄ ၅ ၅ ၉၅ ၆၂၂၈၉ ၅၀၀၀၀ ၇၂၀၃၇ ၄၀၂၅၄ ၃၁၇၈၃ ၃၀၁၃၉ ၂၀၅၂ ၄၀၈

၇ ြမဝတီ ၅
၁၁ ၆

၅ ၆ ၈၃ ၁၇၂၀၂၅ ၉၆၁၆၁ ၁၇၇၈၃၉ ၈၀၆၉၃ ၉၇၁၄၆ ၈၉၈၈၅ ၇၂၆၉ ၈
၁၂ ၆

 စုစုေပါင်း ၃၄  ၆၁ ၃၉ ၄၁ ၂၄ ၈၅၂ ၁၂၃၆၈၃၈ ၁၀၄၇၈၆၅ ၁၃၆၆၂၂၂ ၆၄၁၈၄၈ ၇၂၄၃၇၄ ၆၅၄၀၂၉ ၇၂၂၇၂ ၁၉၂၇



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

စ် မိနယ်

ြပည်သူ

လ တ်ေတာ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား

လ တ်ေတာ်

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်

မဲဆ နယ်(၁/၂)

ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)
မဲုံ 

ေပါင်း

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

မဲဆ ရှင် 

စာရင်း

လဝက 

လူဦးေရ

စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ

မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 

မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်

မဲလက်မှတ်

ေြမြပင်လက်ကျန်

မဲလက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်

ကွာြခားချက်

မဲဆ 

နယ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)
၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ တီးတိန် ၆
၁ ၅

၆ ၅ ၁၄၀ ၅၆၇၆၄ ၅၈၅၆၇ ၇၁၂၇၁ ၄၁၄၁၇ ၂၉၈၅၄ ၂၇၂၅၈ ၂၇၅၂ ၁၅၆
၂ ၆

၂ တွန်းဇံ ၆ ၃ ၇ ၆ ၅ ၈၃ ၁၇၈၂၇ ၁၇၄၁၆ ၂၆၆၄၁ ၁၅၅၆၄ ၁၁၀၇၇ ၁၀၆၅၂ ၅၁၂ ၈၇

၃ ဖလမ်း ၄ ၄ ၃ ၄ ၂ ၁၆၉ ၃၉၂၇၃ ၃၀၂၃၆ ၅၂၀၇၆ ၂၇၇၄၉ ၂၄၃၂၇ ၂၃၇၁၆ ၇၅၀ ၁၃၉

၄ ကန်ပက်လက် ၅ ၅ ၄ ၆ ၅ ၈၀ ၁၄၇၁၂ ၁၁၀၇၃ ၁၉၇၂၀ ၁၁၀၁၂ ၈၇၀၈ ၇၈၅၅ ၁၀၀၀ ၁၄၇

၅ မင်းတပ် ၄ ၆ ၅ ၄ ၅ ၁၁၆ ၃၀၇၀၆ ၂၃၀၄၂ ၃၉၄၆၅ ၂၃၈၄၄ ၁၅၆၂၁ ၁၄၂၇၃ ၁၄၄၈ ၁၀၀

၆ ပလက်ဝ ၃
၇ ၅

၂ ၄ ၁၉ ၁၅၉၉၇ ၅၅၈၉၇ ၇၈၂၀၀ ၁၀၁၈၄ ၆၈၀၁၆ ၆၇၉၆၄ ၂၀၅ ၁၅၃
၈ ၅

၇ မတူပီ ၅ ၉ ၄ ၆ ၃ ၁၅၀ ၃၈၀၁၉ ၃၅၅၅၉ ၅၀၀၂၀ ၃၁၀၀၈ ၁၉၀၁၂ ၁၂၃၇၄ ၇၁၃၈ ၅၀၀

၈ ထန်တလန် ၄ ၁၀ ၃ ၄ ၄ ၁၀၅ ၃၃၈၀၆ ၃၂၈၉၈ ၄၁၉၁၃ ၂၇၃၇၇ ၁၄၅၃၆ ၁၆၂၉၂ ၁၂၃၁ ၂၉၈၇

၉ ဟားခါး ၃
၁၁ ၃

၅ ၄ ၉၅ ၃၉၂၀၄ ၃၃၀၉၇ ၄၈၁၄၉ ၃၀၄၄၀ ၁၇၇၀၉ ၁၆၂၈၉ ၁၇၁၀ ၂၉၀
၁၂ ၂

 စုစုေပါင်း ၄၀  ၅၂ ၄၃ ၃၇ ၉၅၇ ၂၈၆၃၀၈ ၂၉၇၇၈၅ ၄၂၇၄၅၅ ၂၁၈၅၉၅ ၂၀၈၈၆၀ ၁၉၆၆၇၃ ၁၆၇၄၆ ၄၅၅၉

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိမဲဆ ရှင်စာရင်းှင့ ်မဲလက်မှတ်စာရင်းများစိစစ်ေတွရှိမ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၂၃ ရက်

ချင်းြပည်နယ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးှင့ ်မွန်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းတိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်များ၏ မိနယ်အလိုက ်စစ်ေဆးေတွရှိချက်များကိ ုဆက်လက်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

ချင်းြပည်နယ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးှင့ ်

မွန်ြပည်နယ်တို၏ ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်များှင့်စပ်လျ်း၍ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ချင်းြပည်နယ်အတွင်းရှ ိမဲဆ ရှင်စာရင်းှင့ ်မဲလက်မှတ်စာရင်းများစိစစ်ေတွရှိမ 

 စာမျက်ှာ ၂၀ သို »»

စ် မိနယ်

ြပည်သူ

လ တ်ေတာ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား

လ တ်ေတာ်

တိုင်းေဒသကီး

လ တ်ေတာ်

မဲဆ နယ်(၁/၂)

ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိုင်းရင်းသား

လူမျိး

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 

ေပါင်း

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

မဲဆ ရှင် 

စာရင်း

လဝက 

လူဦးေရ

စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ

မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 

မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်

မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်

လက်ကျန်

မလဲက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်

ကွာြခားချက်

မဲဆ 

နယ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)
၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ကေလး ၇

၁ ၆

၆ ၈

ချင်း၊ ရှမ်း

၁၆

၁၉၅ ၂၈၅၄၀၉ ၁၈၂၅၀၀ ၃၁၉၂၅၆ ၁၉၆၄၇၈ ၁၂၂၇၇၈ ၁၂၃၅၈၄ ၂၉၃၆ ၃၇၄၂

၂ ကေလးဝ ၄ ၄ ၄ ၆၉ ၄၄၀၅၈ ၄၂၇၃၇ ၅၂၁၉၃ ၃၅၇၇၉ ၁၆၄၁၄ ၁၅၁၀၅ ၁၆၃၄ ၃၂၅

၃ မင်းကင်း ၄ ၄ ၄ ၁၃၃ ၈၈၁၂၀ ၇၅၉၁၄ ၁၀၂၃၇၉ ၇၁၄၁၆ ၃၀၉၆၃ ၃၀၈၄၉ ၂၄၈၃ ၂၃၆၉

၄ ကသာ ၅

၂ ၃

၄ ၅ ၁၁၀ ၁၂၂၅၂၇ ၁၁၁၅၅၅ ၁၃၇၄၅၅ ၈၉၂၄၁ ၄၈၂၁၄ ၄၆၁၀၇ ၁၃၅၅၈ ၁၁၄၅၁

၅ ထီးချိင့် ၅ ၅ ၃ ၉၂ ၉၅၇၆၈ ၇၈၄၃၁ ၁၀၅၇၂၄ ၇၁၈၀၂ ၃၃၉၂၂ ၃၀၈၇၉ ၇၉၁၅ ၄၈၇၂

၆ အင်းေတာ် ၄ ၄ ၆ ၈၄ ၉၂၄၇၃ ၉၃၆၅၉ ၁၀၅၈၄၀ ၇၀၆၃၄ ၃၅၂၀၆ ၃၄၁၄၆ ၁၇၂၂ ၆၆၂

၇ ဗန်းေမာက် ၆

၃ ၄

၇ ၆ ၁၁၁ ၇၁၆၆၄ ၅၇၄၅၂ ၈၂၂၅၀ ၅၉၈၈၁ ၂၂၃၆၉ ၂၁၉၃၂ ၂၉၁၈ ၂၄၈၁

၈ ေကာလင်း ၃ ၄ ၄ ၁၃၃ ၁၁၄၈၁၇ ၁၀၇၀၃၅ ၁၃၁၅၄၀ ၉၅၅၄၃ ၃၅၉၉၇ ၃၅၆၈၃ ၇၆၃ ၄၄၉

၉ ပင်လည်ဘူး ၄ ၅ ၄ ၁၂၈ ၈၄၂၆၆ ၆၆၁၄၃ ၉၈၅၅၂ ၆၈၃၆၀ ၃၀၁၉၂ ၂၈၆၄၃ ၂၉၆၉ ၁၄၂၀

၁၀ ဝန်းသို ၃ ၄ ၃ ၅၃ ၅၅၈၂၁ ၄၀၀၉၅ ၆၃၆၄၈ ၄၄၆၈၄ ၁၈၉၆၄ ၁၈၈၆၂ ၁၃၆၀ ၁၂၅၈

၁၁ ကန််ဘလူ ၅
၄ ၂

၅ ၃ ၂၀၄ ၂၃၈၀၃၉ ၂၈၁၉၆၂ ၂၆၄၂၀၀ ၁၈၀၂၂၆ ၈၃၉၇၄ ၈၀၇၃၇ ၄၇၉၂ ၁၅၅၅

၁၂ က န်းလှ ၆ ၄ ၄ ၉၁ ၇၇၁၆၄ ၅၁၀၅၉ ၈၈၄၂၇ ၅၉၆၈၁ ၂၈၇၄၆ ၂၇၂၄၃ ၁၉၇၉ ၄၇၆

၁၃ ခ ီး ၆
၅ ၅

၄ ၈ ၃၄ ၃၁၃၈၄ ၂၀၁၄၉ ၃၄၃၇၃ ၂၂၂၃၀ ၁၂၁၄၃ ၁၁၄၅၄ ၇၂၉ ၄၀

၁၄ ဟုမ လင်း ၆ ၇ ၇ ၁၈၃ ၁၆၇၇၀၃ ၁၂၁၄၀၆ ၁၇၉၃၄၇ ၁၁၆၁၆၃ ၆၃၁၈၄ ၅၉၂၁၉ ၇၈၂၂ ၃၈၅၇

၁၅ စစ်ကိုင်း ၅

၆ ၅

၆ ၆ ၁၆၃ ၂၄၇၉၉၈ ၂၀၁၁၃၆ ၂၇၂၅၇၆ ၁၉၉၄၆၀ ၇၃၁၁၆ ၇၀၈၄၆ ၂၉၅၀ ၆၈၀

၁၆ ြမင်းမူ ၄ ၄ ၄ ၆၆ ၉၅၈၀၅ ၆၀၂၄၃ ၁၀၆၉၁၆ ၇၈၈၇၂ ၂၈၀၄၄ ၂၇၆၁၉ ၄၇၇ ၅၂

၁၇ ေြမာင် ၄ ၄ ၄ ၇၆ ၈၉၈၄၁ ၆၆၈၁၁ ၁၀၂၃၅၂ ၇၄၅၈၆ ၂၇၇၆၆ ၂၇၂၇၄ ၅၂၀ ၂၈

၁၈ တမူး ၅ ၇ ၅ ၄ ၅ ၇၆ ၈၄၃၈၄ ၆၇၀၅၉ ၉၂၆၉၈ ၅၉၇၂၇ ၃၂၉၇၁ ၃၁၂၇၈ ၃၃၇၇ ၁၆၈၄

၁၉ ေချာင်းဦး ၆

၈ ၅

၅ ၅ ၈၆ ၈၉၂၂၅ ၇၅၆၈၀ ၁၀၀၂၄၉ ၇၄၅၀၇ ၂၅၇၄၂ ၂၄၂၀၀ ၁၇၅၅ ၂၁၃

၂၀ ဘုတလင် ၄ ၄ ၄ ၁၀၀ ၁၁၈၃၃၆ ၇၆၂၄၀ ၁၃၅၃၇၂ ၈၄၅၈၉ ၅၀၇၈၃ ၄၅၅၁၉ ၅၉၈၄ ၇၂၀

၂၁ မုံရာ ၄ ၅ ၃ ၁၉၁ ၂၉၃၁၇၆ ၁၉၉၇၉၁ ၃၁၉၉၇၂ ၂၃၇၁၇၈ ၈၂၇၉၄ ၇၄၂၁၄ ၁၁၉၁၈ ၃၃၃၈

၂၂ အရာေတာ် ၃ ၄ ၄ ၁၂၃ ၁၄၂၃၆၆ ၁၁၁၈၁၂ ၁၅၉၈၃၄ ၁၁၃၄၈၉ ၄၆၃၄၅ ၄၀၅၅၂ ၆၀၁၂ ၂၁၉



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

စ် မိနယ်

ြပည်သူ

လ တ်ေတာ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား

လ တ်ေတာ်

တိုင်းေဒသကီး

လ တ်ေတာ်

မဲဆ နယ်(၁/၂)

ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိုင်းရင်းသား

လူမျိး

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 

ေပါင်း

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

မဲဆ ရှင် 

စာရင်း

လဝက 

လူဦးေရ

စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ

မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 

မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်

မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်

လက်ကျန်

မဲလက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်

ကွာြခားချက်

မဲဆ 

နယ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)
၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ေကာ့ေသာင်း ၅ ၁ ၆ ၈ ၇

ကရင်

၆

၇၅ ၁၁၂၅၈၉ ၆၇၄၁၆ ၁၁၈၇၆၁ ၆၄၅၄၆ ၅၄၂၁၅ ၅၂၇၆၀ ၁၄၉၃ ၃၈

၂ ဘုတ်ြပင်း ၃ ၂ ၃ ၅ ၄ ၁၁၄ ၅၉၀၉၉ ၃၁၄၁၂ ၆၆၅၈၂ ၄၂၂၇၂ ၂၄၃၁၀ ၂၃၆၁၈ ၁၀၈၀ ၃၈၈

၃ ထားဝယ် ၃ ၃ ၅ ၇ ၇ ၁၀၄ ၁၃၄၇၂၃ ၈၆၇၂၉ ၁၄၁၅၅၁ ၈၅၁၈၈ ၅၆၃၆၃ ၅၃၃၂၅ ၇၄၃၈ ၄၄၀၀

၄ ေရြဖ ၅ ၄ ၄ ၇ ၅ ၁၁၄ ၁၁၄၁၇၄ ၇၆၉၈၈ ၁၂၆၆၁၈ ၇၀၉၄၂ ၅၅၆၇၆ ၅၄၆၂၆ ၁၃၆၀ ၃၁၀

၅ ေလာင်းလုံး ၃ ၅ ၃ ၄ ၅ ၁၁၂ ၁၂၇၅၇၄ ၇၉၈၂၇ ၁၄၀၈၁၃ ၇၇၀၅၂ ၆၃၇၆၁ ၆၂၇၂၅ ၂၅၉၂ ၁၅၅၆

၆ သရက်ေချာင်း ၅ ၆ ၄ ၅ ၇ ၁၁၀ ၁၀၆၄၃၆ ၇၈၇၂၇ ၁၁၈၅၂၂ ၆၆၀၄၁ ၅၂၄၈၁ ၅၀၂၀၄ ၂၆၄၁ ၃၆၄

၇ က န်းစု ၄
၇ ၄

၅ ၄ ၁၆၃ ၁၁၄၁၆၁ ၈၈၀၄၅ ၁၂၄၆၂၇ ၈၇၈၁၆ ၃၆၈၁၁ ၃၅၈၇၄ ၉၉၃ ၅၆
၈ ၅

၈ တနသ  ာရီ ၅ ၉ ၆ ၅ ၅ ၉၇ ၈၂၃၁၃ ၄၉၀၂၇ ၉၅၇၀၇ ၆၀၃၅၃ ၃၅၃၅၄ ၃၁၅၉၉ ၃၈၂၅ ၇၀

၉ ပုေလာ ၅ ၁၀ ၃ ၇ ၈ ၈၉ ၁၁၄၀၂၃ ၇၆၇၇၂ ၁၂၅၅၁၉ ၇၆၉၈၈ ၄၈၅၃၁ ၄၇၇၇၆ ၈၀၇ ၅၂

၁၀ မိတ် ၇
၁၁ ၆

၆ ၈ ၂၂၇ ၂၂၆၇၉၈ ၁၄၃၅၆၃ ၂၄၁၂၇၂ ၁၅၆၇၇၈ ၈၄၄၉၄ ၈၂၇၁၂ ၁၈၆၉ ၈၇
၁၂ ၇

 စုစုေပါင်း ၄၅  ၅၆ ၅၉ ၆၀ ၆ ၁၂၀၅ ၁၁၉၁၈၉၀ ၇၇၈၅၀၆ ၁၂၉၉၉၇၂ ၇၈၇၉၇၆ ၅၁၁၉၉၆ ၄၉၅၂၁၉ ၂၄၀၉၈ ၇၃၂၁

စ် မိနယ်

ြပည်သူ

လ တ်ေတာ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား

လ တ်ေတာ်

ြပည်နယ်လ တ်ေတာ်

မဲဆ နယ်(၁/၂)

ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိုင်းရင်းသား

လူမျိး

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 

ေပါင်း

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

မဲဆ ရှင် 

စာရင်း

လဝက 

လူဦးေရ

စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ

မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 

မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်

မလဲက်မှတ်

ေြမြပင ်

လက်ကျန်

မလဲက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်

ကွာြခားချက်

မဲဆ 

နယ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)
၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၁ ကျိက်မေရာ ၆ ၁ ၄ ၈ ၅

ဗမာ၊

ပအိုဝ်း၊ 

ကရင်

၂၀

၉၈ ၁၈၃၆၈၅ ၁၄၀၂၂၄ ၂၀၄၉၉၅ ၈၈၉၇၈ ၁၁၆၀၁၇ ၁၁၄၃၁၄ ၃၂၉၂ ၁၅၈၉

၂ ေချာင်းဆုံ ၄ ၂ ၅ ၄ ၅ ၇၅ ၁၃၂၅၅၂ ၁၂၁၉၀၄ ၁၄၇၉၉၄ ၇၃၂၀၇ ၇၄၇၈၇ ၇၄၇၆၂ ၁၀၅၉ ၁၀၃၄

၃ မုဒုံ ၄ ၃ ၅ ၅ ၄ ၁၀၃ ၁၈၂၃၀၂ ၁၆၁၁၉၂ ၂၀၀၀၆၂ ၁၀၁၂၅၇ ၉၈၈၀၅ ၉၇၈၁၃ ၁၆၃၅ ၆၄၃

၄ ေမာ်လမိင် ၅
၄ ၄

၇ ၅ ၁၁၉ ၂၄၈၁၄၅ ၂၂၄၈၂၄ ၂၆၆၇၄၆ ၁၅၃၇၃၇ ၁၁၃၀၀၉ ၁၁၀၆၉၉ ၂၇၂၁ ၄၁၁
၅ ၅

၅ ေရး ၄
၆ ၇

၅ ၅ ၁၃၀ ၂၃၅၅၉၂ ၁၇၉၅၈၀ ၂၄၄၄၂၁ ၁၂၄၆၀၀ ၁၁၉၈၂၁ ၁၁၆၂၀၉ ၅၂၈၈ ၁၆၇၆
၇ ၆

၆ သံြဖဇရပ် ၄ ၈ ၄ ၅ ၄ ၇၄ ၁၅၁၃၈၁ ၁၄၄၁၃၀ ၁၆၅၉၉၄ ၈၀၃၀၅ ၈၅၆၈၉ ၈၅၁၉၆ ၂၅၅၃ ၂၀၆၀

၇ ကျိက်ထို ၆ ၉ ၆ ၆ ၅ ၉၅ ၁၃၈၃၆၆ ၁၂၇၆၃၇ ၁၄၉၇၄၀ ၈၆၇၂၀ ၆၃၀၂၀ ၆၁၅၅၈ ၁၄၇၅ ၁၃

၈ ေပါင် ၆ ၁၀ ၆ ၆ ၇ ၉၈ ၂၁၃၈၈၈ ၁၇၄၄၃၉ ၂၃၅၂၂၄ ၁၂၀၂၃၇ ၁၁၄၉၈၇ ၁၀၈၅၆၈ ၁၀၁၈၈ ၃၇၆၉

၉ ဘီးလင်း ၈ ၁၁ ၆ ၆ ၇ ၈၂ ၁၄၉၆၁၄ ၁၄၄၀၆၈ ၁၆၅၅၀၄ ၉၁၃၆၇ ၇၄၁၃၇ ၆၈၁၁၃ ၆၀၈၄ ၆၀

၁၀ သထုံ ၈ ၁၂ ၈ ၇ ၁၀ ၉၉ ၂၁၂၂၅၅ ၁၈၄၉၆၂ ၂၄၃၀၉၆ ၁၁၈၈၈၇ ၁၂၄၂၀၉ ၁၁၃၃၉၃ ၁၁၂၇၃ ၄၅၇

 စုစုေပါင်း ၅၅  ၆၆ ၅၉ ၅၇ ၂၀ ၉၇၃ ၁၈၄၇၇၈၀ ၁၆၀၂၉၆၀ ၂၀၂၃၇၇၆ ၁၀၃၉၂၉၅ ၉၈၄၄၈၁ ၉၅၀၆၂၅ ၄၅၅၆၈ ၁၁၇၁၂

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မဲဆ ရှင်စာရင်းှင့် မဲလက်မှတ်စာရင်းများစိစစ်ေတွရိှမ 

မွန်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိမဲဆ ရှင်စာရင်းှင့ ်မဲလက်မှတ်စာရင်းများစိစစ်ေတွရှိမ 

»» စာမျက်ှာ ၁၉ မှ

စ် မိနယ်

ြပည်သူ

လ တ်ေတာ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

အမျိးသား

လ တ်ေတာ်

တိုင်းေဒသကီးလ တ်ေတာ်

မဲဆ နယ်(၁/၂)

ယှ်ပိင်မ (ဦးေရ)

တိင်ုးရင်းသား

လူမျိး

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)

မဲုံ 

ေပါင်း

မိနယ် 

ေကာ်မရှင်

မဲဆ ရှင် 

စာရင်း

လဝက 

လူဦးေရ

စာရင်း

ထုတ်ယူရရှိ

မဲလက်မှတ်

အသုံးြပ 

မဲလက်မှတ်

ကျန်ရမည့ ်

မဲလက်မှတ်

ေြမြပင ်

လက်ကျန်

မဲလက်မှတ်

ဆ မဲလက်မှတ်

ကွာြခားချက်

မဲဆ 

နယ်

ယှ်ပိင်မ 

(ဦးေရ)
၁ ၂ ေပျာက်ဆုံး အပို

၂၃ ေဖာင်းြပင် ၅
၉ ၄

၅ ၅ ၈၆ ၈၆၁၀၇ ၇၂၅၆၆ ၉၈၆၀၃ ၆၄၈၃၂ ၃၃၇၇၁ ၃၃၈၃၃ ၁၅၆၈ ၁၆၃၀

၂၄ ေမာ်လိုက် ၄ ၅ ၄

ချင်း၊ ရှမ်း

၁၆

၅၂ ၄၀၃၄၈ ၃၆၇၆၄ ၄၆၃၉၀ ၃၁၁၇၅ ၁၅၂၁၅ ၁၅၂၁၈ ၁၉၅ ၁၉၈

၂၅ ကနီ ၃

၁၀ ၃

၃ ၄ ၁၂၁ ၁၁၇၂၂၁ ၈၄၀၄၈ ၁၃၄၄၇၇ ၈၈၁၄၆ ၄၆၃၃၁ ၄၄၈၉၄ ၁၄၄၇ ၁၀

၂၆ ဆားလင်းကီး ၄ ၄ ၅ ၉၆ ၁၀၉၂၁၉ ၈၀၈၆၅ ၁၂၁၃၈၉ ၈၉၅၈၅ ၃၁၈၀၄ ၃၀၇၈၂ ၁၄၂၁ ၃၉၉

၂၇ ပုလဲ ၄ ၅ ၃ ၁၆၁ ၁၂၆၇၄၀ ၇၇၄၄၃ ၁၄၄၈၇၀ ၁၀၁၁၁၄ ၄၃၇၅၆ ၄၁၉၂၈ ၂၅၁၅ ၆၈၇

၂၈ ယင်းမာပင် ၄ ၃ ၄ ၁၀၀ ၁၂၃၆၀၆ ၁၀၀၁၉၁ ၁၃၈၅၅၈ ၉၆၄၇၉ ၄၂၀၇၉ ၃၉၈၁၃ ၃၅၄၇ ၁၂၈၁

၂၉ ေရ ဘို ၄

၁၁ ၃

၅ ၅ ၁၇၁ ၂၂၄၅၆၃ ၁၆၅၈၅၄ ၂၄၆၀၄၅ ၁၇၈၈၈၅ ၆၇၁၆၀ ၆၁၀၃၅ ၇၀၂၆ ၉၀၁

၃၀ ခင်ဦး ၅ ၅ ၄ ၁၁၂ ၁၂၃၁၄၈ ၁၃၀၀၇၉ ၁၃၉၁၄၆ ၉၉၈၃၂ ၃၉၃၁၄ ၃၆၅၀၇ ၉၇၉၈ ၆၉၉၁

၃၁ ဒီပဲယင်း ၄ ၄ ၃ ၁၂၅ ၁၂၂၉၇၅ ၉၂၇၉၇ ၁၃၈၉၉၃ ၉၇၅၉၆ ၄၁၃၉၇ ၄၀၇၃၀ ၁၅၂၇ ၈၆၀

၃၂ ဝက်လက် ၃ ၅ ၅ ၁၃၄ ၁၇၃၅၇၄ ၁၂၈၇၅၅ ၁၉၃၄၄၃ ၁၄၅၉၁၀ ၄၇၅၃၃ ၄၆၄၇၈ ၇၈၄၂ ၆၇၈၇

၃၃ တန်ဆည် ၃ ၄ ၃ ၁၁၆ ၁၄၆၄၉၈ ၁၄၁၇၂၉ ၁၆၃၂၈၂ ၁၁၄၉၃၃ ၄၈၃၄၉ ၄၇၇၂၆ ၁၆၂၈ ၁၀၀၅

၃၄ ေရဦး ၄ ၄ ၄ ၉၀ ၁၀၄၆၈၄ ၈၆၀၀၇ ၁၁၈၅၄၆ ၈၃၆၁၄ ၃၄၉၃၂ ၃၄၅၁၉ ၉၉၇ ၅၈၄

၃၅ နန်းယွန်း ၄

၁၂ ၄

၄ ၄ ၈၂ ၃၁၇၄၄ ၃၀၂၀၅ ၃၈၆၆၆ ၂၄၈၃၆ ၁၃၈၃၀ ၁၃၂၀၃ ၇၀၃ ၇၆

၃၆ လဟယ် ၄ ၄ ၄ ၁၀၅ ၃၃၇၁၃ ၃၀၉၉၅ ၄၁၈၂၃ ၂၇၉၇၆ ၁၃၈၄၇ ၁၂၃၀၉ ၁၇၂၂ ၁၈၄

၃၇ ေလရှီး ၄ ၄ ၄ ၅၅ ၁၀၉၁၉ ၉၂၆၂ ၁၄၆၆၈ ၉၂၂၀ ၅၄၄၈ ၅၃၀၀ ၁၀၃၆ ၈၈၈

 စုစုေပါင်း ၁၆၂  ၄၉ ၁၆၇ ၁၆၅ ၁၆ ၄၁၀၇ ၄၃၀၅၄၀၃ ၃၄၅၆၄၂၉ ၄၈၃၄၀၅၂ ၃၃၅၈၆၅၉ ၁၄၇၅၃၉၃ ၁၄၁၀၂၂၀ ၁၂၉၅၄၅ ၆၄၃၇၂



ဇူလိုင်  ၂၄၊   ၂၀၂၁

ဦးဖိုးကျား

မယ်ဒုက 
က ု်ပ်သည် တစ်ခါက  ဟသ  ာတမိပိင်ု  မဇဲလကီန်ုး 

အရပ်ရိှ  အိမ်တစ်အိမ်၌  တညး်ခုိေနစ် နံနက် ၁၀ 

နာရအီချန်ိခန်တွင်        မန်ိးမရယ်ရယ်တစ်ေယာက် 

အမ်ိေရှသိုေရာက်လာ၍ အဂ  ပကူိသုလိ င် ေြပာစမ်း 

ပါဟု ဆိုလာေလ၏။ 

ထိုမိန်းမမှာ   အသက်   ၂၅    ှစ်ေကျာ်မ သာ 

ရိှေသာ်လည်း   ၃၀  ေလာက်  ထင်ရသည်။   အလွန်  

အလွန်ဆင်းရဲေသာ        သတ ဝါြဖစ်ေလသည်။ 

တစ်ကိုယ်လုံးမှာ   ေလးထည်ေသာအဝတ်တိုြဖင့ ်

ြဖစ်ကတတ်ဆန်း ဝတ်ဆင်၍လာ၏။ 

အဝတ်ေလးထည်ကား ဦးေခါင်းေပ ၌တင်လာ 

ေသာ   ေစာင်တစ်ထည်၊    ယင်းမှာ    ေဟာင်းွမ်း 

ကာရှည်ေလပြီဖစ်ေသာ်လည်း     ဖွပ်ေလ ာ်ြခင်းကိ ု

တစ်ခါတစ်ရံမ  အေစာ်မနံရေလ။ 

ထိုေနာက် ေခ းခအံက   ျှီင့ ်အေပ ရင်ဖုံးအက   ျ ီ

တိုမှာ  အညစ်ဆုံးေသာ  ဖုတ်ေရာင်ထလျက်ရှိ၏။ 

ထိအုက   ျတီိုမှာ အဆိပုါမန်ိးမ၏ကိယ်ုခ ာှင့ ်မခဲွခွာ 

ရသည်မှာ    ကာရှည်လှေလပီြဖစ်၍    အမ ာမ ာ 

စုတ်ြပတ်ေနေလပီ။   ဤစုတ်ြပတ်ရာတုိကုိလည်း 

မညွီတ်  မလှပေသာချပ်ိုးြဖင့ ်သခီျပ်ထားရကား 

 ံတွေကာက်ေကွ၍   ေအာက်ေမ့တုိင်း   စိတ်ပျက် 

စရာေကာင်းေသာအက   ျ ီြဖစ်ေလသည်။ 

ထဘမှီာ နဂိအုေရာင်အဆင်းကိ ုဓာတ်ခဲွပညာ 

ြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊  ေဗဒင်ပညာြဖင့လ်ည်းေကာင်း 

မည်သည့်နည်းှင့်မ   မသိိုင်ေသာ်လည်း  ယခုမူ 

ကား  ရ ံပုပ်ေရာင်ြဖစ်ေတာ့သည်။ အဆိပုါထဘမှီာ 

လည်း ထွားကျိင်းေသာကိယ်ုှင့မ်လိက်ု၊ ဒူးအပ်ုမို ံ

သာရှိ၍  ေြဖာင့်ေြဖာင့်စုတ်ေသာအပဲ၊ ေကမွ၍ 

စုတ်ေသာအပဲ၊   မီးေပါက်ကဲ့သို    အသားထွင်း၍ 

စုတ်ေသာအပ ဲ စသည်ြဖင့်   အပဲအမျိးမျိးတိုြဖင့် 

တန်ဆာဆင်အပ်သည်ြဖစ်၍  အထစ်အဖု စုရုှင့် 

ြပြပင်ချပ်လုပ်အပ်ေသာ     ဖာေထးချပ်စပ်ြခင်း 

ဝီရိယေကာင့်သာ           ဝတ်စရာြဖစ်ေတာ့သည်။ 

သိုမဟုတ်က ပစ်စရာသက်သက်ြဖစ်ချမိ့်မည်။ 

လူသဏ ာန်ကား   ၂၅   ှစ်ေကျာ်ရယ်ရှိေသာ 

အပျိြဖစ်၍ ကိယ်ုလက်ကီးမားထွားကျိင်း၏၊ မိုးဦး 

ကျ၌  ေပါက်တတ်ေသာ ဧရာမဝါးပုိးမ စ်ေပါက်ကီး 

ှင့်လည်းတူ၏၊ ုပ်ရည်သဏ ာန်မှာ သင့်ုံရှိေသာ ်

လည်း လူမနီးေသာ  ေတာကီးအုံကီး၌   ေနရသူ 

ြဖစ်၍လည်းေကာင်း၊  ေနပူမိုးရာမေရှာင ်   အလုပ် 

လပ်ုရေလသြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ ဟန်ပန်ြပလိေုသာ 

စိတ်မရှိ၊     အိုးအချာသက်သက်ြဖစ်ေလသြဖင့ ်

လည်းေကာင်း   သူ၏ုပ်မှာ     ကည့်စရာများစွာ 

မေကာင်းေချ။ သုိရာတွင်  ၃၁  ဘု၌ံ   ြဖစ်သမ ေသာ 

သတ ဝါတိုသည်  ဤဆင်းရဲုိးအလှေသာ သငူယ်မ 

ကိြုမင်ရလ င် မသနားဘ ဲမေနိင်ုရာ။ အထူးသြဖင့ ်

ကား   ဤမိန်းမပျိ၏ေခါင်း၌  ဆံတစ်ထွာသာသာ 

ေလာက်သာရှိ၍    ဆံထုံး    မထုံးိုင်ေချ။    စု၍ 

ကက်ေတာင်စည်းထားရ၏၊ ဤသို ဆပံင်တိရုသည် 

မှာအြခားမဟတ်ု၊ ေရှးဦးစွာ၌ ဆပံင်သန်၍ ေကာင်း 

ေသာ်လည်း  လမ်ိးစရာဆလီည်း တစ်ကမ်ိတစ်ခါမ  

မဝယ်ုိင်ေလ၊ သုိေကာင့် ဆံပင်ကုိ မရှင်းလင်းုိင် 

သြဖင့ ် ပ်ေထွးပျစ်ခေဲနေလ၍  ဝါးပိုးခါးပန်းေပ မှာ 

တင်ပီးလ င် ဓားမကီးှင့ ် ြဖတ်ေတာက်ပစ်ရေသာ 

ေကာင့်ဟူ၏။  

၎င်းမိန်းမမှာ   မဥေလးဟု    အမည်တွင်၍ 

ဟသ  ာတကခံင်းမီးရထားလမ်းရိှ  အင်ပင်ဆိေုသာ 

ဘူတာမှ  ဆင်းသွားရေသာ  အလွန်ေဝးကွာသည့ ်

ကပ်ခိဆုိေုသာအရပ်၌ေနေကာင်း၊ မဘိများေသဆုံး 

ပီးြဖစ်၍ အစ်မများ၊  ေမာင်များသာရှိေသာ်လည်း 

သတူိုဆ၌ီ မေပျာ်ပိက်ုသြဖင့ ်ကရင်လင်မယားအမ်ိ၌ 

ေနေကာင်း၊ သူမှာ အမ်ိ၌ မျက်ှာငယ်စွာှင့ေ်နရပု၊ံ 

ေနထွက်က    ေနဝင်အထိ    အလုပ်လုပ်ေသာ်လည်း 

ထမင်းမှ ဝေအာင်မစားရပု၊ံ အဝတ်မှ လုေံအာင်မဝတ် 

ရပုတံိုကိ ု ဤမန်ိးမသာ စ်းစားတတ်ပါလ င် အလွန် 

စတ်ိဝမ်းနည်းေပလမိ့မ်ည်၊  ယခမုကူား ပပူန်ရမှန်းပင် 

မသိတတ်ရှာေလ၊  ဤသိုမသိသည်မှာ  ခပ်ေကာင်း 

ေကာင်းပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။ 

တစ်ခါေသာ် ေဆးဆရာလင်မယားက  မဲဇလီ 

ကုန်းအနီးရှိ သစ်ငုတ်တစ်ေထာင်၌   ပဲများေကာက် 

ေသာအလပ်ုရိှသည်၊  လာလိက်ုခဲ။့ အလပ်ုလပ်ုရလ င် 

အဝတ်အစားကေလးများဝယ်ရန ်    ရလိမ့်မည်ဟ ု

ေခ လာရာ   သစ်ငုတ်တစ်ေထာင်သို ေရာက်ကာလ 

မှန်းထားေသာအလုပ်ကိုလည်း      မလုပ်ရသြဖင့ ်

စိတ်ညစ်ညစ်ှင့် ဒံုရင်းရာသုိြပန်မည်ဟု မဲဇလီကုန်း 

က ြဖတ်၍လာရေလရာ က ု်ပ်ှင့ေ်တွြခင်းြဖစ်သည်။ 

၎င်းမိန်းမမှာ  စကားမှ  လုံးေစ့ေအာင ်မေြပာ 

တတ်ေလ၊ စကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းကိ ုေတွး၍ေတွး၍ 

ေြပာရ၏။  စတ်ိရှည်ေသာသမှူသာ သှူင့စ်ကားေြပာ 

ိင်ုေပလမိ့မ်ည်၊   ေမးြမန်းသြဖင့ ်သရိသေလာက်မှာ 

မိမိအရပ်သုိမြပန်တတ်ေတာ့ပီ၊ ဘယ်ေရာက်ေနမှန်း 

မသ၊ိ   မီးရထားလည်း မစီးတတ်ြဖစ်၍ေနသည့အ်ြပင် 

ထွက်လာစက      ပိက်ုဆဆံယ်ြပားတတိပိါရိှေလရာ 

ေယာက်မေတာ်သကူိ ုေြခာက်ြပားေက းဆပ်ခဲရ့သည် 

မှတစ်ပါး  ဆာေလာင်လှသြဖင့ ်  မန်ုဟင်းခါးှစ်ြပားဖိုး 

အထိ    အဆစ်များများေတာင်း၍     စားခဲ့ရသြဖင့ ်

ှစ်ြပားေသာပိက်ုဆသံာ ကျန်ေတာသ့ည်။ သိုေကာင့ ်

ရကား ခရီးဘယ်ေလာက်ပင်ေဝးေစကာမ ူေြခကျင ်

ေလ ာက်ရေတာ့မည်၊ သိုေလ ာက်ရမည်ကလည်း ၂၅ 

မိုင်ေအာက်        ေလျာ့လိမ့်မည်မဟုတ်သည့်ြပင ်

လမ်းပန်းကလည်း       ေတာကီးြမက်ရှည်ြဖစ်၍ 

ကမ်းတမ်းလှသြဖင့် ဤမိန်းကေလးသည ်လမ်းမှာ 

တစ်နည်းနည်း ဒုက ေရာက်ရှာေချေတာ့မည်တည်း။ 

သိုြဖစ်ေသာ်   က ု်ပ်ကပင်   သည်လိေုနလိုြဖင့ ်

ေနရာကျမည်မထင်၊  မီးရထားစီးသွားေပေတာဆ့ိ၍ု 

ေငတွစ်ကျပ်ထတ်ုေပးလိက်ုရာ အဘယ်နေံရာအခါမှ 

ေငဒွဂ   ါးတစ်ကျပ်ကိ ု  ကိယ်ုပိင်ုအြဖစ်ြဖင့ ် မရဖူးေလ 

သည်ှင့်   ကျပ်ကျပ်ကုိင်လျက်  မျက်စိမျက်လံုးများ 

ကျယ်ဝန်းကည်လင်ေတာက်ေြပာင်    အေရာင်ေတွ 

ေဝ၍     ထွက်လာပီးလ င်   ပါးစပ်ကိုသာဟလျက ်

ေရှးဦးစွာ ဘာမ မေြပာုိင်ေပ၊ ပီးမှ မပီတပီ မရဲတရဲ 

ထစ်ထစ်ေငါ့ေငါ့ှင့်ပင ်“ေကျးဇူးတင်လိုက်တာ”ဟူ

ေသာစကားကိသုာ  ေြပာိင်ုေလေတာသ့ည်။ ထိအုခါ 

က ်ုပ်တိုက ဆက်လက်၍ “အဲသည်ဒဂ   ါးကိုဖျက်၍ 

ရထားစီး၊ အခမှာ တစ်မတ်ေလာက်သာ   ေပးရလိမ့် 

မည်။ ကျန်သုံးမတ်ကိ ုထားေလ” ဟဆုိရုာ “အိ-ုဒါြဖင့် 

သံုးမတ်ေတာင်ပုိတယ်။ အက   ျခီျပ်ဖို  ဖျင်ဆုတ်သွား 

မယ်ေနာ်”ဟ ုခပ်ဝဝဲေဲြပာရာ     အားလုံးက   သနားက 

သြဖင့ ်အပျိအရယ်လည်းြဖစ်၍ အဝတ်အစားလိအုပ် 

သည်ဟ ုက ု်ပ်တိုထင်သည့အ်တိင်ုး အက   ျတီစ်ထည် 

ချပ်ေပးေလသည်။   ေရမိုးချိးပီးေနာက ်    အဝတ် 

တန်ဆာကိ ုေအာက်ပါအတိင်ုး  ခပ်မိင်မိင်ဆင်ယင် 

ေပးကေလသတည်း။ 

တည်းခိုေနေသာ      အိမ်ရှင်၏သမီးြဖစ်သူက 

လည်း    သဒ ါေစတနာကိုယ်ချင်းစာသြဖင့ ်  လိုရင်း 

ပဓာနြဖစ်ေသာ ထဘတီစ်ထည်ကိ ုေပး၍ဝတ်ေစရာ 

ဝတ်ေနကျအတိင်ုး  ဒူးအပ်ုမိုကံေလးသာ  ဝတ်လျက် 

ထဘီနားညီညီမကျဘဲ သီသီရီရီှင့် ေထာင့်တန်းဆဲွ 

ေန၏။    သိုရာတွင်     မနည်းကည့်ေကာင်းလာ၏။ 

၎င်းအလှရှင်ကပင ်ဘီးတစ်ေချာင်းထပ်၍ ေပးေပ 

ေသး၏၊   ၎င်းေနာက်မ ှ   ချပ်ပီးေသာအက   ျသီစ်ကို 

ရှိရင်းစွဲအက   ျမီျားေပ ကထပ်၍          ဝတ်ေစ၏၊ 

အေကာင်းေသာ်ကား အက   ျအီေဟာင်းကိ ုသိကား 

နီကီးဆင်း၍ ေတာင်းေသာ်မ ှရိုင်ဖွယ်မြမင်ေချ။ 

ေနာက်မှ    ဦးေခါင်းကို    တန်ဆာဆင်ြပန်၏၊ 

တည်းခိုေနေသာအိမ်က     မိန်းမပျိတစ်စုတိုသည ်

အဘယ်အခါကမှ   ဆီမေတွရဖူးေသာ   ဆံပင်တုိကုိ 

ခပ်ရ ဲရ ဲဆလီမ်ိးေပးြခင်း၊  ဆံပင်တုိကုိ အလယ်ကခဲွ၍ 

ဗိလ်ုေကခဲွခဲွ၍ေပး၏။ ပီးမှေနာက်က ကက်ေတာင်စ ု

စည်းေပး၏။ ကက်ေတာင်ကိးကိုအမီှြပ၍ ကံေ့ကာ် 

ပွင့် ၂၀  ေကျာ်ကို    ဟိုှယ်သည်ှယ်     အလယ်က 

တစ်ေထွး၊ ေဘးဆီကတစ်ြဖာ၊ စီကာရီကာ ညီညာ 

ဆန်းဖိး    စိတ်ကူးရတိုင်း    အရမ်းထိုးထားသြဖင့ ်

ေညာင်ေရအိုးှင့်တူသည်ဟ ုဆိုချင်လ င်ဆိုိုင်၏။ 

ပီးမှတစ်ဖန ်  မျက်ှာကို    လိမ်းကျရံန်ရှိေသး 

သည်၊ ေဖွးြဖစွာေသာ  မျက်ှာေချကုိ    ညိစွာေသာ 

အသား၌  လမ်ိးကျထံားသြဖင့ ် တြခားစေီနကေသာ် 

လည်း အသားအေရ အတန်ငယ်လတ်၏။ 

ဤသိုလ င် အကင်သေဘာြဖေသာ ေတာသမူ 

ကေလးသည် သတူစ်ပါးသေဘာကျအတိင်ုး တန်ဆာ 

ဆင်ပီး၍ အခန်းထမှဲအြပင်သို ထွက်မည်ရိှရာ အြပင် 

က ေစာင့်ကည့ေ်နေသာသမူျားကလည်း သရဒအခါ 

တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့ေ်နည့၌်        ေတာင်ေပ က 

ေကျာ်ထွက်လာေသာ  အေထာက်မတန်   ကီးမား 

ေြပာင်ရ န်းသည့် လဝန်းကီးက့ဲသုိပဲ ရိှလိမ့်မည်လား၊ 

သိုမဟုတ်ပါက ဆင်မယ်သာ လှမ်း၍လာသကဲ့သို 

ဘယ်ညာွဲေသာကိုယ်ြဖင့်ပ ဲ  ထွက်လာမည်လား၊ 

သိုမဟတ်ု က ဲကဆန်ုေပါက်သကဲသ့ို အေထာက်မတန် 

ဆညူေံမှာင့ေ်မှာင့ ်တေဇာင့ေ်ဇာင့ပ် ဲထွက်လာမလား၊ 

ထိသုိုမှ မဟတ်ုပါလ င်လည်း  မေထွးေလး ကိ ရာက 

သကဲသ့ို လှည့ရ်စ်ဝပဲတ် ေတာင်ပခံတ်လျက် ဖျပ်ဖျပ် 

ပျာပျာပလဲာမည်လား၊     သိုမဟတ်ု     ြပန်လ င်လည်း 

မကတ်ိဆုယံိုးဒယားကသကဲသ့ို   ငမိ့်ငမိ့ေ်အးေအး 

ခပ်ြဖည်းြဖည်းပဲလာမည်လား၊        ဟိုလိုလား  

သည်လိလုား    စမ်းတဝါးဝါး၊   ေထြွပားေသာအာုြံဖင့ ်

အကုန်စုိက်ကည့်ေနကရာ           မပဇာကလည်း 

ခန်းဆီးကို     အသာမ    ထွက်က ၍လာေတာ့မှ 

အရင်က ေတွးကတာတစ်ခုမှမဟုတ်ေကာင်း     

သရိ၏။ အေကာင်းေသာ်တမကူား  ခပ်ိုးိုး သလူိ ု 

ငါလိုပဲ  ထွက်လာေသာေကာင့်တည်း။ 

သိုထွက်လာရာ သူခမျာမှာ မာယာကို မသိ 

တတ်၊ နပ်တယ်ဆိတုာမကားဖူး၊ ထူးေထေွသာဟန် 

ကိုလည်းနားမလည်၊ ြပယ်တယ်တယ် ပီတီတီ၊ 

မသတစီရာလည်းမဟတ်ုေသာ  စင်းလုံးေချာ အိုး 

သက်သက်ြဖစ်၍ မျက်ှာကိ ု မထားတတ်၊ မျက်ှာ 

ကိ ု  ဖုံးလတ်၍   ပါးစပ်က    ပံးချိချိရှက်စိုးြဖင့် 

မိကံဆိုးသူငယ်မမှာ အေနရ  ခွကျေလသတည်း။ 

ဤသို ခွကျတတှင့ပ်င် ဝိင်ုး၍စကားေြပာေန 

ကကာ   ဟိုေမးသည်ေမးှင့ ်  ေပျာ်စရာကီးပင ်

ြဖစ်၏။ 

သိုရှိေနစ်  အိမ်ရှင်အေဒ ှင့်တကွ   အြခား 

သမူျားက မမိတိိုအမ်ိ၌ေနမလားဟေုမးရာ မေနလိ ု

ေကာင်း၊ မမိအိရပ်မှလဲွလ င် အြခားအရပ်ေတ ွမိ 

ေတကွိ ုဖဲွဆန်ကဲွထင်ေကာင်း၊ ၎င်းြပင် ဆက်လက် 

၍ေြပာသည်မှာ မမိတိိုရာ၌ ေတာကီးအိင်ုကီးရိှ၍ 

ငါးသဲ့ရ-မ ားရသည်မှာ အလွန်ေပျာ်စရာေကာင်း 

ေကာင်း၊ ပစွုန်ဆတ်ိကေလးေတ ွခန်ုခန်ုေြပးသည် 

ကိုပင ်   မငီးြဖစ်ေကာင်း၊   ငါးရှ့်တိုကို သုံးပိုင်း 

ေလာက်ပိင်ုးပီး ငတ်ုသီးထက်ပိင်ုးကျိးှင့ခ်ျက်၍ 

အားရပါးရ  ပလုတ်ပေလာင်းှင့်ေလွးေသာအခါ 

ချိင့်ချိင့်မွန်းေအာင်မိန်ေကာင်း။

ပေီလာ-ကဒတ်တုိကုိ ခှုင့ ်ိင်ုးချင်းေရာ၍ 

ဟင်းချိချက်ေသာက်လိုက်ရလ င် ဗိုက်ကို စူလာ 

ေအာင်   ေသာက်ေကာင်းေကာင်း၊   ယခုကာလ 

အဂ  လိပ်ေကျာင်းသားများ       စကားေြပာလ င် 

လက်မကေလးကိုေထာင်၍ စကားေြပာသကဲ့သို 

လက်မကိုစုံေထာင်၍ သွားေလ့ရှိေသာ ပုစွန်လုံး 

များှင့ ်ေြခမေလာက်နီးနီး ိုးတံကီးေသာကန်စွန်း 

ွန်တိုကို  ချ်ရည်ဟင်းချက်၍ ေသာက်လိုက်ရ 

လ င် လည်း “ဪ-မိသူမိသားများ ဒါမျိးစားရ 

တတ်ပေလ၊ လြူဖစ် ံးေလရဲ” ဟ ုတမ်းတေလာက် 

ေအာင် ေကာင်းေကာင်း။ 

ထိုအြပင် မိြပြပည်ရာလိ ုဖန်ုမ န်မထ၊ူ ဆဆူ ူ

ညံညံမရှိ၊ အလွန်ေအးချမ်းေပျာ်ေမွဖွယ်ေကာင်း 

ေကာင်း စသည်ြဖင့ ်ေပျာ်ဖွယ်ရာတိုကိ ုအားရပါးရ 

အနားကမထိင်ုေအာင် ေြပာေလသြဖင့ ်က ု်ပ်ှင့် 

တကွ  အနားရိှလူတုိသည်    ချက်ချင်းပင်    မိမိတုိ 

ေနရပ်ကိစွုန်၍  ၎င်းမန်ိးကေလးရာသို   လိက်ုသွား 

ကာ ေနချင်သလိလုိ ုဘာလိလုိေုတ ွြဖစ်ကန်ုေလ၏။ 

မိန်းကေလးလည်း ေက းချင်ေမွးချင်ရှိလှ၍ 

က ်ုပ်တိုကို  မကာမကာလိုက်ခဲ့ပါဟ ု   ေခ ငင် 

ဖိတ်ကားသြဖင့်လည်း အခွင့်မဆိုင်၊ မလိုက်ိုင ်

ေကာင်း ေတာင်းပန်ရ၏။  မန်ိးကေလးမှာ ေကျနပ် 

ပုံမရ။ 

သိုှင့ ်ညေနချမ်းေရာက်လာေလ၏။ ထိညု၌ 

တန်ေဆာင်းထတွဲင် တရားပဲွရိှ၍ သလူည်း အမ်ိရှင် 

သားသမီးတစ်စှုင့ ်လိက်ုလာေလသတည်း၊ မန်ိးမ 

ေယာက်ျားအများက         ဝိုင်း၍ေမးကြမန်းက၊ 

ရယ်ကေမာကှင့ ်  ခမျာသည်   ချာလည်ေကာင် 

ပတ်ှင့် စကားမေြပာတတ်ရှိရှာေလသည်။ 

စာမျက်ှာ ၂၂ သို 

၎င်းမိန်းမမှာ မဥေလးဟု အမည်တွင်၍ ဟသ  ာတ ကံခင်းမီးရထားလမ်းရှိ  

အင်ပင်ဆိေုသာ ဘတူာမှဆင်းသွားရေသာ  အလွန်ေဝးကွာသည့ ်ကပ်ခိဆုိေုသာ 

အရပ်၌ေနေကာင်း၊  မိဘများေသဆုံးပီးြဖစ်၍   အစ်မများ၊  ေမာင်များသာ 

ရိှေသာ်လည်း သတူိုဆ၌ီ မေပျာ်ပိက်ုသြဖင့ ်ကရင်လင်မယားအမ်ိ၌ေနေကာင်း၊ 

သူမှာ အိမ်၌ မျက်ှာငယ်စွာှင့ေ်နရပု၊ံ ေနထွက်က ေနဝင်အထိ အလုပ်လပ်ုေသာ် 

လည်း ထမင်းမှ ဝေအာင်မစားရပု၊ံ အဝတ်မှ လုေံအာင်မဝတ်ရပုတံိုကိ ု ဤမိန်းမ 

သာ စ်းစားတတ်ပါလ င် အလွန်စိတ်ဝမ်းနည်းေပလိမ့်မည်၊ ယခုမူကား ပူပန် 

ရမှန်းပင် မသိတတ်ရှာေလ၊  ဤသုိမသိသည်မှာ  ခပ်ေကာင်းေကာင်းပင်ြဖစ်။



ဇူလိုင်   ၂၄၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၂၁ မှ

၎င်းမိန်းကေလးမှာ  မိမိှင့်အရယ်တ ူ  သားသား 

နားနား   အပျိအရယ်ကေလးများကိ ု   ြမင်ရလ င် 

“ဪ-သတူိုမှာ ချမ်းသာလိက်ုတာ၊ လှလိက်ုတာ” 

ဟု ြမည်တမ်း၍ သူမှာ အံ့မဆုံးြဖစ်ရ၏။ 

ညအပ်ိချန်ိေရာက်လာေလ၏။ ထိအုခါ က ု်ပ် 

သည် သတိရ၍   “မနက်ကေပးထားေသာ  ဒဂ   ါး 

ဘယ်မှာလဲ”ဟုေမးရာ “ရှိပါတယ်” ဆို၍ အတွင်း 

အတ်ိကိ ုလက်ှင့ိှ်ပ်ထား၏။   “ရိှရင်   ဘယ်မှာလ ဲ

ြပပါ” ဆိလု င် “ရိှပါတယ်”သာ ြပန်ေြပာ၍ ထတ်ုမြပ 

ေလ၊  စင်စစ်ေသာ်ကား က ်ုပ်ကိုပင်   မယုံတယုံ 

ရှိလာပုံရသည်။ 

ဤဒဂ   ါးသည်  မိန်းကေလးအား   တစ်ညလံုး 

ဒုက ေပး၏။    က ်ုပ်တိုလည်း   မှားေပသည်။ 

အေကာင်းကား ညအခါ၌ သူများအိပ်ေသာ်လည်း 

သမူအပ်ိိင်ု၊ တခ တ်ခ တ်ှင့်ကား၍ စုစံမ်းကည့ရ်ာ 

ဒဂ   ါးထည့ထ်ားေသာ အတွင်းအတ်ိကိ ုလက်တစ်ဖက် 

က   အမဲဆုပ်ကိုင်ထားလျက ်   သူခိုးဓားြပများကိ ု

ေကာက်လန်သြဖင့ ် ခမျာမှာ မအပ်ိရြဖစ်ေလသည်။ 

နံနက်မိုးေသာက်ေသာအခါ   မိန်းကေလးကိ ု

ဘူတာသုိလုိက်ပုိရန်    ကိစ ေပ လာေလ၏။   က ု်ပ် 

ကလည်း မျက်ှာေချ  ေလးငါးထုပ်၊   လက်ကုိင်ပဝါ 

ကေလးတစ်ခု၊  အိမ်ရှင်များကလည်း ကံ့ေကာ်ပန်း၊ 

ငှက်ေပျာသီးစေသာ          စားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်၊ 

လက်ေဆာင်ပဏ ာများ   ေပးကမ်းပီး     က ်ုပ်တို 

မိတ်ေဆွေလးငါးေယာက ်  ဘူတာအထိ   လိုက်ပို၍ 

ရထားသိုတင်လျက ်ရထားစီးေဖာ်တိုအား   အင်ပင် 

ဘတူာသိုကျလ င်   ဆင်းပါေစဟ ု  အပ်ရ၏၊   ရထား 

ထွက်ခါနီး၌  သူခမျာမှာ ေလာကွတ်ကလည်းမတတ်၊ 

ေကျးဇူးတင်ပု၊ံ ဝမ်းေြမာက်ပု၊ံ ခဲွခွာသွားရမည့်အတွက် 

ဝမ်းနည်းပုမံျားကိ ုေြပာချင်လျက် မေြပာတတ် မေြပာ 

ိုင်ေလ၊ သိုရာတွင် အားလုံးက သိနားလည်က၏။ 

မကာမ ီရထားလည်းစ၍ထွက်ေလ၏၊ ထိုမယ်ဒုက  

လည်း က ု်ပ်ှင့်တကွ မိတ်ေဆွများကုိ လှည့်ကည့် 

လှည့်ကည့်ှင့ ်  ရထားေနာက်သို    ပါသွားရေလ 

သတည်း။ 

သံသရာကီး၌    ေတွကံဆုံကွဲ   မလွဲစေသာ 

ဓမ တာပင်ြဖစ်သြဖင့ ်က ု်ပ်တိုမှာ ဝမ်းနည်းပက်လက် 

ကျန်ရစ်ကရ၏။ သူကို   ချးီေြမာက်လို၍ ေခ ေသာ် 

လည်း မမိေိနေနကျေနရာက   သင်းကေလး မခွာိင်ု 

ြဖစ်ရ၏။   သုိရာတွင်       ဤမယ်ဒကု ှင့ပ်တ်သက်၍ 

ေအာက်ပါတရားများရ၏။ 

(၁) ိုးေသာသသူည်       ဆင်းရေဲသာ်လည်း 

သတူစ်ပါးကည်ညိ၍       ချးီေြမာက်ြခင်း 

ကို ခံရ၏။ 

(၂) ချမ်းသာသူကိ ု    တစ်စုံတစ်ရာေပး၍ 

မျက်ှာလပ်ုရသည်ထက် ဆင်းရသဲကူိ ု           

ေထာက်မရြခင်းသည် သာ၍ေကာင်း၏၊ 

အေပးခရံသမှူာ    တစ်ြပားှစ်ြပားကိပုင်      

အလွန်ထင်၏၊  ေပးကမ်းရသမှူာ  သဒ ါ 

လွန်က၍ဲ     အလွန်ဝမ်းေြမာက်သွား၏။

(၃) ေနာက်ဆုံး၌     ေတွကံက၊     ကွဲက၊ 

ေကကွွင်းကရမည်တည်း၊    တရားှင့် 

ေြဖရ၏။ 

ဤကား   မယ်ဒကု ကိ ု  ဖဲွဲွ၍   ချဲချဲထွင်ထွင် 

ေရးြခင်းပင်ြဖစ်ေပသတည်း။      ။

ေအာင်ြမင်တဲ ့ ပ်ုသအံစအီစ်တစ်ခြုဖစ်တဲ ့Running Man မှာ ပင်တိင်ုသပ်ုေဆာင်သတူစ်ဦး ြဖစ်တဲ ့   

ကင်ဂျံကွတ်ဟာ သူရဲ ယူကျချန်နယ်မှ တစ်လအတွင်းရရှိခဲ့တဲ ့ အြမတ်ေငွေတွကိ ု လှဒါန်းသွား 

မှာြဖစ်ေကာင်း  ကိုရီးယားဘိုးေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ကင်ဂျံကွတ်ဟာ  သူတာဝန်ယူတင်ဆက်ေနတ့ဲ  Gym Jong Kook ချန်နယ်ေပ မှာ  တစ်လ 

အတွင်းတင်ခဲ့တဲ့  ဗီဒီယိုေတွကေနရရှိခဲ့တဲ့ အြမတ်ေငွေတွကို ပရိသတ်ရဲ အားေပးမ အေပ  

ေကျးဇူးတံုြပန်တ့ဲအေနနဲ  လှဒါန်းသွားမှာြဖစ်တယ်လုိ ဆုိပါတယ်။  သူဟာ Gym Jong Kook 

ချန်နယ်မှာ ကိုယ်ကာယေလ့ကျင့်ခန်းေတွနဲ  ကျန်းမာတဲ့ ေနထိုင်မ ပုံစံေတွအေကာင်း တင်ဆက် 

ထားတဲ့ ဗီဒီယိုေတွကို ေဖာ်ြပခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ချန်နယ်ကို ေဖာ်လိုဝါလုပ်ထားသူဟာ  ၁ ဒသမ 

၉၁  သန်းရိှပြီဖစ်ပီး အဆိပုါ ချန်နယ်ကိ ုစတင်ဖွင့လှ်စ်ပီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာပင် ေဖာ်လိဝုါတစ်သန်းြပည့ ်

ခဲ့တာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ကင်ဂျကွံတ်ဟာ  ပီးခဲတ့ဲတ့စ်လအတွင်း  အဆိပုါ ချန်နယ်ေပ မှာ ဗဒီယီိငုါးခေုဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။  ေနာက်ဆုံး 

ထတ်ုလ င့ခ်ဲတ့ဲ ့ ဗဒီယီိမှုာေတာ ့Running Man မှာ ပင်တိင်ုသပ်ုေဆာင်သတူစ်ဦးြဖစ်တဲ ့မင်းသမီး ေဆာင်းဂျဟီိနုဲအတ ူိက်ုကူးတင်ဆက်ထားတာ 

ေတွရပါတယ်။  ကင်ဂျကွံတ်က သူရဲ လှဒါန်းမ နဲပတ်သက်ပီး အဆိပုါအလှဟာ သူရဲ ပရသိတ်ေတရွဲ အလှြဖစ်တယ်လိုလည်း သူရဲလမူ ကွန်ရက် 

မီဒီယာေပ မှာ ထည့်သွင်းေရးသားေဖာ်ြပခဲ့တာ ေတွရပါတယ်။

ရေသ့ေတာင ် ဇူလိုင်  ၂၃

ရခုိင်ြပည်နယ် ရေသ့ေတာင်မိနယ် ြပည်သူေဆးံုတွင်  တက်ေရာက် 

ေဆးကသုမ ခယံေူနသည့် လနူာများအတွက် လိအုပ်ေသာ ေအာက်ဆဂီျင် 

ြပတ်လပ်မ မရှိေစေရးှင့်       လုံေလာက်စွာရရှိိုင်ေရးအတွက ်

ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်စက်ုံတစ်ုံ တည်ေဆာက်ေရးစီစ်ေဆာင်ရက ်

လျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို       ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက်ိုင်ေရးအတွက ် 

ဦးဦးသန်းိင်ု (လ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ်ေဟာင်း) မသိားစကု ေငကွျပ် 

သန်ိး ၁၀၀ မတည်ကာ ဌာနဆိင်ုရာများ၊ လပ်ုငန်းရှင်များှင့် ေစတနာရှင် 

ရေသ့ေတာင်မိနယ်၌ ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက်ရန် စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

ြပည်သမူျားက ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုြံဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက်  အလှေင ွ

များအား ထည့်ဝင်လှဒါန်းလျက်ရှိသည်။

ရေသေ့တာင်မိနယ်သည် ေရလမ်းခရီးကိသုာ အားကိုးေနရသည့် 

မိနယ်တစ်ခုြဖစ်၍   အေရးေပ လူနာများအတွက်     လိုအပ်ေသာ 

ေအာက်ဆီဂျင်ကိ ု အချနိ်မီေပးိုင်ေရးှင် ့  ေအာက်ဆီဂျင်ြပတ်လပ်မ  

မရိှေစေရးအတွက်  ေအာက်ဆဂီျင်စက်ုတံည်ေဆာက်ရန်  စစီ်ရြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီထံမှ  သိရ 

သည်။  အဆိုပါ    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီကိ ု

အဖွဲဝင ်၂၃ ဦးြဖင် ့   စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး   ေစတနာရှင်ြပည်သူများက   

ဇူလိုင် ၂၂ ရက်အထိ  ထည့်ဝင်လှဒါန်းေငွကျပ ်သိန်း ၆၀၀ ဝန်းကျင် 

ရရှိပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ရေသ့ေတာင်မိနယ ် ြပည်သူေဆးုံတွင ်လက်ရှိေအာက်ဆီဂျင ်

ရရှိမ မှာ လီတာ ၄၀ ဆံ့ စလင်ဒါအိုး ၁၈ လုံး၊  ၅ လီတာ  ေအာက်ဆီဂျင ်

Concentrator ေြခာက်လံုး   စုစုေပါင်း  ၂၄  လုံး ရိှသည့်အနက်  လီတာ 

၄၀  ဆံ့ အိုးေလးလုံးှင် ့   ၅ လီတာ ေအာက်ဆီဂျင် Concentrator 

ေလးလုံးတိုအား သုံးစွဲခဲ့သည်။    ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံတည်ေဆာက ်

ပီးပါက   တစ်ေနလ င် လတီာ ၄၀   အိုးအလုံး ၃၀  မှ   ၅၀ ထ ိ  ထတ်ုလပ်ု 

ုိင်မည်ြဖစ် ပီး ေအာက်ဆီဂျင်စက်ံုတည်ေဆာက်ရန်အတွက် စက်ှင့် 

အေဆာက်အအုအံပါအဝင် ကန်ုကျမည့ေ်ငမှွာ ကျပ်သန်ိး ၁၂၀၀ ဝန်းကျင် 

ကုန်ကျမည် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ေအာင်စံထွန်း

အုပညာ

ေတာင်ကိုရီးယားရဲ      ေကျာ်ကားတဲ့   မင်းသမီးတစ်ဦးြဖစ်သူ 

ေဆာင်းေဟကုိဟာ DOTS လုိ  လူသိများတ့ဲ  Descendants of the Sun 

ဇာတ်လမ်းတဲွပ်ုရှင်ရဲ   ဒါိက်ုတာြဖစ်သနူဲ  ဇာတ်လမ်းတဲွသစ်တစ်ခကုိ ု    

တဲွဖက်ိက်ုကူးသွားမှာြဖစ်ေကာင်း ေအာေကေပါပ့်ေဒါကွ့န်းရဲ ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက်ေတွအရ သိရပါတယ်။

ဇလူိင်ု ၂၂ ရက်မှာ ပ်ုရှင်အသိင်ုးအဝိင်ုးမှ ထွက်ေပ လာတဲ ့သတင်း 

ေတွအရ ေဆာင်းေဟကုိဟာ Descendants of the Sun ဇာတ်လမ်းတဲွ 

ုပ်ရှင်ရဲ ဒါုိက်တာ ကင်အွန်ဘွတ်နဲတဲွဖက်ကာ ဇာတ်လမ်းတဲွုပ်ရှင် 

သစ်ကို ိုက်ကူးသွားမှာြဖစ်ေကာင်းနဲ  လက်ရှိမှာ ေဆွးေွးေနဆဲြဖစ်  

ေပမယ့်   တ်နဲသေဘာတူထားပီးအေနအထားြဖစ်ေကာင်းလည်း 

သိရပါတယ်။    အဆုိပါ      ဇာတ်လမ်းတဲွုပ်ရှင်ဟာ    သည်းထိတ်ရင်ဖုိ  

ဇာတ်လမ်းအမျိးအစားြဖစ်တယ်လိုလည်း သိရပါတယ်။

လက်ရှိမှာ  ေဆာင်းေဟကိုဟာ  သူရဲ  ဇာတ်လမ်းတွဲုပ်ရှင်သစ ်

Now, We Are Breaking Up ကိ ု  ိက်ုကူးခဲ့ပီးေနာက် အဆိပုါပ်ုရှင်ရဲ 

ပိုမိုးရှင်းလုပ်ငန်းေတွနဲအလုပ်များေနပါတယ်။    အဲဒီေနာက်သူဟာ 

The Glory ုပ်ရှင်ကို   ိုက်ကူးဖိုရာ    စီစ်ထားပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

အဲဒီေနာက်မှာမှ  ဒါိုက်တာ ကင်အွန်ဘွတ်နဲ  ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ိုက်

ကူးသွားမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။

ေတာင်ကိရုီးယားရဲ ေကျာ်ကားတဲ ့အမျိးသားေတးဂတီအဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ် 

တ့ဲ  BTS  ရဲ  ေတးသီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ြဖစ်တ့ဲ   Butter ရဲ ေတးသီချင်းမပူိင်ုခွင့န်ဲ 

ပတ်သက်တဲအ့ေကာင်းအရာေတဟွာ  မဒီယီာေတေွပ မှာ လေူြပာများ 

လာခ့ဲပါတယ်။ ဒီလုိ သတင်းေတွေပ ထွက်လာခ့ဲေပမယ့် အဖဲွရဲ ေအဂျင်စ ီ

ဘက်က  BTS အေနနဲ  မူပိုင်ခွင့်နဲပတ်သက်ပီး  ြပဿနာမရှိေကာင်း  

ထုတ်ြပန်ေြပာကားခဲ့တယ်လို  စွန်ပီေဒါ့ကွန်းရဲ ေရးသားေဖာ်ြပချက ်

ေတွအရ သိရပါတယ်။

Butter ရဲ သံစ်ပုိင်းနဲပတ်သက်ပီး  တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းဟာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်အတွင်း  စတင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ ့ ေတးသံရှင ် လူကာဒက်ဘွန်နဲရဲ 

ေတးသခီျင်း You Got Me Down ရဲ  သစံ်နဲ တေူနေကာင်း သတင်းေတ ွ

လမူ ကွန်ရက်မဒီယီာေတေွပ မှာ ေပ ထွက်လာခဲပ့ါတယ်။ ဒလီိ ုသတင်း 

ေတွေပ ထွက်လာခဲ့ပီးေနာက် ေတးသံရှင် လူကာဒက်ဘွန်နဲက  သူရဲ 

ေတးသီချင်း You Got Me Down ကို ၂၀၁၉ ခုှစ်က  ေတးေရးဆရာ 

စဘီက်စတန်ိဂါဆယီာဆကီေန ဝယ်ယခူဲတ့ာြဖစ်တယ်လို လမူ ကွန်ရက် 

မီဒီယာေပ မှာ ေဖာ်ြပခ့ဲပါတယ်။ BTS ကလည်း Butter ေတးသီချင်းရဲ 

ေတးေရးဆရာဟာ စဘီက်စတန်ိဂါဆယီာ ြဖစ်တယ်လို ေဖာ်ြပခဲပ့ါတယ်။ 

ဒီလုိ သတင်းေတွ ေပ ထွက်ခ့ဲပီးေနာက် BTS ရဲ  ပရိသတ်ေတွက   

မူပိုင်ခွင့်ြပဿနာနဲပတ်သက်ပီး     စိုးရိမ်ခဲ့ကပါတယ်။   ဒါေပမယ့်  

အဖွဲရဲေအဂျင်စီြဖစ်တဲ ့     ဘစ်ဟစ်အင်တာတိန်းမန်ကေတာ ့  BTS 

အေနနဲ    မူပိုင်ခွင့်ြပဿနာမရှိေကာင်း၊  ေအဂျင်စီဘက်က Butter 

ေတးသီချင်းမထုတ်လ င့်မီကပင ်ေတးေရးဆရာေတွဆီက မူပိုင်ခွင့်နဲ  

ပတ်သက်ပီး အတည်ြပချက်ရယခူဲ့ပီးြဖစ်ေကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်း 

ခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။

Butter နဲပတ်သက်ပီး မူပိုင်ခွင့်ြပဿနာမရှိေကာင်း

 BTS ဘက်မှ ထုတ်ြပန်

တစ်လအတွင်း ယူကျမှ ရရှိခဲ့တဲ့ အြမတ်ေငွေတွကို လှဒါန်းသွားမယ့် ကင်ဂျံကွတ်

DOTS ဒါိုက်တာနဲ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်ိုက်ကူးသွားမယ့် ေဆာင်းေဟကို

ေအးြပည့် - ေရးသားသည်



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊  ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

တွင် မှတ်ပုတံင်ထားေသာ "ရတနာထွန်း-၂၇" အမည်ရိှ  ေကာေ့သာင်းခိုင်ငါးဖမ်း 

ေရယာ် (ေရယာ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် FKD/0082/16) ေရယာ်၏တန်ချနိ်-

၅၁.၄၁အား   ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ   ေဒ ရီရီိုင် [၆/လလန 

(ိင်ု)၀၆၀၃၀၀]အမည်မှ ဦးေဇာ်လွင် [၆/သရခ(ိင်ု)၀၄၆၂၂၇] အမည်သိုေြပာင်းလ ဲ

ေပးပါရန် ဤဌာနသုိ ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန် 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင် 

ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ မိတ်မိသုိလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားများှင့်တက ွမည်သူမဆိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

၎င်းရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည် 

သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းေရယာ်ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်း
တနသ  ာရတီိင်ုးေဒသကီး၊  ေရေကာင်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

တွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ "ဝင်းေကျာ်တုိး" အမည်ရိှ  ေကာ့ေသာင်းခုိင်ှင့် မိတ်ခုိင် 

ငါးဖမ်းေရယာ် (ေရယာ်မှတ်ပုတံင်အမှတ် FKD/0013/18) ေရယာ်၏တန်ချန်ိ- 

၄၈.၄၅ အား ဂရန်အမည်ေပါက်ပိုင်ရှင်ြဖစ်ေသာ ဦးဝင်းေအာင ် [၆/မအရ(ိုင်) 

၁၁၁၉၀၀]အမည်မှ ဦးြမင့်စိုး [၆/လလန(ိုင်)၀၀၀၇၇၈] အမည်သိုေြပာင်းလဲ 

ေပးပါရန် ဤဌာနသုိ ေလ ာက်ထားလာပါသည်။ ၎င်းပုိင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲရန် 

ကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဒုတိယ န်ကားေရးမှး၊ ေရေကာင်းပုိေဆာင် 

ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၊ မိတ်မိသုိလိပ်မူ၍ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  

အေထာက်အထားများှင့်တက ွမည်သူမဆိုလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ 

၎င်းရက်ထက် ေကျာ်လွန်ပါက လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေလ ာက်ထားသူအမည် 

သို ေြပာင်းလဲေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာနေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊  သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊  (၁၆/၃)ရပ်ကွက်၊ 

သုမနလမ်း၊ တိုက်အမှတ်-(၄၅၈)၊ အခန်းအမှတ်-၇(ေအ)၊ 
သတ မထပ်၊(၈)လ ာ/ေခါင်းရင်းခန်းှင့ ်  အကျိးခံစားခွင့ ်
အရပ်ရပ်တိုအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပီး အ ပ်အရှင်းကင်း၍ 
လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပုိင်ခွင့်ရိှေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ စန်းြမင့် 
(CK-၀၂၃၂၈၆)ထမှံ     ေဒ ဆအုိ ာခင်   [၁၂/သဃက(ိင်ု)၁၉၃ 
၅၀၀]က အပီးအပိင်ု ဝယ်ယရူန် စရန်ေငအွချိေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ 

သုိြဖစ်ပါ၍ အဆုိပါတုိက်ခနး်ှင့်တကွ အကျိးခံစား 
ခွင့်အားလုံးှင့်ပတ်သက်၍ ပိုင်ေရးဆိုင်ခွင့်ရှိသူတိုသည ်ဤ 
ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍   (၇)ရက်အတွင်း   ခိုင်လုံေသာ 
ပိုင်ဆိုငမ်     စာရက်စာတမ်း  အေထာက်အထားမူရင်းများှင့် 
တကွက ု်ပ်ထံသုိတင်ြပ ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့်   သတ်မှတ် 
ရက်ေကျာ်လွန်ပီးက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုတရားဝင်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။

 န်ကားချက်အရ- န်ကားချက်အရ-
ေဒ တူးတူးြမင့် ေဒ တူးတူးြမင့ ်

LL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.LLL.B,D.B.L,D.M.L,D.I.L
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၇၃၄)(၂-၂-၉၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၇၃၄)(၂-၂-၉၉)
ုံး-တိုက် ၁၃၅/က၊ (ဒု)ထပ်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ ုံး-တိုက် ၁၃၅/က၊ (ဒု)ထပ်၊ ပတ ြမားလမ်း၊ 

သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ သွပ်ဝိုင်းကီးရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း ၀၉-၅၁၁၃၀၈၀ဖုန်း ၀၉-၅၁၁၃၀၈၀

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

"ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ကီး[၁၂/လမန(ိုင်)၀၆၀၄၀၇]၏ ဇနီး ေဒ ရီရီြမင့်၊ သား ေဒါက်တာ "ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ကီး[၁၂/လမန(ိုင်)၀၆၀၄၀၇]၏ ဇနီး ေဒ ရီရီြမင့်၊ သား ေဒါက်တာ 
ေနေသွး၊ သမီး ေဒါက်တာ ချိေသွးမွန်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"ေနေသွး၊ သမီး ေဒါက်တာ ချိေသွးမွန်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာြခင်း"

မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ေအာင်နန်းရိပ်သာအေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၉၀)၊ မ ေလးမိ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ေအာင်နန်းရိပ်သာအေရှရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၉၀)၊ 
၃၁ လမ်း၊ ၈၂x၈၃ လမ်းကားတွင် ေနထုိင်သူ ဦးခင်ေမာင်ကီး၏  န်ကားချက်အရ ၃၁ လမ်း၊ ၈၂x၈၃ လမ်းကားတွင် ေနထုိင်သူ ဦးခင်ေမာင်ကီး၏  န်ကားချက်အရ 

ဦးေကျာ်သန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနက ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည်-ဦးေကျာ်သန်း တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနက ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ ေတာင်ငူမိ၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ်မှးဖုိးထွန်းလမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၅/၆၂)၊ (ယခင်-၅/၁၈)တွင် ေနထိင်ု 

ခဲ့ကေသာ ဦးသင်-ေဒ ဘတီို၏ တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်သ ူဦးကိကုိုကီး၊ ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ ကည်ကည်ြမတုိတွင် သားသမီး 
(၅)ဦးထွန်းကားခ့ဲပါသည်။ ၁။ ဦးတင်ကီး(ခ)ကုိကုိ (၅-၄-၂၀၁၀ရက်တွင် ကွယ်လွန်) ၂။ ဦးြမင့်ကီး(ခ) ကုိချိ(ခ) Michael Gyi 
(၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်) ၃။ ဦးခင်ေမာင်ကီး(ခ) ကိုတွတ် (ခ) Kenny ၄။ ဦးတင်ိုင်ကီး(ခ) Ronny ှင့် ၅။ မခင် 
မူကီး (ခ) မခင်မူမူကီး(၁-၁၀-၁၉၇၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်တိုြဖစ်ပါသည်။

မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ကည်ကည်ြမမှာ (၂၉-၆-၁၉၇၉) ရက်ှင့် ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးကိုကိုကီးမှာ (၂၆-၃-၁၉၈၈)ရက်တွင် 
ကွယ်လွန် ခ့ဲပါသည်။ ယင်းေနာက် ကျန်ရစ်သူ ညီအစ်ကုိ(၄)ဦးသည် မိဘှစ်ပါးကျန်ရစ်သည့် အေမွဆုိင်ပစ ည်းများကုိ ခဲွေဝ 
ယူခဲ့ကပါသည်။ ထိုကဲ့သို ခွဲေဝယူထားသည့ ်ဦးခင်ေမာင်ကီးအမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ ေတာင်ငူမိနယ်၊ (၁၇)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမတုိင်းအကွက်အမှတ်(၇+၈)တုိက်တန်းေကွေဈးအကွက်၊ ဦးပုိင်အမှတ်(ဆ/၁၅၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၀၉)ဧကရိှ ေြမှင့်အကျိး 
ခံစားခွင့်အရပ်ရပ်ကိ ုဦးြမင့်ကီးက လ ိဝှက်၍ ၎င်းအမည်ကိ ုေြပာင်းလဲရယူခဲ့ပါသည်။

ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ ဦးခင်ေမာင်ကီးက ဦးြမင့်ကီးအေပ  ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံးေတာ်၌ အမ အမှတ် 
(၁၆၇၉/၂၀၁၆)၊ ရာဇသတ်ကီးဥပေဒပဒ်ုမ (၄၀၆)ြဖင့ ်အမ ဖွင့တ်ရားစဲွခဲပ့ါသည်။ ယင်းေနာက် ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံးေတာ်က 
(၁၂-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် ရာဇသတ်ကီးဥပေဒပုဒ်မ(၄၀၆)ြဖင့် စွဲချက်တင်သည့်အမိန်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအမိန်ကို 
ဦးြမင့်ကီးက ေကျနပ်မ မရိှပါသြဖင့ ်ေတာင်ငခူိင်ုတရားုံးေတာ်၌ ြပင်ဆင်မ အမှတ်(၅၅/၂၀၂၀)ြဖင့ ်တက်ေရာက်ခဲေ့သာ်လည်း 
ထုိခုိင်တရားသူကီးံုးေတာ်က (၇-၁-၂၀၂၁) ရက်တွင် ြပင်ဆင်ရန်ေလ ာက်ထားသူအေပ  မူလံုးအမိန်ကုိ အတည်ြပခ့ဲပါသည်။ 
သိုအတွက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလ တ်ေတာ်သို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  ရာဇဝတ်ြပင်ဆင်မ အမှတ်(၁၀/ခ)ြဖင့် ဦးြမင့်ကီးက 
ေလ ာက်ထားခ့ဲပါသည်။ ထုိက့ဲသုိေလ ာက်ထားစ်ကာလတွင် ဦးြမင့်ကီး(ခ) ကုိချိသည် (၁၇-၇-၂၀၂၁) ရက်တွင် ကွယ်လွန် 
ခဲ့ပါသည်။

ထိုကဲ့သို ကွယ်လွန်သည့်အေကာင်းကုိ (၁၉-၇-၂၀၂၁)ရက် ေကးမံုသတင်းစာတွင် နာေရးေကာ်ြငာထည့်သွင်းသည့် 
ကျန်ရစ်သူမိသားစုက ဦးြမင့်ကီး၏ ညီအရင်းြဖစ်သ ူဦးခင်ေမာင်ကီး၏ အမည်ကိုချန်လှပ်ထိမ်ချန်ထားခဲ့ြခင်းမှာ ိုးသားမ  
မရှိေကာင်း ေပ လွင်ေနပါသည်။

၎င်းဦးြမင့်ကီးအေနြဖင့ ်ဦးခင်ေမာင်ကီး ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဘန်ေကာက်မိတွင် ေရာက်ရှိေနစ် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ သ  ကန် 
ကာလတွင် ဦးခင်ေမာင်ကီး၏ ေနအိမ်အခန်းတွင် ညအိပ်ပီး၊ အခန်းတွင်းရိှ စာအုပ်စင်မှ ဖိုင်တွဲများကို ေမ ေှာက်ရှာေဖွပီး၊ 
ဦးခင်ေမာင်ကီးက အမ သစ်ဖွင့်ရန်ြပင်ဆင်ထားသည့ ်စာချပ်များကိ ုခိုးယူသွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းကိစ ှင့်ပတ်သက်၍ အမ  
ဖွင့တ်ိင်ုကားရန် ေဆာင်ရက်ေနစ်တွင် ဦးြမင့်ကီးက ကွယ်လွန်ခဲြ့ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကစိ ှင့ပ်တ်သက်၍ ဦးခင်ေမာင်ကီး 
အေနြဖင့် ပူးေပါင်းကံစည်သူများကိ ုေဖာ်ထုတ်အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဦးခင်ေမာင်ကီးအေနြဖင့် ဦးြမင့်ကီးထံမှ ၎င်း၏အကျိးခံစားခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိေစရန် ဥပေဒ 
အရေဆာင်ရက်ရန်ရိှေနပါသည်။ ထိုေကာင့ ်ဦးြမင့်ကီးအမည်ေပါက် ေြမ၊ အေဆာက်အဦှင့ ်မေရ မေြပာင်းိင်ုေသာ ပစ ည်း 
များ၊ ေရ ေြပာင်းိုင်ေသာပစ ည်းများအား ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လ ဲေြပာင်းြခင်း၊ ထုခွဲစိတ်ပိုင်းြခင်း၊ လှဒါန်းြခင်း၊ 
တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းမြပလုပ်ရန ်ကွယ်လွန်သူ ဦးြမင့်ကီး၏ဇနီး ေဒ ရီရီြမင့်၊ သား ေဒါက်တာေနေသွး၊ သမီး 
ေဒါက်တာ ချိေသွးမွန်ှင့် အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 ဦးခင်ေမာင်ကီး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- ဦးခင်ေမာင်ကီး၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ဦးေကျာ်သန်း(LL.B) ဦးေကျာ်သန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၈၇၁/၈၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၄၈၇၁/၈၉)
အိမ်အမှတ်(၄၁၃/၁၁)၊ ၄၀x၄၁ လမ်း၊အိမ်အမှတ်(၄၁၃/၁၁)၊ ၄၀x၄၁ လမ်း၊

၇၉x၈၀ လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးမိ။၇၉x၈၀ လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မ ေလးမိ။
 ဖုန်း-၀၉-၂၀၀၄၃၅၆ ဖုန်း-၀၉-၂၀၀၄၃၅၆

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း 

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်း၊ 

အမှတ်(၃၁)၊ ၄-လ ာ၊ ေြခရင်းခန်း၊ ေပ(၁၇x၆၀)အကျယ်အဝန်းရိှ ၎င်းတိက်ုခန်း၏ 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို အဆက်ဆက်စာချပ်အရ မိမိပိုင်ဆိုင်သည်ဟု 

ဝန်ခံကတိြပသူ ဦးမျိးသူဟိန်း [၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၂၇၄၄၇]ထံတွင် က ်ုပ်၏ 

မတ်ိေဆြွဖစ်သမှူ အပီးအြပတ်ဝယ်ယရူန် စရန်ေငတွစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိသုမူျားရိှပါက ဤေကညာပါသည့ရ်က်မှ (၁၄)ရက် 

အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မ မရိှပါက အေရာင်းအဝယ် 

အား ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးဝင်းြမင့်(B.A)(Law)LL.B ဦးဝင်းြမင့(်B.A)(Law)LL.B

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၈၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၅၈၀)

 ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၀၆၁၉၆ ဖုန်း-၀၉-၄၂၈၀၀၆၁၉၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကန်ုတိင်ုး ေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ အပ်ုဖိ ု

ေကျးရာ၊ ကွင်းအမည်-သာဓကုန်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်-၅၅၃၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၃၃၊ 
ဧရိယာ-၁၄.၄၂ ဧကအနက်မှ ဧရိယာ(၂)ဧကရှိ လယ်ယာေြမှင့ ်အကျိးခံ
စားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးအား ေရာင်းချခွင့်ရှိေကာင်း ကတိြပသူ ေဒ စန်း 
စန်းေဌးထမှံ က န်ေတာ့်မတ်ိေဆကွ အပီးအပိင်ုဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေင ွ
တစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ အေရာင်းအဝယ်ကိ ုကန်ကွက ်
လိုပါက ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှ(၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက ်
အထားမူရင်းှင့ ်တကွ  မည်သူမဆို က ်ုပ်ထလံာေရာက်ကန်ကွက ်
ိင်ုပါေကာင်း ှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးေြမာက် 
သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ မျိးမမစိုးေဒ မျိးမမစိုး

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၁၇၃)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၅၁၇၃)
အမှတ်(၁၉၀)၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ ၁၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)အမှတ်(၁၉၀)၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ ၁၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)

မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၈၁၈၁၈၀မိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၂၆၁၈၁၈၁၈၀



ဇူလိုင် ၂၄၊  ၂၀၂၁



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၂၄)ရပ်ကွက်၊ ြမစံပယ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၄၇၀)ေန ဦးပူူးဆာမိ(ခ) 

ဦးသန်းေရ  [၁၄/ပတန(ိုင်)၀၇၃၃၀၄]ှင့် ေဒ ေအးြမင့် [၁၂/ဒဂတ(ြပ)၀၀၁၇၃၁]တို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ 
အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

ဦးပူူးဆာမ(ိခ) ဦးသန်းေရ ှင့ ်ေဒ ေအးြမင့တ်ို၏ သားြဖစ်သ ူဦးမျိးထွန်းေအာင် [၁၂/ဒဂတ(ြပ)၀၀၁၇၃၈]ကိင်ုေဆာင် 
သူသည် မိဘများ၏ ဆိုဆုံးမမ ကို မနာခံဘဲ မိဘများ စိတ်ဆင်းရဲေအာင ်အကိမ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့သည့်အြပင ် (၂၀၁၃)ခုှစ်၊ 
ုိဝင်ဘာလ(၁)ရက်ေနကတည်းက ေနအိမ်မှ ဆင်းသွားပီးြဖစ်သည့်အတွက် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ် 
လိုက်ပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာမည်သည့်ကိစ အဝဝကိုမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည ်မဟုတ်ေကာင်း 
အများသိေစရန် အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။ 
  လ ဲအပ် န်ကားသူများ  န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားသူများ  န်ကားချက်အရ
  ဦးပူူးဆာမိ(ခ) ဦးသန်းေရ  ေဒ ေအးြမင့် ေဒ ဇင်မာမင်း  ဦးပူူးဆာမိ(ခ) ဦးသန်းေရ  ေဒ ေအးြမင့ ် ေဒ ဇင်မာမင်း
  (ဖခင်) (မိခင်) (LL.B,D.B.L,D.I.L)  (ဖခင်) (မိခင်) (LL.B,D.B.L,D.I.L)
   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁/၁၅-၁၂-၂၀၁၆)   တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၁၆၅၁/၁၅-၁၂-၂၀၁၆)
   အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။    အမှတ်(၁၁၇)၊ ေအာင်မဂ  လာပတ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 
   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂   ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၃၁၃၅၂

"(၂၆-၄-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာပါ အစ လာမ့်တရားဥပေဒှင့်အညီ"(၂၆-၄-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ ေကးမုံသတင်းစာပါ အစ လာမ့်တရားဥပေဒှင့်အညီ
ကွာရှင်းပီးေကာင်းေကာ်ြငာကိုြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း"ကွာရှင်းပီးေကာင်းေကာ်ြငာကိုြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း"

က ု်ပ်တို၏မတ်ိေဆ ွကိရုဲိင်ုေလး(ခ) Zaid Ahmed [၁၂/ဗဟန(ိင်ု)၀၉၅၂၀၄]၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ အထက်တန်းေရှေန 
ေဒ ှင်းချယ်ရီက မရ န်းလ့ဲရည်ေမာင်(ခ) Farha အား ကွာရှင်းပီးေကာင်း ေကာ်ြငာကုိ (၂၆-၄-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ထည့်သွင်းခ့ဲပါသည်။ 

ထိုသိုေကာ်ြငာြခင်းသည် ကိုရဲိုင်ေလးအေနြဖင့် စိတ်ဆ ေစာပီး၊ ေကာ်ြငာမိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ကိုရဲိုင်ေလး 
ကိယ်ုတိင်ုက ထိေုကာ်ြငာကိြုပန်လည်ပ်ုသမ်ိးလိေုကာင်းှင့ ်မမိ၏ိစတ်ိဆ ေစာေဆာင်ရက်မြိခင်းအေပ လည်း စတ်ိမေကာင်းြဖစ်မ၍ိ 
ထိေုကာ်ြငာကိယုေနမှစ၍ ြပန်လည်ပ်ုသမ်ိးပီး အစ လာမ့တ်ရားဥပေဒှင့အ်ည ီလိအုပ်သည့အ်ဆင့ဆ်င့ေ်ဆာင်ရက်မ များကိ ုဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကာ်ြငာလိုက်သည်။ 
  လ ဲအပ် န်ကားသူ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲ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
   (BA,HGP,PGDL,DBL) (LL.B,LL.M)   (BA,HGP,PGDL,DBL) (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

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာချက်
ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ပန်းလ  င်အိမ်ရာ၊ တိုက်အမှတ်(၆)၊ အခန်း (၁၂)၊ (ပထမလ ာ)၊ (၂၅ေပx ၃၅ေပ)

ကျယ်ဝနး်ေသာ တုိက်ခနး်သည် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အေဆာက်အအံု)တွင် 
ေဒ သ ာမုိးေအာင် [၁၃/တကန(ုိင်)၁၅၀၆၃၀] အမည်ြဖင့် မှတ်သားတည်ရိှေနပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းကိ ုအမည်ေပါက်၍ 
တရားဝင်လက်ဝယ်ထား ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပီး အ ပ်အရှင်းကင်း၍ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပေြပာကားရာ 
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ေဒ ြဖြဖကိင ်[၁၂/လမန(ိုင်)၀၄၅၃၉၃]မှ အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေရာင်းဖိုးေငွ၏      တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။

အဆုိပါတုိက်ခန်းှင့်ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာ ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း ခုိင်လံုေသာစာရက် 
စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် က ်ုပ်ထံလာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ဤအေရာင်းအဝယ်အား 
ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးသည်အထ ိေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
 ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)  ေဒ ဝါဝါစံ(LL.B) ေဒ လှလှေထွး(LL.B,D.B.L)  ေဒ ဝါဝါစံ(LL.B)
 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၅၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၅၀) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၀၉၅၇) တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၃၁၅၀)

အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ၁၆/၃ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ အမှတ်(၄၄၆/B)၊ ဓမ ာုံလမ်း၊ ၁၆/၃ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၅၂၅၅ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၄၁၀၀၉၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၅၂၅၅

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာန

ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီးေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။ ေြမာက်ဥက လာပြပည်သူေဆးုံကီးတွင ်   တက်ေရာက်ကုသေနေသာ 

လူနာများအား ကုသေပးိုင်ရန ်လိုအပ်ေသာ FDA အသိအမှတ်ြပေဆးဝါးများ၊ 

ေဆးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်ခဲွခန်းသုံးပစ ည်းများ၊ ဓာတ်မှန်ပစ ည်းများ၊ Consumables 

များကိ ု၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း  ြမန်မာကျပ်ေငြွဖင့ ်ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ပါ၍ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ေပးသွင်းရန်ေခ ယူအပ်ပါသည်။ (Covid-19 ကာကွယ်ကုသေရး 

ေဆးှင့်ေဆးပစ ည်းများကိ ုသီးြခားအြမန်ဆုံးဝယ်ယူမည)်

၂။ ေဈး န်းတင်သွင်းလ ာပုံစံများ 

 စတင်ေရာင်းချမည့်ရက ်  - ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် (ဗုဒ ဟူးေန )

 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ်  -  ၃-၈-၂၀၂၁ ရက် (အဂ   ါေန )  

       ညေန(၄:၀၀)နာရီ

    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရးအဖွဲ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူစိစစ်ေရးအဖွဲ

                                           ဖုန်း-၀၁-၉၆၉၉၄၁၀၊ ၀၁-၉၆၉၀၂၉၅                                           ဖုန်း-၀၁-၉၆၉၉၄၁၀၊ ၀၁-၉၆၉၀၂၉၅

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနပညာေရးဝန်ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနအဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

အမျိးသားစီမံခန်ခွဲမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်အမျိးသားစီမံခန်ခွဲမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် BBM,BA(EPP),BTHM ှင့် BA(Journalism)၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ် BBM,BA(EPP),BTHM ှင့် BA(Journalism)

ပထမှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်းပထမှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ ာက်လ ာေခ ယူြခင်း
၁။ အမျိးသားစီမံခန်ခွဲမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်တွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘွဲသင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ်   
 ပိုချမည်ြဖစ်ပါသည-်
 စ် သင်တန်း အပ်ှင်းမည့်ဘွဲ သင်တန်း လက်ခံခွင့်ြပမည့် မှတ်ချက်စ် သင်တန်း အပ်ှင်းမည့်ဘွဲ သင်တန်း လက်ခံခွင့်ြပမည့ ် မှတ်ချက်
     ကာလ ဦးေရ     ကာလ ဦးေရ
 (က) Bachelor of BBM (၄)ှစ် (၁၀၀)ဦး အချနိ်ြပည့်
  Business Management
 (ခ) Bachelor of Arts BA(EPP) (၄)ှစ် (၅၀)ဦး အချနိ်ြပည့်
  (English for
  Professional Purposes)
 (ဂ) Bachelor of Tourism and  BTHM (၄)ှစ် (၁၀၀)ဦး အချနိ်ြပည့်
  Hospitality Management
 (ဃ) Bachelor of Arts BA(Journalism) (၄)ှစ် (၅၀)ဦး အချနိ်ြပည့်
  (Journalism)
၂။ အဆိပုါ ဘဲွသင်တန်းများအနက် BBM ှင့ ်BA(EPP) အတွက် စစုေုပါင်းအမှတ်(၄၄၀)ှင့အ်ထက် ရရိှသမူျား 

ြဖစ်ရမည်။ BTHM ှင့ ်BA(Journalism) အတွက် စစုေုပါင်းအမှတ်(၄၂၀)ှင့အ်ထက် ရရိှသမူျားြဖစ်ရမည်။
၃။ အမျိးသားစမီခံန် ခဲွမ ပညာဒဂီရေီကာလပ်ိသို ဝင်ခွင့ေ်လ ာက်ထားသမူျားသည် Online စနစ်ြဖင့ ်Website 

Page www.nmdc.edu.mm တွင် တိက်ုိက်ုေလ ာက်ထားကရမည်ြဖစ်သည်။ ေလ ာက်ထားမည့သ်မူျားသည် 
မမိ၏ိကိယ်ုပိင်ု E-mail account ြဖင့ ်ေလ ာက်ထားရမည်။ (ေကျာင်းတွင် လာေရာက်ေလ ာက်ထားလိပုါက 
ှစ်ထပ်စာသင်ေဆာင(်၅၄)လမ်းတွင် Computer များ၊ ဝန်ထမ်းများ စီစ်ထားရှိမည်ြဖစ်သည်။)

၄။ ေလ ာက်လ ာလက်ခံမည့်ရက ်   - ၂-၈-၂၀၂၁(တနလ  ာေန ) မှ ၁၇-၉-၂၀၂၁(ေသာကာေန)ထိ
၅။ လက်ခံမည့်အချနိ်   - နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ညေန ၄:၀၀ နာရီအထိ
၆။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ေကညာမည့်ရက ်- ၁၈-၁၀-၂၀၂၁(တနလ  ာေန )
၇။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းှင့ ်ကိုက်ညီသူများ ေလ ာက်ထားိုင်သည-်
 (က) ေလ ာက်ထားသူသည ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
 (ခ) ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွ ဲေြဖဆိုေအာင်ြမင်သူသာြဖစ်ရမည်။
 (ဂ) ေလ ာက်လ ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများကိ ုပူးတွဲတင်ြပရမည-်

 (၁)တက သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင ်ရရှိေသာ ရမှတ်စာရင်း(မူရင်း)
 (၂)ေလ ာက်ထားသူှင့ ်မိဘှစ်ပါးစလုံး၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား
 (၃)လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ

 (ဃ) အချက်အလက်များ မှန်ကန်မ မရှိပါက ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၈။ ဝင်ခွင့ရ်ရိှသမူျားစာရင်းကိ ု၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ရက်တွင် National Management Degree College Facebook 

Page တွင်လည်းေကာင်း၊ Website Page www.nmdc.edu.mm တွင်လည်းေကာင်း၊ အမျိးသားစမီခံန်ခဲွမ  
ပညာဒီဂရီေကာလိပ်တွင်လည်းေကာင်း ေကညာထားပါမည်။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည ်ေကျာင်းသားှင့ ်
မိဘှစ်ပါး၏ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမူရင်းများကို မပျက်မကွက် ေကျာင်းသားေရးရာဌာနသို 
တင်ြပိုင်ရမည်။

၉။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက အမျိးသားစီမံခန်ခွဲမ ပညာဒီဂရီေကာလိပ်၊ သင်တန်းေရးရာဌာန ဖုန်းနံပါတ်- 
၀၁-၂၉၂၅၆၆ သို ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။               

သင်တန်းေရးရာဌာနသင်တန်းေရးရာဌာန

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၂၃-၇-၂၀၂၁ ေနထုတ် ေကးမုံ 

သတင်းစာ(စာ-၂၇)၏ သက်ဆိုင် 
သူှင့ ် အများသိေစရန် ေကညာ 
ချက်မှ ''(၂၉-၅-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ'' 
အစား''(၂၉-၅-၂၀၀၂) ရက်စွဲပါ'' ဟု 
ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

သင့် ေသွး ြဖင့် အ သက် ကယ် ပါသင့် ေသွး ြဖင့် အ သက် ကယ် ပါ

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

ေဒ ဝိဇ ာစရဏeာဏီ(ခ)ေဒ ဝင်းဝင်းေဒ ဝိဇ ာစရဏeာဏီ(ခ)ေဒ ဝင်းဝင်း
အသက်(၈၀)ှစ်အသက်(၈၀)ှစ်

သူငယ်ချင်း ဗုိလ်ချပ် ဇင်မင်းထက်-ေဒါက်တာသဇင်ခုိင်တုိ၏ မိခင် 

ြဖစ်သူ၊ ဦးကင်ေအာင်၏ဇနီး ေဒ ဝိဇ ာစရဏeာဏီ(ခ)ေဒ ဝင်းဝင်းသည ်

၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက်ေန  ည၈:၃၅ အချနိ်တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ထ်ပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကဲွရပါေကာင်း။ 

စစ်တက သိုလ် အပတ်စ်(၃၂)မှ သူငယ်ချင်း 

မိသားစုများ

ဥတုရာသီ ေတာကိုမှီ၏



ဇူလိုင်   ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်   ၂၄၊  ၂၀၂၁

ရဟန်း ဒါယကာကီးရဟန်း ဒါယကာကီး

ဦးေဖတင်(မာန်ေအာင်/အမ်းမိ)ဦးေဖတင်(မာန်ေအာင်/အမ်းမိ)
အသက်(၉၅)ှစ်အသက်(၉၅)ှစ်

ြပည်နယ်ပညာေရးမှး(ငိမ်း)ြပည်နယ်ပညာေရးမှး(ငိမ်း)
ြပည်နယ်သမဝါယမအသင်းစုအတွင်းေရးမှး(ငိမ်း)ြပည်နယ်သမဝါယမအသင်းစုအတွင်းေရးမှး(ငိမ်း)

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲမိ (စာေရးကီးဦးလှထွန်းဦး-ေဒ လှတင့်)
တို၏သား၊ မာန်ေအာင်မိ (မိပိုင်ဦးဘဧ-ေဒ အပု)တို၏သားသမက်၊ 
(ေဒ ခင်ခင်ကည)်၏ခင်ပွန်း၊ ဦးထွန်းေအာင-်ေဒ ရီရီတင်၊ ေဒ နီနီတင်၊ 
ေဒ မမီတီင်၊ ဦးေကျာ်ထွန်း-ေဒ သသီတီင်၊ ဦးတင်ထွန်းိင်ု-ေဒ မိုးမိုးဝင်း၊ 
(Mr.Patrick Heard-White)-ေဒ တင်ကကခင်တုိ၏ဖခင်၊ ေြမးေြခာက် 
ေယာက်တုိ၏အဖုိးရှင်၊ ြမစ် သုံးေယာက်တို၏အဖီးရှင ် ဦးေဖတင်သည် 
၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) နနံက် ၁၁:၂၀ နာရတွီင် ရန်ကုန်မိ FMI 
City,O-106ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၃-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန)
တွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်ေဆွ 
သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး
အထက(၁) သဃ  န်းက န်းေကျာင်း၏ အထက်တန်းြပဆရာမအထက(၁) သဃ  န်းက န်းေကျာင်း၏ အထက်တန်းြပဆရာမ

ေဒ စိုးြမင့်တင်ေဒ စိုးြမင့်တင်
အသက် (၇၆) ှစ်အသက် (၇၆) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ဝါးတန်းလမ်းအမှတ်(47)၊ ပထမ 
ထပ်ေန (ဦးထွန်းတင်-ေဒ ရ)ီတို၏ သမီးကီး၊ CBI (NGO)၏ဒါိက်ုတာ ဦးေင ွ
သိန်း၏ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေဒ ယ်ယ်ွဲ-(ဦးခင်ေမာင်ေအး)၊ ဦးမျိးဝင်း-
ေဒ မူမူသန်း၊ (ေဒ စန်းစန်းဝင်း)-ဦးကည်ဝင်းတို၏အစ်မ၊ ေမသ ာသိန်း 
(Max Myanmar Construction Co,.Ltd)၊ ြပည့်စံုစုိး (Premier Coffee Lluvia 
Limited)တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ ဆုဝတီ၏ဘွားဘွားသည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ 
ည ၁၀:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၁-၇-၂၀၂၁ရက် နံနက် ၁၀:၂၈ 
နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆမွျိး 
မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ရဟန်းအမ၊ ေကျာင်းအမကီးရဟန်းအမ၊ ေကျာင်းအမကီး

ေဒ ခင်ဝင်း(ခ) ေဒ စန်းစန်းဝင်းေဒ ခင်ဝင်း(ခ) ေဒ စန်းစန်းဝင်း
အသက်(၆၆)ှစ်အသက်(၆၆)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်၊ အမှတ်(၃၁၀)၊ အခန်း ၄၀၅၊ 
ဝင်းေရ ဝါကွန်ဒိုေန (ဦးထွန်းတင်-ေဒ ရီ)တို၏ သမီးငယ်၊ Chief Officer 
(FG) ဦးကည်ဝင်း၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ေဒ စိုးြမင့်တင်)-ဦးေငွသိန်း၊ 
ေဒ ယ်ယ်ဲွ-(ဦးခင်ေမာင်ေအး)တို၏ညမီ၊ ဦးမျိးဝင်း-ေဒ မူမူသန်းတုိ၏ 
ညီမ၊ ေမာင်ြမတ်မင်းထုိက်-မခင်သ ာဦး၊ ဆုရတီြဖ-ဥက ာဖိးေကျာ်တုိ၏ 
ချစ်လှစွာေသာမိခင်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ၉၆ ပါးေသာေရာဂါ 
ြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  ညေန ၄:၃၀ နာရီတွင် ထိန်ပင် 
သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
အေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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 ေချာစလွုင် (Vice Chairman- POPULAR Group)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဖခင်ကီး ဦးမင်းစ ံအသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) ည 

၇:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်း 

သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

အေထွေထွစီမံခန်ခွဲေရးှင့်ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနမိသားစုအေထွေထွစီမံခန်ခွဲေရးှင့်ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနမိသားစု

POPULAR GROUPPOPULAR GROUP

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 ေချာစလွုင် (Vice Chairman- POPULAR Group)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဖခင်ကီး ဦးမင်းစ ံအသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) ည 

၇:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်း 

သွားပါေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

Yoma ShopsYoma Shops

E-MarketplaceE-Marketplace

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ဗိုလ်မှးကီးတင်မိုး(ငိမ်း) (OTS-63)ဗိုလ်မှးကီးတင်မိုး(ငိမ်း) (OTS-63)
 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊    န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း) 

ဦးတင်မုိး ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ် 

သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 

သည်။

ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစီ (ေရှေန)ဦးစီ (ေရှေန)

အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်
မုံရာမိမုံရာမိ

ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ဦးစီ(ေရှေန) 
အသက် (၈၇)ှစ် (မုရံာမိ)သည် ၂၃-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) 
နနံက် ၄:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့် ထပ်တူ ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဥက   ှင့် ဒါိုက်တာအဖွဲဥက   ှင့် ဒါိုက်တာအဖွဲ
ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစီ (ေရှေန)ဦးစီ (ေရှေန)

အသက်(၈၇)ှစ်အသက်(၈၇)ှစ်
မုံရာမိမုံရာမိ

ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိ၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသဖခင်၊ ဦးစီ (ေရှေန) 
အသက် (၈၇)ှစ် (မုရံာမိ)သည် ၂၃-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန) 
နနံက် ၄:၁၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့် ထပ်တူ ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

Mr.Mike DeNoma,CEO ှင့် အရာထမ်း၊ ဝန်ထမ်းများMr.Mike DeNoma,CEO ှင့် အရာထမ်း၊ ဝန်ထမ်းများ
ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်ကေမ ာဇဘဏ်လီမိတက်

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(ဌ-၉)၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ အမှတ်(၁)

ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းေန ေဒ တန်အုိက်ဝှါ၏ ခင်ပွန်း တယ်ရှန် 
တီး(ခ) ဦးလှသိန်း ဥက   -တယ်မျိးွယ်၊ အင်ေယာင်ေတာင ်
ဘုရားေကျာင်း၊ အတွင်းေရးမှး ဟိုစိန်ဗုဒ ဘာသာဘုရား 
ေကျာင်း၊  အမ ေဆာင် ခန်ိဟတ်ု ဗဒု ဘာသာဘရုားေကျာင်းသည် 
၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နံနက် ၆:၂၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်မသိားစှုင့ ်အတ ူထပ်တဝူမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။ 

ဦးကျင်လ  င်-ေဒ ရီရီေမ းဦးကျင်လ  င်-ေဒ ရီရီေမ း
မိသားစု(ဘုရင့်ေနာင်)မိသားစု(ဘုရင့်ေနာင်)

ေကျးဇူးတင်ရှိြခင်းေကျးဇူးတင်ရှိြခင်း
၁၆-၇-၂၀၂၁ရက် ှင့် ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်တိုတွင ်

ကွယ်လွန်သွားကေသာ ဗိလ်ုမှးမျိးြမင့(်ေလ) (ငမ်ိး)ှင့် 

ေဒ မာလာြမင့် (B.A) တို၏ နာေရးတွင ်အဘက်ဘက်မှ 

ဝုိင်းဝန်းကူညီကေသာ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအားလံုး
ကို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ 

[ကွယ်လွန်သူတိုအား ရည်စူး၍ ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက် 

တွင်  ရန်ကုန်မိ၊  ဒဂုံမိနယ်၊  အိမ်ေတာ်ရာဘုရား၊ 
ဒက ိဏာုံေကျာင်းတိုက်၌ သံဃာေတာ်တိုအား ဆွမ်း၊ 

သက  န်းအစရှိေသာ လှဖွယ်ဝတ အစုစုကို ဆက်ကပ် 
လှဒါန်းပီးြဖစ်ပါေကာင်း။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးစိုးတင့်ဦးစိုးတင့်

အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်
ဦးဝင်းေအာင်(ဥက ဌ ၊ Dagon Group of Companies) 

၏ ဖခင် ဦးစိုးတင့်သည ်၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၅:၃၀ 
နာရတွီင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ် 
သူမိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါ 
သည်။ ဘဘ ြမင့်ြမတ်ေသာဘုံဘဝသို ေရာက်ရှိပါေစ။

ဒါိုက်တာများှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဒါိုက်တာများှင့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ 
Dagon Group of CompaniesDagon Group of Companies

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)

အသက် (၈၉)ှစ်အသက် (၈၉)ှစ်
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်ြမင့ဦ်း 

၏မိခင်ြဖစ်သူ  ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)သည်  ၂၂-၇-၂၀၂၁ 
(ကာသပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အာရှေတာ်ဝင ်
ေဆးုံ၌ ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတ ူထပ်တူ 
ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ
ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ သန်းွန်ေဒ သန်းွန်
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

သပိ ံှင့န်ည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်ေမွး 

ပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊   န်ကားေရးမှးချပ ်

ေဒါက်တာစိုင်းေကျာ်ိုင်ဦး-ေဒါက်တာနန်းတွမ်ဟွမ်ေစာ 

တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်ကီး ေဒ သန်းွန်သည် ၂၂-၇-

၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

ကားသိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူ 

ထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေကျာ်ဝင်းိုင်(ငိမ်း)-ေဒ စိုးစိုးလွင်ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ေကျာ်ဝင်းိုင(်ငိမ်း)-ေဒ စိုးစိုးလွင်

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင် 

ြမင့်ဦး၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)သည် 

၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ 

အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်

မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ

အေဆာက်အဦဦးစီးဌာနအေဆာက်အဦဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ကိုကို

ပစ်ပစ်

ပန်းပန်း

တိုင်တိုင်

သစ်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ တံတား၊ မုခ်ဦး ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း၊ တံတား၊ မုခ်ဦး ဒါယကာကီး

ဦးဝင်းေကျာ်မိုး (ခ) ဦးကျင်ဝင်းဦးဝင်းေကျာ်မိုး (ခ) ဦးကျင်ဝင်း

အသက် (၈၄)ှစ်အသက် (၈၄)ှစ်
အ.ထ.က (၁) ေကျာင်းအုပ်ကီး (ငိမ်း)ခရမ်းအ.ထ.က (၁) ေကျာင်းအုပ်ကီး (ငိမ်း)ခရမ်း

သရက်၊ ေအာင်လံ၊ ခရမ်းသရက်၊ ေအာင်လံ၊ ခရမ်း

သရက်မိ၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ (ဦးတင်ေမာင်-ေဒ ခင် ) 

တို၏ သားကီး၊ ခရမ်းမိ၊ ၄-ရပ်ကွက်၊  ဗုဒ ဟူးလမ်းေန၊  (ဦးဘြပန်-

ေဒ ကျင်ေင)ွတို၏   သမက်၊   မခင်စ ာေကျာ်၊  ေမာင်ရဲမင်းမင်း-

မကည်ကည်ခိုင်၊   မြဖသ ာေကျာ်၊   ေမာင်ေအးမင်းဝင်း(  တီး)၊ 

ေမာင်ဖိးေဝေကျာ်တို၏ ေမွးသဖခင်၊  ေြမး ၂ ေယာက်တို၏ အဘိုး၊ 

ေဒ  ခင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည ်၂၂ - ၇ - ၂၀၂၁ ရက် နံနက် 

၇:၄၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက် မွန်းတည့် 

၁၂ နာရီတွင်  ခရမ်းမိ  တုတ်သုသာန်တွင်  ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးစီး 

ပါေကာင်း။                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သန်းစိန်ေဒ သန်းစိန်
အသက်(၉၄)ှစ်အသက်(၉၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ဗဟိုလမ်း၊အမှတ်(၂၀၃)ေန၊ (ဦးရင်ေမာင်)၏ဇနီး၊ 

ဦးသန်ိးဝင်း-ေဒ ကျင်လှ၊ ဦးသန်ိးေအာင်၊ ဦးသန်ိးေကျာ်-ေဒ သသီဝီင်း၊ ေဒ မမူ၊ူ ေဒ ကက၊ 

ဦးသိန်းလ  င်၊ (ဦးသိန်းေဇာ်)၊  ေဒါက်တာေဒ တင်တင်ေထွး(ပါေမာက ချပ်၊ ရန်ကုန် 

စီးပွားေရးတက သိုလ်)၊ ဦးေကျာ်ိုင်-ေဒ ခင်ခင်ေထွး တို၏ မိခင်ကီး၊ ေြမး(၁၀)ေယာက်၊ 

ြမစ်(၆)ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ပညာ့ရိပ်သာလမ်း၊ 

ခံအမှတ်(၈)ေန၊ ေဒ သန်းစိန် အသက်(၉၄)ှစ်သည် ၂၃-၇-၂၀၂၁(ေသာကာေန ) 

နံနက်၁၁:၂၅နာရီတွင် သဃ  န်းက န်းစံြပေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ေရေဝး 

သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာေဒ တင်တင်ေထွး(ပါေမာက ချပ်၊      ရန်ကုန် 

စီးပွားေရးတက သိုလ်)၏ မိခင်ကီးေဒ သန်းစိန် အသက(်၉၄)ှစ် 
သည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်
မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှး စီမံခန်ခွဲမ သင်တန်း၊ 
အမှတ်စ်(၁)(ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်-ေအာက်ြမန်မာြပည)်မှ

သင်တန်းသားေမာင်ှမများ

ခရစ်ေတာ်၌အိပ်ေပျာ်ြခင်း

နန်းေကာင်တစ်(ခ)ေဒ ခင်ြမ

အသက်(၉၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ၁၀ မိုင်ကုန်း ေလဆိပ်ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ် ၁၀၆(န)ေန  

(ဗိုလ်ကီးပီအင်ဒူး(စ်))၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ (ဦးေလာက်စုတ-်ေဒ ပါမိင်)တို၏သမီး၊ 

(ဦးေအးသိန်း)-ေဒ ခိုင်ညိဦး၊ (ဦးစိန်ဝင်း)-ေဒ ဇင်ဇင်မာ၊ ေဒ ေအးချိ၊ ေဒ ြဖြဖလတ်၊ 

(ဦးသိန်းေမာင်လ  င်မီှ)-ေဒ စုိးစုိးမျိး၊ ဦးေမာင်ေမာင်၊ ေဒ ေထွးေထွးမုိး၊ ဦးစုိးဝင်း-ေဒ မုိမုိပုိ၊ 

ဦးမင်းမင်း-ေဒ မာယာဖုန်းတို၏မိခင်၊ ေြမး ၁၁ေယာက်၊ ြမစ် ၃ ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာ 

ေသာဘွားဘွားသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၂:၀၈နာရီတွင် ခရစ်ေတာ်၌ အိပ်ေပျာ် 

သွားပါသြဖင့် ကျန်ရစ်ေသာုပ်ကလာပ်အား ေကာင်းမွန်စွာ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မီးေဘးေရှာင် မေလာင်ခင်တား



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေအာင်ဆုပန် 

ရပ်ကွက်၊ ေရ အင်ကင်းရပ်ိမွန်အမ်ိရာေန ေဒါက်တာစိုးဝင်း 

(George)သည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ေကာင်း  ကားသိရပါသြဖင့်  ၁၉၆၉ ခုှစ် စီးပွားေရး 

တက သိုလ်ေကျာင်းဆင်း  သူငယ်ချင်းများအေနြဖင့ ်

မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တအူထူးဝမ်းနည်းေကကဲွရပါသည်။ 

ကွယ်လွန်သ ူေဒါက်တာစိုးဝင်း(George) ေကာင်းရာသဂုတ ိ

သို ေရာက်ရိှေစေကာင်း ဆေုတာင်းေမတ ာပိုသအပ်ပါသည်။

၁၉၆၉ ခုှစ်၊ စီးပွားေရးတက သိုလ်ေကျာင်းဆင်း၁၉၆၉ ခုှစ်၊ စီးပွားေရးတက သိုလ်ေကျာင်းဆင်း

သူငယ်ချင်းတစ်စုသူငယ်ချင်းတစ်စု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှးကီး တင်မိုး(ငိမ်း)(OTS-63)ဗိုလ်မှးကီး တင်မိုး(ငိမ်း)(OTS-63)
 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ အပိုင်း(၃)၊ 

ေရ ပင်လုအံမ်ိရာ၊ ပတ ြမားှင်းဆလီမ်း၊ အမှတ်(၉၅)ေန ေဒါက်တာ 
ေဒ ခင်ေမေအး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဗိလ်ုမှးကီးတင်မိုး(ငမ်ိး)
သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန) ညေန ၃:၃၀နာရတွီင် (၉၆)
ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက် သွားေကာင်း သိရှိ 
ရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှး ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်းှင့ဇ်နီး ေဒ သစ်သစ်လ  င် န်ကားေရးမှး ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်းှင့ဇ်နီး ေဒ သစ်သစ်လ  င်
တပ်ဖွဲဝင်မိသားစုဝင်များတပ်ဖွဲဝင်မိသားစုဝင်များ

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးမီးသတ်ဦးစီးဌာနမ ေလးတိုင်းေဒသကီးမီးသတ်ဦးစီးဌာန

မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းမိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမေဒ ကည်ြမ

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့ဦ်း၏ မခိင်ြဖစ်သ ူရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ေရ ဘိုလမ်း၊ အမှတ်(၁၄)ေန 
ေဒ ကည်ြမ အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသ 
ပေတးေန) ညေန ၅:၃၀ နာရတွီင်  ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသိရသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွရပါ 
သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနေကျးလက်လမ်းဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ဝန်ထမ်းမိသားစုများဝန်ထမ်းမိသားစုများ

ေဒ သန်းုရီေဒ သန်းုရီ
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ နတ်ေမာက်မိေန (ဦးချန်ထွန်း-ေဒ ြမ 
ကည်)တုိ၏သမီး၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ စစ်ကုိင်းမိေန (ဦးေထွး-
ေဒ ြမရင်)တုိ၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပုိင်းမိနယ်၊ 
(၃၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၈၀)ေန (ဦးညိ)၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဒတုယိ 
ဗိလ်ုမှးကီးညိဟန်ိး-ေဒ ခင်ရည်ရည်မွန်၊ ဦးညိလင်း-ေဒ ေကသလီင်း 
ေအာင်၊ ဦးညိမင်းတုိ၏ ေမွးသမခိင်၊ သစံ်၊ ပိုးဥ၊ ေလေြပတို၏အဘွား 
ေဒ သန်းရုသီည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန)နနံက် ၁၀:၅၅ နာရတွီင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  ညေနပိုင်းတွင် ထိန်ပင် သုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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 ဦးမင်းစ ံအသက(်၉၂)ှစ် 

သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) ည ၇:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့ ်

ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်းသွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  

ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးသီဟှင့်ဇနီးဦးသီဟှင့်ဇနီး

ရတနာက န်းရိပ်သာ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်ရတနာက န်းရိပ်သာ၊ ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်

ေ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

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

ဦးြမေရ (ြပည်)(ြမ ေရ -ြပည်)ဦးြမေရ (ြပည်)(ြမ ေရ -ြပည်)
သတင်းေထာက်၊ သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်သတင်းေထာက်၊ သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်

ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာအသင်းှင့ ်ြမန်မာိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း
ကန်ေတာ့ခံသက်ကီးစာေပပညာရှင်ကန်ေတာ့ခံသက်ကီးစာေပပညာရှင်

ြပည်မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းနာယကြပည်မိနယ်စာေရးဆရာအသင်းနာယက

အသက် (၉၇)ှစ်အသက် (၉၇)ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်လံမိေန (ဦးဘိုးဆိုင်-ေဒ ေဆာင်း)တို၏ 

သား၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်မိ၊ အမှတ်(၃၂၈)၊ လမ်းရှည်လမ်းေန ေဒ ခင်ြမင့် 
(ဆရာမ-ငိမ်း)၏ ခင်ပွန်း၊ ရန်ကုန်မိေန ဦးမျိးဝင်းသက-်ေဒ ေမလွင်မျိးဝင်း၊ 
ေဒ ေဝေဝတင့် (လယ်-ြပ၊ အထက-၅၊ ြပည်)၊ Dr.စိုးဝင်းေ  း (မျက်စိအထူးက-ု
ေခတ -ဘူုိင်း)၊ Dr.စ ာဝင်း (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု၊ ရန်ကုန်မိ)တုိ၏ဖခင်၊ 
မြမင့်ြမင့်ခိုင်၊ မသဇင်စိုး၊ ေမာင်မင်းသီဟစိုး၊ မခင်ရတနာဦးတို၏ အဘိုးသည် 
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၃-၇-
၂၀၂၁ ရက် မွန်းလဲွ ၂နာရတွီင် ေအးငမ်ိးရာသသုာန်သို ပိုေဆာင်ဂသွူင်း သ  ဂ ဟ်ပီး 
ြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး မိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊  အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး 
(အမ်းမိ)သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀ 
နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊  အာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌  ကွယ်လွန် 
သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။
ဒတုယိဝန်ကီး ဦးမင်းထန်ိှင့ဇ်နီး ေဒ ှင်းသတီာေအာင်ေထွးဒတုယိဝန်ကီး ဦးမင်းထန်ိှင့ဇ်နီး ေဒ ှင်းသတီာေအာင်ေထွး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး 
(အမ်းမိ)သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀ 
နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အာရှေတာ်ဝင် ေဆးံု၌ ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊ အရာထမ်း/အမ ထမ်းများြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး၊ အရာထမ်း/အမ ထမ်းများ
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး 
(အမ်းမိ)သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀ 
နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အာရှေတာ်ဝင် ေဆးံု၌ ကွယ်လွန်သွား 
ေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလးှင့် ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေရ ေလးှင့် ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ စမ်းစမ်းေအးေဒ စမ်းစမ်းေအး
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

ဘိုးရတနာကုမ ဏီ  Managing  Director 

ဦးမျိးြမင့်လှ၏ဇနီးြဖစ်သူ Deputy Director 

ေဒ စမ်းစမ်းေအးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန)

တွင်   ကွယ်လွန်သွားေကာင်း   သိရပါသြဖင့ ်

မသိားစှုင့အ်တ ူထပ်တထူပ်မ  အထူးဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဦးညီညီ၊ ဦးေဇာ်လွင်ဦး၊ ဦးလှေဌး၊ ဦးညီညီ၊ ဦးေဇာ်လွင်ဦး၊ ဦးလှေဌး၊ 

ဦးမျိးမင်းိုင်၊ ဦးခွန်သိန်းထိုက်ဦးမျိးမင်းိုင်၊ ဦးခွန်သိန်းထိုက်

မူးယစ်ကိုပစ်   ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်   ဘဝသစ်မူးယစ်ကိုပစ ်  ပန်းတိုင်သစ်   စိတ်သစ်   လူသစ်   ဘဝသစ်

အားကစားအားကစား

ြမင့်တင်ြမင့်တင်

စိတ်စိတ်

လန်းလန်း

ရ င်ရ င်

ဆန်ဆန်

ကျင်ကျင်

မူးမူး

ယစ်ယစ်

ေဆးေဆး

ဦးသက်ထွန်းဝင်းဦးသက်ထွန်းဝင်း
ေရယာ်မှး(ငိမ်း)၊ ြပည်သူပုလဲှင့်ငါးလုပ်ငန်းေရယာ်မှး(ငိမ်း)၊ ြပည်သူပုလဲှင့်ငါးလုပ်ငန်း

(ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန)(ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန)

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ြမင်း ခံမိေန [ဦးဘတတ်ု (ေထာင်ပိင်ုကီး-ငမ်ိး)-ေဒ ကည်ကည်]တို၏သား၊ ပျ်းမနား 

မိေန(ဦးစိန်ြပး-ေဒ ြမေရ )တို၏ သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 

အမှတ်(၃၉)(ဘီ)ရပ်ကွက်၊ အေကာက်ခွန်(၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၃)ေန ေဒ စီစီထွန်း၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ခင်ပွန်း၊ (ေဒ ကကဝင်း)၊ [ဒတုယိဗိလ်ုမှးကီးရဲိင်ု(ငမ်ိး)]-ေဒ ခင်ေလးရဝီင်း၊ ဦးြမင့သ်န်ိး- 

ေဒ ေကာ့ေကာ့ဝင်းတုိ၏ ည/ီေမာင်၊ ဦးသန်ိးထွန်း-ေဒ ကိင်ကိင်ဝင်း၊ ေဒါက်တာသင်းသင်း 

ရီဝင်း၊ ေဒ ေမသက်ထားဝင်းတို၏ အစ်ကို၊ (ေမာင်တာရာထွန်းဝင်း)၊ ေမာင်ေကျာ်ေဇယျ-

မကည်ြပာထွန်းဝင်း၊ ေမာင်ရာဇာထွန်းဝင်း၊ ေမာင်လြပည့်ထွန်းဝင်း-မစိမ်းမိုမိုေအာင်တို၏ 

ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေြမး ှစ်ေယာက်တို၏အဘိုး ဦးသက်ထွန်းဝင်းသည ်၂၃-၇-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန ) မွန်းလွဲ ၂:၄၀ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေနတွင်ပင် ကျစီသုသုာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟ 

များအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးရဲေခါင်ွန်ဦးရဲေခါင်ွန်
ဗဟိုတရားုံးေရှေနကီးဗဟိုတရားုံးေရှေနကီး
(ပ.ထ.စ အမတ်ေဟာင်း)(ပ.ထ.စ အမတ်ေဟာင်း)

အသက်(၈၆)ှစ်အသက်(၈၆)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဆရာစံေြမာက/်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ အမှတ်(၁၅)

ေန ဆရာေတာ် ဘဒ  (ဦးေရဝတ)၊ (ေဒ ညိ)၊ သေရစည်သူ(ချပ်သင်းဦးဘတင-်ေဒ သိန်း)တို၏ ေြမး၊ 
မဟာသေရစည်သ ူအိုင်စီအက်စ(်ဦးချမ်းသာ-ေဒ သစ်သစ)်တို၏ ဒုတိယသား၊ (ဦးတိုး-ေဒ ေစာကည)် 
တို၏သားသမက်၊ (ေဒ ခင်ြမင့ေ်ဆ)ွ၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးရထွဲဋ်လှ-ေဒ ြမင့ြ်မင့)်၊ (ေဒ ခင်ြမင့ရ်)ီ- 
ဦးနန်းွယ်တုိ၏ ည/ီေမာင်၊ (ဦးရေဲကျာ်သ)ူ-ေဒ ေအးချိ၊ (ဦးရေဲအာင်မင်း)-ေဒ တင်တင်ဝင်း၊ ဦးရစဲိုးြမင့-် 
ေဒ ကည်ကည်ု၊ ဦးမျိးတင့်-ေဒ ရီရီေအာင်တို၏အစ်ကို၊ ေဒ ခင်ေဆွသစ်-ဦးထွန်းေမာင်၊ ေဒါက်တာ 
ဝင်းမင်းသစ်-ဦးေဝလွင်တို၏ဖခင်၊ ေဒ ေဝသစ်လွင်-ဦးေဇာ်လတ်၊ ေဒ ခိင်ုသစ်လွင်-ဦးဥက ာေင၊ွ ေဒါက်တာ 
ရဝဲင်းထွန်း၊ မသစ်ထွုန်းတို၏အဘိုး၊ မေဇာ်သစ်လွင်၊ မသစ်ေဇာ်လွင်၊ မေခတ်သစ်ေငလွွင်၊ မကသံစ်ေငလွွင် 

တို၏ ဘိုးဘိုးကီး၊ တူ/တူမ(၁၂)ေယာက်၏ဘကီး ဦးရဲေခါင်ွန်သည် ၁၁-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေွေန ) 

မွန်းလွဲ ၁၂:၄၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  ညေန ၆နာရီတွင် ထိန်ပင် 

သသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိေဆအွေပါင်းအား အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                                                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ကည်ြမေဒ ကည်ြမ

အသက် (၈၉)ှစ်အသက် (၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏မိခင်ြဖစ်သူ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ေရ ဘိုလမ်း၊ အမှတ် (၁၄)ေန 

ေဒ ကည်ြမ အသက်(၈၉)ှစ် သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတး 

ေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသရိ 

ပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဦးေရ ေလးှင့် ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်မိသားစုဦးေရ ေလးှင့် ဇနီး ေဒ စိမ့်နီခင်မိသားစု

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း

ေဒ ကည်ြမေဒ ကည်ြမ

အသက် (၈၉)ှစ်အသက် (၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏မိခင်ြဖစ်သ ူရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 

ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ေရ ဘိုလမ်း၊ အမှတ် (၁၄)ေန 

ေဒ ကည်ြမ အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတး 

ေန ) ၅:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ကားသိရပါ 

သြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်ဝန်ထမ်းများြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်ဝန်ထမ်းများ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမေဒ ကည်ြမ

အသက် (၈၉)ှစ်အသက် (၈၉)ှစ်
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် 

ဦးေအာင်ြမင့ဦ်း၏မခိင်ြဖစ်သ ူရန်ကန်ုမိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ ေရ ဘိုလမ်း၊ အမှတ် (၁၄)ေန 
ေဒ ကည်ြမ အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသ 
ပေတးေန) ညေန ၅:၃၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲ 
ရပါသည်။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းများ
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာန၊ ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမေဒ ကည်ြမ

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏မိခင်ြဖစ်သ ူရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊  ေရ ဘိုလမ်း၊  အမှတ်(၁၄)ေန 
ေဒ ကည်ြမ အသက်(၈၉)ှစ်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသ 
ပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 
ကားသိရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကွဲရ 
ပါသည်။

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့်ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့်ဝန်ထမ်းများ
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

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

ကယားြပည်နယ်၊ ေတာင်သုံးလုံး သာသနာြပအဖွဲ(ရန်ကုန်)၏ ကယားြပည်နယ်၊ ေတာင်သုံးလုံး သာသနာြပအဖွဲ(ရန်ကုန်)၏ 
သာသနာ့ေခါင်းေဆာင်ကီးသာသနာ့ေခါင်းေဆာင်ကီး

ဦးခင်ေမာင်ေအးဦးခင်ေမာင်ေအး
အသက်(၇၈)ှစ်အသက်(၇၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဇာနည်(၁၄)
လမ်း၊ အမှတ် (၆၅၃)၊ (ပ-ထပ်)ေန (ဦးလှေဖ-ေဒ နီ)တို၏ သားကီး၊ 
ေဒ တင်လှ၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊  (ဦးေကျာ်ြမင့်)-ေဒ အိအိေအာင်၊ 
(ဦးေကျာ်တင့)်-ေဒ ွန်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အစ်ကိုကီး၊ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး-
ေဒ ခင်မိုမို၊ ဦးေဇာ်တိုး- ေဒ ေချာစုလ  င်၊ ဦးကည်ြမတ်မင်း-ေဒ နီနီေအး၊ 
ဦးေကျာ်ေကျာ်ေမာင(်ခ)ေဇာ်လတ်-ေဒ သူဇာွန်ေမာင် တို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာဖခင်၊ ေြမးေြခာက်ေယာက်တို၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုးသည ်၂၃-၇-
၂၀၂၁ (ေသာကာေန )တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ေရေဝးသုသာန်၌ 
သ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။                                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဗိုလ်မှးကီးတင်မိုး(ငိမ်း)ဗိုလ်မှးကီးတင်မိုး(ငိမ်း)

OTS(63)OTS(63)
 န်ကားေရးမှးချပ်(ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ(်ငိမ်း)၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
OTS(63)-သူရတပ်ခွဲမှသူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှးကီးတင်မိုး(ငိမ်း)

သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန ၃နာရီတွင် ကွယ်လွန် 
အနိစ ေရာက်သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့ ်
အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

သူငယ်ချင်းေကာင်းရာသုဂတိေရာက်ပါေစ။
OTS(63)-သူရတပ်ခွဲမှသူငယ်ချင်းများOTS(63)-သူရတပ်ခွဲမှသူငယ်ချင်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး(အမ်းမိ)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

ဦးေအာင်ြမင့်ဦး၏ မိခင်ြဖစ်သ ူေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး 
(အမ်းမိ)သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန 

၅:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန် မိအာရှေတာ်ဝင်ေဆးုံ၌ ကွယ် 
လွန်သွားေကာင်း သိရိှရပါသြဖင့် မိသားစုှင့်အတူ ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါေကာင်း။

 န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ န်ကားေရးမှးချပ်ှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ
မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနမိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာန

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒ ကည်ြမေဒ ကည်ြမ

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
ေဆာက်လပ်ုေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင် 

ြမင့်ဦး၏မိခင်ြဖစ်သ ူရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေကျာက်ေြမာင်း 
ရပ်ကွက်၊ ေရ ဘိုလမ်း၊ အမှတ်(၁၄)ေန ေဒ ကည်ြမ အသက်(၈၉)
ှစ်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် 
ကွယ်  လွန်သွားေကာင်းကားသိရသြဖင့်  မိသားစုှင့်ထပ်တူ 
ဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

 န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့် ဝန်ထမ်းများ န်ကားေရးမှး(မိြပ)ှင့် ဝန်ထမ်းများ
လမ်းဦးစီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာန

ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင်ပိုင်း)

ဦးစိုးေအာင်(2/E)ဦးစိုးေအာင(်2/E)
(CDC 8793)(CDC 8793)

အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/လယ်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ် 

လမ်း၊ အမှတ်(၁၆)၊ ခုနစ်လ ာေန (ဦးထင်ေအာင်-ေဒ သန်းသန်း)တုိ၏ 

သား၊ [ဦးထွန်းလှေအာင် (ဦးစီးမှးြပည်တွင်းအခွန်)]-ေဒါက်တာ 

လှလှတင်၊ [ဦးခင်စိုး(ေကျာင်းအုပ)်-ေဒ ခင်ွန်ေအာင်(မူ/ြပ)]တို၏ 

ည/ီေမာင်၊  (ဦးဝင်းေအာင်)-ေဒ ေဆေွဆဟွန်၊ [ဦးေကျာ်ေအာင်(တရား 

ေရး)]-ေဒ ဝင်းြမင့၊် ဗိလ်ုမှးေဇာ်ေအာင်(ငမ်ိး)-ေဒ ညိညိထွန်း(လယ်/

ြပ)တို၏ အစ်ကိ၊ု ေဒ ြဖြဖဝင်း (လဝကမှး-ငမ်ိး၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရး 

ှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေမာင်ရဲ 

မင်းဦး (IT W.H.K Co.Ltd)၏ဖခင်၊ [ဦးေကျာ်ေကျာ်လင်း(A/B)]-ေဒ မိုမို၊ 

ေဒ ေမာ်ေမာ်ဝင်း (ဦးစီး-အထူးစုစံမ်းစစ်ေဆးေရး)၊ ဦးဘိဘုိ(ုManager 

fujitrans Myanmar Co., Ltd)-ေဒ ဝါဝါညိ (လဝကမှး/ေလဆိပ်)၊ 

ဦးေနထွန်းမင်း (DIRECTOR NAWARAT Co.,Ltd)-ေဒ ေမစ ာေအာင် 

(လယ်/ြပ)၊ ေဒ ယ်မင်းေထွး၊ (GoIf Co.,Ltd)တို၏ အစ်ကိုကီး၊ တူ/

တူမ ၁၇ ေယာက်တို၏ ဦးေလး ဦးစိုးေအာင်သည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန) နနံက် ၄:၄၀ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန 

နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစိုးြမင့်ဦးစိုးြမင့်

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေရ ေတာင်ကား (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်ေန 

(ဦးထွန်းလင်း-ေဒ ေအးတင်)တုိ၏သား၊ (ဦးထွန်းကည်- ေဒ ထိပ်တင် 

မလတ်)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ တင်မေလး၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 

ဦးေကျာ်ြမင့ထွ်န်း [KCL Consultants Pte Ltd (Sg)]-ေဒ ရင်ရင်ငမ်ိး 

[Kim Seng Heng Engineering Construction Pte Ltd(Sg)]၊ 

ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း (Bintai Kindenko Myanmar Co.,Ltd)-ေဒ စန်း 

စန်းက၊  [ဦးမျိးြမင့်ထွန်း (My Cup/My Foodie Cafe)]-ေဒ နန်းု 

(Nok Eyebrow)၊ Dr. ေကျာ်ကိသုက်(Myanmar Esteem Co.,Ltd)-

ေဒ လဲ့ဝတ်ရည်ြမင့် (Gennal Industries Pte Ltd.(Sg))တို၏ 

ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ ေမာင်ေကာင်းထက်ေဇာ်၊ ေမာင်လင်းထက်ေဇာ်၊ 

ေမာင်ဟန်ိးeာဏ်၊ မအားေမတွို၏အဘိုး ဦးစိုးြမင့သ်ည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝး 

သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

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 ေချာစလွုင် (Vice Chairman- POPULAR Group)တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

ဖခင်ကီး ဦးမင်းစ ံအသက်(၉၂)ှစ်သည် ၁၈-၇-၂၀၂၁(တနဂ  ေွေန ) ည 

၇:၃၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ဘဝတစ်ပါးကူးေြပာင်း 

သွားေကာင်း သိရှိရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 

ေကကွဲရပါသည်။

ဦးေအာင်သန်းထွန်း(ြမစ်ကီးနား)ဦးေအာင်သန်းထွန်း(ြမစ်ကီးနား)

ဦးေကျာ်လွင်ဦး-ေဒ လ  င်မိုးေအာင်ဦးေကျာ်လွင်ဦး-ေဒ လ  င်မိုးေအာင်

ေဒ ယ်မင်းေအာင်ေဒ ယ်မင်းေအာင်

ဦးစိန်လင်းကည်-ေဒ စပါယ်ေအာင်ဦးစိန်လင်းကည-်ေဒ စပါယ်ေအာင်

ဦးရေဝေအာင်-မိသားစုဦးရေဝေအာင-်မိသားစု

ဗလဗလ
ငါးတန်ငါးတန်
ဖွံဖိးဖိုဖွံဖိးဖို

စာအုပ်စာအုပ်
စာေပစာေပ

ေလ့လာစိုေလ့လာစို



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ဦးကည်ထွန်းေအာင်(ခ)ဖိုးပါ (ကသာ)ဦးကည်ထွန်းေအာင(်ခ)ဖိုးပါ (ကသာ)
Chief OfficerChief Officer

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ကသာမိ၊ ရပ်ကွက(်၁)၊ ေရ ေမတ ာ 

လမ်းေန (ဦးတင်ေမာင်-ေဒ ေသာင်း တင်)တို၏ တတယိေြမာက်သား၊ 

ေဒ တင်တင်၊ ဦးကည်ွန်ေအာင်-ေဒ ိဇုာတို၏ ေမာင်/ည၊ီ ဦးကည် 

ဝင်းေဇာ်၏အစ်ကို၊ ရန်ကုန်မိ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၈)၊ 

ေဈးကီးလမ်းေန ဦးဘချိ(ုံးအဖွဲမှး-ငိမ်း)-ေဒ စိန်စိန်ဝင်းတို၏ 

သားသမက်၊ ဦးမျိးသန်(စ.စ.စ-ငိမ်း)-ေဒ ေအးေမာ်သန် ၊ ဦးရန်မျိး 

ေအာင်- ေဒ သူဇာညိတို၏ အစ်ကို၊ ေဒ ြမင့်ြမင့်ချိ (မန်ေနဂျာ၊ မုံရာ 

ေဒသ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)၏ ခင်ပွန်း၊ 

ဗိလ်ုကီးရေဲကျာ်ေအာင်(ငမ်ိး)၊ ဦးရထဲက်ေအာင်-ေဒ ခင်သ  ကန်ဦးတို၏ 

ဖခင်၊ မသက်မှးခင်၏အဘိုးသည ်၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) 

ညေန ၅နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

ယင်းေနတွင်ပင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီး 

ရပ်ေဝးမ ှ   ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                   ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ေဒ သိန်းသိန်းကည်ေဒ သိန်းသိန်းကည်
အသက်(၅၅)ှစ်အသက်(၅၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၈)၊ သူရိန် 

ရိပ်မွန်လမ်း၊ သူရိန်ရိပ်မွန်အိမ်ရာေန [ဦးေကျာ်ြမင့်(ခ)ဦးေကျာ် 

သန်ိး-ေဒ လှဝင်း]တို၏သမီး၊ ဦးအန်ုးေကျာ်-ေဒ ကည်ကည်ဝင်း 

တို၏ညီမ၊ ဦးေမာင်မျိး-ေဒ ကည်ကည်ြမင့်၊ ဦးတင်ေမာင်လွင-်

ေဒ သဇူာတို၏အစ်မ၊ ဦးဆန်းထွန်းဝင်း၏ဇနီး၊ ေမာင်မင်းိင်ုထွန်း၊ 

မဇင်ွယ်ထွန်းတုိ၏မိခင်  ေဒ သိန်းသိန်းကည်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ 

(ကာသပေတးေန) ည ၇:၂၅နာရတွီင် အင်းစန်ိအေထေွထေွရာဂါက ု

ေဆးုံကီး၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင် ့၂၃-၇-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန )တွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 

ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား  အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးမျိးကင်ဦးမျိးသန်(ခ)ဦးမျိးကင်
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ (၁၀၉)လမ်း၊ အမှတ်(၃၉-

ဘ)ီ၊ ေြမညီထပ်ေန (ဦးကင်-ေဒ ု)တုိ၏သား၊ (ဦးဘုိင်အင်ကည်)-ေဒ သန်း 

သန်းေအးတို၏ေမာင်၊ ဦးကည်ေအာင်-ေဒ ထားထားယ်၊ ဦးေအာင်သန်း-

ေဒ စန်းစန်းယ်တုိ၏အစ်ကုိ၊ ေဒ ကည်ကည်ခင်၏ခင်ပွန်း၊ Dr.ရဲဟိန်းထက်- 

ေဒ ဝင်း လဲလ့ဲ့ကည်၊ ဦးရန်ိင်ုတင်ေထွး-Dr.ေရ စင်အ၊ိ ဦးေဝဖိးေအာင်-Dr.

သီတာသန် ကည်တို၏ဖခင်၊ ေမာင်ရန်ရှင်းထက်၊ ေမာင်သုတရန်ိုင်တို၏ 

အဘိုးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၀၀:၄၀ နာရီတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့်   ယင်းေနနံနက်ပိုင်းတွင်   ေရေဝးသုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးခင်ေမာင်ေဝဦးခင်ေမာင်ေဝ
ရဲအုပ်(ငိမ်း) အင်းစိန် CIDရဲအုပ်(ငိမ်း) အင်းစိန် CID

အသက် (၆၉)ှစ်အသက် (၆၉)ှစ်
ကန်ဘလူမိေန (ဦးဘကျန်-ေဒ တင် )တို၏သား၊ ဖျာပုံမိေန 

(ဦးြမင့-်ေဒ ခင်ေထွး)တို၏သားသမက်၊ ေဒ ကည်ကည်စန်ိ၏ခင်ပွန်း၊ 
ဗုိလ်ကီးေအာင်မျိးြမင့်(ငိမ်း)-မှင်းဇာကည် (အထက်တန်းေရှေန)၊ 
ေဒါက်တာေသာ်ဇင်ထွန်း၊ မနန်းကည်ြပာေဌးေအာင်၊ ေဒါက်တာရဲသ ူ
ဟန်-မြမချယ်သန်တို၏ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ြမတ်ဇဲွေအာင်၊ မလင်းလက် 
ေအာင်၊ ေမာင်စိုင်းကုံလုံတို၏ အဘိုးသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ရက ်နံနက် 
၆နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ် သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးကည်တင့် (ခ) ဦးပိုက်ဦးကည်တင့ ်(ခ) ဦးပိုက်
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်

စိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်းစိန်ဂ န်းေကျာင်းသားေဟာင်း
(Aye Family Company)(Aye Family Company)

ရန်ကုန်မိ၊ အလုံမိနယ်၊ အမှတ်(၄)၊ အာသာဝတီလမ်း၊ 
ေစာရန်ပုိင်အေနာက်ရပ်ကွက်၊ ေြမညီထပ်ေန  [ဦးတင်လ  င်(လက်ေထာက် 
စာရင်းစစ်ချပ်၊ ပါတီစာရင်းစစ်ဌာန)-ေဒ ြမသိန်း] တို၏ သားကီး၊ 
ေဒ ေအးေအးသန်ိး၊ (ဦးမျိးေအာင်ကည်)-ေဒ သန်းသန်းဝင်း၊ ဦးေအာင် 
လွင-်ေဒ ြမင့်ြမင့်လ  င်၊ (ဦးေကျာ်သူရ)တို၏အစ်ကို၊ မထူးတင်ဇာဝင်း၊ 
မရတနာလာဒ်၊ မဆိွစ ာေအာင်၊ မဟန်နတီာ၊ ေမာင်ထူးေအာင်ခန်တို၏ 
ဦးေလး၊  ခင်သစ ာဟန်၏ အဘိုးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) 
နနံက် ၁၁:၃၈ နာရတွီင် အာရှေတာ် ဝင်ေဆးု၌ံ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၂၃-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန )တွင် မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိ 
ေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးလှဝင်းဦးလှဝင်း

အသက်(၇၅)ှစ်အသက်(၇၅)ှစ်
ဥက ဌ၊ ထားဝယ်အသင်း(မ ေလး)သည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါ 

ေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သရိှိရပါသြဖင့ ်ကျန်ရစ်သမူသိားစ ု
ှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ဘုရားကီးေဂါပကအဖွဲဘုရားကီးေဂါပကအဖွဲ
ထားဝယ်မိထားဝယ်မိ

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်ကုဏာေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်ကုဏာေတာ်ခံယူြခင်း

ကပ တိန်ေအာင်တင်ဝင်း(CDC-13030) (ခ) ကပ တိန်ေအာင်တင်ဝင်း(CDC-13030) (ခ) 

မုဟမ ဒ်အိစ်မာအီလ်မုဟမ ဒ်အိစ်မာအီလ်
အသက်(၅၈)ှစ်အသက်(၅၈)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန ဦးလှတင်(ခ)ဦးကာလာြမား-ေဒ တင်ကည်တို၏ သား၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင် မိနယ်၊ (၄၉)လမ်း၊ အမှတ်(၁၇/၁၉)၊ ပထမထပ်ေန 

ဟာဂျပီါေမာက  ေဒါက်တာေမာင်ကို-ဟာဂျမီ ေဒ ဥမ ာခင်တို၏ သားသမက်၊ 

မုဖ်သီ ေဒါက်တာြမင့်သိန်း(ငိမ်းချမ်းလုလင်)-ဆရာမေဒ ခင်စန်းလွင် (တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေန)၊ ဦးစိန်ဝင်း(အာဒမ်ချစ်)-ေဒ သင်းသင်းလ  င်တို၏ညီ၊ ဆရာ 

ဦးစန်ိေဌး (စန်ိေဌးဟန်)-ေဒ ဥမ ာဦး၊ ေဒ ခင်မာကည်-ဟာဂျဦီးေအာင်မိုး၊ ေဒ ခင် 

မာစိန်၊ ဟာဂျဦီးခင်ေမာင်ကည်၊ ဦးခင်ေမာင်ေထွး-Megan Talbot၊ ဟာဂျမီ 

ေဒ ဥမ ာနီ-ကပ တိန်ဝင်းေဇာ်၊ ေဒါက်တာဥမ ာေထွး- ေဒါက်တာေအာင်သူရ၊ 

ေဒါက်တာ ဗမင်းကိ-ုေဒါက်တာုရု၊ီ ဦးေကျာ်ထွန်းကိ-ုေဒ စ ာဝင်းတို၏ အစ်ကိ၊ု 

ေဒ ဥမ ာကိ၏ုခင်ပွန်း၊ မဆမွုန်ကိ၊ု မေမမွန်ကုိတုိ၏ဖခင်၊ ကိရုရဲင့ဝ်င်း၊ ေဒါက်တာ 

ခင်ဂျးငယ်၊ မအင်ကင်းမုိး၊ မသွန်ြပည့်မုိး၊ ကိေုအာင်မင်းခန် ၊ ထွန်းထက်ကုိတုိ၏ 

ဦးေလး ကပ တိန်ေအာင်တင်ဝင်း သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) နံနက် 

၉:၄၀ နာရီတွင်  အလ ာဟ်အရှင်ြမတ ်ကုဏာေတာ်ခံယူသွားပါသြဖင့ ်မွန်းလွဲ 

ဇူဟုရ်ဆွလာသ်အပီးတွင ်ေရေဝးစွန်နီမွတ်စလင်မ်ဥယျာ်ေတာ်၌ ဒဖနာြမပ်ှံ 

ပီးစီးပါေကာင်း။                                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေစာြမင့်ေမာင်ဦးေစာြမင့်ေမာင်
M.Sc. Mech: Engg (Brno)၊  Master of Public Administration (Italy)M.Sc. Mech: Engg (Brno)၊  Master of Public Administration (Italy)

ကထိက(ငိမ်း)၊ စီးပွားေရးတက သိုလ်ကထိက(ငိမ်း)၊ စီးပွားေရးတက သိုလ်
(အမျိးသားလ တ်ေတာ်ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးှင့် ဥပေဒေရးရာေကာ်မရှင် (အမျိးသားလ တ်ေတာ်ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးှင့ ်ဥပေဒေရးရာေကာ်မရှင ်

အကံေပးအဖွဲဝင်ေဟာင်း)အကံေပးအဖွဲဝင်ေဟာင်း)

အသက်(၈၀)အသက်(၈၀)
စစ်ကိင်ုးမိ၊ ရာေထာင်ရပ်ေန (ဦးစန်ိေမာင်-ေဒ သန်ိးရင်)တို၏ သားကီး၊ 

ရန်ကုန်မိေန (အငိမ်းစားတိုင်းမင်းကီး ဦးတင်ဦး-ေဒ ခင်သန်းကည်)တို၏ 
သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ သမုဂ  လာအမ်ိရာ၊ (TH-1)၊ အခန်း 
(၂၀၁)ေန ေဒ တင်ွယ်ဦး(ေြမာက်ဒဂု ံမိနယ်၊ ြပည်သူလ တ်ေတာ်ကိယ်ုစားလှယ် 
ေဟာင်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေဇာ်ခွန်းရိန်-ေဒ သီရိရတနာေစာတို၏ 
ချစ်လှစွာေသာဖခင်၊ မေမသက်ထားဦး(Blessing)၏ ချစ်လှစွာေသာအဘိုး 
ဦးေစာြမင့်ေမာင်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင် ဘဝတစ်ပါးသို 
ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ မိတ်သဂ  ဟ၊ ေဆွမျိးများအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 
[ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် အထက်ပါေနအမ်ိ၌ ရက်လည် 
ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာယူမည်ြဖစ်ပါသည်။]                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ေဒ နီလာတင်(ခ)ဝင်နီေသာင်းတင်(ခ)ေဒ နီလာတင်(ခ)ဝင်နီေသာင်းတင(်ခ)
ဂိုရရှန်ဟာရာေဘဂမ်ဂိုရရှန်ဟာရာေဘဂမ်
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ (၅၂)လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်ေန (ဦးေသာင်း 
တင်-ေဒ သန်းြမင့်)တို၏ ချစ်လှစွာ ေသာသမီး၊ (ဦးကိုေလး-ေဒ ခင် 
သန်း)တို၏ ချစ်လှစွာေသာသမီးေခ းမ၊ (ေဒ ညိညိတင်-ဦးသန်းစိန်)၊ 
ေဒ သက်သက်တင်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာညမီ၊ ေဒ ြဖြဖတင်၊ (ေဒ မာ 
လာတင်-ဦးစိုးြမင့)်၊ (ဦးတင်ြမင့ ်ေအာင်)တို၏ ချစ်လှစွာေသာအစ်မ၊ 
ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဦး(နီလာဦးေဆးခန်း)၏ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ 
ေဒ အိအိဖိး-ဦးေဇာ်မိုးေအာင်(Strategic Value Co.,Ltd.)၊ ဦးချစ် 
ဦးိင်ု-ေဒ ဇာြခည်လင်းတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေမွးသမခိင်၊ မအမိ့ခွ်န်းချိ၊ 
ေမာင်မင်းဝဿန်၊ ေမာင်ဘန်ုးြပည့စ်ုတံို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘွားသည် 
၂၀-၇-၂၀၂၁(အဂ   ါေန ) နံနက် ၈:၁၅နာရီတွင် အလ ာဟ်အရှင်ြမတ ်
အမိန်ေတာ်ခံယူသွား ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မိတ်ေဆွများအား 
အသိေပးအပ်ပါသည်။                                      ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်းအလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမိန်ေတာ်ခံယူြခင်း

ဟဇရသ်အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လာနာမိုဟမ ဒ်ယူစွဖ်ဆွာဟိဗ်ဟဇရသ်အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လာနာမိုဟမ ဒ်ယူစွဖ်ဆွာဟိဗ်
(ရဟ)(ခ)ဦးသိန်းြမင့် (ရဟ)(ခ)ဦးသိန်းြမင့ ်

(ကျံဒိုး)(ကျံဒိုး)

အသက်(၇၃)ှစ်အသက်(၇၃)ှစ်
ဂျာမိအဟ်ဆွာေလဟိယဟ် ဟိဖ်ဇွလ်ကုရ်အာန်(ခေလာက်ကွန်ဒိုင်)ေကျာင်း ဂျာမိအဟ်ဆွာေလဟိယဟ ်ဟိဖ်ဇွလ်ကုရ်အာန်(ခေလာက်ကွန်ဒိုင်)ေကျာင်း 

ဥက   ဥက   
အိုလမာအစ လာမ်သာသနာ့ပညာရှင်များအဖွဲချပ် ဒုဥက   ေဟာင်းအိုလမာအစ လာမ်သာသနာ့ပညာရှင်များအဖွဲချပ ်ဒုဥက   ေဟာင်း

Chairman OfChairman Of
SHAHEEN Co.,LtdSHAHEEN Co.,Ltd
FOSWA Co.,LtdFOSWA Co.,Ltd

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊  အမှတ်(၃၁၆/၃၂၂)၊ ေရ ဘုံသာလမ်း 
(အလယ်လမ်း)ေန အလ်ဂျ်ေမာ်လာနာမိုဟမ ဒ်အိစ်မာအီးလ်(ခ) ဦးသိန်းဦး 
(Shaheen Co; ေတာင်ဒဂုံ)၊ [အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လာနာဟာဖိဇ်မိုဟမ ဒ်အိုစာမဟ်
(ခ) ဦးသိန်းထွန်း(Foswa Co:)]၊ အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လာနာမွဖ်သီဟာဖ်ဇ်မိုဟမ ဒ်
အိဗုာဒဟ်(ခ) ဦးသန်ိးချိ(Shaheen Co:ေဇကမ ာ)၊ အလ်ဟာဂျ်ေမာ်လာနာဟာဖဇ်ိမိ ု
ဟမ ဒ်အိမုာရဟ် (ခ)ဦးသန်ိးေဇာ်ထွန်း (Shaheen Co:ေစာ်ဘွားကီးကန်ုး)၊ ဟာဂျ ီ
မိုဟာမ ဒ်အိုမရ်(ခ) ဦးသိန်းေထွးတို၏ ဖခင်သည် ၁၄၄၂ ခုှစ်၊ ဇွလ်ဟဂျ်လ(၃)
ရက် ၁၄-၇-၂၀၂၁ (ဗဒု ဟူးေန ) ညေန ၃:၁၄ နာရတွီင် အလ ာဟ်အရှင်ြမတ်အမန်ိ  
ေတာ် ခံယူသွားပါသည်။ မဂ်ဖိရသ်အတွက် အထူးဒုိအာြပေပးပါရန် ေမတ ာရပ်ခံ 
အပ်ပါသည်။                                                                          ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ ေထွးကည်(ေမာ်လမိင်)ေဒ ေထွးကည(်ေမာ်လမိင)်
အသက်(၈၅)ှစ်အသက်(၈၅)ှစ်

စာစ်မှး(ငိမ်း)၊ စာေပးစာယူ ဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်စာစ်မှး(ငိမ်း)၊ စာေပးစာယ ူဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက သိုလ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ အမှတ်(၅၄)

ေန (ဦးထန်ဆွမ်းဖန်-ေဒ လှရှိန်)တို၏ သမီး၊ (ေဒ တင်ပု)၊ (ေဒ တင်ွန် )၊ ေဒ တင် 

ကည်၊ (ေဒ သိန်းကည်) တို၏ချစ်လှစွာေသာ ညီမ၊ ေဒါက်တာသိဂ   သွင်၊ ေဒါက်တာ 

မာလာသွင်-ဦးကည်ဝင်း၊ ဦးေအာင်ကည်သွင်-ေဒ မင်းမင်းမ တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

အေဒ ၊ ေမာင်စွမ်းမင်းထိက်ု၊ မချမ်းေြမ့ကည်ြဖစင်တို၏ ချစ်လှစွာ ေသာဘွားဘွားသည် 

၂၃-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန ) နံနက် ၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 

အနိစ ေရာက်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနနံနက် ၁၀:၁၀ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်၌ 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းအား အသေိပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ေဒါက်တာ ဦးသန်းထွန်းေအာင်ေဒါက်တာ ဦးသန်းထွန်းေအာင်

တွဲဖက်ပါေမာက (ငိမ်း)တွဲဖက်ပါေမာက (ငိမ်း)
ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကီးရင်ေခါင်းခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကီး

အသက်(၆၃)ှစ်အသက်(၆၃)ှစ်
မ ေလးမိ၊ အေထွေထွေရာဂါကုေဆးုံကီး၊ ရင်ေခါင်း 

ခွဲစိတ်ကုဌာန၊ တွဲဖက်ပါေမာက (ငိမ်း) ေဒါက်တာဦးသန်းထွန်း 
ေအာင်သည ်၂၂-၇-၂၀၂၁ရက်တွင ်ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိ 
ရပါသြဖင့ ်မိသားစုှင့်ထပ်တ ူဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

ရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုဌာနမိသားစုရင်ေခါင်းခွဲစိတ်ကုဌာနမိသားစု
မ ေလးမိမ ေလးမိ

ရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီးရဟန်း၊ သိမ်၊ ေကျာင်း ဒါယိကာမကီး

ေဒ ခင်သန်းေဌး (နန်းထိုက်အထည်ဆိုင်)ေဒ ခင်သန်းေဌး (နန်းထိုက်အထည်ဆိုင်)
အသက် (၅၁)ှစ်အသက် (၅၁)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ ပုဏ ားကုန်းရပ်ကွက်၊ 
(၁၃၃)လမ်း၊ အမှတ်(၄၈)ေန (ဦးြမင့်ေဆွ-ေဒ တင်ေအး)တုိ၏သမီး၊ 
ဦးသန်းဦး၏ဇနီး၊ မေမနန်းထုိက်၊ မအင်ကင်းေမတုိ၏မိခင် ေဒ ခင်  
သန်းေဌးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၆:၃၀ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန)တွင် ေရေဝး 
သုသာန်၌ ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဦးဟန်မင်းထွဏ်းဦးဟန်မင်းထွဏ်း

Director (Human Resources & Administration)Director (Human Resources & Administration)

လွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်လွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
လွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်၏ Director (Human Resources & 

Administration)ြဖစ်သူ ဦးဟန်မင်းထွဏ်းသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ရက်တွင ်

ကွယ်လွန်သွားေကာင်း  သိရှိရပါသြဖင့ ်  ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တ ူ

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲရပါသည်။

လွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်ှင့် Alpineလွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်ှင့် Alpine

မိသားစုဝန်ထမ်းများမိသားစုဝန်ထမ်းများ

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

ေဒ ဥမ ာဝင်းထွန်း B.A(Law)ေဒ ဥမ ာဝင်းထွန်း B.A(Law)
အသက်(၆၄)ှစ်အသက်(၆၄)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ အမှတ် (၇၅)ေန (ဦးဝင်းထွန်း-ေဒ ခင်ြမ)တို၏ 
သမီး၊ ဦးမျိးသိန်း-ေဒ စုစုရီ၊ ဦးတင်ေမာင်သိုက-်[ေဒ စ ာဝင်း(မမတူး)]၊ ဦးစိုး 
လွင်ေမာ်(ကိခုျိ)တို၏ ညမီ၊ ဦးခိင်ုဝင်း-ေဒ ခင်စ ီရိှန်၊ ဦးေကျာ်ထက်-ေဒ ေချာဆ ု
သဇူာတို၏ ချစ်လှစွာေသာမခိင်၊ ေမာင်မင်းသန်ိးစ၊ံ ေမာင်ထွန်းလင်းစ၊ံ ေမာင်eာဏ် 
လင်းြမတ်တို၏အဘွား၊ ဦးလှရှိန်၏ဇနီးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) 

မွန်းလွဲ ၂:၃၀နာရီ တွင် ှလုံးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၂၃-၇-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန)တွင် ေနြပည်ေတာ်ေကွကီးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်နီးရပ်ေဝး ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးရဲေဆွ ဦးရဲေဆွ 
သက်ကီးပူေဇာ်ကန်ေတာ့ခံ (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)သက်ကီးပူေဇာ်ကန်ေတာ့ခ ံ(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန)

တပ်မေတာ်အရာရှိ(ငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်ေရး-၁၀(ငိမ်း)တပ်မေတာ်အရာရှ(ိငိမ်း)၊ ကုန်သွယ်ေရး-၁၀(ငိမ်း)

အသက် (၈၈)ှစ်အသက် (၈၈)ှစ်
(အငိမ်းစားခိုင်ရဲဝန်ဦးေငွဆိုင်-ေဒ ဆင့်)တို၏ သားလတ်၊ 

(ဗုိလ်မှးသိန်းဟန်-ေဒ မူမူဟန်)တုိ၏ေမာင်၊ ဦးဝင်းြမင့်-(ေဒ ရီရီြမင့်)
တို၏ညီ၊ ဗိုလ်မှးကီးွန်ေဆွ-ေဒ သက်သက်ေဆွတို၏ အစ်ကို၊ 
(ဦးဥဂ ါ)၏ဖခင်၊ ေဒ စိမ့်စိမ့်၏ခင်ပွန်း ဦးရဲေဆွသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ 
(ေသာကာေန ) နံနက် ၄:၁၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန် အနိစ ေရာက်ရှိ 
သွားပီြဖစ်ပါသြဖင့ ်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

စာအုပ်စာအုပ်

စာေပစာေပ

လူမိတ်ေဆွလူမိတ်ေဆွ



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

ေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံးေဒ ကည်ြမ(ခ)ေဒ ပုလုံး
အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်းမိေန (ဦးဘိုးသင်း-ေဒ ခင်တု)တို၏ သမီး၊ စစ်ေတွမိေန 
(ဦးေအာင်ဘန်း- ေဒ ေငစွ)ုတို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ အမှတ်(၁၄)၊ 
ေရ ဘိုလမ်းေန (ဦးေအာင်ဇ)ံ၏ဇနီး၊ ေဒ ကည်လှ၏ညီမ၊ (ေဒ ေအးကျင)်၊ (ေဒ ေထွး 
ခင်)၊ (ဦးတင်စိုး)တို၏ အစ်မ၊ ဦးေအာင်ြမင့ဦ်း (အမတဲမ်းအတွင်းဝန်၊ ေဆာက်လပ်ုေရး 
ဝန်ကီးဌာန)-ေဒ မာမာစိုး၊ ဦးတင်စိန်-ေဒ ြမြမေဝတို၏ မိခင်၊ ဦးမျိးွန်ေမာင ်
(ေပ လစီဒါုိက်တာ၊ ြမန်မာသံေတာ်ဆင့်၊ သတင်းမီဒီယာ)၏အေဒ ၊ ကုိစည်သူလင်း 
(အေကာက်ခွန်မှး၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ ေဒါက်တာသဂိ   ဦး၊ ေမာင်ေကာင်းဇ(ံတ/
ှစ်၊ ေဆးတက သိုလ်-၂)တို၏ အဘွားသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁(ကာသပေတးေန ) ညေန 
၅:၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မိ၊ အာရှေတာ်ဝင်ေဆးံု၌ ကွယ်လွန်အနိစ ေရာက်သွားပါ၍ 
၂၄-၇-၂၀၂၁(စေနေန ) နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟအေပါင်းတိုကိ ုအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးေစာသိန်းေရ (စစ်ေတွ)ဦးေစာသိန်းေရ (စစ်ေတွ)
ဒု-ဌာနခွဲမှး၊ မ-ထ-သ(ငိမ်း)ဒု-ဌာနခွဲမှး၊ မ-ထ-သ(ငိမ်း)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာေတာင်ွန် မိနယ်၊ စက်ံုလမ်း၊ မအူကုန်းစည်ပင်ဝင်း၊ 

တိက်ု(ေအ-၁)၊ အခန်း(၁၀၂)ေန (ေဒ ညိညိ)၏ ခင်ပွန်း၊ ေဒ လွင်မာဦး၊ ဦးမျိးလ  င် 

(ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင)်- ေဒ ဝါဝါေရ (YCDC)၊ ဦးေကျာ်ေဌး-ေဒ ယုယုေရ ၊ 

ဦးုိင်ဦး-ေဒ ေထွးေထွးေရ တုိ၏ ဖခင်၊ ကုိေကျာ်သက်ခုိင်-မေွးအိမ်လင်း၊ မဟန် 

ဆုလင်းထက်၊ မဆုြမတ်သ ာလင်း၊ ေမာင်ဘုန်းြမတ်ထက်၊ မဖူးြမတ်ထက်တုိ၏ 

အဘိုးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၈:၅၅ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနညေန ၅ နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ အေပါင်းတိုအား အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးက ယ်ဦးက ယ်
ြမန်မာိုင်ငံက မ်းဘားအဖွဲချပ်၊ အတွင်းေရးမှး(၁၉၆၄-၆၉)ြမန်မာိုင်ငံက မ်းဘားအဖွဲချပ်၊ အတွင်းေရးမှး(၁၉၆၄-၆၉)

အသက်(၁၀၃)ှစ်အသက်(၁၀၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ဗဟိုလမ်း(ေဇတဝန်လမ်း)၊ အမှတ် 

(၁၁)ေန (ေဒ ြမြမ)၏ခင်ပွန်း၊ ေဒ ညိညိ-Mr.Dennis Vinsel၊ ေဒ ြဖြဖ-
ဦးြမင့ေ်အာင်၊ ေဒ ေအးေအး-ေဒါက်တာသန်ိးက၊ (ဦးရထွဲဋ်)၊ (ဦးခင်ေဇာ်)၊ 
ေဒ နီနီက ယ်၊ ရဲမှးဝါဝါက ယ်တို၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်ကီး၊ ေြမးခုနစ် 
ေယာက်၊ ြမစ် ၁၀ ေယာက်တုိ၏ ဘုိးဘုိးကီးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) 
ည ၈:၂၀ နာရတွီင် လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၂၁-၇-၂၀၂၁ 
(ဗုဒ ဟူးေန )တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်ေဆွသဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ အမာ(ဝါးခယ်မ)ေဒ အမာ(ဝါးခယ်မ)
ယခင်တရားမုံးချပ်(ငိမ်း)ယခင်တရားမုံးချပ(်ငိမ်း)

အသက် (၉၇) ှစ်အသက် (၉၇) ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ အမှတ်(၉၂၆)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ 

(၂)ေတာင်ရပ်ကွက်ေန (ဦးဘအုန်း-ေဒ ခင်ေမ)တုိ၏သမီး၊ [ဦးေမာင်ကေလး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်းမိအုပ်)-ေဒ ေငွဇင်]တုိ၏ သမီးေခ းမ၊ (ဦးေကျာ်စိန်)၏ 
ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ဦးသိန်းေအာင်(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)-(ေဒ တင်တင် 
ွယ်)၊ ဦးဝင်းေအာင်-ေဒ တင်တင်စီ၊ ဦးြမင့်ေအာင်-ေဒ ေအးေအးေမာ်၊ 
ဦးတင့ေ်အာင်(စာတိက်ု-ငမ်ိး)-ေဒ ခင်ေဌးေဌး၊ ဦးလှေအာင် (S.S.S) Co.,Ltd 
-ေဒ ေမသက်ဦး၊ ဦးခင်ေအာင် (လ/ထမန်ေနဂျာ-ငိမ်း) M.P.A)- ေဒ သန်း 
သန်းလွင်(သ/မ-ငိမ်း))တို၏ ေကျးဇူးရှင်ေမွးသမိခင်၊ ေြမး ၁၂ ေယာက်၊ 
ြမစ် ၁၁ေယာက်တို၏ ဘွားဘွားကီး ေဒ အမာသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် 
ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါ၍  ယင်းေနတွင်ပင် သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီး ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတုိအား အေကာင်းကား
အပ်ပါသည်။                                                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးဟန်မင်းထွဏ်းဦးဟန်မင်းထွဏ်း

အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်
Director(Human Resources & Administration)Director(Human Resources & Administration)

လွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်လွယ်ဟိန်းကုမ ဏီလီမိတက်

ရန်ကုန်မိ၊  အလုံမိနယ်ေန  (ဦးစိန်ဝင်းေအာင်-

ေဒ ရှင်)တို၏ သား၊ ေဒ နီနီခင်၏ ခင်ပွန်း၊ မေနာ်စ ာ၊ 

ေမာင်ေစာဘုန်းြမင့်ေကျာ်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာဖခင်သည်  

၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်  ည ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့ ်၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  

ရပ်နီးရပ်ေဝးမ ှ  ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား  အသိေပး 

အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ထီးေတာ်၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရကန်၊ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ကီးဘုရား၊ ထီးေတာ်၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ ေရကန်၊ ေရ တိဂုံေစတီေတာ်ကီး

ေရ ြပားသက  န်း ရဟန်းဒါယကာကီးေရ ြပားသက  န်း ရဟန်းဒါယကာကီး

ဦးတင်ေမာင်လတ်ဦးတင်ေမာင်လတ်
အသက် (၈၇)ှစ်အသက် (၈၇)ှစ်

ဒု/လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) M.P.P.Eဒု/လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) M.P.P.E

ြမန်မာ့ေရနံထွက်ပစ ည်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း(ဓနိေတာ)ြမန်မာ့ေရနံထွက်ပစ ည်းြဖန် ြဖးေရာင်းချေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း(ဓနိေတာ)
စစ်ကိုင်းမိေန (ဦးဘတင့်-ေဒ ခင်ဖိး)တို၏သား၊ စစ်ကိုင်းမိေန 

(ဦးဘရ င်-ေဒ သွယ်သွယ်)တို၏သားသမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ အမှတ်(၉)၊ ပထမ 
ထပ်၊ စ  ကာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ် ှင့ ်အမှတ်(၂၀)၊ ရှစ်လ ာ၊ 
(၁၆၆)လမ်းေန (ေဒ တင်တင်ဦး)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေကျာ်သူရ 
လတ်-ေဒ စမ်းစမ်းေမာ်၊ (ေဒ မမီလီတ်)၊ ေဒ တင်လင်းလင်းလတ်၊ ဦးရမဲင်း 
ထက်လတ်(ေခတ -S'pore)တို၏ ချစ်လှစွာေသာေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊  
မခုိင်သဇင်ေကျာ်-ကုိမင်းဦး၊ မဇွန်သ ာေကျာ်၊ ေမာင်ေကျာ်ကုိကုိတုိ၏ ချစ်လှ 
စွာေသာအဘိုး၊ မေမသံစ်ချိ၊ မသွန်းစုရတီ၊ မရ န်းလဲ့ရတီတို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ဘုိးဘုိးကီးသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗဒု ဟူးေန ) ည ၉ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 
သွားပါသြဖင့ ်၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ေရေဝးသသုာန်သို ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်ေဆွသဂ  ဟအေပါင်းတိုအား 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ နနံက် ၉နာရတွီင် 
အမှတ်(၂၀)၊ ရှစ်လ ာ၊ (၁၆၆)လမ်းေနအိမ်သို ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရား 
ေတာ်နာက ေရာက်ကပါရန် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးေရ သာဦးေရ သာ
အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်

စားေထွေကာ်ပိုေရးရှင်းစားေထွေကာ်ပိုေရးရှင်း
ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်း၊ 

အမှတ်(၅)၊ (ငါးလ ာ)ေန (ဦးသာဒွန်း-ေဒ ဝင်းသာ)တုိ၏သားလတ်၊ ေဒ ေထွး 
မိင်၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဦးေအာင်မင်းဦး-ေဒ ေအးေအးေမာ်၊ ဦးေမာင် 
ေမာင်သုိက်-ေဒ မုိးသီတာ၊ ဦးစည်သူ-ေဒ ခင်ြမတ်ေထွး(ခ)ေချာစုတုိ၏ဖခင်၊ 
ေြမး ှစ်ေယာက်တို၏အဘိုးသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၃ နာရီတွင် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ် 
ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းတိုအား အသိ 
ေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)

နာယကကီး သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်နာယကကီး သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်

ဦးေကျာ်ဝင်း(ဆင်ြဖက န်း)ဦးေကျာ်ဝင်း(ဆင်ြဖက န်း)
လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ေငွစာရင်းုံး(C.M.A)လက်ေထာက် န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)၊ ေငွစာရင်းုံး(C.M.A)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဆင်ြဖက န်းမိ၊ ွယ်တမယ်ရပ်ေန[ဦးဘိုး

သန်း(မိနယ်လ ပ်စစ်မှး-ငိမ်း)-ေဒ စန်း]တို၏ သား၊  ရန်ကုန်မိ၊ 

သာေကတမိနယ်၊ အေရှ (၇)ရပ်ကွက်၊ အလယ်ခိုင်ေရ ဝါလမ်း၊ အမှတ် 

(၅၈၉-ခ)ေန ေဒ ကည်ြမ၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး ေြခာက် 

ေယာက်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ [ဆရာကီး ဦးတင်ဝမ်း (ဆင်ြဖက န်း)] 

၏ည ီဦးေကျာ်ဝင်းသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ (ေသာကာေန) နနံက် ၂:၁၅ နာရတွီင် 

ေနအမ်ိ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနတွင်ပင် ကျစီသုသုာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း အသင်းဝင်များှင့် ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 

မိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

အမ ေဆာင်အဖွဲ

ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)

ေဒ ခင်ေထွး(ဆင်ြဖက န်း)ေဒ ခင်ေထွး(ဆင်ြဖက န်း)
ေကျာင်းဆရာမကီး(ငိမ်း)ေကျာင်းဆရာမကီး(ငိမ်း)

သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်၊ ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)သက်ကီးကန်ေတာ့ခံပုဂ ိလ်၊ ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)

အသက်(၈၉)ှစ်အသက်(၈၉)ှစ်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဆင်ြဖက န်းမိ၊ ပရိက ရာရပ်ေန 

(ဆရာကီး ဦးဘိုးွယ်-ဆရာမကီး ေဒ စိန်တင့်)တို၏ သမီး၊ 
(ဆရာကီး ဦးေမာင်ေမာင-်ဆရာမကီး ေဒ ခင်စန်း)၊ ဆရာမကီး 
ေဒ တင်ေအးတို၏ ညမီ၊ ရန်ကုန်မိ၊ တာေမွမိနယ်၊ ေမတ ာွန်  
ရပ်ကွက်၊ နိဗ ာန်လမ်း၊  တုိက်အမှတ် (၆၄၄-၆၄၇)၊  အခန်း (၀၀၃)
ေန ဆရာမကီး ေဒ ခင်ေထွးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) 
မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ေနအမ်ိ၌ လူကီးေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်
ယင်းေနတွင်ပင် ေရေဝးသုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း 
အသင်းဝင်များှင့ ်ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား 
အေကာင်းကားသိေစအပ်ပါသည်။ 

အမ ေဆာင်အဖွဲ
ဆင်ြဖက န်းအသင်း(ရန်ကုန်)

ေဒ ခင်ိုင်ြမင့်ေဒ ခင်ိုင်ြမင့်
(နီနီ)(နီနီ)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန

အသက်(၆၅)ှစ်အသက်(၆၅)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ တိုက်(၁၅)၊ 

အခန်း(၂၀၁)ေန ဦးစိုးသန်  (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန၊ ခိင်ုတရား 
သူကီး-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ကုိမင်းေအာင်သန်-မသ ာ 
ြမင့်ကိင်၊ ကိဝုင်းလွင်ေဇာ်-မခင်မျိးြမတ်ုိင်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ 
မိခင်၊ သဒ ါထက်ထက်ေအာင်၊ ေအာင်ေကာင်းြမတ်၊ ဇွဲသန်တို၏ 
ချစ်လှစွာေသာ ဘွားဘွားကီး ေဒ ခင်ိုင်ြမင့(်နီနီ)သည် ၂၁-၇- 
၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန) နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင်(၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့် 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန ညေန ၅:၃၀ နာရီတွင် ကျစုီသုသာန် 
၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများ 
အား သိေစအပ်ပါသည်။                                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးတင်ဝင်း(၈)ဦးတင်ဝင်း(၈)
အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်

အေကာက်ခွန်ဦးစီးမှး(ငိမ်း)အေကာက်ခွန်ဦးစီးမှး(ငိမ်း)
ြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးသမားေဟာင်းြမန်မာ့လက်ေရးစင်ေဘာလုံးသမားေဟာင်း

အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းအသင်း၊ ဒုဥက   (၁)အေကာက်ခွန်ဝန်ထမ်းေဟာင်းအသင်း၊ ဒုဥက   (၁)
ေမာ်လမိင်မိ၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်း၊ လမ်းသစ်ရပ်၊ အမှတ်(၃၇) ေန (ဦးေဖ 

ဝင်း-ေဒ သိန်း)တို၏ သားကီး၊ ေဒ တင်လှ၊ ဦးေဖစန်း-ေဒ ခင်ြမင့်စီတို၏ 
အစ်ကိုကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၅၂)လမ်း၊ 
အမှတ်(၁၆)ေန ေဒ ခင်သန်းဝင်း(လက်ေထာက်မန်ေနဂျာြမန်မာအ့ာမခ)ံ၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ပါေမာက  ေဒါက်တာေအးစ ာဝင်း၊ ဦးတင်ေမာင ်
သန်း-ေဒ က နာသန်တို၏ ေမွးသဖခင်ေကျးဇူးရှင်၊ ေမာငe်ာဏ်လင်းမှး 
(အထက-၅၊ ဗိလ်ုတေထာင်)၊ ေမာင်ဂဏ်ုရိှန်တိုး(အထက-၃၊ ဗိလ်ုတေထာင်)၊ 
မေရ ရည်ဖိးသန်  တို၏ ချစ်လှစွာေသာ ဘိုးဘိုးကီးဦးတင်ဝင်း(၈)သည် 
၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက် ည ၇:၄၅ နာရီတွင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ကွယ်လွန် 
သွားပီးြဖစ်ပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးစန်းလွင် B.Sc(Forestry)၁၉၉၅ဦးစန်းလွင် B.Sc(Forestry)၁၉၉၅
လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာသစ်လုပ်ငန်းလက်ေထာက်မန်ေနဂျာ၊ ြမန်မာသစ်လုပ်ငန်း

ရန်ကုန်တိုင်းုံးရန်ကုန်တိုင်းုံး

အသက်(၅၃)ှစ်အသက်(၅၃)ှစ်
ပဲခူးမိ၊  က န်းသာယာရပ်ကွက်၊ တပင်ေရ ထီး(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၃)

ေန ဦးေကျာ်ေထွး-ေဒ သန်းရီတုိ၏သား၊ ေဒ မျိးြမတ်စံ ၏ခင်ပွန်း၊ ေမာင်ေအာင် 

ြမတ်ခန် ၊ မအိြမတ်မျိး၊ မဟန်သီလွင်တို၏ ဖခင် ဦးစန်းလွင်သည ်၂၀-၇-၂၀၂၁ 

(အဂ   ါေန)တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား 

အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်၊                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးမင်းေဆွ (ငိမ်း)ဦးမင်းေဆွ (ငိမ်း)
အသက်(၈၈)ှစ်အသက်(၈၈)ှစ်

အီလက်ထေရာနစ်က မ်းကျင်အီလက်ထေရာနစ်က မ်းကျင်
အဆင့်(၁) အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာအဆင့်(၁) အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာ

မန်ေနဂျာ(ေဆာက်/လ ပ်)မန်ေနဂျာ(ေဆာက်/လ ပ်)
ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်မိ

(ဦးဘြမင့-်ေဒ ခင်ေရ )တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး)
မိနယ်၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ မုိးမခလမ်း၊ အမှတ်(၄၃၅)ေန ေဒ လှြမင့်၏ချစ်လှစွာ 
ေသာခင်ပွန်း၊ (ဦးတင်လ  င်-ေဒ ဝင်း)တို၏ ညီ၊ (ဗိုလ်မှးသန်းိုင်-ေဒ ခင်မာ 
ကီး)၊ (ဗိလ်ုမှးကီးသန်ိးြမင့)်-ေဒ ခင်မျိးေဝတို၏အစ်ကိ၊ု ဦးတင်ထွန်းေအာင်-
ေဒ နန်းအွန် ၊ ဦးတင်ဝင်းေအာင-်ေဒ စန်းစန်းေအး၊ (မဥမ ာေဆွ)၊ ဦးစိုးဝင်း 
ေအာင်-ေဒ မိုမိုလ  င်၊ ဦးမျိးဝင်းေအာင-်(မဇင်ေဝေအး)တို၏ချစ်လှစွာေသာ 
ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီး၊ စိုင်းဝင်းေအာင်၊ စိုင်းေအာင်ခန် ၊ နန်းစီခန် ၊ စိုင်းုရှမ်း၊ 
နန်းေကစ၊ီ ေမာင်လင်းထန်ိေအာင်၊ မေမသ  ကန်၊ ေမာင်ထန်ိလင်း၊ ေမာင်ြမတ် 
မင်းခန်၊ မေအးေအးေအာင်တုိ၏ အဘုိး၊ ေြမး ၁၀ ေယာက်၊ ြမစ်ေြခာက်ေယာက် 
တို၏ ဘိုးဘိုး ဦးမင်းေဆွသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် ၈:၄၅ 
နာရီတွင် ေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေနညေန 
၃:၄၅ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ 
ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ၊ ဓမ မိတ်ေဆွများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါ 
သည်။                                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးနီထွန်းေအာင်(စစ်ေတွ/ေမာင်ေတာ)ဦးနီထွန်းေအာင်(စစ်ေတွ/ေမာင်ေတာ)
Ex. 2Ex. 2ndnd Officer (F-G) Officer (F-G)

အသက် (၅၄)ှစ်အသက် (၅၄)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ဗိလ်ုစန်ိမှန်ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ုစန်ိမှန်လမ်း၊ အမှတ် 

(၁၃)ေန (ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ-ေဒ ေအးသာ)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ 
(၁၆)ရပ်ကွက်၊ မာလာမိင ် (၅)လမ်း၊ အမှတ် (၃၉)ေန (ဦးဘထွန်း)-ေဒ ဝင်းု 
တို၏သားသမက်၊ ဦးထွန်းသန်း( န်ချပ်-ငိမ်း၊ လူမ ဖူလုံေရးအဖွဲ)-ေဒ ုုစံ 
(ြမန်မာ့အာမခံ)၊ ေဒ ုုေအး (ြမန်မာ့ုပ်ရှင်လုပ်ငန်း-ငိမ်း)-(ဦးသန်းထွန်း)၊ 
ေဒ ုသုာ(UNHCR/ေမာင်ေတာ)-(ဦးေမာင်ေအးဆန်း)၊ Captain ဦးသန်းေအာင်- 
ေဒ ငမ်ိးအအိထွိန်းတို၏ ည/ီေမာင်၊ ေဒ ခင်လှေအး(ခ)မေဌးေဌး၊ (မြမသ ာေထွး)

တို၏ အစ်ကိ၊ု ေဒ ခင်မိုးထွန်း(အထြပ၊ အထက-၃၊ လ  င်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
ေမာင်ထက်ေဝယ ံ(YEAR-7(D)/PISM)၊ ေမာင်ေအာင်ြမတ်မင်းတို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်ကီးသည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၀၀:၂၀ နာရီတွင် 
ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနညေနတွင် ေရေဝးသုသာန်၌ 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ  ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား  အသေိပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                                         ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ေကျာင်းအလှဒါယိကာမကီးဘုရား၊ ေကျာင်းအလှဒါယိကာမကီး

ေဒ ြမြမစန်း(ခ) အပုေဒ ြမြမစန်း(ခ) အပု
အသက်(၆၉)ှစ်အသက်(၆၉)ှစ်

ရန်ကန်ုမိ၊ ဒဂုံမိသစ်ဆပ်ိကမ်းမိနယ်၊ ယဇုနဥယာ်မိေတာ်၊ 
တိုက်(၂၂)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ (၁)လမ်း၊ ဘီဘေလာက်ေန (ဦးေကျာ်ဇံ-
ေဒ ေသာင်း)တို၏သမီး၊ ဦးမွန်ေအာင်(ဦးစီးအရာရှိ)၏ဇနီး၊ (ဦးငို-
ေဒ အစီိက်ု)တို၏ သမီးေခ းမ၊ ေမာင်ရာဇာေအာင်-အမွိန်၊ ေမာင်ေဇယျာ 
ေအာင်တို၏ မိခင်သည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၀၀:၃၀နာရီတွင ်
ုတ်တရက ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် 
ကျစီုသုသာန်၌မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိး 
မိတ်သဂ  ဟများအားအသိေပး အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့်သင့်ေသွးြဖင့်

အသက်အသက်

ကယ်ပါကယ်ပါ



ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁ဇူလိုင်  ၂၄၊  ၂၀၂၁

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

ဦးစိန်ေသာင်းဦးစိန်ေသာင်း
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၂)ေတာင်ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ(၁)လမ်းအေရှ၊ 

အမှတ်(၇၈၁)ေန (ဦးစေံရ -ေဒ ှင်းကည်)တို၏သား၊ (ဦးပ-ုေဒ ဆာ)တို၏သားသမက်၊ 

[ေဒ ကျည်းတန်(ခ)ေဒ သန်းသန်း ေအး]၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ေဒ ခင်ပပေအာင်၊ 

ကိုခင်ကိင်-မလဲ့ရည်ဝင်း၊  ကိုမျိးသီဟ-ေဒ ေဝဖိးေအာင်တို၏ ေကျးဇူးရှင်ဖခင်၊ 

ေြမးေြခာက်ေယာက်တုိ၏အဘုိး ဦးစိန်ေသာင်းသည် ၂၁-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန ) နံနက် 

၇:၄၀နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနညေန ၃ နာရီတွင် ကျစီုသုသာန်သို 

ပုိေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူားရည်စူး၍ ၂၇-၇-၂၀၂၁ (အဂ  ါေန) 

နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ရန်ကုန်မိ၊ သာေကတမိနယ်၊ (၂)ေတာင် ရပ်ကွက်၊ မာန်ေြပ 

(၁)လမ်းအေရှ၊ အမှတ်(၇၈၁) ေနအိမ်သို  ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ 

က ေရာက်ကပါရန ်ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                             ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မင်းတပ် ထိပ်တင်မင်းမင်းတပ် ထိပ်တင်မင်း
အသက် (၆၅)ှစ်အသက် (၆၅)ှစ်

ရန်ကုန်မိေန (ဦးေမာင်ေမာင်ေလး-မင်းတပ်ထပ်ိတင်မေလး)တို၏ 

သား၊ (ဦးမျိးြမင့်-ေဒ သစ်သစ်လွင်)တို၏ သားသမက်၊ ေဒ သူဇာြမင့်၏ 

ခင်ပွန်း၊ (ဦးထိပ်တင်ေရ )၊ ဦးထိပ်တင်ြမင့-်ေဒ ြမတ်သူဇာ၊ ဦးတင်ထွန်း-

ေဒ ထပ်ိတင်ြဖ၊ ဦးေနမျိးဗေဆ-ွ(ေဒ ထပ်ိတင်မ)ူတို၏ ည/ီေမာင်၊ (ေဒ ထပ်ိ 

တင်က)၊ ဦးေရ ဦး-ေဒ ထိပ်တင်သူတုိ၏ အစ်ကိ၊ု ကိေုအာင်ေကျာ်ခိင်ုထွန်း-

မမိုမိုမင်းသူ၊ မခင်ချမ်းေြမ့မင်းသူတို၏ ဖခင်၊ ေမာင်သန်ထင်ေအာင်၏ 

အဘိုးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန) နနံက် ၆:၅၀ နာရတွီင် ေနအမ်ိ၌ 

ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းေရ ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ယင်းေနတွင်ပင ်သ  ဂ ဟ် 

ပီးစီးပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 

အေကာင်းကား အပ်ပါသည်။                                                            ကျန်ရစ်သမူသိားစု

ဘုရား၊ရဟန်း၊သိမ်၊ေကျာင်း၊ဇရပ်၊ဓမ ာုံ၊တန်ေဆာင်း၊ေရကန် ဘုရား၊ရဟန်း၊သိမ်၊ေကျာင်း၊ဇရပ်၊ဓမ ာုံ၊တန်ေဆာင်း၊ေရကန် 
ဒါယိကာမကီးဒါယိကာမကီး

ေဒ သိန်းတင်ေဒ သိန်းတင်
အသက် (၉၂) ှစ်အသက် (၉၂) ှစ်

ရန်ကုန်မိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄၉)၊ ေြမညီ 
ထပ်၊ ဗဟန်း (၃)လမ်းေန  (ဦးချံ-ေဒ ဖွားသင်)တို၏  သမီးေထွး၊ 
ဦးြမေမာင်၊ (ဦးရ-ီေဒ လှကည်)တို၏ညမီ၊ (ဦးမင်းေမာင်)၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာဇနီး၊ ဦးြမင့်သိန်း-ေဒ ေအးေအးြမင့်တို၏ ချစ်လှစွာေသာမိခင်၊ 
မထက်ဦးလွင်(ခ)မေဖွးေဖွး၏ ချစ်လှစွာေသာအဘွားသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ 
ရက် နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ (၉၆)ပါးေသာေရာဂါြဖင့ ်
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ ယင်းေနညေန ၅နာရ ီ
တွင် ေရေဝးသသုာန်သို ပိုေဆာင် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ ်
ပါသည်။                                                            ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးြမင့်ေစာဦးြမင့်ေစာ
သမိုင်းပါေမာက  (ငိမ်း)သမိုင်းပါေမာက  (ငိမ်း)

အသက် (၈၁) ှစ်အသက် (၈၁) ှစ်
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်းဗဲေန (ဦးေရ သိန်း-ေဒ သ  ကန်)တို၏ 

သားေထွး၊ အမှတ်(၄၁-ပ)၊ ဓမ စိ ာလမ်းေန ေဒ သာှင်းေအး 

၏ခင်ပွန်း၊ မညိမ်းညိမ်းေစာ (S.S.C)၊ ကိုရန်မျိးေအာင ်(Lizstar 

ကုမ ဏ)ီတို၏ ဖခင်သည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတးေန ) နံနက် 

တွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ မတ်ိသဂ  ဟများအား 

အသိေပးအပ်ပါသည်။                                    ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ေဒ နီလာမင်းေဒ နီလာမင်း
အသက်(၆၁)ှစ်အသက်(၆၁)ှစ်

ပန်သစ ာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးပန်သစ ာတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး
ရန်ကုန်မိေန  [ဦးေကျာ်မင်း-ေဒ ြမင့်ြမင့်သိန်း  (ဆရာ 

ေြပာင်ကီးေဆးတုိဖတ်)]တုိ၏သမီး၊ ဦးေအာင်ထွန်း( န်မှး-ငိမ်း၊ 
စီမံကိန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန၊  (နာယက၊  ြမန်မာုိင်ငံစီမံကိန်းေရး
ဆဲွေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း)၏ ဇနီး၊ ေဒ ငဝုါထွန်း 
(Manager, Electrun Business Unit, Htoo Group of Companies)၊ 
ေဒ အိသွယ်ထွန်း- ဦးေကျာ်စွာဝင်း၊ ေဒ ြမတ်သ ာထွန်း-ဗိုလ်မှး 
ဇင်ကိကုိဦုးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင် မခိင်ကီး၊ ေမာင်ေကာင်း 
ဇမ ခန်၏ ဘွားဘွားသည် ၁၄-၇-၂၀၂၁(ဗုဒ ဟူးေန) ညေန ၅:၄၇ နာရီ 
တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ထိန်ပင်သုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီး 
ပါေကာင်း ရပ်ေဝးရပ်နီးမ ှေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟများအား အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                               ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းေဇာ်ဦးသန်းေဇာ်
အသက်(၆၈)ှစ်အသက်(၆၈)ှစ်
ြမင့်ြမတ်မျက်မှန်ဆိုင်ြမင့်ြမတ်မျက်မှန်ဆိုင်

ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃၄၂)၊ ေရ ဘုံသာ 
လမ်း၊ ေြမညီထပ်ေန (ဗုိလ်ကီးေမာင်ေမာင်ကီး-ေဒ ြမင့်ကည်)
တို၏သား၊ (ဦးထင်ေဇာ-်ေဒ သီတာ)တို၏ ညီ၊ Dr. ဦးဝင်းလွင-်
ေဒ ေကသီ၊ ဦးမင်းသိန်း-ေဒ ခင်ူပ၊ (ဗိုလ်ကီးထင်ေအာင်)-
ေဒ ေချာယ်မင်းတုိ၏အစ်ကုိ၊ မြဖေဖွးသန်ေဇာ်၏ ေကျးဇူးရှင် 
ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ဘုန်းလင်းဆက်၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုး၊ 
ေဒ ွဲွဲဝင်း(ြမင့်ြမတ်မျက်မှန်)၏ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်းသည် 
၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 
သြဖင့် ယင်းေနတွင်ပင ်ထိန်ပင်သုသာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါ 
ေကာင်း အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းေဌးဦးသန်းေဌး
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

ေမာ်လမိင်မိေန (ဦးလှြမင့်-ေဒ ကျင်တီ)တို၏သား 
အငယ်ဆုံး၊ မိတ်မိေန (ဦးဆိုင်ရာ-ေဒ  ဘွန်) တို၏ သား 
သမက်၊ ရန်ကုန်မိ၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ေဝဇယ ာဥယျာ်၊ 
ရပ်ိသာ(၂)လမ်း၊ အမှတ်(၁၃၇)ေန ေဒ လွင်လွင်မိုး(ခ)ေဒ ဘစိ၏ူ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊     ဦးသန်စင်ယု-ေဒ ရတနာေဌး၊ 
ဦးကေုဋေဌး- ေဒ ေအးခင်စုိးတုိ၏ ေကျးဇူးရှင် ေမွးသဖခင်၊ ေြမး 
ှစ်ေယာက်တုိ၏ အဘိုး ဦးသန်းေဌးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသ 
ပေတးေန ) မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀နာရီတွင် ကွယ်လွန် အနိစ ေရာက ်
သွားပါသြဖင့် ယင်းေန  ညေန ၆:၃၀နာရီတွင ်ေရေဝးသုသာန်၌ 
ဂူသွင်းသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟ 
များအား အသိေပးအေကာင်းကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဦးသန်းဝင်းဦးသန်းဝင်း
အသက်(၇၂)ှစ်အသက်(၇၂)ှစ်

 န်ကားေရးမှး(ငိမ်း) န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)
သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန်ပွားေရးဦးစီးဌာနသာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန်ပွားေရးဦးစီးဌာန
မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ဆိတ်ြဖမိနယ်၊  အင်းကန် 

ေကျးရာေန(ဦးပိတ်စ-ေဒ သိန်းရှင်)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိ၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ အလယ်ေရ ဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၇၄)ေန 
ေဒ ုုရီ(ြမန်မာ့မီးရထား-ငိမ်း)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ 
Japan ိုင်ငံ Tokyoမိေန ကိုေဇယျာဝင်း-Mika HONDA 
တို၏ဖခင်၊ Kaito HONDA ၊ Eito HONDA ေြမးှစ်ေယာက ်
တို၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုးသည် ၂၂-၇-၂၀၂၁ (ကာသပေတး 
ေန) နနံက် ၁:၃၀ နာရတွီင် (၉၆)ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်ေနအမ်ိ၌ 
ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် မီးသ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါ ေကာင်း ရပ်ေဝး 
ရပ်နီးမှ ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပး အေကာင်း 
ကားအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်း၊ဘုရား၊ ေစတီ၊ သိမ်၊ ေကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တန်ေဆာင်း၊

မုခ်ဦး၊ နတ်လမ်း၊ စ  ကန်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ ေရစက်မုခ်ဦး၊ နတ်လမ်း၊ စ  ကန်၊ ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ ေရစက်

မီးစက် အလှရှင် ရဟန်းများ မယ်ေတာ်ကီးမီးစက် အလှရှင် ရဟန်းများ မယ်ေတာ်ကီး

ေဒ ြမြမေအး(ခ) ေဒ စာေဒ ြမြမေအး(ခ) ေဒ စာ
(အင်းရာ၊ သာယာဝတီ)(အင်းရာ၊ သာယာဝတီ)

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး၊ သာယာဝတခီိင်ု၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ အင်းရာ 

မိသစ်ေန (ဦးစွံန်-ေဒ အန်ုးရင်) တို၏ချစ်လှစွာေသာ သမီး၊ (ဦးချစ်ေဆ)ွ-

ေဒ လှကည်၊ (ဦးထွန်းကည်)-ေဒ တင်ေအးတို၏ချစ်လှစွာေသာညီမ၊ 

(ဦးေကျာ်ေဆွ)-ေဒ ဝင်းဝင်းေအးတို၏ ချစ်လှစွာေသာ အစ်မ၊ ရန်ကုန်မိ၊ 

မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကခံင်းစရုပ်ကွက်၊ ရရဲပ်ိသာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ေန ဦးခင်စိုး၏ 

ချစ်လှစွာေသာ ဇနီး၊ ဦးဆန်းထွန်း-ေဒ ြမြမေဝ၊ ေဒ ဇာြခည်ြမြမစိုး၊ ဦးေအာင် 

ေအာင်ဖိး- ေဒ ဇာနည်ြမတ်ြမတ်မိုး တို၏ ချစ်လှစွာေသာ မခိင်၊ ဦးိင်ုလင်း 

ထွန်း၊ ဦးေအးမင်းေအာင်-ေဒ ခိုင်ရည်မွန်၊ ေမာင်ေကာင်းြပည့်ဖိးတို၏ 

ချစ်လှစွာေသာ အဘွား၊ ေမာင်ေဇယျာမင်းေအာင်၏ ချစ်လှစွာေသာဘွားဘွား 

ကီးသည် ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၅ နာရီတွင် ၉၆ပါးေသာ ေရာဂါြဖင့ ်

ဘဝတစ်ပါးသုိ ကူးေြပာင်းသွားပါသြဖင့် ေရေဝးသုသာန်၌ ေနချင်းပီး ဂူသွင်း 

သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း ေဆွမျိးမိတ်သဂ  ဟအေပါင်းအား အသိေပးအေကာင်း 

ကားအပ်ပါသည်။ [ကွယ်လွန်သအူား ရည်စူး၍ ၂၅-၇-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) 

နနံက်တွင် ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊ ကခံင်းစရုပ်ကွက်၊ ရရဲပ်ိသာလမ်း၊ 

အမှတ်(၂)ေနအိမ်သုိ ရက်လည်ဆွမ်းေက းတရားေတာ်နာ က ေရာက်ပါရန် 

ဖိတ်ကားအပ်ပါသည်။]                                                  ကျန်ရစ်သူမိသားစု

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

ဦးြမင့်ေဆွ (ြမတ်လင်းေဆွ)ဦးြမင့်ေဆ ွ(ြမတ်လင်းေဆ)ွ
အသက် (၉၂)ှစ်အသက် (၉၂)ှစ်

ဒု- န်/မှး(ငိမ်း)စ.စ.စ၊ ထွန်းေကာ်မာရှယ်ဘဏ်(အကံေပး)ဒု- န်/မှး(ငိမ်း)စ.စ.စ၊ ထွန်းေကာ်မာရှယ်ဘဏ(်အကံေပး)
ေရနံေချာင်းမိေန (ဦးညိ-ေဒ ြမ)တို၏သား၊ ရန်ကုန်မိေန 

(ဦးွန်စိန်-ေဒ ခင်ု)တို၏သားသမက်၊ (ဦးသိန်းဒန်)-ေဒ တင်တင် 
တို၏ ည/ီေမာင်၊ (ဦးသန်းလ-ှေဒ သိန်းသိန်းတင)်၊ ဦးခင်ေမာင်ေလး-
ေဒ ခင်ေဝသီ၊ ဦးခင်ေမာင်ွန်-ေဒ ကည်ကည်လှ၊ (ဦးေပ ထွန်း-
ေဒ ယ်ေမသန်း)တို၏အစ်ကို၊ (ဦးခင်ေဇာ်ြမင့)်၏ ဖခင်၊ အခန်း(၇)၊ 
တိက်ု(၂၉၃)၊ ရန်ေအာင်(၂)လမ်း၊ ရန်ကင်း၊ ရန်ကန်ုမိေန ေဒ စိုးစိုးလှ၏ 
ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း ဦးြမင့ေ်ဆသွည် ၂၀-၇-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) နနံက် 
၈:၀၃ နာရီတွင် ေနအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေနညေန ၆ 
နာရီတွင် ေရေဝးသုသာန်သို ပိုေဆာင်မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 
ရပ်ေဝးရပ်နီးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 
အပ်ပါသည်။                                                      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

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

ဦးဘေဌးဦးဘေဌး

အသက်(၇၇)ှစ်အသက်(၇၇)ှစ်
ရန်ကုန်မိေန (ေဒ ြမွယ်)၏ ချစ်လှစွာေသာခင်ပွန်း၊ ဗိလ်ုမှးကီး 

ေဇာ်ေဇာ်ဦး(ငိမ်း)-ေဒ သန်းသန်းတင့်၊ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း-ေဒ စ ာဝင်း၊ 

ေဒ လ  င်မီမီသက်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ ေကျးဇူးရှင် ဖခင်ကီး၊ ဗုိလ်ရဲထက် 

ေအာင်၊ ေမာင်လင်းထက်ုိင်၊ ေမာင်eာဏ်ဟိန်းေဇာ်တုိ၏ အဘုိးသည် 

၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၀၀:၅၅ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

ယင်းေန မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် ထန်ိပင်သသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

ရပ်နီး ရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။                                                       ကျန်ရစ်သူမိသားစု

အထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းအထူးဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဒုတိယသမ တ(၁)    ဦးစီးုံးမ ှ    ဒုတိယ 

 န်ကားေရးမှးချပ် ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦး၏ ဖခင် 
ြဖစ်သူ ဦးဘေဌးသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက်၊ နံနက် 
၀၀:၅၅ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း သိရှိ 
ရပါသြဖင့် မိသားစုှင့် ထပ်တူထပ်မ  ဝမ်းနည်း 
ေကကွဲရပါသည်။

ဒုတိယသမ တ(၁)ဦးစီးုံးဝန်ထမ်းများဒုတိယသမ တ(၁)ဦးစီးုံးဝန်ထမ်းများ

ဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်းဝမ်းနည်းေကကွဲြခင်း
ဒုတိယ ဗိုလ်မှးကီးတင်စိန်(ငိမ်း)ဒုတိယ ဗိုလ်မှးကီးတင်စိန(်ငိမ်း)

ဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းဒုတိယ န်ကားေရးမှး(ငိမ်း)သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

အသက်(၇၁)ှစ်အသက်(၇၁)ှစ်
ဒတုယိဗိလ်ုမှးကီးတင်စန်ိ(ငမ်ိး)၊ ဒတုယိ န်ကားေရးမှး 

(ငိမ်း) သတင်းှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသည်  ၂၃-၇-၂၀၂၁ 

(ေသာကာေန ) နံနက် ၁:၃၀ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားေကာင်း 

သိရိှရပါသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကကဲွ 

ရပါသည်။        ဦးေဆာင် န်ကားေရးမှးှင့ ်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

ဦးေအာင်ြမင့်ဦးေအာင်ြမင့်
ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(ငိမ်း)ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(ငိမ်း)

အသက်(၈၁)ှစ်အသက်(၈၁)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊    စမ်းေချာင်းမိနယ်၊   တုတ်ေကျာင်းလမ်း၊ 

အမှတ်(၁၃)၊ ၃ လ ာေန(ဦးထွန်းတင်-ေဒ ြမရှင်)တို၏သား၊ ေဒ ေအးြမင့ ်
၏ ချစ်လှစွာေသာ ခင်ပွန်း၊ ေဒ မုိးစ ာ(Win Unity Group)၊ ဦးရဲဝင်း-
ေဒ ယုဝါဝါ(ေကးမုံသတင်းစာတိုက)်၊ ေဒ ှင်းသ ာတို၏ ချစ်လှစွာ 
ေသာ ဖခင်၊ ေမာင်သခုဟန်၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုးသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ 
ရက်(ေသာကာေန)နနံက် ၁ နာရတွီင်  ေနအမ်ိ၌  ကွယ်လွန်အနစိ ေရာက် 
သွားပါသြဖင့ ်ယင်းေန  မွန်းလဲွ ၂ နာရတွီင် ထန်ိပင်သသုာန်သို ပိုေဆာင် 
မီးသ  ဂ ဟ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း  ေဆွမျိးမိသဂ  ဟများအား   အသိေပး 
အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။                           ကျန်ရစ်သူမိသားစု

ဘုရား၊ ရဟန်း၊  ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး တင်စိန် (ငိမ်း)
ကည်း- ၁၃၁၆၉    O.T.S (49)

ဒု- န်မှး(ငိမ်း)

သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

အသက်(၇၁)ှစ်
   ရန်ကုန်မိ၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်ေန ဦးေသာင်းေကျာ ်- ေဒ ေရ ေဌး တို၏သားကီး၊ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ေြမနီကုန်း၊ ေြမုလမ်း၊ အမှတ် ၁၄၊ ပထမထပ်ေန  ေဒ ခင်ေဌးရီ 

(ကထိက- ငိမ်း၊ ူပေဗဒဌာန၊ တဆတ)၏ခင်ပွန်း၊ မသင်းသူဇာွန် ၊ မရတနာတင် 

(ေခတ -စင်ကာပူ)တို၏ဖခင်၊ ဦးeာဏ်ဝင်း၊ ေဒ ခင်က၊ ဦးြမင့်ေဆွ-ေဒ ခင်ချိ၊ 

ဦးသန်းေဇာ်-ေဒ ရီရီေဝတို၏ အစ်ကိုကီးသည် ၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက်(ေသာကာေန ) 

နံနက် ၁:၃၀ နာရီတွင်  ကွယ်လွန်သွားပါေကာင်း။                     ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သင့်ေသွးြဖင့် အသက်ကယ်ပါသင့်ေသွးြဖင့ ်အသက်ကယ်ပါ

မူးယစ်ကိုပစ် 

ပန်းတိုင်သစ် 

စိတ်သစ် 

လူသစ် 

ဘဝသစ်

လူသားတို၏ 

ကျန်းမာေရး 

အိုဇုန်းလ ာကို 

ထိန်းသိမ်းေပး



ဇူလိုင်    ၂၄၊   ၂၀၂၁

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

ကျင့်သုံးပီး     ဒီမိုကေရစီှင့ ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်  ြပည်ေထာင်စုကိ ု

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ိင်ုငလံုံး  ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ိင်ုငလံုံး ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ  

ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချပ(်NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး  ဘက်မလိုက်ေသာ  ိုင်ငံြခားေရးမူဝါဒကိ ု  ကျင့်သုံးပီး 

ိုင်ငံများအကား ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ်ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ် 

များြဖင့ ်  ပိမုိဖံွုဖိးတိးုတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိလုည်း 

ဘက်စုံ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှ 

မ များကိုဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏  စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက ်

ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အားေပးကညူီပီး  ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ 

ထုတ်လုပ်ိုင်သည့ ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တိုင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတို၏   ဓေလ့ထုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစား 

လိုက်နာပီး   အမျိးသားယ်ေကျးမ စိုက်လက ဏာများ   မေပျာက်ပျက်ေအာင ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ေနြပည်ေတာ်   ဇူလိုင်   ၂၃

ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရး 

လပ်ုငန်းများအတွက် အေရးတကီးလိအုပ်လျက်ရိှသည့ ်ေအာက်ဆဂီျင်၊ 

ေဆးဝါးှင့ ်ဆက်စပ်ပစ ည်းများ ြပတ်လပ်မ မရိှေစဘ ဲအြမန်ဆုံးေရာက်ရိှ 

ိုင်ေရးအတွက်   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊  ပင်လယ်ေရေကာင်း 

ဆိပ်ကမ်းများှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ အဆက်မြပတ ်

တင်သွင်းခွင့်ြပလျက်ရှိသည်။ 

အများဆုံးတင်သွင်း

ကိဗုစ်-၁၉ ကူးစက်ေရာဂါ ကာကွယ်ကသုေရးပစ ည်းများတင်သွင်း 

ရာတွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ှင့်  ထိုင်းိုင်ငံဘက်မ ှ

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်၊ တုတ်ုိင်ငံဘက်မှ မူဆယ်ကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

တိုမှ အများဆုံးတင်သွင်းလျက်ရှိသည်။ 

တစ်ုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ  

စတင်ြမင့်တက်လာသည့်  ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှစ၍ ေရာဂါကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆုိင်ရာ             စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၄ သို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးဆိုင်ရာ ေအာက်ဆီဂျင်အရည်၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေငွှင် ့အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက်များ တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိ

ချင်းေရ ေဟာ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသုေရးဆိင်ုရာပစ ည်းများ တင်သွင်းလာ 

သည့် ယာ်များကိ ုေတွရစ်။

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဗဟိုေကာ်မတ ီအသိေပးေကညာချက ်

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၅ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်) 
၁။ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီသည ်၂၃-၇-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၁၇/ 

၂၀၂၁ ြဖင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေနမှ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေနအထိအား တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း 

အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်အြဖစ ်သတ်မှတ်ေကညာခဲ့ပါသည်။ 

၂။  အဆိပုါ အများြပည်သအူလပ်ုပတ်ိရက်ကာလအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်မ ကိ ုထေိရာက်စွာ 

ဟန်တားိုင်ေရးအတွက ်ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီေနထိုင်၊ ေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည-်

 (က)  မိမိတို၏ေနအိမ် သိုမဟုတ် အေဆာင်များတွင်သာ ေနထိုင်ရန်ှင့် တာဝန်ှင့် နာေရးမှအပ 

ခရီးသွားလာြခင်း လုံးဝမြပလုပ်ရန်၊ 

 ( ခ )  ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်ှင့ ်ယင်း၏လက်ေအာက်ခ ံအစိုးရဘဏ်၊ ပဂု လကိဘဏ်များအား 

ယခင်ုံးဖွင့်ရက်များအတိုင်း ဖွင့်လှစ်ရန်၊ 

 ( ဂ )  ကန်ုထတ်ုစွမ်းအား မကျဆင်းေစေရးအတွက် အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် 

စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စမီျား၏ ကီးကပ်ကွပ်ကမဲ ြဖင့ ်စက်ု၊ံ အလပ်ုုမံျားအား ကျန်းမာေရး 

ှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ လမ်း န်ချက်များှင့်အညီ 

ဖွင့်လှစ်ရန်၊ 

 (ဃ)  သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီး၏    မြဖစ်မေနေဆာင်ရက်ရမည့ ်  အေရးကီးုံးလုပ်ငန်းများ 

လစ်ဟင်းမ မရိှေစေရး work from home နည်းလမ်းြဖင့လ်ည်းေကာင်း၊ အြခားသင့ေ်လျာ်သည့ ်

နည်းလမ်းများြဖင့်လည်းေကာင်း စီမံေဆာင်ရက်ရန်၊        စာမျက်ှာ ၇ ေကာ်လံ ၁ သို 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ ်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၂၁၇ / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁၅ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် ) 

ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပွားမ ကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသိုင်ေရးအတွက် အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက် တိုးြမင့်သတ်မှတ်ြခင်း 
အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေနထုိင်ြခင်းြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ ကွင်းဆက်ကုိ ြဖတ်ေတာက်ုိင်ရန် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း 

အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်ကို ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်

(၂၁၁/၂၀၂၁) ြဖင့ ်သတ်မှတ်ေပးခဲပ့ါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်မ  ကွင်းဆက်ကိဆုက်လက်ြဖတ်ေတာက် 

ဟန်တားထန်ိးချပ်ပီး ပုမှံန်အေြခအေနသို အြမန်ြပန်လည် ေရာက်ရိှိင်ုေရးအတွက် ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇလူိင်ုလ 

၂၆ ရက်ေနမှ ဩဂတ်ုလ ၁ ရက်ေနအထအိား(ထူးြခားသည့အ်ေြခအေနအရ ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ဗဟိဘုဏ်ှင့ ်

ယင်း၏လက်ေအာက်ခံ အစုိးရဘဏ်၊ ပုဂ လိကဘဏ်များမှအပ)တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများြပည်သူ 

အလပ်ုပတ်ိရက်အြဖစ် လ ဲေြပာင်းိင်ုသည့ ်စာချပ်စာတမ်းများအက်ဥပေဒပဒ်ုမ ၂၅ အရ တိုးြမင့သ်တ်မှတ် 

ေကညာလိုက်သည်။ 

အမိန်အရ 

 ေအာင်လင်းေဒွး 

 ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး 

 အတွင်းေရးမှး 

ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေနမှ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေနအထိအား

အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်အြဖစ် တိုးြမင့်သတ်မှတ်

အများြပည်သအူလုပ်ပတ်ိရက်ကာလအတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ဆိင်ုရာ 

စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေနထိုင်၊ ေဆာင်ရက်


