
၁၃၈၃   ခုှစ်၊    တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း        ၅        ရက်၊      တနလ  ာေန။                                                                                                                                            Monday,       8     November    2021          ၁၀၅၅၁

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ ြပန်လည်ဖဲွစည်းပီး မဲစာရင်းများ စစ်ေဆးြခင်းများ အပါအဝင် 

လုပ်ေဆာင်သင့်၊ လုပ်ေဆာင်ထိုက်သည်များကိ ုဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၂။   လတ်တေလာ  ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည့်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ  ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ထိထိေရာက်ေရာက ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

၃။  COVID-19  ကပ်ေရာဂါေကာင့်  ထိခုိက်ခ့ဲသည့်  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြဖစ်ုိင်သမ  နည်းလမ်း 

များြဖင့ ်အြမန်ဆုံးကုစားသွားမည်။

၄။  တစ်ိုင်ငံလုံး  ထာဝရငိမ်းချမ်းေရးရရှိေရးအတွက ်   တစ်ိုင်ငံလုံး  ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA) ပါ  သေဘာတူညီချက်များအတုိင်း  ြဖစ်ုိင်သမ  အေလးထားလုပ်ေဆာင်သွားမည်။

၅။  အေရးေပ ကာလဆိုင်ရာ  ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ   ေဆာင်ရက်ပီးစီးပါက  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုှစ်)ှင့်အညီ  လွတ်လပ်ပီး   တရားမ တေသာ   ပါတီစုံဒီမိုကေရစ ီအေထွေထွ 

ေရးေကာက်ပွဲအား  ြပန်လည်ကျင်းပ၍  အိုင်ရသည့်ပါတီအား  ဒီမိုကေရစီစံ န်းများှင့်အညီ 

ိုင်ငံေတာ်တာဝန်အား  လ ဲအပ်ိုင်ေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်။

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ ေရှလုပ်ငန်းစ ်(၅) ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၆

စာမျက်ှာ » ၁၀

စာမျက်ှာ » ၁၁ စာမျက်ှာ » ၂၀၊ ၂၁

လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနေသာ ဆူပူဆ ြပ အကမ်းဖက် ေကျာင်းမအပ်၊ ေကျာင်းမတက်ေရး 

လ ံေဆာ်ေနသူများသို . . .

ရသစုံလင် ပံးေပျာ်ရ င်

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် ငယ်စ်က ကုသိုလ်ေကာင်းမ  

ြပရန် ေမ့ေလျာ့ေနခ့ဲေသာ်လည်း ေနာင်ကီးြပင်းလာေသာအခါ 

သေူတာ်ေကာင်းပညာရိှတို၏ အဆံုးအမကိရု၍ မေမမ့ေလျာ ့

ဘဲ  ေကာင်းမ ကုသိုလ်ြပြခင်းြဖင့်  ကီးမားေသာ မဂ်ဖိုလ် 

အကျိးကိ ုရိင်ု၏။ ထိသုို ြပိင်ုြခင်းကိ ုြမတ်စွာဘရုားသည် 

ချးီမွမ်းေတာ်မူ၏။
ေလာကဝဂ(်ဓမ ပဒ-၁၇၂)

ကီးမားေသာအကျိးကိုရိုင်

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၇  

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး 

အတွက် တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို    ထိုးှံေပးရန်အတွက ်   တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမ ှ

Sinopharm အမှတ်တဆံပ်ိ ကာကွယ်ေဆး ၂၄ သန်း doses ကိ ုစာချပ် 

ချပ်ဆိုဝယ်ယူထားသည့်အနက် ေနာက်ဆုံးအသုတ်(ဆ  မအသုတ်)

အြဖစ် ကာကွယ်ေဆး ေလးသန်း doses သည် ရန်ကန်ုအြပည်ြပည်ဆိင်ုရာ 

ေလဆိပ်သို ယေန  ည ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ထပ်မံေရာက်ရှိလာခဲ့ရာ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ကုသေရး/ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှး 

ဦးေဆာင်သည့်အဖွဲက လက်ခံခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်ြဖန်ေဝေပးသွားမည်

 တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ   ဝယ်ယူထားသည့ ်Sinopharm 

အမှတ်တံဆိပ် ကာကွယ်ေဆး စုစုေပါင်း ၂၄ သန်း doses သည် (၆)ကိမ် 

ခဲွ၍ ေရာက်ရိှခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ထပ်မေံရာက်ရိှလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးများ 

ကိ ုတိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်များသုိ လိအုပ်ချက်အရ ေြမြပင်ခရီးလမ်း 

ေကာင်းမ ှလည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်(ေလ)ှင့် ြမန်မာ့ေလေကာင်း

တို၏အကူအညီြဖင့်    ေလေကာင်းခရီးမှလည်းေကာင်း  အေအး 

လမ်းေကာင်းမပျက ်ဆက်လက်ြဖန်ေဝသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ယခုေရာက်ရှိလာေသာ ကာကွယ်ေဆးများှင့ ်ယခင်လက်ကျန် 

ရိှေသာ ကာကွယ်ေဆးများကိ ုအသုံးြပ၍  ၂၀၂၁ ခှုစ် ဒဇီင်ဘာလအတွင်း 

ရည်မှန်းဦးတည်အုပ်စုများ၏  ၅၀ ရာခိုင် န်းခန်ကို ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ် အြပည့်ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

စာမျက်ှာ ၃ ေကာ်လံ ၃ သို 

တုတ်ြပည်သူသမ တိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသည့် Sinopharm အမှတ်တံဆိပ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး 

ေလးသန်း doses (ဆ  မအသုတ်) ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ထပ်မံေရာက်ရှိ

တတ်ုြပည်သူသမ တိင်ုငမှံ ဝယ်ယသူည့ ်Sinopharm အမှတ်တဆံပ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ေလးသန်း doses (ဆ  မအသတ်ု) 

ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။

လုပ်ရပ်များ၏ 

ေနာက်ကွယ်မှ 

မူးယစ်ေဆးဝါး

အ ရာယ် 

၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ှစ်ိုင်ငံအြပန်အလှန်

ကုန်သွယ်မ  အေမရိကန်ေဒ လာ ငါးဘီလီယံ 

အထ ိတိုးြမင့ရ်န် အရီန်ှင့ ်ပါကစ တန်ိင်ုငတံို 

သေဘာတူညီ

ိုဝင်ဘာ ၆ ရက်အထိ လူဦးေရစုစုေပါင်း  ၁၃ ဒသမ ၉ သန်းအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

အြပည့်ထိုးှံပီးစီးသ ူ ၈ ဒသမ ၂၄ သန်းှင့်  ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ ၅ ဒသမ ၆၅ သန်း ရှိပီြဖစ်



ိုဝင်ဘာ  ၈၊   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

ေအးချမ်းသာယာေရး ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်

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၊ ေဒ ခင်မိုမိုေအာင်၊  

  ေဒ ခင်မျိးိုင်၊ ေဒ မာမာစိုး

အငယ်တန်း - ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး၊ ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း၊ 

သတင်းေထာက်များ  ဦးသန်းတင်ေအာင်

သုေတသန - ေဒ ဇင်မာဝင့် 

စာြပင ် - ေဒ ခိုင်သ ာေရ ှင့်အဖွဲ

စာမျက်ှာဖွဲစည်းမ ှင့် ဒီဇိုင်း -  ဦးတင်ထွန်းတာှင့်အဖွဲ

အီးေမးလ်ှင့ ်အွန်လိုင်း - ဦးစိုးချစ်ဦးှင့်အဖွဲ

ြမန်မာုိင်ငံသည် ေရှးှစ်ေပါင်းေထာင်ချကီတည်းက တုိင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစံု 

တို ေအးအတူပူအမ  စုေပါင်းေနထိုင်ကသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစုံတို၏ 

ိုးရာယ်ေကျးမ အေမအွှစ်များ၊ ယ်ေကျးမ အပုညာများသည် ှစ်ေပါင်းရှည်ကာ 

တည်တံ့ခဲ့သည်။ ထိုသိုတိုင်းရင်းသားြပည်သူများ စုစည်းညီွတ်စွာ အတူတကွ 

ေနထုိင်ခ့ဲကရာမှ ကုိလုိနီနယ်ချဲလက်ေအာက်သုိ ကျေရာက်သွားေသာအချန်ိတွင် 

ေသွးခဲွအပ်ုချပ်မ များေကာင့ ်တိင်ုးရင်းသားညအီစ်ကိေုမာင်ှမအချင်းချင်း စည်းလုံး 

ညီွတ်မ ပျက်ယွင်းခဲ့သည်။

ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးကုိ အြပည့်အဝေဖာ်ေဆာင်ုိင်ြခင်း မရိှေသးသမ  

ဖွံဖိးတိုးတက်မ ၏အကျိးဆက်များကို ြပည်ေထာင်စုသားအားလုံး တန်းတူညီမ  

မ ေဝခံစားိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးေနဆဲြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

အဆက်ဆက်လက်ထက်များ၌လည်း ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ် ထွန်းကားြပန်ပွား 

ေရးှင့ ်ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးကိ ုအေလးထားေဆာင်ရက်ခဲေ့သာ်လည်း အယအူဆစဲွ၊ 

ဝါဒစဲွ၊ ေဒသစဲွ၊ ပဂု ိလ်စဲွများေကာင့ ်ငမ်ိးချမ်းေရးှင့အ်လှမ်းမနီးခဲသ့ည်မှာ ှစ်ေပါင်း 

၇၀     ေကျာ်ကာြမင့ခ်ဲ့ပြီဖစ်သည်။          တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား   ေမ ာ်မှန်းသည့ ်

ဖက်ဒရယ်ဒမီိကုေရစြီပည်ေထာင်စုကီး ေပ ေပါက်လာေအာင် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ခဲ ့

ေသာ်လည်း ဒမီိကုေရစကီိ ုခတုုံးလပ်ု၍ မမှန်မကန်လပ်ုရပ်များေကာင့ ်ရည်မှန်းချက် 

ခရီးေဝးေနရသည်။

ယေနကာလတွင် ိင်ုငေံတာ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စကီ ိင်ုငေံတာ်၏တာဝန် 

အရပ်ရပ်ကိ ုဖဲွစည်းပုအံေြခခဥံပေဒှင့အ်ည ီထန်ိးသမ်ိးတာဝန်ယေူဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည်။   အိမ်ေစာင့်အစိုးရဖွဲစည်းကာ    ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

အေြခခမံမူျားြဖစ်ေသာ ိင်ုငေံတာ်၏ေရှလပ်ုငန်းစ်(၅)ရပ်ှင့ ်ိင်ုငေံရး၊ စီးပွားေရး၊ 

လူမ ေရးဦးတည်ချက ် (၉)  ရပ်တိုကိုချမှတ်၍  ိုင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးှင့် တုိင်းရင်းသားြပည်သူများ၏လူမ စီးပွားဘဝများ တုိးတက် 

ြဖစ်ထွန်းေရးကိ ုကိယ်ုစွမ်းeာဏ်စွမ်းရိှသေရ ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ေပး လျက်ရိှသည်။ 

တိင်ုးရင်းသားညေီနာင်အားလုံး တန်းတညူမီ ခစံားိင်ုမည့ ်ေရရှည်တည်တံခ့ိင်ုမဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ များ  ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်   အမျိးသား 

ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးှင့် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးကုိ ခုိင်မာသည့်သ ိ  ာန်ြဖင့် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးကိ ု ေဆာင်ရက်ေနစ်   ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲြဖစ်လာေသာ 

အခါ၌ ိုင်ငံ့အာဏာရရှိေရးအတွက ်ြပည်ပအားကိုးပီး တိုင်းြပည်ဖျက်ဆီးေရးကို 

အားထတ်ုလာသည့ ်အဖဲွအစည်းများေပ ေပါက်လာသည်။ ၎င်းတိုသည် ိင်ုငေံတာ် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကိ ုမလိုလားေသာ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရကိ ုဆန်ကျင်လျက်ရှိ 

ေသာ အကမ်းဖက်အဖဲွအစည်းများြဖစ်သည်။ ိင်ုငေံတာ်အစိုးရက ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု

အေလးထားေဆာင်ရက်ေနစ ်  အကမ်းဖက်အဖွဲများ၏   ေသွးထိုးလ ံေဆာ်မ ၊ 

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမ အ ရာယ်များကိ ု   ကံေတွေနရာ ယင်းတိုကိ ု

ရှင်းလင်းဖယ်ရှားလျက်ရိှသည်။ ြမန်မာိင်ုငသံည် ှစ်ေပါင်းများစွာ ငမ်ိးချမ်းေရးကိ ု

လိလုားလျက်ရိှသည်။ ငမ်ိးချမ်းေရး၏အေှာင့အ်ယှက်များမှာ လတ်တေလာတွင် 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ များကို  ဖျက်ဆီးမ ြဖစ်သည်။   တည်ငိမ်ေအးချမ်းမှသာလ င် 

ငိမ်းချမ်းေရးခရီးလမ်းကိ ုတက်လှမ်းိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုေကာင့ ်တိင်ုးြပည်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးတွင်လည်းေကာင်း၊ ငမ်ိးချမ်းေရး 

တွင်လည်းေကာင်း တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျားအားလုံး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်က 

ပါရန်တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ ြမန်မာုိင်ငံကုိပျက်စီးေစလုိသည့် ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပအေှာင့အ်ယှက်များမှာ များြပားလှသည်။ ေရှဆက်၍ရင်ဆိင်ုရမည့ ်ိင်ုငှံင့် 

လမူျိးအေပ  ကျေရာက်လာိင်ုမည့အ်ခက်အခမဲျား၊ အကျပ်အတည်းများ၊ စန်ိေခ မ  

များအား ေကျာ်လ ားိင်ုရန် တိင်ုးရင်းသားြပည်သမူျား၏ စစ်မှန်သည့ြ်ပည်ေထာင်စ ု

စိတ်ဓာတ်ကိုအေြခခံသည့်မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်   မိမိိုင်ငံကိ ု    မိမိတိုကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဟ ုယုံကည်သည်။ ိုင်ငံတိုင်းသည ်မိမိတိုိုင်ငံ၏လွတ်လပ ်

ေရးှင့ ်အချပ်အြခာအာဏာတည်တံခ့ိင်ုမေဲရး ကာကွယ်ေစာင့ေ်ရှာက်လျက်ရိှသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးှင့အ်ချပ်အြခာအာဏာတည်တံခ့ိင်ုမေဲရးအတွက် စည်းလုံးမ သည် 

အသက်ေသွးခဲြဖစ်သည်။ စည်းလုံးမ သည် တိုင်းြပည်သာယာဖွံဖိးတိုးတက်မ ကို 

ရရှိိုင်သည်။

သိုြဖစ်ရာ ငိမ်းချမ်းြခင်းသည ်စည်းလုံးြခင်း၊ ဖွံဖိးြခင်းြဖစ်သည်။ ြပည်သ ူ

အားလုံး အလိလုားဆုံး၊ အေတာင့တ်ဆုံးမှာ ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစ်သည်။ ငမ်ိးချမ်းသာယာ 

သည့် လူအသုိက်အဝန်းကီးေပ ထွန်းမှသာ ေနာင်မျိးဆက်များအတွက် ငိမ်းချမ်း 

သာယာေသာအေမွအှစ်များကိ ုထားခဲ့ိုင်မည်။ ငိမ်းချမ်းေရးကိ ုတိုင်းရင်းသား 

ြပည်သူအားလံုး  အတူလက်တဲွေဆာင်ရက်ုိင်ပါက  မိမိတုိအားလံုးေမ ာ်မှန်းသည့် 

လွတ်လပ်ေသာ၊ ငိမ်းချမ်းေသာ၊ သာယာဝေြပာေသာ၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ေသာ လူမ  

အသိုက်အဝန်းကီး ေပ ထွန်းလာမည်ဟ ုယုံကည်ပါေကာင်း။       ။

ေရ ြပည်သာမိနယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင့် ြပည်သူ ၂၁၇ ဦးအား ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ေပးအပ်
ရန်ကုန်   ိုဝင်ဘာ  ၇

ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်   ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်၌ ြပည်သူများအတွက် ပန်းခင်း 

စီမံချက်ြဖင် ့  ရပ်ကွက်ေနြပည်သ ူ  ၂၁၇  

ဦးအား ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ

ေပးအပ်ပွဲ  အခမ်းအနားကို   ယေနတွင်  

ေရ ြပည်သာမိနယ်  အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်ရိှ  

အထက(၅)ေကျာင်း၌ ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက  ထတ်ုြပန်ထားသည့်  ကိဗုစ် - ၁၉  

ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးလမ်း န်ချက်များ 

ှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

မိနယ်စမီအံပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ    ဥက    

ဦးြမင့်ဦးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

ပီး   လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင် ့  ြပည်သူ  

အင်အားဝန်ကီးဌာန   မိနယ်ဦးစီးမှး 

ဦးမင်းသူေအာင်က     ပန်းခင်းစီမံချက ်

အေကာင်း သိေကာင်းစရာများှင် ့ိုင်ငံ 

သားဆိုင်ရာ       အချက်အလက်များ 

အေကာင်းကို   ရှင်းလင်းေြပာကားခဲ့ပီး 

ေနာက် ရပ်ကွက်ေနြပည်သ ူ ၂၁၇  ဦးတို 

ကိ ုတာဝန်ရိှသမူျားက ိင်ုငသံားစစိစ်ေရး 

ကတ်ြပားများ      အသီးသီးေပးအပ်ခဲ ့

ကရာ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများကိုယ်စား   

အမှတ်  ၉ ရပ်ကွက်   အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးေနလင်းေအာင်က   ေကျးဇူးတင်စကား   

ြပန်လည်ေြပာကားသည်။

ထိုေနာက်လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့် 

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန ေရ ြပည်သာ 

မိနယ်ဦးစီးမှး၏    ကီးကပ်မ ြဖင့် 

ဝန်ထမ်းများက မိနယ်အတွင်းရိှ  ရပ်ကွက် 

ေပါင်း ၂၃ ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရာေပါင်း 

ေလးရာရိှ ြပည်သမူျားထသံို ကွင်းဆင်းပီး 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲရ့ာ အမ်ိေထာင်စစုာရင်း  

၁၅၅၂ စုရိှ ရပ်ကွက်ေနြပည်သူ ၃၄၅၀ ကိ ု

ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ကွင်းဆင်း 

ြပလုပ်ေပးပီးြဖစ်သည်။

 ဉာဏ်ဟိန်း

ေကျာက်ဆည်ခိုင ်ရဲရာေရေလှာင်တမံအတွင်းသို ငါးမျိးများစိုက်ထည့်

ေကျာက်ဆည ် ိုဝင်ဘာ  ၇

ေကျာက်ဆည်ခုိင်   ရဲရာေရေလှာင်တမံ 

အတွင်းသို        ကူမဲငါးလုပ်ငန်းစခန်း၊ 

သရက်ကုန်း      ငါးလုပ်ငန်းစခန်းှင့် 

နတ်ေရကန်ငါးလပ်ုငန်းစခန်းတုိ ပူးေပါင်း 

၍   ှစ်လက်မအရယ်    ငါးြမစ်ချင်း 

သားေပါက်ေကာင်ေရ ခုနစ်သိန်း၊   ငါးခုံး 

မကီး   သားေပါက်ေကာင်ေရ  ှစ်သိန်း 

စုစုေပါင်း   ငါးသားေပါက်ေကာင်ေရ 

ကိုးသိန်း မျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ  အခမ်းအနားသို ေကျာက် 

ဆည်ခိုင်       စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 

အဖွဲဝင်(၂) ဦးေအာင်သူ၊ ရဲရာေရေလှာင ်

တမံဦးစီးမှး ဦးတုိးြမင့်ေကျာ်၊ ေကျာက်ဆည် 

ခိင်ုငါးလပ်ုငန်းတာဝန်ခ ံ ေဒ ခိင်ုခိင်ုဝင်း၊ 

ကူမဲငါးလုပ်ငန်းစခန်းတာဝန်ခံ၊   နတ်ေရ 

ကန်ငါးစခန်း  တာဝန်ခံ၊  သရက်ကုန်း 

ငါးစခန်းတာဝန်ခံှင့်   ခိုင်ှင့်ငါးစခန်း 

တိုမှ  ဝန်ထမ်းများ တက်ေရာက်ခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                         သတင်းစ်

လယ်ေဝးမိနယ်၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး အသိပညာေပး  းေဆာ်
လယ်ေဝး    ိုဝင်ဘာ  ၇

ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ  ဒက ိဏခိင်ု  လယ်ေဝးမိနယ်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါစနစ်တကျ ကိတင်ကာကွယ်ထိန်းချပ်ိုင်

ေရးအတွက် လိုက်နာရမည့်အချက်အလက်များအား ြပည်သ ူ

များသိရှိပီး ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်လာိုင်ေစရန ်ရည်ရယ ်

၍ လယ်ေဝးမိနယ် ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက ယေနနနံက် ၁၀ နာရတွီင် ရပ်ကွက် 

ှင့ ်ေကျးရာများတွင်  အသခံျဲစက်ြဖင့်  လှည့လ်ည်အသေိပးြခင်း 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ခဲ့ကသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁
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စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များကိ ုြပည်ပသိုတင်ပိုိုင်ေရး

(ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက   ၊ ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီးမင်းေအာင်လ  င် ၇-၉-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်အိမ်ေစာင့်အစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၂/၂၀၂၁)၌ ေြပာကားသည့်အမှာစကားမှ ေကာက်ုတ်ချက်)

ကမ  ာေပ တွင် လူဦးေရ ခုနစ်ဘီလီယံခန်ရှိသြဖင့် ိုင်ငံတိုင်းတွင် စားေသာက်ကုန်များ အမဲလိုအပ်ချက်ရှိေကာင်း၊ ကမ  ာေပ တွင် စိုက်ပျိးေရးိုင်ငံများရှိပီး ိုင်ငံတွင်း စားေရး 

အဆင်ေြပေစရန်ှင့် ြပည်ပဝင်ေငွရရှိရန် ေဆာင်ရက်ေနကြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်၍ ကမ  ာ့ေဈးကွက်မှ ြပည်ပ ဝင်ေငွရရှိေအာင် 

ေဆာင်ရက်ကရန်လိုေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံအတွင်း မိုးစပါးစိုက်ပျိးဧက ၁၅ သန်းခန်၊ ေွစပါးစိုက်ပျိးဧက ှစ်သန်းခန် စိုက်ပျိးေကာင်း၊ မိုးစပါးစိုက်ပျိးဧက ၁၅ သန်းတွင် တစ်ဧက 

တင်း ၁၀၀  န်းထွက်ပါက လူဦးေရသန်း ၁၀၀ အတွက် လံုေလာက်မ ရိှေကာင်း၊ မိမိတုိုိင်ငံတွင် လူဦးေရ ၅၅ သန်းခနရိှ်သြဖင့် လူဦးေရ ၄၅ သန်းစာ ပိုလ ံမ ရှိလာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ြပည်ပသို ဆန်များစွာ တင်ပိုိင်ုေကာင်း၊ သိုေသာ် တစ်ဧက စပါးအထက်ွ န်း တင်း ၁၀၀ မြပည့သ်ည့အ်တွက် ြပည်ပိင်ုငမံျားသို ေမ ာ်မှန်းသလိ ုတင်ပိုိင်ုမ မရိှသည်ကိ ုေတွရိှရေကာင်း၊ 

စီးပွားေရးသည် တစ်ိင်ုငလံုံးှင့ ်သက်ဆိင်ုသည့က်စိ ြဖစ်ပီး မမိတိိုိင်ုငအံေနြဖင့ ်စိက်ုပျိးေရးထတ်ုကန်ုများကိ ုြပည်ပသိုတင်ပိုိင်ုေရး သက်ဆိင်ုရာဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့ ်စနစ်တကျြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်လိုေကာင်း။
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ပျ်းမနားစိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းသို ကည့် စစ်ေဆး

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇

စိက်ုပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ဦးတင်ထွဋ်ဦးသည် ယေနတွင် 

ပျ်းမနားစိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်း ေရ ရတုအထိမ်း 

အမှတ်  ခန်းမေဆာင်တွင် ေကျာင်းအပ်ုဆရာမကီးှင့ ်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာ ဆရာမများ၊  ေကျာင်းစီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရး    ဝန်ထမ်းများကိ ုေတွဆုံအမှာစကား 

ေြပာကား၍ ဆန်၊  ဆီှင့်  စားေသာက်ဖွယ်ရာများ 

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်သည်။

ကည့် စစ်ေဆး

ထုိေနာက် စုိက်ပျိးေရးသိပ ေံကျာင်းဝင်းအတွင်း  

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးပီး အေစာဆုံး(၁၉၂၄)

ခုှစ်က  တည်ေဆာက်ခဲ့သည့်  ှစ်တစ်ရာနီးပါး 

သက်တမ်းရိှ  ေရှးေဟာင်း ေကျာင်းအေဆာက်အအုမံျား 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင် သန်ရှင်း 

သာယာေရးဆုိင်ရာများကုိလည်းေကာင်း၊ စုိက်ပျိးေရး 

သပိ ံေကျာင်း စာကည့တ်ိက်ုများ အဆင့ြ်မင့တ်င်ေရး၊ 

စိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်၊  ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ  ေဆး 

တက သိုလ်များရှိ  စာကည့်တိုက်ကွန်ရက်များှင့ ်

ချတ်ိဆက်အသံုးြပုိင်ေရး၊ စိက်ုပျိးေရးသပိ ံေကျာင်း 

များအချင်းချင်းအကား အသိပညာ၊ နည်းပညာ 

ဖလှယ်ေရး၊   အင်တာနက်ကွန်ရက်  ချတိ်ဆက်ေရး 

ဆိုင်ရာများကိုလည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ 

တွင် အာဟာရြပည့်ဝေရးှင့ ်မိသားစုဝင်ေငွရရှိေရး 

အတွက်  တစ်ပိင်ုတစ်ိင်ု စိက်ုပျိးေမွးြမေရးလပ်ုကိင်ု 

ိင်ုေရး အားေပးကညူေီဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များ 

ကိုလည်းေကာင်း၊ ေဆာက်လုပ်ဆဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

များ သတ်မှတ်စခံျန်ိစံ န်းများှင့အ်ည ီေဆာက်လပ်ု 

ပီးစီးေရးကုိလည်းေကာင်း ေဆွးေွးမှာကားသည်။

ယင်းေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

လာမည့် စာသင်ှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် ေမွးြမေရး 

ဒီပလိုမာ  သင်တန်းတိုးချဲဖွင့်လှစ်ိုင်ေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ  ေမွးြမေရးပညာ  စာသင် 

ေဆာင်၊ ဓာတ်ခဲွခန်း၊ လက်ေတွသင်တန်း အေထာက် 

အကူြပ  အေဆာက်အအုံများ  ေဆာက်လုပ်ေရး 

လပ်ုငန်းခွင်သို ေရာက်ရိှစစ်ေဆးကည့် ရာ တာဝန်ရိှ 

သူများက သက်ဆုိင်ရာက  များအလုိက် ရှင်းလင်း 

တင်ြပကသည်။

တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

လပ်ုငန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အရည်အေသွး 

စံချနိ်စံ န်းြပည့်မီစွာ ပီးစီးေရး၊ ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမ ဆိုင်ရာ   လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အည ီ

ေဆာင်ရက်ေရး၊ ေကျာင်းဖွင့ရ်ာသအီမ ီေဆာင်ရက်ရ 

မည့် အကိလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ေရးဆွဲချမှတ် 

ေဆာင်ရက်ရန် လိအုပ်ချက်များကိ ုေဆွးေွးမှာကား 

သည်။

ထိမှုတစ်ဆင့ ်ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးှင့အ်ဖဲွသည် 

စိုက်ပျိးေရး     အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ   GAP  

ဟင်းသီးဟငး်ရက်စံြပစိုက်ခင်းသို ေရာက်ရှိကပီး 

ေဒသေနြပည်သူများ၊ ပုဂ လိကများအား နည်းပညာေပး 

ေဆာင်ရက်ေနမ များကို ကည့် စစ်ေဆးသည်။

ဖွင့်လှစ်ထားရှိ

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စိုက်ပျိးေရးတက သိုလ်တစ်ခု၊ 

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာ   ေဆးတက သိုလ်   တစ်ခုရှိပီး 

စိက်ုပျိးေရးသပိ ံေကျာင်း ၁၅  ေကျာင်းကိ ုတိင်ုးေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်အသီးသီးတွင ်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်။ 

ယခုအခါ ေမွးြမေရးက  တွင် လိုအပ်လျက်ရှိေန 

သည့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလပ်ုငန်း က မ်းကျင်သ ူ

များ သင်ကားေလက့ျင့ ်ေမွးထတ်ုေပးိင်ုေရးအတွက်  

စုိက်ပျိးေရးသိပ ေံကျာင်းများတွင် ယခုှစ် ေကျာင်းဖွင့် 

ရာသီမှစတင်၍  ေမွးြမေရးဒီပလိုမာသင်တန်းများ 

တိုးချဲဖွင့်လှစ်ေရး  ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး  စက်မ  

လယ်ယာ ဒပီလိမုာသင်တန်းများ တိုးချဲဖွင့လှ်စ်ေရး 

ကိုလည်း  ေမ ာ်မှန်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှေနေကာင်း၊ 

လက်ေတွအသံုးချ ပညာရပ်များကိ ုအသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းပညာရပ်များအြဖစ ် အသုံးြပလုပ်ကိုင်ိုင ်

ကြခင်းြဖင့် လူငယ်များအတွက် အစုိးရဌာနများှင့် 

ပုဂ လိကလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့် 

အလမ်းရရိှေရးသာမက စုိက်ပျိးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

များတွင် ကိယ်ုတိင်ုလပ်ုကိင်ုကမည့ ်လယ်ယာစီးပွား 

လပ်ုငန်းရှင်များ ေပ ထွက်လာြခင်းေကာင့ ် လယ်ယာ 

က  ဖံွဖိးတုိးတက်မ  အရိှန်အဟန်ု ေကာင်းမွန်လာ 

ေစရန်     ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။                                         သတင်းစ်

စိုက်ပျိးေရးသိပ ံေကျာင်းများအချင်းချင်းအကား အသိပညာ၊ နည်းပညာဖလှယ်ေရး 

အင်တာနက်ကွန်ရက ်ချတိ်ဆက်ေရးဆိုင်ရာများ ေဆွးေွးမှာကား

 ေရှဖုံးမ ှ

ထိုအြပင်  ကာကွယ်ေဆးထိုးှံရန်  ကျန်ရှိသည့် 

ြပည်သမူျားအတွက်လည်း ကာကွယ်ေဆးများ ထပ်မ ံ

၍ရရိှုိင်ရန်   စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေကာင်း သိရ 

သည်။

၁၃ ဒသမ ၉ သန်းအား ထိုးှံေပးပီး

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး 

အတွက် တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကို  ဦးတည်အုပ်စုများ 

သတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာ ၆   ရက် 

အထိ လူဦးေရစုစုေပါင်း  ၁၃ ဒသမ ၉ သန်းအား ထုိးံှ 

ေပးပီးြဖစ်၍  ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့ ်ထိုးှံ 

ပီးစီးသ ူ ၈ ဒသမ၂၄ သန်းှင့်  ပထမအကိမ်ထိုးှ ံ

ပီးစီးသူ  ၅ ဒသမ ၆၅ သန်း  ရိှပီြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

သိုြဖစ်၍ ိဝုင်ဘာ ၆   ရက်အထ ိြမန်မာိင်ုငတွံင် 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါကာကွယ်ေဆး   အကိမ်ေရ 

စုစုေပါင်း  ၂၂ ဒသမ ၁၅  သန်း ထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။

မိဘြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိအတွက် ရရိှလာ 

သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးကိ ုမပျက် 

မကွက်အကိမ်ြပည့် ထုိးံှမ ခံယူြခင်း၊ ပထမအကိမ် 

ကာကွယ်ေဆး  ထိုးှံမ ရရှိထားသူများအေနြဖင့ ်

လည်း   ဒုတိယအကိမ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို 

သတ်မှတ်ရက်တွင(်သိုမဟုတ်) အနီးဆုံးသတ်မှတ် 

ကာလအတွင်းတွင ်    နီးစပ်ရာကာကွယ်ေဆးထိုး 

စုရပ်များသို     သွားေရာက်၍  ထိုးှံမ ခံယူြခင်းှင့ ်

ကာကွယ်ေဆးထိုးလုပ်ငန်းများတွင ်   တက်က စွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ကပါရန ်    ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနက တိုက်တွန်း  းေဆာ်ထားသည်။

သတင်းစ်

တုတ်ြပည်သူသမ တုိင်ငံမှ ဝယ်ယူသည့် Sinopharm  အမှတ်တံဆိပ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး  

ေလးသန်း doses (ဆ  မအသုတ်) ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်သို ေရာက်ရှိစ်။



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၇ 

စက်မ ဝန်ကီးဌာန  ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး  ေဒါက်တာ 

ချာလသီန်းသည် ယမန်ေန နံနက်ပုိင်းတွင် မွန်ြပည်နယ် 

သထုံမိနယ် အင်းရှည်ေကျးရာအနီးရှ ိသထုံစက်မ  

နယ်ေြမှင့်    အမှတ်(၂၁)     အကီးစားစက်ုံသို 

ေရာက်ရိှပးီ စက်မ နယ်ေြမ (သထံု) ကုိ ေရာ်ဘာအေြခခ ံ 

တန်ဖိုးြမင့ ်ထတ်ုကန်ုပစ ည်းများ ထတ်ုလပ်ုိင်ုသည့ ်

စက်မ လပ်ုငန်းများ ဖံွဖိးတိးုတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်  

မည့်   စက်မ လုပ်ငန်များ   ထူေထာင်ိုင်ေရး   စီမံ 

ေဆာင်ရက်ရန်ရိှပီး  အေြခခအံေဆာက်အအုမံျားှင့ ် 

ေြမေနရာများကိ ု   အကျိးရှိစွာ   အသုံးြပိုင်ေရး 

အတွက်   ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမ ှ    ရင်းှီးြမပ်ှံမည့ ်

လပ်ုငန်းရှင်များကုိ ဖိတ်ေခ ရန်၊ အမှတ်(၂၁)အကီးစား 

စက်ုအံေနြဖင့ ်စက်ုရိှံ နည်းပညာှင့ ်အရင်းအြမစ် 

များကိ ုအကျိးရိှေအာင် အသံုးြပုိင်ေရး စီမံေဆာင်ရက် 

ရန်၊ လပ်ုငန်းတာဝန်များကိ ုBusiness Plan   ေရးဆဲွ 

ေဆာင်ရက်ရန်   မှာကားကာ စက်မ နယ်ေြမအတွင်း  

လှည့်လည်ကည့် စစ်ေဆးသည်။

မှာကား

ထိုေနာက် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ကျိက်ထိ ု

မိနယ်ရှိ အမှတ်(၂၇) ကုန်ကမ်းဌာန မရမ်းကုန်း 

ေရာ်ဘာ ခံသိုေရာက်ရှိပီး     စက်မ ကုန်ကမ်းသီးှ ံ

ြဖစ်သည့် ေရာ်ဘာပင်များကို ြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင ်

ေအာင်ှင့်  ေရာ်ဘာေစး တုိးတက်ထုတ်လုပ်ုိင်ေရး 

အတွက်    ပင်ြပည့/်ကွက်ြပည့ ်  အေစးြခစ်ိုင်ေရး 

ကိးစားေဆာင်ရက်ရန်၊  စက်မ လုပ်ငန်းများ   ဖွံဖိး 

တိုးတက်မ တွင်  ေရာ်ဘာအေြခခံထုတ်ကုန်ပစ ည်း 

များသည် မရိှမြဖစ်လိအုပ်၍ အေလးထားေဆာင်ရက် 

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ   ၇

ကိုဗစ်-၁၉      ေရာဂါ   ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့ ် 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ     လုပ်ငန်းများအတွက ်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး  ပါေမာက  

ေဒါက်တာေအးထွန်း ဦးေဆာင်ေသာ  ကွင်းဆင်းအဖဲွ 

သည် ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း) သုိလည်းေကာင်း၊ 

ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုကူးစက်ေရာဂါ 

တိုက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲ ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် 

ေဒါက်တာထွန်းတင် ဦးေဆာင်ေသာ  ကွင်းဆင်းအဖဲွ 

သည် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိင်ုး)  သိုလည်းေကာင်း၊ 

ကုသေရးဦးစီးဌာန    ဒုတိယ န်ကားေရးမှးချပ ် 

ေဒါက်တာထွန်းြမင့်  ဦးေဆာင်ေသာ  ကွင်းဆင်း 

အဖဲွသည် ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပုိင်း) သုိလည်းေကာင်း 

ေအာက်တိဘုာ ၂၉ ရက်မှစ၍ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက် 

လျက်ရှိသည်။ 

အထူးအားြဖည့်ေဆာင်ရက်

ယင်းသိုေဆာင်ရက်ရာ   ဒုတိယဝန်ကီးသည် 

ေအာက်တိဘုာ ၃၀ ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် ရှမ်းြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ရှမ်းြပည်နယ ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အေရှပိင်ုးတိင်ုးစစ်ဌာနချပ်  တိင်ုးမှး 

တိုှင့ေ်တွဆု၍ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်  

ေရးလုပ်ငန်းများှင့ ်   ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ      ကိစ ရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဆွးေွးခ့ဲပီး ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း)ရှိ  မိနယ်    

၂၁  မိနယ်အနက်   ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ   ကာကွယ် 

ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဦးစားေပးေဆာင်ရက် 

မည့် မိနယ် ၁၀ မိနယ်အြဖစ်  ေတာင်ကီးမိနယ်၊    

ပင်ေလာင်းမိနယ်၊ ဆီဆုိင်မိနယ်၊ ရပ်ေစာက်မိနယ်၊   

ဟိုပုန်းမိနယ်၊   ရာငံမိနယ်၊   လွိင်လင်မိနယ်၊ 

နမ့်စန်မိနယ်၊ လင်းေခးမိနယ်၊   ပင်းတယမိနယ် 

တိုကို  သတ်မှတ်ပီး  အထူးအားြဖည့ ် ေဆာင်ရက်  

လျက်ရှိသည်။

ဆက်လက်၍ ဒတုယိဝန်ကီးသည်  ေအာက်တိ ု

ဘာ ၃၁ ရက်မှ ိဝုင်ဘာ ၆ ရက်အထ ိ ေတာင်ကီးမိ 

သထုံစက်မ နယ်ေြမ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး စက်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနတိုအား ကည့် စစ်ေဆး

ေရာ်ဘာအေြခခံတန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်ပစ ည်းများ ထုတ်လုပ်ိုင်သည့်စက်မ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ထူေထာင်ိုင်ေရး စီမံေဆာင်ရက်

ရန်၊ အထွက် န်းနည်းပါးသွားသည့် ပင်အုိ/ပင်ေဟာင်း 

များေနရာတွင်        အထွက် န်းေကာင်းမွန်သည့ ်

မျိးေကာင်းမျိးသန်     ေရာ်ဘာပင်များြဖင့ ်   ှစ်စ် 

အစားထိုး   စိုက်ပျိးိုင်ေရး  စီမံချက်များ   ေရးဆွဲ 

ေဆာင်ရက်ရန် မှာကားသည်။

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည်       မွန်းလဲွပိင်ုးတွင် 

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ အစည်းအေဝးခန်းမ၌  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချပ် ဦးမျိးေဆွဝင်းှင့ ်

တိုင်းေဒသကီး    အစိုးရအဖွဲဝင ်   ဝန်ကီးများကိ ု 

ေတွဆု၍ံ ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ စက်မ ဝန်ကီး 

ဌာနမှ ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းေကျာင်းှင့ ်စက်ုမံျား၏  

လပ်ုငန်းလည်ပတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်  

ေနမ ၊ ြပည်တွင်းရှ ိ သယံဇာတများကိ ု အသုံးြပ၍ 

သွင်းကန်ုအစားထိုး ကန်ုပစ ည်းများ ထတ်ုလပ်ုိင်ုေရး  

ကိးစားေဆာင်ရက်ေနမ ၊       ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အတွင်းရှိ စက်မ သင်တန်းေကျာင်းများကိ ုယခုှစ် 

ဒဇီင်ဘာလဆန်းတွင် ြပန်လည်ဖွင့လှ်စ်ိင်ုေရး စစီ် 

ေဆာင်ရက်ေနမ ၊ စက်မ ဝန်ကီးဌာနရိှ စက်ုအံလပ်ုု ံ

များကိလုည်း ပဂု လကိှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိင်ုေရး  

အတွက် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ  ရင်းီှးြမပ်ံှသူများကုိ  

ဖိတ်ေခ ၍ ေအာင်ြမင်ေအာင ်ေဆာင်ရက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း၊   စက်မ ဝန်ကီးဌာနရိှ  ုိင်ငံပုိင် စက်ံု/  

အလုပ်ုံများကိ ု ိုင်ငံေတာ်၏  စီးပွားေရးမူဝါဒများ 

ှင့်အညီ  ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ   ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ  

ဖိတ်ေခ ၍    အစိုးရ-ပုဂ လိက   PPP ပုံစံ၊   အစိုးရ-

ပုဂ လိက Joint Venture ပုံစံများြဖင့် ေအာင်ြမင ်

ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည့်ကိစ ရပ်များကုိ  ေဆွးေွး 

သည်။

ညေနပိင်ုးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးသည် ပခဲူး 

မိရှ ိ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   စက်မ ကီးကပ်ေရးှင့ ်

စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို ေရာက်ရိှရာ တိင်ုးေဒသကီး 

ဦးစီးမှးက   လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ထားမ တိုကို  

အရည်အေသွးရိှေသာ စီမံခန် ခဲွမ လုပ်ငန်းစ်များကုိ 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်း 

များအေနြဖင့် ေြပာင်းလဲတုိးတက်ေနသည့် နည်းပညာ 

များ ရရိှေရးအတွက် စ်ဆက်မြပတ် ေလလ့ာသင်ယ ူ

ေနကရန် မှာကားပီး ဝန်ထမ်းများ၏  တင်ြပချက ်

များကို   ညိ  င်းေပါင်းစပ်ြဖည့်ဆည်း   ေဆာင်ရက် 

ေပးသည်။

ေဆွးေွးေြပာကား

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည ်   ယေနနံနက်ပိုင်း 

တွင်   စက်မ လက်မ သမုိင်းမှတ်တမ်း   ြပစုေရးသား  

ထတ်ုေဝိင်ုေရး ညိ  င်းအစည်းအေဝးတက်ေရာက်ပီး 

ယခင်  ထတ်ုေဝခဲ့ပီးြဖစ်သည့ ်  စက်မ လက်မ သမိင်ုး 

မှတ်တမ်းအား  ြပန်လည်ထုတ်ေဝပီး   မျက်ေမှာက ်

ေခတ်အထ ိ ေရးသားထတ်ုေဝိင်ုေရး  ဝိင်ုးဝန်းကညူ ီ 

ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့်   စက်မ လက်မ သမိုင်းအား  

ေနာက်မျိးဆက်သစ်များ   မှန်ကန်စွာ  သိရှိိုင်ေရး 

အတွက်  တိကျခုိင်မာသည့် အချက်အလက်များြဖင့်  

မှတ်တမ်းြပစ ု    ေရးသားေပးကရန ်   ေဆွးေွး 

ေြပာကားပီး တက်ေရာက်လာသည့ပ်ညာရှင်များက  

ရင်းှီးပွင့်လင်းစွာ   အကံြပ   ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့က 

ေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း)ရှိ မိနယ် ၁၀ မိနယ်အား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို 

ဦးစားေပးေဆာင်ရက်မည့်မိနယ်များအြဖစ်  သတ်မှတ်ပီး အထူးအားြဖည့်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိ

စဝ်စံထွန်းေဆးုံကီး၊           အမျိးသမီးှင့်ကေလး 

ေဆးံုကီး၊  ေဆးတက သုိလ် (ေတာင်ကီး)၊  ဆီဆုိင် 

မိနယ် ြပည်သူေဆးု၊ံ ေနာင်ေထာ်တိက်ုနယ်ေဆးု၊ံ  

ဆိက်ုေခါင်တိက်ုနယ်ေဆးု၊ံ ဟိပုန်ုးမိနယ် ြပည်သူ   

ေဆးု၊ံ ကေလာမိနယ် ြပည်သူေဆးု၊ံ   ေညာင်ေရ  

မိနယ်     ြပည်သူေဆးု၊ံ    နန်ပန်တိက်ုနယ်ေဆးု၊ံ 

နမ့်စန်မိနယ်ေဆးုံ၊       လွိင်လင်ေဆးုံကီး၊ 

ရပ်ေစာက်မိနယ်ေဆးံု၊ ပင်းတယမိနယ် မိင်ုးအင်  

တိက်ုနယ်ေဆးုမံျားသိုလည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် 

ေတာင်ပိုင်းရှ ိ ပအိုဝ်းှင့်ဓု  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများ၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်ဌာန 

ဆုိင်ရာများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ေတွဆံု၍ 

လည်းေကာင်း၊  မိနယ်အလိုက ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွားမ ှင့ ်ပိုးေတွရိှမ တိုကိ ုအေသးစတ်ိသုံးသပ်၍  

လူနာသစရှ်ာေဖွြခင်းှင့် ဦးတည်အုပ်စုများအလိုက် 

ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ  အားြဖည့ေ်ဆာင်ရက်မည့ ်လပ်ုငန်း 

စ်များ၊ လနူာှင့အ်နီးကပ်ထေိတွသမူျားကိ ုရှာေဖ၍ွ  

ေရာဂါ   ရှိ/မရှိ   ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးြခင်း   (Contact 

Tracing) လပ်ုငန်းများ၊ ကိဗုစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးထိုး  

လုပ်ငန်း    လ မ်း ခံမ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက ်

ေဆာင်ရက်မည့လ်ပ်ုငန်းများ၊ ကျန်းမာေရးအသပိညာ  

ြမင့်တင်ေရးှင့ ်ြပည်သလူထူမှု ပူးေပါင်းပါဝင်ေစေရး  

အတွက် ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများှင့် ကျန်းမာေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ  စည်းကမ်းချက ်

များ လိုက်နာေစေရး ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများ 

အေသးစတ်ိေဆွးေွးပီး မိနယ်များအလိက်ု တင်ြပ  

လာသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရး 

ှင့် အေထွေထွကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်း 

များအတွက်    လိုအပ်ချက်များကို   ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ 

ဒုတိယဝန်ကီး၏   အနီးကပ်ကီးကပ်မ ြဖင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်    (ေတာင်ပိုင်း)၊     ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)၊ ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း)  တိုတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉  ေရာဂါ    လူနာသစ်   ရှာေဖွြခင်းှင့ ်

ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမ များကိ ု   တိုးြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက် 

ရှိရာ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များအား ှစ်ဆခန်   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ိင်ုခဲ့ပီး ရှမ်းြပည်နယ်တစ်ခလုုံးအေနြဖင့ ်

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းများလည်း   စတင်ကျဆင်း 

လာေကာင်း ေတွရှိရသည်။ 

ပံ့ပိုးေပး

ရှမ်းြပည်နယ ်  (ေတာင်ပိုင်း)၊   ရှမ်းြပည်နယ ်

(ေြမာက်ပိုင်း)၊ ရှမ်းြပည်နယ ်(အေရှပိုင်း)  တိုတွင် 

ကိုဗစ်-၁၉  ကာကွယ်ေဆးထိုး  လုပ်ငန်းများအား 

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး  နည်းဗျဟာတစ်ရပ် 

အေနြဖင့် အရိှန်အဟုန်ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

သည်။ ထိုအြပင ်   ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးမ များ   တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်  RDT  Test Kit   များ 

ှင့်    တစ်ကိုယ်ေရသုံးကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများကိ ု

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ   မိနယ်များသို  ပံ့ပိုး 

ေပးခဲ့ပီး လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပး 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖွဲ 

များ၊    ြပည်သူလူထုှင့်ပူးေပါင်း၍     ကိုဗစ်-၁၉   

ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ု အရိှန်အဟန်ု 

ြဖင့ ်ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ပီး ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ များ အချန်ိတုိအတွင်း ကျဆင်းပီး 

စီးပွားေရး၊    လူမ ေရးလုပ်ငန်းများ   ပုံမှန်ဖွင့်လှစ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက ်    ေဆာင်ရက်လျက်ရှ ိ

ေကာင်း သိရသည်။  

သတင်းစ်

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး ေဒါက်တာချာလသီန်း အမှတ်(၂၁) အကီးစားစက်ုရိှံ ဝန်ထမ်းများှင့ေ်တွဆုစံ်။



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

မေကွး ိုဝင်ဘာ ၇

မေကွးတိုင်းေဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာ 

ေကာ်မတီက ကီးမှးကျင်းပသည့ ်ကလပ်အသင်း 

ေပါင်းစုံ  ဖိတ်ေခ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွဲ  ဆုေပးပွဲ 

အခမ်းအနားကို ယမန်ေန  မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ခိုင်

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန မိုးလုံေလလုံ 

အားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ မေကွးတိင်ုးေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ် ဦးတင့်လွင် တက်ေရာက်၍ ဗိုလ်လုပွဲ 

ပွဲစ်အား ကည့် အားေပးသည်။

ချးီြမင့်ေပးအပ်

ထိုေနာက် တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ် ဦးတင့လွ်င် 

က  ယခလုိုပိင်ပဲွများမှတစ်ဆင့ ်ိင်ုငကံ အားထားရ 

သည့်  ိုင်ငံ့ဂုဏ်ေဆာင ်  လက်ေရးစင်အားကစား 

သမားေကာင်းများြဖစ်ေအာင ် ဆက်လက်ကိးစား 

ေဆာင်ရက်ကေစလိေုကာင်း မှာကားကာ ပထမဆ ု

ရရိှသည့် မေကွးမိနယ် အာဠာဝက ကလပ်အသင်း 

အား ဆုကလပ်ှင့် ေငွသားဆုများ ချးီြမင့်ေပးအပ်ခ့ဲ 

ေကာင်း သိရသည်။

ယှ်ပိင်ကစား

အဆိပုါ ကလပ်အသင်းေပါင်းစု ံဖတ်ိေခ ပိက်ုေကျာ် 

ြခင်းပိင်ပဲွသို တိင်ုးေဒသကီးအတွင်းရိှ ခိင်ု/မိနယ် 

များရှိ ပိုင်ေကျာ်ြခင်းအသင်းအဖွဲ ၂၁ ဖွဲ   ပါဝင် 

ယှ်ပိင်ကစားခ့ဲကပီး  ပုိက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပဲွ  ပဲွစ် 

များကို ိုဝင်ဘာ ၂ ရက်မှ စတင်ကျင်းပြခင်းြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

ေမာင်ညီညာ(မေကွး)

ကန်ကီးေထာင့ ်ိုဝင်ဘာ ၇

ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး ကန်ကီး 

ေထာင့်မိနယ် ေရချိကန်ုး ေကျးရာ 

၌ ယမန်ေန  ညေန ၄ နာရီခွဲက 

ေကျးရာ လ ပ်စစ်မီးလင်းေရးဖွင့ပဲွ် 

အခမ်းအနား ကျင်းပရာ ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသကီး        ဝန်ကီးချပ် 

ဘားအံ ိုဝင်ဘာ ၇

(၆၆)   ှစ်ေြမာက ်  ကရင်ြပည်နယ်ေန  

အခမ်းအနားကိ ု ယေနနနံက်  ၆ နာရခဲွီက 

ကရင်ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွံုး    ြမက်ခင်း 

ြပင်၌ ကျင်းပသည်။

ြပည်ေထာင်စသုမ တ  ြမန်မာိင်ုငေံတာ် 

ိင်ုငေံတာ် စမီအံပ်ုချပ်ေရးေကာင်စဦက   ၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 

မင်းေအာင်လ  င်ထံမှေပးပိုသည့် ၂၀၂၁ 

ခှုစ် (၆၆) ှစ်ေြမာက် ကရင်ြပည်နယ်ေန  

သဝဏ်လ ာအား         သဘာပတိအဖဲွဝင်  

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်     တရားသူ 

ကီးချပ် ဦးသန်ိးကိကုိကု ဖတ်ကားသည်။

ထိုေနာက် (၆၆)ှစ်ေြမာက် ကရင ်

ြပည်နယ်ေနအထိမ်းအမှတ် မုခ်ဦးှင့် 

ြပခန်းများဖွင့်ပဲွကုိ ဘားအံမိ အမှတ်(၄)

ရပ်ကွက ်သီရိကွင်းရှ ိအဆိုပါမုခ်ဦးေရှ၌ 

ကျင်းပရာ    ကရင်ြပည်နယ ်    ေခတ  

ဝန်ကီးချပ် ဗုိလ်မှးကီးမျိးမင်းေနာင်က 

(၆၆)ှစ်ေြမာက်    ကရင်ြပည်နယ်ေန  

ကန်ကီးေထာင့်မိနယ် ေရချိကုန်းေကျးရာ 

လ ပ်စစ်မီးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

(၆၆)ှစ်ေြမာက ်ကရင်ြပည်နယ်ေနအခမ်းအနား ဘားအံ၌ကျင်းပ
အထိမ်းအမှတ် မုခ်ဦးှင့်ြပခန်းများကို 

စက်ခလုတ်ိှပ်ဖွင့်လှစ်ေပးကာ တာဝန်ရိှ 

သမူျားှင့်အတူ ြပခန်းများကုိ လှည့်လည် 

ကည့် အားေပးခဲ့ကသည်။

ယင်းေနာက် သီရိကွင်းဒုံးစင်ြမင့်တွင ်

ကရင်ိုးရာဒုံးအကများြဖင့ ်     ေဖျာ်ေြဖ 

တင်ဆက်ကြပကရာ ေခတ ဝန်ကီးချပ်၊ 

ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ်     တရား 

သူကီးချပ်၊           ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကိင်ုငမ်ိးချမ်းေရး

အဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

တိုင်းရင်းသားြပည်သူများက    ကည့်  

အားေပးခဲ့ကသည်။

ဆက်လက်၍ (၆၆)ှစ်ေြမာက ်ကရင် 

ြပည်နယ်ေနအထိမ်းအမှတ် ြပည်နယ် 

ဂဏ်ုေဆာင်ထူးခ န်သမူျားအား ဂဏ်ုြပဆ ု

များချးီြမင့်ေပးအပ်သည့်အခမ်းအနားကုိ 

နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဘားအံမိ ဇွဲကပင် 

ခန်းမ၌   ကျင်းပရာ    ေခတ ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်က အဖွင့်အမှာစကား ေြပာ 

ကားပီး    ြပည်နယ်တရားလ တ်ေတာ် 

တရားသူကီးချပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ 

ြပည်နယ်ဥပေဒချပ်ှင့ ်ြပည်နယ်အစိုးရ

အဖွဲအတွင်းေရးမှးတိုက အခွန်ထမ်း 

ေဆာင်မ  ထူးခ န်ဆ၊ု ေမွးြမေရးထူးခ န်ဆ၊ု 

စိုက်ပျိးေရးထူးခ န်ဆု၊    တက သိုလ် 

ေကာလိပ်များမ ှ  အားကစားထူးခ န်ဆု၊ 

ြပည်နယ်ေဘာလံုးအားကစားထူးခ န်ဆု၊ 

ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့ ်            သစ်သီးဝလ ံ

ထူးခ န်ဆု အစရှိသည့် ထူးခ န်ဆု စုစု 

ေပါင်း ဆ ု ၆၀  ကိ ုချးီြမင့ေ်ပးအပ်ခဲေ့ကာင်း 

သရိသည်။   ေစာမျိးမင်းသန်ိး(ြပန်/ဆက်)

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၌  ကလပ်အသင်းေပါင်းစု ံ

ဖိတ်ေခ ပိုက်ေကျာ်ြခင်းပိင်ပွ ဲဆုေပးပွဲကျင်းပ

ကျိက်မေရာ ိုဝင်ဘာ ၇

မွန်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ် ဦးေဇာ် 

လင်းထွန်းသည် ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ 

ှင့်အတူ ယေနနံနက် ၈ နာရီက 

ကျိက်မေရာမိနယ်   လက်ပန် 

ေကျးရာ၊  စိုက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန 

ဘက်စုအံဆင့်ြမင့်    နည်းပညာသုံး 

စြံပေကျးရာ ဧက  ၃၀၀  ရိှ   မိုးစပါး 

စံကွက်ရိတ်သိမ်းေနမ ကို     သွား 

ေရာက် ကည့် စစ်ေဆးသည်။ 

ြပည်ပတင်ပို

စိက်ုပျိးေရးဦးစီးဌာန  တာဝန်ရိှ 

သကူ မွန်ြပည်နယ်အတွင်း မိုးစပါး  

စိုက်ပျိးထားရှိမ ှင့် ပတ်သက်၍  

ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ရာ   ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်က  စပါးစိက်ုေတာင်သ ူ

ကျိက်မေရာမိနယ် လက်ပန်ေကျးရာ ဘက်စုံအဆင့်ြမင့်နည်းပညာသုံး 

စံြပေကျးရာ ဧက ၃၀၀ ရှိ မိုးစပါးစံကွက်ရိတ်သိမ်းေနမ  ကည့် စစ်ေဆး
များအေနြဖင့်     စိုက်ပျိးေရး  

သွင်းအားစုများအတွက် လိုအပ် 

သည်များကိ ုြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ 

မှ    ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း၊   စိက်ုပျိးေရးှင့ ်  ေမွးြမ 

ေရးကို အေြခခံသည့် ကုန်ထုတ် 

လပ်ုမ များကိ ုြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသို 

တင်ပိုိုင်ေရး ကိးစားေဆာင်ရက် 

ကေစလုိေကာင်း မှာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍          ြပည်နယ် 

ဝန်ကီးချပ်ှင့်အဖွဲသည ်မိုးစပါး 

စကွံက်  ရတ်ိသမ်ိးေနမ အေြခအေန၊ 

မုိးစပါးထွက်ရိှမ အေပ  အစုိဓာတ် 

ပါဝင်မ   ရာခုိင် န်းအား တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးမ ကို ကည့် ခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။ 

မွန်ြပည်နယ်အေနြဖင် ့မိုးစပါး 

ဧက ၆၈၀၀၀၀ ေကျာ်လျာထား 

စိက်ုပျိးိင်ုေရး      ေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှရာ ယခအုခါ  မိုးစပါးကိ ုရာခိင်ု န်း     

ြပည့်မီေကျာ်လွန်စွာ  စိုက်ပျိးိုင် 

ခဲ့ပြီဖစ်ေကာင်း၊ အလားတူ ဆီှင့်   

ဆီထွက်သီးှံများ၊ အြခားေဒသ 

ထွက် သီးံှများကုိလည်း ြပည်တွင်း 

စားသုံးမ  ဖူလုံမ ရှိေစေရးအတွက ်

အေလးထား ေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ေကာင်း၊ ေရကီးနစ်ြမပ်မ ေကာင် ့

မိုးစပါးထိခိုက်ပျက်စီးမ ကို     ြပန် 

လည်စိုက်ပျိးမည် ့     ေတာင်သူ 

များအတွက်  ယူရီးယားဓာတ်ေြမ 

သဇာများ         ကူညီေထာက်ပံ ့ 

ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ေကာင်း    သိရ 

သည်။

ချိြမတ်ြမတ်ေထွး(ြပန်/ဆက်)

ဦးတင်ေမာင်ဝင်းှင့်  တာဝန်ရိှသူ 

များ တက်ေရာက်ဖွင့်လှစ်ေပးသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းေဒသကီး 

ဝန်ကီးချပ်က လ ပ်စစ်မီးရရိှသည့ ်

ေနအိမ်များမှ မိသားစုဝင်များှင့်

သွားေရာက်ေတွဆုံခဲ့သည်။

ေရချိကုန်းေကျးရာ၌ အိမ်ေြခ 

၂၈၄ အိမ်ှင့် အိမ်ေထာင်စု ၂၈၄ စ ု

ရှိေကာင်း သိရပီး ိုဝင်ဘာ ၆ 

ရက်မှစတင်ကာ ၂၄ နာရီကာလ 

ပတ်လုံး ေကျးရာေန ြပည်သူများ 

အေနြဖင့ ်လ ပ်စစ်မီးများ အသုံးြပ 

သွားိင်ုပြီဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

လှမင်းထွဋ(်ြပန်/ဆက်)

ကဝ ိုဝင်ဘာ ၇

ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး ကဝမိနယ်၌ 

မိနယ်      ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ    

ငါးမျိးစိက်ုထည့ြ်ခင်းအခမ်းအနား

ကို ယေနနံနက်၉ နာရီက ပဲခူး-

ကဝမိနယ်၌ 

ငါးမျိးစိုက်ထည့်

ကဝြမစ်ကူးတံတားတွင် ကျင်းပ 

သည်။

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ြခင်းကို ပဲခူး

တိုင်းေဒသကီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာန၊   ပဲခူးခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး 

ဌာနတို၏ ကီးကပ်မ ြဖင့ ်ငါးသယ ံ

ဇာတများ   မြပန်းတီးေစေရး၊   ငါး 

ရိက ာဖူလုံေစေရး၊     ငါးစားသုံးမ  

ြမင့်မားလာေစေရးတုိအတွက် ရည် 

ရယ်၍   ကဝမိနယ်  ပဲခူးြမစ် 

အတွင်းသို      ှစ်လက်မအရယ ်

ငါးြမစ်ချင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၁၅၀၀၀၀၊ ငါးခုံးမကီး ငါးသား 

ေပါက်ေကာင်ေရ ၁၀၀၀၀၀   စုစု 

ေပါင်း ေကာင်ေရ ၂၅၀၀၀၀ အား

ငါးမျိးစိုက်ထည့်ခဲ့ ကေကာင်း 

သိရသည်။

မိနယ်(ြပန်/ဆက်)



ိုဝင်ဘာ  ၈၊   ၂၀၂၁

လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနေသာ ဆပူဆူ ြပ အကမ်းဖက်လပ်ုရပ်များ၏ေနာက်ကွယ်မှ မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ် 
က န်ေတာ်တို    ြမန်မာိုင်ငံမှာ   မူးယစ်ေဆးဝါးနဲ  

စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာေဆးဝါးများကိ ု အစိုးရ 

အဆက်ဆက်  “အမျိးသားေရးတာဝန”်  တစ်ရပ် 

အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ိှမ်နင်းခ့ဲကပါတယ်။ သုိေပမယ့် 

လည်း  ကမ ာ့ကုလသမဂ  မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ြပစ်မ  

ဆိုင်ရာုံး (UNODC) ရဲ အစီရင်ခံစာများနဲ  အြခား 

ေသာ  မူးယစ်ေဆးဝါးဆိုင်ရာ  န်းကိန်းေတွအရ 

ြမန်မာုိင်ငံဟာ မူးယစ်ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ  အြမင့် 

ဆုံးုိင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်ေနဆဲြဖစ်ပါတယ်။ UNODC 

ရဲ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွက် ထုတ်ြပန်တဲ့ အေရှနဲ  

အေရှေတာင်အာရှဆိုင်ရာ             အစီရင်ခံစာမှာ 

COVID-19 ြဖစ်ပွားေနေပမယ့ ်       မူးယစ်ေဆးဝါး 

ကုန်သွယ်မ      ကျဆင်းမသွားေကာင်းနဲ    မူးယစ် 

ေဆးဝါးဂိဏ်ုးေတကွ ကန်ုသွယ်မ ေတကွိ ုတိုးချဲေန 

တယ်လို ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက် 

ကမ ာလံုးဆုိင်ရာအစရီင်ခံစာမှာလည်း ြမန်မာုိင်ငံ 

ေရ တိဂံေဒသမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိးမ  ေလျာ့ကျလာေပ 

မယ့် မက်သာဖက်တမင်း (Methamphetamine) 

ထုတ်လုပ်မ နဲ    တရားမဝင်ကုန်ကူးတဲ့ေဈးကွက ်

ကီးမားကျယ်ြပန်လာေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ 

ဒလီိကုျယ်ြပန်လာတဲ ့စတ်ိက ေဆးြပားေဈးကွက်နဲ  

မူးယစ်ေဆးဝါးအ ရာယ်ဟာ ြမန်မာိင်ုငမှံာြဖစ်ေပ  

ခဲ့တဲ့  ဆ ြပမ များ၊   အကမ်းဖက်မ ြဖစ်စ်များရဲ 

ေနာက်ကွယ်မှာလည်း ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မ ရိှ 

ေနတယ်ဆုိတာ မြငင်းုိင်တ့ဲ သက်ေသအေထာက် 

အထားေတွ အခိုင်အမာရှိေနပါတယ်။

မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုအသုံးချပီး အကမ်းဖက်မ  

ေတွ၊ ဆူပူအံုက မ ေတွ   ဖန်တီးတာဟာ ုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီတာဝန်ယူပီး အေစာပိုင်း 

ကာလေတွကတည်းက   အစိုးရကိုဆန်ကျင်တဲ့ 

သူေတွ     အသုံးြပခဲ့တဲ့နည်းြဖစ်တယ်ဆိုတာကိ ု

သစေတးလျိုင်ငံသား ိုင်ငံေရးေလ့လာသ ူMr.B 

ဆိုတဲ့ ြမန်မာတစ်ဦးေရးသားသည့် “ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

အကျပ်အတည်း ရက် ၁၀၀ ကာလအတွင်း ြပည်ပ 

ေရာက်ြမန်မာိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ မက်သာဖက ်

တမင်း  ေဆးစွဲေနေသာ   စစ်ေသွးက လူငယ်များ 

ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်ှင့ ်      မျက်ြမင်ေတွရှိချက”် 

ေဆာင်းပါးမှာ “Generation Z ေခ  ဂိမ်းသမား၊ 

ေဆးေကာင ်  ဆယ်ေကျာ်သက်များရဲ  မူမမှန်တဲ့ 

စတ်ိခစံားချက်လ ပ်ရှားမ များကိ ုအေထာက်အထား 

သက်ေသများနဲ   ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့တာ  ေတွရပါ 

တယ်။ 

အဲဒီေဆာင်းပါးမှာ    ေဖာ်ြပချက်ေတွအြပင ်

ေြမြပင်မှာ အမှန်တကယ်ြဖစ်ခဲ့တဲ့ ြဖစ်စ်ေတွအရ 

ဆ ြပပဲွေတ ွအရိှန်ြမင့ခ်ဲတ့ဲ ့ေဖေဖာ်ဝါရလီနဲ  မတ်လ 

ငမ်ိးချမ်းစွာဆ ြပမ ေတွမှာ ဆ ြပပဲွေတွကုိ ဦးေဆာင် 

စီစ်ခဲ့သူတချိက        တူညီဝတ်စုံများ၊     တူညီ 

ဆိင်ုးဘတ်ုများကိယ်ုစနီဲ  ဆ ြပပဲွများ အရိှန်ြမင့တ်င် 

ဖိုအတွက် ေနတွက်စရိတ်နဲ  စားေသာက်ဖို ထမင်း 

ဘူး ေဝငှမ ေတွရိှခ့ဲပါတယ်။ ထမင်းဘူးေဝတ့ဲေနရာ 

မှာ ထမင်း (သိုမဟတ်ု) စားစရာတစ်ခခုထုည့ထ်ားတဲ ့

ေဖာ့ဘူးအဖုံးရဲအတွင်းမျက်ှာြပင်မှာ    ေနတွက် 

စရတ်ိေလးေတကွိ ုဆမီေပိင်ုေအာင် ပလတ်စတစ် 

နဲထည့်ပီး တပ်ိနဲကပ်ထားေပးပါတယ်။ ဒေီနရာမှာ 

ထူးြခားတာက အချိစီစ်ေဆာင်ရက်သူေတွဟာ 

ဆ ြပသူေတွ အပင်ပန်းခံုိင်ေအာင် အေကာင်းြပ 

ချက်နဲ ထမင်းဘူးရဲ ေဖာ့ဘူးအဖံုးအတွင်းမှာ ေနတွက် 

စရတ်ိတင်မကဘ ဲစတ်ိက မူးယစ်ေဆးဝါးေတကွိပုါ 

တိပ်နဲကပ်ေပးခဲ့တယ်လို ဆ ြပပွဲေတွမှာ ထဲထဲ 

ဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပီး   မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲြခင်းမရှိတဲ ့

လငူယ်ေတွရဲ ြပန်လည်ေြပာြပချက်အရ သိရပါတယ်။

မူမမှန်တဲ့လ ပ်ရှားမ ေတွြဖစ်ေပ လာ

ဒီလုိကိစ မျိးကုိ ေပ ေပ တင်တင်ေဆာင်ရက်ခ့ဲ

တာမဟုတ်ဘဲ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူအချင်းချင်း 

အချတ်ိအဆက်ေတွနဲ  ေဆာင်ရက်ခ့ဲကတာြဖစ်ပီး 

မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုမသုံးစဲွလိတုဲလ့ငူယ်ေတကွေတာ ့

မူးယစ်ေဆးဝါးေကာင့ ်ဆ ြပပွဲေတွမှာ မူမမှန်တဲ့

လ ပ်ရှားမ ေတြွဖစ်ေပ လာတာကိ ု မလိလုားကတာ 

ကိလုည်း ေတွခဲရ့ပါတယ်။ မူးယစ်ေဆးဝါးသံုးစဲွပီး 

ဆ ြပေနတ့ဲလူငယ်ေတွကေတာ့ သတူိုအချင်းချင်း 

နားလည်ိင်ုတဲ ့သေ  ကတေတနွဲ  ဆိရှုယ်မဒီယီာေပ  

မှာ အချတ်ိအဆက်ေတရိှွကသလိ ုအင်တာနက်ေပ  

ကေန   ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ ေတ၊ွ       ေငေွကး 

ေထာက်ပံ့မ ရယူပီး အခမဲ့ြဖန်ေဝမ ေတွ လုပ်က 

ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်က ေဆးြပား အခမဲ့ေထာက်ပံ့ 

ရတဲရ့ည်ရယ်ချက်က လငူယ်ထကုိ ုစဲွေဆာင်ဖို၊ ဆ  

ြပရာမှာ ယာယအီေမာခံိင်ုေစဖို၊ ေက းေကာ်သေံတ ွ

ေအာ်ိုင်ဖိုနဲ ၊    ဗိုက်မဆာဖိုလို   ဆိုကပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့် ေနာက်ကွယ်က အမှန်တကယ်ရည်ရယ် 

ချက်ကေတာ့ သာမန်ထက်လွန်ကဲတဲ့   စိတ်ဓာတ် 

တက်က မ ေတြွဖစ်ပီး ယခင်က မလပ်ုရတဲဲ ့ အလပ်ု 

ေတွကို လုပ်ရဲလာေအာင်၊ အကမ်းဖက်မ ေတွကို 

မေကာက်မရံေဆာင်ရက်ုိင်လာေအာင် ေနာက်ကွယ် 

က ပ့ံပုိးေပးသူေတွက ရည်ရယ်ခ့ဲကတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဘယ်လိပုေဲြပာေြပာ ြမန်မာိင်ုငကံ ဆ ြပမ ေတကွ 

ေတာ ့ေနာက်ကွယ်ကလေူတ ွြဖစ်ေစချင်တဲအ့တိင်ုး 

မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွတဲလ့ငူယ်များရဲ လ ပ်ရှားမ များ 

ေကာင့ ် အကမ်းဖက်မ ေတွဆီ  ဦးတည်သွားခဲ့ပါ 

တယ်။

မ ေလးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းမှာ မတ်လ ၂၉ 

ရက်ေနက ြဖစ်ပွားခ့ဲတ့ဲ ၁၄ လမ်းြဖစ်စ်ကုိ  မှတ်မိ 

ကလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။        တာဝန်ချနိ်ြပင်ပမှာ 

ရအဲရာရိှတစ်ဦးကိ ုဓားနဲထိုး၊ ပဆုန်ိနဲခတ်ု၊ တာယာ 

ကွင်းေပ တင်ပီး မေသမချင်း  မီး  သတ်လိုက်တဲ့ 

ြဖစ်စ် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒလီိကုိယ်ုနဲ မသတိဲလ့တူစ်ဦးကိ ု

ဝိင်ုးဝန်းခတ်ုသတ်ပီး တာယာေတေွပ  မီးတင်  ြခင်း 

ကစိ ကိ ုေပျာ်ရ င်ြမးထူးစွာ ေဆာင်ရက်လိက်ုကတဲ ့

လူငယ်ေတာ်ေတာ်များများဟာ စိတ်က ေဆးြပား 

သုံးစွဲထားကသူများ      ြဖစ်ေနတယ်ဆိုတာကို 

စိတ်မေကာင်းဖွယ်ရာ ြမင်ေတွခဲ့ရပါတယ်။

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်များအရ သိရှိရ

ဒါ့အြပင် ဆ ြပလူငယ်များှင့ ်ဗုံးခွဲ၊ လူသတ်၊ 

အကမ်းဖက်လပ်ုေနတဲ ့လငူယ်အများစဟုာ မူးယစ် 

ေဆးဝါးေတွ         သုံးစွဲပီးလုပ်ေနတယ်ဆိုတာကိ ု

အကမ်းဖက်သမားများ ဖမ်းဆီးရမတိဲြ့ဖစ်စ်များမှ 

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်ချက်များအရလည်း သိရှိရပါ 

တယ်။ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတွနဲ  မူးယစ်ေဆးဝါး 

ဆက်စပ်ေနတဲြ့ဖစ်စ် ေြမာက်ြမားစွာထကဲ ထင်ရှား 

တဲ့ ဥပမာအချိကို ေဖာ်ထုတ်ြပချင်ပါတယ်။ 

သဂတ်ုလ ၁၀ ရက်ေနက ဗိလ်ုတေထာင်မိနယ် 

အမှတ် (၆) ရပ်ကွက ်၄၄ လမ်းမှာြဖစ်ခဲ့တဲ ့ တိုက် 

(၃) လ ာကေန ခုန်ချထွက်ေြပးလို တရားခံတချိ 

ေသဆုံးခဲရ့တဲ ့ြဖစ်စ်ကိလုည်း မှတ်မိကမယ်ထင်ပါ 

တယ်။ ဒီြဖစ်စ်မှာပါဝင်ခ့ဲတ့ဲ လူငယ်အများစုသည် 

လည်း မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွသေူတ ွြဖစ်တယ်ဆိတုာ 

ကိ ုသတူိုရဲကိယ်ုတိင်ုထွက်ဆိခုျက်ေတအွရ သရိှိရပါ 

တယ်။

ဩဂတ်ုလ ၂၂ ရက်ေနက ဒဂုံမိသစ် (ဆပ်ိကမ်း) 

မိနယ် “လရိပ်ချိ” တည်းခိုခန်းမှာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ ့

မိုင်းေထာင်ေဖာက်ခွဲမ နဲ  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်ေတ ွ

ကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကတဲ့ တရားခံများနဲ  ဆက်စပ် 

တရားခေံတမှွာလည်း WY စတ်ိက ူးသွပ်ေဆးြပား 

ေတွ ဖမ်းဆီးရမိခ့ဲပီး ေဆးစဲွေနကသူေတွြဖစ်ပါတယ်။

အလားတူ သဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေနက ြမန်မာ့ 

အမျိးသားကာကွယ်ေရးတပ်ဆိုပီး အမည်ခထံားတဲ ့

အဖွဲက ဒုတိယေခါင်းေဆာင်  စည်သူနဲ  ဆက်စပ် 

တရားခံေတွကို ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ေနရာမှာလည်း WY 

စိတ်က ေဆးြပား  ၇၅၀၀ ှင့်အတူ   ဖမ်းဆီးရမ ိ

တဲ့အတွက် သုံးစွဲတဲ့အဆင့်မကေတာ့ဘ ဲ အကမ်း 

ဖက်လုပ်ရပ်ေတွလုပ်ဖို မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုြဖန် ြဖး 

ခဲ့တာကိုလည်း   အေထာက်အထားတစ်ခုအြဖစ ်

ေတွရှိရပါတယ်။

စစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်သိရှိ

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနက မရမ်းကုန်းမိ 

နယ်နဲ  ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်ေတွမှာ  ရပ်ကွက ်

အုပ်ချပ်ေရးမှး သုံးဦးနဲ   ရာအိမ်မှးတစ်ဦးကို 
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ကျင်းပရာ  တိုင်းေဒသကီး  တိုင်းရင်းသားေရးရာ 

ဝန်ကီး ဦးစိင်ုးိင်ုိင်ုေကျာ်က ဂိုးသမားအေကာင်းဆုံး 

ရရှိေသာ   အားကစားသမားအား    ေငွသားဆုှင့် 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇
ရခိင်ုြပည်နယ် အမ်းမိနယ်အတွင်း 
ေနရပ်ြပန်မည့်      တိုက်ပွဲေရှာင ်
ြပည်သူများကို   ရခိုင်ြပည်နယ ်
အစုိးရအဖဲွက ေငွှင့် ကယ်ဆယ် 
ေရးပစ ည်းများ ေထာက်ပံေ့ပးအပ် 
ြခင်းကို       ိုဝင်ဘာ ၅ ရက် 
နံနက်ပိုင်းတွင်       အမ်းမိနယ ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင် 

တက်က စွာပါဝင်ခဲ့ေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မေတာ်သားများှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပ
ှင့် တိုင်းမှးတိုက  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင ်တက်က စွာ 

ကူညီပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ခဲ့သည့ ်     ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းများ၊  တပ်မေတာ်သားများှင့ ်  ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းများကိ ု  ဂုဏ်ြပလက်ေဆာင်ှင့ ်  ဂုဏ်ြပ 

မှတ်တမ်းလ ာများ ေပးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများက 

လက်ခရံယခူဲ့ကသည်။  ယင်းေနာက်  မ ေလးတိင်ုး 

ေဒသကီး  ြပည်သူကျန်းမာေရးှင့ ်ကုသေရးဦးစီး 

ဌာန  တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး ေဒါက်တာဝင်းိုင်က 

ေကျးဇူးတင်စကား ြပန်လည်ေြပာကားကာ အခမ်း 

အနားကို  အစီအစ်အတိုင်း  ဆက်လက်ကျင်းပခဲ ့

ေကာင်း သိရသည်။

 သတင်းစ်

တိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်ဖလား ခိုင်ေပါင်းစု ံအသက် ၁၆ ှစ်ေအာက် 

အမျိးသား ဖူဆယ်ေဘာလုံးပိင်ပွ ဲဆုချးီြမင် ့

ဆတုဆံပ်ိကိလုည်းေကာင်း၊ တိင်ုးေဒသကီး လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး ရမှဲးကီးေကျာ်ထွန်းက ပဲွစ် 

တစ်ေလ ာက် အေကာင်းဆုံးအားကစားသမားဆု 

ရရှိေသာ    အားကစားသမားအား   ေငွသားဆုှင့် 

ဆုတံဆိပ်ကိုလည်းေကာင်း၊           တိုင်းေဒသကီး 

သယံဇာတေရးရာဝန်ကီး ဦးတင်သန်းဝင်းက ပူးတဲွ 

တတိယဆုရရှိေသာ ေကာလင်းခိုင်အသင်းအား 

တစ်ဦးချင်း ဆုတံဆိပ်၊ ဒိုင်းဆုှင့် ေငွသားဆုကျပ ်

ှစ်သိန်းကိုလည်းေကာင်း၊  တိုင်းေဒသကီး  လူမ  

ေရးရာဝန်ကီး ဦးေအးလ  င်က ပူးတွဲတတိယဆု ရရှိ 

ေသာ    စစ်ကိုင်းခိုင်အသင်းအား   တစ်ဦးချင်း 

ဆုတံဆိပ်၊ ဒိုင်းဆုှင့် ေငွသားဆုကျပ်ှစ်သိန်းကို 

လည်းေကာင်း       အသီးသီးေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့က 

သည်။

ဆက်လက်၍   တိုင်းေဒသကီး   လုံ ခံေရးှင် ့

နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီး ဗိုလ်မှးကီး ဝင်းတင်စိုးက 

ဒုတိယဆုရရှိေသာ   မုံရာခိုင ် အမျိးသားဖူဆယ ်

ေဘာလုံးအသင်းအား တစ်ဦးချင်းဆတုဆံပ်ိ၊ ဒိင်ုးဆ ု

ှင့် ေငွသားဆု  ကျပ်သုံးသိန်းအား ေပးအပ်ချးီြမင် ့

ခဲ့သည်။

ထိုေနာက်    တိုင်းေဒသကီး     ဝန်ကီးချပ် 

ဦးြမတ်ေကျာ်က    ပထမဆုရရှိေသာ    ေရ ဘိုခိုင် 

အမျိးသား ဖဆူယ်ေဘာလုံးအသင်းအား တစ်ဦးချင်း 

ဆုတံဆိပ်၊ တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုှင့် ေငွသားဆုကျပ ်

ငါးသန်ိးကိ ုေပးအပ်ချးီြမင့်ပီး စေုပါင်းမှတ်တမ်းတင် 

ဓာတ်ပံုုိက်ကူးကာ ပိင်ပဲွဝင်အားကစားသမားများ 

အား  ရင်းရင်းှီးှီး     တ်ဆက်အားေပးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။                  တိုင်းေဒသကီး(ြပန်/ဆက်)

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြပလုပ်ရာ 
အေနာက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချပ်     
ဒုတိယတိုင်းမှး     ဗိုလ်မှးချပ် 
ေအာင်ေကျာ်မင်း၊      ြပည်နယ် 
ေဘးအ ရာယ်ဆိင်ုရာ  စမီခံန် ခဲွမ  
ဦးစီးဌာနမှ    န်ကားေရးမှး 
ဦးသူရိန်ထွန်း၊         မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ         ဥက    
ဦးေဌးေအာင်ှင့ ်      ဌာနဆိုင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်က 
သည်။

ဦးစွာ      ဒုတိယတိုင်းမှးက 
အမှာစကား         ေြပာကားပီး 
မိနယ်     စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ 
ဥက   က        ေထာက်ပံ့ေငွှင့ ်

ကယ်ဆယ်ေရး          ပစ ည်းများ 
ေပးအပ်ရြခင်းှင့်  ပတ်သက်၍ 
ရှင်းလင်း      ေြပာကားသည်။ 
ယင်းေနာက် ဒုတိယတိုင်းမှးှင့ ်
တာဝန်ရိှသမူျားက  တိက်ုပဲွေရှာင် 
ြပည်သ ူအိမ်ေထာင်စု ၁၇၅ စုတို 
အတွက်    ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုးရ 
အဖွဲက  ေငွှင့်  ကယ်ဆယ်ေရး  
ပစ ည်းများကိ ု ေထာက်ပံေ့ပးအပ် 
ရာ       တိုက်ပွဲေရှာင ်     ြပည်သ ူ
ကိယ်ုစားလှယ်များက လက်ခရံယ ူ
ကသည်။

အဆိပုါ ေနရပ်ြပန်မည့ ်တိက်ုပဲွ 
ေရှာင်ြပည်သူများကိ ုိုဝင်ဘာ ၆ 
ရက် နနံက်ပိင်ုးတွင် အမ်းတပ်နယ် 
မှ နယ်ေြမခံတပ်မေတာ်သားများ 

က ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲက စီစ် 
ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ် ေမာ်ေတာ် 
ယာ်များြဖင့်  ၎င်းတို၏ေနရပ ်
အသီးသီးသို        လိုက်ပါကူည ီ
ေရ ေြပာင်း ပိုေဆာင်ေပးခဲေ့ကာင်း 
သိရသည်။               

 သတင်းစ်

အမ်းမိနယ်အတွင်းရှ ိတိုက်ပွဲေရှာင်ြပည်သူများကို
ေငွှင့်ကယ်ဆယ်ေရးပစ ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ပန်းဘဲတန်း  ိုဝင်ဘာ  ၇ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  ပန်းဘဲတနး်မိနယ်  မိုးဦးပန်းအေထွေထွ 

ေရာင်းဝယ်ေရးသမဝါယမအသင်းမှ ပခကု မိနယ် သမဝါယမအသင်းစ ု

ှင့ခ်ျတ်ိဆက်ပီး စားသုံးသူြပည်သမူျား ြပင်ပေပါက်ေဈးထက် သက်သာ 

ေသာ ေဈး န်းြဖင့ ်ဝယ်ယူစားသံုးုိင်ေရးအတွက် ေြမပဆဲသီန်၊ ှမ်းဆ ီ

သန်ှင့် ေနကာဆီသန်  စုစုေပါင်းပိဿာချနိ် ၁၀၀၀ ကို ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်းရိှ သမဝါယမအသင်းများသို ြဖန်ြဖးေရာင်းချေပးလျက် 

ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၌ ေြမပဲဆီသန်၊ ှမ်းဆီသန်ှင့်

 ေနကာဆီသန်များ ြဖန်ြဖးေရာင်းချ



ိုဝင်ဘာ    ၈၊   ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ    ၇

တပ်မေတာ်ေဆးုံများ၊       ြပည်သူေဆးုံများ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနများှင့ ်     ကိုဗစ်စင်တာများတွင ်

ကျန်းမာေရး           ေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကိ ု

တပ်မေတာ်သားဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

များ၊ လူမ ေရးအသင်းအဖဲွများပူးေပါင်း၍ အင်တုိက် 

အားတိုက်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ   ၎င်းလုပ်ငန်း 

များတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက် ကုိဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ   ကာကွယ်ေဆးများကိ ု  သတ်မှတ်အေအး 

လမ်းေကာင်း စခံျန်ိစံ န်းများအတိင်ုး  တပ်မေတာ် 

(ေလ)မှ  ေလယာ်များ၊   ေမာ်ေတာ်ယာ်များြဖင့ ်

ပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိသည်။

ပိုေဆာင်

ထိုသိုပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိရာ      ယေနတွင် 

ကချင်ြပည်နယ် ြမစ်ကီးနားမိသို   Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆး doses ၂၀၆၁၇၅၊ Sinovac ကာကွယ် 

ေဆး doses ၂၃၉၁၅၊ ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း)၊ 

လား  းမိသို Sinopharm ကာကွယ်ေဆး doses  

၂၀၅၀၂၀၊ Sinovac ကာကွယ်ေဆး doses ၁၂၀၃၀၊ 

ကယားြပည်နယ ် လွိင်ေကာ်မိသို   Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆး doses ၁၈၀၀၀၊ Sinovac ကာကွယ် 

No Product Name
Pack 

Size

Price in Kyats 

(Retail)
Company Name

Antibiotics

1 Injection - Levofloxacin 500 mg 1x1 3000 Yadanar

2 Injection - Ceftriazone 1G 1's 700 KCL

3 Injection - Cefoperazone and Sulbactam 1G Vial 4900 Ready Medicine

4 Injection - Cefoperazone and Sulbactam 2G Vial 9300 Ready Medicine

5 Injection - Meropenam 1g/Vial 10000 AA Medical

Anti-inflammatory

6 P.O Dexamethasone Box of 
10x10's 1450 JDS

7 P.O Prednisolone Box of 
10x10 2000 Aorta

8 Injection- Dexamethasone Vial 160 Aorta

Antiviral

9 P.O Favipiravir 400 mg 2X10 
Tablet 50000 AA Medical

10 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

အြခားေဆးဝါးများ၏ ေဈး န်းများကိ ုWebsite (www.mccpmd.org)ှင့ ် Facebook Page https://
www.facebook.com/32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/ ?d=n တိုတွင် ဝင်ေရာက်ကည့်  
ိုင်ပါသည်။

ပဲခူး   ိုဝင်ဘာ  ၇

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး       အစိုးရအဖွဲုံး  

ေတာ်ဝင်ဟံသာ  အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ယေနနနံက် ၉ နာရကီ  ပခဲူးတိင်ုးေဒသကီး  

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (၃၃)

ကိမ်ေြမာက ် ှစ်ပတ်လည်ေန  အထိမ်း 

အမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပသည်။

ေရှးဦးစွာ တိင်ုးေဒသကီးဝန်ကီးချပ်  

ဦးမျိးေဆဝွင်းက  အေထေွထအွပ်ုချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၏   ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်း၊ 

အုပ်ချပ်ေရးက  ၏       အေရးပါရှိမ ၊ 

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

ေနြပည်ေတာ်    ိုဝင်ဘာ   ၇

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဆရာ၊ ဆရာမများအေပ  ိုေသေလးစားမ ြပရသည့ ်

အနေ ာအန ဂိဏ်ုးဝင်အြဖစ် ေရှးယခင်ကတည်းကပင် ယ်ေကျးမ  

တစ်ရပ်သဖွယ ်  သတ်မှတ်ထားပီး      အြခားမည်သည့်ိုင်ငံတွင်မ ှ

မေတွရှိိုင်ေသာ   အေလးအနက်ြပမ ကို  ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အနေ ာအန ဂုိဏ်းဝင်  ဆရာ၊ ဆရာမများသည်လည်း  ေစတနာကုိ 

အရင်းခံပီး ဝါသနာှင့အ်တ ူအနစ်နာခကံာ တပည့မ်ျားအေပ  ရင်ဝယ် 

သားသဖွယ်သေဘာထား၍   ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများအား 

ဂုဏ်သိက ာြပည့်ဝစွာြဖင့ ်  အတတ်ပညာ  သင်ကားပိုချုံသာမက 

“အတတ်လည်းသင်၊ ပ့ဲြပင်ဆံုးမ၊ သပိ မချန်၊ ေဘးရန်ဆီးကာ၊ သင့ရ်ာ 

အပ်ပို” ဟေူသာ ဆရာကျင့ဝ်တ်ငါးသွယ်ကိ ုေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ေန 

သူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ကမ ာက့ပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ ေကာင့ ် ရပ်နားထားရသည့ ်

ေကျာင်းများကိ ု လက်ရိှအချန်ိတွင် အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိကူးစက် 

ြပန်ပွားမ ကို  ထိန်းချပ်ိုင်ပီြဖစ်သည့်အတွက ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ပညာ 

သင်ှစ်အတွက်   အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှ ိ  အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းအဆင့်၊    အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်   မူလတန်းအဆင့် 

ေကျာင်းများအား ဇွန် ၁ ရက်ေနမှစ၍   ြမန်မာိင်ုငတံစ်ဝန်း၌ တစ်ပိင် 

တည်း  ေအးချမ်းတည်ငိမ်စွာ  စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကားလျက်ရိှသည်။ 

စာသင်ေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ရန ်     ကိတင်ြပင်ဆင်ေနသည့ ်

ကာလှင့်  လက်ရှိသင်ကားေနသည့်ကာလတွင်   မိမိတစ်ပါတီ 

ေကာင်းစားေရးကိုသာ  ေရှး ၍    ိုင်ငံေရးအြမတ်ထုတ်လိုသူများ၊ 

ိုင်ငံေရးအစွန်းေရာက ်NLD ပါတီဝင်များှင့်   ၎င်းတိုကို  ေထာက်ခံ 

သူများ၊  NUG ၊ CRPH ှင့်  PDF  စသည့်အဖွဲများသည ် ပညာေရး 

ဝန်ထမ်းများအား CDM လ ပ်ရှားမ တွင်  ပါဝင်လာေစရန်  Social 

Punishment ြပလပ်ုြခင်း၊   လ ံေဆာ်ြခင်း၊ ခမ်ိးေြခာက်အကျပ်ကိင်ုြခင်း 

များအြပင်   ကေလးငယ်များပညာသင်ကားေရးကိ ု   အခက်အခြဲဖစ် 

ေစရန်ရည်ရယ်၍   စာသင်ေကျာင်းများကို    မိုင်းများ၊   လက်လုပ်ဗုံး 

များြဖင့ ်    ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီးြခင်း၊    မီး  ဖျက်ဆီးြခင်းများအြပင ်  

ဆရာ၊ ဆရာမများကို   စာေပသင်ကားမ မြပုိင်ေစရန် ခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း၊ ေှာင့ယှ်က်တိက်ုခိက်ုြခင်းများ      လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှေသာေကာင့ ် 

ထခိိက်ုဒဏ်ရာရရိှြခင်းများသာမက   အချိအသက်ေသဆုံးသည်အထ ိ

စိတ်မချမ်းေြမ့ဖွယ်ရာ    ြဖစ်စ်ြဖစ်ရပ်များြဖစ်ေပ ခဲ့ရပီး    ေသဆုံး 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်      ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ် မိသားစုများှင့်ထပ်တ ူအထူးဝမ်းနည်းေကကွ ဲ

ရပါသည်။

မေကာင်းမ ၊ မတရားမ တိုကို  ြပလုပ်ရမည့်အေပ   ရှက်ြခင်း၊ 

ေကာက်ြခင်းဟူေသာ ဟီရိ၊ ဩတ ပ တရားတိုအေပ ၌ သာမန်လူတို

ထက်ပိုမိုသိရှိေစာင့်ထိန်းတတ်သည့်  ဆရာ၊  ဆရာမတိုအေနြဖင့ ်

ထိုကဲ့သိုေသာ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ ေှာင့်ယှက်မ မျိးစုံ 

တိုကားမ ှအနေ ာအန ဂိုဏ်းဝင ်ဆရာဟူသည့ ်မွန်ြမတ်လှသည့် 

ဂုဏ်ပုဒ်ှင့်အညီ    ေကာင်းမွန်ြမင့်ြမတ်သည့ ်   စိတ်ထားများြဖင့ ်

ိုင်ငံ့အတွက် ပညာတတ် လူငယ်၊ လူရယ်များ ေပ ထွန်းလာေစေရး 

ေရှး ၍ သင်ကားေရးတာဝန်များကို မလစ်ဟင်းရေအာင ်အားကိး 

မာန်တက်   ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည်ကိ ု  ေတွရှိရသြဖင့ ်  တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ   ဆရာ၊   ဆရာမများကိ ု  ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အပ်ုချပ်ေရးေကာင်စအီေနြဖင့ ်လ  က်လဲှစွာ ချးီကျးဂဏ်ုြပမှတ်တမ်း 

တင်အပ်ပါသည်။

ိင်ုငံအ့နာဂတ်   ရင်ေသွးငယ်များ၏    စာေပပညာတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

ပညာရည်ြမင့မ်ားေရးအတွက်  အခက်အခမဲျိးစုံကားမှ  သင်ကားေရး 

တာဝန်များကိ ုကိးပမ်းထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့ ်ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ေဘးကင်းလုံ ခံေရးအတွက်  လုံ ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များအေနြဖင့ ်  အထူး 

ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့်  မိဘြပည်သူများ 

အေနြဖင့်လည်း     ရပ်ရာေအးချမ်းသာယာေရး၊   ကေလးငယ်များ 

ေအးချမ်းစွာ    ပညာသင်ကားိုင်ေရးတိုအတွက ်   လုံ ခံေရးအသိ၊ 

လုံ ခံေရးသတိထားကာ    လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲဝင်များှင့ ်   ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်သွားကရန ် ေမတ ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

(၇-၁၁-၂၀၂၁)ညေန ၆ နာရီအချနိ်ထိေဈး န်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (၃၃)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်ေနအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
အေထွေထွ     အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

ေကာင်းမွန်ေသာ       အစ်အလာများ 

ှင့်    ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းများအြဖစ ်

ဆက်လက်     ရှင်သန်ရပ်တည်ိုင်ေရး 

အမှာစကားေြပာကားသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးအပ်

ထိုေနာက် တုိင်းေဒသကီး ဝန်ကီးချပ် 

ှင့်  အစုိးရအဖဲွဝင်ဝန်ကီးများ၊   တာဝန် 

ရိှသမူျားက ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး အေထွေထ ွ

အုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံးရှ ိ    အမ ထမ်း၊  

အရာထမ်း စုစုေပါင်း ၂၃၆  ဦးအတွက် 

တညူဝီတ်စုမံျား ေထာက်ပံေ့ပးအပ်သည်။

ယင်းေနာက် တိင်ုးေဒသကီး ဝန်ကီး  

ချပ်ှင့်အဖွဲသည ်  ပဲခူးမိ   ဥဿာသီရိ     

ပရယိတ ိစာသင်တုိက်သုိ  သွားေရာက်ပီး 

ပဓာနနာယကဆရာေတာ်    အဂ မဟာ 

ပ  တိ ေဒါက်တာဘဒ  သရူယိ အမှးြပ 

ေသာ သဃံာေတာ်များအား လှဖွယ်ဝတ  

ပစ ည်းများ        ဆက်ကပ်လှဒါန်းပီး 

လှဒါန်းမ အစုစုအတွက်  ေရစက်သွန်းချ   

အမ ေပးေဝကာ    ေနဆွမ်းဆက်ကပ ်

လှဒါန်းခဲေ့ကာင်း သရိသည်။ သတင်းစ်

ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသရာတွင ်

အသုံးများသည့်ေဆးဝါးများ၏ ေပါက်ေဈးများ
တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်များသို 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ပိုေဆာင်

ေဆး doses ၆၉၀၊  ရှမ်းြပည်နယ်  (အေရှပိုင်း)  

ကျိင်းတံုမိသုိ Sinopharm ကာကွယ်ေဆး  doses 

၇၄၅၀၀၊ Sinovac ကာကွယ်ေဆး doses ၆၀၁၆၊  

တနသ  ာရီတုိင်းေဒသကီး ထားဝယ်မိသုိ Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆး  doses  ၇၁၅၀၅၊   Sinovac 

ကာကွယ်ေဆး doses ၂၈၆၀၊ မတ်ိမိသို Sinopharm  

ကာကွယ်ေဆး doses ၈၃၀၀၅၊ Sinovac ကာကွယ် 

ေဆး doses ၁၇၀၀၀၊ ေကာ့ေသာင်းမိသုိ Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆး doses ၄၅၆၇၀၊ Sinovac ကာကွယ် 

ေဆး doses ၅၀၀၀၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်စစ်ေတွမိသို 

Sinopharm ကာကွယ်ေဆး  doses  ၁၈၃၆၀၀၊ 

Sinovac ကာကွယ်ေဆး doses ၈၇၇၇၂၊ သတဲွံမိသို 

Sinopharm   ကာကွယ်ေဆး doses  ၁၂၈၀၅၀၊ 

Sinovac  ကာကွယ်ေဆး  doses ၆၀၀၀၀ှင့်  

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး ကေလးမိသုိ Sinopharm 

ကာကွယ်ေဆး  doses ၅၅၀၀၀  တိုကို  မဂ  လာဒုံ 

ေလတပ်စခန်းဌာနချပ်ရှိ      တပ်မေတာ်(ေလ)မှ 

ပိုေဆာင်ေရးေလယာ်များြဖင့ ်  ပိုေဆာင်ေပးခဲ့ရာ  

တာဝန်ရှိသူများက     လက်ခံရယူခဲ့ကေကာင်းှင့ ်

သက်ဆိုင်ရာသို   ဆက်လက်ြဖန်ေဝေပးသွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                       သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ  ၈၊   ၂၀၂၁

ေကျာင်းမအပ်၊ ေကျာင်းမတက်ေရး လ ံေဆာ်ေနသူများသို . . .

မျိးငိမ်းငယ်

ေကျာင်းမတက်နဲလို ေြပာေနတဲ့သူေတွ ေကျာင်းမတက်ကပါနဲ၊ ပညာမသင်ကပါနဲ၊ 

မေလ့လာကပါနဲ။ မတားပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာလုပ်ိုင်ပါတယ်။  ဒါေပမဲ့  အြခား 

ေကျာင်းသားလငူယ်ေတကွိေုတာ ့ကိယ်ုတိင်ုလည်းမဖျက်ဆီးကနဲ၊ ဖျက်ဆီးေနတဲသ့ေူတ ွ

ကိလုည်း အားမေပးကပါနဲ။ ဒါဟာလတူစ်ေယာက်ရဲ အေြခခရံပိင်ုခွင့ြ်ဖစ်တဲ ့လွတ်လပ်စွာ 

ပညာသင်ကားခွင့ြ်ဖစ်လိုပါပ။ဲ ဒါဟာဒမီိကုေရစရီဲ အှစ်သာရအရြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒလီိ ု

ဒီမိုကေရစီအေလ့အကျင့်နဲ အှစ်သာရကိုေတာင် ဖင်နဲေခါင်း မခွဲတတ်တဲ့သူေတွက 

ဒီမိုကေရစီလိုလားတယ်လို ေြပာေနြခင်းဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ လူထုကို ြဖားေယာင်းြခင်း၊ 

ေမ ာ်လင့်ချက်အမှားေပးြခင်းနဲ အသံုးချြခင်းသက်သက်ေတွပါပဲ

ေကျာင်းသားလူငယ်ေတွ ပညာရှာက၊ ပညာသင်က၊ ေကျာင်းေတွတက်ကတာဟာ 

ိုင်ငံေရးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်ေတွအနာဂတ်ဘဝ၊ ိုင်ငံရဲအနာဂတ်ဘဝေတွ 

အတွက်ပြဲဖစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ တစ်ဖဲွအကျိးစီးပွားအတွက် မဟတ်ုပါဘူး။ 

မျက်ေတာင်ေမွးတစ်ဆုံး ြမင်တတ်ဖိုထက် မျက်စတိစ်ဆုံး ြမင်တတ်ကဖို အကံြပပါရေစ။ 

ဒါကိကုိယ်ုကျိးသမားေတ၊ွ ိင်ုငေံရးအသုံးချလိသုေူတနွဲ သတူစ်ပါးကိးဆဲွရာကေနသ ူ

ေတွရဲအတ ဆ ေနာက် ေဝေလေလမြဖစ်ကဖို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။  သူအကျိး၊ 

ကိုယ့်အကျိး၊ အများအကျိးအကား မှန်ကန်တဲ့ေရးချယ်မ ၊ ဆုံးြဖတ်မ ၊ လုပ်ေဆာင်မ  

ြဖစ်ဖိုလိုအပ်

ိဝုင်ဘာလ ၁ ရက်ေနက အေြခခပံညာေကျာင်းေတ ွ

ြပန်ဖွင့်ပါပီ။  ကုိဗစ် - ၁၉   ေကာင့်   ေကျာင်းေတွ 

ပတ်ိထားရတာလည်း ေလးလေကျာ်ကာခဲပ့ါတယ်။  

ယခင်ကလည်း ၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ်ထမှဲာ ကုိဗစ်ြဖစ်လုိ 

တစ်ှစ်ေကျာ်ပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။     ဒီကာလ 

အတွင်းမှာ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသေူတရွဲ ေနစ် 

ဘဝေတ ွဘယ်လိြုဖတ်သန်းေနကသလ၊ဲ အနာဂတ် 

ေတဆွိတုာ  ဘယ်လိြုဖစ်လာမယ်ဆိတုာ    မှန်းဆ 

ကည့်ဖို ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ 

ကျန်းမာေရးနဲ  ပညာေရး

တတ်ိင်ုတဲသ့ေူတ၊ွ ေငေွကးက ယ်ဝြပည့စ်ုတံဲ ့

သူေတွရဲသားသမီးေတွကေတာ ့   ိုင်ငံြခားပိုပီး 

ေကျာင်းတက်က၊     အွန်လိုင်းကေန    သင်ကနဲ  

သားသမီးေတွရဲအနာဂတ်ကိ ု   ဖန်တီးိုင်ကပါ 

တယ်။ ဒါေပမ့ဲ  အများစုေသာသာမန်မိသားစုေတွ 

အတွက်ကေတာ့   သားသမီးေတွရဲ    ပညာေရး 

အနာဂတ်ဆိုတာ  မေရရာမ ေတွနဲ    ြဖတ်ေကျာ ်

ေနကရတာပါ။  ကိဗုစ် -  ၁၉  ေကာင့ ် ေကျာင်းေတ ွ

ပတ်ိထားရတာမို ကျန်းမာေရးနဲ  ပညာေရးအကား 

ကျန်းမာေရးကိ ုဦးစားေပးခဲ့ကရပါတယ်။ ကိုဗစ် 

ေကာင့်   ေကျာင်းေတွပိတ်ထားရတယ်ဆုိတာက 

လည်း   ြမန်မာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံတည်းမှာ   မဟုတ် 

ပါဘူး။ ကမ ာမှာ ကုိဗစ် - ၁၉ ခံစားရတ့ဲ ုိင်ငံတုိင်း 

ြဖစ်ေနတာပါ။  ဒီေတာ ့  ဒီဂယက်ကုိ   လူအများစ ု

ေတွကံခံစားခဲ့ကရပါတယ်။

ဒါေပမဲ့  ြမန်မာိုင်ငံဆိုတာ  သူများိုင်ငံေတ ွ

နဲ မတညူတီာေတ ွအများကီးပါ။ ဒေီတာ ့ပညာေရး 

ဆိတုာ   ိင်ုငရံဲအနာဂတ်ြဖစ်သလိ ု  ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်ေတရွဲ အနာဂတ်လည်း 

ြဖစ်ပါတယ်။   ပညာမတတ်ရင ်    ြဖစ်လာမယ့ ်

ေနာက်ဆက်တဲွအကျိးဆက်ေတ ွဘယ်လိြုဖစ်လာ 

ိင်ုသလဆဲိတုာ ေထေွထထွူးထူးေြပာစရာကိ ုမလိ ု

ပါဘူး။ ပညာတတ်တဲ ့လငူယ်လရူယ်နဲ  ပညာတတ် 

တဲ့  ိုင်ငံေတွရဲအေြခအေနနဲ     င်းယှ်ကည့်ရင ်

သိသာိုင်တဲ့အချက်ြဖစ်ပါတယ်။  

အခလုိအုချန်ိ ိင်ုငအံတွက် အေြခခလံိအုပ်ချက် 

ပညာေရးအတွက် ေကျာင်းေတွဖွင့်လုိ ေကျာင်းသား 

ေကျာငး်သူေတွ ေကျာင်းအပ်တာ၊  ေကျာင်းတက် 

တာကို   ေကျာင်းမအပ်ှံဖို၊  မတက်ေရာက်ကဖို 

အေြခခံပညာ  ေကျာင်းသားများေရးရာအဖွဲချပ ်

(အ.က.ရ)    က    ပူးတွဲတိုက်တွန်း  းေဆာ်ချက် 

ထုတ်ြပန်ေကာင်း   သတင်းမီဒီယာကီးတစ်ခုက 

ေဖာ်ြပထားတာ  ေတွရပါတယ်။   အံဩ့လိုမဆုံးပါ 

ဘူး။ အဲဒါကို တချိသတင်းမီဒီယာေတွက ေဖာ်ြပ 

ေပးေနတာ ေတွရပါတယ်။  ဘယ်လိရုည်ရယ်ချက် 

ေတွ၊   ေမ ာ်မှန်းချက်ေတွ၊    စ်းစားeာဏ်ေတွနဲ  

ေြပာကသလဲလို သိချင်မိပါတယ်။ 

ဒေီနရာမှာ ိင်ုငေံရးနဲပညာေရး ခဲွြခားြမင်ကဖို 

လိုပါတယ်။ ေနရာတကာ  ကျားကျားမီးယပ်ဆိုတဲ ့

အေတွးအေခ နဲကေတာ ့  ဒမီိကုေရစဆီိတုာ  အေဝး 

ကီးမှာပ ဲ  ရှိေနပါလိမ့်ဦးမယ်။    ေကျာင်းသားေတ ွ

ေကျာင်းတက်တာဟာ  ဘယ်သူကိမှု    အားေပးတာ 

မဟုတ်သလို ဘယ်သူကိုမ ှ ဆန်ကျင်တာမဟုတ်ပါ 

ဘူး။ ေကျာင်းသားက ေကျာင်းသားအလပ်ုလပ်ုေနြခင်း 

ပြဲဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်ပီး အခေုကျာင်းတက်ေနကတဲ ့

ေကျာင်းသားလူငယ်ေတွက         အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေလးေတွပါ။ လူငယ်ေလး 

ေတွကို    ိုင်ငံေရးအေရာင်ေတ ွ  ဆိုးသင့်သလား၊ 

မဆိုးသင့်ဘူးလားဆိုတာ      ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ  

ချင့်ချနိ်စ်းစားကေစချင်ပါတယ်။

ပညာသင်ကားေရးဟာ အေြခခံလိုအပ်ချက်

မိင်ု ုိင်ရာလပ်ုချင်လို ငါြ့မင်းကိ ုသတူစ်ေနကန်ု 

စီးတာ သူေလကှိ ုငါတစ်ေနကန်ု ြပန်ေလှာ်လိက်ုမယ် 

ဆိုတာဟာ    ြဖစ်သင့်လား၊    မြဖစ်သင့်ဘူးလား၊ 

လုပ်သင့်လား၊   မလုပ်သင့်ဘူးလားနဲ     ြဖစ်လာမယ့် 

အကျိးဆက်ကိ ုမစ်းစားတတ်တဲ ့ နမိ့က်ျတဲအ့ေတွး 

အေခ နဲ   လုပ်ရပ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။   တကယ်ကို   ိုင်င ံ

ေြပာင်းလဲေစချင်တယ်၊ တုိးတက်ေစချင်တယ်ဆုိရင် 

ပညာတတ်ေတွ၊   အေတွးအေခ ြမင့်မားတဲ့သူေတွ၊ 

တီထွင်ဖန်တီးသူေတွ၊       က မ်းကျင်လုပ်သားေတ ွ

ေမွးထုတ်ေပး၊  ြပစုပျိးေထာင်ေပးကရမှာပါ။   ဒီလို 

လူသားရင်းြမစ်ေတ ွ  ေမွးထုတ်ဖို   ပညာသင်ကား 

ေရးဟာ အေြခခံလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာင်းသားေတွရဲ       ပညာသင်ကားေရးကိ ု

ဟန်တားလို၊ ေှာင့်ယှက်လုိ ပညာေရးမျိးဆက်ေတ ွ

ြပတ်သွားခ့ဲရင် ေနာင်ြဖစ်လာမယ့်ဆယ်စုှစ်ေတွမှာ 

ဘယ်လိလုမူျိး ေတနွဲ ိင်ုငကံိ ုခရီးဆက်ကမလဆဲိတုာ 

စ်းစားကေစချင်ပါတယ်။ ေကျာင်းသားလငူယ်ေတ ွ

ရဲအသက်ေတွဆိုတာ   ရပ်ထားလိုမရပါဘူး။    အခု 

ေကျာင်းမတက်နဲ  ေကျာင်းမအပ်နဲဆိရုင် ဘယ်ပညာ 

ေရးကိ ု  သင်ရမလဲ။   ဘယ်သူေတွက  တာဝန်ယူ 

ဦးေဆာင်မှာလဲ။ ဒီပညာေရးကိ ု  မသင်ကနဲဆိုရင ်

ဘယ်ပညာေရးကိ ုသင်ရမလဆဲိတုာ အေြဖကိ ုတစ်ခါ 

တည်းေြပာဖို၊   လက်ေတွလုပ်ြပဖို    လုိပါလိမ့်မယ်။ 

ဒီအလုပက်   ေလနဲလုပ်ရတဲ့အလုပ ်  မဟုတ်ပါဘူး။ 

သမူျားလုပတ်ာမကိက်ရင်  ကိုယ်တိုင်လုပ်ြပိုင်တဲ့ 

အရည်အချင်းရှိဖို လိုအပ်ပါတယ်။

ကိယု့တ်စ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းက ပညာေရးကိ ု

မယုံကည်ရင ်ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်းပ ဲေကျာင်း 

မတက်ဘဲ၊ ပညာမသင်ဘဲ ေနိုင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ 

အြခား ပညာလိလုားတဲသ့ေူတ၊ွ    ပညာရှာလိတုဲသ့ေူတ ွ

ကိုေတာ့  မဟန်တား၊   မေှာင့ ်ယှက်ရပါဘူး။ 

ကိုယ့်ေကာင့ ်  သူတစ်ပါးဘဝေတွ    ပျက်စီးေအာင ်

မလပ်ုသင့၊်   မလပ်ုအပ်ပါဘူး။   ေကျာင်းသားလငူယ် 

ေလးေတွဆုိတာ ုနယ်လှပါတယ်။ ေမ ာ်လင့်ချက်ေတ၊ွ 

အနာဂတ်ေတွ ရှိပါတယ်။ တစ်ချနိ်မှာ ိုင်ငံေတာ်ကို 

သူတိုလက်ထဲ     လ ဲခဲ့ကရမှာပါ။   အဲဒီအချနိ်မှာ   

ပညာတတ်ေတွလက်ထ ဲ  ိုင်ငံကို    ထည့်ထားခဲ့ဖို 

လိပုါတယ်။ ဒါေကာင့ ်အခအုချန်ိမှာ သတူိုတစ်ေတကွိ ု

ေရှမျိးဆက်ေတွက    လမ်းေကာင်းမှန်ေပ ေရာက် 

ေအာင် ေခ ကမှာလား၊ လမ်းမှားေတဆွ ီပိုကမှာလား 

ကိယု့က်ိယ်ုကိယ်ု ြပန်ေမးကပါလို တိက်ုတွန်းပါရေစ။

ေနာက်ပီး ေကျာင်းမတက်ကနဲ ၊ ေကျာင်းမအပ် 

ကနဲလို အခုေြပာေနတဲ့သူေတွေရာ၊ အဲဒီ သတင်း 

ြဖန်ေနတ့ဲ  မီဒီယာေတွကေရာ ေကျာင်းသားလူငယ် 

ေတွ အနာဂတ်ပညာေရးအတွက ်ဘာေတွလုပ်ေပး 

ထားကလိုလ၊ဲ ပညာေရးအတွက် ဘာေတလွက်ေတွ 

ကျကျ    လုပ်ေပးေနပီလဲဆိုတာ   ေမးချင်ပါတယ်။ 

ေလထမှဲာအမ်ိေဆာက်သလိ ုလူကားေကာင်း တရား 

နာေနုနံဲေတာ ့ဘာမှလက်ေတွြဖစ်မလာိင်ုပါဘူး။ 

ိုင်ငံေရးဝါဒြဖန်ဖိုသက်သက်နဲ  အေြပာနဲသက်ေသ 

မြပကပါနဲ ၊  အလုပ်နဲလက်ေတွြပတာ  ြမင်ချင်ပါ 

တယ်။ အေြပာသက်သက်ေတကွေတာ ့        ိင်ုငေံရးနဲ 

မသက်ဆိင်ုတဲပ့ညာေရးနဲ  ေကျာင်းသားလငူယ်ေတ ွ

ကို ဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရပ်သက်သက်ပ ဲြဖစ်ပါတယ်။ 

 ဒီမိုကေရစီအှစ်သာရတစ်ခု

ေနာက်ပီး ဒီမိုကေရစီအတွက ်  တိုက်ပွဲဝင်က 

တယ်ဆိရုင်လည်း ဒမီိကုေရစသီေဘာကိ ုနားလည်ေစ 

ချင်ပါတယ်။    ကိယု့ဘ်ာသာေကျာင်းမတက်ြခင်းဟာ 

တစ်ဦးတည်းရဲ  လွတ်လပ်တ့ဲဆ နဲ    ဆံုးြဖတ်ချက် 

ြဖစ်တဲအ့တွက် အြငင်းပွားစရာမရိှေပမယ့ ်သတူစ်ပါး 

ေတကွိ ုေကျာင်းမတက်နဲ   ေကျာင်းမအပ်နဲဆိတုာက 

ေတာ ့သတူစ်ပါးအေပ  ထခိိက်ုေစတာမို ဒမီိကုေရစကီိ ု

ဆန်ကျင်ြခင်းပဲြဖစ်ပါတယ်။      မတူကွဲြပားမ ကို 

နားလည်လက်ခံိင်ုတာ၊ လွတ်လပ်စွာသေဘာကဲွလဲွ 

ခွင့်ရှိတာဟာ    ဒီမိုကေရစီအှစ်သာရတစ်ခုြဖစ်ပါ 

တယ်။       ေကျာင်းမတက်ဖိုေြပာေနတဲ့သူေတွနဲ  

လွတ်လပ်စွာ သေဘာထားကဲွလဲွချင်ပါတယ်။ ပညာ 

ေရးဟာ ိင်ုငအံတွက် ဘုအံကျိးစီးပွားအတွက်ြဖစ်လို 

အခုလိုသေဘာထားကွဲလွဲေနြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

ေကျာင်းမတက်နဲလို ေြပာေနတဲသ့ေူတ ွေကျာင်း 

မတက်ကပါနဲ ၊ ပညာမသင်ကပါနဲ ၊ မေလ့လာက 

ပါနဲ ။ မတားပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ိုင်ပါတယ်။ 

ဒါေပမဲ့   အြခားေကျာင်းသားလူငယ်ေတွကိုေတာ့ 

ကိုယ်တိုင်လည်း   မဖျက်ဆီးကနဲ ၊   ဖျက်ဆီးေနတဲ့ 

သူေတွကိုလည်း   အားမေပးကပါနဲ ။      ဒါဟာ 

လူတစ်ေယာက်ရဲ             အေြခခံရပိုင်ခွင့်ြဖစ်တဲ ့

လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကားခွင့်ြဖစ်လိုပါပဲ။   ဒါဟာ 

ဒီမိုကေရစီရဲအှစ်သာရအရြဖစ်ပါတယ်။   အဲဒီလို 

ဒီမိုကေရစီအေလ့အကျင့်နဲ    အှစ်သာရကိုေတာင ်

ဖင်နဲေခါင်း     မခွဲတတ်တဲ့သူေတွက    ဒီမိုကေရစ ီ

လိုလားတယ်လိုေြပာေနြခင်းဟာ      ဒီမိုကေရစီနဲ  

လူထုကို  ြဖားေယာင်းြခင်း၊   ေမ ာ်လင့်ချက်အမှား 

ေပးြခင်းနဲ  အသုံးချြခင်းသက်သက်ေတွပါပဲ။ 

ဖွံဖိးပီးိုင်ငံေတွ၊

 ကမ ာ့အင်အားကီးိုင်ငံေတွ

ဒေီနတိုးတက်တဲ ့အင်အားကီးိင်ုငေံတ ွိင်ုင ံ

ကိ ုဘာနဲတည်ေဆာက်ကသလ။ဲ ပညာေခတ်ဆိတုဲ ့

ကာလကီးမှာ ပညာမသင်ကနဲ ၊ ေကျာင်းမသွားက 

နဲ ၊   ေကျာင်းမတက်ကနဲဆိုတဲ ့    အေတွးေတွ၊ 

အေြပာေတ၊ွ  လပ်ုရပ်ေတအွတွက် ေြပာစရာစကား 

ရှာမရပါဘူး။ ဖွံဖိးပီးိုင်ငံေတွ၊ ကမ ာ့အင်အား 

ကီး    ိုင်ငံေတွေတာင်    ပညာနဲိုင်ငံေတာ်ကိ ု

တည်ေဆာက်ေနချန်ိမှာ အခေုကျာင်းမတက်ကနဲ ၊ 

ေကျာင်းမအပ်ကနဲလုိ ေြပာေနသေူတ၊ွ ြဖန်ေဝေန 

တဲမ့ဒီယီာေတကွ  ြမန်မာိင်ုငေံတာ်ကီးကိ ုဘာနဲ  

တည်ေဆာက်ချင်ကသလ ဲ   မစ်းစားတတ်ပါဘူး။ 

လသူားရင်းြမစ်ေတ၊ွ  က မ်းကျင်အသပိညာရှင်ေတ၊ွ 

အတတ်ပညာရှင်ေတ ွ  ြမန်မာိုင်ငံမှာ    ြပည့်စု ံ

လုံေလာက်ေနပီလား စ်းစားစရာပါပဲ။

ေနာက်တစ်ခုက ေကျာင်းသားလူငယ်လူရယ် 

ေတရွဲ အနာဂတ်ခရီးကိ ုထည့ ်သွင်းစ်းစားကဖိုပါ။ 

အခုေကျာင်းတက်ေနတဲ့   ေကျာင်းသားလူငယ ်

လူရယ်ေတွ ေကျာင်းမတက်ကရရင်၊    ေကျာင်း 

မအပ်ရင ်   ဘာလုပ်ကရမှာလဲဆိုတဲ့ေမးခွန်းကိ ု

ေြဖေပးေစချင်ပါတယ်။     ေကျာင်းသားမိဘ 

တစ်ေယာက်အေနနဲြဖစ်ေစ၊ ေကျာင်းသားလူငယ် 

တစ်ေယာက်အေနနဲ ြဖစ်ေစ  ကိယ်ုချင်းစာတရားနဲ  

ဝင်ေရာက်စ်းစားေပးဖို        လိုပါလိမ့်မယ်။ 

ေကျာင်းသားလူငယ်ေတွဆိုတာ     ိုင်ငံေရးရဲ 

ပ်ုေသးုပ်ေတွမဟုတ်ပါဘူး။ ဗုိလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း 

တို   ကီးြပင်းကျင်လည်ခဲ့တဲ ့    ေခတ်ေတာင်မှ 

ေကျာင်းမတက်ဘဲ ေနခ့ဲကသလား။ ပညာဆုိတာ 

အသုံးချတတ်ရင်   ဘယ်ေနရာမဆို   အသုံးဝင် 

ပါတယ်။ ကုိယ်တုိင်က ပညာတတ်ဖုိပဲလုိပါတယ်။   

ပညာမတတ်ရင်သာ  အေကာင်းအဆိုး   စ်းစား 

ေတွးေခ မ နဲ  အကျိးဆက်ကိ ု  နားမလည်ိုင်ဘဲ 

သူတစ်ပါးကိးဆွဲရာ ကေနကရတာပါ။

ဒေီတာ ့ေကျာင်းသားလငူယ်ေတ ွပညာရှာက၊ 

ပညာသင်က၊  ေကျာင်းေတ ွ  တက်ကတာဟာ 

ိုင်ငံေရးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။    လူငယ်ေတွ 

အနာဂတ် ဘဝ၊  ိင်ုငရံဲအနာဂတ်ဘဝေတအွတွက်ပ ဲ

ြဖစ်ပါတယ်။  တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊   တစ်ဖဲွအကျိး 

စီးပွားအတွက ်   မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်ေတာင်ေမွး 

တစ်ဆုံး    ြမင်တတ်ဖိုထက ်   မျက်စိတစ်ဆုံးြမင ်

တတ်ကဖို အကြံပပါရေစ။ ဒါကိ ု ကိယ်ုကျိးသမား 

ေတွ၊  ိုင်ငံေရး   အသုံးချလိုသူေတွနဲ    သူတစ်ပါး 

ကိးဆွဲရာကေနသူေတွရဲ    အတ ဆ ေနာက် 

ေဝေလေလမြဖစ်ကဖို   တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ 

သူအကျိး၊   ကိယု့အ်ကျိး၊   အများအကျိး အကား 

မှန်ကန်တဲ့ေရးချယ်မ ၊  ဆုံးြဖတ်မ ၊   လုပ်ေဆာင်မ  

ြဖစ်ဖိုလိုအပ်ပါေကာင်း တိုက်တွန်းပါရေစ။      ။



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

နယူးေဒလီ    ိုဝင်ဘာ    ၇ 

အိ ိယိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀၈၅၃ ဦး ထပ်မံစစ်ေဆး 

ေတွရှိခဲ့ရာ ိုင်ငံအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသ ူ

ေပါင်း ၃၄၃၅၅၅၃၆ ဦးအထိ ြမင့်တက်လာေကာင်း 

အိ ိယကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏    ေနာက်ဆုံးရ 

ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတူ လွန်ခ့ဲေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုိဗစ်-

၁၉ ေရာဂါေကာင့်  ၅၂၆ ဦး  ထပ်မံေသဆုံးခဲ့ရာ 

ိုင်ငံအတွင်း၌ အဆိုပါေရာဂါေကာင့် ေသဆုံးသူ 

ေပါင်း ၄၆၀၇၉၁ ဦးရှိလာသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲလူနာ ၁၄၄၈၄၅ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

လနူာ ၁၂၄၃၂ ဦး ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့် 

အတွက်   ေဆးုံများမ ှ   ြပန်လည်ဆင်းသွားခဲ့ရာ 

ကျန်းမာေရးအေြခအေနြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာ 

သူေပါင်း ၃၃၇၄၉၉၀၀ ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဝါရှင်တန်    ိုဝင်ဘာ    ၇ 

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

အလုံးေရ ၄၂၉၄၄၂၅၀၈ လုံးထိုးံှေပးပးီြဖစ်ေကာင်း 

ှင့်    ိုင်ငံတစ်ဝန်းသို   ကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ 

၅၃၃၀၁၉၅၄၅ လံုး ြဖန်ချေိပးထားေကာင်း အေမရိကန် 

ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးစင်တာက    ယေန  

သတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ    အေမရိကန်ြပည်သူ 

၂၂၃၂၄၅၁၂၁ ဦးသည် ကာကွယ်ေဆးတစ်ကမ်ိ ထုိးံှမ  

ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၁၉၃၆၂၇၉၂၉ ဦးသည် ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်တွင် 

Moderna ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး၊ Pfizer 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့် Johnson & 

Johnson ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများကိ ု

အသုံးြပလျက်ရှိသည်။ 

ထုိြပင် ြပည်သူ ၂၃ ဒသမ ၂ သန်းသည် တတိယ 

အကိမ်     ကာကွယ်ေဆးထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူ 

ထားပီးြဖစ်သည်။ 

Moderna ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးှင့် 

Johnson & Johnson ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ် 

ေဆးများကို အေမရိကန် ကျန်းမာေရးအာဏာပိုင ်

များက ထပ်ေဆာင်းထိုးှံမ ခံယူရန် ေအာက်တိုဘာ 

၂၀ ရက်တွင် အတည်ြပခဲ့ေကာင်း သိရသည်။ 

ကိုးကား- စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဝါရှင်တန်    ိုဝင်ဘာ    ၇ 

အေမရိကန်ိုင်ငံ တက ဆက်ြပည်နယ်၌ 

ကျင်းပသည့်    ဂီတပွဲေတာ်တစ်ခုတွင ်

လူအုပ်ပိကျမ ေကာင့် ရှစ်ဦးအနည်းဆုံး 

ေသဆုံးခဲေ့ကာင်း ယေနသတင်းများအရ 

သိရသည်။ 

အဆိုပါဂီတပွဲေတာ်ကို ိုဝင်ဘာ ၅ 

ရက်ှင့် ၆ ရက်   ှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ ့

သည်။

ဂီတပွဲေတာ်၏ ဖွင့်ပွဲည၌ ပရိသတ် 

၅၀၀၀၀ ခန်         လာေရာက်ကည့် က 

သည်။

အခင်းြဖစ်ပွားပုံမှာ ရက်ပ်ပါစတား 

ထရာဗစ်စေကာ့   သီဆိုေဖျာ်ေြဖစ် 

လူငယ်တစ်စုက ပရိသတ်များအကား 

တိုးေဝှကာ         စင်တင်ခုံအေရှသို 

သွားေရာက်စ ်    ပရိသတ်အချင်းချင်း 

စု ပံတိုးမ ေကာင့်     လူအုပ်ပိကျမ  

လန်ဒန်    ိုဝင်ဘာ    ၇ 

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌     လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၃၀၆၉၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိခဲ့ရာ ဗိုင်းရပ်စ ်

ကူးစက်ခံရသူေပါင်း  ၉၂၇၂၀၆၆  ဦး 

ရှိလာပီြဖစ်ေကာင်း    တရားဝင်ကိန်း 

ဂဏန်းများအရ သိရသည်။ 

အလားတူ      ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်မ ေကာင့်  ၁၅၅ ဦး  ထပ်မံ 

ေသဆုံးခဲ့ရာ    အဆိုပါေရာဂါေကာင့် 

ေသဆုံးသူေပါင်း   ၁၃၁၇၄၃   ဦးရှိလာ 

သည်။ 

လက်ရှိတွင်         ေဆးုံများ၌ 

ေဆးကသုမ ခယံေူနသ ူ၉၁၆၀ ရိှေကာင်း 

သိရသည်။ 

ဗိတိန်အစိုးရက  ကာကွယ်ေဆး 

အပိုေဆာင်းထိုးှံမ   လုပ်ငန်းစ်များကိ ု

အရိှန်အဟန်ုြမင့်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ် 

လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မ အေရအတွက် 

ဆက်လက်ြမင့်တက်ေနဆဲြဖစ်သည်။

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် ြပည်သ ူ

၈၇ ရာခိုင် န်းေကျာ်သည်    ကာကွယ် 

ေဆးပထမအကမ်ိ ထိုးံှမ ခယံူပီးြဖစ်ပီး 

၇၉ ရာခိုင် န်းသည်      ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်  ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။  ၁၆ 

ရာခိုင် န်းေကျာ်သည်   ကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ်     ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။ 

ြပည်သူများ၏ လူမ စီးပွားဘဝ မူလ 

အေြခအေနသို    ြပန်လည်ေရာက်ရှိရန ်

ဗိတိန်၊   တုတ်၊   ဂျာမနီ၊   ုရှားှင် ့

အေမရိကန်ိုင်ငံများက ကာကွယ်ေဆး

ထိုးှံမ လုပ်ငန်းစ်များကိ ုအရှိန်အဟုန် 

ြမင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

၂၀၂၃ ခုှစ်တွင် ှစ်ိုင်ငံအြပန်အလှန်ကုန်သွယ်မ  အေမရိကန်ေဒ လာ 

ငါးဘီလီယံအထိ တိုးြမင့်ရန် အီရန်ှင့် ပါကစ တန်ိုင်ငံတို သေဘာတူညီ
တီဟီရန်    ိုဝင်ဘာ    ၇

အီရန်ိုင်ငံှင့် ပါကစ တန်ိုင်ငံတိုသည် ၂၀၂၃ ခုှစ် 

တွင် ှစ်ုိင်ငံအြပန်အလှန်ကုန်သွယ်မ ကုိ အေမရိကန် 

ေဒ လာ ငါးဘီလီယံအထိ တုိးြမင့်ရန် သေဘာတူညီ 

ခဲ့ကေကာင်း အီရန်ိုင်ငံ စက်မ ၊ သတ တွင်းှင့် 

ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီး     ရီဇာဖာတီမီအာမင်က 

ယမန်ေနတွင် ေြပာကားသည်။

အီရန်ိုင်ငံှင့်      ပါကစ တန်ိုင်ငံတိုအကား 

စီးပွားေရးဆိင်ုရာပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ တိုးြမင့ ်

ေဆာင်ရက်ရန်အတွက်     ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

အတားအဆီးများကို   ပါကစ တန်ိုင်ငံှင့်အတူ 

ဖယ်ရှားရန ်   အသင့်ရှိပါေကာင်း   အီရန်ိုင်ငံ၏ 

မိေတာ်တီဟီရန်၌ ကျင်းပသည့ ် (၉)ကိမ်ေြမာက ်

အီရန်-ပါကစ တန်    ပူးတွဲကုန်သွယ်မ ေကာ်မတီ  

အစည်းအေဝးတွင ်အီရန်ိုင်ငံ စက်မ ၊ သတ တွင်း 

ှင့်  ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီး  ရီဇာဖာတီမီအာမင်က 

ေြပာကားသည်။

ပါကစ တန်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက ်

အီရန်ိုင်ငံ၌     ရင်းှီးြမပ်ှံမ များ    အဆင်ေြပ 

ေချာေမွေစမည့ ်    တိကျေသာ  အစီအစ်တစ်ခု 

လိအုပ်သည်ဟလုည်း ှစ်ုိင်ငစံလံုးက အေလးထား 

ေြပာကားခဲ့ေကာင်း          ရီဇာဖာတီမီအာမင်က 

ေြပာကားသည်။

အီရန်ိုင်ငံှင့်      ပါကစ တန်ိုင်ငံတိုအကား  

ကုန်သွယ်မ ဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို  ေြဖရှင်းရန ်

ဆက်ဆံေရးုံးှစ်ုံး    တည်ေဆာက်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းှင့ ်    အဆိုပါုံးှစ်ုံးတည်ေဆာက်မ  

ကို  သုံးလအတွင်း  ပီးစီးမည်ဟု  အီရန်ိုင်ငံက 

ေမ ာ်လင့်ထားေကာင်း     ရီဇာဖာတီမီအာမင်က 

ထပ်ေလာင်းေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်      ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူညီထားခဲ့သည့ ်

လွတ်လပ်ေသာ    ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာအစီအစ ်

များကိုလည်း     အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည ်

ြဖစ်ေကာင်းလည်း ရဇီာဖာတမီအီာမင်က မှတ်ချက် 

ြပေြပာကားသည်။

အရီန်ိင်ုငှံင့ ်ပါကစ တန်ုိင်ငံတုိသည် ှစ်ိင်ုင ံ

ပူးေပါင်း၍ အထူးြပလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများကို  

ဖွဲစည်းရန ်   စီစ်ထားပီး   အဆိုပါလုပ်ငန်းအဖွဲ 

အစည်းများက ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အေကာက်အခွန် 

လုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ် 

ေရးလုပ်ငန်းှင့် ှစ်ိုင်ငံကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ချဲထွင်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ ရပ်များကို ညိ  င်းေဆွးေွး 

မည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ၊ ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အိ ိယိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၁၀၈၅၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ  

အေမရကိန်ိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ ၄၂၉ သန်း ထိုးံှေပးပီးြဖစ်

အေမရိကန်ိုင်ငံ ဂီတပွဲေတာ်တစ်ခု၌

လူအုပ်ပိကျမ ေကာင် ့ရှစ်ဦးအနည်းဆုံးေသဆုံး

ြဖစ်ပွားကာ  ရှစ်ဦးအနည်းဆုံး ေသဆုံး 

ပီး ၁၇ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ ်

သည်။ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ       ရရှိသူများကိ ု

ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲများက     နီးစပ်ရာ 

ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ခဲ့ရသည်။ 

ကိုးကား- အင်န်အိတ်ချ်ေက 

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဗိတိန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ 

၃၀၆၉၃ ဦး ထပ်မံေတွရှိ 



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

တီဟီရန်   ိုဝင်ဘာ   ၇

အီရန်ိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခရံသ ူ၆၈၀၃ ဦး ထပ်မေံတွရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

တွင် ကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၅၉၈၀၂၆၀ ရိှလာေကာင်း   အရီန် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက  သတင်းထုတ်ြပန်သည်။

ထိုြပင်   အီရန်ိုင်ငံ၌  လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်    ေသဆုံးသူ ၁၂၀ ရှိြခင်းေကာင့ ်

လက်ရှိတွင ်ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း ၁၂၇၁၇၃ ဦးရှိလာေကာင်း 

သိရသည်။

အရီန်ိင်ုင ံကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေြပာကားချက်အရ 

တက်ရ ကန်    ိုဝင်ဘာ   ၇

ဥဇဘက်ကစ တန်ုိင်ငံသည် အိမ်နီးချင်း အာဖဂန်နစ တန်ုိင်ငံ 

အား တတ်ိင်ုသမ  အေထာက်အပံမ့ျား ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ဥဇဘက်ကစ တန်ိင်ုင ံသမ တ ရှက်ဗ်ကတ်မယီာဇယီိယုက်ဗ်က 

ကတိကဝတ်ြပ ေြပာကားသည်။

ဥဇဘက်ကစ တန်သမ တသည်  ယမန်ေနတွင်  ြပလပ်ုသည့ ်  

၎င်း၏   ကျမ်းသစ ာကျန်ိဆိပဲွု  အခမ်းအနား၌ အထက်ပါအတိင်ုး   

မှတ်ချက်ြပေြပာကားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ရှက်ဗ်ကတ်မီယာဇီယိ ု

ယက်ဗ်သည် မအဲေရအတွက်အားလုံး၏ ၈၀ ရာခိင်ု န်းေကျာ်ြဖင့ ်

ေအာက်တိဘုာ ၂၄ ရက် ေရးေကာက်ပဲွတွင် အိင်ုရရိှကာ သမ တ 

အြဖစ် ေရးချယ်ခံခ့ဲရပီး  ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ြပန်လည် 

ေရးချယ်ခံခဲ့ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။

ဥဇဘက်ကစ တန်သမ တက မိမိိုင်ငံအေနြဖင့ ်အာဖဂန် 

ကွာလာလမ်ပ ူ  ိုဝင်ဘာ   ၇ 

မေလးရှားိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခရံသ ူ

၄၇၀၁ ဦး ထပ်မစံစ်ေဆးေတွရိှခဲရ့ာ ိင်ုင ံ

အတွင်း၌ အဆိပုါေရာဂါေကာင့် ဗိင်ုးရပ်စ် 

ကူးစက်ခရံသေူပါင်း ၂၅၀၁၉၆၆ ဦး ရိှလာ 

ေကာင်း  မေလးရှားကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

ဌာနက ယေနသတင်းထုတ်ြပန်သည်။ 

ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၉၂၅၆ ဦးရှိလာ

အဆိုပါ  ေရာဂါထပ်မံကူးစက်ခံရ 

သူများအနက် ၂၈ ဦးသည် ုိင်ငံရပ်ြခားမှ 

ြပန်လည်     ေရာက်ရှိလာသူများြဖစ်ပီး 

ကျန် ၄၆၇၃ ဦးသည်   ြပည်တွင်း၌ 

ကူးစက်ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း ကျန်းမာ ဘဂ ဒက်   ိုဝင်ဘာ   ၇

အီရတ်ဝန်ကီးချပ်   မူစတာဖာအယ်လ်ကာဒီမီအား   ယေနနံနက်အေစာပိုင်းက  

ဒန်ုးေလယာ်ြဖင့ ်လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ရန် ကိးပမ်းလပ်ုေဆာင်ခဲေ့သာ်လည်း   ထခိိက်ု 

ဒဏ်ရာရမ  တစ်စုံတစ်ရာမ မရှိဘဲ အသက်ရှင်လွတ်ေြမာက်သွားေကာင်း အီရတ် 

တပ်မေတာ်က ေြပာကားသည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ  တစ်စုံတစ်ရာမ မရှိ

မိေတာ်ဘဂ ဒက်မိလယ်ေကာင်တွင ်   အခိုင်အမာတည်ေဆာက်ထားသည့ ်

အစိမ်းေရာင်ဇုန်အတွင်းရှ ိဝန်ကီးချပ် အယ်လ်ကာဒီမီ၏ေနအိမ်ကိ ုယေန  အုဏ် 

တက်ချနိ်က ဒုန်းေလယာ်ြဖင့ ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ေသာ်လည်း ဝန်ကီးချပ်သည် ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှမ  တစ်စံုတစ်ရာမ မရိှဘဲ အသက်ရှင်လွတ်ေြမာက်ခ့ဲေကာင်း အီရတ် ပူးတဲွ 

စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲမ မီဒီယာုံးက ေကညာချက်တစ်ရပ်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။

အီရတ်လံု ခံေရးတပ်ဖဲွသည် အခင်းြဖစ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ လုိအပ်ေသာအစီအမံ 

များကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေကာင်း ေကညာချက်တွင ်ထပ်မံေဖာ်ြပထားသည်။

ေတာင်းဆို

တိက်ုခိက်ုမ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေနာက် မကာမအီချန်ိအတွင်း ဝန်ကီးချပ်အယ်လ်ကာဒမီ ီ

က “ေနေကာင်းပါတယ်”ဟု ၎င်း၏ တွစ်တာစာမျက်ှာေပ တွင် ေရးသားေဖာ်ြပပီး 

အီရတ်ိုင်ငံအတွက် လုံ ခံေရးြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ရန ်ေတာင်းဆိုလိုက်သည်။

ယင်းတိက်ုခိက်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ မည်သမူည်ဝါ၏ လက်ချက်ြဖစ်သည်ကိ ုလက်ရိှ 

အချနိ်အထိ မသိရေသးေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန် - ေဂျတီ

အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုငအံား အေထာက်အပ့ံများေပးရန် ဥဇဘက်ကစ တန်သမ တ ကတြိပ
နစ တန်ိင်ုင၏ံ ငမ်ိးချမ်းေရးှင့ ်တည်ငမ်ိေရး ြပန်လည်ရရိှေရး 

ကုိ အကူအညီေပးရန် နညး်လမး်ေပါငး်စံုြဖင့် ဆက်လက် 

အေထာက် အပံေ့ပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်းလည်း ေြပာကားသည်။

လက်ရိှတွင် အာဖဂန်နစ တန်ိင်ုင၏ံ လုံ ခံေရးအေြခအေန 

သည် မတည်မငမ်ိြဖစ်လျက်ရိှေနဆြဲဖစ်ပီး ယင်းမှာ ေဒသတွင်း 

တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ ထိန်းသိန်းရာတွင် ဥဇဘက်ကစ တန် 

သမ တ  ရှက်ဗ်ကတ်မယီာဇယီိယုက်ဗ်အတွက် စန်ိေခ မ တစ်ရပ် 

ြဖစ်ေနသည်။ ထိုြပင ်ဥဇဘက်ကစ တန်ိုင်ငံသည် အစ လာမ စ် 

အစွန်းေရာက်များှင့်   မူးယစ်ေဆးဝါးများ  ိုင်ငံအတွင်း 

ဝင်ေရာက်လာိုင်သည့်အေြခအေနှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - အင်န်အိတ်ချ်ေက

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်

မေလးရှားိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၄၇၀၁ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင်ကန်ိးဂဏန်း 

များအရ သိရသည်။ 

အလားတူ  လွန်ခဲ့ေသာ  ၂၄  နာရီ 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကူးစက်မ  

ေကာင့် ၅၄ ဦး ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ အဆိပုါ 

ေရာဂါေကာင် ့ေသဆုံးသူေပါင်း ၂၉၂၅၆ 

ဦးရှိလာသည်။ 

သိုေသာ် လွန်ခဲေ့သာ ၂၄ နာရအီတွင်း 

ေရာဂါမှ   ြပန်လည်ကျန်းမာလာသည့် 

အတွက် ၅၃၈၂ ဦး ေဆးုမံျားမှ ဆင်းသွား 

ခဲ့ရာ ကျန်းမာေရးအေြခအေန ြပန်လည် 

ေကာင်းမွန်လာသူေပါင်း ၂၄၀၇၂၀၅ ဦး 

ရှိေကာင်း သိရသည်။ 

လက်ရှိအချနိ်အထိ ပိုးေတွဆဲလူနာ 

၆၅၅၀၅ ဦးရှိပီး ၅၄၄ ဦးသည် အထူး 

ကပ်မတ်ကုသေဆာင်များ၌     ေဆးဝါး 

ကုသမ ခံယူေနရပီး ယင်းတုိအနက် ၂၈၀ 

သည်   အသက် ှအေထာက်အကူြပ 

ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရသည်။

၇၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်း ထိုးှံမ ခံယူပီး

လက်ရှိအချနိ်အထိ   ြပည်သူ  ၇၈ 

ဒသမ ၃ ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး 

ပထမအကိမ် ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ပီး ၇၅ 

ဒသမ ၅ ရာခိုင် န်းသည် ကာကွယ်ေဆး 

ှစ်ကိမ်      ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်ေကာင်း 

သိရသည်။ 

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

ဒုန်းေလယာ်ြဖင့် လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ရန်ကိးပမ်းမ မှ 

အီရတ်ဝန်ကီးချပ် အသက်ရှင်လွတ်ေြမာက်

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ခံရသူေပါင်း ၅ ဒသမ ၉၈ သန်းေကျာ်ရှိလာ
အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးုအံသီးသီးမှ ဆင်းခွင့ရ်ရိှသ ူစစုေုပါင်း ၅၅၈၈၅၄၅ ဦးရိှလာ 

ေကာင်းှင့ ်အထူးကပ်မတ်ကသုေဆာင်များ၌ ေဆးဝါးကသုမ  

ခံယူလျက်ရှိသူစုစုေပါင်း ၃၇၁၃ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

အီရန်ိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး တစ်ကိမ် 

ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၄၉၇၇၇၂၈ ဦးရှိေကာင်းှင့ ်ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆး ှစ်ကမ်ိထိုးံှပီးသစူစုေုပါင်း ၃၈၄၃၅၂၉၇ 

ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

ကိုးကား - ဆင်ဟွာ 

ဘာသာြပန် - အလင်းသစ်



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

စင်ကာပ ူ  ိုဝင်ဘာ   ၇ 

စင်ကာပူိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ 

နာရီအတွင်း    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကူးစက်ခံရသူ ၃၀၃၅ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရိှခ့ဲရာ   ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ 

သူေပါင်း ၂၁၅၇၈၀ ရှိလာသည်။ 

ယင်းတိုအနက်   ငါးဦးသည် 

ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှြပန်လည်ေရာက်ရိှ 

လာသူများြဖစ်ပီး ကျန် ၃၀၃၀ 

သည် ေဒသတွင်း ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူများြဖစ်ေကာင်း စင်ကာပူ 

ေမာ်စကို    ိုဝင်ဘာ    ၇

ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခရံသ ူ၃၉၁၆၅ ဦးရိှြခင်းေကာင့ ်ိင်ုင ံ

တစ်ဝန်းတွင် ကူးစက်ခံရသူစုစုေပါင်း ၈၇၉၅၀၉၅  

ဦး ရိှလာေကာင်း  ုရှားုိင်ငံ၏    ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ေစာင့်ကည့ေ်ရးှင့ ်တုံြပန်ေရးစင်တာ၏ ေြပာကား 

ချက်အရ သိရသည်။

ုရှားိုင်ငံတစ်ဝန်း၌    လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသ ူ၁၁၇၉ 

ဦး     ထပ်မံေတွရှိခဲ့သြဖင့ ်    ေသဆုံးသူစုစုေပါင်း 

၂၄၆၈၁၄  ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ထိုြပင် ရှုားိင်ုင၌ံ လွန်ခဲသ့ည့တ်စ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ  ြပန်လည်ကျန်းမာလာသြဖင့ ်

ေဆးံုအသီးသီးမှ ဆင်းခွင့်ရရိှသူ ၂၆၈၀၆ ဦး ထပ်မံ 

ေတွရှိြခင်းေကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည် 

ကျန်းမာလာသူစုစုေပါင်း  ၇၅၆၁၉၇၈  ဦး    ရှိလာ 

ေကာင်း သိရသည်။

မိေတာ်ေမာ်စကိသုည် ရှုားိင်ုင၌ံ ကိဗုစ်-၁၉ 

ေရာဂါကူးစက်ခံရမ အများဆုံးေဒသြဖစ်ပီး  လွန်ခဲ့ 

သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခ ံ

ရသူ ၄၉၇၅ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်  မိေတာ်တစ်ဝန်း၌ 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခရံသစူစုေုပါင်း ၁၈၆၁၆၂၄ 

ဦးရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ုရှားိုင်င ံ    မီဒီယာများ၏   ေဖာ်ြပချက်အရ 

လူဦးေရ သန်း ၆၀ ေကျာ်သည်    ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး   အနည်းဆုံး တစ်ကိမ်ထိုးှံပီးြဖစ ်

ေကာင်းှင့် ၅၇ သန်းေကျာ်သည် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်း သိရ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

အန်ကာရာ  ိုဝင်ဘာ   ၇

တူရကီိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၄၇၄ ဦးရှိြခင်းေကာင့ ်

ိင်ုငတံစ်ဝန်းတွင် ကူးစက်ခရံသ ူစစုေုပါင်း ၈၂၆၃၇၅ 

ဦးရိှလာေကာင်း တရူကကီျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနက 

ယေနတွင် ေြပာကားသည်။

ထိုြပင ်တူရကီိုင်ငံ၌   လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက် 

အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်ေသဆုံးသူ ၂၀၃ 

ဦး ထပ်မေံတွရိှရသြဖင့ ် ေသဆုံးသစူစုေုပါင်း ၇၁၉၂၇ 

ဦးရှိလာေကာင်းှင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမှ     ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ 

၃၀၅၈၄ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

တူရကီုိင်ငံသည် တုတ်ုိင်ငံထုတ် Sinovac 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ိုင်ငံအတွင်း 

အေရးေပ အသံုးြပရန် တူရကီကျန်းမာေရးအာဏာ 

ပိင်ုများက အတည်ြပေပးခဲ့ပီးေနာက် ိင်ုငတံစ်ဝန်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ အစီအစ်

ကို ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင ်တူရကီိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆးတစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၅၅ 

ဒသမ ၆၁ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်ထိုးှံပီးသူစုစုေပါင်း ၄၉ 

ဒသမ ၁၅ သန်းေကျာ်ရှိေကာင်းှင့ ် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအလုံးေရ စစုေုပါင်း ၁၁၇ ဒသမ 

၃၁ သန်းေကျာ်    အသုံးြပပီးြဖစ်ေကာင်း   သိရ 

သည်။

ကိုးကား-ဆင်ဟွာ

 ဘာသာြပန်-အလင်းသစ်

ဆိုးလ်    ိုဝင်ဘာ    ၇ 

ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရက     Pfizer 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ       ကာကွယ်ေဆး 

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၃၀၃၅ ဦး ထပ်မံေတွရှိ
ကျန်းမာေရး    ဝန်ကီးဌာနက 

ဆိုသည်။ 

လူနာ ၁၆၆၆ ဦးသည်  ေဆးုံ 

များ၌ ေဆးဝါးကသုမ ခယံေူနရပီး 

ယင်းတိုအနက် ၂၉၉ ဦးသည် 

အသက် ှ     အေထာက်အကူြပ 

ကိရိယာများ        တပ်ဆင်ထားရ 

သည်။

၁၂ ဦး ထပ်မံေသဆုံး

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ      ကူးစက်မ  

ေကာင့် ၁၂ ဦး   ထပ်မေံသဆုံးခဲရ့ာ 

အဆိပုါေရာဂါေကာင့်  ေသဆုံးသ ူ

ေပါင်း ၄၈၀ ရှိပီြဖစ်သည်။ 

ိုင်ငံလူဦးေရ ၈၅ ရာခိုင် န်း 

သည်    ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ ်

ထိုးှံမ ခံယူပီးြဖစ်သည်။       ၁၇ 

ရာခိုင် န်းသည်   ကာကွယ်ေဆး 

တတိယအကိမ်ထိုးှံမ     ခံယူပီး 

ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကား- ဆင်ဟွာ

ဘာသာြပန-် ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

တူရကီိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသ ူ၂၇၄၇၄ ဦးရှိလာ

ုရှားိုင်ငံ၌ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၉၁၆၅ ဦးရှိလာ

ေတာင်ကိရုီးယားအစိုးရက Pfizer ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ေသာက်ေဆးအလုံးေရ ခနုစ်ေသာင်း ဝယ်ယမူည်
ေသာက်ေဆးအလုံးေရ    ခုနစ်ေသာင်း 

ဝယ်ယမူည်ြဖစ်ေကာင်း ကိရုီးယား ေရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး     ေအဂျင်စီက 

ယမန်ေနတွင် ေြပာသည်။ 

အဆိုပါ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ ်

ေဆး ေသာက်ေဆးအမျိးအစားြဖစ်သည့် 

Paxlovid ေဆးသည် ေရာဂါလက ဏာများ 

ြပင်းထန်စွာခံစားေနရသည် ့  လူနာများ 

အား ေရာဂါခုခံိုင်စွမ်း ပိုမိုြမင့်တက်ေစ 

ပီး ေသဆုံးမ  န်းကို   ၈၉ ရာခိုင် န်း 

ေလ ာ့ချေပးုိင်ေကာင်း လက်ေတွစမ်းသပ် 

မ ရလဒ်များအရ သိရသည်။ 

ထိုြပင် ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရက 

Merck & Co ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေဆး ေသာက်ေဆးအလုံးေရ ှစ်သိန်း 

ဝယ်ယူရန်ကိုလည်း      အဆိုပါေဆးဝါး 

ကုမ ဏီှင့် သေဘာတူညီပီးြဖစ်သည်။

 ေတာင်ကိရုီးယားအစိုးရက ကိဗုစ်-

၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးေသာက်ေဆး

အမျိးအစားများ ဝယ်ယူရန် ဝမ် ၃၆ 

ဒသမ ၂ ဘလီယီ ံ   (အေမရကိန်ေဒ လာ 

၃၀ ဒသမ ၆၃ သန်း) ကိ ုသုံးစဲွခွင့်ြပထား 

သည်။ 

Pfizer ေဆးဝါးကုမ ဏီက ထုတ်လုပ် 

သည့် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

Paxlovid ကို ေရာင်းချရန် ိုင်ငံေပါင်း 

၉၀ ှင့် ေဆွးေွးညိ  င်းလျက်ရိှေကာင်း 

Pfizer ကမု ဏမှီ အမ ေဆာင်အရာရိှချပ် 

အဲလ်ဘတ် ဘိုရာက ဆိုသည်။

ကိုးကား- စီအင်န်ေအ

ဘာသာြပန်- ေအာင်ေကျာ်ေကျာ ်

ကမ  ာတစ်ဝန်း
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ 
ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ

၂၅၀၄၁၁၄၂၀  ဦး

ေသဆုံးသူ

၅၀၆၂၉၆၀  ဦး

ြပန်လည်ကျန်းမာလာသူ
၂၂၆၆၇၃၇၅၂ ဦး



ိုဝင်ဘာ  ၈၊   ၂၀၂၁

၁။ ဒီမုိကေရစီကျင့်စ်အရ   လူတုိင်းမှာ  လွတ်လပ်စွာေြပာဆုိခွင့်၊ 

လပ်ုကိင်ုခွင့၊် ေနထိင်ုခွင့ရိှ်ကပါသည်။  ထိလွုတ်လပ်မ သည် သူတစ်ပါး 

အား      မထပိါးေစရပါ။     မမိှိင့ ်  သေဘာထားအယအူဆမတသူကုိူ 

လည်း ကဲွလဲွခွင့်ေပးရပါသည်။ မတားဆီးရ၊ မထိပါးရပါ။  သိုရာတွင်  

ယခအုခါ  ဒမီိကုေရစ ီ လူအခွင့အ်ေရးကိ ု အေကာင်းအမျိးမျိးြပကာ 

အြခားသမူျားအား   အပ်ုစဖဲွုအတင်းအကျပ်ြပြခင်း၊   ေှာင့ယှ်က်ြခင်း၊ 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းများအထ ိ    ဥပေဒကိ ု    ချိးေဖာက်မ အချိ     ရိှလာခဲ ့

ပါသည်။  စည်းကမ်းမရှိလ င်   ဒီမိုကေရစ ီပျက်စီးိုင်ပါသည်။ 

၂။ ိင်ုငေံတာ်တည်ငမ်ိေအးချမ်းေရးှင့ ် ြပည်သလူထူ ုေဘးကင်း 

 “ြပည်သူသို ေမတ ာရပ်ခံချက”်

လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတိုကိ ုေှာင့ယှ်က်၊ တားဆီး၊ ဖျက်ဆီး 

ေသာ ကျးလွန်မ များကိ ုထေိရာက် ဟန်တားမည့ ်ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ြဖင့် ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရက်ကရပါမည်။ 

၃။ တရားမ တြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း၊ တန်းတူညီမ ြခင်း၊ ေအးချမ်း 

လုံ ခံြခင်းကိ ု  လိုလားကသည့ ်   က ်ုပ်တို ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးက   

ဥပေဒမဲက့ျးလွန်သမူျားကိ ု    လက်မခံကုသံာမက   ိင်ုငလံမူျိးအကျိး 

အတွက် ပူးေပါင်းလက်တဲွကာ  တားဆီးပယ်ရှားကပါရန်  ေမတ ာရပ်ခ ံ

အပ်ပါသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇ 

မူးယစ်ေဆးဝါး   တားဆီးှိမ်နင်း 

ေရးရတဲပ်ဖဲွမှ တပ်ဖဲွဝင်များ ပါဝင် 

ေသာ ပူးေပါင်းအဖွဲသည် ယမန် 

ေနနံနက် ၁၁ နာရီတွင် ြပည်ကီး 

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအေနြဖင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ    ကာကွယ်၊ 

ထိန်းချပ်၊  ကုသေရး  ပစ ည်း 

များကို  နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးမ ှ

ေနစ်    လွယ်ကူေချာေမွစွာ 

စစ်ေဆး  ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ 

ယေနတွင်     နယ်စပ်(ြမဝတီ၊ 

ချင်းေရ ေဟာ်)တွင် ကုမ ဏီ သုံးခု 

တိုမှ Protective Goggle အခု 

၅၀၀၊ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက ်

အခု ၈၀၊  Shoe Cover ၂၀၀ ကီလုိ 

ဂရမ်၊ ှာေခါင်းစည်း ၃၆၄၀၅ 

ကီလိုဂရမ်၊     တစ်ကိုယ်ေရသုံး 

ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ    ၁၀၀၀၊ 

ေအာက်ဆီဂျင်အရည်   ၁၅၂၈၅ 

ကုဗမီတာတိုအား ထုတ်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်

ြပည်ကီးတံခွန်ှင့် သဃ  န်းက န်းမိနယ်တို၌ မူးယစ်ေဆးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ

တံခွန်မိနယ် ၇၄ လမ်းှင့် ၁၁၈ 

လမ်းေထာင့်ရှိ တည်းခိုခန်းအနီး 

တွင် မေအးသန်း၊  ေဇာ်မိုးသန်း၊ 

ဦးသန်းမင်း၊     မစန်းစန်းရီှင့် 

မရီရီစိုးတိုကိ ုမူးယစ်ေဆးဝါးများ 

လ ဲေြပာင်းလက်ခေံဆာင်ရက်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း သတင်းအရ  စစ်ေဆး 

ရှာေဖရွာ မေအးသန်းထမှံ ဘန်ိးြဖ 

သုည ဒသမ ၄၄ ကီလို၊  စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား  ၁၁၄၀၀  ကို 

လည်းေကာင်း၊ အလားတူ ယင်းေန  

ညေန ၄ နာရခဲွီတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

တားဆီးှိမ ်နင်းေရးရဲတပ်ဖွဲမ  ှ

တပ်ဖဲွဝင်များပါဝင်ေသာ  ပူးေပါင်း 

အဖွဲသည် သဃ  န်းက န်းမိနယ ်

(ဆ/က)ရပ်ကွက် သမာဓ(ိ၄)လမ်း 

အမှတ်(၁၂)      (၃)လ ာေန 

ဝင်းမင်းထိက်ု(ခ)ေပသီး၏ ေနအမ်ိ 

တိုက်ခန်းကို   ရှာေဖွရာ   စိတ်က  

ူးသွပ်ေဆးြပား ၇၅၇၀၊ အိုက်စ် 

သုည  ဒသမ  ၀၃၂  ကီလိုကို 

လည်းေကာင်း  သိမ်းဆည်းရမိခဲ ့

သြဖင့ ် ၎င်းတိုအား   မူးယစ်ေဆးဝါး 

ှင့ ်     စတ်ိကိ ု    ေြပာင်းလေဲစေသာ 

ေဆးဝါးများဆိုင်ရာ   ဥပေဒအရ 

အေရးယူထားေကာင်း     သိရ 

သည်။ 

ရဲြပန်ကား

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကုသေရး

 ေဆးှင့် ေဆးပစ ည်းများ

 ေနစ်စစ်ေဆးထတ်ုေပးလျက်ရိှ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ဖို 

စနစ်တကျ လက်ေဆးစို



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

 ေကျာဖုံးမ ှ

တရားခံ  ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီှင့ ်

အတူ    အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ ှင့် 

လုပ် ကံသတ်ြဖတ်မ များတွင် အသုံးြပ 

လျက်ရိှသည့် AK-47 ေသနတ် ေြခာက်လက်၊ 

M-16 ေသနတ် ရှစ်လက်၊ ၁၂-ဗို ေသနတ် 

ှစ်လက်၊ ေဒသ ရလုပ်ေသနတ်  တစ်လက်၊ 

ကျည်အိမ် ၁၈ ခုတုိအား  အဆုိပါ ှစ်ထပ် 

တိုက်ေနအိမ်မှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီသည် တရားခ ံ

ေြပး  မင်းကိုိုင်ှင့်အတူ  ိုင်ငံတွင်း 

ဆူပူအုံက မ ြဖစ်ေပ ေစေရး၊    အစိုးရ 

ဝန်ထမ်းများ CDM လ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင် 

လာေစေရး လ ံေဆာ်မ များြပလပ်ုြခင်းတုိ

ေကာင့ ်ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၁ ရက်တွင် ရန်ကန်ု 

တုိင်းေဒသကီး ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် တရား 

ုံးမှ ရာကီးအမှတ(်၂၆)၊  ရာဇသတ်ကီး 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ြဖင့် အမ ဖွင့်ခံထားရ 

သည့် တရားခံေြပးတစ်ဦးြဖစ်သည်။

တရားခံ   ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီ၏ 

ထွက်ဆိုချက်များအရ     ၂၀၂၁    ခုှစ် 

ေဖေဖာ်ဝါရလီှင့ ်မတ်လအတွင်း အဆိပုါ 

ပင်လုံအိမ်ရာေနအိမ်တွင်ေနထိုင်၍ ဆူပူ 

ဆ ြပလ ပ်ရှားမ များှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း 

များ CDM လ ပ်ရှားမ များတွင်  ပါဝင် 

လာေစေရးအတွက ်သတင်းမီဒီယာများ 

ှင့ ်ချတ်ိဆက်ကာ ဝါဒြဖန်လ ံေဆာ်မ များ 

ြပလုပ်ခ့ဲေကာင်း၊ ဧပီ ၂ ရက်တွင် ၎င်း၏ 

ဇနီးြဖစ်သ ူနလီာသန်ိးှင့အ်တ ူထိင်ုးိင်ုင ံ

မဲေဆာက်မိသုိ  သွားေရာက်တိမ်းေရှာင် 

ခ့ဲေကာင်း၊ ၎င်းေနာက် ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီး 

ြခင်း၊   လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ြခင်းှင့ ်

လပ်ုကသံတ်ြဖတ်ြခင်းများကိ ုေဆာင်ရက် 

ရန် ဧပီလအတွင်း Moon Light Operation 

အဖဲွအား ေစာသက်ထွန်း(ခ)ေနြခး(Sky 

Age Education)၊ ကုိကုိကီး(စမ်းေချာင်း၊ 

၈၈ မျိးဆက်၊ ငိမ်း/ပွင့်)၊  သူရေကျာ(်ခ)

နီကုိလပ်စ်၊ သန်းေအာင်(ုိင်/ကျ်းေဟာင်း)၊ 

ရဲဇာနည်(ခ)အူို(ေွဦးကံ့ေကာ်အဖွဲ)၊ 

ေကျာ်ေကျာ်မိုး(ခ)ေဇာ်ဝင်းေမာင်(၈၈ 

မျိးဆက်၊  ငိမ်း/ပွင့်၊  ဖမ်းမိ)တိုှင့်အတူ 

စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း။

ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီ  ေခါင်းေဆာင် 

ေသာ Moon Light Operation  အဖွဲ၊ 

ဖိးေဇယျာေသာ်    ေခါင်းေဆာင်ေသာ 

Yangon Urban Guerilla-YUG အဖွဲှင့် 

ေဝဖိးဟန်ေခါင်းေဆာင်ေသာ  ရန်ကုန် 

တိုင်း PDF အဖွဲများသည ် ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးအတွင်း အေြခခံပညာအဆင့ ်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများ၊   ဆရာ 

ဆရာမများ၊   စာသင်ေကျာင်းများကို           

ပစ်မှတ်ထား       တိုက်ခိုက်မ များြဖင့ ်

အကမ်းဖက်စစ်ဆင်ေရးတစ်ရပ်ကိ ုေမလ 

တွင် စတင်ခဲ့ကေကာင်း၊ ၎င်းေနာက် 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကို      ထိတ်လန်  

တုန်လ ပ်ေအာင်  ခိမ်းေြခာက်ိုင်ေရး 

အတွက် အုပ်ချပ်ေရးမှးများကုိ သတ်ြဖတ် 

ြခင်း၊ NLD ပါတီဝင်မဟုတ်ေသာ  အြခား 

ပါတီဝင်များကို  သတ်ြဖတ်ြခင်း၊  NLD 

ပါတီကို   ေထာက်ခံမ မရှိခဲ့သူများကို 

သတင်းေပး/ဒလန်အြဖစ်  စွပ်စဲွသတ်ြဖတ် 

ြခင်း၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်ုံများ၊ 

အစိုးရအေဆာက်အအုံများ၊   ပုဂ လိက 

ဘဏ်များစသည့ ်အြပစ်မဲြ့ပည်သမူျားှင့ ်

အရပ်ဘက်ပစ်မှတ်များကို   ဦးတည် 

တုိက်ခုိက်ခ့ဲကေကာင်း၊ ထုိသုိအကမ်းဖက် 

တိုက်ခိုက်ိုင်ေရးအတွက် Moon Light 

Operation အဖွဲကို      တရားခံေြပး 

လွင်ကုိလတ်က AK-47 ှင့် M-16 အလက် 

၃၀၊ ကျည်ေတာင့ ်၆၀၀၊ ကျည်ကတ ်၉၀ 

ှင့် ဗုံးေဖာက်ခွဲရန်  ကတ်သီး ၅၀၀ ကို 

ေပးအပ်ခဲေ့ကာင်း၊ ၎င်း လက်နက်/ခယဲမ်း 

များြဖင့ ် ရန်ကုန်မိတွင်း  အကမ်းဖက ်

လုပ်ငန်းများကို  လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေကာင်း 

သိရှိရသည်။

အကမ်းဖက် Moon Light Operation 

အဖွဲအေနြဖင့ ်   အကမ်းဖက ် NUG မှ 

D-Day သတ်မှတ်ေပးသည့ ် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာ   ၇  ရက်ေနာက်ပိုင်းတွင ်

ကီးမားေသာ အကမ်းဖက်လပ်ုငန်းကီး- 

Mission ရှစ်ခုကို ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

အတွင်းလပ်ုေဆာင်ရန်  အစအီစ်ေရးဆဲွခဲ ့

ေကာင်း၊  ထိုေကာင့ ်  ေကျာ်မင်းယ(ုခ)

ဂျင်မီသည်       အဆိုပါအကမ်းဖက ်

လပ်ုငန်းကီး - Mission ရှစ်ခကုိ ုအနီးကပ် 

ကပ်မတ် န်ကားရန်   မဲေဆာက်မှ 

ရန်ကုန်သို  စက်တင်ဘာ   ၂၂ ရက်တွင် 

ေရာက်ရိှလာခဲေ့ကာင်း၊ ပင်လုအံမ်ိရာဝန်း 

အတွင်းေနထိုင်၍   အဆိုပါအကမ်းဖက ်

လုပ်ငန်းကီး ရှစ်ခုကို  န်ကားေစခိုင်းခဲ့ 

ေကာင်း၊   Mission-1   တွံေတးမိနယ ်

အတွင်း    အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ ၊ 

Mission-2 အင်းစိန်မိနယ်အတွင်း 

အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ ၊  Mission-3 

လှည်းကူးမိ နယ်အတွင်း ေအာက်တိဘုာ 

လအတွင်း  လုပ်ေဆာင်ပီးစီးခဲ့ေကာင်း 

သိရသည်။

ကျန် Mission-4 ၊ Mission-5 ၊ 

Mission-6 ၊ Mission-7 ၊ Mission-8 တုိကို 

ရန်ကင်းမိနယ်၊ မဂ  လာဒုံမိနယ်၊  ဒလ 

မိနယ်၊ သာေကတမိနယ်ှင့ ်ဒဂုံမိသစ် 

(ေတာင်ပိင်ုး)၊ လ  င်သာယာမိနယ်တိုတွင် 

ကီးမားေသာ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးမ များှင့် 

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ တို       ေပါင်းစပ ်

ေဆာင်ရက်ရန် ရည်မှန်းထားေကာင်း 

သိရသည်။

အဆိပုါ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ ကီး 

များ  ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်  လိုအပ်သည့် 

လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊  C-4 ယမ်းေတာင့်၊ 

လက်ပစ်ဗုံး၊ ကတ်သီး၊ Dorne ၊ ဂိဟ်တု 

ဖန်ုး၊ ေရဒယီိစုကားေြပာစက်၊ ေငေွကးှင့ ်

နည်းပညာပ့ံပုိးုိင်ေရးအတွက် အကမ်းဖက် 

NUG/CRPH/NUCC အဖွဲဝင်များြဖစ်က 

သည့် တရားခံေြပး ရည်မွန်၊   ေဇာ်ေဝစိုး၊ 

မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊     ေအာင်ကည်ွန် ၊ 

လွင်ကိုလတ်၊ ဝင်းြမတ်ေအး၊  ထင်လင်း 

ေအာင်၊ မိုးေဇာ်ဦး၊ ြဖြဖသင်း၊ မင်းကိုိင်ု၊ 

ဂျင်မီတုိသည် အပတ်စ် Zoom Meeting 

ြဖင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ခဲ့ကေကာင်း  သိရ 

သည်။

သိုြဖစ်၍   ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

အတွင်း အြပစ်မ့ဲြပည်သူများကုိ ရက်စက်စွာ 

သတ်ြဖတ်ခဲြ့ခင်း၊ အကမ်းဖက်တိက်ုခိက်ုမ  

များကို  အနီးကပ်စီစ် န်ကားခဲ့ြခင်း၊ 

အကမ်းဖက ်NUG/CRPH/NUCC တိုှင့် 

အဆိုပါ  အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မ များ 

အတွက်    ပူးေပါင်းကံစည်ခဲ့ြခင်းတိုကိ ု

ြပစ်မ ထင်ရှားကျးလွန်ခဲ့သည့် တရားခံ 

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မအီား ရာဇသတ်ကီး 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၅-က အြပင ်၂၀၁၄ ခုှစ် 

အကမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ေရး   ဥပေဒ၊ 

ရာဇသတ်ကီးပဒ်ုမ ၁၂၄၊  မတရားအသင်း 

အက်ဥပေဒ၊ လက်နက်ှင့ပ်တ်သက်ေသာ 

အက်ဥပေဒ၊ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတ  

ပစ ည်းများအက်ဥပေဒတိုြဖင့ ်ထိေရာက် 

စွာ    အေရးယူေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ ်

သည်။

ထုိြပင် အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်မ များ 

တွင် တရားခံေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီှင့ ်

အတူ  ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့ ကသူများှင့  ်

ပူးေပါင်း ကံစည်ရာ၌ အဓိကပါဝင်ခဲ့သူ 

NUG/ CRPH/NUCC အဖဲွဝင်များကိလုည်း 

တရားဥပေဒအရ ထိေရာက်စွာအေရးယ ူ

ေဆာင်ရက်သွားမည်    ြဖစ်ေကာင်း၊ 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများကို    ရက်စက်စွာ 

သတ်ြဖတ်ပီး    အကမ်းဖက်မ များကို 

ကျးလွန်ခဲ့ကသမူျားအား လက်ရဖမ်းဆီး 

ိုင်ေရးအတွက်  မိဘြပည်သူများမှရရှိ 

ေသာ     သတင်းအချက်အလက်များကိ ု

သက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာ     လုံ ခံေရးအဖွဲ 

အစည်းများထံသို    ဆက်သွယ်ေပးပို             

ိုင်ပါရန်   အသိေပးထားေကာင်း    သိရ 

သည်။

 သတင်းစ်

ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီ၏စစ်ေကာချက်အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများတွင် ဦးေဆာင်ပါဝင်ေနသူများှင့် ပတ်သက်ဆက် ယ်သူများ အေြခြပဇယား

သိမ်းဆည်း

ရမိသည့်

လက်နက်/

ခဲယမ်းများကို

ေတွရစ်။

ရည်မွန်

(NUG)မန်းဝင်းခိုင်သန်း

(NUG)

ေဇာ်ေဝစိုး

(NUG)

ဝင်းြမတ်ေအး

(NUG)

မင်းကိုိုင်

(၈၈ ငိမ်း/ပွင့်)

ေကျာ်ေကျာ်မိုး(ခ)ေဇာ်ဝမ်းေမာင်

(၈၈ ငိမ်း/ပွင့်)(ဖမ်းမိ)

ရဲဇာနည်(ခ)အူို

ေွဦးကံ့ေကာ်အဖွဲ)

ေစာသက်ထွန်း(ခ)ေနြခး

(Sky Age Education)

ကိုကိုကီး(စမ်းေချာင်း)

(၈၈ ငိမ်း/ပွင့်)

သန်းေအာင်

(ိုင်/ကျ်းေဟာင်း)
သူရေကျာ(်ခ)နီကိုလပ်စ်

ြဖြဖသင်း(CRPH)

မိုးေဇာ်ဦး

(NUG)

ဖိးေဇယျာေသာ်

(NUG)

ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီ(ဖမ်းမိ)

Moon Light Operation

ေဝဖိးဟန်(ခ)ေနာင်ိုး

(Yangon-PDF)

ထင်လင်းေအာင်

(NUG)

ေအာင်ကည်ွန်

(CRPH)

လွင်ကိုလတ်

(NUG)



ိုဝင်ဘာ  ၈၊   ၂၀၂၁

ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါှင့ ်အသက် ၂ ှစ်ေအာက် ကေလးများတွင ်အြဖစ်များသည့ ်

ေလပ န်ေရာင်ရမ်းပီး အသက် ှကျပ်သည့ ်ေရာဂါအေကာင်း သိေကာင်းစရာ

ထက်လ ံ
ရာသီအကူးအေြပာင်းေကာင့် အြဖစ်များသည့် ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါှင့် အသက် ၂ ှစ်ေအာက် ကေလးများတွင်အြဖစ်များသည့် ေလပ န်ေရာင်ရမ်းပီး အသက် ှကျပ်သည့် 

ေရာဂါအေကာင်းကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန ရန်ကုန်ကေလးေဆးုံကီး ကေလးအထူးကုဆရာဝန်ကီး  ေဒါက်တာေစာသက်ခိုင်ှင့် ရန်ကင်းကေလးေဆးုံကီးမ ှ

ကေလးအထူးကုဆရာဝန်ကီး  ေဒါက်တာရဲေကျာ်သူတိုက ေဆွးေွးေြပာကားခဲ့သည်။ 

ေမး။ ။ ပီးခဲ့တဲ့     ေအာက်တိုဘာလအတွင်းက 

  ကေလးေတဖွျားနာပီး ေချာင်းဆိုးကတာ 

ကိ ုေတွရပါတယ်။ ဘာေကာင့ြ်ဖစ်ရတယ်ဆိတုာနဲ 

ပတ်သက်ပီး ေြပာကားေပးပါဦး။

ေဒါက်တာေစာသက်ခိုင ်။ ။  ေအာက်တိဘုာလမှာ 

  ကေလးေတ ွဖျားနာ 

ပီး  ေချာင်းဆိုးကတာ  ေတာ်ေတာ်များပါတယ်။ 

ဒီအချနိ်မှာ ဖျားနာ၊ ေချာင်းဆိုးတယ်ဆိုတာက 

ပထမဦးဆုံး ိုးိုး အေအးမိပီးဖျားတာ။  Common 

Cold   လုိေခ ပါတယ်။   ဒုတိယတစ်ခုက ရာသီ 

တုပ်ေကွး  (Seasonal Flu) ြဖစ်ပါတယ်။ တတိယ 

က ေသွးလွန်တပ်ုေကွးြဖစ်ပီး  ေနာက်ဆုံးတစ်ခကု 

အခုေခတ်စားေနတဲ့ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါေကာင့ ်

ကေလးေတွ ဖျားနာတာကို ေတွရပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါဆိုတာ ဘာပါလဲ၊ 

  ဘယ်လိုလက ဏာေတွရှိတယ်ဆိုတာ 

ေြပာကားေပးပါဦး။

ေဒါက်တာေစာသက်ခိုင်။ ။ ရာသီတုပ်ေကွး ေရာဂါ 

  လို   ေြပာေပမယ့ ်

သူက တစ်ှစ်ပတ်လံုး ြဖစ်ုိင်ပါတယ်။ အထူးသြဖင့ ်

မိုးဦးကာလနဲ  ေဆာင်းဦးကာလေတမှွာ ြဖစ်တာကိ ု

ေတွရပါတယ်။  အရင်ှစ်ေတွမှာ  တုပ်ေကွးက 

ဇွန်လမှာေတွရပီး ယခုှစ် ေအာက်တိုဘာလမှာ 

ှာေစး၊ ေချာင်းဆုိး၊  ဖျားတ့ဲကေလးေတွ ေတွရပါ 

တယ်။ ကူးစက်ိင်ုတဲအ့ေကာင်းေတကွ အသက် ှ 

လမ်းေကာင်းကေနထွက်တဲ ့အမ န်အမ ားေတကွေန 

တစ်ဆင့ ်ကူးစက်ိင်ုပါတယ်။ တပ်ုေကွးြဖစ်ေနတဲ ့

သူ ကုိင်တွယ်အသံုးြပထားတာေတွကေနတစ်ဆင့် 

ကူးစက်ိင်ုပီး ကူးစက်ြမန်တဲ ့ေရာဂါအထမှဲာ ပါပါ 

တယ်။   တစ်အိမ်မှာ  တစ်ေယာက်ြဖစ်ပီဆိုရင ်

တစ်အိမ်လုံးြဖစ်ပီးမှ ထွက်သွားတတ်တဲ့ ရာသီ 

တုပ်ေကွး  (Flu) ြဖစ်ပီး  တုပ်ေကွး (Influenza)  

ဗိင်ုးရပ်စ်ေကာင့ြ်ဖစ်တဲ ့ေရာဂါတစ်မျိးြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ တုပ်ေကွးေရာဂါက   ကိုဗစ်နဲ    အြခား 

  အေအးမိေရာဂါေတွနဲ   ဘယ်လိုေတွ 

ကွာြခားမ ရိှတယ်ဆိတုာကိ ုေြပာကားေပးေစလိပုါ 

တယ်။

ေြဖ။ ။ ဒီအချနိ်မှာြဖစ်တဲ့ေရာဂါေတွရဲ  ေရာဂါ 

လက ဏာေတကွ  အစပိင်ုးမှာတပူါတယ်။ ဖျားတယ်၊ 

ှာေစး၊  ေချာင်းဆိုးတယ်။ ဒါေပမဲ့   ပိုပီးအြဖစ်များ 

တာက သာမန်အေအးမိပီး ဖျားတာ။ Common Cold 

မှာက ေမာတာမရှိပါဘူး။ ဖျားတာ၊ ေချာင်းဆိုးတာ 

အြဖစ်များပါတယ်။   ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါမှာ 

ေချာင်းဆိုးတာနဲ  ဖျားတာေတွ အြဖစ်များပါတယ်။ 

က က်သားေတ ွနာကျင်ကိက်ုခတဲာ၊ အားအင်ကန်ုခန်း 

တာေတွ အြဖစ်များပါတယ်။ 

အခုအြဖစ်များတဲ ့ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါမှာေတာ့ 

ေချာင်းဆိုးတာ၊ ဖျားနာတာ၊ လည်ေချာင်း နာကျင် 

တာေတကွ ရဖံန်ရခံါြဖစ်တတ်ပီး အနံေပျာက်တာနဲ  

ှာေစးတာေတွ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။  ဒါေပမဲ့   အခု 

ထူးထူးြခားြခားေတွတာက ရာသတီပ်ုေကွးေရာဂါမှာ 

ရံဖန်ရံခါ ဝမ်းေလ ာဝမ်းပျက် ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ 

ကိဗုစ် - ၁၉ ေရာဂါက ဝမ်းေလ ာဝမ်းပျက်နဲ  လာတာ 

လည်း ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဒလီက ဏာေတကွိ ုအဓကိ 

ေတွရပါတယ်။ 

ေမး။ ။ တုပ်ေကွးေရာဂါက        ဘယ်လုိလူေတွမှာ 

  အြဖစ်များသလ၊ဲ သူရဲေနာက်ဆက်တဲွ အေန 

နဲ ဘာေတြွဖစ်ိင်ုတယ်ဆိတုာကိ ုေြပာကားေပးပါဦး။ 

ေဒါက်တာေစာသက်ခိုင။် ။ တုပ်ေကွးက အသက် 

  အရယ်မေရး၊  ကျားမ 

မေရး ြဖစ်ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမဲ ့    တပ်ုေကွးအြဖစ်များ 

ဖုိ အ ရာယ် (Risk) ရိှုိင်တာက အသက် ၅ ှစ်ေအာက်၊ 

အထူးသြဖင့် ၂ ှစ်ေအာက်နဲ   အသက် ၆၅ ှစ် 

အထက်လူကီးေတွမှာ         အြဖစ်များပါတယ်။ 

ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူေတွမှာ   ေရာဂါြဖစ်လွယ်ပါ 

တယ်။  ဥပမာ  ဆီးချိေရာဂါရှိသူ၊  ပန်းနာရင်ကျပ ်

ေရာဂါအခံရှိသူ၊  ှလုံးေရာဂါအခံရှိသူေတွမှာ  ပိုပီး 

အြဖစ်များတာ ေတွရပါတယ်။ အထူးသြဖင့ ်ကိယ်ုဝန် 

ေဆာင်သည်ေတွနဲ  မီးဖွားပီး ှစ်ပတ်အတွင်းမှာ 

တုပ်ေကွးေရာဂါဝင်ဖုိ ပုိပီးအခွင့်အေရးများပါတယ်။ 

ေနာက်ဆက်တဲွအေနနဲ  သာမန်အားြဖင့ ်တပ်ုေကွးက 

ြပင်းထန်မ လက ဏာေတမွြပဘ ဲေကာင်းသွားတတ်ပါ 

တယ်။ အချိေတွမှာေတာ့ အဆုတ်ေရာင်တာ၊ ေလပ န် 

ေရာင်တာ၊ နားအတွင်းအေြမးပါးေရာင်တာ၊ ဦးေှာက် 

အေြမးေရာင်တာအထ ိဆက်ပီးြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ဒီေရာဂါနဲပတ်သက်ပီး ဘယ်လုိေတွကုသုိင် 

  သလဲ၊ ကာကွယ်ုိင်သလဲဆုိတာ ေြပာကား 

ေပးေစလုိပါတယ်။

ေြဖ။ ။ ကုသတာက ရာသီတုပ်ေကွးြဖစ်ပီလုိ  သံသယ 

  ရှိပီဆိုရင်  မိမိအိမ်မှာပဲေနပါ။ အာဟာရ 

ြပည့်ဝစွာစားပါ။    အရည်များများေသာက်ပါ။ 

ေကာင်းမွန်စွာ အပ်ိစက်အနားယပူါ။ ဖျားတယ်ဆိရုင် 

ကိယ်ုပကူျေဆးပါရာစတီေမာ ေသာက်လိုရပါတယ်။ 

ေချာင်းဆိုး၊  ှာေစးရင်လည်း  ေချာင်းဆိုး၊  ှာေစး 

ေပျာက်ေဆး ေသာက်လိုရပါတယ်။ ကာကွယ်ြခင်းက 

အဓိကြဖစ်လို   မိမိကစပီး   ကာကွယ်ရပါမယ်။ 

တစ်ကိယ်ုေရသန်ရှင်းေရး ဂစုိက်ုရပါမယ်။ လက်ကိ ု

စက န်  ၂၀ ကာေအာင ်ေဆးရပါမယ်။ ှာေချတယ်၊ 

ှာေစး၊ ေချာင်းဆုိးတယ်ဆုိရင် အုပ်ပီး ှာေချ၊ ေချာင်း 

ဆုိးရမယ်။ မြဖစ်ခင်က ကိတင်ကာကွယ်တဲအ့ေနနဲ  

ရာသီတုပ်ေကွး ကာကွယ်ေဆးေတ ွထိုးထားလိုရပါ 

တယ်။  ေရာဂါြဖစ်ပီးမ ှ ကုသြခင်းထက ် ေရာဂါက 

ကိတင်ကာကွယ်လိုရတဲ့  ေရာဂါြဖစ်တဲ့အတွက ်

လတူိင်ုးက ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းေတကွိ ုလိက်ုနာ 

ြခင်းြဖင့် တုပ်ေကွးေရာဂါကို ကာကွယ်ကပါစိုလို 

ေြပာကားလိုပါတယ်။

ေမး။ ။ ကေလးေတွမှာ ြဖစ်တတ်တ့ဲ အသက် ှကျပ် 

  တ့ဲ ေရာဂါနဲပတ်သက်ပီး ေြပာကားေပးေစ 

လုိပါတယ်။

ေဒါက်တာရဲေကျာ်သ။ူ ။ ကေလးေတွမှာ ြဖစ် တတ် 

  တဲ ့  အသက် ှကျပ်တဲ ့

ေရာဂါကို ေဆးပညာအရ (Bronchiolitis) လိုေခ  

ပါတယ်။ အဆတ်ုထမှဲာရိှတဲ ့ေလပ န်ေသးေသးေလး 

ေတွ  ေရာင်ရမ်းတဲ့ေရာဂါြဖစ်ပါတယ်။ ေလပ န်ေတွ 

ေရာင်ရမ်းလာတဲ့အခါ  ေအာက်ဆီဂျင ်အဝင်နည်း 

လာပီး ကေလးေတ ွေမာပီးကျပ်တဲေ့ရာဂါတစ်ခြုဖစ် 

ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ဒီေရာဂါက ဘာေကာင့်ြဖစ်တာလဲ၊ ဘယ်လုိ 

  အချနိ်ေတွမာှ ြဖစ်တာလဲဆုိတာကုိလညး် 

ေြပာကားေပးေစလုိပါတယ်။

ေဒါက်တာရဲေကျာ်သူ။ ။ ိင်ုငေံတာ်ေတာ်များများ 

မှာ   သုေတသနြပလုပ်ထားတဲ့  အချက်အရ 

ဒီေရာဂါကိုြဖစ်ေစတာက   RSV   လိုေခ တဲ့ 

Respiratory Syncytial Virus ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးေကာင့် 

အြဖစ်များတာကုိ ေတွရပါတယ်။ တြခားဗုိင်းရပ်စ် 

ေတွြဖစ်တ့ဲ Influenza နဲ  Parainfluenza ဗုိင်းရပ်စ် 

တုိေကာင့်လည်း ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါနဲပတ်သက် 

ပီး ြမန်မာိင်ုငမှံာ ရန်ကင်းကေလးေဆးုကံ ဆရာ 

ေတွနဲ   ေအာက်ြမန်မာြပည ်  သုေတသနဌာနက 

ဆရာေတ ွပူးေပါင်းပီး ၂၀၁၇ ခှုစ်နဲ  ၂၀၁၈ ခှုစ်မှာ 

ဒီေရာဂါြဖစ်တဲ့ ကေလးေတွကို ဘာေကာင့်ြဖစ ်

သလဆဲိုပီး သေုတသနြပလပ်ုတဲအ့ခါ အြဖစ်များတဲ ့

ပိုးက Respiratory Syncytial Virus  ြဖစ်ေနတာကိ ု

ေလ့လာေတွရှိရပါတယ်။

ေမး။ ။ ဒီေရာဂါက ဘယ်လုိအေြခအေနမှာ ြဖစ်ပွား 

  သလဲ၊ ဘယ်လုိကေလးေတွမှာ အြဖစ်များ 

တယ်ဆုိတာကုိလည်း ေြပာကားေပးပါဦး။

ေဒါက်တာရဲေကျာ်သ။ူ ။   ဒီေရာဂါက ေဆာင်းတွင်း 

  မှာ အြဖစ်များေလရိှ့ပါ 

တယ်။ အခုလုိ ေအာက်တုိဘာလကစပီး ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အတွင်းမှာ အြဖစ်များတယ်။ အြဖစ်အများဆုံးအချန်ိ 

က ဒီဇင်ဘာနဲ   ဇန်နဝါရီလေလာက်မှာ အြဖစ်များ 

တာေတွရပါတယ်။ ဒါေပမဲ့    သူက ရာသီတစ်ခုနဲ  

တစ်ခ ုမတတူာမျိးလည်း ေတွကံရတတ်ပါတယ်။ 

ဘယ်လို ကေလးေတွမှာ အြဖစ်များသလဲဆိုေတာ ့

အသက် ၂ ှစ်ေအာက်ကေလးေတွမှာ အြဖစ်များ 

တာေတွရပါတယ်။ ၂ ှစ်ေအာက်ကေလးေတထွမှဲာ 

အသက် ၃ လမှ ၉ လအတွင်းမှာရိှတဲ ့ကေလးေတကွ 

ပိုပီးေတာ ့အြဖစ်များတယ်ဆိုတာ ေလ့လာေတွရှိ 

ရပါတယ်။ ဒအီထမှဲာမှ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်

မိခင်ိုမစိုရတဲ့  ကေလးေတွ၊  ပီးေတာ့ Smoke 

Exposure လို ေခ တဲ့ အိမ်ထဲမှာ ေဆးလိပ် မီးခိုးပဲ 

ြဖစ်ြဖစ်၊ ြခင်ေဆးေခွြဖစ်ြဖစ်၊ ထမင်းဟင်းချက်လို 

ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးေတွနဲ  အေတွများတဲ့ ကေလး 

ေတ၊ွ ေနာက်တစ်ခကု အမ်ိထမှဲာ လဝူင်လထွူက်များ 

တဲ့  ကေလးေတွမှာ  အြဖစ်များတာေတွရပါ     

တယ်။

စာမျက်ှာ ၁၇ သို



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

 စာမျက်ှာ ၁၆ မှ

ေမး။ ။ အသက်   ၂   ှစ်ေအာက်ကေလးေတွမှာ 

  ဒီေရာဂါြဖစ်ပွားရင ်       ဘယ်လိုေရာဂါ 

လက ဏာေတွ ြပသလဲ၊ ဘယ်လိုကေလးေတွမှာ 

ေရာဂါြပင်းထန်တယ်ဆိတုာ ေြပာကားေပးေစလိပုါ 

တယ်။

ေြဖ။ ။ အစပိုင်းတစ်ရက်၊  ှစ်ရက်ေလာက်၊  ၄၈

  နာရီေလာက်အတွင်းမှာ သာမန်အေအးမိ၊ 

တုပ်ေကွးလုိ ကေလးေတွက ဖျားမယ်၊ ေချာင်းဆုိး 

မယ်၊  ှာေစး၊  ှာပိတ်ြဖစ်မယ်၊  ဒီလိုြဖစ်ရင်းက 

အစားအေသာက်ဝင်တာ  နည်းလာတာ  ေတွရပါ 

တယ်။ တစ်ခါတေလ အန်တတ်ပါတယ်။ အများစ ု

က ဒီေလာက်နဲ  ေကာင်းသွားတဲ ့ကေလးေတွရှိပါ 

တယ်။   ဒါေပမဲ့    ဆက်ပီးေတာ့    ေရာဂါပိုး 

ြပင်းထန်လာရင်  ေလပ န်ေလးေတွ  ေရာင်ရမ်းပီး 

ေအာက်ဆီဂျင်အဝင ်နည်းလာတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး 

ေကာင့ ်ခ ဲေတွက ေလပ န်ေလးေတွမှာ ပိတ်လာ 

တဲ့အခါ ရင်ကျပ်သံေတွ၊ တရ ီရ ီ ြမည်သံေတွက 

နားကပ်နဲေတာင ်   နားေထာင်စရာ    မလိုဘူး၊ 

အတိုင်းသားကားေနရပါတယ်။ 

ကေလးက အသက် ှရခက်ေနလုိ ညည်းတဲ့ 

အသံေတွ၊  ေမာလာတာေတွကို  ေတွြမင်ရိုင်ပါ 

တယ်။  ပိုဆိုးလာရင်  ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေတွ 

နည်းလာတဲ့အခါ  အသက် ှေတွ  ြမန်လာတယ်။ 

ရင်ဘတ်ေတွချိင့်ဝင်ပီး အသက် ှတာကို ေတွရ 

ပါတယ်။ နံိုးအတွင်းမှာ ချိင့တ်ာနဲ  နံိုးေအာက်မှာ 

ချိင့်တာ၊  အသက် ှရင်  ရင်ဘတ်ထဲကိ ု ချိင့်ဝင် 

ြခင်းကိ ု    ေတွရပါတယ်။   ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင ်

ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေတွ နည်းလာပီး  ေသွးထဲမှာ  

ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေတွ ပိုနည်းလာပီး လက် 

သည်း ေြခသည်းေတ ွြပာလာမယ်။  တ်ခမ်းေတွ 

ြပာလာတဲ့အထိကိ ုြဖစ်လာပါတယ်။

ဘယ်လိုကေလးေတွက အဆိုးဆုံးကို ခံစားရ 

သလဲဆိုရင် အသက်ငယ်တဲ့ အသက် ၂ လေအာက် 

ကေလးေတွနဲ   ေမွးရာပါှလုံးေရာဂါ   ပါလာတဲ့ 

ကေလးေတွ၊   ေနာက်ပီး   ခုခံအားကျဆင်းေနတဲ့ 

ကေလးေတွ၊ ေပါင်မြပည့်လမေစ့ဘ ဲေစာပီးေမွးတဲ ့

ကေလးေတွမှာ ဒီေရာဂါြဖစ်ရင် ေရာဂါပိုြပင်းထန ်

တတ်တဲ့အတွက်ေကာင့ ်    သတိအလွန်     ထားရ 

ပါတယ်။ 

ေမး။ ။  ဒေီရာဂါနဲပတ်သက်ပီး ချက်ချင်းအေရးေပ  

  ြပသရမယ့် လက ဏာေတွကုိလည်း ေြပာကား 

ေပးေစလိုပါတယ်။

ေဒါက်တာရေဲကျာ်သ။ူ ။ ချက်ချင်းအေရးေပ   ေဆးု ံ

      ေဆးခန်းကို     ြပသရမယ့ ်

လက ဏာေတွက   ကေလးေတွက   ေလပ န်ေတွ 

ေရာင်ရမ်းလုိ ေအာက်ဆီဂျင်ဓာတ်ေတွ နည်းလာတ့ဲ 

အခါ အသက် ှြမန်လာတယ်။ နံိုးှစ်ခုအတွင်းနဲ  

နံိုးေအာက်ပိုင်းေတ ွ   ချိင့်ပီး    အသက် ှမယ်။ 

ကေလးက ေမာလာမယ်။ ပီးရင် ေအာက်ဆဂီျင်ဓာတ် 

နည်းလာလို  တ်ခမ်းေတ၊ွ လက်သည်း ေြခသည်းေတ ွ

ြပာလာမယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ကေလးငယ်ေတွမှာ 

အြဖစ်များတဲ ့အေရးေပ  သတထိားရမယ့်အချက်က 

အသက် ှရပ် ရပ်သွားပါတယ်။ ေဆးပညာအေခ  

အရဆုိရင်  Apnoea လို ေခ ပါတယ်။ ဒီလုိေတွ ခဏ 

ခဏြဖစ်ရင ်ေဆးုံ၊  ေဆးခန်းသို  အြမန်ဆုံးသွား 

ေရာက်သင့်ပါတယ်။ 

 ေနာက်တစ်ခုက အသက် ှတာ ေမာလာတဲ့ 

အခါ အားအင်ကန်ုခန်းလာပီး က ေလးက အေတာ့က်ိ ု

မိှန်းပီး   းလိုလည်း မရေတာဘ့ူး။ ဒလီိေုမာပီး မိှန်းတဲ ့

ကေလးမျိးေတ၊ွ ေနာက်တစ်ခကု အစာမဝင်ေတာဘ့ူး၊ 

ိုစိုကေလးဆိုရင်လည်း ိုမစိုိင်ုဘူး၊ စားိင်ု ေသာက် 

ုိင်တ့ဲအရယ်ဆုိရင်လည်း စားတာေသာက်တာေတွ 

မရိှေတာဘ့ ဲအရင်ပုမှံန်ထက် ၅၀ ရာခိင်ု န်းေအာက် 

ေရာက်သွားတဲ ့ကေလးေတဆွိရုင် အေရးေပ  ေဆးု၊ံ 

ေဆးခန်းကို ြပသသင့်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ဒေီရာဂါကိ ုဘယ်လိေုတ ွကာကွယ်ိင်ုတယ်

  ဆိုတာကိုလည်း    ေြပာကားေပးေစလိုပါ 

တယ်။

ေဒါက်တာရေဲကျာ်သ။ူ ။ ေလပ န်ေရာင်ရမ်းတဲ ့(Bron-

       chiolitis) ေရာဂါက ဗိင်ုးရပ်စ် 

ေကာင့ ်    ြဖစ်တာပါ။   အြခားေရာဂါေတွနည်းတ ူ

ကိုဗစ်- ၁၉၊    တုပ်ေကွးေရာဂါေတွလိ ု  ကူးစက်ပု ံ

ကူးစက်နည်းက အတတူပူြဲဖစ်တဲအ့တွက် လက်ေဆး 

ြခင်း၊ ပါးစပ်ှင့် ှာေခါင်းစည်း (Mask) တပ်ြခင်း၊ 

တစ်ဦးနဲတစ်ဦး    ေြခာက်ေပအကွာေနြခင်းတုိက 

အေရးကီးတဲ ့ကာကွယ်ရမယ့်အေကာင်းအချက ်

ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်ထပ်ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းတစ်ခကု 

ကေလးငယ်ေတွမှာ အြဖစ်များတဲ့အတွက် မိခင် 

ိုတိုက်ေက းြခင်းက ဒီေရာဂါကို ကာကွယ်ိုင်တဲ ့

အေကာင်းအချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက် 

တစ်ခုက ကေလးငယ်ေတွမှာ Smoke Exposure 

လိုေခ တဲ့   ဘယ်မီးခိုးပဲြဖစ်ြဖစ်  အထိအေတွ 

နည်းပါးေအာင်   ေစာင့်ေရှာက်ေပးြခင်းကလည်း 

ကာကွယ်ြခင်း နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမး။ ။ ြဖည့်စွက်ေြပာကားလုိတာ     ရိှရင်လည်း 

   ေြပာကားေပးပါ။

ေြဖ။ ။ အသက် ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ   ြဖစ်တဲ့ 

   ကေလးေတွကိ ု   ကည့်လိုက်မယ်ဆိုရင ်

အြဖစ်များတဲ့အထဲမှာ  Smoke Exposure  လို 

ေခ တဲ့ မီးခိုးနဲ  ထိေတွတဲ့ကေလးေတ ွအြဖစ်များ 

ပါတယ်။ ပီးေတာ ့ြဖစ်ပီးသွားရင်လည်း ေဆးုကံပ ဲ

ဆင်းဆင်း၊ ေဆးခန်းကပ ဲြပန်ြပန် အမ်ိမှာ ေဆးလပ်ိ 

ေသာက်တဲ့ Smoke Exposure ေတွရှိမယ်ဆိုရင ်

ကေလးရဲ ေရာဂါေဝဒနာခံစားရမ က ကာရှည်စွာ 

ခံစားရတဲ့အတွက် ကေလးကိ ုချစ်ရင်၊ ြဖစ်ိုင်ရင ်

အိမ်ထဲမှာ  ေဆးလိပ်မေသာက်ဘ ဲ ေဆးလိပ်ေငွ 

ကင်းစင်တဲ ့အမ်ိေတ ွဖန်တီးေပးဖို ေမတ ာရပ်ခခံျင် 

ပါတယ်။ ေနာက်ဆံုးတစ်ချက်က တုပ်ေကွးေရာဂါ 

နဲ  ေလပ န်ငယ်  ေရာင်ရမ်းတဲ့ေရာဂါက ဗိုင်းရပ်စ ်

ပိုးေကာင့ ်  ြဖစ်ပါတယ်။    ဒါေကာင့်   ဆရာဝန် 

မ န်ကားဘဲ  ပိုးသတ်ေဆးေတွ  မေသာက်ဖို 

ေမတ ာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 

ေလပ န်ေရာင်ရမ်းတဲ ့(Bronchiolitis) ေရာဂါက ဗိင်ုးရပ်စ်ေကာင့ ်ြဖစ်တာ 

ပါ။အြခားေရာဂါေတွနည်းတူ ကုိဗစ်-၁၉၊ တုပ်ေကွးေရာဂါေတွလုိ ကူးစက်ပံု ကူးစက် 

နညး်က အတူတူပဲြဖစ်တ့ဲအတွက် လက်ေဆးြခင်း၊ ပါးစပ်ှင့်ှာေခါင်းစည်း (Mask) 

တပ်ြခင်း၊ တစ်ဦးနဲတစ်ဦး ေြခာက်ေပအကွာေနြခင်းတိုက အေရးကီးတဲ့ ကာကွယ် 

ရမယ့်အေကာင်းအချက်ေတွ ြဖစ်ပါတယ်။

ေနာက်ထပ်ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းတစ်ခကု  ကေလးငယ်ေတမှွာ  အြဖစ်များတဲ ့

အတွက် မိခင်ိုတိုက်ေက းြခင်းက ဒီေရာဂါကို ကာကွယ်ိုင်တဲ့အေကာင်းအချက်

တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ကေလးငယ်ေတွမှာ Smoke Exposure လုိ 

ေခ တဲ ့ ဘယ်မီးခိုးပြဲဖစ်ြဖစ်  အထိအေတွ နည်းပါးေအာင်   ေစာင့ေ်ရှာက်ေပးြခင်းကလည်း 

ကာကွယ်ြခင်းနည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။

ေနြပည်ေတာ် ိုဝင်ဘာ ၇

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ 

ကုသေရးဆိုင်ရာ ပစ ည်းများကို ေလေကာင်း၊ ေရ 

ေကာင်းှင် ့      နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ

ေှာင့်ေှးကန် ကာမ မရှိ တင်သွင်းိုင်ေရးအတွက ်

အချန်ိှင့တ်စ်ေြပးည ီစစီ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှရာ 

ယေနတွင်     ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းှင့ ်

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တုိမှ တင်သွင်းရာ၌ ကုမ ဏ ီ

သုံးခမှုယာ်စီးေရ သုံးစီးြဖင့ ်ေအာက်ဆဂီျင် (အရည်) 

Bowser တစ်စီးြဖင့ ်တန် ၂၀၊ ေအာက်ဆဂီျင်ထတ်ုသည့ ်

စက် တစ်ခု၊ အိမ်သုံးေအာက်ဆီဂျင်စက် အခု ၈၀၊ 

တစ်ကုိယ်ေရသံုး ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု အစံု ၁၀၀၀ ှင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးဆိုင်ရာ ပစ ည်းများအား ြပည်ပမှ တင်သွင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိ ှာေခါင်းစည်း သုံးတန်တိုကိ ုတင်သွင်းခဲ့ပီး  Oxygen 

Bowser ယာ်တစ်စီးမှာ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှ

ရန်ကုန်မိသုိြဖစ်ပီး ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်သည့်စက် 

တစ်ခုမှာ ချင်းေရ ေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဧရာဝတ ီ

တိင်ုးေဒသကီး ဓုြဖမိသုိြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

 ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထန်ိးချပ်၊ ကသု 

ေရးဆုိင်ရာ ပစ ည်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် 

ညိ  င်းထားသည် ့  SOP များှင့်အညီ   ဦးစားေပး 

တင်သွင်းခွင့်ြပေပးလျက်ရှိေကာင်းှင့် ေဆးဝါးှင့် 

ဆက်စပ်ပစ ည်းများ တင်သွင်းြခင်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် 

အသေိပးေကညာချက်များကိလုည်း  အများြပည်သ ူ

သရိှိေစရန် ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိက်ုြဖစ်သည့် www.

commerce.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိင်ုေရး  

စီစ် ေဆာင်ရက်ေပးထားေကာင်း သိရသည်။ 

သတင်းစ်



ိုဝင်ဘာ ၈၊  ၂၀၂၁

ေကာ့ေသာင်း 
တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး ေကာ့ေသာင်းမိတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ေဆးကို   ရပ်ကွက်အလိုက်  ေဆးထိုးစုရပ်များတွင ်
ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ ိုဝင်ဘာ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက 
စတင်ကာ ေကာေ့သာင်းမိ ေအးရပ်ိငမ်ိရပ်ကွက်ေန ြပည်သမူျားအား 
မိမအားကစားကွင်း မိုးလုံေလလုံကက်ေတာင်အားကစားခန်းမ၌ 
ထိုးှံေပးလျက်ရှိသည်။

ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်းကုိ ေကာ့ေသာင်းခုိင်ှင့် မိနယ်စီမံ 
အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ၏ စီစ်ကီးကပ်မ ြဖင့် အမှတ်(၁၃) ခုတင်-၁၀၀ 
တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များှင့် ေကာ့ေသာင်းမိ ြပည်သူကျန်းမာေရး 
ဌာန ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ပူးေပါင်းထိုးှံေပးြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေကျာ်စိုး (ေကာ့ေသာင်း)

ရန်ကုန် 
ရန်ကန်ုအေရှပိင်ုးခိင်ု ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်တွင် ကိဗုစ်-
၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးရန်ကျန်ရှိေသာ အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 
အထက် အေြခခံပညာအလယ်တန်းှင့် အထက်တန်း ေကျာင်းသား 
ေကျာငး်သူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထုိးှံြခငး်ကုိ 
ိုဝင်ဘာ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှစတင်ကာ အမှတ်(၅)အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်းှင့်  အမှတ်(၂၄)  အေြခခံပညာမူလွန်ေကျာင်း 
တိုတွင်  ဆက်လက်ထိုးှံေပးသည်။

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိင်ုး) မိနယ်တွင် အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက် 

အေြခခံပညာအလယ်တန်းှင့် အထက်တန်းမှ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသူ 
စုစုေပါင်း ၁၂၃၆ ဦးတိုအား ကာကွယ်ေဆးထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်း 
မိနယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။    ြမင့်ြမင့်ရ(ီြပန်/ဆက်)

ပိုင်ကျံ  
ကရင်ြပည်နယ် ပိုင်ကျံမိတွင ်သံဃာေတာ်များ၊ အသက် ၁၈ှစ်ှင့် 
အထက် ေဒသခံြပည်သူများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ လူမ ေရး 
အသင်းအဖွဲများ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများှင့်  ေဈးေရာင်းသူများအား 
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုးှံေပးြခင်းကိ ုိုဝင်ဘာ ၇ ရက် 
နံနက် ၉ နာရီက ပုိင်ကျံမိ တုိက်နယ်ေဆးံု၌ စတင်ထုိးံှေပးလျက် 
ရှိသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရက်ရာတွင ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ 
ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးလာေရာက်ထုိးံှသူများအား ကုိယ်အပူချန်ိ 

တိုင်းတာေပးြခင်း၊  ေသွးေပါင်ချနိ်တိုင်းတာေပးြခင်း၊  ေသွးတွင်း       
ေအာက်ဆီဂျင်ပါဝင်မ ပမာဏ  တိုင်းတာေပးြခင်းတိုကိ ုေဆာင်ရက် 

ေပးခဲ့ပီး အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများှင့် ဌာန 
ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင ်
ေရးအတွက် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း သိရသည်။                                                               

ပိုင်ကျံ (ြပန်/ဆက်)

သရက်
မေကွးတုိင်းေဒသကီး သရက်မိရိှ အသက် ၁၈ ှစ်ှင့် အထက် ြပည်သူ 
များအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး တတိယအသုတ် ဒုတိယ 
အကိမ်ထုိးှံေပးြခငး်လုပ်ငနး်များကုိ  ေရ သက်လွတ်ဘုရားဝငး်ရှိ 
သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်၌ ိုဝင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ြပည်သူ  
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများှင့ ်ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲဝင်များက 
စတင်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

မိနယ်အတွင်းရိှ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများ၌ ကာကွယ်ေဆးထိုးရန် 
သတ်မှတ်စရုပ်ေနရာ ေြခာက်ေနရာြဖစ်ေသာ ေရ သက်လွတ်ဘရုားဝင်း 
ရှိ သာသနာ့ဗိမာန်ေတာ်၊ ေတဇခန်းမ၊ ထုံးေတာင်ေကျးရာ၊ တလပါး 
ေကျးရာ၊ အလပ်လယ်ေကျးရာှင့် ေဘာ်ေကျးရာတိုတွင် ခိုင်ှင့်  
မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါထိန်းချပ်ေရးှင့် အေရးေပ တုံြပန်ေရး 
ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်မ ြဖင့် ေနစ်ထိုးှံေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း 
သိရသည်။                                           ေဇာ်ဝမ်းထွန်း (ေအာင်လံ)

ေညာင်ေလးပင်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ေညာင်ေလးပင်မိနယ်တွင် ိုဝင်ဘာ ၇ ရက် 
နံနက် ၉ နာရီကစ၍ အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့် ြပည်သူများအား ဒုတိယ 
အကမ်ိ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး  ဆက်လက်ထုိးံှေပးလျက် 
ရှိေကာင်း သိရသည်။

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကိ ု 
ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာအတွင်းရှ ိ ဦးတည်အုပ်စု  ၂၃ အုပ်စုတွင် အသက် 
၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးသူများအား ေညာင်ေလးပင်မိ မိမ (၁) ရပ်ကွက်ရှ ိ
မဟာတိေလာက သယမ ဘုရားကီးဝင်းအတွင်း၌  ဒုတိယအကိမ် 
အြဖစ် ဆက်လက်ထိုးှံေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

အဆုိပါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးြခင်းကုိ မိနယ် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးှင့ ် အေရးေပ တုံ ြပန်ေရးေကာ်မတီ၏ 
စီစ်မ ြဖင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ်တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ကက်ေြခနီ 
တပ်ဖဲွဝင်များ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက ပူးေပါင်းကူညီေဆာင်ရက်ခ့ဲ 
ကေကာင်း သိရသည်။                                 မိနယ် (ြပန်/ဆက်)

ပင်းတယ 
ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပိင်ုး) ဓကုိယ်ုပိင်ုအပ်ုချပ်ခွင့်ရေဒသ ပင်းတယ 
မိနယ်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ဒတုယိအကမ်ိထိုးံှေပး 
ြခင်းကိ ု .ိုဝင်ဘာ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ပင်းတယမိနယ်တွင ်

စုရပ်ေနရာေလးေနရာ၌ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများက ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေရး လမ်း န်ချက်များှင့အ်ည ီဆက်လက်ထိုးံှေပး 

လျက်ရှိသည်။
စုရပ်ေနရာများြဖစ်သည့် ပင်းတယမိ ဓုေဒသခန်းမတွင် ၅၄၅ ဦး၊ 

ေပွးလှမိ ေအးဘန်ုးေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် ဦးေရ ၁၈၀၊ မနဲယ်ေတာင် 
(လင်းေလအင်းဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း)တွင်  ၁၇၀၊  ကျားကုန်း 

အ-ထ-က ေကျာင်းတွင် ၃၉၅ ဦး စစုေုပါင်း ၃၂၉၀ တိုအား ထိုးံှေပးခဲ ့
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း မိနယ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရးှင့ ်
အေရးေပ တုံြပန်ေရးေကာ်မတီမ ှသိရသည်။

ကာကွယ်ေဆးထုိးရန်လာေရာက်ေသာ ြပည်သူများအား ကုိဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေရး စည်းကမ်းချက်များှင့အ်ည ီကိယ်ုပခူျန်ိတိင်ုးတာ 
စစ်ေဆးေပးြခင်း၊ လက်သန်ေဆးရည်ြဖင့ ်သန်စင်ေစြခင်း၊ ေသွးေပါင် 
ချန်ိ တုိင်းတာစစ်ေဆးေပးြခင်း၊ မှတ်တမ်းေရးသွင်းြခင်းများကုိ ကျန်းမာေရး 
ဝန်ထမ်းများ၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ 
ဌာနဆုိင်ရာများမှ စနစ်တကျ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း 
သိရသည်။                                          

ေအာင်ကိုဦး (ြပန်/ဆက်)

ေညာင်ဦး ိုဝင်ဘာ ၇

မ ေလးတုိင်းေဒသကီး ေညာင်ဦး 

မိနယ် ပဂု-ံေညာင်ဦး ေရှးေဟာင်း 

ယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို ြမန်မာြပည် 

အရပ်ရပ်မှ ဘရုားဖူးလာေရာက်သ ူ

များ ဘုရား၊ ေစတီ၊ သာသနိက  

အေဆာက်အအုပံတ်ဝန်းကျင်တွင် 

ဖွင့်လှစ်ထားသည့်   လက်အလှ 

ပန်းချဆီိုင်များတွင ်   လက်အလှ      

ပန်းချဆဲွီမ များြပားလာြခင်းေကာင့်  

မသိားစဝုင်ေင ွအထိက်ုအေလျာက် 

ဝင်ေငွရှိလာေကာင်း   ေရ စည်းခုံ 

ဘရုားတွင် လက်အလှပန်းချေီရးဆဲွ 

သူ ေဒ ခုိင်ဇာထွန်းထံက သိရသည်။

ပဂုေံဒသတွင် လက်အလှပန်းချ ီ

ေရးဆွဲမ များ ေခတ်စားေနခဲ့ရာ 

ြမန်မာြပည်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူး 

လာြပည်သူများ လက်အလှပန်းချ ီ

ေရးြခယ်မ ြမင့တ်က်လာေနပီး ပုစံ ံ

အမျိးမျိးြဖင့် ေရးဆွဲကေကာင်း၊ 

ကျပ် ၅၀၀ မှ ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ထိ 

လက်အလှပန်းချ ီ   ေရးဆွဲေပးက 

ေကာင်း၊ တစ်ရက်ခံ၊ ှစ်ရက်ခံမ ှ

တစ်ပတ်ခံထိေရးဆွဲကကာ သုံးစွဲ 

သည့်   ေဆးအေပ မူတည်ကာ   

ေဈးကွာြခားေကာင်း၊ ဘုရားဖူး 

များကလည်း လက်အလှပန်းချ၊ီ 

လက်ဆဲွပန်းချမီျား  ေရးဆဲွလာြခင်း 

က ပဂု-ံေညာင်ဦးမိခံများ အလပ်ု 

အကိုင်အခွင့်လမ်းများရရှိလာေစ 

ပီး မိသားစုဝင်ေငွလည်း ြဖည့် ဆည်း 

ေပးုိင်ေတာ့မည်    ြဖစ်ေကာင်း 

ေရ စည်းခံုဘရုားတွင် လက်ေရးပန်း 

ချေီရးဆဲွေနသည့ ် မပန်းြမတ်လှက 

ရှင်းြပသည်။

 ကိုထိန် (KPD)

ြပည်တွင်းသကားေစျး ြမင့်တက်ေနြခင်းှင့်အတူ

ကံတစ်တန် ကျပ် ၆၀၀၀၀ ေကျာ်ထိ ြမင့်တက်
 

ထီးချိင့် ိုဝင်ဘာ ၇ 

ြပည်တွင်းသကားေစျးြမင့်တက်ေနြခင်းှင့်အတူ ကံတစ်တန်     

ကျပ် ၆၀၀၀၀  ေကျာ်ထ ိြမင့်တက်လာေကာင်း စစ်ကိင်ုးတိင်ုးေဒသ 

ကီး ထီးချိင့်မိနယ ်ကံစိုက်ေတာင်သူများထံမ ှသိရသည်။

"ဒှီစ် ကေံစျးကွက်က တစ်တန်ကိ ုေငကွျပ် ၆၀၀၀၀ ရပါတယ်။ 

မှစ်ကေတာ ့ကတံစ်တန်ကိ ုေငကွျပ် ၄၃၀၀၀ ေလာက်ပ ဲရတာပါ။ 

ဒီှစ်ကေတာ့ ကံေစျးကွက်က ေကာင်းတယ်ေလ။ သကားေစျးတက် 

လုိ ကံေစျးေကာငး်တာ" ဟု ထီးချိင့်မိနယ် ကံစုိက်ေတာင်သူ 

ေဒ ေထွးရီက ေြပာကားသည်။

ပီးခဲ့သည့် ကံရာသီအကုန်တွင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး သကား 

တန်ချန်ိ  ၄၀၀၀၀၀ ေကျာ်သာ ထတ်ုလပ်ုိင်ုခဲသ့ြဖင့ ်ယခင်ှစ်ထက် 

တန်ချနိ် ၁၀၀၀၀၀ ေကျာ် ေလျာ့ကျခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

 ထီးချိင့်မိနယ်၌ ကံစိုက်ပျိးရာတွင ်ကုန်ကျစရိတ်အေနြဖင့ ်

တစ်ဧကလ င် ေငကွျပ် ေြခာက်သန်ိးှင့် ခနုစ်သန်ိးကားတွင် ကန်ုကျ 

ပီး ကံတစ်ဧကလ င် တန်ချနိ် ၃၀ ထွက်ေကာင်း သိရသည်။

 ယခုလက်ရှိ ထီးချိင့်မိနယ်တွင ် ကံစိုက်ပျိးမ အေနြဖင့် ဧက 

၆၅၈၅၀ ရှိပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင ်ေရ ဘိုခိုင်၊ ကန်ဘလ ူ

ခိုင်ှင့်   ကသာခိုင်တိုတွင ်   စိုက်ပျိးကကာ ကသာခိုင်ှင် ့

ကန်ဘလခူိင်ုတွင် ကစံိက်ုပျိးမ အများဆုံးြဖစ်ေကာင်း သရိသည်။

လူေလး

ပုဂံ-ေညာင်ဦးေရှးေဟာင်းယ်ေကျးမ နယ်ေြမသို ဘုရားဖူးလာေရာက်သူများ

လက်အလှပန်းချေီရးဆွဲမ  များြပားလာ

ြပည်သူများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပးြပည်သူများ၊ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံေပး

ဟုိပန်  
ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) “ဝ” ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း ဟုိပန်မိ 
နယ်တွင်  အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ ၆၉၈ 
ဦးအား ပထမအကိမ် ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှေပးခ့ဲပီးြဖစ် 
ေကာင်း အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ဟိပုန်မိနယ်တွင် ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှခွင့်ရရိှ 
သည့်  အသက် ၁၂ ှစ်ြပည့်ပီး အလယ်တန်းအဆင့်၊ အထက်တန်းအဆင့် 
ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများကုိ  သက်ဆုိင်ရာစုရပ်များ၌ ေအာက်တုိဘာ 
၁၇ ရက်တွင်  ေကျာင်းသား ၁၇၄ ဦးှင့်  ေကျာင်းသူ ၂၁၄ ဦး  စုစုေပါင်း 
၃၈၈ ဦးှင့် ုိဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ေကျာင်းသား ၁၄၁ ဦးှင့် ေကျာင်းသူ  
၁၆၉ ဦး စုစုေပါင်း ၃၁၀  ရိှပီး ယေနအထိ ေကျာင်းသား ၃၁၅ ဦးှင့် 
ေကျာင်းသူ ၃၈၃ ဦး စုစုေပါင်း ၆၉၈ ဦးတုိကုိ ပထမအကိမ် ကုိဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထုိးံှေပးခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ 

ဟုိပန်မိနယ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှခွင့်ရရိှသည့် 
အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် အထက် အလယ်တန်းအဆင့်၊ အထက်တန်းအဆင့် 
ေကျာငး်သား ေကျာငး်သူဦးေရ ၁၀၄၆ ဦးရှိေကာငး် မိနယ်ပညာ 
ေရးမှးထံမှ သိရသည်။                                        ဇင်ဇင်(ြပန်/ဆက်)

မုိင်းရယ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) မုိင်းရယ်မိနယ်တွင် အသက် ၁၂ ှစ်ှင့် 

အထက် ေကျာငး်သား  ေကျာငး်သူများအား ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများကုိ ယေနနံနက်  ၁၀ နာရီမှစ၍   မိနယ်စုရပ် 

ေကျာင်းအသီးသီးတွင် ဆက်လက်ထုိးံှေပးသည်။ 

အသက် ၁၂  ှစ်ှင့်အထက်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအား 

ကာကွယ်ေဆးထုိးှံြခငး်ကုိ   မုိငး်ရယ်မိ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်ရှိ 

အလက(မုိင်းရယ်)ှင့်    မန်ဖျက်ေကျးရာ   အလက(မန်ဖစ်)တုိတွင် 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  ၅၂  ဦးအား ထုိးံှေပးခ့ဲပီး မုိင်းရယ်မိနယ် 

အတွင်း အသက် ၁၂ ှစ်ှင့်အထက်  ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူ  ၄၁၆ 

ဦး ထုိးံှုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။                         ေကျာ်ဇင်ထုိက်



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

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

ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ NLD ပါတီဝင်များ၊ ၎င်းပါတီကိုေထာက်ခံသူ အစွန်းေရာက်များ၊ မတရားအသင်းှင့ ်

အကမ်းဖက်အုပ်စုများြဖစ်သည့် CRPH ှင့် NUG၊ CDM လ ံေဆာ်မ ှင့် ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးကုိ 

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

ေကာင့ ်အချိေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသ ူလငူယ်လရူယ်များ၊ ိင်ုငံဝ့န်ထမ်းများှင့ ်မမိတိိုိုင်ငသံားများ 

ယခုြဖစ်စ်ကာလအတွင်း လူသတ်မ ၊  လုယက်မ ၊ မီး  မ ၊  မိုင်းေဖာက်ခွဲမ ၊ လုံ ခံ ေရး 

တပ်ဖဲွဝင်များအား ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တိက်ုခိက်ုမ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့ ်ြပည်သအူချိအား  

အုပ်စဖဲွု  ကိယ်ုထလိက်ေရာက်တိက်ုခိက်ုမ ၊   အစုိးရပိင်ု  အေဆာက်အဦများှင့ ်ပဂု လကိပိင်ု 

အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM)လ ပ်ရှားမ တွင် ေငေွကးအရ  ြဖစ်ေစ၊ အြခား 

နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက်  ပါဝင်သူများမှအပ  စိးုရိမ်စိတ်ေကာင့် 

ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့်  ဝန်ထမ်းများ၊  အသိပညာရှင်၊  အတတ်ပညာရှင်များ၊  

အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ  ပဂု ိလ်များ၊ ိင်ုငသံားများအား  ိင်ုငေံတာ် စမီအုံပ်ချပ်ေရးေကာင်စ ီ

အေနြဖင့် အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့်

ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ ြခင်း

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ေနရာေဒသအသီးသီးသို ေရာက်ရှိေနကသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား ြပန်လည်ဖိတ်ေခ 
သည် EAO များတည်ရှိရာေနရာများှင့ ် ြပည်ပိုင်ငံများသို စိုးရိမ်စိတ်များြဖင့ ်တိမ်းေရှာင်ေနေကာင်း 

သိရှိရပါသည်။

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

ဆက်စပ်ေနသည့် ပုဂ ိလ်အချိ၏ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်အာဏာရှင်ဆန်သည့်ထုတ်ြပန်ချက်၊ ေြပာကားချက ်

တိုအေပ တွင်လည်း ထပ်မံစိုးရိမ်လျက်ရှိပီး ေရာက်ရှိရာေနရာများ၌လည်း လုံ ခံေရးအာမခံချက်မရှိမ ၊ 

လူမ စီးပွားဘဝ အဆင်မေြပခက်ခဲမ တိုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသြဖင့ ်မိမိတို ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို ြပန်လာ 

လိုသည့်ဆ များ ြဖစ်ေပ ေနသည်ကို သတင်းရရှိပါသည်။

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

ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တုိက်ခုိက်မ ၊ ြပည်သူဝန်ထမ်းများှင့်  ြပည်သူအချိအား အုပ်စုဖဲွ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်မ ၊ အစိုးရပိုင်အေဆာက်အဦများှင့ ်ပုဂ လိကပိုင် အေဆာက်အဦများအား ဖျက်ဆီးမ ၊ (CDM) 

လ ပ်ရှားမ တွင် ေငွေကးအရြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ နက်  င်းစွာ ကာယကံေြမာက် ပါဝင်သူ 

များမှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနကသည့ ်ဝန်ထမ်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 

ပညာရှင်များ၊ အြခားနယ်ပယ်အသီးသီးမ ှပုဂ ိလ်များ၊  ိုင်ငံသားများအား  ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး 

ေကာင်စီအေနြဖင့ ်အထူးသက်ညာစွာ ေြဖေလ ာ့ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄။ မမိေိနရပ်ေဒသအသီးသီးမှ စွန်ခွာတမ်ိးေရှာင်ေနရသမူျားသည်လည်း မိမိတုိုိင်ငံသားများြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့်  တိမ်းေရှာင်ေရာက်ရှိေနရာများမှ  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  ၎င်းတိုေဒသအသီးသီးသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရး ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီက စီမံေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၅။ သုိြဖစ်ပါ၍  ေနရပ်ေဒသအသီးသီးသို  အေကာင်းအရာတစ်မျိးမျိးြဖင့်  ြပစ်မ ကျးလွန်ထားသူများ 

မှအပ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် တိမ်းေရှာင်ေနရသူများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဆ အရ ြမန်မာုိင်ငံရိှ 

မိမိတို၏ေနရပ်များသို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လိုပါက ဥပေဒအရ ေြဖေလ ာ့ေပးမ များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝင်ေရာက်ုိင်ေရး နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာ၊ မိနယ်၊ ခုိင် စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီများှင့် ြပည်ပေရာက ်

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့ ် သက်ဆိုင်ရာ  သံုံး၊ စစ်သံုံး၊ ေကာင်စစ်ဝန်ုံးများသို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက ်

ိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ

ေနြပည်ေတာ်   ိုဝင်ဘာ  ၇

ြပည်ပိုင်ငံများမ ှဝင်ေရာက်လာသည့ ်ြမန်မာိုင်ငံ 

သားများကို  နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင်  လက်ခံ 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ိုဝင်ဘာ ၆  ရက်တွင် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)    ေလာက်ကိုင်မိသို 

ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူ  အမျိးသမီး  ှစ်ဦးကို 

လည်းေကာင်း၊ ယေနတွင် ကရင်ြပည်နယ် ြမဝတီမိ 

သို ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသ ူအမျိးသား ၂၇၅ ဦးှင့် 

အမျိးသမီး ၂၂၂ ဦး  စုစုေပါင်း ၄၉၇ ဦးတိုကို 

လည်းေကာင်း လက်ခံခဲ့ကသည်။ 

စနစ်တကျေဆာင်ရက်ေပး

ထိသုို လက်ခရံာတွင်  သက်ဆိင်ုရာြပည်သူေဆးု ံ

ြပည်ပိုင်ငံများမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအား

နယ်စပ်ဂိတ်အသီးသီးတွင် ဆက်လက်လက်ခံလျက်ရှိ
များမှ   ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ  တာဝန်ရှိသူများှင့် 

တပ်မေတာ်ေဆးတပ်ဖဲွဝင်များက ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ 

စစ်ေဆးေပးြခင်း၊  Quarantine  ဝင်ေရာက်ရမည့ ်

အေထာက်အထားစာရက်စာတမ်းများ  ြပလုပ်ေပး 

ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  န်ကားချက်များ   

ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်းတိုကိ ုစနစ်တကျေဆာင်ရက် 

ေပးပီး  တိင်ုးစစ်ဌာနချပ်အသီးသီးမှ တာဝန်ရိှသမူျား 

ှင့ ်    ဌာနဆိင်ုရာတာဝန်ရိှသမူျားက  လိအုပ်သည်များ 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးကသည်။

ထိုေနာက် မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲများက 

စစီ်ေဆာင်ရက်ေပးသည့ ်    ခရီးသည်တင်ယာ်များ 

ြဖင့်    ၎င်းတိုေနရပ်အသီးသီးသို   လိုက်လံပိုေဆာင ်

ေပးခဲ့ေကာင်းှင့ ်             ေရာဂါပိုးေတွရှိသူများကိ ု

သက်ဆိုင်ရာေနရာများ၌ သီးသန်ထားရှိ၍ လိုအပ် 

သည့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာများှင့် အုပ်ချပ်မ ဆုိင်ရာ

ကိစ ရပ်များကုိ အဆင်ေြပေချာေမွေအာင် ေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

သတင်းစ်

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇ 

တိုင်းေဒသကီးှင့ ်ြပည်နယ်အသီးသီးတို၌ သံဃာ 

ေတာ်များ၊ သာသနာ့ွယ်ဝင်သီလရှင်များ၊ ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များအပါအဝင် လူမျိးမေရး ဘာသာ 

မေရး အသက် ၅၅ ှစ်ှင့အ်ထက် ေဒသခြံပည်သမူျား၊ 

အကျ်းသား  အကျ်းသူများ၊  မသန်စွမ်းသူများ၊  

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါအခံရိှသူများ၊ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများ၊ ယာယ ီ

တိုက်ပွဲေရှာင်စခန်းများအတွင်းရှိ    ြပည်သူများ၊ 

အသက် ၁၂ ှစ်ှင့အ်ထက်  အေြခခပံညာအလယ်တန်း 

ှင့် အထက်တန်းအဆင့် ေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျား  

စသည့ ် ဦးတည်အပ်ုစမုျားသတ်မှတ်၍ တပ်မေတာ်မှ 

ေဆးအဖွဲများ၊ ြပည်သူေဆးုံများမ ှဆရာဝန်များ၊ 

သနူာြပများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့ ်ေစတနာ ့

ဝန်ထမ်းများက ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို    ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ   ယေနတွင ်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) ေကျာက်မဲမိ၌ ေဒသခံ 

ြပည်သ ူ၁၀၀၊ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး) တာချလီတ်ိ 

မိှင့် မိုင်းခတ်မိတို၌ ေဒသခံြပည်သ ူ၂၂၂၀၊ မွန် 

ြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိမိနယ် ၁၆ 

မိနယ်တို၌ သံဃာေတာ်များှင့် ေဒသခံြပည်သူ 

၃၆၀၄၆ ဦး၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး  မိတ်မိှင့ ်

ထားဝယ်မိတို၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၄၅၄၇ ဦး၊ ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မိနယ်၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေဒသခြံပည်သ ူ၄၁၃၃၄ ဦး၊ ရခိင်ုြပည်နယ် စစ်ေတွမိ 

နယ်ှင့ ်ေြမပံုမိနယ်တုိ၌ ေဒသခြံပည်သ ူ၁၅၄၃ ဦး၊ 

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှ ိ    ခိုင်ခုနစ်ခုမှ 

ေဒသခံြပည်သ ူ   ၈၇၅၀ ှင့်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

အုတ်တွင်းမိနယ်၌  ေဒသခံြပည်သ ူ၁၃၅၀  တိုကို 

တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွများက ြပည်သူေဆးုမံျားမှ 

ဆရာဝန်များ၊  သက်ဆိင်ုရာ  ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊  

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့်  ပူးေပါင်း၍ ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပးြခင်းများ  ေဆာင်ရက် 

ေပးိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအတ ူေကျာင်းသား ေကျာင်းသမူျားကိလုည်း 

ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများ ထိုးံှေပးလျက် 

ရိှရာ ယေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိင်ုး)၊ မိင်ုးဆတ် 

မိ၌ ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၆၂ ဦး၊ ဧရာဝတတီိင်ုး 

ေဒသကီးအတွင်းရှိ  မိနယ်  ၂၆ မိနယ်တို၌ 

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသ ူ၃၃၅၄ ဦး၊ ရခိုင်ြပည်နယ ်

ေြမပုံမိနယ်၌ ေကျာင်းသား  ေကျာင်းသ ူ၁၁၇ ဦးှင့် 

ပခူဲးတုိင်းေဒသကီး အုတ်တွင်းမိနယ်၌ ေကျာင်းသား 

ေကျာင်းသူ ၃၈၅၀ ဦးတုိကုိ တပ်မေတာ်မှ ေဆးအဖဲွ 

များက ြပည်သူေဆးံုများမှ ဆရာဝန်များ၊ သက်ဆိင်ုရာ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ကုိဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးံှေပး 

ြခင်းများ  ေဆာင်ရက်ေပးသည်။

ထိသုို ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များကိ ု သက်ဆိင်ုရာ 

တာဝန်ရှိသူများက သွားေရာက်ကည့် အားေပးပီး 

လိုအပ်သည်များ ေပါင်းစပ်ညိ  င်းေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ 

ေကာင်း သိရသည်။                             သတင်းစ်

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများ ဆက်လက်ထိုးှံ



ဆရာကီးသန်းက ယ်၏ ကာတွန်းလက်ရာများကိ ုမူရင်းအတိုင်း ေဖာ်ြပပါသည်။

ပညာရှ ိအမတ်ကီး မင်းယုေဝ

ိုဝင်ဘာ   ၈၊  ၂၀၂၁

ဓမ ဓမ 

ပုံြပင်ပုံြပင်

ဆရာကီး   မင်းယုေဝ၏   လက်ေရးစင်ပုံြပင ်

ေပါင်းချပ်စာအပ်ုမှ  ပုြံပင်ကိ ု စာေရးသမူသိားစ၏ု 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

(ယခင်အပတ်မှအဆက်)

နဂါးြပဿနာ 

ထိုေနာက် ေရှသိုဆက်ကြပန်၏။ နဂါးမင်းသည် 

ဂါမဏိစ ကို ြမင်လ င် မှာကားြပန်၏။ 

“အေဆွ၊ ယခင်က သည်ေရကန်ဝယ ်ေရသည် 

ကည်လင်၏။ ြမအဆင်းှင့တ်၏ူ။ ယခအုခါ၌မကူား 

ေနာက်ကျေိနေလပီ။   အေကာင်းအသိုရှိသနည်း။ 

မင်းကိေုလ ာက်ထား၍ အက ု်ပ်အား ြပန်ကားပါ”ဟ ု

မှာကားေလ၏။ 

ဂါမဏိစ ကလည်း  “ေကာင်းပီ”ဟု ဆိုကာ 

ဝန်ခံလိုက်ြပန်၏။ 

ရေသ့ြပဿနာ 

ဤသိုြဖင့ ်ေရှသို ခရီးဆက်ကြပန်၏။ မိအနီး 

ရိှ အရပ်၌ေနကေသာ ရေသတ့ိုထ ံေရာက်သွားသည်။ 

ရေသ့တိုသည် ဂါမဏိစ ကို ြမင်လ င် မှာကားက 

ြပန်၏။ 

“ဒါယကာကီး၊ ယခင်အခါက ဤအရပ်ရိှ သစ်သီး 

ကီးငယ်တိုသည် ချိမန်ိက၏။ ယခအုခါမကူား ထိသုို 

မဟုတ်။ ဩဇာအရသာ မရိှကုန်။ အေကာင်းအသိုရှိ 

သည်ကို   မင်းအားေလ ာက်ထား၍   ငါတိုအား 

ြပန်ကားပါ”ဟု မှာကား၏။ 

ဂါမဏိစ လည်း “ေကာင်းပီ”ဟု ဝန်ခံလိုက် 

ြပန်၏။ 

ပုဏ ားလုလင ်ြပဿနာ 

ထိုေနာက် ဂါမဏစိ တိုသည်   ေရှသို ဆက်ြပန် 

၏။ မိတံခါးအနီး ဇရပ်တစ်ခု၌ ပုဏ ားလုလင်ငယ ်

တစ်ဦးကို ေတွ၏။ ပုဏ ားလုလင်ငယ်သည ်ဂါမဏိ 

စ ကို မှာကားြပန်၏။ 

“ဦးရီး၊ ယခင်က က ု်ပ်တိုသည် သင်ယူပီးေသာ 

ေဗဒင်ပညာများကိ ုေကာင်းစွာမှတ်မ၏ိ။ ေမေ့ပျာက် 

ြခင်းမရှိပါ။ ယခုအခါမူကား သင်ယူပီးေသာ ေဗဒင် 

ပညာတုိကုိ မမှတ်မိက။ အုိးကဲွတွင် ေရမတည်သက့ဲသုိ 

ြဖစ်ေနေလပီ။ အေကာင်းအသိုရှိသနည်း။ မင်းကို 

ေလ ာက်ထား၍ ြပန်ကားပါ”ဟု မှာကားြပန်၏။ 

ဂါမဏိစ ကလည်း    “ေကာင်းပ”ီဟု   ဝန်ခံ 

လိုက်၏။ 

ဤသိုလ င်   ဂါမဏိစ သည်  အမ ေလးခုှင့် 

ြပဿနာဆယ်ရပ်တိုကိ ု ယူေဆာင်ကာ  မင်းထံသို 

သွားေလသည်။ 

ွားငှားမ  စီရင်ချက ်

အာဒါသမုခမင်းလည်း     တရားဆုံးြဖတ်ရာ 

ေနရာ၌  ထိုင်ေနေတာ်မူ၏။   ထိုစ်  ွားရှင်သည ်

ဂါမဏိစ ကိုေခ ၍ မင်း၏ ေရှေတာ်သိုဝင်၏။ 

မင်းသည ်  ဂါမဏိစ ကိုြမင်လ င် ေကာင်းစွာ 

မှတ်မိ၏။ 

“ဤအမတ်ကီးကား ငါ့ခမည်းေတာ်ထံတွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ဖူးသူ ြဖစ်သည်။ ငါ့ကိုလည်း 

ချပီိုးထိန်းသိမ်းခဲ့ဖးူသည်”ဟု အမှတ်ရေတာ်မူ၏။ 

ထိုေကာင့ ်ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ  တ်ဆက်၏။  

“အချင်း ဂါမဏစိ ၊ ငါထ့မှံာ ခစားသည်ကိမုြမင်၊ 

ဤမ ေလာက်ကာေအာင် ယခ ုအဘယ်ကစိ ေကာင့ ်

လာသနည်း”ဟု ေမး၏။ 

“အရှင်မင်းြမတ်၊ အက ်ုပ်သည် အရှင့်ခမည်း 

ေတာ်   နတ်ရာစံကတည်းကပင ်   ရာသိုသွားကာ 

လယ်လုပ်၍ အသက်ေမွးပါ၏။ ထိုရာမှ ဤသူသည် 

အက ်ုပ်ကို  ွားမ ြဖင့်  တရားစွဲလာေသာေကာင့ ်

အရှင့ ်ေရှေတာ်ေမှာက်သို ေရာက်ပါသည်”ဟ ုဆိ၏ု။ 

ထိုအခါ မင်းသည ်ဂါမဏိစ အား... “သင့်ကို 

ေခ ေဆာင်လာသသူည် အဘယ်သနူည်း”ဟ ုေမး၏။ 

ဂါမဏိစ ကလည်း ွားရှင်ကို လက်ညိး န်ကာ 

“ဤသူပင် ြဖစ်ပါသည”်ဟု ေလ ာက်ထား၏။ 

မင်းသည ် ွားရှင်အား   ြဖစ်ပျက်ပုံကိ ု တင်ြပ 

ေစ၏။ 

ထိုအခါ ွားရှင်က... “အရှင်မင်းြမတ်၊ ဂါမဏိ 

စ သည် အက ်ုပ်၏ွားှစ်ေကာင်ကို ငှားရမ်းပီး 

ြပန်မေပးပါ”ဟု ေလ ာက်၏။ 

ထိုအခါ  မင်းကီးက..   “အချင်း ဂါမဏိစ  

မှန်သေလာ”ဟု ေမး၏။ ဂါမဏိစ ကလည်း ြဖစ်ပျက်ပံု 

အလုံးစုံကို အမှန်အတိုင်းေလ ာက်ထား၏။ 

ဂါမဏိစ ေလ ာက်ထားသည်ကိ ု   မင်းသည ်

ေကာင်းစွာနာကားပီးလ င် ွားရှင်အား ေမးြမန်း၏။ 

“အချင်း  ွားရှင်၊ သင့အ်မ်ိသို ဝင်ေသာွားတိုကိ ု

ြမင်သေလာ” 

“အရှင်မင်းြမတ ်မြမင်ပါ” 

“အချင်းွားရှင် ငါအာဒါသမခုမင်း ြဖစ်သည်ကိ ု

သင်မသိပါသေလာ၊ မှန်စွာေလ ာက်ထားေလာ”့ 

ထိအုခါ ွားရှင်သည် မလမိ့ဝ်ံေ့တာ။့ “ွားတိုကိ ု

ြမင်ပါ၏”ဟူ၍ အမှန်ကို ေလ ာက်ထားရ၏။ 

ထိုအခါ  မင်းက ....     “အချင်းဂါမဏိစ ၊ 

သင်သည် ွားတုိကုိ မအပ်ခ့ဲသည့်အတွက် ွားဖုိးကုိ 

ေလျာ်ရမည်၊  ဤွားရှင်ကလည်း   မဟုတ်မမှန် 

ေြပာဆို၊  တရားစွဲဆိုသည့်အတွက် ဂါမဏိစ က 

ွားရှင်လင်မယား ှစ်ေယာက်စလံုး၏ မျက်စိတုိကုိ 

ထုတ်ပစ်ရမည်။ ွားဖိုးေလျာ်ေကးအတွက ်ဂါမဏိ 

စ က ငါ၏ဘ  ာတိုက်မှ  ွားဖိုး  ှစ်ဆယ့်ေလး 

အသြပာကို ထုတ်ယူ၍ ွားရှင်တိုကို ေပးေလျာ်ေစ” 

ဤသိုဆုံးြဖတ်လိုက်ရာ ွားရှင်သည် အလွန် 

ထိတ်လန်သွားသည်။   မိမိတို၏  မျက်စိတိုကို 

ေဖာက်ထုတ်ခံရလ င် ေလျာ်ေကး ှစ်ဆယ့်ေလး 

အသြပာရေသာ်လည်း အဘယ်အကျိးရှိအံ့နည်းဟ ု

ဆင်ြခင်မိကသည်။ ဂါမဏိစ ကို ရှိခိုး၍...။ 

“အရှင်ဂါမဏိစ ...     ွားဖိုးအသြပာတိုကိ ု

အက ်ုပ်တို မယူလိုပါ။ အက ်ုပ်တို၏ မျက်စိတိုကို 

လည်း ထုတ်ယူြခင်းမြပပါှင့”်ဟု ေတာင်းပန်ေလ 

သည်။ ဤသို ေတာင်းပန်ုမံ မက သူတွင်ပါလာေသာ 

အသြပာတိုကိ ုဂါမဏစိ အားေပး၍ ထွက်ေြပးသွား 

ေလသည်။ 

ကိုယ်ဝန်ပျက်မ  စီရင်ချက ်

ထိုေနာက် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသ ူအမျိးသမီး၏ 

ေယာက်ျားက စဲွဆုိေသာအမ ကုိ မင်းက ကားနာေလ၏။ 

“အရှင်မင်းြမတ်၊ ဂါမဏိစ သည် အက ်ုပ် 

မယား၏    ကိုယ်ဝန်ကို  ပျက်ကျေစပါသည်”ဟု 

အမျိးသမီး၏ ေယာက်ျားက ေလ ာက်ထား၏။ 

မင်းက... “အချင်းဂါမဏိစ ၊ မှန်ပါသေလာ” 

ဟ ုေမး၏။ ထုိအခါ ဂါမဏိစ က ြဖစ်ပျက်ပံုအလံုးစံု 

ကို အမှန်အတိုင်း ေလ ာက်ထား၏။ 

ဤတွင် မင်းက ထိုေယာက်ျားအား စစ်ေဆး 

ေမးြမန်း၏။ 

“အချင်းေယာက်ျား၊  သင့်မယား   ကိုယ်ဝန ်

ပျက်ကျပုံကို  လုံေလာက်ေအာင် သက်ေသြပိုင ်

ပါသေလာ” 

“အရှင်မင်းြမတ်၊ မြပိုင်ပါ”

“အချင်းေယာက်ျား၊ ယခ ုမည်သို ြပရအံန့ည်း” 

“အရှင်မင်းြမတ်၊ က ု်ပ်၏ သားကိ ုရလိပုါသည်” 

ဤတွင် မင်းက... “အချင်းဂါမဏစိ ၊ သင်သည် 

သူ၏မယားကို သင့်အိမ်တွင်ထား၍ ေပါင်းသင်း 

ေနထိုင်ေလာ့၊  သားတစ်ေယာက်ရေသာအခါတွင ်

သူ၏ လင်ေယာက်ျားထ ံြပန်ေပးေစ” ဟု စီရင်ချက် 

ချလိုက်သည်။ 

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ဆယ်ေကျာ်သက်များှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာ

ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း(စက်မ တက သိုလ်)၏     ဆယ်ေကျာ်သက ်

အချစ်ှင့်  ကံကမ ာစာအုပ်မှ စာေရးသူ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူ 

ေဖာ်ြပပါသည်။

ပိုက်ဆံရှိဖိုလို

ေယာက်ျားတန်ဖိုး

လူတန်ဖိုး ဘာနဲဆုံးြဖတ်

ေနာက်မှာ ေစာင့်ေနတယ်

ေဝဖန်ေရးဆရာ။   ဟင်းတစ်ခွက်ကုိ ကုိယ်တုိင်ချက်တတ်စရာ မလိုဘးူ။ 

စားကည့်ပီး အရသာကိ ုသုံးသပ်တတ်ဖိုသာ ေဝဖန် 

သူေတွမှာ လိုအပ်တာ။

          စားပွဲထိုး။  ဒါေပမယ့ ်ဝယ်စားဖို ပိက်ုဆရိှံဖိုေတာ ့လိမုယ်ထင်တယ် 

ဆရာရဲ။

  မိန်းမ။ ရှင်ဟာ ကမ ာေပ မှာ တန်ဖိုးမရှိဆုံး ေယာက်ျားပဲ။

ခင်ပွန်း။ ေဟ့ ေဟ့ မေနက ငါလမ်းြဖတ်ကူးတဲ့အတွက ်မင်းပဲ ဒဏ်ေငွ 

၇၅၀ နဲ  လိုက်ေရးခဲ့တယ ်မဟုတ်လား။

    ဒဿနပညာရှင်။ လူတစ်ေယာက်ရဲတန်ဖုိးကုိ ဘာနဲဆံုးြဖတ်မလဲ။

စီးပွားေရးပညာရှင်။  ခင်ဗျားရဲေငစွစုာအပ်ု တစ်ဆတ်ိေလာက် ကည့ရ် 

ေအာင်။

 ဝံပုေလွ။ ေဟ့၊ ဒါငါေသာက်ေနတဲ့ စမ်းေချာင်းကွ။

သိုးငယ်။ ဒါမျိးေတွိုးေနပီ၊ ခင်ဗျားကီးလ ပ်မယ်မကံနဲ ။ က န်ေတာ့်ကို 

ထိန်းတဲ့မုဆိုးက ခင်ဗျားေနာက်မှာ ဒူးေလးနဲ  ေစာင့်ေနတယ်။

ပံး

စ

ရာ

မာတင်ဖဲ

ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်း(စက်မ တက သိုလ်)

တန်ေဆာင်ေမ
ှင်းရည်သီး၍

စိုလည်းစိုလန်း၊ ြမွယ်ဒန်းဝယ်

ဆန်းလည်းဆန်းစွ၊ က ရရတည့်

လှလည်းလှေပ၊ ခဝဲေရ သည်

ေြမာက်ေလေသွး၍ ယိမ်းပီေကာ။

လင်းဆီမီးှင့်

ထွန်းလည်းထွန်းညိ၊ ပူေဇာ်ဘိ၍

ရှိလည်းရှိခိုး၊ ပျပ်ဝပ်ကျိးလျက်

ကိုးလည်းကိုးကွယ်၊ ဆုပန်ရယ်သည်

တိုင်းနယ်ေအး၍ ငိမ်းေစေသာ။

ဆင်းရည်ညီးလျက်

ပလည်းပဝင်း၊ လှများမင်းကို

လင်းလည်းလင်းစွာ၊ မီးေရာင်ဝါဝယ်

သာလည်းသာရ င်၊ က ်ုပ်ြမင်သည်

  င်းယှ်တုလွတ် နတ်ေမေလာ။   ။

ဆရာမ  ေငွတာရီ၏    ေငွတာရီကဗျာေပါင်းချပ်မ ှ   ကဗျာကိ ု
စာေရးသူမိသားစု၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

ေငွတာရီ

လူမ 

ဘဝ

ေခတ်မလီူအသိက်ုအမံတိင်ုးတွင် လတူိုသည် မူးယစ်ေဆးဝါး အသုံးြပ 

ကသည်။   သိုေသာ်လည်း    ယေနလူငယ်တိုသည ်  တရားဝင်ှင့ ်

တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် အရယ်ငယ်ငယ်ကတည်းကပင် အတတ် 

ဆန်းေနကသည်။    အချိ   လူမ ေဗဒပညာရှင်များကမ ူ မိဘများှင့ ်

လူမ အသိုက်အမံဝင ်   အြခားသူတိုက   နမူနာြပဆိုေနကသည်ဟ ု

ဆိုကသည်။ 

အတတ်ဆန်းေနက

ယေနကာလတွင် လူငယ်တုိ မူးယစ်ေဆးဝါး အလဲွသံုးစားသံုးစဲွမ  

သည် ယ်ေကျးမ ေတာ်ေတာ်များများတွင ် ကီးေလးေသာ ြပဿနာ 

တစ်ရပ်ြဖစ်ေနသည်။ တရားမဝင်  မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ  တိုးတက ်

ြမင့မ်ားေနသည်သာမကေသး။ အသက် ၁၀ ှစ်မ သာရိှေသာ    ကေလး 

သငူယ်များက  အရက်ှင့ ်စီးကရက်တိုကိ ုအတတ်ဆန်းေနကေပသည်။ 

ဤသို ြပကျင့လ်ာကသည့ ်အေကာင်းတရားက မသကဲွဲေချ။  သိုေသာ်  

အချိလူမ ေဗဒပညာရှင်များကမူ လူကီးတို၏ နမူနာြပချက်များကို 

အြပစ်ဖိုသည်။ 

တရားလွန် အရက်ေသာက်၊ စီးကရက်ေသာက်ေသာ မဘိတိုသည် 

တကယ်တမ်းတွင် သတူိုသားသမီးတိုအား    မူးယစ်ေဆးဝါးြဖင့ ် သတူို 

ခ ာကိယ်ုကိ ုဖျက်လိဖုျက်ဆီးြပြခင်းသည်  လက်ခထံားေသာ အြပစ်ြဖစ် 

သည်ဟ ု  သွန်သင်ေြပာြပေနရာေရာက်သည်။  ထိအုကျိးဆက်ေကာင့ ်

ပင်လ င်   ကေလးတိုသည် သတူိုမဘိများက  တရားမဝင် မူးယစ်ေဆးဝါး 

သုံးစွဲမ ကို ဆန်ကျင်သည့်တိုင်ေအာင ်မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက်၍ 

အလားတ ူ အြမင်ရိှိင်ုသည်။ ထိုအြပင် ပ်ုြမင်သံကားှင့ ်  ပ်ုရှင်များ 

ထဲတွင် မူးယစ်ေဆးဝါး မှီဝဲမ ကိုြပသြခင်းသည ်မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ  

သည် မှားယွင်းပါေကာင်း ေကျာင်းများတွင် သင်ကားရေသာ ကေလး 

တိုကိုလည်း စိတ် ပ်ေထွးသွားေစိုင်သည်။ 

အလုပ်များအတွက်  ပိင်ဆိုင်ိုင်ေရးအတွက် ေကျာင်းတွင ်

အမှတ်ေကာင်းရေအာင်ကိးစားရန် လူငယ်တိုကို ဖိအားေပးမ သည် 

ကဗျာကဗျာ

ြပဿနာြဖစ်ေပ ေစသည်။ အေကာင်းတရားရင်းြမစ်တစ်ခ ု  ြဖစ်ိုင ်

သည်။ လူငယ်အေတာ်များများက သူတိုမိဘေမ ာ်လင့်သည့် အဆင့် 

အတန်းဝင်ေအာင် မတတ်ုိင်ဟုယူဆပီး စိတ်ကုန်သည့်အေနအထား  

ရှိတတ်ကသည်။ ထိုအြပင် မူးယစ်ေဆးဝါးများ ကျယ်ကျယ်ြပန် ြပန်  

ရလွယ်မ သည် ဆယ်ေကျာ်သက်များအား  အတတ်ဆန်းရန် ြမဆွယ် 

သည့်အေနကုိ ရင်ဆုိင်မိေစသည်။ လူမ အသုိက်အ မံတွင်  ယင်းတို  

ရင်ဆိင်ုေနရေသာ   ဖအိားကိ ုမေကျနပ်ေကာင်း  ေဖာ်ကျးချက်အေနြဖင့ ်

မူးယစ်ေဆးဝါးကိ ုအသုံးြပသည်။ 

အသက်ဆုံး ံးိုင်

မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးစားမ ဂယက်ကို အသိများေပသည်။  

လူငယ်များစွာတို၏  ပါရမီအရည်အေသွးတို ြဖန်းပစ်ရာေရာက်ရပီး 

မူးယစ်ေဆးဝါး အြပင်းစားတိုကိ ုစဲွမ ေကာင့ ်သ(ူသို)သမူ အသက်ဆုံး ံး 

ိုင်သည်။ ထိုအြပင်  အရက်ေသာက်ပီး ကားေမာင်းသူတိုသည ်     

အသက်ေဘးသင့်၍ လမ်းအ ရာယ်ထိခိုက်မ မျိး    ကံိုင်ေပသည်။ 

လူအသိုက်အမံအတွက ်ကုန်ကျစရိတ်က ကီးမားလှသည်။ မူးယစ် 

ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသူတိုကိ ုအေရးယူရန်ှင့် ပညာေပး 

အစီအစ်များတွင် ေငွေကးများစွာ အကုန်ကျခံေနေပသည်။ 

အှစ်ချပ်ေြပာရလ င် ဤြပဿနာကိေုြဖရှင်းရန် တစ်ခတုည်းေသာ     

အဆင်အြခင်ြပည့်ဝသည့် နည်းလမ်းကား မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ ၏ 

အ ရာယ်အေကာင်း လငူယ်တိုကိ ုပညာေပးရန်ှင့ ်သတူိုေပ တင်ထား 

ေသာ  ပိင်ဆိင်ုေရးဖအိားကိ ု ေလ ာခ့ျေရးအတွက် အဆင်သင့ေ်ဆာင်ရက် 

မ များ ြပရန်ပင်ြဖစ်သည်။  

Reference: (Teenagers and Drug problems Essay, Internet)                                                                                        



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၈၁၈ ဦးေတွရှိ၊ ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ ၃ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင် န်းရှိ

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

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ

ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ

ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အေမရိကန် ၄၇၃၁၃၄၁၂ ၃၇၃၁၁၆၆၆ ၇၇၅၀၉၅

၂။ အိ ိယ ၃၄၃၅၄၉၆၆ ၃၃၇၄၀၉၂၆ ၄၆၀၇၈၇

၃။ ဘရာဇီး ၂၁၈၇၄၃၂၄ ၂၁၀၆၂၂၁၈ ၆၀၉၄၁၇

၄။ ဗိတိန် ၉၂၇၂၀၆၆ ၇၅၆၀၉၄၈ ၁၄၁၇၄၃

၅။ ုရှား ၈၇၉၅၀၉၅ ၇၅၆၁၉၇၈ ၂၄၆၈၁၄

၆။ တူရကီ ၈၂၀၆၃၇၅ ၇၆၈၀၁၅၂ ၇၁၉၂၇

၇။ ြပင်သစ် ၇၂၀၈၉၃၇ ၆၉၇၁၁၅၂ ၁၁၇၉၀၀

၈။ အီရန် ၅၉၈၇၈၁၄ ၅၆၀၁၇၆၄ ၁၂၇၂၉၉

၉။ အာဂျင်တီးနား ၅၂၉၆၁၈၈ ၅၁၆၂၇၁၃ ၁၁၆၀၉၁

၁၀။ စပိန် ၅၀၂၅၆၃၉ ၄၈၇၇၉၂၂ ၈၇၅၀၄

အာဆီယံိုင်ငံများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

စ် ိုင်ငံအမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ပိုးေတွရှိသူ
ေရာဂါပိုး

ကင်းစင်သွားသူ
ပိုးေတွ

ေသဆုံးလူနာ

၁။ အင်ဒိုနီးရှား ၄၂၄၈၁၆၅ ၄၀၉၃၇၉၅ ၁၄၃၅၄၅

၂။ ဖိလစ်ပိုင် ၂၈၀၃၂၁၃ ၂၇၂၅၂၅၇ ၄၄၄၃၀

၃။ မေလးရှား ၂၅၀၁၉၆၆ ၂၄၀၇၂၀၅ ၂၉၂၅၆

၄။ ထိုင်း ၁၉၆၇၉၉၉ ၁၈၄၉၉၆၈ ၁၉၆၆၄

၅။ ဗီယက်နမ် ၉၆၈၆၈၄ ၈၄၀၄၀၂ ၂၂၅၃၁

၆။ ြမန်မာ ၅၀၆၈၁၆ ၄၇၈၂၃၃ ၁၈၈၂၁

၇။ စင်ကာပူ ၂၁၅၇၈၀ ၁၈၉၁၂၃ ၄၈၀

၈။ ကေမ ာဒီးယား ၁၁၉၀၉၂ ၁၁၅၄၄၇ ၂၈၂၉

၉။ လာအို ၄၇၀၅၆ ၃၈၆၈၁ ၈၂

၁၀။ ဘူိုင်း ၁၃၇၄၂ ၁၂၄၄၅ ၉၃

ဓာတ်ခွဲခန်းများှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ အေြခအေန

(၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်ိင်ုငအံတွင်း ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ 
ကသု၊ ထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအရိှန်အဟန်ုြမင့ေ်ဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရာဂါထန်ိးချပ်ေရးလပ်ုငန်းများ 
ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးအတွက ်    ြပည်သူလူထုအေနြဖင့ ်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှထုတ်ြပန်ထားေသာ   
ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကိ ု စနစ်တကျ  လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန ်
လိအုပ်ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိးံှမ ခယံြူခင်းအား အထူးဂြုပ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကရန် လိအုပ်  
ပါသည်။

ကိဗုစ်-၁၉ သသံယလနူာများ၊ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာှင့ ်အနီးကပ်ထေိတွခဲသ့မူျားှင့ ်အသွားအလာ 
ကန်သတ်ထားရိှသမူျားအား ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါ ရိှ၊ မရိှ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းအား ပုမှံန်ေဆာင်ရက် 
လျက်ရှိပီး (၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း 
ဓာတ်ခဲွနမနူာစစုေုပါင်း (၂၃,၀၆၅) ခအုား စစ်ေဆးပီးစီးခဲရ့ာ ကိဗုစ်-၁၉ေရာဂါ ဓာတ်ခဲွအတည်ြပလနူာသစ် 
(၈၁၈) ဦး ေတွရိှရပါသည်။ ထုိေကာင့် ယေနအတွက်  ေရာဂါပုိးေတွရိှမ  ရာခုိင် န်းမှာ (၃.၅၅) ရာခုိင် န်း 
ရှိပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယေနအထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုေပါင်း (၅,၀၃၁,၁၁၁)ခုအား  စစ်ေဆးခဲ့ပီး  ကိုဗစ်-၁၉ 
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာစုစုေပါင်း (၅၀၆,၈၁၆) ဦး ရှိပ ီြဖစ်ပါသည်။

ယေနတွင် ေဆးုဆံင်းခွင့ရ်ရိှသ ူ(၁,၃၃၈)ဦး ြဖစ်သြဖင့ ်ယေနအထ ိစစုေုပါင်း (၄၇၈,၂၃၃)ဦး ေဆးုမှံ 
ဆင်းခွင့ရ်ရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါြဖင့ ်ထပ်မေံသဆုံးသ ူ(၁၇)ဦး ရိှသြဖင့ ်ယေနအထ ိေသဆုံးသ ူ
စုစုေပါင်း (၁၈,၈၂၁) ဦး ရှိပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရးအတွက ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင ် ကိုဗစ်-၁၉ 
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို ဦးတည်အုပ်စုများသတ်မှတ်၍ ထိုးှံေပးလျက်ရှိရာ (၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန  
အထိ လူဦးေရ စုစုေပါင်း (၁၃,၉၀၅,၇၉၅) ဦးအား ထိုးှံေပးပီးြဖစ်၍ ကာကွယ်ေဆးှစ်ကိမ်အြပည့ ် 
ထိုးှံပီးစီးသူ (၈,၂၄၇,၁၈၈) ဦးှင့်  ပထမအကိမ်ထိုးှံပီးစီးသ ူ (၅,၆၅၈,၆၀၇) ဦး  ရှိပီြဖစ်ပါသည်။ 
သိုြဖစ်ပါ၍ (၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးအကိမ်ေရ   
စုစုေပါင်း (၂၂,၁၅၂,၉၈၃) ကိမ် ထိုးှံပီး ြဖစ်ပါသည်။

• ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ်  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက်ြဖစ်ပွားမ အေြခအေနများအား  
ကူးစက်ေရာဂါေစာင့်ကပ်ကည့် ေရး    ရက်သတ ပတ်အလိုက်   ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ေဆးမ ၊   
ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိရမ ှင့်  ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  န်းအေြခအေနများအား  ေစာင့်ကပ ်
ကည့် လျက်ရှိရာ အပတ်စ်အလိုက် ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာေတွရှိမ ှင့် ပျမ်းမ ေရာဂါပိုး  
ေတွရှိမ  န်းများမှာ (၅)ရာခိုင် န်းေအာက်သို စတင်ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရ 
ပါသည်။ သိုရာတွင် ြပည်သူလူထုအကား ြမပ်ကွယ်ေနသည့ ်ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုးရှိေနသူများ  
(ဥပမာ- ေရာဂါလက ဏာမြပေသာ်လည်း ေရာဂါပိုးရိှေနသမူျား၊ သသံယေရာဂါလက ဏာများရိှ၍  
ေရာဂါပုိးရိှေနုိင်ေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးဌာနသုိ သတင်းေပးပုိြခင်း မရိှသူများ) ထံမှ ေရာဂါပိုး 
အဆင့ဆ်င့ ်ဆက်လက်ကူးစက်၍ ေရာဂါြဖစ်ပွားမ များ ြပန်လည်ြမင့တ်က်လာြခင်း မရိှေစရန်ှင့ ်
ေရာဂါကူးစက်ြဖစ်ပွားမ      ဆက်လက်ေလျာ့ကျလာေစရန်အတွက်   ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ 
ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးလုပ်ငန်းများတွင်  ြပည်သူလူထု 
အေနြဖင့ ်မမိတိိုက  အလိက်ု ယခထုက်ပိမုိပုူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်၍ ေအာက်ပါအချက်များကိ ု 
တိကျစွာလိုက်နာကပါရန ်ြဖစ်ပါသည်။

 •  အတတ်ုိင်ဆံုး မိမိတုိ၏ေနအိမ်များတွင်သာေနထုိင်ြခင်းှင့်  လူစုလူေဝးကုိ  တတ်ုိင်သမ   
ေရှာင်က်ြခင်း၊

 •  ေနအမ်ိြပင်ပသို သွားေရာက်ရန်ှင့ ်လအူများစေုဝးရာသို သွားေရာက်ရန်များရိှပါက ပါးစပ်ှင့် 
ှာေခါင်းစည်း (Mask) ကို မြဖစ်မေန စနစ်တကျတပ်ြခင်း၊

(၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ေစာင့်ကပ်ကည့် မ ှင့်ပတ်သက်၍

သတင်းထုတ်ြပန်ြခင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးထိုးှံိုင်မ အေြခအေန

(၆-၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန

 • လက်ကိုမကာခဏေဆးေကာြခင်း၊
 • တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တတ်ိုင်သမ  ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်း၊
 • အလှည့်ကျရရှိလာသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိုးှံမ ကို အကိမ်ြပည့်မပျက်မကွက်ခံယူြခင်း၊
 •  သံသယေရာဂါလက ဏာ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက  မိမိဘာသာကုသြခင်းမျိး  မေဆာင်ရက်ဘ ဲ 

နီးစပ်ရာကျန်းမာေရးဌာနသို အြမန်ဆုံးဆက်သွယ်သတင်းေပးပို၍ မမိှိင့အ်နီးကပ် ထေိတွသ ူ
များအား ကျန်းမာေရးဌာနက စုစံမ်းရှာေဖေွဖာ်ထတ်ုရာတွင် သတင်းေပးပုိြခင်းြဖင့် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

 •  ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာှင့် အနီးကပ်ထိေတွဆက်စပ်ခဲ့သူများသည်လည်း ကျန်းမာေရး  
ဌာနသိုသတင်းေပးပုိ၍ အသွားအလာကန်သတ်ြခင်းှင့် ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ 
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

• ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင် 
အင်တာနက်စာမျက်ှာ www.moh.gov.mm တွင် ဝင်ေရာက်ကည့် ိုင်ပါသည်။
                                                                                             ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန



ိုဝင်ဘာ ၈၊  ၂၀၂၁

ဆရာေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ “ေရနံသာ ခင်ခင်ကီး” 

စာအုပ်အား  စာေရးသူ၏ မိသားစု ခွင့်ြပချက်ြဖင့် 

ကူးယူေဖာ ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။          စာတည်း

၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ေနမှအဆက်

“ကည့်စမ်းအစ်ကို။ ဘာလုပ်ဦးမလိုလ ဲဒါက” 

ခင်ခင်ကီးသည ်အထိတ်တလန်ဆိုမိသည်။

ေမာင်ေမာင်ဦး   ဘာမှမေြပာေတာ့။   သူသည် 

ခင်ခင်ကီး၏ကိုယ်ကို          တင်းကျပ်သည်ထက ်

တင်းကျပ်ေအာင ်ဖက်ထားသည်။

ေလးနာရီထိုးပီဆိုလ င် ဖိုးေကျာ့သည ်ဘုရား 

ကန်ုးေပ မှ ဆင်းခဲသ့ည်။ အမ်ိဘက်သို ေလ ာက်လာ 

ခဲ့သည်။

“ိုးတစ်ေလ ာက် ဖိးေမာက်ပါတဲ ့လယ်ပတူ”

သူက   အသံေပးသည်။  သိုတိုင်ေအာင်  အိမ် 

အတွင်းမှ လ ပ်ရှားမ ကိမုြမင်။ လအူရပ်ိအေယာင်ကိ ု

မေတွရေသး။ သခီျင်းကိ ုအဆုံးတိင်ုရသည်မဟတ်ု 

၍ ပထမအပိုဒ်ပင ်ြပန်ေကျာ့ရသည်။ 

“ိုးတစ်ေလ ာက် ဖိးေမာက်ပါတဲ ့လယ်ပတူ”

သည်အထ ိေမာင်ေမာင်ဦးတို၏ အသကံိ ုမကား 

ရ။ သိုြဖင့ ်ကျယ်ကျယ်ကေလး ထပ်၍ ဟစ်လိက်ုရ 

သည်။

“ိုးတစ်ေလ ာက် ဖိးေမာက်ပါတဲ”့ 

သည်တွင် ေမာင်ေမာင်ဦး၏အသံကုိ သူကားရ 

သည်။ 

“ေဟ့ေကာင ်ဒူမေနနဲ  တိုဆင်းလာပ”ီ 

x x x x x

[ ၁၆ ]

မည်သိုပင် စိတ်မှာေအးခဲ့ရပီ ဆိုေစ။ အိမ်သို 

ဝင်ရေတာ့မည်ဆိုေသာအခါ   စိုးရံေကာက်လန်  

စိတ်ကို ေဖျာက်ဖျက်၍ မရိုင်။ ပူပန်ရြခင်းကို 

ေမ့ေပျာက်၍ မရေပ။

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ခင်ခင်ကီးအား ေရနံသာ 

အမ်ိှင့ ်မနီးမေဝးသိုေရာက်သည်အထ ိြမင်းရထား 

ြဖင့ ်လိက်ုပိုေပးသည်။ ခင်ခင်ကီးသည် ရထားေပ မှ 

ဆင်းလ င် “အစ်ကို ြပန်ှင့်ေလ”ဆိုသည်။ အခါ 

တိုင်းကလိ ု  ေမာင်ေမာင်ဦး    ြပန်သွားသည်ကိ ု

ေစာင့်ကည့ေ်နသည်။ သိုေပမဲ ့တစ်ခေုတာမှ့ာသည်။

“အစ်ကို    ခင်ကီးကိုခွဲပီး     ြပန်ှင့်ေစချင်တာ 

ခင်ကီးမှာ အေကာင်းရိှတယ။် ခင်ကီးက အစ်ကို 

ကို ခွဲခွာမထားခဲ့ချင်တဲ့ သေဘာပဲ။ အစ်ကိုက 

အရင်ခဲွခွာသွားချင်တဲ ့သေဘာပ။ဲ ဒါေပမဲ ့အမတဲမ်း 

ခွဲခွာသွားတဲ့သေဘာေတာ့       မြဖစ်ေစချင်ဘူး 

အစ်ကိုရယ်” 

ခင်ခင်ကီးသည် ေမာင်ေမာင်ဦး စီးနင်းလုိက်ပါ 

သွားသည့်ရထား   ေပျာက်ကွယ်သွားသည်အထ ိ

ေစာင့်ကည့ေ်နသည်။ ပီးမှ အမ်ိကီးဆသီို ေလ ာက် 

လာခဲ့သည်။

အိမ်အတွင်းဝင်ခဲ့လ င် ဘွားဘွားှင့်ေမေမကို 

ဧည့်ခန်းမှာ ြမင်ရသည်။ သည်ေတာ့လည်း ရင်ထိတ် 

ရေသးသည်။ 

“သမီး ဘယ်သွားတာလဲဟင”် 

ေမေမက ဆီးကိေမးသည်။

“ဟိဘုက်အမ်ိတင်ပါ ေမေမ။ မသန်းဆင့်တုိအိမ် 

တင်ပါ” 

“ဘယ်သူကိ ုေြပာသွားသလ”ဲ 

ဘွားဘွား၏ ကားြဖတ်အေမး။

“အမယ်ေလး၊ ဒအီမ်ိနဲ ဟိအုမ်ိကူးတာများ အခွင့် 

ခံရဦးမှာလား ဘွားဘွားရဲ”

“အခွင့်ခံရမယ်။ ဘယ်သွားသွား လူကီးေတွကုိ 

ေြပာသွားရမယ်လို မှာထားတယ် မဟုတ်လား။ 

တိုကစိ နဲ   ပ်ေနတာနဲ  ညည်းအဖို တယ်လွတ်လပ် 

ေနသေပါ့ေလ။ ဟုတ်စ။ တိုက ညည်းအခန်းမှာ 

ညည်းရှိေနတယ ်အိပ်ေပျာ်ေနတယ်မှတ်လို”

“အမယ်ေလး အခုမှများ ပူေနတတ်လုိက်တာ” 

ခင်ခင်ကီးက ကိယု့အ်ဓပိ ာယ်ှင့ ်ကိယ်ုေြပာသည်။ 

“ဘာ ... ခင်ခင်ကီး ဘာေြပာတယ”်

နားမလည်ုိင်ရှာေသာ ဘွားဘွားမှာ ေခါင်းေထာင် 

ေွသည် ရံခါတွင်သာ လှပ၍ ရံခါတွင် အကျည်းတန်ြခင်းရှိသည်။ 

ထိုနည်းတူပင် မိုးသည်လည်း ရံခါတွင်သာ လှပ၍ 

ရခံါတွင် အကျည်းတန်ြခင်းရိှသည်။ ယင်းအြဖစ်ကိ ုေမေ့လျာေ့နမခိျန်ိတွင်သာ 

မိုးဟူသည် ြမတ်ိုးဖွယ်ဟူ၍ ထင်မှတ်မိသကဲ့သို ခင်ခင်ကီးသည်လည်း 

ကံကမ ာလူလှည့်စား၏ ြဖားေယာင်းတတ်ြခင်းသေဘာကို 

ေမ့ေလျာ့ေနမိြခင်းြဖစ်သည်။ စင်စစ် သူမအဖုိ တဒဂ  ဟန်မ  

သာယာကည်ူးေနရြခင်းမှာ မုန်တိုင်းမတိုက်ခတ်ေသးမီကာလ၌ 

ေလာကအလုံး သာယာေနတတ်ြခင်းမျိးသာ ြဖစ်သည်ဆိုြခင်းကို 

ခင်ခင်ကီးမေတွးတတ်ေသး၊ မေတွးမိေသး။

ေကးမုသံတင်းစာ စာဖတ်ပရသိတ်များ စာေပရသစု ံခစံားဖတ် ိင်ုရန်အတွက် အခန်းဆက်ဝတ ရှည်က  ကိ ုေဖာ်ြပေပးလျက်ရိှရာ စာေရးဆရာ ေမာင်သန်ိးဆိင်ု၏ ေရနံသာခင်ခင်ကီး အခန်းဆက်ဝတ ရှည်ကိ ု

အပတ်စ် တနလ  ာေနမှ ေသာကာေနအထ ိေဖာ်ြပေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။

ထလာသည်။

သည်တွင် ေမေမဝင်ေြပာသည်။ ဝင်၍ စကားြဖတ် 

သည်။

“ေနာက်ကျရင ်ဘယ်သွားသွား ေြပာသွားရမယ ်

ဟုတ်လားသမီး။ ကဲပါ အေမရယ် သူနဲတုေြပာမေန 

ပါနဲ  ေစာေစာက စကားကိုဆက်ပါဦး”

ေမေမတိုတွင် ခင်ခင်ကီးထက ်စိတ်ဝင်စားဖွယ ်

ေသာ အေကာင်းကစိ  ရိှေနပုရံသည်။ အေရးကီးေသာ 

စကားကိ ုေြပာကစ ်ခင်ခင်ကီး ဝင်ေရာက်လာမ ိ

ပုမံျိးပင်ြဖစ်မည် ထင်သည်။ ဘွားဘွားက စကားဆက် 

သည်။

“မလှေဝကလည်း အေတာ်ရှက်ေနသတဲ့၊ ေစ့စပ် 

ေကာင်းလမ်းတာ  ပျက်ပီဆုိတာသိတာနဲ  တစ်ပိင် 

နက် အခန်းထဲဝင်ပီး ငိုေတာ့တာပဲတဲ့”

ကိုကိုအေကာငး်ြဖစ်ေန၍ ခင်ခင်ကီး အိမ်ေပ  

ထပ်သို မတက်ေသးဘဲ ေစာင့်ဆိုင်းနားေထာင်ေန 

မိသည်။

“မလှေဝတို မိဘေတွဆုိရင်လည်း မျက်စိမျက်ှာ 

ပျက်ေနေတာတ့ာပတဲဲ။့ တိုများက သတူိုရဲ အရှက်ကိ ု

သက်သက်ခွဲေနတယ်လို ေြပာေနကသတဲ”့

ဘွားဘွားသည် ကိုကိုှင့ ် ေစ့စပ်ထားခဲ့ေသာ 

မလှေဝတိုဘက်က ခံစားရချက်များကို ကားခဲ့ရပုံ 

ေပ သည်။ ယင်းသတင်းများကိ ုေမေမအား ေဖာက် 

သည်ချေနဟန်တူသည်။

ေမေမသည် သက်ြပင်း  က်သည်။ ညည်းညသလိ ု

ဆိုသည်။

“ဒီအြဖစ်ေတွဟာ အေတာ်ေတာ့ စိတ်မေကာင်း 

စရာပဲ အေမ။ မလှေဝရဲ မိဘေတွနဲ  အစ်အဆက် 

ဆုိသလုိ အဆင်ေြပေြပေနလာခ့ဲကပီး အခု မျက်ှာ 

ပျက်စရာ ြဖစ်ရတာ စိတ်မေကာင်းစရာဘ”ဲ

“ဒါေပမဲ့    ဘယ်တတ်ိုင်မှာလဲ။   ကိုယ်လုပ်တဲ ့

အလုပ်မဟုတ်ဘဲ သူဘာသာြဖစ်လာတာဆိုေတာ့ 

အခက်သားပဲ”

သည်တွင် ခင်ခင်ကီး အိမ်ေပ သို တက်ခဲ့သည်။

သိုြဖင့ ်    မိုးသက်မိုးနံရေသာအခါ    ကာလ၏ 

ပူေလာင်ြပင်းြပရြခင်းများ ေလျာ့ပါးလာရသည်သို 

တစ်ေွလံုးပူခ့ဲရေသာ ခင်ခင်ကီး၏ရင်မှာ ယခုအခါ 

ေအးြမစြပလာေလသည်။ သိုှင့်အမ  ယခင်ကလို 

ငူငူငိုင်ငိုင်မေနေတာ့။ ထိုင်းမ  င်းမဟုတ်ေတာ့၊ သွက် 

လက်လာသည်။ ဖျတ်လတ်လာသည်။ အမ်ိမှာ ရ င်ရ င်  

ပျပျေနိုင်သူဟူ၍ ခင်ခင်ကီးတစ်ေယာက်သာရှိ 

သည်။ အြခားသူများကား အေကာင်းအမျိးမျိးြဖင့ ်

စိတ် ပ်ေထွး ေနာက်ကျေိနကကုန်သည်။

သစ်ပင်တုိသည် ရက်ဝါကျင်ကိ ုအကန်ုအစင်နီးပါး 

စွန်ခဲ့ကပြီဖစ်သည်။ တစ်ဖန် အဝတ်တန်ဆာသစ်ကိ ု

ြပန်လည်လ မ်း ခံအံ့ဟု     ပုရစ်ုရက်သစ်များကို 

အားယေူမွးြမစြပသည်။ ယင်းသိုပင် ခင်ခင်ကီးသည် 

လည်း သူမ၌တင်ရှိေနအပ်ေသာ စိတ်ဝမ်းမချမ်းေြမ ့

ဖွယ်အြဖစ်များကိ ု   စွန်ပစ်ိုင်ခဲ့ပီဟ ု  ယူဆသည်။ 

ေရှအဖိုတွင ်    စိတ်ဝမ်းချမ်းေြမ့ဖွယ်အြဖစ်တိုသာ 

ေပ ေပါက်လာေလေတာ့မည်ဟ ုထင်မှတ်ေနသည်။ 

စင်စစ်တွင်ကား     မိုး၏ခက်ထန်ေသာသေဘာ၊ 

ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ သေဘာကို စစ်ေကာ 

နားမလည်ိင်ုေသးခင်တွင်သာ မုိးကုိေတာင့်တေနမိ 

သည့် အြဖစ်မျိးြဖစ်သည်။ ေွကိုေမ့လို၍ မိုးကို 

ေတာင့တ်သည်။ မုိးအခါကျြပန်ေတာ့လည်း ရခံါတွင် 

သာ လှပသိမ်ေမွြခင်းရှိတတ်သည်။ ရံခါတွင်ကား 

မုိးသည် ေလာကအားလုံးကို ဟစ်ေက းခိမ်းေြခာက် 

ြခင်း ရှိတတ်သည့်သေဘာကို ေမ့ေလျာ့ေနသည်။ 

ေသွည် ရခံါတွင်သာ လှပ၍ ရခံါတွင် အကျည်းတန် 

ြခင်း ရိှသည်။ ထုိနည်းတူပင် မုိးသည်လည်း ရံခါတွင် 

သာလှပ၍  ရံခါတွင်  အကျည်းတန်ြခင်းရှိသည်။ 

ယင်းအြဖစ်ကိ ုေမေ့လျာေ့နမခိျန်ိတွင်သာ မိုးဟသူည် 

ြမတ်ိုးဖွယ်ဟ၍ူ ထင်မှတ်မသိကဲသ့ို ခင်ခင်ကီးသည် 

လည်း ကံကမ ာလလှူည့စ်ား၏ ြဖားေယာင်းတတ်ြခင်း 

သေဘာကို   ေမ့ေလျာ့ေနမိြခင်းြဖစ်သည်။   စင်စစ် 

သူမအဖုိ တဒဂ  ဟန်မ  သာယာကည်ူးေနရြခင်းမှာ 

မုန်တိုင်းမတိုက်ခတ်ေသးမီကာလ၌ ေလာကအလုံး 

သာယာေနတတ်ြခင်းမျိးသာ ြဖစ်သည်ဆိုြခင်းကို 

ခင်ခင်ကီးမေတွးတတ်ေသး၊ မေတွးမိေသး။

အကယ်၍ ေမာင်ေမာင်ဦးတိုအိမ်ကိ ုလှမ်း၍ ြမင် 

ိုင်မည်။ ေမာင်ေမာင်ဦး၏ရင်သို ခွဲဝင်ေရာက်ရှိကာ 

သူ၏ ှလုံးသားကို ကည့်ြမင်ိုင်ခွင့်ရှိမည်ဆိုလ င် 

ခင်ခင်ကီး   ယခုလို   သာယာရ င်ပျေနိုင်လိမ့်မည ်

မထင်ရေပ။

ခင်ခင်ကီး ပိုေပးခဲ့ပီးေနာက် ေမာင်ေမာင်ဦးအမ်ိ 

သို ြပန်လာသည်။ သူ၏ဖခင်ှင့် မိခင်တိုက ထုံးစံ 

အတိင်ုး ဝမ်းသာအားရ ဆီးကိကသည်။ တစ်ခဏ 

အတွင်းမှာေတာ့ ချမ်းေြမ့ေပျာ်ရ င်ကရသည်ပင်။ 

“ေမေမက့ိ ုကည့ရ်တာ ပိုပီး ပန်ိေနသလိပုေဲနာ်”

ေမာင်ေမာင်ဦးဆိုသည်။

မှန်သည်။ ေဒ သူဇာသည် ပွဲုံအလုပ်ကိုလုပ်မ ှ

ပို၍ ပိန်သွားသည်။ ပို၍ကံလှီသွားသည်။ များစွာ 

အိုစာလာသည်ဟ ုထင်ရသည်။ ဦးေကာင်းမိုးမှာမ ူ

ပုံစံမပျက်။ ယခင်အတိုင်းပင်။ ဆံပင်တစ်ေချာင်း 

စေလာက်ြဖလာြခင်းသာ ထူးြခားသည်။ 

ေဒ သူဇာ       အစားအေသာက်ချက်ြပတ်ရန ်

ြပင်ဆင်ေနခိက်ု ေမာင်ေမာင်ဦးှင့ ်ဦးေကာင်းမိုးတို 

ဧည့်ခန်းမှာ ကျန်ရစ်ကသည်။

“သား ဒီကေန  ြပန်လာမယ်ဆိုတာ ေဖေဖမသိ 

ဘူး”

ဦးေကာင်းမိုးက ေြပာသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ 

ပင်  သားြဖစ်သူ၏မျက်ှာကို  အကဲခတ်သလို 

ကည့်ကာ ေမးခွန်းထုတ်သည်။

“ဒါထက်။ သားနဲ  ေရနံသာအိမ်ကလူေတွနဲ  

ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်ရှိေနကသလဲဟင”်

ဦးေကာင်းမိုး၏           အေမးစကားေကာင့ ်

ေမာင်ေမာင်ဦး တုန်လ ပ်သွားရေသးသည်။

“ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်မှ မရှိပါဘူးေဖေဖ။ 

ဘာြဖစ် လိုလဲဟင်” 

“ေနလယ်က    ေအာင်ခန်ရဲသမီး   အိမ်ကိုလာ 

တယ်” 

ေမာင်ေမာင်ဦးသည ်ယင်းစကားကို သိပီးသား 

ြဖစ်ပါလျက် မသိကျိးက န်ြပလိုက်သည်။ အံ့ဩ 

ဟန်ြပင်လိုက်သည်။

“ဘာအတွက် လာတာတဲ့လဲ ေဖေဖ” 

“သူက သားကိုလာေမးတာပ”ဲ 

“ဟုတ်လား”

“ဟတ်ုတယ်။ တြခားဘာမှေတာ ့ေမးလို မရဘူး။ 

သားနဲ  စကားေြပာစရာရှိလိုတဲ”့

“သူအစ်ကိုအေကာင်း လာေမးတာပ ဲထင်ပါရဲ 

ေဖေဖရယ”်

သည်တွင် ဦးေကာင်းမိုးသည် ခင်ခင်ကီးအိမ်သုိ 

လာသည်ဆိြုခင်းထက် ခင်ေမာင်ွန်အေကာင်းကိ ု

ပိုမို စိတ်ဝင်စားသွားရဟန်တူသည်။

“အခု ခင်ေမာင်ွန်  ဘာြဖစ်သွားပီလဲဟင”် 

“ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ေဖေဖ”

ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည်။       

    



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

၁။ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကိ ု ပိမုိထုေိရာက်စွာ ကာကွယ်ထန်ိးချပ်ိင်ုေရးအတွက်  ေခတ ရပ်ဆိင်ုးထားသည့ ်

ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများအား   တုိင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်/ ခုိင်ံုးများအားလံုးတွင် 

(၈.၁၁.၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ြပန်လည်လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည-်

 (က) ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်အသစ ်ေြဖဆိုထုတ်ေပးြခင်း

   (၁) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းမ ှ“ခ” ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်၊ “ဃ” ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်၊ 

    “င”ယာ်ေမာင်းလိုင်စင ် အသစ်ေြဖဆိုမည့်သူများသည ် Online  Booking  စနစ်ြဖင့် 

    ကိတင်ရက်ချန်ိးရယူကရန်ြဖစ်ပီး ယာ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာေပးသင်တန်း၊ 

    ေရးေြဖေြဖဆိုြခင်းှင့ ် လက်ေတွယာ်ေမာင်းေြဖဆိုြခင်းများကိ ု တိုင်းေဒသကီးုံးခွ ဲ

    (ရာသာကီး)တွင် ဖွင့်လှစ်လက်ခံေဆာင်ရက်ေပးသွားပါမည်။ 

   (၂) ကျန်တိင်ုးေဒသကီး/ြပည်နယ်/ခိင်ုုံးများ   [မ ေလးတိင်ုးေဒသကီးဦးစီးမှးုံး  လက် 

    ေအာက်ခံံုးများြဖစ်ေသာ ခုိင်ံုး(မ ေလးေတာင်ပုိင်း)၊ ခုိင်ံုး (မ ေလးေြမာက်ပုိင်း)

    တိုမှအပ] တွင် ေြဖဆိမုည့သ်မူျားသည် Online Booking  ရယရူန်မလိဘု ဲသက်ဆိင်ုရာုံး 

    အစီအစ်ြဖင့် ေြဖဆိုိုင်ေရး ေဆာင်ရက်ေပးသွားပါမည်။

  (ခ)  ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြခင်း

   (၁) ယာ်ေမာင်းလိင်ုစင်များ သက်တမ်းတုိးြခင်းအတွက် ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး ဦးစီးမှးုံး 

    လက်ေအာက်ခံုံးများအားလုံးတွင ်“က-၁”  ယာ်ေမာင်းလိုင်စင်၊ “က” ယာ်ေမာင်း 

    လုိင်စင်၊ “ခ” ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ “ဃ” ယာ်ေမာင်းလုိင်စင်၊ “င” ယာ်ေမာင်းလုိင်စင် 

    များကိ ုOnline Booking စနစ်ြဖင့် ရက်ချနိ်းရယူပီးမ ှလက်ခံေဆာင်ရက်ေပးပါမည်။

   (၂) ကျန်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/  ခိုင်ုံးများတွင ်Online Booking    ရယူရန်မလိုဘ ဲ

    သက်ဆိုင်ရာုံးအစီအစ်ြဖင့ ်သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ေပးပါမည်။

၂။ ေအာက်ပါကာလအတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆံုးရက် ကျေရာက်ေနေသာ ယာ်ေမာင်းလိင်ုစင်များအား 

ယှ်တွဲပါ ဒဏ်ေကးကင်းလွတ်ခွင့်ကာလအတွင်း ှစ်လဲသက်တမ်းတိုး လာေရာက်ေဆာင်ရက်ကရန ်

ြဖစ်ပါသည်-

ကန်ုးလမ်းပိုေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန၏ ယာ်ေမာင်းလိင်ုစင်ဆိင်ုရာ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငန်းများ ြပန်လည်စတင်မည်ြဖစ်ေကာင်း အသေိပးေကညာြခင်း

  စ်    လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက ်          ဒဏ်ေကးကင်းလွတ်ခွင့်ြပမည့်ကာလ

 (က) ၁.၆.၂၀၂၀ မှ ၃၀.၆.၂၀၂၀ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၂၁ အထိ

 ( ခ ) ၁.၉.၂၀၂၀  မှ ၃၀.၉.၂၀၂၀  အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁  မှ  ၃၁.၁၂.၂၀၂၁  အထိ

 ( ဂ) ၁.၁၀.၂၀၂၀  မှ  ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁  မှ ၃၁.၁.၂၀၂၂ အထိ

 (ဃ) ၁.၁.၂၀၂၁  မှ  ၃၁.၃.၂၀၂၁ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁  မှ ၂၈.၂.၂၀၂၂ အထိ

 ( င ) ၁.၄.၂၀၂၁ မှ  ၃၀.၆.၂၀၂၁ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၁.၃.၂၀၂၂ အထိ

 ( စ) ၁.၇.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၉.၂၀၂၁  အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၄.၂၀၂၂ အထိ

 (ဆ) ၁.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၂၁ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁  မှ  ၃၁.၅.၂၀၂၂ အထိ

၃။ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ ေခတ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ြခင်းေကာင့ ်ယာ်ေမာင်းလိုင်စင ်သက်တမ်းတစ်ဆက ်

တည်း (၅)ှစ်ေကျာ်၍ ှစ်ြပတ်ိုင်သည့ ်ေအာက်ပါယာ်ေမာင်းလိုင်စင်များသည ်ယှ်တွဲပါ ဒဏ်ေကး 

ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလအတွင်း  သက်တမ်းတိုးေဆာင်ရက်ရန်ှင့ ် ၎င်းသတ်မှတ်ကာလ ေကျာ်လွန်ပါက 

(၅)ှစ်ေကျာ်ှစ်ြပတ်လိုင်စင်အြဖစ ်သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ပါသည-်

  စ်    လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက ်          ဒဏ်ေကးကင်းလွတ်ခွင့်ြပမည့်ကာလ

 (က) ၁.၆.၂၀၁၅  မှ ၃၀.၆.၂၀၁၅ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၂၁ အထိ

 ( ခ ) ၁.၉.၂၀၁၅  မှ ၃၀.၉.၂၀၁၅ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၁.၁၂.၂၀၂၁ အထိ

 ( ဂ ) ၁.၁၀.၂၀၁၅ မှ ၃၁.၁၂.၂၀၁၅ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၁.၁.၂၀၂၂ အထိ

 (ဃ) ၁.၁.၂၀၁၆ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁  မှ ၂၈.၂.၂၀၂၂ အထိ

 ( င ) ၁.၄.၂၀၁၆ မှ ၃၀.၆.၂၀၁၆ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၁.၃.၂၀၂၂ အထိ

 ( စ ) ၁.၇.၂၀၁၆ မှ ၃၀.၉.၂၀၁၆ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၄.၂၀၂၂ အထိ

 (ဆ) ၁.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ အတွင်း ၈.၁၁.၂၀၂၁  မှ ၃၁.၅.၂၀၂၂ အထိ

၄။ ဒဏ်ေကးေငေွလ ာေ့ပါခွ့င့ြ်ပထားသည့ ်သတ်မှတ်ကာလများအတွင်း အချန်ိမလီာေရာက် ေဆာင်ရက် 

ြခင်းမြပပါက ဒဏ်ေကးေငွေလ ာ့ေပါ့ခွင့်ရမည ်မဟုတ်ပါေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

      ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရး န်ကားမ ဦးစီးဌာန

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်းရှင်များအား 

GAqP နည်းစနစ် အသိပညာေပးေဟာေြပာ

ကျိက်မေရာ  ိုဝင်ဘာ  ၇

ကျိက်မေရာမိနယ ်ပိ ဲကုန်းရာရှိ  ဦးသက်ပိုင်စိုး၏  ငါးေမွးကန်တွင ်

ငါးေမွးြမေရးလပ်ုငန်းရှင်များအား  GAqP(ေကာင်းမွန်ေသာ ေရသတ ဝါ 

ေမွးြမေရးကျင့်စ)် အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲကိ ုိုဝင်ဘာ  ၅ ရက် 

က ြပလုပ်ခဲ့သည်။

အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲတွင်     ခိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှး 

ဦးလှမင်းေဇာ်၊ ဒုတိယဦးစီးမှး ေဒ စုစုကည်ှင့ ်ဝန်ထမ်းများအဖွဲက 

ေြပာကားခဲ့ပီး    တက်ေရာက်လာေသာ    သင်တန်းသား  သင်တန်းသ ူ

၁၅ ဦးအား အသပိညာေပးလက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန်ေဝေပးခဲေ့ကာင်း 

သိရသည်။                                                                 သတင်းစ်

မအူပင်မိနယ်   ထနီးေရထိန်းတံခါးှင့် 

ထနီးသဘာဝေရြပင်အတွင်းသို ငါးမျိးစိုက်ထည့်
မအူပင်  ိုဝင်ဘာ  ၇

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးအတွင်း  မအူပင်မိနယ် ထနီးေကျးရာ  ထနီး 

ေရထန်ိးတခံါး ှင့် ထနီးသဘာဝေရ ြပင်အတွင်းသို ငါးမျိးစိက်ုထည့်ြခင်း 

အခမ်းအနားကို ယမန်ေန  နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအခမ်းအနားသို  ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသ ကီး  မအူပင်ခိုင ်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ခိုင်ဦးစီးမှး  ဦးဆန်းဝင်း၊  မအူပင်မိနယ်စီမ ံ

အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲဥက   ှင့်    အဖွဲဝင်များ၊  ခိုင်မိနယ်  ငါးမျိး 

စိက်ုထည့်ြခင်း   ကီးကပ်ကွပ်ကေဲရးေကာ်မတအီဖဲွဝင်များ၊ ခိင်ုမိနယ် 

ဌာနဆိင်ုရာများ၊ ေရလပ်ုသားများ၊ ေဒသခြံပည်သမူျား စစုေုပါင်းအင်အား 

၂၀ တက်ေရာက်ကပီး တလုပ်လှငါးလုပ်ငန်းစခန်းှင် ့ ေအာင်ဟိတ် 

ငါးလပ်ုငန်းစခန်းတိုမှ ှစ်လက်မအရယ် ငါး ြမစ်ချင်းသားေပါက်ေကာင်ေရ 

၇၀၇၀၀၀ အား    ထနီး ေရထန်ိးတခံါးှင့် ထနီးသဘာဝေရြပင်အတွင်းသို 

စုေပါင်းပီး ငါးမျိးစိုက်ထည့်ေပးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။        သတင်းစ်

ဗဟန်းမိနယ် ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ၏ ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာေပး (Talk Show) ြပလုပ်

ဗဟန်း  ိုဝင်ဘာ  ၇

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး  ဗဟန်းမိနယ် လူထုအေြခြပဗဟုိဌာန အစည်းေဝး 

ခန်းမ၌ ယေန  နံနက် ၁၀ နာရီက ဗဟန်းမိနယ ်ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲ၏ 

ြပည်သူအကျိးြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေနမ ှင့်ပတ်သက်၍ ခုိင် 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆေံရးဦးစီးဌာန  လက်ေထာက် န်ကား 

ေရးမှးှင့ ် မိနယ်ကက်ေြခနတီပ်ဖဲွမှးတို ပူးေပါင်းကာ အသပိညာေပး 

ေဆွးေွးပွဲ(Talk Show)ကို ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါေဆွးေွးပွဲ၌ ဗဟန်းမိနယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

လူနာများအား  ကူညီပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ေပးေနမ များ၊    ြပည်သူများ       

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး ထိုးှံသည့်လုပ်ငန်းများတွင ်ကူညီ 

ေဆာင်ရက်ေပးေနမ များ၊ ေအာက်ဆဂီျင် အခမဲြ့ဖန်ေဝသည့လ်ပ်ုငန်းများ 

အြပင် ပရဟတိလပ်ုငန်းများ၊ ေရှးဦးြပစြုခင်း သင်တန်းများဖွင့လှ်စ်ရန် 

စီစ်ထားရှိမ များ၊ သဘာဝေဘးအ ရာယ်ှင့်ပတ်သက်ေသာ  အသိ 

ပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် စီစ်ထားရှိမ များ၊ ကက်ေြခနီ 

တပ်ဖွဲဝင်၊ အသင်းသားများတိုးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် 

စီစ်ေဆာင်ရက်ေနမ များကို     မိနယ်ကက်ေြခနီတပ်ဖွဲမှးက 

အသိပညာေပးေဆွးေွးခဲ့ေကာင်း သိရသည်။          ခိုင်(ြပန်/ဆက်)

ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၇

လူဝင်မ ကီးကပ်ေရးှင့်   ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန     ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင ်

ထန်းတပင်မိနယ်ဦးစီးမှးုံးမ ှဝန်ထမ်းများ 

က ပန်းခင်းစီမံချက်ြဖင် ့    ြပည်သူများအား  

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး     ကတ်ြပားများှင့်  

အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းများကိ ုကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုသို ကွင်းဆင်းေဆာင်ရက်ေပးရာတွင်          

ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က ထန်းတပင်မိနယ်ဦးစီး

မှးုံးမှ  မိနယ်ဦးစီးမှး  ဦးခင်ေဆွှင့် ဝန်ထမ်း 

များက  ထိန်ကုန်းေကျးရာအုပ်စုအတွင်း    

အသက် ၁၀ ှစ်ြပည့်    ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ေလ ာက်ထားသူ ေလးဦးှင့် အသက် ၁၈ ှစ် 

ြပည့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားေလ ာက်

ထားသ ူ  ၅၇ ဦး၊ ေရ ကာဗျိက်ေကျးရာအပ်ုစတွုင် 

အသက် ၁၀ှစ် ြပည့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား 

ေလ ာက်ထားသူတစ်ဦးှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့် 

ိင်ုငသံား စစိစ်ေရးကတ်ြပားေလ ာက်ထားသ ူ  

၇၂ ဦး စစုေုပါင်း ေကျးရာေနြပည်သ ူ၁၃၄ ဦးတို 

အား ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား ၁၃၄ ကတ် 

တိုကို    ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့ေကာင်း    

သိရသည်။ 

ထန်းတပင်မိနယ်အတွင်း  ုိင်ငံသား 

စိစစ်ေရးကတ်ြပားများှင့် အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရ 

စာရင်းများ ကွင်းဆင်းြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပး

ြခင်းကိ ုေမ ၃ ရက်မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ေပး 

ခဲ့ပီး ိဝုင်ဘာ ၇ ရက်အထ ိပန်းခင်းစမီခံျက်ြဖင့် 

ိင်ုငသံားစစိစ်ေရးကတ်ြပား  ၃၅၇၉ ကတ်ှင့် 

အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်း  ၇၆၈ ခုတိုကို 

မိနယ်အတွင်းရိှ ရပ်ကွက်၊  ေကျးရာေနြပည်သ ူ

များအား ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခ့ဲေကာင်း 

သိရသည်။           

  ဇင်မင်းထိုက(်ထန်းတပင်) 

ထန်းတပင်မိနယ်၌ ေကျးရာေနြပည်သူများအား ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားများ ြပလုပ်ေပး



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇

ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့် 

သူများထားရှိရန်အတွက်   တိုင်းစစ်ဌာနချပ်  နယ်ေြမအသီးသီးရှိ 

တပ်မေတာ်ေဆးံုများ၊ နယ်ေြမခံသင်တန်းေကျာင်းများ၊ စစ်ေကာေရးှင့် 

တည်းခုိေရးစခန်းများ၌ စနစ်တကျလက်ခံ၍ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက ်

မ လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှသည်။ ထိုြပင် ကျန်းမာေရးဝန်ကီး 

စစ်ေတွ  ိုဝင်ဘာ  ၇

ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ စစ်ေတွှင့် သံတဲွမိများသုိ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆးများကိ ု   ယေန  

နံနက်ပိုင်းက   တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့ ် သယ်ယူ 

ေရာက်ရှိလာေကာင်း သိရသည်။

ရန်ကုန်မိ မင်းဓမ လမ်းရိှ တိုးချဲကာကွယ်ေဆး

သိုေလှာင်ခန်းတွင်ထားရှိသည် ့  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး Sinovac များကို  စံချနိ်စံ န်းများ 

အတိုင်း  တိုင်းေဒသကီးှင် ့ ြပည်နယ်အသီးသီးသို 

တပ်မေတာ်ေလယာ်များ၊  Cold Chain Delivery 

Logistics  ေမာ်ေတာ်ယာ်ကီးများြဖင် ့  ပိုေဆာင်         

ြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိေကာင်း သိရသည်။

ထိုသိုြဖန် ြဖးေပးလျက်ရှိရာ  ယေနနံနက်ပိုင်း 

ရခိုင်ြပည်နယ် စစ်ေတွှင့် သံတွဲမိများသို ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆးများ တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့် သယ်ယူေရာက်ရှိ
တွင် သံတွဲမိသို  ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

Sinopharm ၂၅၆၁၀၊  Sinovac အလုံးအေရအတွက် 

၃၀၀၀၀  ှင့်  ေဆးထိုးအပ်အေချာင်း  ၉၁၉၂၆  ခု၊ 

စစ်ေတွမိသုိ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါ  ကာကွယ်ေဆး 

Sinopharm ၃၆၇၁၈ လုံး၊ Sinovac အလုံးအေရ 

အတက်ွ ၄၃၈၈၆ လုံးှင့်    ချင်းြပည်နယ ်  ပလက်ဝ 

မိနယ်သို    ကိုဗစ်-၁၉    ေရာဂါကာကွယ်ေဆး 

Sinopharm ၈၀၀၊  Sinovac အလုံးအေရအတွက ်

၂၀၇၇ လံုးှင့် ေဆးထုိးအပ်    ၈၁၅၄   ခုတုိကုိ 

တပ်မေတာ်ေလယာ်ြဖင့် သယ်ယူေရာက်ရှိလာရာ 

မိနယ်အလိုက်   တာဝန်ရှိသူများက  လက်ခံရရှိ 

ေကာင်းှင့်   ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း   အြခားမိနယ် 

အသီးသီးသို ဆက်လက် ြဖန်ေဝေပးသွားမည်ြဖစ ်

ေကာင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ေပးပိုြဖန် ြဖးေပးေသာ   ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးများကိ ုဦးတည်အပ်ုစလုဦူးေရ 

ဦးစားေပးအစီအစ်များှင့်အညီ  ြပည်သူများသို 

အြမန်ဆံုးထုိးံှေပးုိင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။        တင်ထွန်း(ြပန်/ဆက်)

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

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလူနာများှင့် သီးသန်ေစာင့်ကည့်ရမည့်သူများ ကိုဗစ်စင်တာများ၌ စနစ်တကျလက်ခံ၍ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးလျက်ရှိ

ဌာနှင့ ်အြခားဌာနဆိင်ုရာ တာဝန်ရိှသမူျား၊ ပရဟတိအဖဲွအစည်းများ၊ 

တာဝန်သိြပည်သူများှင့် ပူးေပါင်း၍လည်း သက်ဆုိင်ရာမိနယ်များ၌ 

Quarantine Center များ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိသည်။ 

ထိုသိုလက်ခံေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိရာ  ယေန  ည ၇ နာရီအထိ      

ေနြပည်ေတာ်စစ်ေကာေရးှင့တ်ည်းခိေုရးစခန်း၌ သီးသန်ေစာင့်ကည့ရ် 

မည့်သူ အမျိးသား ၅၂ ဦးှင့် အမျိးသမီး ၄၈ ဦး စုစုေပါင်း ၁၀၀ တိုကို 

လက်ခံထားရှိေကာင်း  သိရှိရသည်။

အဆုိပါ ေစာင့်ကည့်လူနာများှင့် ဓာတ်ခဲွအတည်ြပပုိးေတွလူနာ 

များ၏ ေနထုိင်စားေသာက်ေရးှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များရှိ နယ်ေြမခံေဆးကုသေရး 

အဖဲွများှင့် တာဝန်ရိှသူများက ကူညီေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှေကာင်း 

သိရသည်။                                                                 သတင်းစ်

 ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းမှ

တန်းတက်ခွင့် ှစ်ကိမ်အထိရရှိေအာင ်စွမ်းေဆာင် 

ေပးိုင်ခဲ့သူလည်းြဖစ်ပါတယ်။

ဒါေပမဲ့ ေနာ့ဝစ်ချ်အသင်းဟာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်

ေဖေဖာ်ရီ ၂၈ ရက်က လက်စတာစီးတီးအသင်းကိ ု

တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ    အိုင်ရရှိခဲ့ပီးေနာက် ပွဲစ် ၂၀ 

ဆက်တိက်ုိင်ုပဲွ ေပျာက်ဆံုးခ့ဲရတာြဖစ်ပါတယ်။  အဲဒီ 

 (၃၁)ကိမ်ေြမာက်မှ

ယင်းပိင်ပွဲကိ ု ပုံမှန်အရ  ယခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင ်

ကျင်းပရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ကပ်ေရာဂါအေြခအေန 

ေကာင့ ်လာမည့ှ်စ်သို ေရ ဆိင်ုးခဲ့ပီး ပီးခဲသ့ည့လ်က 

ြပလုပ်ခဲ့သည့ ်ဆီးဂိမ်းအဖွဲချပ်အစည်းအေဝးတွင ်

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလလယ်တွင် ြပန်လည်ကျင်းပရန ်

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဗီယက်နမ်အိုလံပစ်ေကာ်မတ ီ တာဝန်ရှိသူများ 

အေနြဖင့် ယင်းပိင်ပွဲကိ ု၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ   ၁၂ ရက်မှ 

၂၃ ရက်အထိ   ြပန်လည်ကျင်းပမည်ြဖစ်ေကာင်း 

ေဒသတွင်းမီဒီယာများက    ေဖာ်ြပလျက်ရှိပီး 

ဗီယက်နမ်အစုိးရအဖဲွ တာဝန်ရိှသူများထံမှ ခွင့်ြပချက် 

ရရိှပါက ယင်းကာလအတုိင်း ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။ 

(၃၁)ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွတွင် အားကစားနည်း 

၄၀ မှ ပိင်ပဲွအမျိးအစား ၅၂၀ ထည့သွ်င်းကျင်းပမည် 

ြဖစ်သည်။

(၃၁)ကိမ်ေြမာက်   ဆီးဂိမ်းပိင်ပဲွတွင်   ေြပးခုန် 

ပစ်၊ ြမားပစ်၊ ေရကူး၊ ကက်ေတာင်၊  ဗိဗုနီမ်၊ အေလးမ၊ 

နပန်း၊ ဝူ ှး၊ ဘတ်စကက်ေဘာ၊ ဘိလိယက်ှင့ ်

စူကာ၊ ကာယဗလ၊ ဘိုးလင်း၊ လက်ေဝှ၊ ကူး 

ကယက်၊  စစ်တုရင်၊ စက်ဘီး၊ Dancesport ၊ ေဘာလံုး/ 

ဖဆူယ်၊ ေဂါဖ့်၊ က မ်းဘား၊  Handball၊ ဂျဒိ၊ု ဂျဂျစ်ဆ၊ု   

Esports ၊ ဓားေရး၊  ကရာေတး၊ ကစ်ေဘာင်ဆင်၊  Kurash၊  

ေမွထိုင်း၊ ပန်ကပ်ဆီလတ်၊ ပီတန်း၊ အြပည်ြပည ်

ဆိင်ုရာ ေလ၊ှ  ပိက်ုေကျာ်ြခင်း၊ ေသနတ်ပစ်၊ စားပဲွတင် 

တင်းနစ်၊ Xiangqi၊ တုိက်ကွမ်ဒို၊ တင်းနစ်၊ သုံးမျိးစုံ၊ 

ေဘာ်လီေဘာအားကစားနည်းများ  ပါဝင်မည်ြဖစ ်

သည်။ 

ြမန်မာိင်ုငအံေနြဖင့ ်ယင်းပိင်ပဲွတွင် အားကစား 

နည်း ၁၈ မျိး ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ရန ်စီစ်ထားပီး 

စခန်းဝင်ေလ့ကျင့်မ များ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံအေနြဖင့်   ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲကို 

အမ်ိရှင်အြဖစ် ဒတုယိအကမ်ိေြမာက် လက်ခကံျင်းပ 

ခွင့်ရရှိြခင်းြဖစ်သည်။                             ကိုညီေလး

ပဲွစ် ၂၀ မှာ ၁၈ ပွဲ ံးနိမ့်ကာ ှစ်ပွဲသေရရလဒ်ထွက်

ေပ ခဲ့တာြဖစ်ပီး  အခုဘရန်းဖိုဒ်အသင်းနဲ   ပွဲစ် 

ေရာက်မ ှိုင်ပွဲြပန်လည်ရရှိခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဂျာမနီိုင်ငံသား နည်းြပ ဖာကီဟာ   ေနာ့ဝှစ်ချ် 

အသင်းနည်းြပဘဝမှာ ပွဲစ်စုစုေပါင်း ၂၀၈ ပွဲအထိ 

တာဝန်ယကူိင်ုတွယ်ခဲရ့ာမှာ ၈၇ ပဲွသာ ိင်ုပဲွရရိှေအာင် 

စွမ်းေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့ပါတယ်။                   ေငွကယ်

မိုင်းရယ်မိနယ်၌ ြပည်သူများအား RDT Test Kit ြဖင့် စစ်ေဆးခဲ့ရာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး ခုနစ်ဦး ထပ်မံေတွရှိ
မိုင်းရယ ် ိုဝင်ဘာ  ၇

ရှမ်းြပည်နယ(်ေြမာက်ပိုင်း) မိုင်းရယ်မိနယ်တွင ်ယမန်ေနက သံသယလူနာများအြဖစ ်ေရာက်ရှိလာသ ူ 

၁၈၂ ဦးအား RDT Test Kit ြဖင့် စစ်ေဆးခဲ့ရာ ခုနစ်ဦးတွင်  ကိုဗစ်ပိုးေတွရှိခဲ့ေကာင်း  မိနယ်ကုသေရးှင့ ်

ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမ ှသိရသည်။ 

မိင်ုးရယ်မိနယ်တွင် ယမန်ေနအထ ိကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါအတည်ြပလနူာ ၃၂၇ ဦး၊ ေဆးုမှံ ဆင်းခွင့ရ်သ ူ

၂၈၈ ဦး၊ ေသဆုံးလူနာ ေလးဦး၊ ေဆးကုသမ မခံယူခဲ့သူ တစ်ဦးှင့် ေဆးုံ၊ မိခင်ှင့်ကေလးေဆးခန်းှင့ ်

မူကိေကျာင်းတိုတွင ်ေစာင့်ကည့်ကုသလျက်ရှိသ ူ၃၄ ဦးရှိေကာင်း သိရသည်။

မုိင်းရယ်မိနယ်အေနြဖင့် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်ိင်ုေရးအတွက် အသပိညာေပးလပ်ုငန်းများကိ ု

မိနယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ၊ ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနတုိက မိေပ ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရာ 

များအေရာက် အသပိညာေပး  းေဆာ်ြခင်းများကိ ုစ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ေကျာ်ဇင်ထိက်ု



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

၃၇ TF 1,422 1,394 1,401
ေရကည်ေပါက်ေကျးရာ၊
အမရပူရမိနယ်၊ စစ်ကိုင်း-ြမစ်ငယ်လမ်းမ။

၃၈ Petro K Meikhtila 1,407 1,374 1,381 မိတ ီလာမိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၃၉ Petro K Pyawbwe 1,407 1,374 1,381 ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၄၀ Petro K Yinmarbin 1,407 1,374 1,381 သာစည်မိနယ်၊ မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

၄၁ MK Fuel 1,397 1,369 1,376 ရမည်းသင်းမိနယ်၊ မ ေလးတုိင်းေဒသကီး။

၄၂ PT Power (ရမည်းသင်း) 1,402 1,374 1,381 တဘက ာေကျးရာအုပ်စု။

၄၃ BOC (မ ေလး-၆၂လမ်း) 1,407 1,369 1,376
အမှတ်(D-1)၊ ၆၂လမ်း၊ တွတ်ပီေကွ၊
စက်မ ပန်း ခံလမ်း။

၄၄
BOC (တံတားဦး
(BOC Express) )

1,407 1,369 1,376
မိုင်တိုင်(၃၇၅)၊ ရန်ကုန်-မ ေလး
အြမန်လမ်းမကီး၊ တံတားဦးအဝိုင်းထိပ်။

၄၅
BOC (အမရပူရ
(ေရ ပန်းချ)ီ )

1,407 1,369 1,376
စစ်ကိုင်း-မ ေလးကားလမ်းေဟာင်း၊
တံတားြဖအနီး။

၄၆ BOC (ြမင်း ခ)ံ 1,407 1,374 1,381
မ ေလး-ြမင်း ခံကားလမ်းမကီးေဘး၊
ေချာင်းေဒါင်းရပ်။

၄၇
BOC
(ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

1,407 1,374 1,381

မိတ ီလာ-ေကျာက်ပန်းေတာင်း
ကားလမ်းမကီးေဘး၊
ေကျာက်ပန်းေတာင်းတိုးဂိတ်အနီး၊
အင်ေတာကျယ်ေကျးရာ။

၄၈ BOC (ေညာင်ဦး) 1,407 1,374 1,381
ေညာင်ဦး-ြမင်း ခကံားလမ်းမကီးှင့ေ်ညာင်ဦး
မိေရှာင်လမ်းဆုံအနီး၊ ေြမနဲေလးေကျးရာ။

၄၉ BOC (စ့်ကိုင်) 1,407 1,369 1,376
ရန်ကုန်-မ ေလး ကားလမ်းေဟာင်း၊
ေပ ေတာ်မူဘုရားအနီး။

၅၀ BOC (ြပင်ဦးလွင)် 1,422 1,389 1,396
မိုင်တိုင် (၅၀) မိုင်၊ မ ေလး-လား  း 
ကားလမ်းမကီးေဘး၊ ြပင်ဦးလွင်။

၅၁ ေရလီ ( ေပျာ်ဘွယ်) 1,402 1,374 1,381
ဝါးရင်းထုတ်ေကျးရာ၊ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်း 
ေဟာင်း၊မ ေလးတိုင်းေဒသကီး။

စက်သုံးဆီများ သတ်မှတ်ေဈး န်းအတိုင်း ဝယ်ယူရရှိြခင်းမရှိပါက တိုင်ကားိုင်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

(ယမန်ေနမှအဆက်)

စ် အေရာင်းဆိင်ုအမည်
တစ်လီတာေဈး န်း
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ဒီဇယ်ဆီ Premium
 ဒီဇယ်ဆီ

၁ Petro Seven 1,4၀၂ 1,37၄ 1,381
မုိင်တုိင်အမှတ်(၁၄/၆)ပျ်းမနား
မိေရှာင်လမ်း၊ ေဘာဂသီရိကားကွင်းအနီး၊ 
ေနြပည်ေတာ်။

၂
Moon Sun Energy
(NaypyiTaw)

1,452 1,375 1,381
နန်းဩေကျးရာ၊ ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းေဟာင်း၊
မုိင်တုိင် (၂၆၀) လမ်းမေပ ၊ ဥတ ရခုိင်၊
ေဇယျာသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

၃ 360
.
  Petro

(Naypyitaw)
1,452 1,375 1,381 ဒက ိဏသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

၄ Petro K Tatkon 1,402 1,374 1,381 တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။

၅
Power-9 
(Pyinmana)

1,402 1,374 1,381
ရန်ကုန်-ပျ်းမနားလမ်းေဟာင်း၊
ှင်းဆီအဝိုင်းအနီး၊ ပုဗ သီရိမိနယ်။

၆
PT Power 
(ဥတ ရသီရိ)

1,402 1,374 1,381
အမှတ်(၁၉)၊မ ေလးလမ်းှင့်
ြမဝတီလမ်းေထာင့်။

၇
PT Power
(ဒက ိဏသီရိ)

1,402 1,374 1,381
ဗွီ(၄)လမ်းှင့်ေရ ြပည်ေတာ်ဝင်လမ်းေထာင့်၊ 
 ၁၃/ဝန်ေဆာင်မ ဇုန်ရပ်။

၈
PT Power 
(သာဝတ ိ)

1,402 1,374 1,381
ကာအင်းဇလုပ်ေကျးရာအနီး၊
သာဝတ ိေကျးရာအုပ်စု။

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း
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ဒီဇယ်ဆီ Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

၁
Shwe Myan 

Aung(Sandawat)
1,467 1,375 1,381 က ဲကူးမိနယ်၊ တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး။

၂
Shwe Myan Aung

(Kone Pauk)
1,467 1,375 1,381

မိတ်ေတာင်ေကျးရာ၊

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး။

ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

စ် အေရာင်းဆိင်ုအမည်
တစ်လီတာေဈး န်း
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ဒီဇယ်ဆီ
Premium
 ဒီဇယ်ဆီ

1 KS(029) 1,417 1,384 1,391
ကိမ်ဂိုင်ေကျးရာ၊ေနာင်ချိမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း။

2 KS(005) 1,447 1,405 1,415
မိုင်းယုေကျးရာ၊ (၁၀၅)မိုင်၊ မူဆယ်မိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း။

3 KS(004) 1,412 1,374 1,381
ကိုးနဝင်းေတာင်ေြခတံတားကီးရပ်ကွက်၊
ေတာင်ကီးမိ၊ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း။

4 KS(010) 1,427 1,394 1,401
ခိုမုန်းေကျးရာအုပ်စု၊ေကျာက်မဲမိ၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း ။

5 KS(011) 1,427 1,394 1,401
ပန်ေစာက်မိန်းေကျးရာအုပ်စု၊သီေပါမိ၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း ။

6 KS(003) 1,437 1,404 1,411
ေနာင်ေဖာ့ေကျးရာအုပ်စု၊လား  းမိ၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း ။

7 KS(007) 1,412 1,374 1,381
သာမိုင်ခန်ေကျးရာ၊ေအာင်ပန်းကေလာမိ၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ။

8 KS(018) 1,412 1,374 1,381
ေအာ်ေယာ်ရပ်ကွက်၊ပင်းတယမိနယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း။

9
OK Energy 
(Heho)

1,457 1,375 1,381
ေတာင်ကီး-ကေလာ
ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေဘး။

10
Asia Energy 
(မူဆယ်)

1,497 1,415 1,421
တိုးဂိတ်အနီး ၁၀၅ မိုင်ဆီဆိုင်တန်း၊
မိုင်းယုေကျးရာ။

11
Denko 
(ေတာင်ေလးလုံး )

1,462 1,375 1,381
အမှတ် (၁၇/၁၁)၊ ေတာင်ကီး-မိတ ီလာ
ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ ေတာင်ေလးလုံး
ေကျးရာအုပ်စု။

12 Lucky7 1,412 1,374 1,381
မိတ ီလာ-ေတာင်ကီးလမ်းမကီး၊
ရှမ်းေတာင်မိနယ်။

13 Lucky 7 1,437 1,409 1,416 မ ေလး-လား  းကားလမ်းမကီး၊ ရှမ်းေြမာက်

14 BOC (ေအာင်ပန်း) 1,412 1,374 1,381
အမှတ်(၂၂) ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေဘး၊ 
ကေလာတိုးလ်ဂိတ်အနီး၊ ကေလာမိ။

15
BOC 
(ေတာင်ေလးလုံး)

1,412 1,374 1,381
အမှတ် (၉/၂ )ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေဘး၊
ေတာင်ေလးလုံးေကျးရာ။

16 BOC (ေတာင်ကီး) 1,412 1,374 1,381
အမှတ် (၁၂၂)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 
မဂ  လာဦးရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

17 BOC (နမ့်စန်) 1,412 1,374 1,381
အမှတ်(၇၁)၊(၇၂) (၇၃)၊ (၇၄)
ေတာင်ကီး-ကျိင်းတုံလမ်း၊ 
 ထင်း ှးမိင်ေကျးရာ၊ နမ့်စန်မိ။

18 BOC (လား  း) 1,437 1,404 1,411
မ ေလး-မူဆယ်ကားလမ်းမကီးေဘး၊
လာ  းမိေရှာင်လမ်းဆုံအနီး၊ 
မယ်ဟန်ေကျးရာ။

19 BOC (သီေပါ) 1,427 1,394 1,401
မ ေလး-လား  းကားလမ်းမကီးေဘး၊
နမ့်လန်လမ်းခွဲ၊ခိုလုံေကျးရာ။

20 BOC (မူဆယ်) 1,447 1,414 1,421
မ ေလး - မူဆယ်ကားလမ်းမကီးေဘး၊ 
ေမာ်ေတာင်းေကျးရာအုပ်စု၊ မူဆယ်မိနယ်။

21 BOC (ရာငံ) 1,412 1,374 1,381 ရာငံ - ေအာင်ပန်းလမ်းမကီး၊ ရာငံမိ။

22 Lucky7 1,412 1,374 1,381 ေတာင်ေလးလုံးရာ၊ ေရ ေညာင်။

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်
တစ်လီတာေဈး န်း
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ဒီဇယ်ဆီ
Premium
 ဒီဇယ်ဆီ

၁ Asia Energy (မုံရာ) 1,472 1,380 1,386
မ ေလးမုံရာလမ်းမကီး ၊ 
မုံရာတိုးဂိတ်အေကျာ်၊
ထေနာင်းေတာအုပ်စု၊ မုံရာမိ။

၂ Denko ( မုံရာ ၂ ) 1,462 1,370 1,376
အမှတ် (၆၆/၁၄၉)၊ ကမ်းနားလမ်း၊
ုံးကီးရပ်၊
သလ ာဝတီဆိပ်ကမ်း၊ မုံရာမိ။

၃ Denko ( မုံရာ ၃ ) 1,462 1,370 1,376
အမှတ် (၆၄၄)၊ မံုရာ-မ ေလးလမ်း၊
မအူေကျးရာအုပ်စု၊ မုံရာမိနယ်။

စာမျက်ှာ ၂၇ သို  



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

၄ BT-1 စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင် 1,427 1,384 1,391
ပဂိုးကုန်းရာ၊ ေရ ဘိုမိနယ်၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။

၅ BT-2 စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင် 1,427 1,384 1,391
စိုင်ိုင်ေလးရာ၊ ေရ ဘိုမိနယ်၊ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။

၆ BOC (ေရ ဘို) 1,412 1,369 1,376

ေရ ဘို-မ ေလး

ကားလမ်းမကီးေဘး၊

ေရ ဘိုမိအဝင်မုခ်ဦးအနီး။

၇ BOC (မုံရာ) 1,412 1,369 1,376
မုံရာ-ေရဦးကားလမ်းမကီးေဘး

ဖန်ခါးကျင်းေကျးရာ၊ မုံရာမိ။

၈ BOC (ကံတလူ-စစ်ကိုင်း) 1,412 1,369 1,376
စစ်ကိုင်း-မုံရာကားလမ်းမကီးေဘး၊

ကံတလူတိုးဂိတ်အနီး

 စာမျက်ှာ ၂၆ မှ

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်းရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

မွန်ြပည်နယ်ရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်များစာရင်း

စ် အေရာင်းဆိင်ုအမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 
Ron

ဒီဇယ်ဆီ
Premium
 ဒီဇယ်ဆီ

1 KS(012) 1,422 1,399 1,406 ဂွမိမရပ်ကွက်၊ဂွမိ၊ရခိုင်ြပည်နယ်။

2 KS(017) 1,447 1,419 1,426
ေအာက်ေကျးရာအုပ်စု၊အမ်းမိ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်။

3 KS(006) 1,457 1,429 1,436
မန်းကျည်မိင်ရပ်ကွက်၊စစ်ေတွမိ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်။

4 KS(002) 1,437 1,409 1,416
အံေတာ်ကွင်း၊ ဒွါရဝတီမိသစ်၊ သံတွဲမိ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်။

5 KS(021) 1,437 1,409 1,416
ကိုင်းရှည်ေကျးရာ၊ ေတာင်ကုတ်မိ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်။

6 KS(022) 1,437 1,409 1,416
လင်းမူေတာင်ေကျးရာအုပ်စု၊ သံတွဲမိ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်။

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 

Ron
ဒီဇယ်ဆီ

Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

၁ MMTM- Mawlamyaing 1,397 1,369 1,376 ကျိက မီလမ်း၊ ေမာ်လမိင်။

၂ KS(014) 1,397 1,364 1,371
ကျခတ်ငူေကျးရာအုပ်စု၊ေပါင်မိ၊

မွန်ြပည်နယ်။

၃ KS(013) 1,397 1,364 1,371
တာပသွန်ေကျးရာအုပ်စု၊မုဒုံမိ၊

မွန်ြပည်နယ်။

၄ KS(015) 1,397 1,364 1,371
ဒူးရင်းဆိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊သထုံမိ၊

မွန်ြပည်နယ်။

၅ KS(028) 1,407 1,374 1,381
ကျံးေဟာင်းရာသစ်ေကျးရာ၊ ေရးမိ၊

မွန်ြပည်နယ်။

၆ Ready 1,412 1,379 1,386 တူးေြမာင်းရာ၊ ေရးမိနယ်။

၇
Yadana Petrol Station 

(သံြဖဇရပ)်
1,157 1,152 1,159

သံြဖဇရပ်၊ ဝဲရတ်ေကျးရာအုပ်စု၊

ဝဲသွန်ေချာင်းရာ၊ မွန်ြပည်နယ်။

၈
Yadana Petrol Station

(ေရး)
1,167 1,162 1,169

တနသ  ာရီတိုင်းေဒသကီး၊

အဏ ဝါရပ်ကွက်၊ ေရးမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

၉
Yadana Petrol Station 

(ေမာ်လမိင)်
1,412 1,384 1,391

မီးေလာင်ြပင်လမ်း၊ မ ေလးရပ်ကွက်၊

ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။

၁၀ Thahton 1,397 1,369 1,376 ေြမနီကုန်းရာ၊ သထုံမိနယ်။

၁၁ Mottama 1,397 1,369 1,376 ေပါင်မိနယ်။

၁၂ Denko ( ကျိက်ထို ) 1,447 1,365 1,371
ဆုိင်အမှတ် (၀၁၅၆)၊ ေတာင်သူစုရပ်ကွက်၊ 

သထံုခုိင်၊ ကျိက်ထုိမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၁၃ Denko ( မုတ မ ) 1,447 1,370 1,376

အမှတ် (၀၈၆၇) ေကာ့စိုင်ရပ်၊

ရန်ကုန်-ေမာ်လမိင်လမ်းမကီး၊

ေပါင်မိနယ်၊ မုတ မ၊ မွန်ြပည်နယ်။

၁၄ PT Power (မုတမ) 1,397 1,369 1,376 မုတ မေကျးရာ၊ ေပါင်မိ။

၁၅ PT Power (မုပွန်) 1,397 1,369 1,376
ေကျာက်ြပားစက်ုံဝင်း၊

မုပွန်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။

၁၆ Puma Power 003 1,412 1,384 1,391 သံြဖဇရပ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၁၇ Puma Power 004 1,412 1,384 1,391 သံြဖဇရပ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၁၈ Puma Power 006 1,412 1,384 ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၁၉ Puma Power 008 1,412 1,384 1,391 ေပါင်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၂၀ Puma Power 001 1,412 1,384 1,391 ေြမနီကုန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်။

၂၁ Puma Power 005 1,412 1,384 ကျိက်မေရာမိနယ်၊ ေမာ်လမိင်။

၂၂ Puma Power 007 1,412 1,384 1,391 သထုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၂၃ Puma Power 010 1,412 1,379 1,386 ကင်းပွန်းေချာင်းရာ။

၂၄ Puma Power 011 1,412 1,379 1,386 ကျိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၂၅ Puma Power 013 1,412 1,384 1,391 ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၂၆ Puma Power 014 1,412 1,379 1,386 ဘီးလင်းမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

မေကွးတိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးရှိ အထူးေ ဈး န်းြဖင့်  ေရာင်းချလျက်ရှိေသာ စက်သုံးဆီအေရာင်းဆိုင်စာရင်း

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 

Ron
ဒီဇယ်ဆီ

Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

1 KS(025) 1,397 1,364 1,371
ကသစ်ကန်ေကျးရာ၊ေအာင်လံမိ၊

မေကွးတိုင်းေဒသကီး။

2 KS(024) 1,407 1,374 1,381
ကိုင်းေတာကီးေကျးရာအုပ်စု၊

မင်းဘူးမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။

3 KS(009) 1,407 1,374 1,381
ကိုးပင်ေကျးရာ၊ ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်၊

မေကွးတိုင်းေဒသကီး။

4 Lucky 7 1,402 1,369 1,376 ကံြပားရာ၊မေကွး-နတ်ေမာက်လမ်း။

5 MinBu Star 1,402 1,369 1,376 ကာကန်ရာ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။

6 ေရ ြမန်မာမျိး 1,450 0 0
ေရဘုံသာရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းှင့်

သတ ဌာနဘုရားလမ်းေထာင့်။

စ် အေရာင်းဆိုင်အမည်

တစ်လီတာေဈး န်း

အေရာင်းဆိုင်လိပ်စာ 92 
Ron

ဒီဇယ်ဆီ
Premium
 ဒီဇယ်ဆီ

၁ MMTM - Bago 1,362 1,334 1,341
ရန်ကုန်-မ ေလး အြမန်လမ်းမကီးေဘး၊
ပဲခူး။

၂ KS(008) 1,392 1,364 1,371
ေတာင်နန်းခ န်ေကျးရာ၊ေရတာရှည်မိ၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၃ KS(032) 1,377 1,349 1,356
မဲခုန်ေကျးရာ၊ ပဲခူးမိ၊ 
ပဲခူးမိေရှာင်လမ်း။

၄ KKP Intakaw 1,382 1,354 1,361 အင်းတေကာ်မိနယ်၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး။

၅ Puma Power 016 1,397 1,369 1,376 ေဝါမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၆ Puma Power 017 1,397 1,369 1,376 ပဲခူးမိနယ်။

၇ Puma Power 018 1,397 1,369 1,376 ဝမ်းဘဲအင်းရာ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၈
Yadana Petrol 
Station (သုံးဆယ်)

1,372 1,344 1,351
ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊အေရှိုးကီးရပ်ကွက်၊
သုံးဆယ်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၉
Yadana Petrol 
Station (သာယာဝတီ)

1,372 1,344 1,351
အမှတ်(၁၀/ခ)၊ ြပည်လမ်း၊ 
ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊
သာယာဝတီမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၁၀
Yadana Petrol 
Station (ေပါင်းတည်)

1,397 1,376
အမှတ်(၃၆)၊ ေဈး(၂)ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း၊
ေပါင်းတည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၁၁
Yadana Petrol 
Station (ေရ ေတာင်)

1,397 1,369 1,376
ကာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ေရ ေတာင်-
ြပည်လမ်းမကီး၊ ေရ ေတာင်မိ။

၁၂ Tharrawaddy 1,377 1,349 1,356 အုတ်တွင်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၁၃ ထက်ဧကရ-ီအင်းေတာ် 1,387 0 1,340
ရန်ကုန်-မ ေလးလမ်းမကီး၊ (၁၀၅)
တပ်ေရှ၊ အင်းတေကာ်မိ။

၁၄ သရဖူ-ေတာင်ငူ 1,407 1,354 1,361
ခေပါင်းတံတားအနီး၊ ရန်ကုန်-မ ေလး
လမ်းေဟာင်း၊ အုတ်တွင်းမိနယ်၊ 
ေတာင်ငူမိ။

၁၅ Petro K Oktwin 1,392 1,364 1,371 အုတ်တွင်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၁၆ Petro K Yedashe 1,392 1,364 1,371 ေရတာရှည်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၁၇ Petro K Shwedaung 1,397 1,369 1,376 ေရ ေတာင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၁၈ PT Power (ပဲခူး) 1,382 1,354 1,361 ကလိ(တပ်ကေလး)ေကျးရာအုပ်စု။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

ဒီကရီကိုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း ဒီကရီကိုအတည်ြပရန်အမိန်မထုတ်သင့်ေကာင်း 
ထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာထုေချေစရန် အေကာင်းကားစာ

(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)(တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအမိန်-၂၁၊ နည်းဥပေဒ-၂၂)
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးေတာ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၁၁၆ ှင့် ဆက် ယ်သည့်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၁၁၆ ှင့် ဆက် ယ်သည့်
၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၃၂၀၂၀ ခုှစ်၊ တရားမဇာရီမ အမှတ်-၉၃

ဦးေကျာ်စိန်ေမာင ်  ှင့် ဦးတင်ွန်
ဒီကရီအိုင်ရသူ   တရား ံးဒီကရီအိုင်ရသ ူ   တရား ံး
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေရ ြပည်သာမိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၆)၊ လေူနရပ်ကွက် (၃)၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ်(၁၀)၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၀၂)
ေန တရား ံး ဦးတင်ွန်(ယခုေနရပ်လိပ်စာမသ)ိ သိေစရမည်။

၂၀၁၉ ခှုစ်၊ တရားမကီးအမ အမှတ်-၁၁၆တွင် ကျရိှသည့ ်ဒကီရကီိ ု
အတည်ြပလပ်ုရန် ဤုံးေတာ်တွင် တရားိင်ု ဦးေကျာ်စန်ိေမာင်က ေလ ာက် 
ထားသည်ြဖစ်၍ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့် အတည်ြပလုပ်ေစရန ်
အမိန်ကုိ မထုတ်သင့်ေကာင်း အေကာင်းတစ်ခုခုရိှလ င် ေချဆုိရန် သင်ကုိယ် 
တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ေရှေန (သိုမဟုတ်) အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်၊ (၁၃၈၃ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့်ေကျာ ်
၁ရက်) မွန်းမတည့်မီ ၁၀:၀၀နာရီတွင် ဤုံးေတာ်ေရှလာေရာက်ရမည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၅ရက်တွင ်ဤုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်၍ က ်ုပ် 
လက်မှတ်ေရးထိုးထုတ်ေပးလိုက်သည်။              (ေအာင်ေနမျိး)(ေအာင်ေနမျိး)

တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)တွဲဖက်ခိုင်တရားသူကီး(၁)
ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံးရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းခိုင်တရားုံး

} {

အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း

၁။   ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွက် 
အရ/အသံုးခန်မှန်းေြခေငွစာရင်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ် (ေဆာက်လုပ်ေရး)
ြဖင့ ်ြပည်ေထာင်စနုယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် အားကစားှင့ ်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ရှိပါသြဖင့ ်
စိတ်ပါဝင်စားေသာ အစိုးရအသိအမှတ်ြပ ိုင်ငံသားေဆာက်လုပ်ေရးကုမ ဏီ 
များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းိုင်ပါရန ်ဖိတ်ေခ ပါသည်-
၂။ တည်ေနရာ လုပ်ငန်းတည်ေနရာ လုပ်ငန်း
 ဇမ သီရိမိနယ ် - ေရ ကာပင်အားကစားကွင်း     Lot(၁)ခု
   ေရစိမ့်ေြမာင်းပါေဘာလုံးကွင်း
   တည်ေဆာက်ြခင်းှင့်
   Inner Fencing ကာရံြခင်း
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  (၈-၁၁-၂၀၂၁)
 ေရာင်းချမည့်ရက်
 အချနိ် -  နံနက် (၉:၃၀)နာရီမှ ညေန (၄:၃၀)နာရီ 
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာေနာက်ဆုံး -  (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)
 တင်သွင်းရမည့်ရက ်
 အချနိ် -  ညေန(၄:၃၀)နာရီ
 တင်ဒါေလ ာက်လ ာ -  ထပ်မံေကညာပါမည်။
 ဖွင့်လှစ်မည့်ရက ်
၃။ တင်ဒါှင့်ပတ်သက်ေသာ လိုအပ်သည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ အေသးစိတ်၊ 
အချက်အလက်များ သိရိှလုိပါက ံုးချန်ိအတွင်း ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ုံးဖုန်း-၀၆၇-၂၂၀၈၂သုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်း 
ိုင်ပါသည်။                                                      တင်ဒါေကာ်မတီတင်ဒါေကာ်မတီ

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလး 

ေကျးရာအုပ်စု၊ ေပျာ်ဘွယ်ေလးေကျးရာ၊ ကွင်း/အကွက်အမှတ်အမည်၊ ကွင်းအမှတ် 

(၁၉၂)၊ ကွင်းအမည-်ေပျာ်ဘွယ်ေလး၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၃၁/၃၀)ရှိ ဧရိယာ ေပ(၄၁x၁၂၅)၊ 

(၀.၁၂)ဧကကို ဦးငိမ်းေမာင်(ဘ)ဦးချစ်ခိုင်[၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၁၅၀၆၃]က တရားဝင် 

ပိုင်ဆိုင်ပီး ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းကင်းေကာင်း ဝန်ခံေြပာဆိုသြဖင့ ်

က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါ၍ ပိင်ုဆိင်ုမ ှင့ပ်တ်သက်၍ ကန်ကွက်လိပုါက အကျိးခစံားခွင့ရိှ်သ ူ

မည်သမူဆိ ုပိင်ုဆိင်ုမ  အေထာက်အထားမရူင်း(မရူင်း)များြဖင့ ်ဤသတင်းစာေကာ်ြငာ 

ပါသည့်ေနမှ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက် 

ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ပီးဆုံးသည်အထ ိဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ သီတာေဌး(LL.B)ေဒ သီတာေဌး(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၇၈၁၆)

အမှတ်(၁၄၁၂)၊ ဒီပါေအးြမလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄၁၂)၊ ဒီပါေအးြမလမ်း၊ (၄၆)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၁၄၇၈ဖုန်း-၀၉-၂၅၄၃၁၁၄၇၈

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိင်ုး)မိနယ်၊ ရပ်ကွက်အမှတ်(၁၂၅)၊ ြမသဂိ   လမ်း၊ 

အိမ်အမှတ်(၄၈၇/ခ)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(၁၂၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ေြမကွက ်
အမှတ်(၄၈၇/ခ)၊ အကျယ်အဝန်း ေပ(၂၀x၆၀)ရိှ ဦးသိန်းြမင့် (HGU-၁၂၁၉၃၈) အမည်ေပါက် 
ပါမစ်ေြမကွက်ှင့ ်  ယင်းေြမေပ ရှိ အေဆာက်အအုံအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့ ် 
အရပ်ရပ်များအား လက်ရိှထားအပိင်ုေရာင်းခွင့ရိှ်သဟူ ုဆိသု ူဦးချစ်ဦး[၁၄/ဘကလ(ိင်ု) 
၁၂၉၁၀၉]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူ ဦးဝင်းသူ[၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၁၂၄၄၃]က အပီးအပုိင် 
ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ေပးေချပီးြဖစ်ပါသည်။ 
ယခုအေရာင်းအဝယ်အား ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 
(၇)ရက်အတွင်း အေထာက်အထား၊ စာရက်စာတမ်းများှင့်တကွ က ု်ပ်ထံသုိ လာေရာက် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါသည်။ ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက အေရာင်းအဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ဦးေအာင်ြမင်သန်ဦးေအာင်ြမင်သန်
LL.B,D.B.L,D.M.LLL.B,D.B.L,D.M.L

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈/၁၀-၅-၂၀၁၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၈၂၁၈/၁၀-၅-၂၀၁၂)
တိုက်(၈၈)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ တိုက်(၈၈)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ရတနာပုံ(၁)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာေကတမိနယ်။သာေကတမိနယ်။
ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၇၇၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၃၅၃၄၇၅ဖုန်း-၀၉-၄၄၈၀၀၇၇၃၇၊ ၀၉-၇၉၅၃၅၃၄၇၅

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ကဝမိနယ်၊ ကာေတာေကျးရာအုပ်စု၊ ကာေတာ 

ေကျးရာေန ဦးမင်းမင်း[၇/ကဝန(ုိင်)၁၀၂၉၉၉]ှင့် ေဒ ခင်အုန်းြမင့်[၇/ကဝန 
(ိင်ု)၀၁၁၀၆၅]တို၏  လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိင်ုး အများ 
သိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည-်

က ု်ပ်၏မတ်ိေဆမွျားြဖစ်ေသာ ဦးမင်းမင်းှင့ ်ေဒ ခင်အုန်းြမင့တုိ်၏ 
သားြဖစ်သ ူ  ဦးထင်လင်းထက်[၇/ကဝန(ိင်ု)၁၇၄၅၆၂]သည်   မဘိများ၏ 
ဆိုဆုံးမမ ကို   မနာခံဘဲ     မိဘများစိတ်ဆင်းရဲေစေသာ ကိစ ရပ်များအား 

အကိမ်ကိမ်အခါခါြပလပ်ုခ့ဲပါသြဖင့် ယေနမှစ၍ သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ် 
စွန်လ တ်လုိက်ပါေကာင်းှင့် ေနာက်ေနာင် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာကိစ အဝဝ 

အား တာဝန်ယေူြဖရှင်းေပးမည် မဟတ်ုပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာ 
အပ်ပါသည်။              လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ဆင့်သီရိခင်ေဇာ်(LL.B,D.M.L) ေဒ သ ာေအး(LL.B)ေဒ ဆင့်သီရိခင်ေဇာ်(LL.B,D.M.L) ေဒ သ ာေအး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၈၄၄)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၉၅၃၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၈၄၄)  အထက်တန်းေရှေန (စ်-၂၉၅၃၉)

အမှတ်(၃၇)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အမှတ်(၃၇)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၇၆၁၅ရန်ကုန်မိ။  ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၇၆၁၅

ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်ြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်
၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ထုတ် ေကးမံုသတင်း 

စာ၊ ေကာ်ြငာစာမျက်ှာ (၂၅)ပါ ကန်ကွက် 

ိင်ုပါေကာင်းှင့ ်အများသေိကာ်ြငာတွင် 

ေဒ စုေဝဖိး(စ်-၁၅၆၉၉)    တရား 

လ တ်ေတာ်ေရှေနဟ ုြပင်ဆင်ဖတ် ပါရန်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူြခင်း
၁။  ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ ်   ဝတ ကေြမအတွင်းတွင်ရှိေသာ 

ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းအေဆာက်အအုံအေဟာင်း(၃)လုံးအား မျက်ြမင်အေြခအေနအတိုင်း 

ဖျက်သမ်ိးေရာင်းချရန်အတွက် လပ်ုငန်းလပ်ုေဆာင်လိသုမူျားအား အတ်ိဖွင့တ်င်ဒါတင်သွင်းရန် 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

 (က) လုပ်ငန်းအမျိးအစား-အုတ်ညပ် (၄၃'x၃၁') (၃)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်တိုက်(၁)လုံး၊ 

  (၈၁'x၃၁') (၅)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်တိုက်(၁)လုံး၊ (၂၇'x၄၆') (၅)ခန်းတွဲ (၂)ထပ်တိုက်

  (၁)လုံး။

 (ခ)  တင်ဒါပုံစံစတင်ေရာင်းချမည့်ရက ် (၁၁-၁၁-၂၀၂၁)

 (ဂ)  တင်ဒါေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရန ် (၂၀-၁၁-၂၀၂၁)(မွန်းတည့်-၁၂:၀၀နာရီ)

  ရက်ှင့်အချနိ် 

 (ဃ)  တင်ဒါေရးချယ်မည့်ရက်ှင့်အချနိ ် (၂၀-၁၁-၂၀၂၁)(မွန်းလွဲ-၁၃:၃၀နာရီ)

 (င)  တင်ဒါဖွင့်မည့်ေနရာ ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦး

   ေစတီေတာ်ရင်ြပင်ရှိဆိပ်ကမ်းဓမ ာုံ

၂။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို ေဂါပကုံးအဖွဲတွင်   ုံးချနိ်အတွင်း 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

                                                                              ေဂါပကအဖွဲေဂါပကအဖွဲ

ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်ဗိုလ်တေထာင်ကျိက်ေဒးအပ်ဆံေတာ်ဦးေစတီေတာ်

                                                                        ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၃၂၈၀                                                                        ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၀၃၂၈၀

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိ၊ အထက (ခွဲ)၊    

ဓမင်းဆိပ်၊   Grade(6)မှ ေမာင်ေအာင ်
ေဇာ်ဦး၏ ဖခင် အမည်မှန်မှာ ဦးေဇာ် 
ထွန်းဦး    [၁၀/ရမန(ုိင်)၁၈၃၀၃၂]
ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဦးေဇာ်ထွန်းဦးဦးေဇာ်ထွန်းဦး

ဖခင်အမည်မှန်ဖခင်အမည်မှန်
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ေညာင်ေလးပင် 

မိနယ်၊ ပ န်တန်ဆာမိ၊ အထက(၂) 
Grade(7)၊ သတ မတန်း မှ မေမသ ာေကျာ် 
၏ဖခင်အမည်မှန်မှာ ဦးသတိုးေစာ[၇/
ညလပ(ိုင်)၀၉၅၉၆၈]ြဖစ်ပါသည်။

ဦးသတိုးေစာဦးသတိုးေစာ

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

ေတာင်ကီးမိေတာင်ကီးမိ

(Consultant Team ေခ ယူြခင်း)(Consultant Team ေခ ယူြခင်း)
၁။     ရှမ်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုးမှ   ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ခ ု ဘ  ာေရးှစ်တွင်ေဆာင်ရက်မည့ ်

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ Taunggyi Safety, Smart and Happiness City 

လုပ်ငန်းများအတွက် ရှမ်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့် ပူးေပါင်းပီး ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများ 

အတွက် အကံြပေပးိုင်ေသာ အကံေပးအဖွဲအစည်း(Consultant Team)အား 

ဖိတ်ေခ အပ်ပါသည်-

  (က) နည်းပညာှင့်ပတ်သက်၍ အေတွအကံရိှေသာ ကုမ ဏီများ/ အဖဲွ အစည်းများ 

  (ခ)  မိြပဖံွဖိးတိုးတက်ေရးလပ်ုငန်းများတွင် အေတွအကံရိှေသာ ကမု ဏမီျား/ 

  အဖွဲအစည်းများ

  (ဂ)  ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ အစီအမံေရးဆွဲေဆာင်ရက်ိုင်သည့ ်ကုမ ဏီများ/ 

  အဖွဲအစည်းများ

  (ဃ)  Taunggyi Safety, Smart and Happiness City ှင့်ပတ်သက်၍ အေတွ 

  အကံရှိေသာ ကုမ ဏီများ/အဖွဲအစည်းများ

၂။  အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များှင့ ်ကိက်ုညေီသာ အဖဲွအစည်းများ၊ ကမု ဏ ီ

များသည် (၈-၁၁-၂၀၂၁ မှ ၇-၁၂- ၂၀၂၁)ရက်ေန  ညေန(၄:၀၀)နာရ ီေနာက်ဆံုးထား၍ 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးသို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ၀၈၁- ၂၀၂၂၀၈ သိုြဖစ်ေစ ုံးချနိ် 

အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။

၃။ (၁၅-၁၀-၂၀၂၁)ရက်ေနတွင် ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခ ယူ 

ထားေသာ ေကာ်ြငာစာ၏ အပုိဒ်(က)  Taunggyi Safety, Smart and Happiness City 

လုပ်ငန်းအတွက် ေကာ်ြငာချက်ကိ ုပယ်ဖျက်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

မူးယစ်ကိုမူးယစ်ကို

ပစ်ပစ်

ပန်းတိုင်သစ်ပန်းတိုင်သစ်

စိတ်သစ်စိတ်သစ်

လူသစ်လူသစ်

ဘဝသစ်ဘဝသစ်

ကက်ငှက်တုပ်ေကွးေရာဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးေကာင့် ြဖစ်ပွားရြခင်းြဖစ်ပီး ရာသီမေရး 

ကူးစက်ကျေရာက် ြဖစ်ပွားတတ်သြဖင့် မိမိတိုကက်/ဘဲ/ငုံး ခံများတွင် အဆိုပါေရာဂါ 

ကူးစက်ကျေရာက်ြခင်း မရိှေစေရးအတွက် ေမွးြမေရး ခံများ၏ ဇီဝလံု ခံမ ကိ ုစနစ်တကျ 

ြမင့်တင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ကက်ငှက်တုပ်ေကွးေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ုိင်ရန်အတွက် 

ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရက်ိုင်ပါရန ်အသိေပး  းေဆာ်အပ်ပါသည်-

(၁) ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံးေမွးြမေရး ခံများ၏ဇီဝလုံ ခံမ ကို အထူးဂုြပေဆာင်ရက ်ရန်၊

(၂) ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံးေမွးြမေရး ခံများှင် ့ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံးအရှင်ေဈးများတွင ် စနစ်တကျ 

 ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းြခင်း ပုံမှန်ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ရန်၊

(၃) အြခား ခမံျားမှ အသုံးအေဆာင်ပစ ည်းများ ငှားရမ်းသုံးစဲွြခင်းမြပရန်ှင့် လှူင့်ယာ် 

 အဝင်အထွက် ထိန်းချပ်ရန်၊

(၄) ကက်၊  ဘဲ၊  ငုံးေမွးြမေရး ခံများအတွင်း  အပူချနိ်၊  စိုထိုင်းဆ၊  ေလဝင်ေလထွက ်

 ေကာင်းမွန်ေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်၊

(၅)  ေမွးြမေရး ခံအတွင်းသို   ဝင်ေရာက်ပါက    ှာေခါင်းစည်း၊    လက်အိတ်စသည် ့

 အကာအကွယ်ပစ ည်းများ စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရန်၊

(၆) ကက်၊  ငှက်များကိ ု  ကိုင်တွယ်ပီးတိုင်းှင် ့ ကက်၊  ဘဲ၊   ငုံးေမွးြမေရး ခံများမ ှ

 ထွက်သည့်ခါတိုင်း  ဆပ်ြပာြဖင့်လက်ေဆးြခင်းှင့်  တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းေရး

 ြပလုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(၇) အသားှင့် ဥတိုကို ေသချာစွာကျက်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီးမ ှစားသုံးရန်၊ 

(၈) ကက်၊ ငှက်များ ပုမှံန်မဟတ်ုဘ ဲတ်ုတရက်ေသဆုံးပါက နီးစပ်ရာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၊ 

 ေမွးြမေရးှင် ့ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊     ြမန်မာိုင်ငံေမွးြမေရးလုပ်ငန်းအဖွဲထံသို 

 ချက်ချင်းသတင်းပိုရန်၊

(၉) ေရာဂါကိတင်ကာကွယ်ေရးှင့် ေရာဂါစူးစမ်းရှာေဖြွခင်းလပ်ုငန်းများတွင် သက်ဆိင်ု 

 ရာဌာန၊ အဖွဲအစည်းများှင် ့ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရက်ရန်။   

ေမွးြမေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ကက်ငှက်တုပ်ေကွးေရာဂါ ကိတင်ကာကွယ်ေရး

အသိေပး  းေဆာ်ချက်

လူသားတို၏ ကျန်းမာေရး 

အိုဇုန်းလ ာကို ထိန်းသိမ်းေပး



ိုဝင်ဘာ ၈၊  ၂၀၂၁



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ကယ်စင်မိေတာ်အိမ်ရာစီမ ံ

ကန်ိးအတွင်းရိှ သလွံင်ရပ်ိမွန်အမ်ိရာစမီကံန်ိးအဆင့ ်တိက်ုအမှတ်- (B 5)၊ အခန်း 

အမှတ် (၁၂၁၈)၊ အကျယ်အဝန်း(၁၈၅၁) စတုရန်းေပရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား 

ပိင်ုရှင်ြဖစ်သ ူေဒ နန်းခမ်းဦး[၁၃/မဆတ(ိင်ု)၀၅၅၇၈၁]ကိင်ုေဆာင်သမှူ ြပန်လည် 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ အပီးအပိုင ်

ဝယ်ယရူန်အတွက် စရန်ေငအွြဖစ် ေရာင်းဖိုးေင၏ွ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ုေပးေချ 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ခိုင်လုံေသာ စာရက်စာတမး်(မူရင်း)

အေထာက်အထားများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ်ုပ် 

ထသံို လာေရာက်ကန်ကွက်ိင်ုပါသည်။ ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက ဤအေရာင်း 

အဝယ်အား ဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများ 

သိေစရန် ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ မိုးမိုးြမင့် ေဒ မိုးမိုးြမင့ ်

အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)အထက်တန်းေရှေန(စ်-၅၀၆၀၆)

အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၁)၊ မယ်ဇလီပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၁၂၂၂၅

စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာနစီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခ ယူြခင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ေခ ယူြခင်း
၁။ စီမံကိန်းှင့် ဘ  ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ  
ဘဏ်ပိုင် ေြမကွက်အမှတ်(၂၀၇၇)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၉)၊ ဒဂုံ 
မိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်ရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင ်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တို 
ဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ ဘ  ာေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စု 
ဘ  ာရန်ပံုေငွ၊ ေငွလံုးေငွရင်းခွင့်ြပေငွြဖင့် 100 KVA Transformer (၁)လံုး 
တည်ေဆာက်ြခင်းအတွက ်ြမန်မာိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင ်ကုမ ဏီများအား 
ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် တင်ဒါတင်သွင်းေလ ာက်ထားိုင်ရန် ဖိတ်ေခ အပ် 
ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံေရာင်းချမည့်ရက ် - ၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်
 တင်ဒါပိတ်မည့်ရက ် - ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်
၃။ တင်ဒါပုံစံှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
လိပ်စာတွင် ုံးချနိ်အတွင်း လာေရာက်စုံစမ်းဝယ်ယူိုင်ပါသည-်

ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မ ဘဏ်
အမှတ်(၈၀/၈၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ အမှတ်(၈၀/၈၆)၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း- ၀၁- ၈၃၈၈၄၁၆၊ ၀၉- ၅၀၈၉၉၁၅ဖုန်း- ၀၁- ၈၃၈၈၄၁၆၊ ၀၉- ၅၀၈၉၉၁၅

၀၁-၈၃၈၅၀၃၆၊ ၀၉-၅၀၁၁၅၄၄၀၁-၈၃၈၅၀၃၆၊ ၀၉-၅၀၁၁၅၄၄

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းေကာ်ြငာ
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဝန်းသိုလမ်း၊ 

အမှတ်(၂၃၃)၏ ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ထဲမှ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 

(ေခါင်းရင်း)ဘက်ြခမ်း ေြမအကျယ်အဝန်း ေပ (၂၀x၆၀)ရိှ ဂရန်ေြမအမျိးအစားေြမကွက် 

ှင့်တကွ ၎င်းေြမကွက်ေပ ရိှအေဆာက်အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တုိကုိ 

 ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း အဆိုြပသူ ေဒ ှင်းရည်လ  င်[၁၂/မရက(ိုင်)၁၂၈၄၅၀]ထံမှ 

က ု်ပ်တုိ၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက ဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ေပးေချ 

ထားပီးြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုသူများရှိပါက ယခုေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်းများြဖင့ ်က ်ုပ်တိုထံသို လူကိုယ်တိုင်လာေရာက ်

ကန်ကွက်အေရးဆိုိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်ြခင်းမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကိ ုဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

 (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland) (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ)

အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉-၂၅၃၁၁၈၀၁၄

တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းမည့်ရက်ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်တင်ဒါေလ ာက်လ ာတင်သွင်းမည့်ရက်ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်

သတ်မှတ်ြခင်းကိစ သတ်မှတ်ြခင်းကိစ 
၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လဘ  ာေရးှစ် 

ြပည်ေထာင်စဘု  ာရန်ပုေံငှွင့ ်တိင်ုးေဒသကီးဘ  ာရန်ပုေံငတွိုြဖင့ ်ေဆာင်ရက်မည့ ်

မ ေလးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ေကျးလက်လမ်း၊ တံတား လုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါစနစ်ြဖင့်ေခ ယူခဲ့ရာ ေလ ာက်လ ာေရာင်းချမည့ ်ေနာက်ဆုံးရက်အား (၂၄-၁၁-

၂၀၂၁)(ဗဒု ဟူးေန)အစား (၇-၁၂-၂၀၂၁)(အဂ   ါေန)အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ တင်ဒါေလ ာက် 

လ ာေနာက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့ရ်က်အား (၂၆-၁၁-၂၀၂၁)(ေသာကာေန )အစား (၉-၁၂-

၂၀၂၁)(ကာသပေတးေန )အြဖစ်လည်းေကာင်း ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

၂။ အေသးစတ်ိသရိှိလိပုါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါဖန်ုးနပံါတ်သို ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ် 

ေမးြမန်းိုင်ပါေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည-်

  တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ

  ဖုန်း-၀၉-၆၉၇၀၅၀၆၂၄  ဖုန်း-၀၉-၆၉၇၀၅၀၆၂၄

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း

ရန်ကုန်မိ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ အမှတ် 

-၇၅၊ ေြခာက်လ ာ (ဝဲ) တိုက်ခန်းကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်၍ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိုင ်

ခွင့်ရိှသူ ေဒ ေမြမတ်ေဆွ [၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၂၆၁၉၆]ထံမှ အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်  

စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါတိုက်ခန်း 

အေရာင်းအဝယ်ကို ကန်ကွက်မည့်သူရှိပါက ဤေကညာသည့်ေနမှစ၍ (၇)

ရက်အတွင်း ခိုင်လုံေသာပိုင်ဆိုင်မ  စာရက်စာတမ်းများြဖင့် လူကိုယ်တိုင်လာ 

ေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ေြမာက်၍ ကန်ကွက်မည့်သ ူ

မရိှပါက တိက်ုခန်းအေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်လပ်ုေဆာင် 

သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

 ဦးကိကုိသုန်း[၁၂/ဗတထ(ိင်ု)၀၁၆၄၈၇]ဦးကုိကုိသန်း[၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၁၆၄၈၇]

 Ph:09-428943794 Ph:09-428943794

သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်းသားအြဖစ်မ ှအေမွြပတ်စွန်လ တ်ြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ေဒါပံုမိနယ်၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ အလင်းေရာင် 

(၅)လမ်း၊ အမ်ိအမှတ်(၄၇၁) ေန ဦးကည်ွန်[၁၂/သလန(ိင်ု)၀၈၆ 

၅၀၁]ှင့် ေဒ မိေမာ်[၁၂/သလန(ိုင်)၀၃၁၅၃၅]တို၏ သားလတ် 

ြဖစ်သူ ေမာင်ေကျာ်ထက်လင်း[၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၁၆၄၆]သည် 

မဘိ၏ ဆိဆုုံးမမ ကိ ုနားမေထာင်ဘ ဲအကမ်ိကမ်ိစတ်ိဆင်းရေဲအာင် 

ြပမူသွားပါသြဖင့် သားအြဖစ်မှ အေမွြပတ်စွန်လ တ်လုိက်သည်။ 

(၎င်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် မည်သည့်ကိစ ရပ်များကုိမဆုိ တာဝန်ယူ 

မည်မဟုတ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။)

ဦးကည်ွန်- ေဒ မိေမာ်ဦးကည်ွန်- ေဒ မိေမာ်

အများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်းအများသိေစရန် ေကာ်ြငာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၁၂)၊ 

ေပ ဦးလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၀၆၅)ဟုေခ တွင်ေသာ ဦးေရ ထွန်း အမည ်ေြမချပါမစ် 

ေြမအမျိးအစားြဖစ်သည့ ်ေြမဧရယိာအကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရိှ ေြမှင့ ်အကျိးခစံား 

ခွင့်အရပ်ရပ်တိုကို တရားဝင်ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်းအဆိုြပသူ ဦးေဝယံမင်း[၁၄/

ဝခမ(ုိင်)၀၁၈၉၄၂]ထံမှ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူထားပီးြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

 လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ- လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ဦးေဇာ်မျိးေအာင်(စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉) ဦးေဇာ်မျိးေအာင(်စ်-၁၁၄၆၂) ေဒ ခင်ေအးသန်း(စ်-၉၁၁၉)

 (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland) (LL.B,D.I.L) (LL.B,D.B.L,D.I.L,WIPO Switzerland)

(တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) (တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနများ) 

အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂/၂၂၄)၊ ပင်လုံလမ်းမကီး၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ 

ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၂၅၃၁၁၈၀၁၄ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၂၅၃၁၁၈၀၁၄

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ဧရာဝတတီိင်ုးေဒသကီး၊ မအပူင်ခိင်ု၊ မအပူင်မိနယ်၊ ကမ်းနားပဲွုတံန်း၊ 

(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဆိုင်အမှတ်(၁၄)ေန ေဒ နီနီဝင်း[၁၄/မအပ(ိုင်)၀၁၈၅၅၉]၏ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေကညာအပ်ပါသည-်

က န်မ၏မတ်ိေဆ ွေဒ နနီဝီင်း[၁၄/မအပ(ိင်ု)၀၁၈၅၅၉]၊ အစ်မ ေဒ သသီ ီ

ဝင်းှင့် ေမာင်ြဖစ်သူ ဦးေဇာ်မုိးတုိ ဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေသာ ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးစံသိန်း၊ 

မိေထွးြဖစ်သ ူေဒ ရင်မိင်တိုပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့ ် (၁)ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ 

မအပူင်ခိင်ု၊ မအပူင်မိ၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ (၈)လမ်း၊ တာြပင်၊ အမ်ိအမှတ်(၇၆)၊ 

ေအာက်ခံေြမကွက်အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ေြမေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ေသာ 

အုတ်ညပ်(၂)ထပ်တုိက် (၁)လံုး၊ (၂)မအူပင်မိ၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားပဲွံုတန်း၊ 

ဆုိင်အမှတ်(၁၉)၊ ေအာက်ခံေြမကွက် ေပ(၃၀x၈၀) အကျယ်ရိှ (တုိးြမစ်)မျက်ှာ 

လှည့်ပဲွံု(၁)ံုတုိအား က န်မမိတ်ေဆွေဒ နီနီဝင်းမသိရိှဘဲ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်း၊ 

ခွဲေဝယူြခင်းများ၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ ဲေြပာင်းြခင်းတိုမြပလုပ်ရန်ှင့ ်ြပလုပ် 

ခဲပ့ါက ဥပေဒှင့အ်ည ီအေရးယေူဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 

အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ေဒ တင်လဲ့လဲ့ထွန်း(LL.B)ေဒ တင်လဲ့လဲ့ထွန်း(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၂၅/၂၀၁၇)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၂၇၂၅/၂၀၁၇)

၁၈၇၊ ဘုရင့်ေနာင်(၃)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။၁၈၇၊ ဘုရင့်ေနာင်(၃)လမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၉၄၉၀၇ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၄၉၄၉၀၇

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄၄)၊ 

ေြမကွက်အမှတ် (၂၂၁)၊ ေြမဧရိယာ(၂၄၀၀)စတုရန်းေပရှိ ှစ်(၆၀)ဂရန်ေြမကွက်ှင့ ်
ယင်းေြမကွက်ေပ တွင် ေဆာက်လုပ်ထားသည့် ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ 
(၄၄)ရပ်ကွက်၊ ေရ စင်(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၂၂၁)ဟုေခ တွင်သည့် ေနအိမ်ှင့်ေနအိမ်တွင် 
အခိင်ုအမာစဲွကပ်တပ်ဆင်ပီးြဖစ်သည့ ်ပစ ည်းအရပ်ရပ်တုိကုိ ဂရန်အမည်ေပါက် ဦးတင် 
ေအာင်(TTA-၁၀၄၄၇၃)ထမှံ ဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတစိာချပ်ြဖင့ ်ဝယ်ယလူက်ရိှ 
ထားပိင်ုဆိင်ု၍ ေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပသ ူေဒ စမ်းသတီာ[၇/ဒဥန(ိင်ု) 
၀၈၇၄၅၁]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက ်
ေရာင်းေကးတန်ဖိုးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ကတိစာချပ်ချပ်ဆိုေပးေချထားပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ ေြမကွက်ှင့်ေနအိမ်တုိ၏ ပုိင်ေရးဆုိင်ခွင့်၊ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချခွင့် 
များှင့ ်စပ်လျ်း၍ ကန်ကွက်အေရးဆိလုိပုါက က ု်ပ်ထသံို ခိင်ုလုေံသာစာချပ်စာတမ်း 
အေထာက်အထားမရူင်းများှင့တ်ကွ ဤသတင်းစာေကညာပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက် 
အတွင်း ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ ် 
ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသ ိ
ေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်ေမသူ(LL.B,DIL)ေဒ ခင်ေမသူ(LL.B,DIL)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၆၉၄)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၅၆၉၄)
အမှတ်(၂)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၂)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

Ph:09-950645665,09-796281475Ph:09-950645665,09-796281475

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃၄)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၈၂)၊ ေြမ 

အကျယ်အဝန်း ေပ(၄၀x၆၀)ရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကိ ု

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီမိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ  ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်

ဦးလှေရ [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၁၈၅၂၃]ဦးလှေရ [၁၂/ရပသ(ိင်ု)၀၁၈၅၂၃]အမည်ြဖင့ ်အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရိှပီး အမည်ေပါက်ထမှံ ေဒ မျိးပပေအာင် ေဒ မျိးပပေအာင် 

[၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၅၈၄၅၂][၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၅၈၄၅၂]သည် "ှစ်ဦးသေဘာတူ အဆင့်ဆင့်အဆက်စပ်အေရာင်းအဝယ်ကတိစာချပ်"များြဖင့် 

ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပီး မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့် လွတ်လပစ်ာွြပနလ်ည်လ ဲ 

ေြပာင်းေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို 

စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ 

တန်ဖိုးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ကန်ကွက်လိုပါက 

ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့ ်က ်ုပ်ထံ လာေရာက် 

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

 ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B) ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B) ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

 (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄) (စ်-၁၁၄၀၆) (စ်-၅၃၃၄၄)

 တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ေမာင်ေဝယံမင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၅၅၇၃၉]အား သားအြဖစ်မှ ေမာင်ေဝယံမင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၅၅၇၃၉]အား သားအြဖစ်မ ှ
အပီးအပိုင် အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်အပီးအပိုင ်အေမွြပတ်စွန်လ တ်ေကာင်း အများသိေစရန်

ရန်ကုန်မိ၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ က(၆)လမ်း၊ အမှတ်(၉၆)
ေန ဦးဆန်နီ[၁၂/လမန(ိုင်)၁၂၈၈၉၉]ှင့် ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၄၀၆၄]
တို၏ သားြဖစ်သ ူေမာင်ေဝယံမင်း[၁၂/အစန(ိုင်)၂၅၅၇၃၉]သည် မိဘတို၏ ေြပာဆို 
ဆံုးမမ များကုိ လုိက်နာမ မရိှဘဲ၊ မိဘများအား စိတ်ဆင်းရဲေစရန် အမဲတေစ ြပမူေဆာင်ရက် 
ေနပါေသာေကာင့်၊ သားအြဖစ်မှ အပီးအပိုင် အေမွြပတ်စွန်လ တ်လိုက်ပါေကာင်း၊ 
ေမာင်ေဝယံမင်း၏ ေငွေရးေကးေရးကိစ များှင့်တကွ ေဆာင်ရက်မ မှန်သမ ကုိ မိဘများမှ 
တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်း၊ အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 
(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)(စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ)

ဦးဆန်နီှင့်ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-ဦးဆန်နီှင့်ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်းတို၏ လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)ေဒ ခင်မာလာ(LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၅၂၀)
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၀၀၈)၊ ေအးရိပ်မွန်(၉)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လ  င်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၈၁၈၂၀၊ ၀၉-၉၆၅၁၈၁၈၂၀ 

ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်းေကညာချက်
ရန်ကန်ုတိင်ုးေဒသကီး၊ ေြမာက်ပိင်ုးခိင်ု၊ တိက်ုကီးမိနယ်၊ တာခွေကျးရာအပ်ုစ၊ု တာခွေကျးရာ၊ ကွင်းအမှတ်-

၆၈၈က၊ ကွင်းအမည်-ဘုိးမုတ်ဆိတ်၊ ဦးပိင်ုအမှတ်-၅၇/၁၀၊ ေြမအမျိးအစား-RH၊ ဧရယိာ(၀.၃၄)ဧက အကျယ်အဝန်း 
ရှိေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်တိုအား အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူ
ဦးေနေအာင်[၁၂/တကန(ြပ)၀၀၀၀၈၆]မှ အေမွဆိုင်၊ အေပါင်အှံ၊ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းေကာင်း၊ မိမိလက်ဝယ ်
ထားပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ က ု်ပ်၏မတ်ိေဆ ွ
ထံသို အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် စကားကမး်လှမ်းရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန်အတွက် 
အေရာင်းအဝယ်ြပသည့်တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ ကန်ကွက်လုိသူ 
ရိှပါက ဤေကညာချက်ပါသည့ေ်နမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း က ု်ပ်ထ ံခိင်ုလုေံသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထား 
မရူင်းများှင့တ်ကွ ကန်ကွက်ိင်ုေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ည ီ
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း(LL.B,D.B.L,D.I.L,D.M.L)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၁၄၁၃၂)

အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်-၁၀၈/၁၁၀၊ ၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၆၂၄၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၅၀၅



ိုဝင်ဘာ  ၈၊  ၂၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ 

ထိပ်တင်မှတ်(၃)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၄၉)ဟုေခ တွင်ေသာ တရားဝင်မခွဲစိတ်ရေသးေသာ 
ေြမအကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၂၄၆၀)စတုရန်းေပ( ၀.၀၅၆)ဧကရှိ  အမည်ေပါက်ေဒ ကျင်ွန်  
(AA ၀၅၄၆၆၉) ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမကွက်၏ 
အကျယ်အဝန်းေပ (၂၀x၆၀)ဂရန်မူရင်းြခမ်းေြမကွက်အား ၎င်းအမည်ေပါက်ထံမ ှအရပ်ကတိ 
စာချပ်အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ု၍လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချခွင့ရိှ်ေသာေြမှင့ ်အမ်ိြဖစ်ေကာင်း 
အဆိုြပသူ ဦးေမာင်ေမာင်လွင[်၁၂/မရက(ိုင်)၁၈၉၆၇၄]မှ လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရာ က ်ုပ်၏ 
မိတ်ေဆွေဒ ဝင်းမာဦး[၁၂/ရကန(ိုင်)၀၃၉၁၇၉]က အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်ေြမကွက ်
တန်ဖိုး၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါ၍ ေဖာ်ြပပါေြမကွက်ှင့ ်
ပတ်သက်၍ ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက က ု်ပ်ထံပုိင်ဆုိင်မ ခုိင်လံုေသာ စာချပ် စာတမ်းအေထာက် 
အထားမူရင်းများြဖင့ ်ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၁၄)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင ်
ပါေကာင်းှင့သ်တ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အဆိပုါအေရာင်းအဝယ်ကစိ ရပ်အား ပီးဆုံးသည် 
အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်၍ စာချပ်ြပလပ်ုချပ်ဆိသွုားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသေိစရန် 
အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B)   ေဒ တင်တင် ေဌး(LL.B)ေဒ ေမသူေအာင်(LL.B)   ေဒ တင်တင် ေဌး(LL.B)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၆၆၅၅)  အထက်တန်းေရှေန(စ်-၄၁၈၂၂)
အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ အမှတ်(၆၀)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗ လပန်း ခံလမ်း၊  အမှတ်(၆၂၇)၊ ေစာခွန်ရစ်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ။ (၄၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ 
   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆   ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၁၈၀၅၄၆

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၅၆)၊ (၅၆)

ရပ်ကွက်၊ သ ာလမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ ်-(၁၂၅၂/က+ ၁၂၅၂/ခ)၊ စုစုေပါင်းေြမအကျယ်အဝန်း

(၄၀ေပx၆၀ေပ)၊ ပါမစ်ေြမကွက(်၂)ကွက်တွဲှင့်တက ွ၎င်းေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အေဆာက် 

အဦအပါအဝင် အကျိးခံစားခွင့်အားလံုးတုိကုိ တရားဝင်လက်ဝယ်ထားပုိင်ဆုိင်၊ စီမံခန်ခဲွ၊ လ ေဲြပာင်း၊ 

ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပသူ ေဒ သီတာချိ[၁၂/သဃက(ိုင်)၁၅၆၅၉၈]

(၎င်း ထံမှ ကုိယ်စားလှယ်လ ဲစာအမှတ်(၃၆၇၇/၅-၃-၂၀၂၀)ြဖင့် အေထွေထွကုိယ်စားလှယ်လ ဲ 

စာရရှိထားသ ူဦးမင်းဟိန်း[၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၇၆၀၆]ထံမှ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွ ဦးြမေဌး[၁၂/

သကတ(ုိင်)၁၂၀၂၄၀]က အပီးအပုိင်လ ဲေြပာင်းဝယ်ယူရန်အတွက် စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒ

သေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ကန်ကွက်လုိပါက ဤသတင်းစာေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက် 

အတွင်း တိကျခိုင်လုံေသာ ပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထား(မူရင်း)များှင့်တကွ က ်ုပ်ထံသို 

လာေရာက် ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ေနရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့်သူမရိှပါက 

အေရာင်းအဝယ်ကို ဥပေဒှင့်အညီ ပီးဆုံးေအာင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-

ဦးလူေမာ်ထိုက်(LL.B)ဦးလူေမာ်ထိုက(်LL.B)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၉)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၁၄၄၁၉)

အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၉၄၁)၊ မာဃ(၁၂)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၅၆၃၃၂၇၃၃ဖုန်း-၀၉-၄၄၃၀၀၀၆၂၆၊ ၀၉-၄၅၆၃၃၂၇၃၃

ေဒ ခင်ခင် ေထွး(ေဘဘီ)ေဒ ခင်ခင် ေထွး(ေဘဘီ)

အသက်(၈၃)ှစ်အသက်(၈၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ (၂၅/D)၊ ေရ ေတာင်ကားလမ်း၊ ဗဟန်းေန (ေဒါက်တာ 

ေဖေဇာ်)၏ဇနီး၊ ပါေမာက ခင်ေမာင်ဦး-တဲွဖက်ပါေမာက  သင်းယေုဇာ်၊ 

ေဒါက်တာဇာနည်စိုး(Zenith TRI)-ေဒ ှင်းေုဇာ်(Win Luck Co.,Ltd.)၊ 

ေဒ ဝင်းယုေဇာ်တို၏ ေမွးသမိခင်၊ မသံသာဦး၊ ေမာင်ဘုန်းြပည့်စုံ၊ 

ေမာင်ဘုန်းစည်သူ၊ ေမာင်မင်းသန်ဇာနည်တို၏ ချစ်လှစွာေသာ 

အဘွားသည် ၆-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန) နနံက် ၁၁:၃၅ နာရတွီင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့ ်ကွယ်လွန်သ၏ူဆ အရ ယင်းေန  ညေန ၄:၃၀ နာရတွီင် 

ေရေဝးသုသာန်၌ သ  ဂ ဟ်ပီးစီးပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

မအိခင်သိန်း(ခ)အိခင်မအိခင်သိန်း(ခ)အိခင်
B.A(Myanmar)(T.T.C ေကျာင်းသူေဟာင်း)B.A(Myanmar)(T.T.C ေကျာင်းသူေဟာင်း)

(သဲအင်းဂူေယာဂီ)(သဲအင်းဂူေယာဂ)ီ

အသက်(၄၃)ှစ်အသက်(၄၃)ှစ်
ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)၊ (၃၁)ရပ်ကွက်ေန (ဦးစိန်ထွန်း)- 

ေဒ ခင်စိုး(ရမည်းသင်း)တို၏ သမီးေထွး၊ ဦးတင်ဦး-ေဒ လွင်လွင်မျိး၊ 
ဦးေကျာ်မင်း-ေဒ ယယုမုိုး၊ ဦးေအာင်မင်းဟန်၊ ဦးက ယ်ဖန်ုးလ  င်၊ ဦးမင်းသ-ူ
ေဒ ဝင်းအိခိုင ်တို၏ ညီမေလး၊ “ပန်းတရာေဆးတိုက်” ြပည်မိေန 
(ဦးေအာင်လင်း)-ေဒ ေအးေမတို၏ သမီးေခ းမ၊ ရန်ကန်ုမိ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
အေရှေရ ဂုတံိင်ုလမ်းမ၊ ေအာင်ချမ်းသာတာဝါ၊ တာဝါ(C)၊ တိက်ု(A)၊ အခန်း 
အမှတ်(၄၀၁)ေန ဦးေအာင်လင်းခိင်ု၏ ချစ်လှစွာေသာဇနီး၊ ေမာင်ထူးြပည့စ်ု ံ
လင်း၊ မလင်းသီရိေအာင်တုိ၏မိခင် မအိခင်သိန်း(ခ)အိခင်သည် ၆-၁၁-၂၀၂၁ 
ရက် ညေန ၃:၃၅ နာရီတွင် ARYU International Hospital ၌ (၉၆)ပါး 
ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် က င်းကျန်ရစ်ေသာ ုပ်ကလာပ်ကို 
၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက် နနံက် ၁၁ နာရတွီင် ေရေဝးသသုာန်၌ မီးသ  ဂ ဟ်မည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ရပ်ေဝးမိတ်ေဆွအား ဝမ်းနည်းစွာ အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ကျန်ရစ်သူမိသားစု

သမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ် စွန်လ တ်ြခင်းသမီးအြဖစ်မှအေမွြပတ ်စွန်လ တ်ြခင်း
က န်ေတာ်/က န်မတို၏ သမီးြဖစ်သူ မေစာြမွယ်[၁၂/ဒဂရ(ိုင်) 

၀၁၂၈၀၀] သည် မိဘ၊ ေမာင်ှမအေပ  အကိမ်ကိမ်စိတ်ဒုက ေရာက်ေအာင် 

ြပသည့အ်တွက် ရာသက်ပန်သမီးအြဖစ်မှ အေမြွပတ်စွန်လ တ်လိက်ုပါသည်။ 

၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစ အရပ်ရပ်ကုိ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည်မဟုတ်ပါ။

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်းသည်းခံပါ။

 ဦးေကျာ်ထွန်းလွင် (ဖခင်)             ေဒ ေအးြမင့် (မိခင်) ဦးေကျာ်ထွန်းလွင ်(ဖခင်)             ေဒ ေအးြမင့ ်(မိခင်)

 [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၅၇၅၂]  [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၅၃၁၃] [၁၂/တမန(ိုင်)၀၁၅၇၅၂]  [၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၅၃၁၃]

“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”“ကန်ကွက်ိုင်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာြခင်း”
ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ လူေနရပ်ကွက်အမှတ်-စီမံကိန်း-၂၊ 

ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်-(၁၄/စမီကံန်ိး-၂)၊ ေြမကွက်အမှတ်-(၆၉)၊ စတရုန်းေပ(၂၇၆၀)၊ 
ဧရိယာ(၀.၀၆၃)ဧကရိှေြမကွက်အနက် မခဲွမစိတ်ရေသးေသာ အကျယ်အဝန်း(၃၂ေပx 
၆၀ေပ)ေြမကွက်ှင့်ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ ရန်ကုန်မိ၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ (၁၄/
စမီကံန်ိး-၂)ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သား(၂)လမ်း၊ အမှတ်-(၆၉)ဟေုခ တွင်သည့ေ်ြမကွက်သည် 
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့်ေြမစီမံခန်ခွဲမ ဌာန
တွင် ၁။ ဦးထွန်းြမင့(်ISN-559950)၊ ၂။ ေဒ စန်းစန်းတင်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၀၇၄၈၀]၊ 
၃။ ဦးလှထွန်း(S/OKA-082218)၊ ၄။ ဦးေအာင်ထွန်း(S/OKA-082219)၊ ၅။ ေဒ လှလှစန်း 
(S/OKA-107883)တို အမည်ေပါက်လျက်ရိှေသာေြမကွက်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပုါေြမကွက် 
အား အမည်ေပါက်ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ ေရာင်းသူများမှ အ ပ်အရှင်းကင်းရှင်းစွာ လက်ဝယ်ရိှ 
ပိုင်ဆိုင်ေကာင်းဝန်ခံပီး ေရာင်းချလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွမှ 
ဝယ်ယရူန်အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလပ်ုသည့် တန်ဖိုးေငအွနက် တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
စရန်ေငွအြဖစ်ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ အေရာင်းအဝယ်ကိစ အား 
ကန်ကွက်လိုပါက ခိုင်လုံေသာစာရက်စာတမ်း အေထာက်အထားမူရင်းများှင့်အတ ူ
ဤေကာ်ြငာပါသည့်ရက်မ ှ (၁၄)ရက်အတွင်း က ်ုပ်ထံသို ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကစိ ကိ ုဥပေဒှင့အ်ညီပီးဆုံးတိုင်ေအာင် 
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ 

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-လ ဲအပ် န်ကားချက်အရ-
ေဒ သင်းသင်းေမာ်(LL.B,D.B.L)ေဒ သင်းသင်းေမာ(်LL.B,D.B.L)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၈၈၂၆)

အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၄၅/၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၃လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၁၂၉၂

အများသိေစရန်ေကညာြခင်းအများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကန်ုမိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ၂၀(က+ခ)၊ လေူနရပ်ကွက် ရန်ကုန်မိ၊ လ  င်မိနယ်၊ ေြမတိင်ုးရပ်ကွက်အမှတ်- ၂၀(က+ခ)၊ လေူနရပ်ကွက် 

အမှတ်(၁၆)၊ မာလာမိင်(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၅)၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ-၆၉(က+ခ)၊ အမှတ်(၁၆)၊ မာလာမိင်(၄)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၅၈၅)၊ ေြမကွက်လပ်ိစာ-၆၉(က+ခ)၊ 

ေဒ သန်းသန်းေဆ+ွဦးထွန်းြမင့တ်ို၏ အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ် ေဒ သန်းသန်းေဆ+ွဦးထွန်းြမင့်တုိ၏ အမည်ေပါက်ှစ်(၆၀)ေြမငှားဂရန်ပါ ေြမအကျယ် 

ေပ(၂၅x၅၀)ရိှေြမ၏ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ ေြမအကျယ်ေပ (၁၂ေပ(၂၅x၅၀)ရိှေြမ၏ထက်ဝက်ြဖစ်ေသာ ေြမအကျယ်ေပ (၁၂ ၁
၂

x၅၀)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမ x၅၀)ရိှ ေြမှင့ ်ယင်းေြမ 

ေပ ရှိေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးေပ ရှိေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ေဒ ြမင့်ြမင့်ရှိန်[၁၂/လမန(ိုင်) 

၀၁၃၈၈၆]၊ ဦးထွန်းြမင့်ထွန်း [၁၂/လမန(ုိင်)၀၁၃၈၆၉]၊ ေဒ ြမင့်သ ာထွန်း[၁၂/လမန 

(ုိင်)၀၁၃၈၇၀]၊ ဦးထွန်းလင်းထွန်း[၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၈၂၇၈]တို (၄)ဦးတုိမှ ရန်ကုန်မိ 

စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ံုး၏ အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ေကာ်ြငာစာချပ်အမှတ် 

-၂၁၇၈ (၁၃-၇-၂၀၁၈)အရ ပိင်ုဆိင်ုကသမူျားြဖစ်ကပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ေဒ ြမင့ြ်မင့ရိှ်န် 

[၁၂/လမန(ိင်ု)၀၁၃၈၈၆]၏ ခွင့ြ်ပချက်မရိှဘ ဲေရာင်းချြခင်း၊ ေပါင်ံှြခင်းှင့ ်မည်သည့ ်

နည်းှင့်မဆို လ ဲေြပာင်းြခင်းတိုကိ ုမြပလုပ်ကပါရန ်အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါ 

သည်။

  န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ-  န်ကားသူ    န်ကားချက်အရ-

ေဒ ြမင့်ြမင့်ရှိန်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)ေဒ ြမင့်ြမင့်ရှိန ် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး (H.G.P, LL.B)

  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန(စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၉၈)

  ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊   ုံး- (ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 

  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်ကန်ကွက်ိုင်ပါသည်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၄၀)၊ 

ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ်(၂၇၆)၊ ဦးေနစိုး အမည်ေပါက် ပါမစ်မရူင်းပါ ေြမအကျယ် 
ေပ(၄၀x၆၀)အနက် မခွဲမစိတ်ရေသးသည့ ်ေြမအကျယ ်ေပ(၂၀x၆၀)ရှိေြမှင် ့ယင်း 
ေြမကွက်ေပ ရှိ ေနအိမ်အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးတိုကိ ုဦးေကျာ်မျိးထွန်း[၁၂/
ဗဟန(ိုင်)၀၈၅၈၆၄]မှ ပိုင်ဆိုင်ပီး၊ ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း၊ အ ပ်အရှင်းတစ်စုံ 
တစ်ရာမရိှ ကင်းရှင်းပါေကာင်း ဝန်ခံပါသြဖင့် ဦးသီဟေကျာ်[၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၇၈၅၉]
မှ စရန်ေငွတစ်စိတ်တစ်ေဒသကိ ုေပးေချထားပီးြဖစ်ရာ ဤေကာ်ြငာစာပါသည့်ေနမ ှ
(၇)ရက်အတွင်း စာချပ်စာတမ်းမူရင်း၊ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများှင့်တကွ ဆက်သွယ် 
ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက် ြပည့်သည့်တုိင် ကန်ကွက်သူမရိှပါက ဤအေရာင်း 
အဝယ်အား ဥပေဒှင့်အညီ ပီးသည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်။ 
 န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ- န်ကားသူ-   န်ကားချက်အရ-
ဦးသီဟေကျာ်  ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)ဦးသီဟေကျာ ် ေဒ ေဝေဝခိုင်(ခ)ေဒ ြမြမေဌး(H.G.P, LL.B)
  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန (စ်-၆၆၀၅)၊ (၂၀-၇-၁၉၉၈)
   ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊    ုံး-(ဃ/၃၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ေခမာသီလမ်း၊ 
  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉  ေြမာက်ဥက လာပမိနယ်။ ဖုန်း-၀၉-၅၄၀၇၂၂၉

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်းကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ေကညာြခင်း
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ သန်လျင်မိ၊ မိမေတာင ်

ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃)၊ အကွက်အမည်(ြမနစီပယ်ေဈး)၊ ဦးပိင်ုအမှတ်(၉၄/က)၊ 
ဧရယိာ(၀.၀၅၇)ဧကရိှ သက်တမ်းကန်ုဂရန်ေြမကွက် တစ်ကွက်ှင့၎်င်းေြမကွက်ေပ ရိှ 
ေနအိမ်တိုကို အမည်ေပါက်ပိုင်ဆိုင်သ ူေဒ အစီယာ (CJ-၀၂၁၁၃၅)ကိုင်ေဆာင်သူက 
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပီး ၎င်းသည ်(၁၇-၃-၁၉၉၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီးြဖစ်သည့်အြပင ်
၎င်း၏ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဂျဖာအာမတ်(ခ)ဦးသန်းေမာင်[၁၂/သလန(ုိင်)၀၇၅၁၉၃] ကုိင်ေဆာင် 
သသူည်လည်း (၁၈-၈-၁၉၉၈)ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပီးြဖစ်၍ ၎င်းတို၏သားသမီး 
များ ြဖစ်ကေသာ (၁)ေဒ တင်တင်၊ (၂)ေဒ လှွန် ၊ (၃)ေဒ စိန်စိန်၊ (၄)ေဒ ရီရီြမင့်၊ (၅)
ေဒ ခင်ကတုိက အေမွဆက်ခံပုိင်ဆုိင်လာေသာ ပစ ည်းြဖစ်သြဖင့် ေဒ လှွန်ပါ (၇)ဦး 
ကေရာင်းချသြဖင့် က ု်ပ်၏ မိတ်ေဆွက ဝယ်ယူရန်အတွက် ေရာင်းဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကို စရန်ေငွအြဖစ ်(၇-၁၁-၂၀၂၁) ရက်တွင် ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ေသာေကာင့ ်
ကန်ကွက်လုိသူများရိှပါက က ု်ပ်ထံသုိ ခုိင်လံုေသာ စာရက်စာတမ်းမူရင်းများြဖင့် ဤ 
ေကညာချက်ပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း 
အများသေိစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန်ကွက်မည့သ်မူရိှပါက 
အေရာင်းအဝယ်ကို တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ် 
ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-လ ဲအပ် န်ကားမ အရ-
ေဒ ဇင်မျိးွယ်(LL.B)  ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)ေဒ ဇင်မျိးွယ်(LL.B)  ဦးေဇာ်မျိးဟန်(LL.B)
အထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေနအထက်တန်းေရှေန  တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန
(စ်-၄၉၆၆၂/၂၇-၄-၂၀၁၈)  (စ်-၈၆၁၃/၂၀-၁၂-၂၀၁၂)(စ်-၄၉၆၆၂/၂၇-၄-၂၀၁၈)  (စ်-၈၆၁၃/၂၀-၁၂-၂၀၁၂)
အမှတ်(၃၈၃)A2၊ ငမိုးရိပ်(၆)လမ်း၊ ုံး-အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊အမှတ်(၃၈၃)A2၊ ငမိုးရိပ(်၆)လမ်း၊ ုံး-အမှတ်(၅၉၁)၊ ရတနာသီရိလမ်း၊
ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်။ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သဃ  န်းက န်းမိနယ်၊ 
Ph:09-420156322  ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-261995445Ph:09-420156322  ရန်ကုန်မိ။ Ph:09-261995445

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂုံမိသစ(်အေရှပိုင်း)မိနယ်၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(်၁၃)၊ ေြမကွက်အမှတ ် (၁၃၅၀/၁)၊ 

ေြမအကျယ်အဝန်းဧရိယာ ခန်မှန်း(၀.၃၈၀)ဧကထဲမှ တရားဝင်မခဲွစိတ်ရေသးေသာ စက်မ လက်ယာလမ်းသွယ်ှင့် 
စက်သွားလမ်းေထာင့်၊ ေြမအကျယ်အဝန်း(၈၀/၈၂ေပx၆၀/၅၀ေပ)ရှိ  ေြမချပါမစေ်ြမကကွ်ငှ့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ 
အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလုံးကို ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစီမံကိန်းှင့် ေြမစီမံ 
ခန်ခွဲမ ေြမယာဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင် ေဒ ေမသက်ွယ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၉၅၂]ေဒ ေမသက်ွယ်[၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၀၉၅၂]အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက် 
မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက်ကိုယ်တိုင်မှ မိမိတစ်ဦးတည်းသာလ င် တရားဝင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ေကာင်းှင့ ်
လွတ်လပ်စွာ ြပန်လည်လ ဲေြပာင်း ေရာင်းချပိုင်ခွင့်ရှိေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ၍ အပီးအပိုင်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန ်
က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွထံသို စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ်ုပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပိုင်ဝယ်ယူရန်အတွက ်
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ် 
ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့် 
က ်ုပ်ထံ လာေရာက်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်းှင့ ်သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကိ ုပီးေြမာက ်
ေအာင်ြမင်သည်အထ ိဥပေဒှင့အ်ည ီဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသေိစရန် ေကညာအပ် 
ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ
ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)
(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)
တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်ကန်ကွက်ိုင်ပါေကာင်း အများသိေစရန်
 ရန်ကုန်မိ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပုိင်း)မိနယ်၊ ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၃၂)၊ ြပည်သာယာ(၁)လမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ် 

(၆၈၈)၊ ေြမအကျယ်အဝန်းေပ(၄၀x၆၀) အနက်မှ ေြခရင်းြခမ်း၊ ေြမကွက်အမှတ(်၆၈၇)ှင့် ကပ်လျက်ဘက်အြခမ်း၊ ေြမ 

အကျယ်အဝန်းေပ(၂၀x၆၀)ရှိ ေြမချပါမစ်ေြမကွက်ှင့် ယင်းေြမကွက်ေပ ရှိ RC ှစ်ထပ်တိုက်အေဆာက်အဦအပါအဝင် 

အကျိးခံစားခွင့်အရပ်ရပ်အားလံုးကုိ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ မိြပစမီကံန်ိးှင့ ်ေြမစမီခံန် ခဲွမ  ေြမယာ 

ဌာနရှိ မိေြမစာရင်းတွင ်ဦးေစာေအာင်ပွင့်(A/RGN -၀၀၁၃၂၆)ဦးေစာေအာင်ပွင့်(A/RGN -၀၀၁၃၂၆)အမည်ြဖင့် အမည်ေပါက်မှတ်သားတည်ရှိပီး အမည်ေပါက် 

ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏ဇနီးြဖစ်သ ူေဒ လှစိန် (I/TBN-၀၀၅၉၁၆)ေဒ လှစိန် (I/TBN-၀၀၅၉၁၆)ထံမှ ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၅၀၃၅]ေဒ မိုးမိုးေအး[၁၂/မရက(ိုင်)၀၀၅၀၃၅]သည် “ှစ်ဦး 

သေဘာတအူဆင့ဆ်င့အ်ဆက်စပ် အေရာင်းအဝယ် ကတစိာချပ်” များြဖင့ ်ဝယ်ယပူိင်ုဆိင်ုထားပီး မမိတိစ်ဦးတည်းသာလ င် 

တရားဝင်လက်ရိှပိင်ုဆိင်ုေကာင်းှင့ ်လွတ်လပ်စွာြပန်လည်လ ဲေြပာင်းေရာင်းချပိင်ုခွင့ရိှ်ေကာင်း ဝန်ခကံတြိပ၍ အပီးအပိင်ု 

လ ဲေြပာင်းေရာင်းချရန် က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွထံသုိ စကားကမ်းလှမ်းလာရာ က ု်ပ်၏မိတ်ေဆွြဖစ်သူက အပီးအပုိင်ဝယ်ယူရန် 

အတွက် အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ေသာ တန်ဖုိးေငွ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ စရန်ေငွအြဖစ် ေပးေချထားပီးြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖစ် 

ပါ၍ ကန်ကွက်လုိပါက ဤေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ပုိင်ဆုိင်မ  အေထာက်အထား(မူရင်း)များြဖင့်    က ု်ပ်ထံ 

လာေရာက်ကန်ကွက်ုိင်ပါေကာင်းှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက အေရာင်းအဝယ်ကုိ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ 

ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အများသိေစရန် ေကညာအပ်ပါသည်။

လ ဲအပ် န်ကားချက်အရလ ဲအပ် န်ကားချက်အရ

ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)ေဒ ယ်ယ်ကည်(LL.B)    ေဒ ေကေကိုင်(LL.B)

(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)(စ်-၁၁၄၀၆)     (စ်-၅၃၃၄၄)

တရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေနတရားလ တ်ေတာ်ေရှေန    အထက်တန်းေရှေန

အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။အမှတ်(၅၄၄/ခ)၊ သဒ ါလမ်း(၂၀)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၁၄၆၅၄၊ ၀၉-၇၉၅၆၀၁၈၆၃၊ ၀၉-၇၉၆၃၀၈၀၂၁

ဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီးဘုရား၊ ရဟန်း၊ ေကျာင်း ဒါယကာကီး

ဦးမင်းဟန်ဦးမင်းဟန်
MDY-GTI(Civil)1971MDY-GTI(Civil)1971

အကီးတန်းလိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ(RSE-500)အကီးတန်းလိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ(RSE-500)

အသက်(၇၄)ှစ်အသက်(၇၄)ှစ်
ေရဦးမိ၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ အလယ်လမ်းေန (ဦးသန်းက ယ်-ေဒ ြမေမ)

တို၏သားကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ က န်း/ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဇမ  

ရစ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂)၊ ပထမထပ်ေန (ေဒ ခင်ေဆွ)၊ ေဒ ရင်ရင်ြမတို၏ ခင်ပွန်း၊ 

ေဒ ယသု ာဟန်၊ ေဒ ယစု ာဟန်-ဦးမျိးသမ်ိးထက်၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်-ေဒ ဂျာေခါန် 

တို၏ေမွးသဖခင်၊ ေမာင်ြမတ်မင်းပိုင်၊ မခင်ြမတ်ိုးေကျာ်၊ မဖူးြမတ်ကယ်စင်၊ 

မချမ်းြမတ်ကယ်စင်၊ မမုိးြမတ်ကယ်စင်တုိ၏ ချစ်လှစွာေသာ အဘိုး ဦးမင်းဟန် 

သည် ၇-၁၁-၂၀၂၁ (တနဂ  ေေွန) နနံက်  ၉:၄၂ နာရတွီင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်

၉-၁၁-၂၀၂၁ (အဂ   ါေန ) မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ထိန်ပင်သုသာန်သို ပိုေဆာင် 

မီးသ  ဂ ဟ်ပါမည်။ (ေနအမ်ိမှကားများ မွန်းလဲွ၁၂:၃၀နာရတွီင် ထွက်ခွာပါမည်။) 

[ကွယ်လွန်သူအား ရည်စူး၍ ၁၃-၁၁-၂၀၂၁ (စေနေန ) နံနက် ၉ နာရီတွင် 

အထက်ပါေနအိမ်၌ ရက်လည်ဆွမ်းေက း တရားေတာ်နာြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်း ရပ်နီးရပ်ေဝးမှ ေဆမွျိးမတ်ိသဂ  ဟများအား အသေိပးအေကာင်းကား 

အပ်ပါသည်။]

ကျန်ရစ်သူမိသားစု



ိုဝင်ဘာ   ၈၊   ၂၀၂၁

၁။ ိုင်ငံေရး 
 (က)  စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့ဝ်ေသာ    ပါတစီုဒံမီိကုေရစစီနစ်ကိ ု  တရားမ တမ အြပည့ ်ကျင့သ်ုံးပီး     

ဒီမိုကေရစီှင့ ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအေြခခံသည့ ်ြပည်ေထာင်စုကိ ုတည်ေဆာက်ိုင်ေရး 

( ခ )  တစ်ုိင်ငံလံုး ထာဝရငမ်ိးချမ်းေရးရရိှေရးအတွက်  တစ်ုိင်ငံလံုး  ပစ်ခတ်တိက်ုခိက်ုမ ရပ်စေဲရး 

သေဘာတူစာချပ်(NCA)ပါအတိုင်း အေလးထားလုပ်ေဆာင်ေရး 

( ဂ )  လွတ်လပ်၍တက်က ပီး ဘက်မလိက်ုေသာ ိင်ုငြံခားေရးမဝူါဒကိ ုကျင့သ်ုံးပီး ိင်ုငမံျားအကား 

ငိမ်းချမ်းစွာအတူယှ်တွဲေနထိုင်ေရး“မူ”ကို ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးေရး 

၂။ စီးပွားေရး 
(က)  စိုက်ပျိးေရးှင့ ် ေမွးြမေရးကိုအေြခခံသည့ ်ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကို ေခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့ ်  

ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရက်ပီး အြခားစီးပွားေရးက  များကိုလည်း ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ခ )  ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် တည်ငိမ်ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ပီး  ုိင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ံှမ များကို  

ဖိတ်ေခ ၍ တုိင်းရင်းသားြပည်သူတစ်ရပ်လံုး၏ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ေရး 

( ဂ )  ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများကိ ုအားေပးကညူီပီး ိင်ုငေံတာ်၏ ထတ်ုကန်ုများစွာ ထတ်ုလပ်ု 

ိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရက်ေဖာ်ေဆာင်ေရး 

၃။ လူမ ေရး 
(က)  စစ်မှန်ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့ ်ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်ြမက်ေရး 

( ခ )  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအေပါင်းတုိ၏   ဓေလထ့ုံးတမ်းအစ်အလာများကိ ု ေလးစားလိက်ုနာပီး   

အမျိးသားယ်ေကျးမ စိက်ုလက ဏာများ  မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်ရှာက်ေရး 

( ဂ ) တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးှင့ ်ပညာရည်ြမင့်မားေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာိုင်ငံေတာ် ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ်

ဖတ်စရာယေန

စာမျက်ှာ » ၁၆

စာမျက်ှာ » ၂၂

စာမျက်ှာ » ၁၃

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ 

ဦးေဆာင်လ ပ်ရှားေနသူ ေကျာ်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီ (၈၈ မျိးဆက်၊ 

ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ပွင့်လင်းလူအဖွဲအစည်း)ကို ဖမ်းဆီးရမိ

ေကျာ်မင်းယ(ုခ) ဂျင်မီအား လက်နက်/ခဲယမ်းများှင့်အတ ူဖမ်းဆီးရမိစ်။

ေနြပည်ေတာ်  ိုဝင်ဘာ  ၇ 

ုိင်ငံေတာ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းမ ကိ ု  ပျက်ြပားေစရန်ရည်ရယ်၍  အြပစ်မ့ဲြပည်သူများ၊  လံု ခံေရးတပ်ဖဲွဝင်များှင့် အစုိးရဝန်ထမ်း 

များကုိ လုပ် ကံသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ မုိင်းခဲွတုိက်ခုိက်ြခင်း၊ ေဖာက်ခဲွဖျက်ဆီးြခင်း စသည့် အကမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခ့ဲသည့် 

ယခင် ၈၈ မျိးဆက်၊  ငိမ်းချမ်းေရးှင့ ် ပွင့်လင်းလူအဖွဲအစည်း၏ လူထုဆက်ဆံေရးတာဝန်ခံ၊  ယခုအကမ်းဖက ်CRPH/NUG 

၏ ိုင်ငံေရးှင့်လုံ ခံေရးအကံေပး ေကျာ်မင်းယ(ုခ)ဂျင်မီကိ ုေအာက်တိုဘာ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဒဂုံမိသစ(်ေြမာက်ပိုင်း) 

ပင်လုံအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှ ိအမှတ်(၁၀၉/B) ှစ်ထပ်တိုက်ေနအိမ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။         စာမျက်ှာ ၁၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းက ဒန်နီယယ်ဖာကီအား

အသင်းနည်းြပအြဖစ်မ ှထုတ်ပယ်
ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းဟာ    ယခုှစ်ေဘာလုံးရာသီရဲ 

ပထမဆုံး ပရမီယီာလဂ်ိိင်ုပဲွရရိှခဲ့ပီးေနာက် နည်းြပ 

ဒန်နီယယ်ဖာကီကို   အသင်းနည်းြပအြဖစ်ကေန 

ထုတ်ပယ်လိုက်ပီြဖစ်ပါတယ်။ 

သွင်းယူေပးခဲ့

ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်းဟာ ိဝုင်ဘာ ၆ ရက် ညပိင်ုးက 

ဘရန်းဖိုဒ်အသင်းကိ ု ှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ  အိင်ုရရိှခဲတ့ာ 

ြဖစ်ပီး  အဲဒီိုင်ပွဲဟာ   ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းအတွက်    

ယခုှစ် ေဘာလုံးရာသီပထမဆုံးပရီမီယာလိဂ်ိုင်

ပဲွလည်း ြဖစ်ပါတယ်။  အဒဲပဲွီစ်မှာ  ေနာဝှ့စ်ချ်အသင်း 

အတွက် သွင်းဂုိးေတွကုိ ေနာ်မန်နဲပက်ကီတုိက သွင်းယ ူ

ေပးခဲ့ပီး  ဘရန်းဖုိဒ်အသင်းအတွက်   ေချပဂုိးတစ်ဂုိး 

ကိုေတာ့ ဟီနရီက သွင်းယူေပးခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းဟာ  ဘရန်းဖိုဒ်အသင်းကို 

အိင်ုရရိှခဲေ့ပမယ့ ်ပရမီယီာလဂ်ိ ၁၁ ပဲွကစားအပီးမှာ 

ရမှတ် ငါးမှတ်နဲ  အမှတ်ေပးဇယားေအာက်ဆုံးမှာပ ဲ

ရပ်တည်ေနဆဲြဖစ်တာမုိ နည်းြပဖာကကီိ ုထတ်ုပယ် 

ခဲ့တာြဖစ်တယ်လို သိရပါတယ်။  နည်းြပ ဖာကီဟာ 

၂၀၁၇ ခုှစ်ေနာက်ပိုင်းမှာ    ေနာ့ဝှစ်ချ်အသင်းကိ ု       

ပရီမီယာလိဂ ်      စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 

ရာသီတုပ်ေကွးေရာဂါ 

ှင့် အသက် ၂ ှစ်

ေအာက် ကေလးများ

တွင် အြဖစ်များသည့် 

ေလပ န်ေရာင်ရမ်းပီး 

အသက် ှကျပ်သည့် 

ေရာဂါအေကာင်း 

သိေကာင်းစရာ

ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရက Pfizer ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ

ကာကွယ်ေဆး ေသာက်ေဆးအလုံးေရ ခနုစ်ေသာင်းဝယ်ယမူည်

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပလူနာသစ် ၈၁၈ ဦးေတွရှိ၊ 

ေရာဂါပိုးေတွရှိမ  ရာခိုင် န်းမှာ ၃ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင် န်းရှိ

(၃၁)ကိမ်ေြမာက် ဆီးဂိမ်းပိင်ပွဲ

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမလလယ်တွင် ကျင်းပရန် စီစ်
ရန်ကုန်  ိုဝင်ဘာ  ၇

ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့ ်ေရ ဆိင်ုးထားသည့ ်(၃၁)ကမ်ိေြမာက် ဆီးဂမ်ိးပိင်ပဲွကိ ု

၂၀၂၂ ခုှစ် ေမ ၁၂ ရက်တွင ်စတင်ကျင်းပရန ်စီစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည်။

 စာမျက်ှာ ၂၅ ေကာ်လံ ၁ သို 


