
(၈၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ၾကက္ေျခနီဗဟုိေကာင္စီ 
အစည္းအေ၀း က်င္းပ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အသင္းဌာနခ်ဳပ္ စုေ၀း 
ခန္းမ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ (၈၁) ႀကိမ္ေျမာက္ 
ၾကက္ေျခနီ ဗဟုိေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ 
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဒုတိယ 
ဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဒၚျမေလးစိန္၊ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ဦးေအးျမင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ေဒါက္တာဦးကုိကုိႏုိင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠဌ ပါေမာကၡ 
ေဒါက္တာဦးသာလွေရႊ၊ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမသူႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္/အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ 
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ၾကက္ေျခနီဗဟုိေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ 
လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရိွသူ 
မ်ား၊ မိတ္ဖက္အမ်ိဳးသားအသင္းမ်ားမွ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ား၊ ခ႐ုိင္တပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားမွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ အသင္းမွ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ က်န္မာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက “ ယခုႏွစ္သည္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီ 
ညီလာခံကုိက်င္းပမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္ အသင္းအတြက္ထူးျခားေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အသင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စည္းစနစ္က်က် ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ
ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားထံ ထိေရာက္တဲ့ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အသင္း
၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူက ယုံၾကည္လက္ခံလာၿပီး အသင္းပုံရိပ္လည္း 
ပုိမုိတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရာတြင္လည္း  အသင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီေသာ မိတ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္၊ အသင္း၏ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာ
အသုံးခ်ခံရမႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာစီစစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ ဗဟုိေကာင္စီဝင္မ်ား 
အေနန႔ဲ မိမိတုိ႔စိတ္ဆႏၵအရ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွာ ပါဝင္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ 
အသင္းေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် ဝုိင္း ဝန္း ပ့ံပုိး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေစလုိေၾကာင္း” 
တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထုိ႔ေနာက္ အသင္းဥကၠဌက အသင္းက လက္ရိွေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀

 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လူမႈ 
က႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိျမန္ဆန္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကုိ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဌာနခ်ဳပ္
ရိွ စုေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ၃) သုိ႔

 ၾကက္ေျခနီလစဥ္သတင္းစာေစာင္ ၾကက္ေျခနီလစဥ္သတင္းစာေစာင္

စာမ်က္ႏွာ ( ၅) သုိ႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ



“သဘာ၀အလွၿမဲေစဖုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ထိန္းသိမ္းစုိ႔”“သဘာ၀အလွၿမဲေစဖုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ထိန္းသိမ္းစုိ႔”

ေကသလာႁပြန္ဝေက်းရြာ ေျမထိန္းနံရံအား ရပ္ရြာလူထုသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

မင္းျပား၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးဒဏ္ 
ၾက့ံၾက့ံခံႏုိင္စြမ္း ပုိမုိျမင့္မားေရး၊ အေရးေပၚအေျခအေနက်န္းမာေရး စီမံခ်က္မွ ရပ္ရြာလူထုသုိ႔ 
ေျမထိန္းနံရံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕ ေကသလာႁပြန္ဝေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ဦးထြန္းၿငိမ္းႏုိင္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ 
ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးကုိကုိေလးက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔  ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ 
ဥကၠဌ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဦးစီး 
ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ား၊ ရပ္ရြာေန ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ 
မ်ား  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

           ေဒၚတင္နီလာေဌး

မိသားစုျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း 
အသိပညာေပးေဟာေျပာပြ ဲက်င္းပျပဳလုပ္

ျပည္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ မိသားစုျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးေရးဌာနႏွင့္ 
ျပည္ပညာေရး ေကာလိပ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြတုိ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ မိသားစုျပန္လည္ 
ဆက္သြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးရိွ ျပည္ပညာေရးေကာလိပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 ေဟာေျပာပြဲတြင္ မိသားစုျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ေဒၚစုစုလင္းက မိသားစုျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးေရးဌာနမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ကြဲကြာေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအစရိွသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္မႈ အကာကြယ္ေပးမႈ၊ အသိပညာေပးမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ 
ရိွေၾကာင္း ကြဲကြာေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားသည္ မည္သူမဆုိ အခိ်န္မေရြး ျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ 
အကူအညီလုိအပ္သူမ်ားရိွပါက ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္း 
ႏုိင္ေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ၿမိဳ႕ပညာေရး 
ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ျမင့္၀င္းႏွင့္ နည္းျပဆရာ/ဆရာမ (၂၀) ဦး၊ 
သင္တန္းသား/သူ (၄၀၀)ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

       ေဒၚစုစုလင္း

၂



 ဆက္လက္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လွ၊ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္  ဦးမ်ိဳးမင္း 
ေနာင္ႏွင့္ ဗဟုိေကာင္စီဝင္ဦးဘုန္းေက်ာ္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက 
ဗဟုိေကာင္စီဝင္ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား 
အသီးသီးခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ Coca Cola Company မွ 
တာဝန္ရိွသူ ဦးေဇယ်ာခ်စ္ႏွင့္ ဦးတင္ေမာင္(စႏၵီဘယေဆး)တုိ႔အား အသင္းသုိ႔ 
လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား 
ဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီးက ခ်ီးႁမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္  မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ 
မ်ား ႐ုိက္ကူးကာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

 ပထမေန႔အစည္းအေ၀းကုိ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ အသင္းဥကၠဌ 
က သဘာပတိ အျဖစ္ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ (၈၀) 
ႀကိမ္ေျမာက္ ၾကက္ေျခနီဗဟုိေကာင္စီ အစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးမႈ အေျခအေနမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဦးခင္ေမာင္လွက (၈၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ၾကက္ေျခနီဗဟုိေကာင္စီအစည္းအေ၀း
သုိ႔တင္သြင္းသည့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိလည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေဒၚအမယာေမာ္ႏုိင္က အသင္း၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ 
ဒုတိယႏွစ္ဝက္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ  လည္းေကာင္း၊  အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ 
အမႈေဆာင္ ဦးကင္ဘြိဳ င္းက ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲ၏ 
အစီရင္ခံစာကုိ လည္းေကာင္း၊ အသင္းဥပေဒ အၾကံေပး ေဒၚခင္စုိးထုိက္က 
ဥပေဒ ပါျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္အမႈေဆာင္  
ကခ်င္ျပည္ နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဂဲနက္စ္က ေရြးခ်ယ္ 
တင္ ေျမာက္ေရး စည္းမ်ဥ္း (မူၾကမ္း) ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေသး 
စိတ္ကုိ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အသီးသီးရိွ ၾကက္ေျခနီ 
ႀကီးၾကပ္မႈ ေက္ာမတီဝင္မ်ားက တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပကာ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
အဖြ႔ဲမွ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

 အစည္းအေဝးဒုတိယေန႔တြင္  က်န္ရိွေသာ  တုုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 
မ်ားမွ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေက္ာမတီဝင္မ်ားက တုိင္းေဒသ/ ျပည္နယ္အတြင္း  
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ  ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ကာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲမွ 
တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
 (၂) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၾကက္ေျခနီ ဗဟုိေကာင္စီ အစည္း 
အေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၂) ရပ္၊ အတည္ျပဳခ်က္ (၆) ရပ္ႏွင့္ မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္း (၉) ရပ္တုိ႔ကုိခ်မွတ္ကာ သဘာပတိက နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

ေဒၚေဆြေဆြစုိးႏုိင္

ၾကက္ေျခနီမွ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ကုလားကုတ္ေက်းရြာ ေလေဘးဒဏ္သင့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ကူညီ ေထာက္ပ့ံ

ေရး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္း (ေလနီၾကမ္း) 
တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳပ်က္ျခင္းႏွင့္ အိမ္အမုိး အကာလန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ လမုိင္းၿမိဳ႕ခြဲ၊ ကုလားကုတ္ေက်းရြာရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား 
ကူည္ီျခင္း၊ ေရွးဦးျပဳစုမႈေပးျခင္းႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾက 
ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီ 
တပ္ဖြ႔ဲမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ကုလားကုတ္ေက်းရြာရိွ 
ေလေဘးေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳပ်က္ျခင္းႏွင့္ အိမ္အမုိး/အကာလန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
စုစုေပါင္း အိမ္ (၃၉၆)လံုး၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၁,၉၂၃) ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားကုိ 
(၃၆) နာရီအတြင္း အေရးေပၚ သြားေရာက္ ကူညီ ပံပုိးေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ ပါသည္။

           ေဒၚေလးေလးခက္

တုိက္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအားၾကက္ေျခနီမွ ေထာက္ပ့ံ
သီေပါ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္) ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ 
ေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီ သူနာျပဳတပ္ဖြ႔ဲမွ ဒုျပည္နယ္တပ္ဖြ႔ဲမွဴး 
(ယာယီ) ဦးသိန္းစုိးႏုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ 
အမႈေဆာင္ မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေနာင္ကန္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႐ိွ တုိက္ပြဲေ႐ွာင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၂၆ စု လူဦးေရ စုစုေပါင္း 
၃၀၅ ဦးအတြက္ စားသုံးရန္ ဆန္ ၁၀ အိတ္ ကုိ သြားေရာက္ေထာက္ပ့ံ ေပးအပ္ခဲ့ ပါသည္။ 

       ေဒၚသႏၲာမုိး

၃

စာမ်က္ႏွာ ( ၁ ) မွအဆက္ 

“ လူတုိင္းအတြက္ အၿမဲကူညီ၊ ေနရာတုိင္းမွာ ၾကက္ေျခနီ“ လူတုိင္းအတြက္ အၿမဲကူညီ၊ ေနရာတုိင္းမွာ ၾကက္ေျခနီ

ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဌာနခ်ဳပ္
ရာဇသဂၤဟ လမ္းမႀကီး၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း - (+၉၅) ၀၆၇ ၃၄၁၉၀၄၁၊ ၃၄၁၉၀၄၆။
ဖက္စ္- (+၉၅) ၀၆၇ ၃၄၁၉၀၃၆။

ရန္ကုန္ရုံးခြဲ
၄၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း (+၉၅) ၀၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀။

ဖက္စ္ (+၉၅) ၀၁ ၃၈၃၆၈၃
အီးေမးလ္ - khinmaunghla@redcross.org.mm

website : www.redcross.org.mm
facebook : www.facebook/info.mrcs



တုိက္ပြဲေရွာင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္

ဘူးသီးေတာင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀

  ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္စီမံခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္၊ ေမာင္ 
ေတာစီမံခ်က္႐ံုး(ခဲြ)ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြတုိ႔သည္ ဘူးသီးေတာင္ 
ၿမိ ႔ဳနယ္၊ ၾကာညိဳျပင္ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွေနေသာ တုိက္ပဲြေရွာင္ အိမ္ 
ေထာင္စု (၁၇)စု၊ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၇၄)ဦးအတြက္ မိသားစုသံုးပစၥည္းမ်ား (Family Kit)၊ တစ္
ကုိယ္ရည္က်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ား (Hygiene Parcel)ႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

            ဦးလူေဇာ္

မုိင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ
ေက်းသီး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄

 ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မုိင္းအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၀မ္ခုန္႔ေက်း႐ြာ အုပ္စု (အ-မ -က) 
ပန္ပုိေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြမွ တပ္စုမွဴး ေဒၚစုစုေထြး 
က ၾကက္ေျခနီအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား၊ မုိင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ လူသတ္မုိင္း 
နွင့္ ယာဥ္ဖ်က္မုိင္း အေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မုိင္းအႏၲရာယ္ အသိ 
ပညာေပးေရး တာဝန္ခံ (MRE Focal Person) တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚနန္းေမြေဖာင္ခမ္းက 
မုိင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးျခင္းကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 

 ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပန္ပုိေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒၚစုစုေထြး

ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ (၁၁)
ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ 

က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းခြဲမွ ဦးစီး၍ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ 
အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ 
အင္းေလးခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲဝင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ 
ဦးမ်ဳိးထြန္း၊ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးေအာင္သန္းေမာင္၊  
ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚမူမူျမင့္နွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡ 
ခ်ဳပ္မ်ား၊ စပ္စံထြန္းေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးေဒါက္တာဦးေအာင္ေငြစံ၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ 
ပုိင္း) ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြ႔ဲမွဴး ဦးေအးခ်မ္း၊ ဒုတိယျပည္နယ္တပ္ဖြ႔ဲမွဴးႏွင့္ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚႏြယ္ႏြယ္စန္းႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္မ်ား၊ 
ေရာဂါေဗဒဆရာဝန္ ေဒါက္တာေဒၚႏွင္းဝတ္ရည္ျမင့္နွင့္ ဆရာဝန္/ဆရာမမ်ား၊ 
ေဆး႐ံု ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္ခ်ိဳႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဆရာမ်ား 
သမဂၢအမႈေဆာင္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၊ ကင္းေထာက္ 
လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း) ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြ႔ဲ 
ျပည္နယ္တပ္ဖြ႔ဲမွဴး၊ ဒုတိယျပည္နယ္တပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ၾကက္ 
ေျခနီအသင္းခြဲမွ ၾကက္ေျခနီေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ားသည္ ကင္းေထာက္ေမာင္/ 
မယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီး စဝ္စံထြန္းျပည္သူေဆး႐ံု (ေသြးဘဏ္)မွ ေဒါက္တာ 
ေဒၚႏွင္းဝတ္ရည္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ေသြးဘဏ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေသြးလက္ 
ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ ေသြး 
လွဴဒါန္းပြဲတြင္ ေစတနာေသြးသန္႔အလွဴရွင္မ်ားမွ စုစုေပါင္းေသြး (၂၉၉) လံုး 
လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

     ဦးဝင္းေဇာ္ေထြး

ေရွးဦးျပဳစုျခင္း (အေျခခံ)သင္တန္းႏွင့္ သာမန္သင္တန္း 
အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၉ ဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃

 ႐ွမ္းျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲတုိ႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ ေ႐ွးဦးျပဳစုျခင္း(အေျခခံ) သင္တန္းႏွင့္ 
သာမန္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၉ သင္တန္းကုိ ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ ဘက္စုံခန္းမ 
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဖြင့္ပြဲသုိ႔ ေတာင္ႀကီးတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဒၚမူမူျမင့္၊ 
ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္  
ေတာင္ႀကီး တကၠသုိလ္ၾကက္ေျခနီ အသင္းခြဲဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚႏြယ္ႏြယ္စန္း၊ 

စာမ်က္ႏွာ (၅) သုိ႔

၄



 အခမ္းအနားတြင္ အသင္းဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမသူက လူမႈက႐ုဏာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စာရြက္စာတမ္း 
မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဥကၠဌ 
ဦးဂဲနက္စ္၊ ကယားျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးၾကည္ေလး၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးေဌးေနာင္၊ ပဲခူး 
တုိင္းေဒသႀကီး တပ္ဖဲြ႕မွဴး ေဒါက္တာဦးေနမ်ိဳး၊ မြန္ျပည္နယ္တပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚလွၾကင္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးလွေအး၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးစုိင္းဆုိင္ပူးႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးစုိင္းဆမ္တစ္တုိ႔က 
လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး အသင္းဥကၠဌက ေရွးဦးျပဳစုျခင္း အေျခခံ အသက္ကယ္ 
အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
(အေရွ႕ပုိင္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ၾကပါသည္။ 
      ေဒၚေဆြေဆြစုိးႏုိင္ 

ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမ႓ာ့ 
ကင္ဆာေရာဂါ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ 
အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာေဟာေျပာပဲြကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ 
ေန႔လည္ ၁း၃၀ အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းဌာနခ်ဳပ္ 
သင္တန္း ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဒုတိယအေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳဝင့္၊ က်န္းမာေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ေဒါက္တာေဒၚသီတာၾကဴႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရ၊ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရး 
ဆုိင္ရာ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးသင္တန္း တက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၅၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 

 ေဟာေျပာပြဲတြင္က်န္းမာေရးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာ 
ဦးေနထက္လင္းက ကင္ဆာေရာဂါ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာကုိ ေဟာေျပာ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ပါသည္။

ေဒၚေဆြေဆြစုိးႏုိင္

စာမ်က္ႏွာ ( ၆ ) သုိ႔

႐ွမ္းျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌေဒါက္တာဦးလွေအး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြ႔ဲမွဴး ဦးေအးခ်မ္း၊ ဒုတိယတပ္ဖြ႔ဲမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးႏွင့္ 
တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား၊ နည္းျပမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေရွးဦးျပဳစုျခင္း(အေျခခံ)သင္တန္းႏွင့္ သာမန္သင္တန္းတုိ႔ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ စာေတြ႕/လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး 
အေျခခံသင္တန္းတြင္ ၃၄၁ ဦးႏွင့္ သာမန္ သင္တန္းတြင္ ၄၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၈၇ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

         ေဒၚဇြန္ေလးေဝ

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ စီမံခ်က္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား 

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ 

သာေပါင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ရပ္ရြာလူထု ေဘးဒဏ္ၾက့ံၾက့ံခံႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ 
တာ၀န္ခံမႈရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြမ်ား ျဖစ္လာေစေရး စီမံခ်က္ (Account-
able Resilient Branches (ARB) Project) ၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ 
ေျခနီအသင္းခြဲမွ စီမံခ်က္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ 
ေန႔တြင္ သာေပါင္းၿမိဳ႕၊ ျပည္ေအးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿမိဳ႕ႏုိင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြ ဥကၠဌ ဦးကုိႏုိင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ (ဇီးပင္ကြင္း၊ 
ေက်ာက္စရစ္ကုန္း၊ သကၤန္းပင္ဆိပ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖဲြ႕မွ 
ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖဲြ႕ခဲြမွဴး ဦးေက်ာ္သန္းႏွင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၊ 
ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ သာေပါင္းၿမိ ႔ဳနယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဖြင့္ 
အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲဥကၠ႒မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ 
တြင္ “ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးတြင္ အမွန္တကယ္ အသုံးဝင္မည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ေက်းရြာအလုိက္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ကာ အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ 

၅

စာမ်က္ႏွာ (၁) မွ အဆက္

စာမ်က္ႏွာ (၄) မွ အဆက္



ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဝယ္ယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ 
မ်ားအေနျဖင့္ ဝမ္းသာေက်နပ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ 
ေျခနီအသင္းခြဲ အေနျဖင့္ တာဝန္ယူကာ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း” ရွင္း 
လင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအေထာက္ 
အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲက တာဝန္ယူကာစီမံ 
ခ်က္ဝင္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ဇီးပင္ကြင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ကုန္း၊ သကၤန္းပင္ဆိပ္ 
စသည့္ ေက်းရြာ (၃)ရြာအတြက္ တစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္ (၁၀) သိန္းေက်ာ္ တန္ဖုိး ရွိေသာ 
ပစၥည္းမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ ပါသည္။

ဦးသက္ညီ

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သန္႔႐ွင္းေရးဆုိင္ရာ 
အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေရ၊ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာယူနစ္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း 
ဖြင့္လွစ္သည့္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ 
ေရးသင္တန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရုံးခ်ဳပ္ သင္တန္းခန္းမ၌ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၃၀)နာရီတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္း ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚျမသူႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ 
အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒ 
ေရးရွင္းမွ Mr.Wirakhman Maharlika Somantri၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ 
ဒုတိယအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေစတနာလုပ္အားရွင္ 
သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အသင္းဥကၠဌက အမွာ စကားေျပာၾကားရာ “ယခု 
သင္တန္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးမွာ အသင္းရုံးခ်ဳပ္တြင္ ပထမဆုံးဖြင့္လွစ္သည့္ 
သင္တန္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမွာလည္း အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရေကာင္း 

ေရသန္႔ရ႐ိွေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔႐ွင္းေရးတုိ႔ အတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္သင္တန္းျဖစ္၍ အလြန္မဂၤလာ႐ိွပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုေဘးဒဏ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္းျမင့္မား 
ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အလြန္အေရးပါေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္သန္႔ရွင္းေရး အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု သင္တန္းကုိ တက္ 
ေရာက္လာသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေစတနာလုပ္အား 
ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းကရရိွေသာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ ေသခ်ာ 
မွတ္သားလုိက္နာၿပီး သင္တန္းမတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ မိမိတုိ႔ျမိဳ႕နယ္က အျခား 
ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးေစလုိေၾကာင္း” ေျပာၾကား သြားခဲ့ 
ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္း 
သား/သူမ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ုုိက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ 
႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။

၆

ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္အတူ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား 

လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

 ကုိရီးယားႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ Mr.Park Tae Hwanႏွင့္ Mr.Park Sa 
Hyun တုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ 
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)သုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚျမသူႏွင့္ တာဝန္ရိွမ်ားမွ 
လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

 ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာ 
ေဒၚျမသူက “ကိုရီးယားႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားကို ၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါ 
ေၾကာင္း၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမဟုတ္ေပမဲ့ 
အာရွတိုက္ အတြင္းသာရိွၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုးရီးယား ၾကက္ေျခနီ 
အသင္း၏ လူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ား တူညီၾကပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ၾကက္ေျခနီ အသင္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္႐ုိးေက်းရြာ 
အေျခခပံညာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊  ရြာသစ ္ေတာင္ ေက်းရြာအေျခခံပညာ 
အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ၌ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ အတူ ရင္းႏီွးခ်စ္ 
ၾကည္စြာေဆာ့ကစားျခင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား Friendship gift box မ်ားေပး 

ေ၀ျခင္း၊ ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္ အတြက္ စာအုပ္/စာတမ္းမ်ား၊ ဘီရိုႏွင့္ စာအုပ္စင္မ်ား၊ 
စားပြဲမ်ားႏွင့္ ကုလားထိုင္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ ကဗၺည္းေမာ္ 
ကြန္းျပားလႊဲအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အတြက္ မတည္အလွဴေငြ က်ပ္ 
၁၀၀,၀၀၀ိ/တိတိကို လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြား 
ေရာက္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ကိုရီးယားႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီီလူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္စဥ္ လူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း (၆) ႀကိမ္တိတိရိွၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးေအာင္ျမင့္စုိး

စာမ်က္ႏွာ (၅) မွ အဆက္

 သင္တန္းမွ အေရးေပၚကာလအတြင္း ေရေကာင္းေရသန္႔ ရ႐ိွေရးႏွင့္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္၊ တစ္ကုိယ္ရည္ သန္႔႐ွင္းေရး စသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ 
ျဖင့္ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားမွ ၾကက္ေျခနီ 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း (၃၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

                ဦးေက်ာ္မင္းေငြ 


