
ေဘာလံုးအားကစား အေျချပဳ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ 
လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျပဳလုပ္

ဘားအံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ နယူးေဆာက္စ္ေ၀း တကၠသိုလ္Football 
United တို႕ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေဘာလံုးအားကစား အေျချပဳ 
လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၀၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ရတနာ ဟိုတယ္၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အခမ္းအနားသို႔ အသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚျမသူ၊ ကရင္ျပည္နယ္ 
ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဦးေဌးေနာင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Football United (University of New  
South Wales) မွ Dr.Anne Bude-Birouste ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးထြန္းေအာင္ေရႊ၊ ခ႐ိုင္ 
ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ/ၿမိဳ႕နယ္/တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊  
အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၾကက္ 
ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ႀကိဳဆုိ  
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အသင္းဥကၠ႒က အားကစားအေျချပဳလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးလူငယ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး Football United တည္ေထာင္သူ Dr Anne Bunde-Birouste (University 
of New South Wales) မွ Sport for Social Change Movement (ေဘာလံုးအားကစား 
အေျချပဳ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္) ဆိုင္ရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
ထို႔ေနာက္ ဘားအံတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ 
က နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၿပီး 
အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 လူငယ္ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔  
မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစ  
ေရး၊ တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းဝင္လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈအရည္ 
အေသြးမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဘာလံုးအားကစား အေျချပဳစီမံခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအား အရိွန္ျမင့္တင္ 
ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လူငယ္ေကာ္မတီမ်ား 
ပါဝင္ေရးဆြဲေနသည့္ လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေဘာလံုးအားကစား အေျချပဳ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းပံုစံအား ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
            ဦးေအာင္ျမင့္စိုး 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ အလွဴပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၀၁

 အသင္း၏ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္အလွဴပြဲ အခမ္း  

အနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၆ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ 

ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဒၶမၼေဝပုလႅ ပရိယတၳိစာသင္တိုက္ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ 

သာသနာဓဇ ဓမၼာစရိယ ဝိနယဝိဒူ၊ ဒီဃနိကာယဝိဒူ၊ မဇၥ်ိမနိကာယဝိဒူ ဘဒၵႏၲစာရိတၱ  

အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အသင္းဌာနခ်ဳပ္ ခန္းမေဆာင္၌  

က်င္းပလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 ၾကက္ေျခနီလစဥ္သတင္းစာေစာင္

စာမ်က္ႏွာ ( ၅) သို႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ



“ထိခိုက္အႏၲရာယ္ကင္းေ၀းဖို႔ လမ္းစည္းကမ္းကိုလိုက္နာစို႔ ”

ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအား ၾကက္ေျခနီက 
လူမႈက႐ုဏာပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

မယ္စဲ့၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားမွ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လာၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စု (၁၅) စုမွ လူဦးေရ (၅၉)
ဦး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ိဳး
သမီးက်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴး 
ဦးေဆာင္ေသာ  ေစတနာလုပ္အားရွင္တို႔က ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္  
ဘီပီ(၁၃)ဂိတ္ ႀကိဳဆိုေရးစခန္းတြင္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္ဦး

Goodwill Ambassador အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Unbroken 
Journey Completely Without Flying အစီအစဥ္ျဖင့္ ကမ႓ာတဝန္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၁ ႏိုင္ငံမွ 
အမ်ဳိးသားၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္ ဒိန္းမတ္ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းမွ Goodwill Ambassador ျဖစ္သူ Mr.Torbjørn C.pedersen အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္(႐ုံးခြဲ) ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

 Mr.Torbjørn C.pedersen သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကမ႓ာတဝန္းရွိ 
အမ်ိဳးသားၾကက္ေျခနီ အသင္းမ်ားသို႔ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ကို လုံးဝအသုံးမျပဳဘဲ ကုန္လမ္း/  
ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္မျပတ္သြား ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း 
သည္ ၁၇၂ ႏိုင္ငံေျမာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအသင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး 
က်န္ရွိေသာ ၁၉ ႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာရန္ ၂၀၂၀  
ခုႏွစ္ထိ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံးမွသာ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

 ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚျမသူ၊ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လွ၊ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေဒၚအမယာေမာ္ႏိုင္၊ ဒုတိယ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ႏွင့္  ဒိန္းမက္ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ 
အသင္းမွ Ms. Nuria Beneitez (Country Coordinator) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္စိုး

၂

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ထူးျခားသည့္ 
ဝိေသသမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒျပဌာန္း ဖဲြ႕စည္းေပးထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု 

ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 

လူမႈက႐ုဏာအဖဲြ႕အစည္း (Humanitarian Organization) ျဖစ္ျခင္း၊

ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း 

ျဖစ္ျခင္း၊

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္ထိ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ေၾကာင့္ 

ျပည္သူအတြင္း စိမ့္၀င္ပ်ံႏွံ႔မႈရွိျခင္း၊

အျခားေသာ အမ်ိဳးသားၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား နည္းတူ 

ႏိုင္ငံ၏ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရန္အင္အားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိျခင္း၊

ဆိုဖာရီႏို စစ္ေျမျပင္မွ စတင္ေပါက္ဖြားၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္ ကမ႓ာတစ္၀န္း 

တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ လက္ခံ 

ယုံၾကည္မႈကို ရရွိျခင္း၊

ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားအား တပ္ဖဲြ႕အသြင္ျဖင့္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ဖဲြ႕စည္း 

ထားျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ေပးအပ္မႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈႏွင့္ စည္းကမ္း ႐ိုေသမႈ 

အပိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊

လူငယ ္အမ်ားပါ၀င္လ်က္ အရည္အေသြး တိုးျမင့္ထားၿပီး အခ်ိန္အခါမေရြး 

တက္ႂကြစြာပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစဖို႔ အစဥ္အၿမဲ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ 

ေပးျခင္း၊

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈ တို႔ေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ယုံၾကည့္ကိုးစားမႈရွိျခင္း၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ 

ႏွင့္လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း အျပင္ ကမ႓ာတစ္၀န္းရွိ အျခား 

အမ်ိဳးသား ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း၊

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။



ၾကက္ေျခနီက တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
လူမႈက႐ုဏာအကူအညီမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ 

သီေပါ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြသည္ ရွမ္းျပည္ 
နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ မန္လီေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ 
တိုက္ပြဲြေရွာင္ျပည္သူ စုစုေပါင္း (၇၆၀) ဦးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ကူညီပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ တစ္ကိုယ္ရည္သုံးပစၥည္း၊ အမ်ိဳးသမီး 
က်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သုံးပစၥည္း  
ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို ေစတနာလုပ္အား႐ွင္တို႔က သြားေရာက္ကူညီေပးအပ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္လုံအိမ္သာႏွစ္ခန္းတဲြ ႏွစ္လုံးအား တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္လုံအိမ္သာ 
စနစ္တက်အသံုးျပဳျခင္း အသိပညာမ်ားကို လက္ေတြ႕သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးစိုင္းေဇာ္ဝင္း

တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၾကက္ေျခနီက 
လူမႈက႐ုဏာပစၥည္းမ်ားေပးအပ္္

ဘူးသီးေတာင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

 ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္တိုက္ပြဲြေရွာင္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ သဖန္းေက်းရြာ၊ ဝါးနက္ရံုေက်းရြာ၊ ငါးဖရံုေက်းရြာတို႔မွ အိမ္ေထာင္စု (၁၁၈) စုတို႔အတြက္ 
ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္၊ က်ားဝတ္လံုခ်ည္၊ မဝတ္လံုခ်ည္၊ အေႏြးထည္၊ မိသားစုသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ိဳး
သမီးက်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ဖ်ာ၊ ဆန္၊ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ အာဟာရမႈန္႔ႏွင့္ ေသာက္ေရပံုးတို႔အား 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ပဇာေက်းရြာမွ တဆင့္ သြားေရာက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဦးလူေဇာ္

၃

“ လူတိုင္းအတြက္ အၿမဲကူညီ၊ ေနရာတိုင္းမွာ ၾကက္ေျခနီ”

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္လူနာမ်ားအား ၾကက္ေျခနီက 
ေရွးဦးျပဳစုေပး

သထုံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

 ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း သထုံၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ 
ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၇)ဦးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ 
ရက္ေန႔ ည (၁၀း၂၀) အခိ်န္တြင္ သထံုၿမိဳ႕ အထြက္ တံတားအမွတ္ ၁/၁၄၅ 
အနီးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီး မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိသူမ်ားအား ေရွးဦးျပဳစုေပးခဲ့ကာ အခ်ိန္မီေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရန္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ဦးစိုင္းႏိုင္ရဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္လူနာ ၄ ဦးအား ေရွးဦးျပဳစုေပး

အဂၤပူ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

 ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ၊ 
ထူးႀကီးၿမိဳ႕ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ စပါးအိုးရြာ မွ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ သေျပကုန္း 
ေက်းရြာသို႔သြားေသာကားသည္ ထူးႀကီး - ေရႊက်င္ကားလမ္းမေပၚရွိ တစ္တီတူး
ကြင္းေဖါက္ေခ်ာင္းတံတားေပၚမွတံတားက်ိဳးကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ  
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ ၄ ဦးအား ေရွးဦးျပဳစုေပးခဲ့ကာ အခ်ိန္မီ ေဆးဝါး 
ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရန္ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဦးထင္ေအာင္



စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Project Cycle Manage-
ment) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
(Project Cycle Management) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဌာနခ်ဳပ္၊ စုေဝးခန္းမ၌ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚျမသူက 
အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ  
သို႔ အသင္းမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဒုတိယ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းၫွိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေဒၚေဆြေဆြစိုးႏိုင္

ေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
အႀကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၀၆

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ ေဘး 
အႏၲရာယ္ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အႀကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (Pre-disas-
ter Agreement Meeting) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၀၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 
Park Royal Hotel အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အစည္းအေဝးသို႔  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လွ၊ ဒုတိယ အေထြေထြ  
အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳ၀င့္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 
ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ေရႀကီး/ ေရလွ်ံျခင္း၊ 
ငလ်င္၊ ဆိုင္ကလုန္း စသည့့္္)တြင္ ၾကက္ေျခနီအေနျဖင့္ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိ ု
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျခား 
လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဦးေအာင္ျမင့္စိုး

က်ဳိင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲငယ္႐ုံးေျမေနရာ 
လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ အသင္းအဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ 

က်ဳိင္းတုံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း က်ဳိင္းလပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္း
ခြဲငယ္႐ုံးေနရာအတြက္ ေျမကြက္ ( ေပ ၄၀ x ၈၀) လွဴဒါန္းျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ ဖူလိုင္ဟိုတယ္၌ 
က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ 
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ၾကက္ေျခနီအသိပညာျပန္႔ပြားေရးအ
လုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕ၾကက္ေျခနီ 
တပ္ခြဲမွဴး ဦးသန္းစိန္မွ က်ဳိင္းလပ္ၿမိဳ႕ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲငယ္႐ုံးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ေျမေနရာလွဴဒါန္းခဲ့ရာ အသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚျမသူမွ 
အသင္းကိုယ္စားလက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ 
ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုဆုမွ အသင္း ဥကၠ႒ထံလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အသင္းခြဲငယ္႐ုံးေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရးအျပင္ လူမႈ  
က႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း  
ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ 
ေစတနာ ေသြးသန္႔ေသြးလွဴရွင္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ လူငယ္မ်ားပါဝင္ေရး၊  
ၿမိဳ႕နယ္အသင္းခြဲမ်ားႏွင့္ ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မိတ္ဖက္ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ 
ရပ္ရြာလူထုကို ေဘးဒဏ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေစရန္ စသည့္တိုကို ပိုမို 
ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒၚတိုးတိုးေအး 

ၾကက္ေျခနီက တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
လူမႈက႐ုဏာအကူအညီမ်ားေပးအပ္

ေက်ာက္မဲ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ 
သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ေရႊက်င္ေက်ာင္း၊ နမ့္စစ္လင္း 

၄



 အခမ္းအနားကို နေမာတႆ သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္အရွင္ 
သူျမတ္မ်ားထံမွ (၅)ပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ခဲ့ၾကၿပီး အရွင္သူျမတ္မ်ားက ပရိတ္တရား  
ေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကထိန္အႏုေမာဒနာတရားေတာ္ကို ခ်ီးႁမွင့္ 
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ 
ေဒၚျမသူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားမွ ကထိန္အျခံအရံလွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
နဝကမၼ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး လွဴဒါန္းမႈ အစုစုတို႔ 
အတြက္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေဝကာ ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိဌတု (၃)ႀကိမ္  
ရြတဆို၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္စိုး

ေရနစ္တဲ့ ကေလးငယ္အား အသက္ကယ္

ပန္းတေနာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံတိုင္းႀကီးေက်းရြာတြင္ 
ကေလးငယ္တစ္ဦး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ငါးစမ္းရင္း  
ေရနစ္ခဲ့ရာ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲဝင္တစ္ဦးက ေ႐ွးဦးျပဳစုျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္ႏိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။

 ေရခ်ဳိး၊ ငါးစမ္းေနတဲ့ ကေလးငယ္ေလးဦးထဲမွ တစ္ဦးမွာ ေရေအာက္ပိုင္း 
႐ွိ သဲက်င္းထဲျပဳတ္က် ေရနစ္ခဲ့ရာ ေရနစ္သူ အေဖာ္ေတြရဲ႕ ေအာ္ဟစ္အကူအညီ  
ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက အေရးေပၚ သြားေရာက္ ကူညီ  
ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေ႐ွးဦးျပဳစုျခင္း၊ အသက္႐ႈအားကူနည္းျဖင့္ ကူညီခြင့္ရ႐ွိခဲ့တာ 
ေၾကာင့္ ေရႏွစ္သူ အသက္႐ွင္သန္ခြင့္ရ႐ွိျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 ကိုးႏွစ္အရြယ္ေရနစ္သူ ”ေမာင္ကလယ္ေၾကာင္” မွာ ကိုယ္ပူ/ေနမ 
ေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွလြဲၿပီး စိုရိမ္ရျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေရွးဦးျပဳစုျခင္းျဖင့္ အသက္ 
ကယ္ အကူအညီေပးခဲ့သူ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ခြဲမွဴး 
ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေမာင္ခ်စ္ဦး(ပန္းတေနာ္)

ေက်ာင္း ၊ ေအာင္ဆုပန္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တိုက္ပြဲြေရွာင္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ 
(နားပုံ၊ နားၿပိန္း၊ ေကာင္းဟုန္း၊ လြယ္မြန္း၊ နားထြမ္၊ လြယ္ဆာ)မ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု (၃၂၆)
စု အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေစာင္ ၆၅၂ ထည္ ၊ တစ္ကိုယ္ရည္သုံးပစၥည္း ၂၅၄ ပုံး၊  
အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ား ၄၀၀ ထုတ္၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္သုံး ပစၥည္းမ်ား 
၅၀ ထုတ္၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သုံးပစၥည္း ၁၅ ထုတ္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္ မ်ားကို 
ေစတနာလုပ္အား႐ွင္ ၂၀ ဦးတို႔က သြားေရာက္ ကူညီေပးအပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒၚသႏၲာမိုး

ေရႊဒုံရင္း ေဘာလုံအားကစားအေျချပဳ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး 
လုပ္ငန္းဗဟုိဌာန ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ဘားအံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ကရင္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မ 
တီ၊ ဘားအံတကၠသိုလ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲႏွင့္ နယူေဆာက္စ္ေဝးတကၠသုိလ္တုိ႔ 
ပူးေပါင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေသာ ေရႊဒုံရင္းေဘာလုံး အားကစားအေျချပဳ  စည္းလုံးညီ
ညႊတ္ေရးလုပ္ငန္းဗဟုိဌာန ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ရီလ (၁၀) ရက္ေန႔ 
နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္  ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဒုံရင္းတုိက္နယ္ ေကာ့လႈိက္ေက်းရြာအုပ္စု 
ေကာ့ဒါမယ္ရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္ကေလးဘုန္းေတာ္ျကီး ပညာေရးေက်ာင္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ ရွင္ဥတၱမမွ အဖြင့္ၾသဝါဒ စကားခ်ီးျမွင့္ျပီး ေရႊးဒုံရင္း ေဘာလုံးအားကစား 
အေျချပဳစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးလုပ္ငန္းဗဟို (Football United Center) ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ 
နယူေဆာက္စ္ေဝး တကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းေအာင္ေရႊက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ၿပီး 
ေရႊးဒုံရင္းေဘာလုံးအားကစားအေျချပဳ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ေဆာက္လုပ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီ  
ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေဌးေနာင္အား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒က ေက်းဇူးတင္ စကား 
ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ႔ျပီး ေျမအလွဴရွင္ႏွင့္ ဘားအံတကၠသုိလ္္မွ ေစတနာလုပ္အားရွင္ 
ေဘာလုံးနည္းျပမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္  
ေကာ္မတီဝင္မ်ား နယူေဆာက္စ္ေဝး တကၠသုိလ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ား  ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီ  
အသင္း  အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဘားအံ  
တကၠသုိလ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ အမူေဆာင္မ်ား၊ ဘားအံၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲအမႈ 
ေဆာင္ မ်ား၊ တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေကာ့ဒါန္း 
မယ္ေက်းရြာမွ ရပ္မိ/ဖမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးခြန္စိုးထြန္း

၅

စာမ်က္ႏွာ (၁) မွ အဆက္

 ေဟာေျပာပြဲသို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဒုတိယအေထြေထြ  
အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳဝင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး  
မွဴး မ်ားႏွင့္ ဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း ၇၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏိငု္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနမွ ဒုတိ
ယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာဦးေနထက္လင္းက ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္း 
ကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ အစာေဟာင္းအိမ္ ကင္ဆာႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ 
ေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက 
ေမးျမန္းသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါ သည္။

ေဒၚေဆြေဆြစိုးႏိုင္

စာမ်က္ႏွာ (၆) မွ အဆက္



သန္လ်င္ၿမိဳ႕ သမဝါယမတကၠသိုလ္တြင္ အေျခခံေရွးဦးျပဳစုျခင္း
သင္တန္းႏွင့္ သာမန္ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ

သန္လ်င္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ၾကက္ 
ေျခနီအသင္းခြဲမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အေျခခံေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆)ႏွင့္ 
သာမန္ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၀၅ ရက္ေန႔တြင္ သမဝါယမတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) 
ဥတၱရေဆာင္ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ သမဝါယမတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ ္
(စီမံ) ဦးတင္သိန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္
ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔၊ ဦးစီးမွဴး တတိယတန္း(ေလ့က်င့္) ဦးထြဋ္ထြဋ္ဝင္းႏွင့္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား သင္တန္းဆင္း 
ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ထူးခြ်န္ဆုမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး သမဝါယမတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ 
ဥကၠ႒ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအာင္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
အေျခခံေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆) ႏွင့္ သာမန္ ေရွးဦးျပဳ 
စုျခင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂) သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသား/သူမ်ား  
ကိုယ္စား သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားကာ အမွတ္တရ  
မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ကူးၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအာင္

Nordic House အခမ္းအနားတြင္ပါ၀င္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းေပၚရွိ 
Nordic House (ေနာ္ေဝး၊ ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္) ၌ က်င္းပေသာ Nordic 
Day အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ၾကက္ေျခနီလူမႈက႐ုဏာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူညီပ့ံပိုးေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၿပီး 
တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း 
သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ 

ဦးေအာင္ျမင့္စိုး

၆

ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
လူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 

ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၀၇

 ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္  ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီးမွ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားအား အသင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း 
(ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)ရွိ သင္တန္းခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

 ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လွ၊ 
အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေဒၚအမယာေမာ္ႏုိင္၊ ဒုတိယအေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳဝင့္နွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ 
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ (၂၂) ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

 ၎ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လွက အမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ရာ  “ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး လူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားသည္ အသင္းမွ ျပဌာန္းထားသည့္  
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ 
က်န္းမာေရးကိုလည္း အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္” စသည္ျဖင့္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ 
လမ္းညႊန္မွာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကက္ေျခနီေစတနာ လုပ္အားရွင္မ်ားအတြက္ 
အသုံးအေဆာင္ ပစြည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္စိုး

ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမ႓ာ့ကင္ဆာ 
ေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔အျဖစ္ ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာပဲြ 
ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳရွိ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရန္ကုန္ရံုးခြဲသင္တန္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၅) သို႔္



၇

ရာသီဥတုေျပာင္းလည္းျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး 
ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ မေမ့မေလ်ာ့  
သတိျပဳ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အသိေပး 
လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ “ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း” အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း 
ဌာနခ်ဳပ္ စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲသို႔ အသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚျမသူ၊ အခ်ိန္ျပည့္  
အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးကင္ဘြိဳင္း၊ ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား  
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ေဒၚမိုးသီတာဝင္ းက “ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း” ေခါင္းစဥ္  
ျဖင့္ အသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ 
မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္စိုး

ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္

က်ဳိင္းတုံ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၀၄

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမ႓ာ့ကင္ဆာ 
ေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔အျဖစ္ ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာပဲြ  
ကို ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ က်ဳိင္းတုံခ႐ိုင္ ၾကက္ 
ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး 
ဦးစီးဌာန႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)  
ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထိုက္ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ 
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစု 
ေပါင္း ၂၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲတြင္ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ 
ဆာ၊ အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးတင္ေအာင္

ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမ႓ာ့ကင္ဆာ 
ေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔အျဖစ္ ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာေဟာေျပာပဲြ 
ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂း၀၀ အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း က်န္းမာေရးဌာန ညႊန္ၾကား  
ေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚသီတာၾကဴ၊ စီမံေရးရာရာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ 
ဦးသိန္းေငြ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ 
ေဒၚလင္းလင္းသက္ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနအသီးသီးမွဝန္ထမ္းမ်ား 
စုစုေပါင္း ၈၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲတြင္ က်န္းမာေရးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေဒၚသီတာ
ၾကဴက ရင္သား ကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ အစာေဟာင္းအိမ္ 
ကင္ဆာႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ 
ေရာက္လာသူမ်ားက ေမးျမန္းသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚတိုးတိုးေအး

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဌာနခ်ဳပ္
ရာဇသဂၤဟလမ္းမႀကီး၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။ 

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

ရန္ကုန္႐ုံးခဲြ
၄၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 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

“သင့္ေသြးျဖင့္ အသက္ကယ္ပါ”



၈

သတင္း ဓါတ္ပုံအခန္းက႑
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ကမ႓ာ့ကင္ဆာေရာဂါေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ / ကြ်ႏ္ုပ္က လႈပ္ရွားမႈ


