
နည္းပညာတကၠသုိလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲအမႈေဆာင္ 
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္
ျမစ္ႀကီးနား၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္
မတီႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတို႔မွ နည္းပညာ 
တကၠသိုလ္(ျမစ္ႀကီးနား) ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႕ 
စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက ္
ေန႔နံနက္ ၁၀နာရီခြဲက နည္းပညာတကၠသိုလ္(ျမစ္ႀကီးနား)တြင္က်င္းပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ 
ဦးဘရန္ဒီး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနာင္တိန္၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
ေဒၚလီယိုနီ၊ ေဒါက္တာေနာ္စီလ်ာလင္းဘတ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီႀကီး 
ၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 
(ျမစ္ႀကီးနား)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ျမစ္ႀကီးနား)မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ 
ေဒါက္တာမင္းမင္းဦးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကခ်င ္
ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ကာ အတြင္းေရးမွဴးဦးေနာင္တိန္မွ ၾကက္ေျခနီလူငယ္လႈပ္ရွား 
မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ(၂)တြင္သတင္းအျပည့္အစံုဖတ္ပါရန္

စာမ်က္ႏွာ(၂)တြင္ဆက္လက္ဖတ္ပါရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္
ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႕အားလက္ခံေတြ႕ဆံု

ေဖေဖာ်ဝါရီလ၁၇ရက်၊၂ဝ၂ဝြပည့်ှစ်

ကြြ်ခြေနီသတင်းစာခစာင်
ဇန်နဝါရီလသတင်းစာေစာင်

စာမ်က္ႏွာ-၁



မ်က္ႏွာဖုံးမွအဆက္

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ 
ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ ဆြီဒင္ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ Ms. Margareta Wahlstrom ဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႕အား၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက အသင္း 
(ရန္ကုန္)႐ုံးခြဲတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔အသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠဌ 
ေဒါက္တာေဒၚအမယာေမာ္ႏိုင္၊ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဒုတိယအေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းဥကၠဌ Ms.Margareta Wahlstrom ၊ Country Representative Ms. 
Anna Grauers Fischer ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အသင္း၏ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

လက္ရွိပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္
လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီနွင့္ ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီ 
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ား၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီနွင့္ ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီႀကီး 
ၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ 
ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီရံုး၊ က႐ုဏာခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိ
ယရဲမွဴးႀကီးေက်ာ္မိုးၾကည္(ၿငိမ္း)မွ အသင္း၏ အမိန့္စာ (၁/၂၀၂၀) အရအတည ္
ျပဳဖြဲ႔စည္းပံုကိုအသိေပးျဖန္႔ေဝျခင္း၊တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ကိုယ္စီတာဝန္မ်ား 
ထမ္းေဆာင္နိုင္ၾကရန္လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ႐ံုးတြင္း႐ံုးျပင္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းမ်ားညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား၊ စည္းလုံးညီညြတ္စြာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾက
ရန္ႏွင့္႐ံုးစာမွစ၍စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို မူေဘာင္မ်ားနွင့္အညီ နည္း 
စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ 
ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ျပျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ခ့ဲၿပီးတုိင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ားမွလုိအပ္
သည္မ်ားျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၾကကာတိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ကုိယ္စားလွယ္မွ
လူငယ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္။ထ့ုိေနာက္တိုင္းေဒသႀကီးအေထာက္အကူျပဳအရာရွိမွလုပ္ငန္း  
ေဆာင္ရြက္မႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးနွင့္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္
အလက္စာရင္းဇယားမ်ား အခ်ိန္မီရရိွနိုင္ေရးတို့ကိုပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးတိုင္း 
ေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး(ဒုတိယတန္း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထား
ရွိမႈမ်ားကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ 
ဥကၠဌမွ ကိစၥရပ္မ်ားကိုအေထြေထြရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီး 
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ တပ္ဖြဲ႕ေရးရာမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
(၁၂)ရပ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(၂)ရပ္တို႔ကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းေနာက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ျမစ္ႀကီးနား) ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း(ေငြက်ပ္၂၀၀,၀၀၀) တိတိကို ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌမွ ေပးအပ္ခဲ့ရာ အသင္းခြဲ နာယက ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လက္ခံခဲ့ပါသည္။

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ျမစ္ႀကီးနား) ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ နာယကအျဖစ္ ေဒါက္တာမင္းမင္းဦး 
(ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္)၊ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒါက္တာေဘာမ္ေမွ်ာ္ (ဌာနမွဴး၊ စီမံ၊ဘ႑ာ)၊ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစန္းယု (သင္တန္းေရးရာဌာနမွဴး)၊ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚေအးေအးသိမ့္ (လ/ထ ကထိက)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးႏိုင္သံလြင္ထူး (သ႐ုပ္ျပ)၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚညိဳဇင္ဝင္း 
(လ/ထ ကထိက)၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဆရာ/မ မ်ား (၆)ဦး၊ ေက်ာင္းသား/သူ (၇)ဦး စုစုေပါင္း (၁၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၂ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္



စာမ်က္ႏွာ-၃ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာေဆာင္ (A-5)  
တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွႀကီးမွဴးက်င္းပ 
ေသာ အေျခခံ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း (အေျခခံ/သာမန္) (၁/၂၀၂၀) သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို 

တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

အခမ္းအနားသို႔အသင္းဥကၠဌႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ 
ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မိုးၾကည္ ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ 
စီမံဘ႑ာဌာနမွဴး ေဒၚေဆြေဆြေအာင္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအ
သင္းခြဲ ဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးျမျမေအးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမတ္မင္းႏိုင္၊ 
သင္တန္းနည္းျပဆရာ/ဆရာမမ်ား၊သင္တန္းသား/သူမ်ားစုစုေပါင္း (၁၂၀) 
ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခဲြအေနျဖင့္ ဒီပလိုမာတန္းတက္ 
ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ 
ဂုဏ္ ထူးတန္းမ်ားကုိတက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
အတြက္ (၈) ႀကိမ္တုိင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခု အႀကိမ္တြင္ နည္းျပဆရာ/ဆရာမ 
(၈) ဦးက အေျခခံသင္တန္းသား/သူ (၇၀) ဦးႏွင့္ သာမန္ (၂၀) ဦးတို႔ကို 
ဇန္နဝါရီလ (၁၁-၁၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၈-၁၉) ရက္မ်ားတြင္ စာေတြ႕လက္ 
ေတြ႕သင္ၾကားပို႔ခ်မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အေမရိကန္ၾကက္ေျခနီအသင္း ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ  
School Based Disaster Risk Reduction (TOT) Training ဖြင့္ပြဲက်င္းပ 
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၇)

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အေမရိကန္ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ 
ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာSchool Based Disaster Risk Reduction (TOT) Train-
ing ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕အ.ထ.က(၅)ပင္လုံခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ဧရာဝတီတုိင္းၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ 
ဦးမန္းၾကည္ ႐ႊင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးဝင္းျမင့္ႏွင့ ္
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းေဘး 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဌာနဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးေဒၚမိုးသီတာဝင္း 
ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ ၊ ေညာင္တုန္း ၊ ေလးမ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 
သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္စုစုေပါင္း ၁၀ဦးစီ 
တက္ေရာက္ၾကသည္။

    အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္တိုင္း 
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္င ံ
ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား 

ေရးမွဴးကသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္း 
လင္းတင္ျပသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို ဇန္နဝါရီ(၂၁) ရက္ေန႔အထိ (၅) 
ရက္ တာက်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ၾကက္ေျခနီက ကူညီ
ရမ္းၿဗဲ၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၀)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္ ၄း၃၀ တြင္ ရန္ကုန္မွ ေက်ာက္ျဖဴသို႔ ေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္လိုင္းတစ္စီးသည္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပိႏၷဲေတာင္အဆင္း 
မီးေက်ာင္းေရေသာက္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲဥကၠဌ ဦးဘလွႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မႉး ဦးထိန္လင္းလႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၃) ဦးတို႔သည့္ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ခရီးသည္မ်ားကို 
ေရွးဦးျပဳစုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နီးစပ္ရာေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကက္ေျခန ီ
အသင္းခြဲမွဖြင့္လွစ္သည့္သင္တန္းဖြင့္ပဲြတက္ေရာက္



ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ 
ကေမာၻဇဘဏ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ ကေမာၻဇ 
ဘဏ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ဦးႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁၄) ရက္ 
မြန္းလြဲ ၂ နာရီက အသင္း ရန္ကုန္႐ုံးခြဲတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသို႔အသင္းဥကၠဌႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚအမယာ 
ေမာ္ႏိုင္၊ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အမႈေဆာင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမသူႏွင့ ္

ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း၊ ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွွဴးေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳ
ဝင့္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ကေမာၻဇဘဏ္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (Se-
nior Manager, Social Purpose Manager), ေဒၚယမင္းေ႐ႊ (Senior 
Manger, Social Purpose Manager), ဦးသူရလြင္ (Communication 
Executive)၊ ဦးမာဃသီဟ (Corporate Communication & Digital PR 
Junior Executive) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ကႏိုင္ငံတဝန္းတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့ ္
ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို ရွာေဖြကူညီ 
ရန္ႏွင့္လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေလွ(၁၇)စီး၊ 
(တန္ဖိုးေငြက်ပ္(၃၁,၇၁၉,၂၇၅/-)ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ အတြက္  
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အသင္းမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ 
လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကလည္း အသင္းမွ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ပုံေငြ 
ညစာစားပြဲတြင္လည္း Gold Sponsor အျဖစ္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအ ေဝးျပဳလုပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ 
ေကာ္မတီမွ ေကာလင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္တို့တြင္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္း 
အေဝးကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔၌ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ 
လင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအ ေဝးကုိ မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြအေထြအုပ ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးတင့္    ေဝႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး ၾကက္ ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈ  
ေကာ္မတီဝင္ ဦးခုိင္ထြန္းတို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ ေျခနီအသင္းခြဲအမႈ 
ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ (၁၈) ဦး တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ယာယီၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းကာ အသင္းသား (၁၀၀) ျပည့္မီ ေရးအတ ြက္ စည္း႐ုံးၾကရန္ႏွင့္ 
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္း ေနာက္ တိုင္း ေဒသႀကီးႀကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ  ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ 

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသ႑ာန္တူဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျပဳမႈျပဳလုပ္
၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီခ႐ိုင္၊ ျမဝတီၿမိဳ႔နယ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ျမဝတီ 
ခ႐ိုင္႐ံုးမွ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ကြ်န္းေတာ္-၂လမ္းရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
ဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါသ႑ာန္တူဇတ္တိုက္ေလ့က်င့္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ျမဝတီခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔မွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ ၾကက္ 
ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖဲ႔ြမွဴး ဦးေအာင္သြင္ တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၃၀)ဦးတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈ 
ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲ႔ြ(ဗဟို)တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၄ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္

ေကာလင္းၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာရာ ညေန (၄) နာရီတြင္ ေကာ 
လင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မီးသတ္႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္  ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက ္
ေျခနီအသင္းခြဲအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၂၀)ဦး 
တို႔ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအ ေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။



အသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး 
စီမံခ်က္ (UDRR Project)Consultant အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ 

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ သည္ 
ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခ်က္ (UDRR Project) Consul-
tant Mr.Rajanish Raj Ojha ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အား၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ မြန္းလြဲ (၂)နာရီက အသင္း(ရန္ကုန္)႐ုံးခြဲတြင္ လက္ 
ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ 

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုတိယ 
ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚအမယာေမာ္ႏိုင္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚစန္းစန္းေမာ္၊ (UDRR Project) Consul-
tant Mr.Rajanish Raj Ojha တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး 
စီမံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၾကက္ေျခနီအသိပညာျပန္႔ပြားေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄

ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းနွင့္ ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း 
ဖြင့္လွစ္သည့္ ၾကက္ေျခနီအသိပညာျပန္႔ပြားေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို မြန္ 
ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီ႐ံုး၊ ေစတနာရွင္ခန္းမတြင္ 
၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး အသင္းအခ်ိန္ပိုင္း 
အလုပ္အမႈေဆာင္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚခင္ေမအုန္းမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္
မ်ား၊ လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္နွင့္ သထုံခရိုင္မွ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သထံု၊ မုဒံု၊ ေပါင္၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ေရး၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ 
သံျဖဴဇရပ္၊ က်ိဳက္ထုိ၊ ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲအမႈ 
ေဆာင္စုစုေပါင္း(၄၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို  ၁၄.၁.၂၀၂၀ 
မွ ၁၆.၁.၂၀၂၀  ရက္ေန့အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 
၁၆ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊၊ 

အဆိုပါေသြးလွဴဒါန္းပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ကာ ေသြးလွဴရွင္(၂၂၂)ဦးအား 
ၾကက္ဥဒါနမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမူမူျမင့္မွဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ပါေမာကၡမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္ 
မတီမွ ဒုတိယျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးႏွင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္္မ်ား ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ 
ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားတက္ေရာက္ကူညီခဲ့ၾကသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၅ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္



ၾကက္ေျခနီက ေစတနာလုပ္အားရွင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ သင္တန္းဖြင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အေမရိကန္ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေစတနာလုပ္အားရွင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ 
စြမ္းဟိုတယ္တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဖြင့္အမွာစကားကို တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌဦးမန္းၾကည္ရႊင္မွ ေျပာၾကားၿပီး  သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  အဖြဲ႔ 
အစည္းဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚႏွင္းျဖဴျဖဴျမင့္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အခမ္းအနားသို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးမန္းၾကည္ရႊင္၊ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးၾကက္ေျခနီသူနာ 
ျပဳတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ အရာရွိမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚႏွင္းျဖဴျဖဴျမင့္ႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ 
ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ားႏွင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္၊ 
ေညာင္တုန္း၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ သင္တန္းသား/သူ (၁၀) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလ (၃) ရက္ 
ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၆ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္

ေရွးဦးျပဳစုေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္တင္နိုင္

ေမွာ္ဘီ၊ ဇန္နဝါရီလ ၉

၂၀၂ဝျပည့္နွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း 

ေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၆) ဂိတ္ကားမွတ္တိုင္အနီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ 
ဦးအသက္ရႈၾကပ္ၿပီး မူးေမ့လဲက်ေနသည္ကုိၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အား 
ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မနွင္းယုေဝေတြ႔ရွိျပီး မိမိတတ္ေျမာက္ထားသည့္ေရွးဦး 
ျပဳစုျခင္းဘာသာရပ္မွ နည္းပညာမ်ား ျဖစ္သည့္ လူနာအား လဲေလ်ာင္းေစကာ 
ဦးေနွာက္အတြင္း ေသြးစီးဆင္းနိုင္ရန္ ေျခေထာက္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပး 
ျခင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ လူအံုေနသည္ကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
အသက္ေကာင္းေကာင္းရႈနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရာ သတိျပန္ဝင္လာၿပီးေနာက္ 
နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသို့ အလ်င္အျမန္ပို့ေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။

မနွင္းယုေဝသည္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယနွစ္(သမိုင္း)
ဘာသာရပ္ကို သင္ျကားေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၂၀၁၈-၁၉ပညာ
သင္နွစ္တြင္တကၠသိုလ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းအေျခခံသင္တန္း 
ႏွင့္  ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ သာမန္သင္တန္းတို့ကို တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲ၏ လူမႈက႐ု
ဏာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနသူလည္းျဖစ္ပါသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို ၾကက္ေျခနီကကူညီေထာက္ပံ့
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄

ျမန္မာနုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊မြန္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ 
ရက္ေန႔က  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊  ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ ႏွင္းဆီ (၃) လမ္းရွိ ေနအိမ္ 
(၂) လုံး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လိုအပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု 
(၂)စုအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးမ်ိဳး၀င္းယု ဦးေဆာင္ေသာ 
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ စုစုေပါင္း (၄) ဦးမွ ေစာင္ (၁) ထည္၊ 
ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ (၁) လုံး၊ အ၀တ္အထည္ (က်ား) (၁) စုံ၊ အ၀တ္အထည္ 
(မ) (၁) စုံ၊ တာေပၚလင္ (၂) ခ်ပ္ ၊ တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးသုံးပစၥည္း 
(၁) စုံ၊ အမ်ိဳးသမီးဂုဏ္သိကၡာထိန္းပစၥည္း (၁) စုံ၊ မိသားစုသုံးပစၥည္း (၁) စုံ၊ 
ေရပုံး (၁) ပုံးႏွင့္ အိမ္ေဆာက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း (၁) စုံတို႔အား ေပး 
အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။



မိုင္းထိခိုက္လူနာမ်ားအား ၾကက္ေျခနီက ေဆး႐ုံသို႔အေရးေပၚပို႔ေဆာင္
ေက်ာက္မဲ၊ ဇန္နဝါရီလ ၇၊ 

 ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၆)ရက္၊ ညေန(၆)နာရီအခ်ိန္တြင ္
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ ပန္ေလာ့ ေက်း႐ြာေန 
အသက္(၃၂)ႏွစ္ ေမာင္ထိန္းလူႏွင့္ အသက္(၃၁)ႏွစ္ အိုက္ဟိန္းတို႔သည္ 
နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ေတြရြာအနီးတြင္ မိုင္းထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေက်ာက္ 
မဲၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ ၿမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးၿဖိဳးျပည့္ေက်ာ္ႏွင့္ 
ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္(၃)ဦးတို႔သည္ အိုမ္တေမာဝ္ လူမႈကူညီေရး 
အသင္းဝင္(၂)ဦး၊ ယင္းအသင္းပိုင္ လူနာတင္ယာဥ္(၂)စီးျဖင့္္ နမ့္ေတြ႐ြာ 
ေဆးခန္းမွ တစ္ဆင့္ ေက်ာက္မဲေဆး႐ုံသို႔ ညေန(၄း၅၀)နာရီ နာရီခြဲတြင္ 
ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္လူနာမ်ားအေရးေပၚလိုအပ္သည့္ ေစာင္မ်ားကို ေက်ာက္မဲ 
ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

မီးေဘးထိခိုက္ခံစားရသည့္သူမ်ားကို ၾကက္ေျခနီကကူညီ 
ထန္တလန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ 

ခ်င္းျပည္နယ္ၾကက္ ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ 
သူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ 
(၂) နာရီက ထန္တလန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္ (၃)လုံး မီးေလာင္မႈ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို အေရးေပၚေရွးဦးျပဳစုျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ မီးေဘးထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို ျပည္နယ္ၾကက္ ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ 
ေကာ္မတီဥကၠဌဦးရာလ္ခမ္းႏွင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔မွဴးဦးဗ်က ္
က်င္းဆန္ဦးေဆာင္ေသာ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ (၅)ဦးတို႔မွ တစ္ 
ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးသုံးပစၥည္း(၃)စုံႏွင့္ မိသားစုသုံးပစၥည္း(၃)စုံစာ တို႔ကို 
ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပဲခူးတကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲက 
စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္း
ပဲခူး၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀

ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ပဲခူးတိုင္းၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတ ီ
ပဲခူးတကၠသိုလ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေသြးလွဴဒါန္း 
ပြဲကို၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ဇန္နဝါရီလ၁၀ရက္ေန႕ကပဲခူးတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေသြးလႉဒါန္းပြဲသို ႔တိုင္းေဒသၾကက္ေျခနီ ႀကီး ၾကပ္မႈေကာ္မတီ  
ဥကၠဌဦးေငြရွိန္ႏွင့္အဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေသြးလွဴရွင္ (၁၉၈)ဦးမွ စုေပါင္း 
ေသြးလွဴဒါန္း ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၾကက္ေျခနီလူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ 
စက္ဘီး(၂) စီးအား ပဲခူးတကၠသိုလ္သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ရာ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္  
ေဒါက္တာရင္ရင္သန္းႏွင့္ဌာနမွဴးမ်ား လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ 
သည္။

ေနရပ္စြန႔္ခြာျပည္သူမ်ားကို ၾကက္ေျခနီကူညီ
လားရႈိး၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ လာရိႈး 
ၿမိဳ႕၊ အီႏိငု္း ေက်း႐ြာအပုစ္၊ု မနၿ္ပနိ္း ေက်း႐ြာမ ွ လားရႈိးၿမိဳ႕ ရပက္ြက္(၉) အေနာက ္
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာအိမ္ေထာင္စု 
၁၉စု၊(က်ား ၈ဦး၊ မ ၂၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၃ဦး) တို႔အတြက္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ 
ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ လားရႈိးခ႐ိုင္ ၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ 
ဦးစိုင္းေစာေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင ္
ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ားမွ တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးသံုး 
ပစၥည္း (၆)စုံ၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးသုံးပစၥည္း (၂၁)ခု၊ 
အမ်ိဳးသား တစ္ကုိယ္ရည္သံုးပစၥည္း(ပုဆိုး၊ ဖိနပ္၊ သြားတိုက္ေဆး၊ သြား 
တိုက္တံ(၁)စုံ၊ ကေလးဝတ္အက်ႌ(၁၀)ထည္၊ ေစာင္(၃၈)ထည္ႏွင့္ ကေမ႓ာဇ 
နာေရးကူ ညီမႈအသင္းမွ ဆန္(၃)အိတ္တို႔ကို သြားေရာက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ 
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ-၇ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္



စာမ်က္ႏွာ-၈ၾကက္ေျခနီသတင္းစာေစာင္

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျမင့္
Toyota  Motor Corporation Chief Representative ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄

ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၾကက္ေျ ခနီအသင္း ဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ျ မင့္သည္  
တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း(ရန္ကုန္)မွ Chief Representative 
Mr.Yoshihisa Tonozuka ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း 
(ရန္ကုန္)႐ုံးခြဲတြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္၊ နံနက္ ၉နာရီခြဲအခ်ိန္၌ 

လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အသင္းဥကၠဌႏွင့္အတူဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာေဒၚအမ 
ယာေမာ္ႏိုင္၊ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာတင္ၫႊန႔္၊ ဒုတိယ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳဝင့္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အသင္းႏွင့္ တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း
တို႔လက္ရွိေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ပညာေပး အစီအစဥ္ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက ္
မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သန္လ်င္၊ လႈိင္သာယာ၊ မဂၤလာဒုံ၊ 
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္းတြင္
လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးပညာေပးအစီအစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိၿပီး ဆရာ/ဆရာမ (၁၂၀) ဦး၊ Grade (3) မွေက်ာင္းသား/သူ (၁၂၅၀) 
ဦး၊ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အားရွင္ (၃၄ ) ဦးတို႔အား အသိပညာ ျဖန႔္ေဝ 
ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမၾကက္ေျခနီ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲက်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၆

(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ကိုႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ၾကက္ေျခနီအသင္းျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ 
ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး 
(ကုတင္ ၁၀၀၀) ေသြးလွဴဘဏ္ဌာန၌ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ 
နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေသြးလွဴဒါန္းပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမၾကက္ 
ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ခ်ိဳ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒၚျဖဴျဖဴျမင့္ႏွင့္ 
အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးေက်ာ္၊ ဒုတိယတိုင္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစိုးလင္းဦး၊ ဥတၱရခ႐ိုင ္

ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌေဒၚေမကလ်ာဝင္း၊ ခ႐ိုင္ၾကက္ေျခနီ 
သူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးႏိုင္ဝင္းစိုး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကိဳ/ပို႔ႏွင့္ အစား 
အေသာက္မ်ား စီစဥ္ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန 
ေသြးလွဴဘဏ္တာဝန္ရိွသူမ်ား၊တုိင္း၊ခ႐ုိင္(ဥတၱရ၊ဒကၡိဏ)၊ပ်ဥ္းမနား၊ 
လယ္ေဝး၊ဥတၱရ၊ပုဗၺၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၾကက္ေျခနီေစတနာလုပ္အား ရွင္္မ်ားႏွင့္ 
သူနာျပဳ ဆရာမမ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္သူမ်ားကို ၾကက္ေျခနီကကူညီ 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ၾကက္ေျခနီ 
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းခြဲမွ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၁)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ 
ကန္ေအာက္ ရပ္ကြက္႐ွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာတြင္ အေရးေပၚ အကူ 
အညီမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းခြ ဲ
ဥကၠဌဦးၿဖိဳးေဝေက်ာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕မွဴးေဒၚခင္မွီတို႔ဦးေဆာင ္
ၿပီးၾကက္ေျခနီေစတနာလပုအ္ားရငွစ္စုုေပါင္း(၆)ဦးမ ွေရွးဦးျပဳစုျခင္းမ်ားေဆာင ္
႐ြက္ေပးကာ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေရးေပၚအကူအညီမ်ား၊ 
လိုအပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု (၂)စုအတြက္ တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးသုံး 
ပစၥည္း(၂) စုံ ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း (၂) စုံတို႔ကို ဇန္နဝါရီ 
လ (၈) ရက္ေန႔က ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


