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မြေနှင ့် ပ စ္စည ်း ဥစ္စာ
‘ေကာ္’ ႐ုိးရာဓေလ့ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္

Karen News, 4 June 2019
‘ေကာ္’ ႐ုိးရာဓေလ့ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္
ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ဖားအံခ႐ုိင္ ေလးဝါး(ေလာ္ခီးလာ)တြင္ ေမလ
၂၉ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သည့္ ‘ေကာ္’ ႐ုိးရာဓေလ့ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ ဆုံးျဖတ္
လုိက္သည္။
ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အရပ္ဖက္အ

ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလႉရွင္
မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ေကအဲန္ယူ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၅၆)
ဖြ႔မ
ဲ ွ စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္( ၅၁၉) တက္
ေရာက္သည့္ ၎ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပတ
ြဲ ြင္ ထုိသုိ႔
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ၎ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာလည္း ေကာ္သူးေလးနယ္ေျမအတြင္း ‘ေကာ္’ စနစ္နဲ႔ ကုိယ့္ဌာေန
နယ္ေျမကုိ ကုိယ္တုိင္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားစြာရွိေနေသးသည့္အေပၚမွာ ၎ကုိ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ထုတ္ေဖာ္
လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပဒုိေစာေနသဘေလးက ဆက္ေျပာသည္။
‘ေကာ္’ ႐ုိးရာဓေလ့ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိသည္မွာ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ စုေပါင္းအသုံးျပဳခ်င္း၊ စုေပါင္းလုိက္နာ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စုေပါင္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိအေျခခံသည့္ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ စီမံခန္ ႔ချြဲ ခင္း အပါအဝင္ ဓေလ့ထုံးတမ္း တရားစီရင္ျခင္း၊
႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းကုိးကြယ္ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြႏ
ဲ ွင့္ ေဂဟစနစ္ကုိ တန္ဖုိး
ထားျခင္းစနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ
သုေတသနေလ့လာခ်က္အရ ေကာ္သူးေလ နယ္ေျမတြင္ ‘ေကာ္’ ကုိယ္ပုိင္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (၁၉၈)ေကာ္ရွိၿပီး
၎စနစ္ကုိ ေကအဲန္ယူ၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပအ
ြဲ ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆုိ
သည္။
ထုိ႔အျပင္ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ‘ေကာ္’ ႐ုိးရာ ကုိယ္ပုိင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ၊

ေျမတုိင္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)တုိ႔ကုိ

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းလည္း

ေဖာ္ျပေျပာဆုိထားသည္။

အဆုိပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ အတည္ျပဳေပၚထြက္လာျခင္းအေပၚ ေကအဲန္ယူအျပင္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ သ
ေဘာထားမ်ားထုတ္ျပန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) အပုိဒ္
(၃၇)၊ (က)အရ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ေ လထုအ

1
1

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

တြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။အလားတူ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈဆုိင္ရာ
ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြတ
ဲ စ္ခုကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ရက္မွ ၂၇ရက္ေန႔ အထိ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU၊ မူတေရာ္
(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမဳိ႕နယ္၊ တေမထ ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

https://www.bnionline.net/en/news/karen-groups-aim-strengthen-customary-land-management-system-knu
areas
အေျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုမြပာင်းလဲေဆ
ှု ိုင်ရာေူဝါဒေျား ချေှတ်

Mizzima, 6 June 2019
နိုင်င၏
ံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ကာကွယ်ရန်နင
ှ ့် ရာသီဥတုမြပာင်းလဲသက်မရာက်ေေ
ှု ျားအတွက် အစိုးရသည် ြေန်ောနိုင်င၏
ံ သ
ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စေ
ီ ခ
ံ န့်ခွဲေန
ှု ှင့် ရာသီဥတုမြပာင်းလဲေအ
ှု တွက်နည်းဗျူဟာအသစ်နှစ်ရပ်ကို စတင်လုပ်မဆာင်မနြပီြြစ်မြကာင်း
ြေန်ောနိုင်ငအ
ံ စိုးရက ယေန်မန့ကမြကြငာခဲသ
့ ည်ဟု ယူအဲန်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမြကြငာချက်တွင် မြာ်ြပထားသည်။
ြေန်ောနိုင်ငသ
ံ ည် ကေ္ဘာမပါ်ရှိနိုင်ငေ
ံ ျားထဲတွင် ရာသီဥတုမြပာင်း
လဲေဒ
ှု ဏ်ကိုခရ
ံ ဆံုံးြြစ်သည့်နိုင်ငေ
ံ ျားထဲတွင် တစ်ခအ
ု ပါအဝင်ြြစ်
သည်။ ထင်ရှားသည့်ဇဝ
ီ ေျိုးစံုံနှင့် သဘာဝသံယံဇာတေျားသည်
နိုင်င၏
ံ ြွြံ့ ြိုးေှုေျားမြကာင့် ြိစီးေှုေျားရှိလာသည်။ ပိုေျားြပင်းထန်
သည့် မရလွှေ်းေိုးေှုေျား၊ ေုန်တိုင်းေျားနှင့် ေိုးမခါင်မရရှားေှုေျား ေ
ြကာေဏြြစ်မပါ်လာေှုသည် အမြခခံအမဆာက်အဦးေျားနှင့်စီး
ပွားမရးအတွက် အသက်အိုးအိေ်စည်းစိေ်ဆံုးရှုံးေှုေျားကို ြြစ်မပါ်
မစခဲသ
့ ည်။
သေ္မတဝင်းြေင့်သည် ကေ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိေ်းမရးမန့အခေ်း
အနားတစ်ခတ
ု ွင် ေူဝါဒသစ်နှစ်ရပ်ကို မြကြငာခဲသ
့ ည်- ယင်းတို့
ေှာ ြေန်ောနိုင်ငအ
ံ ေျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်မရးရာေူဝါဒနှင့် ြေန်ောနိုင်
ငံရာသီဥတုမြပာင်းလဲေဆ
ှု ိုင်ရာေူဝါဒတို့ြြစ်ြကသည်။ အခေ်းအနားသို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူေျား၊ ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူေျား၊ အ
ရပ်ြက်အြွ့ဲအစည်းေျားေှ ကိုယ်စားလှယ်ေျား၊ ပညာမရးဆိုင်ရာအြွ့ဲအစည်းေျား၊ စီးပွားမရးနှင့် နိုင်ငတ
ံ ကာအသိုင်းအဝိုင်းေှကိုယ်
စားလှယ်ေျား၊ ယူအဲန် Resident Coordinator နှင့် ဥမရာပသေဂ္ဂဆိုင်ရာသံအေတ်ြကီး စသည်တို့ တက်မရာက်ခဲြ့ ကသည်။
ေိေိတို့ ြေန်ောနိုင်ငံအပါအဝင် ကေ္ဘာ့နိုင်ငံအေျားအြပားအမနြြင့် လက်ရှိ ရင်ဆိုင် ြကံုမတွ့မနရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီး
ေှုဆိုင်ရာ စိန်မခါ်ေှုြပဿနာေျားထဲတွင် မလထုညစ်ညေ်းေှုြပဿနာသည် ဦးစားမပးအမနြြင့် အမရးတြကီး အမလးထား မြြရှင်း
မဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မနြပီြြစ်သည်ကို ေီးမောင်းထိုးြပသည့်အမနြြင့် ယခုနှစ် ကေ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိေ်းမရးမန့
အခေ်းအနား၏ မဆာင်ပုဒ်အြြစ် မလထုညစ်ညေ်းေှု တိုက်ြျက်စို့ ( Beat Air Pollution) ဟု သတ်ေှတ်ထားပါမြကာင်းမြပာြကားခဲ့
သည်။
လက်ရှိထုတ်ြပန် ြပဌာန်းထားြပီးြြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုမြပာင်းလဲေှု ဆိုင်ရာ ေူဝါဒ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိေ်းမရးဆိုင်ရာ
ဥပမဒ၊ နည်းဥပမဒေျား၊ လုပ်ထံုး လုပ်နည်းေျားနှင့် လေ်းညွှန်ချက်ေျား၊ စည်းေျဥ်းစည်းကေ်းေျားကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ြကီးဌာန၊
ြေို့ြပအြွ့အ
ဲ စည်းေျား၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားမရးလုပ်ငန်းရှင်ေျား၊ ပညာရှင်ေျား၊ မကျာင်းသူ မကျာင်းသားေျား၊ ြပည်သူေျားအမနြြင့်
သိရှိနားလည်ရန်၊ ေိေိတို့၏ကဏ္ဍအလိုက် ြွံ့ြြိုးေှုစီေံကိန်းေျား၊ ရင်းနှီးမေုပ်နှံေှုလုပ်ငန်းေျားနှင့် မရရှည်ြွံ့ြြိုးမရးလုပ်ငန်း အသီး
သီးတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိေ်းမရးနှင့် ရာသီဥတုမြပာင်းလဲေှုမလှော့ချမရး လုပ်ငန်းစဥ်ေျားကို ေြြစ်ေမန ထည့်သွင်း မပါင်းစပ်ြပီး
အမလးထား အမကာင်အထည်မြာ် မဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့် နိုင်ငံတကာတွင် မအာင်ြေင်မနသည့် နည်းပညာ၊ အမတွ့အြကံု
ေျားအမပါ် အမြခခံြပီး သဘာဝမဂဟစနစ်နှင့် သယံဇာတေျား မရရှည်တည်တံ့မရး၊ ေှန်လံုအိေ်ဓါတ် မငွ့မလှော့ချမရးနှင့်
မလထုညစ်ညေ်းေှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မရးလုပ်ငန်းေျားကို စနစ်တကျ စီေံမဆာင်ရွက်သွားြခင်းအားြြင့် မရရှည်တည်တံ့ြပီး စီးပွား
မရး၊ လူေှုမရး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဟန်ချက်ညီသည့် စဥ်ဆက်ေြပတ် ြွံ့ြြိုးတိုးတက်ေှုအတွက် အာေခံချက် ရရှိနိုင်လိေ့်ေည်ဟု အြပည့်အ
ဝယံုံြကည်ပါမြကာင်းမြပာြကားခဲသ
့ ည်။

http://www.mizzima.com/article/myanmar-announces-national-environment-and-climate-change-policies
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လယ်ယာမြေအေှုေျားနှင့်ပတ်သက်ြပီး အထူးအြွ့ဲ ြွ့စ
ဲ ည်းေည်
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ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လယ်ယာမြေအေှုေျားနှင့်ပတ်
သက်ြပီး အထူးအြွ့ဲ ြွ့စ
ဲ ည်းမဆာင်ရွက်ရန် ြပည်
မထာင်စုဝန်ြကီးဌာနေှ ခွင့်ြပုချက်ရရှိြပီးြြစ်မြကာင်း
မေ ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်ြေို့ ကုန်သည် ေျားနှင့်
စက်ေှုလက်ေှု အသင်းချုပ်ရံုး၌ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ
မတာ်ဒုတိယ သေ္မတ(၁( ဦးြေင့်မဆွနှင့်စီးပွားမရး
လုပ်ငန်းရှင်ေျား ပံုံေှန်မတွ့ဆံုပတ
ွဲ ွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်
ြကီးချုပ် ဦးြြိုးေင်းသိန်းက မြပာဆိုသည်။
“မြေယာကဏ္ဍက အလွန်သိေ်မေွ့ပါတယ်။ ဥပမဒ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအြပင်ကို ြပည်မထာင်စုဝန်ြကီးဌာနနဲ့ ြပည်မထာင်စုအစိုးရရဲ့
လေ်းညွှန်ေှုနဲ့ မဆာင်ရွက်ရေယ့်အမြခအမနေျိုးြြစ်ပါတယ်။ ဒါမြကာင့် ဒီမြေမတွနဲ့ပတ်သက်ြပီး အထူးအြွ့ဲ ြွ့စ
ဲ ည်းြို့ ဥပမဒအ
ရ ဒါကို သက်ဆိုင်ရာ လယ်/စီက ဆံုံးြြတ်လို့ ေရပါဘူး။ အထူးအြွ့ြ
ဲ ့ွဲ ြပီးမဆာင်ရွက်နိုင်ြို့အတွက် ြပည်မထာင်စု ဝန်ြကီးဌာနကို
သမဘာထားမတာင်းခံထားတာ ကျွန်မတာ်တို့တိုင်းအတွက်မတာ့ အထူးအြွ့ဲ ြွ့စ
ဲ ည်းခွင့်ရရှိြပီြြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်မဆာင်ရွက်
ရေယ့်လုပ်ငန်းမတွကို သက်ဆိုင်ရာ ြပည်မထာင်စုဝန်ြကီးဌာနနဲ့ ြပည်မထာင်စုအစိုးရရဲ့ လေ်းညွှန်ေှုမအာက်ကမန မဆာင်ရွက်
သွားရေှာြြစ်ပါတယ်” ဟုဝန်ြကီးချုပ်ကမြပာဆိုသည်။
လယ်မြေကို အြခားနည်းမြပာင်းလဲသံုးစွခ
ဲ ွင့်ရရှိပါက မေးနှုန်းေျားပါမြပာင်း လဲလာနိုင်မြကာင်း၊ အဆိုပါ လယ်မြေေျားကို မငွမပးြပီး
အလွယ်တကူြြင့် အြခားနည်းလေ်းမြပာင်းလဲသံုးစွဲနိုင်ပါက မငွမြကးအကုန်အကျခံကာ ထင်ရာြပုလုပ်လာနိုင်သည့်အတွက် ဥပ
မဒနှင့်အညီစနစ်တကျမဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မြကာင်း ၎င်းကဆက်လက် မြပာဆိုသည်။
“ ရန်ကုန်တိုင်းဟာ မြေနဲ့ပတ်သက်ရင် မတာ်မတာ်မလးကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်ရေယ့် အမြခအမနြြစ်ပါတယ်။ မြေသိေ်းယာသိေ်း
ကိစ္စမတွကလည်း ကျွန်မတာ်တို့ေှာ အေှုတွမ
ဲ ပါင်း ဗဟိုကိုတင်ြပထားေှုနဲ့ ြပီးခဲ့တ့အ
ဲ စိုးရလက်ထက်က ကျန်ခဲ့တ့ဲ အေှုတွမ
ဲ တွပါဆိုရင်
စုစုမပါင်းအေှုတွဲ ၅၀၀၀ မလာက်စစ်မဆးမနပါတယ်။ အဲဒီအေှုတွဲ ၅၀၀၀ မလာက်ေှာ အေှုတွဲ ၁၀၀ မကျာ်မလာက်ပဲ ကျန်ပါ
မတာ့တယ်။ ကျန်တာမတွအားလံုံးစိစစ်ြပီး ဗဟိုကိုမပးပို့ြို့ အားလံုံးြပင်ဆင်မနြပီြြစ်ပါတယ်” ဟု ဝန်ြကီးချုပ်ကမြပာသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လယ်ယာမြေနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်ြပီး မပါ်မပါက်မနသည့် အေှုမပါင်း ၁၈၀၀၀ ခန့်ရှိ မြကာင်း၊ ယင်းနှင့်
ပတ်သက်ြပီး ြပည်မထာင်စုဝန်ြကီးဌာကိုလည်း သမဘာထားမတာင်းခံထားြပီး ဥပမဒအ တွင်း စနစ်တကျ ြပန်လည်သွင်းနိုင်မရး
မဆာင်ရွက်ရေည်ြြစ်မြကာင်း၊ ၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပမဒအရ လယ်ယာမြေကို အြခားနည်းသံုံးစွပ
ဲ ါက ဒဏ်ရိုက်သည့်အြပင်
ယင်းမြေကို သိေ်းဆည်းကာ လယ်ယာမြေအြြစ် ြပန်လည်အသံုံးြပုရေည်ြြစ်ြပီး လယ်ယာမြေကို အြခားနည်းမပးသံုံး၍ ေရမြကာင်း
၎င်းကဆက်လက်မြပာဆိုသည်။

https://elevenmyanmar.com/news/ygn-govt-forms-investigation-team-to-solve-land-dispute

စီး ပွာ းမရးနှင ့် လ ူေ ှုြ ွံ့ ြ ြိုးတိုး တက်ေ ှု
ရှမ်းစု-ချောင်းခစာက်- လှည်းဆိပ်-မိုးကကိုးပစ် ခကေးလက်ကတ္တရာလမ်း ဖွင့်လှစ်

The Global New Light of Myanmar, 27 May 2019
မကျးလက်လေ်း၊တံတားေျားြွြံ့ ြိုးမရး၊ မကျးလက်မနြပည်သူ
ေျား လူေစ
ှု ီးပွားဘဝတိုးတက်ြေင့်ေားမရးနှင့် လေ်းပန်းဆက်
သွယ်မရးကဏ္ဍစဉ်ဆက်မပပတ် ဖွပံ့ ဖိုးတိုးတက်ခစရန် ရည်ရွယ်
ျေက်ပဖင့် ဧရာဝတီတိုင်းခေသကကီး ကေံုခပော်ပမို့နယ်တွင် ကမ္ဘာ့
ဘဏ်အကူအညီပဖင့် ခကေးလက်လမ်းဖွပံ့ ဖိုးခရးဦးစီးဌာနမှ တာ
ဝန်ယူခဆာင်ရွကသ
် ည့် ခရကကီးခရလျှံနှင့် ခပမပပိုမှုမေားခကကာင့်
အခရးခပါ် ပပန်လည်ထူခထာင်ခရးစီမံကိန်း၏
ရှမ်းစု-ချောင်း
ခစာက်- လှည်းဆိပ်-မိုးကကိုးပစ် ခကေးလက်ကတ္တရာလမ်း ဖွင့်ပွဲ
အျမ်းအနားကို ယမန်ခန့က ကေင်းပျဲပ့ ပီး အမေိုးသားလွှတ်
ခတာ်ဉက္ကဌမန်းဝင်းျိုင်သန်းက
တက်ခရာက်ဖွင့်လှစ်ခပးျဲ့
သည်။
ယျုစမ
ီ က
ံ ိန်းသည် ခရကကီး၊ခရလျှံနှင့် ခပမပပိုမှုမေားခကကာင့် အခရးခပါ်ပပန်လည်ထူခထာင်ခရးစီမက
ံ ိန်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးခငွ အကူ
အညီပဖင့် ခဆာက်လုပ်ခရးဝန်ကကီးဌာန ခကေးလက်လမ်းဖွပံ့ ဖိုးခရးဦးစီးဌာနမှ အခမရိကန်ခေါ်လာသန်း ၇၀ ပဖင့် မခကွး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲ
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ျူး၊ ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းခေသကကီးမေားအတွင်းရှိ သဘာဝခဘးခကကာင့် ပေက်စီးျဲသ
့ ည့် ခကေးလက်လမ်းမေားကို အဆင့်မမင့်တင်
ပျင်းလုပ်ငန်းစဉ်မေား ခဆာင်ရွကမ
် ည်ပဖစ်သည်။
ကေံုခပော်ပမို့နယ် ရှမ်းစု-ချောင်းခစာက်- လှည်းဆိပ်-မိုးကကိုးပစ် ခကေးရွာျေင်းဆက် ကတ္တရာလမ်း ၁၄ ကီလိုမီတာကို အသံုံးပပုပျင်း
အားပဖင့် ပပည်သူမေားအတွက် အျေိန်နာရီဝက်ျန့် သက်သာသွားပပီး သယ်ယူပို့ခဆာင်ချေင်းဆက် ကတ္တရာလမ်း ၁၄ ကီလိုမတ
ီ ာကို
အသံုံးပပုပျင်းအားပဖင့် ပပည်သူမေားအတွက် အျေိန်နာရီဝက်ျန့် သက်သာသွားပပီး သယ်ယူပို့ခဆာင်ခရးစရိတ် သက်သာသွားမည်
ပဖစ်သည်။
ယခန့ဖွင့်လှစ်သည့် ရှမ်းစု-ချောင်းခစာက်- လှည်းဆိပ်-မိုးကကိုးပစ် ခကေးလက်ကတ္တရာလမ်းသည် ဧရာဝတီတိုင်းခေသကကီး၊ကေံုခပော်
ပမို့နယ်ရှိ ပတ်ဝန်းကေင်ခကေးရွာ ၁၇ ရွာ၊ အိမ်ခပျ ၂၄၈၇ အိမ်၊ လူဦးခရ ၁၀၆၂၇ ဦးတို့ကို တိုက်ရိုက်အကေိုးပပုမည်ပဖစ်ပပီး လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ခရးခကာင်းမွန်လာသည်နှင့်အညီ ခေသခနပပည်သူမေား၏ လူမခ
ှု ရး၊ စီးပွားခရး၊ ပညာခရး၊ ကေန်းမာခရးတို့ အဘက်
ဘက်မှ ဖွပံ့ ဖိုးတိုးတက်လာမည်ပဖစ်ခကကာင်း သိရသည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/new-inter-village-tar-road-in-ayeyawady-cuts-travel-time-andcosts-to-residents/
ဝင်ခငွနည်းပါးသူမေားအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာမေား အရစ်ကေခရာင်းျေခပးမည်

The Global New Light of Myanmar, 18 May 2019
ေဂံုံဆိပ်ကမ်းနှင့်လိှုင်သာယာပမို့နယ်မေားရှိ တန်ဖို့နည်း/တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာမေားကို ဝင်ခငွနည်းပါးသည့်သူမေားအား ခရရှည်အရစ်ကေစ
နစ်ပဖင့် ခရာင်းျေခပးမည်ပဖစ်ခကကာင်း ခဆာက်လုပ်ခရးဝန်ကကီးဌာနလက်ခအာက်ရှိ ပမို့ပပနှင့် အိမ်ရာဖွပံ့ ဖိုးခရးဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်
ဦးက ခပပာျဲသ
့ ည်။
အဆိုပါအိမ်ပျံခပမစီမက
ံ ိန်းမေားကို ဂေပန်နိုင်င၏
ံ တရားဝင်ဖွပံ့ ဖိုးမှုပံ့
ပိုးခရးအစီအစဉ်၏ ကူညီမပးေှုြြင့် အမကာင်အထည်မြာ်မဆာင်
ြခင်းြြစ်သည်။ မရရှည်အိေ်ရာမချးမငွကို ထိုအစီအစဉ်မအာက်
တွင် မပးသွားေည်ြြစ်သည်။
စီေက
ံ ိန်းတွင် အခန်းဝယ်ယူချင်သည့်သူေျားသည် မဆာက်လုပ်
မရးနှင့်အိေ်ရာြွြံ့ ြိုးမရးဘဏ်(CHID)တွင်
ရန်လိုအပ်သည်။

မငွစဘ
ု ဏ်စာရင်းြွင့်

ဘဏ်၏မြာက်သည်အချို့သည် အခန်းေျားကိုဝယ်ယူရန်အတွက်
ဘဏ်တွင် မငွအလံုံအမလာက်အပ်နှံထားသည်။ ထိုသူေျားသည်
ဒဂံုံဆိပ်ကေ်းရှိ ယုဇနအိေ်ရာနှင့် ကမနာင်အိေ်ရာ ၁ နှင့် ၂ တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်ြပီး၊ လိှုင်သာယာြေို့နယ်ရှိ မရွှလင်ဗန်းအိေ်ရာနှင့်ထီးလိှုင်
ရှင်အိေ်ရာစီေက
ံ ိန်းရှိ အပိုင်း ၁ နှင့် ၂ တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။ CHID သည် မေလ ၁၀ ရက်မန့တွင် ဝယ်ယူနိုင်သည့်သူေျားစာရင်းကို
မြကြငာခဲသ
့ ည်။ အခန်းဝယ်ယူရန် စုစုမပါင်း ၃၀၄၂ ဦးကို အတည်ြပုမပးခဲ့သည်။
ဝယ်ယူရန်အတည်ြပုမပးြပီးသည့်သူေျားသည် မေလ ၁၃ ရက်မန့ေှ ၁၇ ရက်မန့အတွင်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လာမရာက်စာရင်းသွင်းရ
ေည်ြြစ်သည်။ ြေို့ြပနှင့်အိေ်ရာဌာနသည် မေလ ၂၀ ရက်မန့တွင် ေဲနိှုက်ရေည့်သူေျားစာရင်းကို မြကြငာေည်ြြစ်သည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/affordable-housing-units-for-low-income-buyers-to-be-sold-byinstalment/
ဆိုလာစနစ်ြြင့် မကျးရွာမပါင်း ၁၃၀၀ မကျာ် ေီးလင်းရန် မဆာင်ရွက်မပးေည်

The Irrawaddy, 27 May 2019
၂၀၁၉- ၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆိုလာစနစ်အသံုံးြပု အမသးစားလှေပ်စစ်ဓာတ်အားမပးစနစ်ြြင့် တိုင်းမဒသြကီး ၅ ခု အတွင်းရှိ
မကျးရွာမပါင်း ၁၃၀၀ မကျာ်ကို အေျိုးသားလှေပ်စစ် ဓာတ်အားရရှိမရး စီေံကိန်း (National Electrification
အရ လှေပ်စစ်ေီးရရှိရန် မဆာင်ရွက်သွားမပးေည်ဟု လှေပ်စစ်နှင့် စွေ်းအင်ဝန်ြကီးဌာနေှ သိရသည်။
အဆိုပါ စီေံကိန်းကို စိုက်ပျိုးမရး၊ မေွးြေူမရးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ြကီး ဌာန၊
လှေပ်စစ်နှင့်စွေ်းအင်ဝန်ြကီးဌာနတို့ ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်ြခင်းဟု သိရသည်။

Project – NEP)

မကျးလက်မဒသြွံ့ြြိုး တိုးတက်မရးဦးစီးဌာနနှင့်

4

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

ဆိုလာစနစ်ြြင့် လှေပ်စစ်ေီးရရှိရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို
ဆိုလာတပ်ဆင်ေည့် မကျးရွာမနသူေျားက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊
အမကာင် အထည်မြာ်ေည့် ပုဂ္ဂလိက ကုေ္ပဏီက ၂၀ ရာခိုင်
နှုန်းနှင့် မကျးလက်မဒသြွံ့ြြိုးမရးဦးစီးဌာနက ၆၀ ရာ
ခိုင်နှုန်း အကုန်အကျခံ၍ လုပ်မဆာင်မပးမနြခင်းဟု သိရ
သည်။
အဆိုပါ မကျးရွာမပါင်း ၁၃၀၀ မကျာ်ေှာ ေန္တမလး၊ ေမကွး၊
ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ တနသသာရီ စသည့် တိုင်းမဒသြကီးအတွင်းေှ
မကျးရွာေျားြြစ်ြပီး ေဟာဓာတ် အားလိုင်းေှ ၁၀ ေိုင် မကျာ်
ကွာမဝးကာ လာေည့် ၁၀နှစ်အထိ လှေပ်စစ်ေီး ေရနိုင်မသးသည့် မကျးရွာေျားအား ဦးစားမပး၍ ဆိုလာစနစ်ြြင့် ေီးလင်းမရးကို
ဦးစားမပး မဆာင်ရွက်မပးသွားေည်ဟု သိရသည်။

NEP ကို ကေ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီြြင့် မရးဆွခ
ဲ ဲ့ကာ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာမရးနှစ်ေှ စတင်၍ စီေံကိန်းကို မဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြြစ်ြပီး
၂၀၃၀ ြပည့် နှစ်တွင် နိုင်ငံ တဝှေ်းလံုံး လှေပ်စစ်ေီးရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ လှေပ်စစ်နှင့် စွေ်းအင်ဝန်ြကီးဌာနေှ လုပ်မဆာင်မနြခင်းြြစ်သည်။
အဆိုပါ NEP စီေံကိန်းကို ကေ္ဘာ့ဘဏ် မချးမငွ အမေရိကန် မဒါ်လာ သန်း ၄၀၀ ြြင့် ၂၀၁၆ ေှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ ၅ နှစ်တာ ကနဦး
စီေံကိန်းကာလအတွင်း မကျးရွာမပါင်း ၈၀၀၀ မကျာ်နှင့် အိေ်မြခမပါင်း ၇ သိန်းနီးပါး ေီးရရှိမရး မဆာင်ရွက်သွားေည်ဟု သိရသည်။

NEP စီေံကိန်းအရ လှေပ်စစ်နှင့် စွေ်းအင်ဝန်ြကီးဌာနက ေဟာဓာတ်အားလိုင်း တိုးချဲ့သယ
ွ ်တန်းြခင်း (Grid extension) ကို
တာဝန်ယူ မဆာင်ရွက်မနသလို မကျးလက်မဒသြွံ့ြြိုးတိုးတက်မရး ဦးစီးဌာနက ေဟာဓာတ်အားလိုင်း (National Grid)
ေမရာက်ရှိနိုင်မသးမသာ မဒသေျားအတွက် ေဟာဓာတ်အားလိုင်း ြပင်ပေီးလင်းမရး (Ps-Grid Electrification) ကို တာဝန်ယူ
မဆာင်ရွက်မနြခင်းဟု သိရသည်။
ထိုသို့ မဆာင်ရွက်ရာတွင် လှေပ်စစ်နှင့်စွေ်းအင်ဝ န်ြကီးဌာန (Grid extension) ကဏ္ဍအတွက် အမေရိကန် မဒါ်လာ သန်း ၃၁၀
အသံုံးြပုသွားေည်ြြစ်သလို မကျးလက်မဒသြွံ့ြြိုးတိုးတက်မရး ဦးစီးဌာန၏ ေဟာဓာတ်လိုင်း ြပင်ပ ေီးလင်းမရး အတွက်
အမေရိကန် မဒါ်လာ သန်း သန်း ၉၀ အသံုံးြပု၍ မဆာင်ရွက်မနြခင်းဟု မကျးလက်မဒသ ြွံ့ြြိုးတိုးတက်မရး ဦးစီး ဌာနေှ သိရသည်။
ြေန်ောနိုင်ငံတွင် နှစ်စဥ်ဓာတ်အားသံုံးစွေ
ဲ ှု ေျားြပားလာလျက်ရှိရာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းေှ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးမေင့်သံုးစွဲ လာမြကာင်း
သိရသည်။
ထို့အြပင် NEP စီေံကိန်း ပထေအဆင့်အမနြြင့် တိုင်းမဒသြကီး၊ ြပည်နယ်အသီးသီးသို့ ေဟာဓာတ်အားလိုင်းေှ ၂ ေိုင် အတွင်းရှိ
မကျးရွာ ၅၁၈၀ ရွာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အာရရှိမရးကို မဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ြပီးစီးေည်ြြစ် မြကာင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ပထေအဆင့်ြပီးစီးပါက မကျးရွာ ၅၀၈၀ ရှိ အိေ်မထာင်စုမပါင်း ၆၂၆၇၅၇ အတွက် ဓာတ်အားစနစ်ေှ ဓာတ်အား
ရရှိနိုင်ေည်ြြစ်ကာ ဒုတိယအဆင့် အမနြြင့် ေဟာဓာတ်အားလိုင်းေှ ၅ ေိုင်အတွင်း မကျးရွာေျားဓာတ်အား ရရှိမရးကိုလည်း ၂၀၂၁
ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ြပီးစီးမအာင်မဆာင်ရွက်ရန် လျာထားမြကာင်း သိရသည်။

https://www.irrawaddy.com/news/burma/1300-villages-receive-solar-generated-electricity-fy2019-20.html
“အလုပ်တွင်ထိခိုက်ေှု အကျိုးခံစားခွင့် အာေခံစနစ်လုပ်ငန်း မြြမလျာ့ေှု စေ်းသပ်စီေံကိန်း စတင်

Myanmar Times, 29 May 2019
အလုပ်သေားဝန်ြကီးဌာနသည် ေှတ်ပံုတင်စာရင်းသွင်းထားသည့်
လုပ်သားေျားနှင့်အလုပ်ရှင်ေျား ပိုေိုမကာင်းေွန်သည့် ဝန်မဆာင်ေှု
ရရှိမစရန်အတွက် လူေလ
ှု ံုြခံုမရးမငွမပးမချေှုစနစ်ကို လုပ်မဆာင်
မနမြကာင်း သိရှိရသည်။
စနစ်သစ်ကို ရန်ကုန်တိုင်း လိှုင်သာယာြေို့နယ်နှင့် ေန္တမလးတိုင်းရှိ
ြပည်ြကီးတံခွန်ြေို့နယ်တို့တွင် စေ်းသပ်လုပ်မဆာင်မနြပီြြစ်သည်၊
ထိုမနရာေျားသည် စက်ရံုအလုပ်ရံုေျား အေျားဆံုံးတည်ရှိရာမနရာ
ေျားြြစ်သည်။ နိုင်ငတ
ံ ကာအလုပ်သေားအြွ့အ
ဲ စည်းနှင့်အစိုးရေ
ဟုတ်သည့်အြွ့အ
ဲ စည်းြြစ်သည့် Vision Zero Funds (VSF) အ
ြွ့တ
ဲ ို့သည် စေ်းသပ်စေ
ီ က
ံ ိန်းအတွက် ကူညီပံ့ပိုးေှုေျား မပးမန
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သည်။
ဝန်ြကီးဌာနသည် ြပီးခဲသ
့ ည့်ရက်သတ္တပတ်ကပင် စေ်းသပ်စေ
ီ က
ံ ိန်းကို စတင်မဆာင်ရက
ွ ်ခဲသ
့ ည်။
စနစ်သစ်မအာက်၌ အလုပ်ခွင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမသာအလုပ်သေားစာရင်းသွင်းထားသူေျားသည် အနီးဆံုံးမဆးရံုံမဆးမပး
ခန်းေျားတွင် သွားမရာက်ကုသနိုင်သည်။
ဒီစေ်းသပ်စေ
ီ က
ံ ိန်းကို ၆ လ စေ်းသပ်ေှာပါ။ အားလံုံးအဆင်မြပတယ်ဆိုရင်မတာ့ ကျွန်မတာ်တို့ဒီစနစ်သစ်ကို အြခားြေို့နယ်မတွေှာပါ
အမကာင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွကသ
် ွားေှာပါ ဟု တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မြပာြကားခဲသ
့ ည်။

https://www.mmtimes.com/news/govt-launches-new-payment-system-injured-workers.html
ဝါဂွမ်း၊ ျေည်မျှင်၊ရက်ကန်းယက်တန်းမေား ဘားအံတွင် ပို့ျေမည်

The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019
ဘားအံရှိ ရက်ကန်းယက််ြခင်းနှင့် အသက်မေွးေှုသင်တန်းမကျာင်းတွင် ဝါဂွေ်းနှင့် ချည်ေှေင်သင်တန်းကို တစ်နှစ်ပို့ချမပးေည်ြြစ်ြပီး
ရက်ကန်းယက်လုပ်ြခင်းသင်တန်းကို ၆ လ ပို့ချမပးေည်ြြစ်သည်။ ဝါ
ဂွေ်းနှင့် ချည်ေှေင်သင်တန်းတွင် အမယာက် ၂၀ မခါ်ယူေည်ြြစ်ြပီး ရက်
ကန်းယက်သင်တန်းတွင် ၁၀ မယာက် မခါ်ယူေည်ြြစ်သည်။
မကျာင်းေှ သင်တန်းသားေျားကို မထာက်ပံ့မြကးတစ်လလှေင် မငွကျပ်
သံုံးမသာင်း မပးေည်ြြစ်သည်။
သင်တန်းကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မန့တွင် စတင်ြွင့်လှစ်ေည်ြြစ်ြပီး လာ
မရာက်မလှောက်ထားသူေျားသည် အလယ်တန်းအဆင့်ြပီးဆံုံးအသက်
၁၆ နှစ်ေှ ၂၅ နှစ်အတွင်း ရှိရေည်ြြစ်သည်။ သင်တန်းမကျာင်းတွင်
သင်တန်းသာေျားအတွက် မနရာထိုင်ခင်းနှင့် အြခားလိုအပ်မသာအ
မထာက်အကူေျားကို ပံ့ပိုးမပးေည်ြြစ်သည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူေျားသည် ြုန်း 058-21607 နှင့် 09-253525348 ထံ
သို့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်မန့ မနာက်ဆံုးထားြပီး လာမရာက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/cotton-textile-weaving-courses-to-be-offered-in-hpa-an-town/
YRIC ေှ အလုပ်အကိုင် ၅၆၀၀ မကျာ် ြန်တီးမပးနိုင်သည့် ြပည်တွင်းြပည်ပစီေက
ံ ိန်း ၁၁ ခုကို ခွင့်ြပု

The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019
ရန်ကုန်တိုင်းမဒသြကီးအစိုးရရင်းနှီးမေုပ်နှံေမ
ှု ကာ်ေရှင်(YRIC) သည် ြပည်ပစီေက
ံ ိန်း ၈ ခုနှင့် ြပည်တွင်း စီေက
ံ ိန်း ၃ ခုကို ေီးစိေ်းြပ
လိုက်ြပီြြစ်ြပီး ရင်းနှီးမေုပ်နှံေစ
ှု စ
ု မ
ု ပါင်း ယူအက်စ်မဒါ်လာ ၁၅(၈ သန်းနှင့် မငွကျပ် ၆(၂ ဘီလီယံရှိမြကာင်း ယေန်မန့က အစည်းအ
မဝးတစ်ခတ
ု ွင် မြပာြကားခဲသ
့ ည်။
(YRIC) ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲထုတ်ြပန်ချက်အရ စီေက
ံ ိန်းေျား
မြကာင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလေ်း ၅၆၃၀ ြန်တီးမပးနိုင်ရန် မေှော်
ေှန်းထားသည်။
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ (ြသဂုတ်-ေတ်)လ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း YRIC သည်
ရန်ကုန်တိုင်းမဒသြကီးတွင် ရင်းနှီးမေုပ်နှံရန်အတွက်
ြပည်ပစီေံ
ကိန်း ၃၉ ခုနှင့် ြပည်တွင်းစီေက
ံ ိန်း ၉ ခုကို ခွင့်ြပုမပးခဲြ့ ပီး ယူအက်စ်
မဒါ်လာ ၅၆(၆ သန်းနှင့် မငွကျပ် ၂၃ ဘီလီယံရှိြပီး အလုပ်အကိုင်
၂၂၄၈၁ ခုကို ြန်တီးမပးနိုင်ခဲသ
့ ည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ထုတ်လုပေ
် က
ှု ဏ္ဍသည် နိုင်ငြံ ခားရင်းနှီးမေုပ်နှံေှု
ေျားကို ဆွဲမဆာင်နိုင်ေအ
ှု ေျားဆံုံးြြစ်သည်။ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းေျား
ေှာ မဆးဝါး ထုတ်လုပ်ေေ
ှု ျား၊ ယာဉ်၊ မော်မတာ်ကား၊ ကွန်တိန်နာ
ခသတ္တာမေားနှင့် ပဖတ်၊ညှပ်၊ထုတ်ပိုးသည့်စက်ရံုမေားပဖစ်ကကသည်။
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မဒသြကီးနှင့် ြပည်နယ်ေျားအြကားတွင် ရန်ကုနတ
် ိုင်းမဒသြကီး၍ လာမရာက်ရင်းနှီးမေုပ်နှံေှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိြပီး ေန္တမလးတွင် ၃၀ ရာခိုင်
နှုန်းရှိသည်။ အြခားမသာြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေျားသည် အမသးစားရင်းနှီးမေုပ်နှံေေ
ှု ျားသာ ရရှိမြကာင်း သိရှိရသည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/yric-permits-11-foreign-domestic-projects-to-create-over-5600-jobs/
တနသၤာရီရွိ ေမာေတာင္စခန္းကိုအျမဲတမ္းကုန္ သြယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

Myanmar Business Today, 21 May 2019
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာေတာင္ျမိဳ႕နယ္ခရ
ြဲ ွိ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းကုန္သြယ္ေရး နယ္စပ္ဂိတ္စခန္းျဖစ္သည့္ ေမာေတာင္စခန္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ
နယ္နိမိတ္

စနစ္တက်

ေရးထိုးျပီးပါက

တိုင္းတာသတ္မွတ္ျပီး

ေမာေတာင္စခန္းကို

နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္

လက္မွတ္

အျမဲတမ္းကုန္သြယ္

ေရးစခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္
ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း
ဝယ္ ေရးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။
အျမဲတမ္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္
ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္
ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ
လည္းေကာင္း၊

ေကာ္မရွင္

အစည္းအေဝးတြင္

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမ်ား

ေတြ႔ဆံုရာတြင္

လည္းေကာင္း ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
''ေမာေတာင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံက ပရာခၽြတ္ကရီခန္ခရိုင္၊ ဆြင္ခန္း ေက်းရြာနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာရွိပါ။ ကုန္သြယ္
ေရးစခန္းကို ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ေမလမွာ စျပီးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၈ ဦး ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနပါ
တယ္္'' ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

https://www.mmbiztoday.com/articles/maw-taung-trade-post-be-opened-thai-myanmar-border
အဂတိလိုက်စားေှုေရှိရန်နှင့် နယ်မြေမကျာ် မကျာင်းအပ်နှံြခင်း လက်ေခံရန် မကျာင်းေျားကိုညွှန်ြကားထား

Myanmar Times, 27 May 2018
၂ဝ၁၉ - ၂ဝ၂ဝ ပညာသင်နှစ်အတွင်း မကျာင်းအပ်နှံရာတွင်နယ်မြေမကျာ်မကျာင်းအပ်နှံြခင်းကို လက်ေခံရန် ရန်ကုန်ြေို့ရှိ အမြခခံ
ပညာမကျာင်းေျားအားလံုံးကိုညွှန်ြကားထားမြကာင်းပညာမရးဝန်ြကီးဌာန၊အမြခခံပညာဦးစီးဌာန၏ညွှန်ြကားမရးေှူးချုပ်ဦးကိုမလး
ဝင်းက မြပာသည်။
မကျာင်းအပ်ရာတွင် ြေို့နယ်မကျာ်ြပီး လက်ေခံရန် အမြခခံပညာ
မရးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ြကားချက်ကို ြပီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းက ချ
ေှတ်ထားြပီး ယခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်နှင့်ေန္တမလးြေို့ရှိ မကျာင်းေျားက
မသချာစွာလိုက်နာမဆာင် ရွက်ရေည်ြြစ်သည်။
''ေိဘမတွကကမလးမတွကိုနာေည်ြကီးမကျာင်းမတွေှာထားချင်မ
မာ့ဆရာေမတွနဲ့ေိဘမတွြကားလာဘ်မပးလာဘ်ယူေှုမတွရှိလာတ
ယ်။ြပဿနာမတွြြစ်လာတယ်။အဂတိလိုက်စားေှုမတွေြြစ်မစြို့
လုပ်တာြြစ်တယ်''ဟုဦးကိုမလးဝင်းက ဆက်လက်မြပာသည်။
တစ်နိုင်ငံလံုးရှိမကျာင်းေျားကိုညွှန်ြကားထားြပီးအဓိကေှာ ရန်ကုန်
နှင့် ေန္တမလးြေို့ရှိ နာေည်ြကိီးမကျာင်းေျားကိုအဓိက ရည်ရွယ်သည်
ဟု ၎င်းကဆို သည်။
''နယ်မကျာ်မကျာင်းအပ်တာမတွကိုလက်ေခံဘူးဆိုမတာ့မကျာင်းတိုင်းေှာသင်မထာက်ကူပစ္စည်းပံ့ပိုးထားတဲ့စံနှုန်းကတူလား၊ဆရာ၊
ဆရာေသင်ြကားေှုပံုစံနဲ့ ကျွေ်းကျင်ေှုကတူလား၊ မကျာင်းနဲ့မကျာင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ကမလးမတွ ကျန်းောမရးလံုံြခံုမရးစိတ်ချရ
လား၊မကျာင်းအားလံုံးကညီတူညီေှေပဲဆိုရင်ေိဘမတွကနယ်မကျာ်ြပီးအပ်ေယ်လို့ေထင်ပါဘူး။ကိုယ့်ရပ်ကွက်ေှာရှိတဲ့မကျာင်းပဲထားေှ
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ာမပါ့''ဟုဗဟန်းြေို့နယ်အမြခခံပညာေူလတန်းမကျာင်းတစ်ခုတွင်ဒုတိယတန်းတက်မရာက်ရေည့်မကျာင်းသားတစ်ဦး၏ြခင်
ဟိန်းလတ်ကမြပာသည်။

ကို

တစ်နိုင်ငံလံုးရှိမကျာင်းအပ်လက်ခံြခင်းကိုယခုနှစ်မေ၂၅ရက်ေှ၃၁ရက်အထိသတ်ေှတ်ထားသည်။
နယ်မကျာ်အပ်နှံြခင်းရှိေရှိ၊ တစ်မကျာင်းနှင့်တစ်မကျာင်းသင်ြကားပံုံအရည်အမသွးတူညီေှုရှိေရှိနှင့် ကမလးေျား၊ ဆရာ/ဆရာေေျား
က သင်ရိုးေျားအမပါ်အေှန်တကယ် ကျွေ်းကျင်မကျညက်ေှုရှိေရှိတို့ကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူေျားက ဝင်မရာက်စစ်မဆးသင့်
မြကာင်း ၎င်းက အြကံြပုသည်။
အချို့မကျာင်းသားေိဘေျားအမနြြင့်နာေည်ြကီးမကျာင်းေျားတွင်အပ်နှံရန်ကမလးကိုသန်းမခါင်စာရင်းမြပာင်းထည့်ြခင်းေျားလုပ်ကို င်က
ာ ယင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနေျားကိုမငွမြကးမပးမဆာင်ေှုေျားရှိလာနိုင်သည့်အတွက် မကျာင်းအပ်နှံရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်ပိုေိုလာ
နိုင်မြကာင်းမကျာင်းသားေိဘအချို့က သံုံးသပ်ြကသည်။နယ်မြေမကျာ်လက်ေခံရန်ညွှန်ြကားချက်ကို လိုက်နာြခင်းေရှိသည့် မကျာင်း
ေျားကိုအမရးယူမဆာင်ရွက်ေှုေျားြပုလုပ်သွားေည်ဟု ညွှန်ြကားမရးေှူးချုပ်ဦးကိုမလးဝင်းက မြပာသည်။

https://www.mmtimes.com/news/schools-told-not-enrol-students-other-townships.html
ကိုယ်ဝန်မဆာင်ေိခင်နှင့်ကမလးငယ်ေျားကို မငွမြကးမထာက်ပံ့ရန် IDAထံေှ မချးမငွ ရယူမရး လွှတ်မတာ်အတည်ြပု

Eleven Myanmar, 1 June 2019
ကိုယ်ဝန်မဆာင်ေိခင်နှင့် ၄င်းတို့ေှ မေွးြွားလာမသာ၂နှစ်မအာက် ကမလးငယ်ေျားအတွက် မငွမြကး မထာက်ပံ့မပးရန် ကေ္ဘာ့
ဘဏ်၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာြွံ့ြြိုးမရးအြွ့(ဲ IDA)ထံေှ အမေရိကန် မဒါ်လာ သန်း (၁၀၀) မချးယူမရးကိစ္စကို ဇွန်လ ရ ရက်က ကျင်း
ပမသာ ြပည်မထာင်စုလွှတ်မတာ် အစည်း အမဝးတွင် အတည်ြပုခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဥ်ကို လူဦးမရနှင့် ကျန်းောမရးစစ်တေ်း ၂၀၁၅- ၁၆ အရ ပုညှက်ေှုနှုန်းြေင့်ေားလျက်ရှိသည့် ဧရာဝတီတိုင်း မဒသ
ြကီးနှင့် ရှေ်းြပည်နယ်တို့တွင် စတင် အမကာင်အထည်မြာ်သွားေည်ြြစ်ြပီး ၊ ကျန်ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေျားအတွက် ငါးနှစ်စီေံ
ကိန်းမရးဆွ၍
ဲ လုပ်မဆာင်သွားေည်ဟု လူေှုဝန်ထေ်း ကယ်ဆယ်မရးနှင့် ြပန်လည်မနရာချထားမရး ဝန်ြကီးဌာနေှ ဒုတိယဝန်ြကီး
ဦးစိုးမအာင်က မြပာသည်။
“လက်ရှိမဆာင်ရွက်မပးမနမသာတိုင်းမဒသြကီးြပည်နယ်ေျားမနာက်တွင်ဆက်လက်မဆာင်ရွက်မပးရန်လျာထားေှုအမနနဲ့ ၂၀၂၀၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ်တွင်ကချင်ြပည်နယ်၊ေွန်ြပည်နယ်နဲ့စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသြကီးတို့တွင်လည်းမကာင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာမရးနှစ်
တွင် ေန္တမလးတိုင်းမဒသြကီးနှင့် ေမကွးတိုင်းမဒသြကီးတို့တွင်လည်းမကာင်း၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာမရးနှစ် တွင်တနသသာရီတိုင်းမဒ
သြကီးတို့၌ တိုးချဲ့အမကာင်အထည်မြာ်မဆာင်ရွက်သွားရန်ကာလလတ်အစီအစဥ်ြြင့်ငါးနှစ် စီေံကိန်းမရးဆွဲလျာထားြပီးြြစ်ပါ
တယ်။ကျန်ြပည်နယ်တိုင်း မဒသြကီးေျားကိုလည်းငါးနှစ်တာကာလမနာက်ပိုင်းဘဏ္ဍာမရးနှစ်ေျား ေှာကျန်းောမရးနဲ့အားကစားဝန်
ြကီးဌာနကသုမတသနြပုထားမသာလူဦးမရနဲ့ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ စစ်တေ်း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ပါပုညှက်ေှု နှုန်းေျားအရတိုးချဲ့မဆာင်
ရွက်သွားေှာြြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးစိုးမအာင်ကမြပာသည်။
အဆိုပါမထာက်ပံ့မြကးမပးသည့် အစီအစဥ်အရ ကိုယ်ဝန်မဆာင်စဥ် ေိခင်တစ်ဦးအတွက် ကျပ်တစ်မသာင်းခွဲ မထာက်ပံ့သွား
ေည်ြြစ်ြပီး ကမလးမေွးြွားြပီးချိန်တွင် ေိခင်အတွက် ရရှိမတာ့ေည်ေဟုတ်ဘဲ ကမလးအတွက်သာ အဆိုပါ မထာက်ပံ့မငွမြကးကို
ဘဝအစ ရက်တစ်မထာင်အတွင်း အဟာရနှင့် ကျန်းောမရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ေျားကို ြြည့်ဆည်းမပးြို့အတွက် လုပ်မဆာင်
သွားေည်ဟု သိရသည်။
“အကျိုးခံစားခွင့်အတွက်အကျံုးဝင်ေှုကာလနဲ့ပတ်သက်ြပီးကိုယ်ဝန်မဆာင်ေိခင်ေျားနဲ့၄င်းတို့ေှမေွးြွားလာမသာအသက်၂နှစ်မအာ
က်ကမလးသူငယ်ေျားအားမငွမြကးမထာက်ပံ့သည့်အစီအစဥ်ဟုမြာ်ြပထားြခင်းေှာအစီအစဥ်စတင်သည့်အချိန်ကာလဥပော၂၀၁
၉ခုနှစ်မအာက်တိုဘာ၁ရက်တွင်ကိုယ်ဝန်မဆာင်ထားမသာကိုယ်ဝန်မဆာင်ေိခင်ေျားအားလံုံးနဲ့ ၄င်းမန့ရက်နဲ့မနာက်ပိုင်းေှာမေွးြွားမ
မာကမလးသူငယ်ေျားအားလံုံးကို အကျိုးခံစားခွင့်မပးေှာြြစ်ပါတယ်။ဒီ့အြပင်အကျိုးခံစားခွင့် မငွမြကးအမနနဲ့ ေိခင်က တစ်
မသာင်းခွက
ဲ ျပ်၊ကမလးကတစ်မသာင်းခွက
ဲ ျပ်၊တစ်ြပိုင်နက်တည်းခံစားရေှာေဟုတ်ဘဲကိုယ်ဝန်မဆာင်စဥ်ေှာေိခင်ကိုမပးြခင်းြြစ်ြပီး
မတာ့ ေှ မေွးြွားြပီးတဲ့ အခါေှာ ကမလးအတွက်မပးြခင်း ြြစ်တဲ့အတွက်က တစ်လကို သူတို့ ၂ မယာက်အတွက်က တစ်မသာင်း
ငါးမထာင်ကျပ်သာ ရရှှိေှာ”ဟု ဦးစိုးမအာင်က မြပာသည်။အထက်ပါ မထာက်ပံ့ြခင်းအစီအစဥ်ကို ြေန်ောနိုင်ငံ၏ နယ်နေိတ်အတွင်း
ေှီတင်းမနထိုင်သည့် လူေျားအားလံုံးကို ေည်သည့်အချက်မပါ်ေှာေှ အမြခခံကာခွြဲ ခားသွားေှာ ေဟုတ်ပဲ ကိုယ်ဝန်မဆာင်
မစာင့်မရှာက်ေှု ေှတ်တေ်းနှင့် ကမလးအတွက် ကာကွယ်မဆးထိုး ေှတ်တေ်းရှိသူအားလံုံးကို မပးအပ်သွားေည် ြြစ်မြကာင်း
သိရသည်။

https://elevenmyanmar.com/news/ministry-to-take-loan-of-100-m-usd-for-pregnant-mothers-and-childrencash-assistance
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ြေန်ောလုပ်သားေျားအား ဂျပန်ေှ စက်ြပင်ကျွေ်းကျင်သင်တန်းေျား မပးေည်

The Global New Light of Myanmar, 3 June 2019
ြေန်ော-ဂျပန် SEDA ြကီးြကပ်ေြှု ြင့် ြေန်ောနိုင်ငရ
ံ ှိစက်ြပင်သေားေျားသည် အလုပ်သင်ေျားအြြစ် ဂျပန်နိုင်င၌
ံ ရရှိမတာ့ေည်ြြစ်
သည်။

“ဂျပန်နိုင်ငက
ံ သက်ြကီးမစာင့်မရှာက်ေစ
ှု င်တာမတွေှာ လုပ်ြို့အ
တွက် ြေန်ောနိုင်ငက
ံ ဝန်မဆာင်ေလ
ှု ုပ်သားမတွ ပို့မပးတာနဲစ
့ ပ်
လျဉ်းပပီး ကျွန်ခတာ်တို့ လွန်ျဲတ
့ ဲ့ ၃ လခလာက်က MoU လက်
မှတ်ခရးထိုးျဲပ
့ ါတယ်။ အျု စက်ပပင်သမားခတွကို ဂေပန်ကို အ
ပမန်ဆံုးခစလွှတ်ပါခတာ့မယ်။ ကျွန်ခတာ်တို့ အပျားအလုပ်သမား
ခတွကိုလည်း ဂေပန်ကို ပို့ဖို့ရှိပါတယ်၊ စားခသာက်ဆိုင်ခတွနဲ့ ဟို
တယ်လုပ်ငန်းခတွမှာလုပ်ကိုင်ျေင်တဲပ့ မန်မာလုပ်သားခတွကို
သင်တန်းခတွခပးဖို့ရှိပါတယ်” ဟု Myanmar-Japan SEDA မှ
ဦးခအးမင်းက ခပပာျဲသ
့ ည်။
ဂေပန်အစိုးရသည် ပမန်မာနိုင်ငအ
ံ ပါအဝင် အာဆီယမ်နိုင်ငမ
ံ ေားမှ
အလုပ်သမား ၅ သိန်းခကော်ကို အလုပ်အမေိုးအစား ၁၄ ျုအရ ဂေပန်နိုင်ငံတွင် လာခရာက်လုပ်ကိုင်ရန် ျွင့်ပပုမည်ပဖစ်သည်။ ဂေပန်
တွင် လာခရာက်လုပ်ကိုင်မည့်သူမေားသည် ဂေပန်စာကားကို ကျွမ်းကေင်စွာခပပာနိုင်ရမည်ပဖစ်ပပီး အစိုးရနှုန်းအရ ခရပျားခပမပျားအ
တွက် ကုန်ကေခငွယူအက်စ်ခေါ်လာ ၂၈၀၀ ကုန်ကေမည်ပဖစ်သည်။ ဂေပန်မှ ထိုကုန်ကေမှုအတွက် တစ်ဝက်ကို ချေးခပးဖို့ ကမ်းလှမ်း
ရန်လည်း စီစဉ်ထားသည်။

“ဂျပန်က ြေန်ောစက်ြပင်သေားမတွကို ငှားရေ်းချင်တယ်လို့ ကျွန်တာ်တို့ ြကားပါတယ်။ ဒါြေန်ောလူငယ်မတွအတွက် အြိုးတန်တဲအ
့
ခွင့်အလေ်းတစ်ခပ
ု ါပဲ ”ဟု Progress Automotive Technical Trading မကျာင်းေှ မကျာင်းအုပ် ဦးစန်းဦးက မြပာြကားခဲသ
့ ည်။
ယေန်မန့က Myanmar-Japan SEDA နှင့်အသင်းအြွ့ေ
ဲ ျား၊ ဂျပန်ဘာသာစကားစာသင်မကျာင်းေျား၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုငစ
် ု
မဆာင်းမရးမအဂျင်စေ
ီ ျားနှင့် ဘဏ္ဍာမရးအမထာက်အကူြပုအြွ့ေ
ဲ ျားသည် သင်တန်းသားေျားနှင့် ကျွေ်းကျင်စက်ြပင်သေားေျား
အား သင်တန်းပို့ချမပးရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ဂျပန်သို့ မစလွှတ်ရန်အတွက် MoU ကို လက်ေှတ်မရးထိုးခဲသ
့ ည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/myanmar-workers-to-gain-mechanic-skills-in-japan/
အိမ္၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ၂၅ႏွစ္အထိ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းအစီစဥ္ ကို
ကေမာၻဇဘဏ္ မိတ္ဆက္

Myanmar Business Today, 4 June 2019
အိမ္၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ၂၅ႏွစ္အထိ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းအစီစဥ္
ကို ကေမာၻဇဘဏ္၊ MYANMAR ART Construction & Development Co.,Ltd ႏွင့္ iMyanmarHouse.com တို႔ ပူးေပါင္း၍
မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္အိမ္တစ္လံုး ပိုင္
ဆိုင္လိုသည့္
ရည္ရြယ္၍

စိတ္ကူးအိမ္မက္ကို
MYANMAR

ART

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္
Construction

&

Development Co., Ltd ၊ iMyanmarHouse.com တို႔ႏွင့္ ပူး
ေပါင္းကာ

အေဆာက္အဦး

ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေငြေပးေခ်ျခင္းစနစ္ကို ပထ
မဆံုး စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
“ကေမာၻဇဘဏ္မွ ဒီဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာပါ။ ေခ်းေငြမ်ားကုိ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး (အိမ္တန္
ဖိုး)ရဲ႕

၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို

ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး

လူေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္

ဂရန္သက္တမ္းေပၚမူတည္ၿပီး

အရစ္က်ေငြေပးေခ်ႏုိင္တဲ့ သက္တမ္းကို အမ်ားဆုံး (၂၅) ႏွစ္ထိ ေခ်းေငြရရွိေအာင္ Case by case ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၊ အိမ္ရာေခ်းေငြ ဌာနမွဴး ဦးေဌး ေအာင္က ေျပာသည္။
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ထို႔ျပင္ အျခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အေဆာင္၊ စက္ရုံ၊ ဂိုေထာင္ႏွင့္
အျခားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေပၚမူတည္၍ ၃ႏွစ္အထိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပး
သြားမည့္္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းအတြ က္လည္း ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဝင္ေငြခိုင္မာမႈရွိၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာပါက ႏွစ္ရွည္အရစ္ကစနစ္ ၀န္ေဆာင္
မႈကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အရစ္က်ေခ်းေငြ အတိုးႏွဳန္းကို ၁၃% ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမိတၱဴ၊ ဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပခ်က္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊
သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ၊ အသံုးျပဳေနသည့္ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း (၆) လစာတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

https://www.mmbiztoday.com/articles/kbz-introduces-long-term-construction-loans

တရားဥပမဒနှင ့် အ ုပ ် ခ ျုပ် ေ ှု
သေ္မတေှ ြက်ဒရယ်ြပည်မထာင်စု တည်မထာင်နိုင်ရန်အတွက် ပိုေိုြေန်ဆန်သည့် ြပုြပင်မြပာင်းလဲေေ
ှု ျား ြပုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းမြပာ
ြကား

Myanmar Times, 28 May 2018
နိုင်ငံမတာ်သေ္မတ ဦးဝင်းြေင့်သည် မနြပည်မတာ်မကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ မနြပည်မတာ်မကာင်စီဝင်ေျား၊ မနြပည်မတာ်စည်ပင် သာယာမရး
မကာ်ေတီဝင်ေျား၊ လွှတ်မတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေျား၊ မနြပည်မတာ်မကာင်စီ၊ခရိုင်နှင့်ြေို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူေျားအား
မနြပည်မတာ်မကာင်စီရံုး ဇေ္ဗူသီရိခန်းေ၌ မတွ့ဆံုြပီး လေ်းညွှန် အေှာစကားမြပာြကားသည်။
နိုင်ငံမတာ်သေ္မတက လေ်းညွှန်အေှာစကားမြပာြကားရာတွင် ယ
ခုကဲ့သို့ မတွဆ
့ ံုပွဲ ြပုလုပ်ရြခင်းသည် ေိေိတို့နိုင်ငံ၏ ြပုြပင်
မြပာင်းလဲေှုကို ပိုေိုတိုးမေင့်မစလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ြြင့် ြပု
လုပ်ြခင်းြြစ်ပါမြကာင်း၊ ေိေိတို့၏ အန္တိေရည်ရွယ်ချက်ေှာ နိုင်ငံ
မတာ်ကိုဒီေိုကမရစီြက်ဒရယ်ြပည်မထာင်စုနိုင်ငံတည်မဆာက်ေ
ည်ဆိုသည့် သိန္နိဋ္ဌာန်ြြစ်ပါမြကာင်း။
တချို့က ြပုြပင်မြပာင်းလဲေှုကိုစိုးရိေ်မနြကပါမြကာင်း၊ ြပုြပင်
မြပာင်းလဲေှုသည် စိုးရိေ်စရာ ေဟုတ်ပါမြကာင်း၊ ေိေိတို့နိုင်ငံအ
တွက် ေိတ်မကာင်းမဆွမကာင်းြြစ်ပါမြကာင်း၊ ြပုြပင်မြပာင်းလဲ
ေှုသည် ြခိေ်းမြခာက်ေှုေဟုတ်ပါမြကာင်း၊ ေိေိတို့နိုင်ငံ၏ြွံ့ြြိုး တိုး
တက်ေှုနှင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားေျား၏ သားစဥ်မြေးဆက် မပျာ်ရွှင်
ချေ်းမြေ့ေှုအတွက် အခွင့်မကာင်းအခါမကာင်း ြြစ်ပါမြကာင်း။
ဒီေိုကမရစီစနစ်တွင် အြပန်အလှန်ထိန်းမကျာင်းြခင်းရှိပါမြကာင်း၊ ချစ်ြခင်း၊ ေုန်းြခင်းအမပါ် ေူေတည်ဘဲ အြပန်အလှန် ထိန်းမကျာင်း
ေှုမပးြခင်းသည် ဒီေိုကမရစီ၏ အားသာချက် ြြစ်ပါမြကာင်း၊ အုပ်ချုပ်မရးအပိုင်းက မဆာင်ရွက်ချက်ေျားကို ဥပမဒြပုမရးအပိုင်းေှ
ကိုယ်စားလှယ်ေျားက ထိန်းမကျာင်းရေည်ြြစ်မြကာင်း၊ သို့မသာ်လည်းအုပ်ချုပ်မရးအပိုင်းကို ဝင်မရာက် စွက်ြက်ြခင်းေျိုးေြြစ်ရန်
လိုပါမြကာင်း၊ ထို့အတူအုပ်ချုပ်မရး အပိုင်းေှလည်း တရားစီရင်မရးအပိုင်းကို ဝင်မရာက်စွက်ြက်၍ ေရပါမြကာင်း၊ တရားစီရင်မရး
အပိုင်းေှလည်း ဥပမဒြပုမရးအပိုင်းကို ဝင်မရာက် စွက်ြက်၍ေရပါမြကာင်း။
လွှတ်မတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေျားအမနြြင့် မေးခွန်းနှင့် အဆိုေျားတင်သည့်အခါတွင် လွှတ်မတာ်ဆိုင်ရာဥပမဒ၊ နည်းဥပမဒတွင်
ြပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းမေးခွန်း၊ အဆိုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကန့်သတ်ချက်၊ စည်းကေ်းချက်ေျားနှင့်အညီသာတင်သွင်းရေည် ြြစ်ပါ
မြကာင်း၊ ထို့ြပင် အဆိုနှင့်မေးခွန်းေျားသည် နိုင်ငံမတာ်အတွက်မနာင်အကျိုးဆက်ကို ြကည့်ရေည်ြြစ်ပါမြကာင်း။
မေးခွန်းေျားမေးြေန်းရာတွင် မေးသင့်မေးထိုက်သည်ကို မေးရေည်ြြစ်ပါမြကာင်း၊ အုပ်ချုပ်မရး အပိုင်းကလည်း မသမသချာချာကျ
ကျနန မြြမပးရေည်ြြစ်ပါမြကာင်း၊ ယင်းသည် အြပန်အလှန်နားလည်ေှုနှင့် အြပန်အလှန်မလးစားေှုပင် ြြစ်ပါမြကာင်း၊ လွှတ်
မတာ်နှင့် အုပ်ချုပ်မရးအပိုင်း အြပန်အလှန် ယံုံြကည်ေှုမပး၍ အြပန်အလှန် ထိန်းမကျာင်းရေည် ြြစ်ပါမြကာင်း။
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ဌာနဆိုင်ရာ အြွ့အ
ဲ စည်းအသီးသီးေှ တာဝန်ရှိသူေျားကိုယ်တိုင် ေြပုြပင် ေမြပာင်းလဲဘဲ တစ်ြခားသူကို ြပုြပင်မြပာင်း လဲနိုင်
ေည်ေဟုတ်ပါမြကာင်း၊ ေိေိတို့အမနြြင့် တိုင်းြပည်တာဝန် ထေ်းမဆာင်ရာတွင် အနာဂတ်ေျိုးဆက်အတွက် တာဝန်မကျ မအာင်
ထေ်းမဆာင်ရန် လိုမြကာင်း၊ သေိုင်းကမပးသည့် တာဝန်၊ နိုင်ငံမတာ်ကမပးသည့်တာဝန်ကို ေိေိတို့ေည်ေှေ စွေ်းမဆာင်နိုင်ခဲ့
သည်ဆိုသည့်အမပါ် ေူတည်ြပီး မနာင်ေျိုးဆက်က အဆံုံးအြြတ် မပးြကေည် ြြစ်ပါမြကာင်း၊ ေိေိကျရာတာဝန်ကို အမကာင်းဆံုံး၊
အမသသပ်ဆံုး ဥပမဒနှင့်အညီ စည်းကေ်းနည်းလေ်းတကျ လုပ်မဆာင်သွားြကရန် လိုအပ်ပါမြကာင်း။
ဌာနဆိုင်ရာအြွ့အ
ဲ စည်းေျားအမနြြင့်လည်း ေိေိအြွ့အ
ဲ စည်း၊ ေိေိလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ေိေိလုပ်ရေည့် ကိစ္စကိုေှန်ေှန်ကန်ကန် နားလည်
မကျညက်မအာင် မလ့လာ သံုံးသပ်ြပီး လုပ်မစလိုပါမြကာင်း၊ တရားစီရင်မရးသည် လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်မရး ြြစ်မစ လိုပါ
မြကာင်း၊ ဥပမဒနှင့်အညီ ေှန်ေှန်ကန်ကန် တရားစီရင်မစလိုပါမြကာင်း၊ မြပာလိုသည်ေှာ ြပစ်ေှုဆိုင်ရာဥပမဒ၊ ြပစ်ေှုကျင့်ထံုးဥပမဒ၊
သက်မသခံဥပမဒ၊ တရားေကျင့်ထံုး ဥပမဒ၊ တရားရံုံးလက်စ၊ွဲ ြပည်မထာင်စုတရားစီရင်မရးဥပမဒစသည်ြြင့် တရားစီရင်မရးနှင့်
ပတ်သက်သည့် ဥပမဒေျားအတိုင်းသာမဆာင်ရွက်မစလိုပါမြကာင်း စသည်ြြင့် မြပာြကားသွားခဲသ
့ ည်။

https://www.mmtimes.com/news/president-urges-faster-reforms-build-federal-union.html

ြငိေ ်း ချေ်း မရးနှင ့် ြ ပန်လ ည် ရ င် ြ ကားမစ့မ ရး
NCA စာချုပ်ကို လက်ေှတ်ထိုးေည်ေဟုတ်ဟု NSCN-K မြပာ

Mizzima, 4 June 2019
တနိုင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ေှုရပ်စဲမရး သမဘာတူစာချုပ် (NCA) လက်ေှတ်မရးထိုးေည် ေဟုတ်မြကာင်း ြေန်ော-အိန္ဒိယ
နယ်စပ်တွင် အမြခစိုက်ထားသည့် နာဂအေျိုးသားဆိုရှယ်လစ်မကာင်စီ -ကပ္ပလန် (NSCN-K) အြွ့ဲ က ဧရာဝတီသို့ မြပာသည်။
NSCN-K ေှ လူထုဆက်ဆံမရး အရာရှိ ဂျိုးဇက်လေ်ကန် က
“လက်ရှိ NCA ဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ေူလပင်လံု စာချုပ် ကို
မခတ်မပါ် ပံုံစံမြပာင်းလဲ ထားြခင်းြြစ်ြပီး ယခင် ပင်လံုစာချုပ်
အမဟာင်း ေှာလည်း နာဂတို့ လက်ေှတ်ထိုး ြခင်း ေရှိခဲ့ဘူး”
ဟု ဆိုသည်။
NSCN-K နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသြကီး အစိုးရြကား ၂၀၁၂
ခုနှစ်၊ ဧြပီ ၉ ရက်က တိုင်းမဒသြကီးအဆင့် အပစ်ရပ်စဲမရး
စာချုပ်(Bilateral)ကို လက်ေှတ်ထိုးထားြခင်းမြကာင့် အစိုး
ရ- တပ်ေမတာ်ဘက်က ြပည်မထာင်စအ
ု ဆင့်နှင့် တနိုင်ငံ
လံုံး အပစ်ရပ်စဲမရးစာချုပ် (NCA) ကို တြခားမသာတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ေျားနည်းတူ ထိုးရန် ကေ်းလှေ်းထားြခင်း ြြစ်သည်။
တချို့မသာ N SCN-K ေှ ထိပ်သီး မခါင်းမဆာင်ကေူ NCA လက်ေှတ်ထိုးရန် စဥ်းစားေှုေျား ရှိမနမြကာင်းလည်း NSCN-K နှင့် နီးစပ်
မသာ သတင်းရင်းြေစ်ေျားထံေှ ြကားသိရသည်။
လက်ရှိတွင် တပ်ေမတာ်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းမဒသြကီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဒသ၊ နန်းယွန်းြေို့နယ်၊ တကားမကျးရွာရှိ
NSCN-K ၏ဗဟိုဌာနချုပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က အိန္ဒိယအား ဆန့်ကျင်မန မသာ အာသံနှင့် ကသည်း သူပုန်ေျားကို
NSCN-K က ခိုလှုံခွင့်ြပုထားြခင်းမြကာင့် နယ်မြေရှင်းလင်းမရး လုပ် ကာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ထို့မနာက် အာသံနှင့် ကသည်း သူပုန် ၂၄ ဦးကို အပါအဝင် NSCN-K ေှ ထိပ်ပိုင်း မခါင်းမဆာင် ၅ ဦးကို ြေ်းဆီး ၍ ခန္တီးခရိုင်
ရဲတပ်ြွ့ေ
ဲ ှူးရံုံးတွင် ေတရားအသင်း ဆက်သွယ်ေှုအက်ဥပမဒ ပုဒ်ေ ၁၇(၁ ြြင့် အေှုြွင့် အမရးယူခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ ၁၅ ရက်ေှာ
အာသံနှင့် ကသည်းသူပုန် ၂၄ ဦးအား ခန္တီးခရိုင်တရားရံုံးေှ မထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချေှတ်လိုက်ြပီး NSCN-K က မခါင်းမဆာင် ၅ ဦးေှာ
အေှုဆက်လက် ရင်ဆိုင်မနဆဲြြစ်သည်။
အဆိုပါ ြြစ်စဥ်နှင့် ပတ်သက်ြပီး NSCN-K နှင့် တပ်ေမတာ်ြကား Bilateral စာချုပ်ပါ သမဘာတူညီချက်ေျားကို ချိုးမြာက်သည်ဟု
အြပန်အလှန်စွပ်စွမ
ဲ နြကသည်။
တပ်ေမတာ်ဘက်က NSCN-K အမနြြင့် NCA လေ်းမြကာင်းကို မလှောက်လှေ်းရန် အပါအဝင် Bilateral စာချုပ်ပါ သမဘာတူ
ညီချက်ေျားကို မလးစားလိုက်နာရန်နှင့် အာသံနှင့် ကသည်း သူပုန်ေျားအား လက်ေခံရန် စသည့် အချက် ၃ ချက်ကို လိုက်နာပါက
ယခု ြပဿနာအား မြြရှင်းနိုင်မြကာင်း ဆိုသည်။
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NSCN-K ေှ လူထုဆက်ဆံမရးအရာရှိ ဂျိုးဇက်လေ်ကန်ကမတာ့ နာဂအမရးသည် တြခားမသာ တိုင်းရင်းသား ေျားအမရးနှင့်
ေတူကွဲြပားမနသည်ကို ြေန်ောအစိုးရ မကာင်းစွာသိရှိမြကာင်း၊ နာဂကို NCA လက်ေှတ်ထိုးရန် တွန်းအားမပးြခင်းထက် တြခားမသာ
နည်းလေ်းအား မဆာင်ရွက်သင့်မြကာင်းဆိုသည်။

https://www.bnionline.net/en/news/nscn-k-will-not-sign-nca-official
PPCM ြွ့စ
ဲ ည်းမရး NCA ထိုး အြွ့ဲေျား အစည်းအမဝးြပုလုပ် သံုံးသပ်ေည်

Shan Herald Agency for News, 6 June 2019
ကရင် အေျိုးသား အစည်းအရံုံး(KNU)၏ ြငိေ်းချေ်းမရး လုပ်ငန်းစဥ် အတိုင်ပင်ခံ အစည်းအမဝး (PPCM) ြွ့စ
ဲ ည်းမရးအဆိုြပုေှု အမပါ်
NCA ထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင် ၁၀ ြွ့ေ
ဲ ှ ြွ့စ
ဲ ည်းမပးထားမသာ အလုပ်အြွ့က
ဲ
ဇွန်လ ၅ ရက်ေှ ၇ ရက် အထိ အစည်းအ
မဝးြပုလုပ်၍ သံုံးသပ်ြကေည် ြြစ်မြကာင်း သိရသည်။
အစည်းအမဝးတွင် PPCM ြွ့စ
ဲ ည်းမရး တင်ြပေှု အမြခ
အမနအမပါ် သံုံးသပ်ေည်ြြစ်သကဲ့သို့ လက်ရှိ ြငိေ်းချေ်း
မရးလုပ်ငန်းစဥ် ဆိုင်းငံ့မနမသာ အမြခအမနကို ေည်ကဲ့
သို့
မကျာ်လွှားနိုင်ေလဲဆိုြခင်းအမပါ်လည်း မဆွးမနွး
အမြြရှာြကေည်ြြစ်မြကာင်း
ပအို့ဝ်အေျိုးသားလွတ်
မြောက်မရး အြွ့ခ
ဲ ျုပ် (PNLO) ေှ နာယက ြြစ်သူ ဗိုလ်ေှူး
ြကီး ခွန်ဥက္ကာက မြပာသည်။
တနိုင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ေှုရပ်စဲမရးသမဘာတူ စာ
ချုပ် (NCA) ထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင် ၁၀ ြွ့သ
ဲ ည်
ထိပ်သီး အစည်းအမဝးတရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းေိုင်ြေို့တွင်
မေ ၁၄ ရက်ေှ ၁၈ ရက်ထိ ကျင်းပခဲ့ရာ ြငိေ်းချေ်းမရး လုပ်ငန်းစဥ် ဦးမဆာင်အြွ့ဲ (PPST) ကို ြျက်သိေ်း၍ PPCM ကို ြွ့စ
ဲ ည်းရန် KNU
က အဆိုြပု တင်ြပခဲ့သည်။ထို့မနာက် NCA လက်ေှတ်ထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင် အြွ့ြဲ ကား PPST ကို ဆက်လက်ထားရှိမရး
အဆိုြပုမသာအြွ့ဲ ေျားနှင့် PPST ကို ြျက်သိေ်းရန် အဆိုြပုမသာ အြွ့ြဲ ကား သမဘာထား ကွလ
ဲ ွခ
ဲ ဲ့ြကသလို PPCM ကို ြွ့စ
ဲ ည်းရန်
KNU တင်ြပ ေှု အမပါ်လည်း သမဘာထား ကွလ
ဲ ွဲခဲ့ြကသည်။
ဗိုလ်ေှူးြကီး ခွန်ဥက္ကာက PPCM အမကာင်အထည် မြာ်ရန် ေလွယ်ကူမြကာင်း၊ PPCM ကို အတင်း အမကာင်အထည်မြာ် ပါက
PNLO အြွ့အ
ဲ မနြြင့် ပူးမပါင်း မဆာင်ရွက်ေှု ေလုပ်နိုင်မြကာင်း၊ PPCM ြြစ်တည်လာပါက ြငိေ်းချေ်းမရး လုပ်ငန်း စဥ် ဆိုင်းငံ့မနရာေှ
ပျက်စီးသွားေည့် အမြခအမနထိ ြြစ်သွားနိုင်မြကာင်း ဆိုသည်။
KNU အမထွအမထွ အတွင်းမရးေှူးချုပ် ပဒိုမစာတာဒိုေှူး က PPCM ြွ့စ
ဲ ည်းရြခင်းေှာ အားလံုံးပါဝင် မပါင်းစည်းနိုင်မရး အတွက်
ြြစ်မြကာင်း၊ PPCM ြွ့ပ
ဲ ါက ြငိေ်းချေ်းမရးပျက်စီးသွားနိုင်သည်ဆိုြခင်းေှာ ေသက်ဆိုင်မြကာင်း၊ PPST က ေိေိတို့ နုတ်ထွက်ရြခင်းေှာ
ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်ေှု အခန်းကဏ္ဍ အားနည်းြခင်းမြကာင့် ြြစ်မြကာင်း ဧရာဝတီကို မြပာဆိုထားသည်။

https://www.bnionline.net/en/news/ceasefire-groups-meet-discuss-future-ppst

The content of the UNHCR Thailand Media Monitoring Reports does not reflect the official view or opinion of the UNHCR.
Links: Thailand-Myanmar Cross Border Web Portal: www.commonservice.info
Facebook: www.facebook.com/commonservice

12

