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စီး ပွာ းရေးနှင ့် လူမ ှု ဖ ွံ့ ဖ ဖို းတိုး တက်မ ှု
တနင်္သာေီရေင်္၌ ဖွဖံ့ ဖိုးရေးလုပ်ငန်းများ အေှိန်အဟုန်မမင့်တင်ရောင်ေွကလ
် ာ

The Global New Light of Myanmar, 9 June 2019
တနင်္သာေီရေင်္ကကီးေှိ ရကာ့ရင်္ာင်းဖမို့နှင့် ပုလံုးတံုံးတွန်ဟုရေါ်ေိုင်္ည့် ကျွန်းေွာကရလးကို ေက်င်္ွယ်ထားရင်္ာ
ပင်လယ်ဖဖတ်တံတားတစ်စင်းကို ရောက်လုပရ
် ေးဝန်ကကီးဌာနလက်ရအာက်ေှိ တံတားရောက်လုပ်ရေးအဖွ့(ဲ ၄) မှ
တာဝန်ယူရောက်လုပ်ရနဖပီဖဖစ်င်္ည်။
ပုလံုးတံုံးတွန်ေွာင်္ည်
ကပ္ပလီပင်လယ်ဖပင်တွင်
တည်ေှိဖပီး အိမ်ရထာင်စု ၁၀၀၀ ရကျာ်ေှိကာ လူဦး
ရေ ၃၀၀၀ ရကျာ်ရနထိုင်ကကင်္ည်။ ရကျးေွာင်္ည်
ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရပါများစွာထွက်ေှိင်္ည်။ ယေင်
က ထိုရကျးေွာတွင် ရနထိုင်င်္ူများင်္ည် ကျန်းမာ
ရေး၊ ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် အေက်
အေဲများစွာေင်ေိုင်ကကံုရတွေ
့ ဲေ
့ င်္ည်၊ အရကကာင်းမှာ
ရကာ့ရင်္ာင်းဖမို့င်္ို့င်္ွားောတွင် ရကာ့ရင်္ာင်းဖမို့
နှင့် ၇ မိုင်ကွာရဝးင်္ည့် ရေျာင်းဝေွာမှတေင့်င်္ွားေ
ရင်္ာရကကာင့်ဖဖစ်င်္ည်။ အေှည် ၂၆၉၀ ရပ၊ အ
ကျယ် ၁၅ ရပေှိင်္ည့် င်္စ်င်္ားတံတားတစ်ေက
ု ို ၂၀၀၄ ေုနှစ် ေီဇင်ဘာလတွင် ရောက်လုပ်ဖပီးစီးေဲင်္
့ ည်။ င်္စ်င်္ား
တံတားင်္ည် ပင်လယ်ရေရကကာင့် ေိုးေိုးေွားေွားပျက်စီးရနဖပီဖဖစ်ရင်္ာရကကာင့် ယေုအေါပင်လယ်ဖဖတ်ကွန်ကေစ်တံ
တားကို ရောက်လုပ်ရနဖေင်းဖဖစ်င်္ည်။
တံတားရအာက်ေတ
ံ ိုင်များကို ရကျာက်ရောင်များအထက်တွင် ဘိလပ်ရဖမကွန်ကေစ်ဖဖင့် ရောက်လုပ်လျှက်ေှိ
င်္ည်။ တိုင်များဖပီးစီးေန်နှစ်ပတ်အေျိန်ကကာေဲဖ့ ပီး ရေေှည်ေိုင်ေန့်င်္ည့်တံတားဖဖစ်ရစေန် အာရံုံစိုက်ရောက်လုပ်ရန
ရကကာင်း တံတားရောက်လုပ်ရေးအဖွ့ဲ ၄ မှ ဖမို့ဖပအင်ဂျင်နီယာဦးညွန်င်္ိန်းက ရဖပာင်္ည်။ တံတားအင်္စ်င်္ည် အ
ေှည် ၂၄၀၀ရပ နှင့် အကျယ် ၂၄ ရပကျယ်ဖပီး တံတားတဖက်စေ
ီ ှိ ရဘးရလျှာက်လမ်းမှာ ၃ ရပကျယ်င်္ည်။ တံတားကို
ဘိလပ်ရဖမကွန်ကေစ်ဖဖင့်အများေံုံးရောက်လုပ်မည်ဖဖစ်င်္ည်။တံတားရောက်လုပ်ဖပီးစီးပါက
ရေင်္တွင်းဖပည်င်္ူ
များင်္ည် တံတားင်္စ်ကို ပိုမိုအေင်ရဖပစွာဖဖင့် ောင်္ီအားလံုံးတွင်အင်္ံုံးဖပုနိုင်ရတာ့မည်ဖဖစ်င်္ည်။
တံတားရောက်လုပ်ဖေင်းကို ၂၀၁၇ ေုနှစ် ကင်္ဂုတ်လတွင် စတင်ေဲဖ့ ပီး ၂၀၂၀ေုနှစ်တွင် ဖပီးစီးနိုင်ေန် ေည်မှန်းထားင်္ည်။
စီမက
ံ ိန်းအေျိန်မဖီ ပီးစီးနိုင်ေန်အတွက် ရေင်္ေံအစိုးေနှင့်အတူ ညှိနိှုင်းရေွးရနွးမှုများ လုပ်ရောင်ရနဖပီဖဖစ်င်္ည်။ စီးပွား
ရေးတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစေန်နှင့် ေေီးင်္ွားလုပ်ငန်းမမင့်တင်ေန်ေည်ေွယ်လျှက် တနင်္သာေီရေင်္ကကီး ရမာ်ရတာင်ဖမို့၌
ဖမိတ်လူထုကုမ္ပဏီင်္ည် နယ်စပ်လမ်းမကကီးကို အေင့်မမင့်တင်ေဲဟ
့ ု စီမက
ံ ိန်းေါရိုက်တာဖဖစ်င်္ူ ဦးင်္န်းလွင်က ရဖပာေဲ့
င်္ည်။ ထံုံေ- ရမာ်ရတာင်လမ်းမကကီးကို ၂၀၁၃ ေုနှစ်ကတည်းကပင် BOT စနစ်မတ
ှ ေင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ေဲ့
င်္ည်။
လမ်းမကကီးင်္ည် ၄၈ မိုင် ၆ ဖာလံုံေှည်ဖပီး ၂၄ ရပကျယ်င်္ည်၊ ရောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရဖရဖာ်ဝါေီလတွင် ဖပီး
စီးေဲင်္
့ ည်။ ေီလမ်းမကကီးတရလျှာက်မှ တိုးဂိတ် ၂ေု ကျွန်ရတာ်တို့ရောက်လုပ်င်္ွားမှာပါ ဟု ၎င်းက ရဖပာေဲင်္
့ ည်။ တ
နင်္သာေီတိုင်းေှိရေင်္တွင်းကုန်င်္ည်များင်္ည် ၎င်းတို့၏ပင်လယ်ထုတ်ကုန်များကို ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာေျိုင်င်္ို့ တင်ပို့နိုင်
ရတာ့မည်ဖဖစ်ဖပီး နှစ်နိုင်ငအ
ံ ကကားကုန်င်္ွယ်မန
ှု ှင့် ေေီးင်္ွားလုပ်ငန်းဖွဖံ့ ဖိုးတိုးတက်လာမည်ဖဖစ်င်္ည်။
ရမာ်ရတာင်ဖမို့ရေင်္ေံဖပည်င်္ူများင်္ည် ၎င်းတို့ဖမိတ်ဖမို့င်္ို့င်္ွားမည်ေိုပါက တစ်ညအိပ်င်္ွားေဲ့ေင်္ည်၊ င်္ို့ရင်္ာ်ယေု
အေါလမ်းမကကီးရကကာင့် ဖပည်င်္ူများင်္ည် ဖမိတ်ဖမို့င်္ို့ ၃ နာေီအတွင်း ရောက်ေှိနိုင်ဖပီဖဖစ်င်္လို ကုန်စည်တင်င်္ွင်းမှုအ
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ေင်ရဖပရေျာရမွဖ့ ပီး ေေီးင်္ွားစေိတ်လည်းရလျာ့ကျင်္ွားရကကာင်း အမည်မရဖာ်လိုင်္ူ ထေပ်ကားရမာင်းင်္ူတစ်ဦးက ရဖပာေဲင်္
့ ည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/development-tasks-gaining-momentum-in-taninthayi-region/
ယေုနှစ် မုတ်င်္ုန်ောင်္ီတွင် ကေင်ဖပည်နယ်တရလျှာက် စပါးဧက ၄၃၆,၀၀၀ ရကျာ် စိုက်ပျိုးမည်

The Global New Light of Myanmar, 9 June 2019
ယေုနှစ် မုတ်င်္ုန်ောင်္ီတွင် ဇွန်လမှစတင်ကာ ကေင်ဖပည်နယ်ေှိ ဖမို့နယ် ၇ ဖမို့တွင် စပါးဧက ၄၃၆၀၀၀ ရကျာ်စိုက်ပျိုးမည်ဖဖစ်
ရကကာင်း ဖပည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနက ရဖပာကကားေဲင်္
့ ည်။
ဌာနမှ ဘားအံတွင် ၂၄၉၀၀၀ ဧက ရကျာ် ၊ ရကာ့ကေိတ်တွင်
၁၅၇၇၇၀ ဧက ၊ ဖမဝတီတွင် ၁၁၈၀၀ ဧက နှင့် ဖာပွန်တွင်
၁၇၄၁၂ ဧက တို့ကို ယေုနှစ်မုတ်င်္ုန်ောင်္ီတွင် စိုက်ပျိုးေန် စီ
စဉ်နေသည်။ ကရင်ပြည်ေယ်၌ လယ်သမားများသည် ဇွေ်လမှစ
တင်ကာ မုတ်သုေ်စြါးစိုက်ြျိုးရေ်အတွက် နပမဆီနပမသားများ
ပြင်ဆင်နလ့ရှိကကသည်။ မုေ်သုေ်စြါးရိတ်သိမ်းပြင်းကို ရာသီဉ
တုအနပြအနေနြါ်မတ
ူ ည်ကာ တေါတေံ ေီဇင်ဘာလအကုန်အ
ထိတိုင်ရအာင်ေက်လက်ဖပုလုပ်ကကင်္ည်။
စိုက်ပျိုးရေးဌာနင်္ည် စိုက်ပျိုးမှုကိေယ
ိ ာများကို ရေင်္ေံလယ်
င်္မားများအား မိုးောင်္ီအတွက်ကကိုတင် ရဝငှရပးဖပီးဖပီဖဖစ်င်္ည်။ ရေင်္ေံလယ်င်္မားများအား ောင်္ီစပါးစိုက်ပျိုးဖေင်းေိုင်ောစနစ်
တကျဖပုလုပန
် ိုင်ေန်အတွက် ပညာရပးေန် လက်ရတွင်္
့ ရုပ်ဖပမှုများ ဖပုလုပ်ေန် စီစဉ်နေသည်။
ကေင်ဖပည်နယ်ေှိတေျို့ရင်္ာလယ်င်္မားများင်္ည် ၂၀၁၈ ေုနှစ် ဇူလိုင်လရနှာင်းပိုင်းတွင်ဖဖစ်ပွားေဲင်္
့ ည့် ရေကကီးမှုရကကာင့် ယေုအေါ
ရငွရကကးေိုင်ောေံုံးရှုံးမှုများေံစားရနေင်္ည်။ ထိုရေကကီးမှုရကကာင့် စပါးကွင်းဧက ၅ ရင်္ာင်းရကျာင် ပျက်စီးေဲင်္
့ ည်။
စပါးင်္ည် ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် အဓိကအစားအစာဖဖစ်ဖပီး ဖမန်မာနိုင်င၏
ံ အဓိကဖပည်ပပို့ကုန်ဖဖစ်င်္ည်။ အစိုးေင်္ည် နိုင်င၏
ံ အဓိကပို့
ကုန်ဖဖစ်င်္ည့် စပါးထုတ်လုပ်မက
ှု ို မမင့်တင်နိုင်ေန်ကကိုးစားရောင်ေွကရ
် နင်္ည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/over-436000-acres-of-paddy-to-be-grown-across-kayin-state-thismonsoon-season/
အရဖေေံပညာအထက်တန်းဖပီးစီးင်္ည့်လက်မှတ်များကို ယေုနှစ်ပညာင်္င်နှစ်တွင် ထုတ်ရပးမည်

Eleven Myanmar, 18 June 2019
တက္ကင်္ိုလ်ဝင်ေွင့်စာရမးပွဲ မရအာင်ဖမင်င်္ည့်တိုင်ရအာင် အရဖေေံပညာအထက်တန်းဖပီးစီးင်္ည့်လက်မှတ်များကို ယေုနှစ်ပညာင်္င်
နှစ်တွင် ထုတ်ရပးမည်ဖဖစ်ရင်္ာရကကာင့် ထိုင်္ို့မရအာင်ဖမင်င်္ည့်ရကျာင်းင်္ားများင်္ည် အင်္က်ရမွးမှုင်္င်တန်းများကို တက်
ရောက်နိုင်မည်ဖဖစ်ရကကာင်း အရဖေေံပညာရေးဌာနညွှန်ကကားရေးမှူးေျုပ်ဖဖစ်င်္ူဦးကိုရလးဝင်းက ရဖပာကကားေဲင်္
့ ည်။
ယေုပညာင်္င်နှစ် ရကျာင်းင်္ားများင်္ည် ၎င်းတို့ အရဖေေံအထက်တန်းပညာရေးရကျာင်းအေင့််တန်းဖပီးေံုံးရင်္ာအေါ အထက်
တန်းဖပီးေံုံးရကကာင်းလက်မှတ်များ ေေှိရတာ့မည်ဖဖစ်င်္ည်။ ယေင်က တက္ကင်္ိုလ်ဝင်စာရမးပွဲမရအာင်ဖမင်င်္ည့်င်္ူများကိုလည်း အ
ထက်တန်းဖပီးေံုံးရကကာင်းလက်မှတ်များ ထုတ်ရပးမည်ဖဖစ်င်္ည်။

"ယေုနှစ်စာင်္င်နှစ်အေံုံးမှာ ကျွန်ရတာ်တို့က အထက်တန်းဖပီးေံုံးရကကာင်းလက်မှတ်များ ထုတ်ရပးဖို့ စီစဉ်နေြါတယ်။ ဒီလက်မှတ်
က အရမ်းကို အသုုးဝင်ြါတယ်။ စာနမးြွမ
ဲ နအာင်တဲသ
့ ူနတွက လက်မှတ်မရှိဘဲအလုြ်ရှာရ ြက်ြါတယ်။ ဒါနကကာင့် အနပြြုအ
ထက်တေ်းြညာနရး ပြီးစီးနကကာင်းပြဖို့အတွက် ဒီလက်မှတ်ကို သူတို့ရမှာြါ။ ဒီလက်မှတ်ေဲသ
့ ူတို့ အလုြ်လုြ်နိုင်ြါတယ် " ဟု ဦးကို
နလးဝင်းက နပြာြဲသ
့ ည်။
အထက်တေ်းပြီးဆုုးနကကာင်းလက်မှတ်ကိုင်ထားသူများသည် အသက်နမွးမှုသင်တေ်းနကျာင်းသို့ တက်နရာက်နိုင်သည်။ သို့နသာ်
လည်း နကျာင်းနြါ်ြျိေ် ၇၅ ရာြိုင်နှုေ်းပြည့်ပြီး နကျာင်းတွင်းစာနမးြွဲ ၄ ကကိမ်နပဖဆိုထားသူများသာရရှိမည်ပဖစ်သည်။ ဘာသာရြ်အ
သီးသီးတွင် အေည်းဆုုးအဆင့် ဂ ရရှိရမည်ပဖစ်သည်။
အထက်တေ်းပြီးဆုုးနကကာင်းလက်မှတ်သည် စာနြ၊အနုြညာနှင့် စာကကည့်တိုက်စသည့်ကဏ္ဍများ၊ သေ်ရ
့ ှင်းနရးမှတ်တမ်းနှင့် အား
ကစားစသည့် လှုြ်ရှားမှုများအနြါ်တွင်လည်း အနပြြုထားသည်။
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၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြညာသင်နှစ်၌ နကျာင်းသား ၈၅၁၅၂၄ ဦး တက္ကသိုလ်ဝင်စာနမးြွဲနပဖဆိုြဲပ့ ြီး ၂၆၇၆၉၆ ဦး နအာင်ပမင်ြဲသ
့ ည်၊ ရာြိုင်
နှုေ်းအားပဖင့် ၃၁. ၄၄ ရာြိုင်နှုေ်းရှိသည်။

https://elevenmyanmar.com/news/basic-education-completion-certificates-to-be-issued-this-academic-year
စြါးစိုက်လယ်သမားများ စိုက်ြျိုးနြျးနငွ ရရှိမည်

The Global New Light of Myanmar, 10 June 2019
ပမေ်မာနိုင်ငု မုတ်သုေ်မိုးရာသီနှင့်အတူ စိုက်ြျိုးနရးဖွပု့ ဖိုးနရးဘဏ်သည် နိုင်ငတ
ု ဝေ်းရှိ လယ်သမားများအား ၎င်းတို့၏ဘဏ်ြွမ
ဲ ျားမှ
တဆင့် စိုက်ြျိုးနြျးနငွများ စတင်နြးနဝနေပြီပဖစ်သည်။
မိုးရေင်္ွင်းစိုက်ပျိုးင်္ည့်စပါကွင်းများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးတန်အ
တွက် စိုက်ပျိုးရေျးရငွများကို စက်တင်ဘာလထက်ရနာက်မကျ
ရစဘဲ ရပးရနဖပီဖဖစ်င်္ည်၊ လယ်ယာအင်္ံုံးဖပုမှု ပံုံစ-ံ ၇ ေှိင်္ည့်
လယ်င်္မားများင်္ည် ရေျးရငွေေှိေန် အေည်အေျင်းဖပည့်မဖီ ပီး
အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၈ ောေိုင်နှုန်းေှိင်္ည်။
စာေင်းများအေ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရမွးဖမူရေးနှင့် ေည်ရဖမာင်းဝန်
ကကီးဌာနင်္ည် လယ်င်္မား ၆ င်္န်းရကျာင်ကို ပံုံစံ ၇ များ ထုတ်
ရပးေဲ့င်္ည်။
ယမန်နှစ်ထိတိုင် ဘိုးဘွားများထံမှ လယ်ယာရဖမအရမွေက်ေံ
င်္ည့်လယ်င်္မားများင်္ည် ပံုံစံ ၇ မေေှိေဲက့ ကရပ၊ ထိုပံုစံ ၇ င်္ည် လယ်ရဖမအင်္ံုံးဖပုေွင့်ဖဖစ်ဖပီး ထိုပံုစံ ၇ မေှိပါက စိုက်ပျိုးရေျးရငွေေှိ
ေန် အေက်အေဲေှိင်္ည်။

“အေင်လယ်ယာရဖမဥပရေရဟာင်းက လယ်င်္မားရတွ တဖေားင်္ူရတွကို လယ်ရဖမရောင်းတဲအ
့ ေါ လယ်ပိုင်ေိုင်မက
ှု ို အမည်ရဖပာင်း
ေွင့်မဖပုပါဘူး၊ ေါရပမယ့် အေုလယ်ရဖမဥပရေအင်္စ်ကရတာ့ ဇွန်လကစဖပီး ပိုင်ေိုင်မအ
ှု မည်ရဖပာင်းဖို့ စတင်ေွင့်ဖပုလိုက်ပါဖပီ။ အေုအ
ေါမှာ အရဖေအရနရတွ ရကာင်းရနပါဖပီ ”ဟု င်္ံလျှင်ဖမိုေှိ စိုက်ပျိုးဖွဖံ့ ဖိုးရေးဘဏ်မှ မန်ရနဂျာဖဖစ်င်္ူ ဦးမင်းစိန်က ရဖပာေဲင်္
့ ည်။
၎င်း၏ဘဏ်င်္ည် ဖမို့နယ်ေှိ ရကျးေွာ ၂၈ ေုမှ လယ်င်္မားဦးရေ ၄၈၀၀ ရကျာ်ထံင်္ို့ တစ်ဧကလျှင် ရငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ရေျးမည်ဖဖစ်
င်္ည်။
ယေင်နှစ်က လယ်ဧက ၇၁၃၇ ရပါ်တွင် စပါးစိုက်ပျိုးေဲဖ့ ပီး စပါးရတာင်း ၅.၈ င်္န်းရကျာ်ဖဖစ်ထွန်းေေှိေဲင်္
့ ည်။လယ်င်္မားများင်္ည်
အတိုးနှုန်း ၈ ကျပ်ဖဖင့် ရေျးရငွ ေေှိေဲက့ ကင်္ည်။ င်္ို့ရင်္ာ်လည်းရပးေန်ပျက်ကွက်င်္ည့်လယ်င်္မားများင်္ည် ေဏ်ရငွအဖဖစ် တစ်လ
လျှင် တစ်ကျပ်ရပးရောင်ေမည်ဖဖစ်င်္ည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/agri-loans-available-to-rice-farmers
ဘီးလင်းဖမို့အား ေေီးင်္ွားလုပ်ငန်းဖွဖံ့ ဖိုးရေးအတွက် ထည့်င်္ွင်းစဉ်းစားရန

Eleven Myanmar, 11 June 2019
National Enlightenment Institute-NEI ၏ စပွန်ောရပးမှုဖဖင့် မွန်ဖပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌဦးရောင်င်္ည့်အဖွ့န
ဲ ှင့် ရမာ်လ
ဖမိုင်တက္ကင်္ိုလ်မှ ဖရောက်ဖက်ောများင်္ည် င်္မိုင်းဝင်
ရနောများစွာေှိင်္ည့် ဘီးလင်းဖမို့အား ေေီးင်္ွားလုပ်ငန်းဖွံ့
ဖဖိုးရေးအတွက် ရလ့လာကကည့်ရှု့ရနဖပီဖဖစ်င်္ည်။
မွန်ဖပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌရေါ်တင်အင်္
ိ ည် ေေီးင်္ွား
လုပ်ငန်းဖွဖံ့ ဖိုးဖေင်းနှင့် ဘီးလင်းဖပည်င်္ူများ အလုပ်အကိုင်
အေွင့်အလမ်းေေှိရစနိုင်မည့် င်္ုရတင်္နဖပုမည့်လုပ်ငန်း
များကို အကူအညီရပးကကေန် ဇွန်လ ၄ ေက်ရန့တွင်
တိုက်တွန်းေဲင်္
့ ည်။

“ဘီလင်းဖမို့ကို ရလ့လာရေးလုပ်ဖို့ ၆ လရလာက် အေျိန်
ယူေပါတယ်။ ဘီးလင်းဖမို့မှာ ဘီးလင်းဖမစ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ င်္မိုင်းဝင်ရနောရတွနဲ့ ကလာင်္ာင်္ဘာ၀ဥယျာဉ်ရတွပါဝင်ပါတယ်။ ေါ
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ရတွကိုလုပ်ရောင်ဖေင်းဖဖင့် ဘီးလင်းဖမို့နယ်က ေေီးင်္ွားလုပ်ငန်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘီးလင်းဖမို့က

ကျိုက်ထီးရိုးနဲေ
့ ျိတ်

ေက်ထားဖပီး ေေီးင်္ွားအများအဖပားလာရောက်လည်ပတ်လျှက်ေှိောဘုေားပဲဖဖစ်ပါတယ်၊ ”ဟု ဘီးလင်းမှ လွှတ်ရတာ်အမတ်တစ်ဦး
ကရဖပာေဲင်္
့ ည်။

“မွန်ဖပည်နယ်မှာ ေေီးင်္ွားလုပ်ငန်းဖွဖံ့ ဖိုးမယ့်ရနောအများအဖပားေှိပါတယ်။ ေီရနောရတွကကားမှာ ဘီးလင်းစာရပယဉ်နကျးမှုကို သု
နတသေလုြ်သင့်ြါတယ်။ ဧည့်လမ်းညွှေ်နတွကသမိုင်းဝင်နေရာနတွကို လိုက်လုပြသသင့်ပြီး သုနတသေနတွ လုြ်နဆာင်သင့်ြါ
တယ်။ ကျိုက်ထီးနဆာင်းနစတီကိုလည်း ဧည့်သည်နတွအများအပြားလာနရာက်လည်ြတ်ကကြါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ စာနြလွှမ်းမိုးမှု
နတွအများကကီးရှိြါတယ်။ ဘုရားမှာ ဓာတ်ြုရိုက်ပြင်းကို ြွင့်မပြုြါဘူး၊ တာဝေ်နတွြုမှေ်လည်ြတ်နေမယ်ဆိုရင် ကျိုက်ထီးရိုးအနပြ
စိုက် ြရီးသွားလုြ်ငေ်းက မွေပ် ြည်ေယ်မှာ ဖွပု့ ဖိုးလာြါလိမ့်မယ်” ဟု မွေ်ပြည်ေယ်ြရီးသွားဧည့်လမ်းညွှေ်အဖွ့ဲမဉ
ှ က္ကဌပဖစ်သူ နအာင်
မျိုးမင်းက နပြာြဲသ
့ ည်။

https://elevenmyanmar.com/news/bilin-township-considered-for-ecotourism-development
ဖမဝတီ- ရဝါရလ ကွန်ကေစ်လမ်းင်္စ်ဖွင့်ပွဲ အမျိုးင်္ားလွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌ တက်ရောက်

The Global New Light of Myanmar, 16 June 2019
နဆာက်လုြ်နရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ကရင်ပြည်ေယ် နကာ့ကရိတ်ြရိုင်မှ တာဝေ်ယူနဆာင်ရွကန
် သာ ပမဝတီ- ရဝါရလကွေ်ကရစ်လမ်းသစ်
ဖွင့်ြွအ
ဲ ြမ်းအေားကို ယမေ်နေ့ကပြုလုြ်ရာ အမျိုးသားလွှတ်နတာ်ဉက္ကဌမေ်းဝင်းြိုင်သေ်း တက်နရာက်ဖွင့်လှစ်နြးြဲသ
့ ည်။
အေမ်းအနားင်္ို့ ရောက်လုပ်ရေးဝန်ကကီးဦးဟန်ရဇာ်၊ ကေင်
ဖပည်နယ်ဝန်ကကီးေျုပ် ရေါ်နန်းေင်ရထွးဖမင့်၊ ကေင်ဖပည်နယ်လွှတ်
ရတာ်ဥက္ကဌ ဦးရစာေျစ်ေင်နှင့် ကေင်ဖပည်နယ်ဝန်ကကီးများ၊ ေီမို
ကရေစီအကျိုးဖပုကေင်တပ်မရတာ်မှ ရစာမူရေှး၊ လွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနေိုင်ောအကကီးအကဲများ၊ဖပည်နယ်၊ ေ
ရိုင်၊ ဖမို့နယ်အေင့်တာဝန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရေင်္ေံတိုင်းေင်းင်္ား
ဖပည်င်္ူများ၊ ဖိတ်ကကားထားရင်္ာဧည့်င်္ည်ရတာ်များ၊ တိုင်းေင်း
င်္ားရိုးောအကအဖွ့ဲများ တက်ရောက်ကကင်္ည်။
အေမ်းအနားတွင် အမျိုးင်္ားလွှတ်ရတာ်ဥက္ကဌ မန်းဝင်းေိုင်င်္န်း
က အဖွင့်အမှာစကားရဖပာကကားော၌ ယရန့ဖွင့်လှစ်င်္ည့် ဖမဝတီ
-ရဝါရလလမ်းင်္ည် ယေင်က ရဖမလမ်းနှင့် အမာေံလမ်း အေင့်င်္ာေှိောမှ ယေုအေါ ကွန်ကေစ်လမ်းနှစ့် ကတ္တောလမ်းအေင့်င်္ို့
တိုးမမင့် ရောင်ေဝက်ရပးနိုင်ေဲဖ့ ပီ ဖဖစ်ပါရကကာင်း၊ ဖမဝတီ-ရဝါရလလမ်းင်္ည် ရင်္ာင်ေင်းဖမစ်အရနာက်ဘက်ကမ်းနှင့် ရေါနရတာင်
တန်းအရေှ့ဘက်ဖေမ်းတွင် တည်ေှိင်္ည့်အတွက် နယ်စပ်ဖွဖံ့ ဖိုးရေးအတွက် အရေးပါင်္ည့်လမ်းတစ်လမ်းဖဖစ်ပါရကကာင်း၊ ဖမဝတီရဝါရလလမ်းင်္ည် ထိုင်း-ဖမန်မာနယ်စပ်တစ်ရလျှာက် ဖဖတ်င်္န်းရဖာက်လုပ်ထားဖေင်းဖဖစ်င်္ည့်အတွက် နယ်စပ်ရေင်္တစ်ရလျှာက်
ရနထိုင်ကကင်္ည့် ရေင်္ေံဖပည်င်္ူများအတွက် အလွန်အရေးပါင်္ည့် လမ်းတစ်လမ်းဖဖစ်င်္ကဲင်္
့ ို့ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် ကုန်စည်ကူးင်္န်း
ရောင်းဝယ်ောတွင်လည်း လမ်းပန်းေက်င်္ွယ်ရေးရကာင်းမွန်င်္ွားင်္ည့်အတွက် ကူးင်္န်းရောင်းဝယ်နိုင်ကကမည်ဖဖစ်ပါရကကာင်း၊ နိုင်
ငံရတာ်အရနဖဖင့် ဖမဝတီ- ရဝါရလလမ်းကို ကွနက
် ေစ်လမ်းအဖဖစ် ရောင်ေွကန
် ိုင်ေန် ေန်ပံုရငွများေွင့်ဖပုရပးေဖေင်းင်္ည် ကေင်ဖပည်
နယ်အတွင်း လမ်း၊ တံတား အရဖေေံအရောက်အဦးများ တိုးတက်ဖပီး ရေင်္ေံတိုင်းေင်းင်္ားဖပည်င်္ူများ၏ လူမစ
ှု ီးပွားဘဝများ တိုး
တက်ဖမင့်မားလာေန်ဖဖစ်ပါရကကာင်း ရဖပာကကားေဲင်္
့ ည်။
ထို့ရနာက် ရောက်လုပ်ရေးဝန်ကကီးဌာန ဖပည်ရထာင်စဝ
ု န်ကကီးဦးဟန်ရဇာ်က ယရန့ဖွင့်လှစ်င်္ည့် ဖမဝတီ-ရဝါရလလမ်းင်္ည် ဖမဝတီ
ဖမို့မှ ရဝါရလဖမိုင်ကို ေက်င်္ွယ်ထားရင်္ာလမ်းရကကာင်းဖဖစ်ဖပီး အေှည် ၄၄ မိုင် ၇ ဖာလံုံေှည်လျားဖပီး ယေင်က ၁၂ မိုင်င်္ာ ကတ္တော
လမ်းအဖဖစ်ေှိေဲေ
့ ာ ကျန်င်္ည့် ၃၂ မိုင် ၇ဖာလံုံေန့်င်္ည် အမာေံလမ်းအေင့်င်္ာ ေှိပါရကကာင်း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မစ
ှ ၍
၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိေေှိင်္ည့် ဖပည်နယ်ရငွလံုးရငွေင်းေန်ပံုရငွ ရငွကျပ် ၈၈၀၇ ေင်္မ ၀၄ င်္န်းနှင့် ၁၈ ရပအကျယ်
ကွန်ကေစ်လမ်းအဖဖစ် ရောင်ေွကရ
် ပးေဲပ
့ ါရကကာင်း၊ ထို့အဖပည် ဖမဝတီ-ရဝါရလလမ်းတစ်ရလျှာက် ရပ ၅၀ ရအာက် ကွန်ကေစ်တံ
တား ၅၁ စင်း၊ ရပ ၁၈၀ အထက် တံတားတစ်စင်းနှင့် ကွန်ကေစ်ရေပပန် ၆၄ စင်းကိုလည်း တည်ရောက်ရပးနိုင်ေဲပ
့ ါရကကာင်း၊ ဖမန်မာ
နိုင်င၏
ံ လမ်း၊ တံတားများကို အေင့်မီဖွဖံ့ ဖိုးတိုးတက်ရစေန်နှင့် င်္ယ်ယူပို့ရောင်ရေးစေိတ်နှင့် အေျိန်ကို ရလျှာ့ေျနိုင်ေန် ေည်မှန်း
ထားရကကာင်း ရဖပာကကားေဲင်္
့ ည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/amyotha-hluttaw-speaker-inaugurates-myawady-wawlayconcrete-road-in-kawkareik/
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နေရာ ၅ နေရာကို အမျိုးသားဘူမိနေဒြေ်းပြုများအပဖစ် သတ်မှတ်ထားရှိမည်

Myanmar Times, 14 June 2019
မန္တရလး၊ ေှမ်းဖပည်နယ်၊ ကေျင်ဖပည်နယ်၊ ကေင်ဖပည်နယ်နှစ့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေှိ ရနော ၅ ေုကို အမျိုးသားဘူမိနေဒြေ်းပြုများအပဖစ်
သတ်မှတ်ထားရှိမည်ပဖစ်နကကာင်း ပမေ်မာနိုင်ငဘ
ု ူမန
ိ ေဒအသင်းမှ စီမက
ု ိေ်းနြါင်းနဆာင် ဦးသေ်းထွေ်းက နပြာြဲ့သည်။
ထိုနေရာများမှာ မန္တနလး နကျာက်ြေ်းနတာင်းပမို့ရှိ ြုြ္ပါးနတာင်၊
ကြျင်ပြည်ေယ်ရှိ အင်းနတာ်ကကီးကေ်၊ ရှမ်းပြည်ေယ်နတာင်ြိုင်းရှိ
အင်းနလးကေ်၊ စစ်ကိုင်းရှိ တွင်းနတာင်နှင့် ကရင်ပြည်ေယ်ရှိ ဇွဲ
ကြင်နတာင်တို့ပဖစ်ကကသည်။ နကာ်မတီမှ ြုြ္ပါးနတာင်ကို အမျိုး
သားဘူမိနေဒြေ်းပြုအပဖစ်
ယြုနှစ်ကုေ်တွင်နကကပငာမည်ပဖစ်
သည်။

“ကျွေ်နတာ်တို့ ြုြ္ပါးနတာင်ကို သုနတသေအရင်လုြ်မလို့ြါြဲ၊
ကျွေ်နတာ်တို့ ကုနကာင်းနထာက်မစွာေဲ့ ဒီနေရာ ၅ ြုကို အကုေ်
သုနတသေလုြ်ဖို့ ပမေ်ပမေ်စီစဉ်နိုင်ေဲပ
့ ါတယ်။ ကျွန်တာ်တို့ ရလ့
လာမှုရတွလုပ်ဖပီးပါဖပီ။ ြုြ္ပါးနတာင် အမျိုးသားဘူမိနေဒြေ်းပြုအ
တွက် စီမြ
ု ေ့်ြွဲနရးနကာ်မတီတစ်ရြ်ဖ့ွဲစည်းြဲြ
့ ါတယ်။ အများစု
ကနတာ့ နဒသြုနတွြါြဲ။ ဘတ်ဂျက်လည်းတင်ထားပြီးြါပြီ၊ ကျ
မလာနသးြါဘူး ”ဟု ဦးသေ်းထွေ်းကနပြာြဲသ
့ ည်။
ပုပ္ပါးရတာင်ဝန်းကျင်ေှိ င်္ဘာဝင်္ံယံဇာတများကို စနစ်တကျထိန်းင်္ိမ်းနိုင်ေန်အတွက် ပုပ္ပါးရတာင် UNESCO နှင့် အမျိုးင်္ားဘူမိ
ရေေပန်းဖေံရကာ်မတီကို ယေင်လတွင် ဖွ့စ
ဲ ည်းေဲင်္
့ ည်။

“ပုပ္ပါးဖပီးတဲရ
့ နာက် ပုဂမ
ံ ှာေှိတဲ့ စီမက
ံ ိန်းကို ေက်လက်လုပ်ရောင်ပါမယ်၊ ဘာရကကာင့်လဲေိုရတာ့ ပုဂက
ံ ရေှးရဟာင်းယဉ်ရကျးမှုအ
ရမွအနှစ်ရတွက ပုပ္ပါးကဘူမရ
ိ ေေအရမွအနှစ်ရတွနဲ့ ေက်စပ်မေ
ှု ှိရနပါတယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့ င်္ူတို့ကို

ဘူမိရေေပန်းဖေံအဖဖစ်အတူ

ရပါင်းစည်းနိုင်မယ်ေိုေင် ကမ္ဘာရကျာ်င်္ွားမှာပါ။ လုပ်ငန်းေိုင်ောလုပ်ရောင်မရ
ှု တွကို UNESCO က ေျမှတ်ထားတဲအ
့ တိုင်း ကျွန်
ရတာ်တို့လုပ်ရောင်မှာပါ ”ဟု ဦးင်္န်းထွန်းက ရဖပာေဲင်္
့ ည်။
အမျိုးင်္ားဘူမရ
ိ ေေပန်းဖေံဟုအမည်င်္တ်မှတ်ထားင်္ည့်ရနော ၅ေုတွင် ဘူမရ
ိ ေေေိုင်ောအဂသါေပ်များ၊ အရောက်အဦးများ၊
ရကျာက်ဖဖစ်ရုပ်ကကင်းများ၊ ရေှးရဟာင်းဘာင်္ာရေးေိုင်ောယံုံကကည်မမ
ှု ျားနှင့် ရေှးရေတ်လူများ၏ရနထိုင်မပ
ှု ံုစံများကို ဖပင်္ထားမည်
ဖဖစ်င်္ည်။

https://www.mmtimes.com/news/five-areas-be-designated-national-geology-parks.html
လက်လီ၊လက်ကားကဏ္ဍတွင် စိတ်ဝင်စားမှုများေက်လက်ဖမင့်တက်ရန

Myanmar Times, 18 June 2019
ဖမန်မာနိုင်ငေ
ံ င်းနှီးမမုပ်နှံမရ
ှု ကာ်မေှင်ရကကဖငာမှုနှစ်နှစ်ေန့်ကကာဖပီးရနာက် ကူးင်္န်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနင်္ည် ဖပည်ပလက်လီ
လက်ကားကုမ္ပဏီ ၉ ေုကို နိုင်ငတ
ံ ွင် ရောင်ေွကေ
် ွင့်ဖပုရပးေဲင်္
့ ည်။ ထိုေင်းနှီးမမုပ်နှံင်္ူများမှာ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ ယူအက်စ်၊ စင်ကာပူနှင့်
နယ်င်္ာလန်နိုင်ငတ
ံ ို့ဖဖစ်ကကင်္ည်။
ဖပည်ပကုမ္ပဏီ ၉ ေုင်္ည် လွန်ေဲရ
့ င်္ာနှစ်နှစ်က အစိုးေမှ လက်လီ
လက်ကားရစျးဖွင့်င်္ည့် တစိတ်တရေင်္အဖဖစ် အာဏာပိုင်များမှ
၎င်းတို့ကို မီးစိမ်းဖပေဲဖ့ ေင်းဖဖစ်င်္ည်။ ဖမန်မာနိုင်ငေ
ံ င်းနှီးမမုပ်နှံမရ
ှု ကာ်
မေှင်က နိုင်ငဖံ ေားင်္ားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကန့်င်္တ်မမ
ှု ေှိ
ေွင့်ဖပုရပးေဲင်္
့ ည်။
ထိုကုမ္ပဏီများတွင် Mycare Unicharm Co ၊

Otsuka
Pharmaceutical ၊ DKSH ၊ Toyota Tsusho ၊ Unilever ၊
Mega Lifesciences ၊ NTT Com Myanmar စင်္ည်တို့င်္ည်
ယေုရနာက်ေံုးကူးင်္န်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၏ ေွင့်ဖပုမှုကို
ရစာင့်ေိုင်းရနင်္ည်။
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ထုတ်ကုန်များမှာ ကရလးပစ္စည်းများနှင့် အလှအစ္စည်းများမှင်္ည် ရင်္ာက်ရေများအထိပါဝင်င်္ည်။
ထိုအရတာအတွင်း ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ ေတ်ေျ် ၊ စင်ကာပူနှင့် ဖပည်တွင်းေင်းနှီးမမုပ်နှံင်္ူများအတွင်း ၅ပွင့်ေိုင်ပူးတွဲေင်းနှီးမမုပ်နှံမမ
ှု ျား လက်
ေံေေှိေဲင်္
့ ည်။ ၎င်းတို့မှာ Pacific Andaman (SEA) ၊ AEON Orange ၊ Asahi Loi Hein ၊ Unilever EAC Myanmar ၊ Wilmar

Myanmar Edible Oils တို့ဖဖစ်ကကင်္ည်။
ကုမ္ပဏီအင်္စ်များင်္ည် ဖပည်တွင်းကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်မည်ဖဖစ်င်္ည်၊ ယင်းတို့မှာ City Mart Holdings ၊

Myanmar Agribusiness Public Corporation ၊ Myanmar R F S Company ၊ NCX Myanmar တို့ဖဖစ်ကကင်္ည်။
ေင်းနှီးမမုပ်နှံင်္ူအများအဖပားက ကျွန်ရတာ်တို့ရံုးမှာ လက်လီလက်ကားစီးပွားရေးရတွအရကကာင်း လာရောက်ရတွေ
့ ံုရေွးရနွးေဲက့ က
ပါတယ်။ ဖမန်မာနိုင်ငေ
ံ င်းနှီးမမုပ်နှံမရ
ှု ကာ်မေှင်ကလည်း ဖပည်တွင်းရစျးကွက်မှာ ေင်းနှီးမမုပ်နှံဖို့ ဖပည်ပေင်းနှီးမမုပ်နှံင်္ူရတွေဲ့ စိတ်ဝင်
စားမှုနဲ့ အေိုဖပုေျက်အေျို့ရတွ လက်ေံေေှိရနပါတယ်။ ေက်လက်ဖပီး ရကာ်မေှင်က ကျန်ေှိရနတဲ့ကုမ္ပဏီရတွကို ဖမန်မာနိုင်ငေ
ံ င်းနှီး
မမုပ်နှံမရ
ှု ကာ်မေှင်ကဥပရေရအာက်ကရန ေက်လက်ေင
ွ ့်ဖပုင်္ွားမှာပါဟု ေင်းနှီးမမုြ်နှုမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေညွှေ်
ကကားနရးမှူးြျုြ်ဦးသေ့်စင်လွင်ကနပြာြဲသ
့ ည်။

https://www.mmtimes.com/news/interest-retail-wholesale-sector-continues-unabated.html
အြန္လိုင္းေပၚတြင္လူသံုးကုန္ပစၥည္းမမွန္မကန္ေရာင္းခ်မွႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္

Digial

Economy

Asscociation

တစ္ရပ္ကိုဖြ႕ဲ

စည္းသြားမည္

Myanmar Business Today, 19 June 2019
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တို႔တို႔ပူးေပါင္းျပီး အြန္
လိုင္းေပၚ တြင္လူသံုးကုန္ပစၥည္းမမွန္မကန္ေရာင္းခ်မွႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ Digial Economy Asscociation တစ္ရပ္ကို ဖြ႕ဲ စည္း
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Online Shopping လုပ္ငန္းအေရအတြက္ကို စာရင္းျပဳစု
ျခင္း၊

လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား

မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရးအတြက္
ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ

သိရ

သည္။
အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ေစ်းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အေရအတြက္မွာလည္း
အဆမတန္မ်ားျပားေနရာမမွန္မကန္အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအ
တြက္ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားမွာလည္း ရွိလာသည္။
အြန္လုိင္းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိတရား၀င္မွတ္ပံုတင္မရွိေသးသည္႔အတြက္ ေရာင္းမွာ၀ယ္မွာအေျခအေနအ
တြက္ တိုင္ၾကားရာတြင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုစိစစ္ရန္ E-commerce Law တစ္ရပ္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ျပဌာန္းရန္လိုအပ္ျပီး လက္ရွိဥပေဒမူ ၾကမ္းအ
ဆင့္ေရးဆြလ
ဲ ်က္ရွိသည္။
" ဥပေဒရွိျပီး ဥပေဒျပဌာန္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ကိုင္တာက ပိုေကာင္း တယ္ ။ ဒါမွစားသံုး သူအကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္လည္း
အက်ိဳးရွိမွာပါ" ဟု စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ Face Book လူမွႈကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳကာ ေစ်းအေရာင္းအ၀ယ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ လက္မွႈပစၥည္း ၊
ေရွးေဟာင္းပစၥည္း၊ အသံုးျပဳျပီး ဖုန္းကြန္ပ်ဴတာမွအစ ေမာ္ေတာ္ကားအထိ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းလ်က္ရွိသည္။
ယင္းအတြက္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ရန္ အလြယ္ကူဆံုး ပလတ္ေဖာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္လက္ခံလာၾကသကဲ့သို ႔ တဖက္တြင္လည္း
တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်မွႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက တရား၀င္တင္သြင္းေရာင္း
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ခ်သူမ်ားအတြက္

နစ္နာမွႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျမန္မာနို္င္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ

တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက

ဆိုသည္။

https://www.mmbiztoday.com/articles/digital-economy-association-license-online-shops
တရုတ်ရစျးကွကတ
် ွင် ဖမန်မာ့ငရုတ်င်္ီး ဝယ်လိုအား ဖမင့်တက်ရန

Myanmar Times, 20 Jun 2019
တရုတ်နိုင်ငမ
ံ ှ ဖမန်မာနိုင်င၏
ံ ငရုတ်င်္ီး ဝယ်လိုအားဖမင့်တက်လာမှုရကကာင့် ဖမန်မာနိုင်င၏
ံ ငရုတ်င်္ီး ဖပည်ပတင်ပို့မင်္
ှု ည့် လွန်ေဲ့
ရင်္ာနှစ်နှစ်အတွင်း င်္ိင်္ိင်္ာင်္ာဖမင့်တက်လာေဲင်္
့ ည်ဟု စားင်္ံုံးင်္ူများရေးောဌာနေုတိယညွှန်ကကားရေးမှူးေျုပ်ဖဖစ်င်္ူ ဦးရအာင်
မန်းက တနလသာရန့တွင် ရဖပာကကားေဲင်္
့ ည်။

“ကျွန်ရတာ်တို့ ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ေက်
အထိ ဖပည်ပတင်ပို့မှု တန်ေျိန် ၃၀၀၀၀ ကရန ၄၀၀၀၀ အထိ
တိုးလာဖို့ ရမျှာ်မှန်းထားပါတယ်။ ကျွန်ရတာ်တို့ လက်ေှိ
ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၂၃၀၀၀ တန်ေျိန် ရကျာ်ဖပည်ပတင်ပို့ေဲဖ့ ပီး ယူ
အက်စ်ရေါ်လာ ၂၁ င်္န်း ေှာရဖွနိုင်ေဲ့ပါတယ်၊ လွန်ေဲတ
့ ဲန
့ ှစ်
ရတွတုန်းက တန်ေျိန် အနည်းငယ်င်္ာတင်ပို့နိုင်တာပါ ” ဟု
၎င်းကရဖပာေဲင်္
့ ည်။
တရုတ်င်္ို့ င်္ီးနှံအရဖမာက်အများ တင်ပို့ရနရင်္ာရကကာင့်
လက်ေှိတွင် ရေင်္ေံများင်္ည် ငရုတ်င်္ီးမှုန့်အရဖောက်လှန်း
ရင်္ာရေင်္ေံများင်္ည် ကုန်ကကမ်းပစ္စည်းများေှာေန်အေက်
ရတွ့ရနင်္ည်။ တရုတ်လယ်င်္မားများင်္ည်လည်း ပျိုးပင်
များေှာရဖွဖေင်းနှင့် ရစျးနှုန်းတက်ေန်အရဖပးအလွှားကကိုးစား
ရနကကင်္ည်။

“ငရုတ်င်္ီးထွက်မတ
ှု န်ေျိန် ၅၀၀၀၀ ရကျာ်ေိုတာ တကယ့်ကို ဖမင့်တက်လာတာပါပဲ။ ေီထဲက တစ်ဝက်ကို တရုတ်ကို တင်ပို့ပါတယ်။
ဖမန်မာနိုင်ငမ
ံ ှာ ပို့ကုန်င်္ီးနှံ ၅၇ မျိုးေှိဖပီး ငရုတ်ကရတာ့ ၁၈ရနောယူထားပါတယ်။ အပူပိုင်းရေင်္ရတွမှာ ငရုတ်ပင်ရတွမှည့်လာဖို့
တစ်လကကာပါတယ်။ တစ်ဧကမှာ ၁၂၈၀၀ ကီလိုဂေမ်ကရန ၁၆၀၀၀ ကီလိုဂေမ်အတွင်း ေေှိတဲ့လယ်င်္မားရတွေှိပါတယ်၊ ေါရကကာင့်
ကွာလတီင်္ာရကာင်းရကာင်းေမယ်ေိုေင် င်္ူတို့အဖမတ်များများေဖို့အေွင့်အလမ်းေှိပါတယ်” ဟု ၎င်းကရဖပာေဲ့င်္ည်။
ဌာန၏စာေင်းဇယားများအေ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ငရုတ်တန်ေျိန် ၁၃၄၈ တန်နှင့် ငရုတ်ရဖောက် တန်ေျိန် ၆၃၀၀ တန် ကို တ
ရုတ်င်္ို့တင်ပို့နိုင်ေဲင်္
့ ည်။ ၂၀၁၇- ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ငရုတ်တန်ေျိန် ၅၄၇၉ တန်နှင့် ငရုတ်ရဖောက်တန်ေျိန် ၃၀၀၀ တန်ရကျာ်ကို
တင်ပို့နိုင်ေဲင်္
့ ည်။
ယေုနှစ်တွင် ငရုတ်တန်ေျိန် ၁၄၉၃၄ တန်နှင့် ငရုတ်ရဖောက်တန်ေျိန် ၂၃၄၀၀ တန်ကို တရုတ်င်္ို့တင်ပို့ေဲင်္
့ ည်။

https://www.mmtimes.com/news/chinas-chilli-pepper-demand-rising.html

ရဖမနှင ့် ပ စ္စည ်း ဥစ္စာ
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း ဧကေပါင္း ၆၂၇၁၄၉ ဧက အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမူမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္

Myanmar Business Today, 17 June 2019
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း ဧကေပါင္း ၆၂၇၁၄၉ ဧက အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမူမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း
မႏၲေလး တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ ေမာင္ကMandalay International Trade Fair & Business Fourm 2019 ၂ဝ၁၉
အခမ္း အနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''မႏၲေလးမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ ဆိုရင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ ႔ေအာင္ လုပ္ေပးပါ့ မယ္။ ေျမလိုခ်င္ရင္လည္း ရွာေပးမယ္။ ဒါက
မႏၲေလးတုိင္းအတြက္ သာမက ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအတြက္ ဒုတိယအင္ဂ်င္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုး ကို
ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ ေမာင္က ေျပာသည္။
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ထို႔ျပင္မႏၲေလးတိုင္း စီမံကိန္းငါးခု၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။
စီမံကိန္းငါးခုမွာ မႏၱေလးတုိင္းရွိ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိ က ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီ
မံကိန္း၊ New Star Light Group စီမံကိန္း ၊ အမရ
ပူရၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ေရတံခြန္ေတာင္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၊ New
Mandalay Resort City

စီမံကိန္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိ က အ
က်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူမႈ
မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိသည့္ အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေႀကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က
ထည့္ေျပာသည္။
မႏၲေလးတုိင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိက ျဖတ္သန္းသြားလာရသည့္ ကုန္သြယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္း ငါးခုရွိေနသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိ ပါလမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ အာဆီယံလမ္းပိုင္းဆံုရာ
အျပင္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္ကု္ သြယ္ေရးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းသြား
လာရသည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၇ ခုမွ လုပ္သား
၂၁၂၇ဦး ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွႈ လုပ္ငန္း ၁၄ ခုမွ လုပ္သား ၁၆၄၈ ဦး စုစုေပါင္း လုပ္သား ၃၇၇၅ ဦးကို အလုပ္ကိုင္အခြင့္
လမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္အစမွ ေမလဆန္းအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၄ ဘီလီယံဝင္ေရာက္ထား
ၿပီးကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၅ သန္း မွာ ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ စက္မႈ က႑အတြက္ကန္ေဒၚလာ ၆၆၈သန္း ၊
အျခား ဝန္ေဆာင္မွႈက႑မ်ားမွ ကန္ေဒၚလာ ၂၇၄ သန္း အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

https://www.mmbiztoday.com/articles/over-600000-acres-available-land-mandalay

တေားဥပရေနှင ့် အ ုပ ် ေ ျုပ် မ ှု
နိုင်ငရ
ံ တာ်အတိုင်ပင်ေန
ံ ှင့် င်္မ္မတ ၂၀၂၀ ရေွးရကာက်ပွဲ ဝင်ဖပိုင်မည်

Myanmar Times, 12 June 2019
နိုင်ငရ
ံ တာ်အတိုင်ပင်ေပ
ံ ုဂ္ဂိုလ်ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်နှင့် င်္မ္မတဦးဝင်းဖမင့်င်္ည် ၂၀၂၀ ေုနှစ်ရေွးရကာက်ပွကဲ ကီးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်
ပြိုင်မည်ဖဖစ်ရကကာင်း အမျိုးင်္ားေီမိုကရေစီအဖွ့ဲေျုပ်မှ ရဖပာရေးေိုေွင့်ေှိင်္ူ ဦးမျိုးညွန့်က စရနရန့၌ ရနဖပည်ရတာ်တွင်ကျင်းပင်္ည့်
ပါတီအလုပ်အမှုရောင်ရကာ်မတီအစည်းအရဝးတွင် ရဖပာကကားေဲင်္
့ ည်။
ကျွန်ရတာ်တို့ ၂၀၂၀ရေွးရကာက်ပွကဲ ကီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်မှာပါ၊ အရကကာင်းကရတာ့ ကျွန်ရတာ်တို့နိုင်ငံရတာ်တာဝန်ကိုေက်
လက်ထမ်းရောင်ေျင်လို့ပါ ဟု ၎င်းက ရဖပာေဲင်္
့ ည်။
နိုင်ငရ
ံ တာ်အတိုင်ပင်ေန
ံ ှင့် င်္မ္မတင်္ည် ၎င်းတို့၏မဲေန္ဒနယ်များတွင် စည်းရံုံးရေးေင်းေန်လုပ်ပိုင်ေွင့်ေှိရင်္ာ်လည်း နိုင်ငတ
ံ ဝန်းတွင်
စည်းရံုံးရေးေင်းေျင်င်္ည်ေိုပါက ၎င်းတို့၏လက်ေှိောထူးများမှ နှုတ်ထွက်ရပးေန်လိုင်္ည်။

NLD င်္ည် ရေွးရကာက်ပွကဲ ကီးအား လွတ်လပ်ဖပီးတေားမျှတမှုေှိင်္ည့်ရေွးရကာက်ပွအ
ဲ ဖဖစ်ဖပုလုပ်မည်ဖဖစ်ဖပီး အကျင့်ပျက်ဖေစားမှုမေှိ
ဘဲအနိုင်ေေန် ကကိုးစားရောင်ေွကမ
် ည်ဖဖစ်ရကကာင်းဦးမျိုးညွန့်ကေိုင်္ည်။

https://www.mmtimes.com/news/state-counsellor-and-president-will-run-2020-elections-nld-official.html

8

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

လွှတ်ရတာ်၏ဖွ့စ
ဲ ည်းပံုံအရဖေေံဥပရေဖပင်ေင်ရေးအဖွ့မ
ဲ ှ အရဖေေံဥပရေဖပန်လည်င်္ံုးင်္ပ်ဖေင်း ဖပီးစီး

The Irrawaddy, 14 June 2019
ဖပည်ရထာင်စလ
ု ွှတ်ရတာ်၏ အရဖေေံဥပရေဖပင်ေင်ရေးရကာ်မတီင်္ည် ဖဖစ်နိုင်ရဖေေှိင်္ည့်ဖပင်ေင်မမ
ှု ျားဖပုလုပ်ေန်အတွက် အရဖေေံ
ဥပရေတစ်ေလ
ု ံုးအား ဖပန်လည်င်္ံုးင်္ပ်ဖေင်းကို ကကာင်္ာပရတးရန့တွင် အဖပီးင်္တ်ဖပီးစီးေဲင်္
့ ည်။
အမျိုးင်္ားေီမိုကရေစီအဖွ့မ
ဲ ှ
အထက်လွှတ်ရတာ်အမတ်
တစ်ဦးဖဖစ်င်္ူ ရကာ်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးဖမတ်ညဏ်စိုးက
လည်း
ဖွ့ဲစည်းပံုံအရဖေေံဥပရေတွင်ပါဝင်င်္ည့်အမျိုးမျိုး
ရင်္ာဖပဋ္ဌာန်းေျက်များကို ပယ်ဖျက်ဖေင်း၊ ဖပင်ေင်ဖေင်း၊ ထည့်
င်္ွင်းဖေင်းနှင့် ထိန်းင်္ိမ်းဖေင်းစင်္ည်တို့ကို လုပ်ရောင်ေန်
အစီေင်ေစ
ံ ာတွင် အကကံဖပုထားင်္ည်။နိုင်ငရ
ံ ေးပါတီများမှ
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များစုစု
ရပါင်း ၄၅ မှ ဖပုစုထားဖပီး အဖွ့မ
ဲ ှ အေန်း ၁၅ ေုကို ဖပန်လည်
င်္ံုံးင်္ပ်ေဲင်္
့ ည်။ ယင်းအဖပင် အေွန်ရကာက်ေဖံ ေင်း၊ ဖပည်
နယ်နှင့်တိုင်းရေင်္ကကီးဥပရေရေးောများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ေရေင်္များနှင့်အဖေားရေါင်းစဉ်များလည်း ြါဝင်သည်။
ရကာ်မတီအတွင်းရေးမှူးမှ လွှတ်ရတာ်င်္ို့ အစီေင်ေစ
ံ ာတင်င်္ွင်းဖပီးရင်္ာအေါ ရကာ်မတီ၏အရင်္းစိတ်အေျက်အလက်များရတွေ
့ ှိမှု
ကို လူထုအား ထုတ်ဖပန်မည်ဖဖစ်င်္ည်။ ရကာ်မတီအစည်းအရဝး၏အရင်္းစိတ်အေျက်အလက်များအား ထုတ်ဖပန်မမ
ှု ဖပုေန် တား
ဖမစ်ထားင်္ည်။
ရဖပာင်းလဲေန် အေိုဖပုလာင်္ည်များကို တပ်မရတာ်မှ ေီတိုအာဏာင်္ံုံး၍ ဖငင်းပယ်နိုင်ရင်္ာပုေ်မတစ်ေင်္
ု ည် ဖွ့စ
ဲ ည်းပံုံတွင် အဖငင်း
ပွားဖွယ်ောအများေံုံးထဲမှ တစ်ေဖု ဖစ်င်္ည်။

“အံ့ကင်္စောရတာ့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဥပရေအရကကာင်းအောကျွမ်းကျင်င်္ူရတွ ဖမန်မာနိုင်ငေ
ံ ဲဖ
့ ့ွစ
ဲ ည်းပံုံအရဖေေံဥပရေဟာ ယရန့ကမ္ဘာရပါ်
မှာ အတင်းကကပ်ေံုးပါပဲလို့ ရကကဖငာဖူးပါတယ်” ဟု ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်က ရဖပာေဲင်္
့ ည်။
https://www.irrawaddy.com/news/burma/parliaments-constitution-amendment-panel-completes-reviewcharter.html

ဖငိမ ်း ေျမ်း ရေးနှင ့် ဖပန်လ ည် ေ င် က ကားရစ့ရ ေး
ဖငိမ်းေျမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ်များရေွးရနွးေန် NCA အပစ်ေပ်တိုင်းေင်းင်္ားလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရေး ရေါင်းရောင်ကိုယ်စားလှယ်
များ ေျင်းမိုင်တွင် ရတွေ
့ ံု

Network Media Group, 8 June 2019
NCA စာေျူပ် အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု ပိုမိုအားရကာင်းလာရစေန် နှင့် ဖငိမ်းေျမ်ရေး လုပ်ငန်းစဥ် တစ်စို့ရနမှုများ ရကျာ်လွှာနိုင်ေန်
NCA အပစ်ေပ် တိုင်းေင်းင်္ား လက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရေး ရေါင်းရောင်ကိုယ်စားလှယ်များ ယရန့ အစည်းအရဝး စတင်ကျင်
းပရနင်္ည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ေျင်းမိုင်ဖမို့တွင် င်္ံုံးေက်ကကာ ကျင်းပမည့် အစည်းအရဝးနှင့် ပတ်င်္က်၍ “ ေီ ဖငိမ်းေျမ်းရေးလုပ်ငန်းစဥ် အရကာင်အ
ထည်ရဖာ်မှုမှာ ကျရနာ်တို့ တစ်စို့ရနတဲ့ အရကကာင်းအောရတွ ရကျာ်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကို ေီ စုစည်းမယ်။ အရကကာင်းအောရတွ
ကျရနာ်တို့ စုစည်းမယ်၊ အဲ့ေါဖပီးဖပီေို NCA အရကာင်ထည် ရဖာ် မုှရပါ့၊ NCA အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုနဲ့ ပတ်င်္က်ဖပီးရတာ့မှ
ပိုမိုေိုင်မာတဲ့ NCA အရကာင်အထည် ရဖာ်မှုရပါ့ရနာ်Bilateral င်္ရဘာတူညီေျက်အပါအဝင် ေီ NCA အရကာင်အထည်ရဖာ်မှုကို
ပိုမိုေိုင် မာအားရကာင်းရအာင် ရောင်ေွက်င်္ွားရေးရပါ့။ ”ဟု အဖွ့ရ
ဲ ေါင်းရောင်ဖဖစ်င်္ည့် ဖမန်မာနိုင်ငံလံုး ေိုင်ော ရကျာင်းင်္ားများ
ေီမိုကေက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ေုဥက္ကဋ္ဌ ေဲရဘာ်မျိုးဝင်း မှ ရဖပာင်္ည်။
အစည်းအရဝး၌ တစ်နိုင်ငံလံုး ပစ်ေတ်တိုက်ေိုက်မှု ေပ်စဲရေး င်္ရဘာတူစာေျုပ် NCA အဖွ့၏
ဲ စတုတ္တအကကိမ်ရဖမာက် ပထမပိုင်း
ညီလာေံ အစည်းအရဝး ေံုံးဖဖတ်ေျက်များထဲမှ တစ်စို့ရနင်္ည့် ဖငိမ်းေျမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ်များ၏ အေျက်တေျို့ကို ရေွး ရနွးင်္ွား
ေန်ေှိင်္ည်ဟု င်္ိေင်္ည်။
တေက်ထဲမှာပင် NCA အပစ်ေပ် ၁၀ ဖွ့၏
ဲ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီပါဝင်ရင်္ာ ယေုအလုပ်အဖွ့ဲ အစည်းအရဝးတွင် ရေါင်းရောင်
ကိုယ်စားလှယ် အားလံုံးင်္ရဘာတူညီနိုင်င်္ည့် ဘံုံင်္ရဘာထား များကိုလည်း စုစည်းေယူင်္ွားမည်ဟု ေဲရဘာ် မျိုးဝင်းမှ ေက်
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ရဖပာင်္ည်။
အစည်းအရဝးမှ ေေှိလာင်္ည့် အေျက်များအား NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားင်္ည့် တိုင်းေင်းင်္ား လက်နက်ကိုင် အဖွ့အ
ဲ စည်းများ၏
ဖငိမ်းေျမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ် ဦးရောင်အဖွ့ဲ PPST င်္ို့ တင်ဖပ၍ ဖငိမ်းေျမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ်များ ေက်လက်အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ေန်
ရောင်ေွက်င်္ွားမည်ဟု င်္ိေင်္ည်။
တစ်နိုင်ငံလံုး ပစ်ေတ်တိုက်ေိုက်မှု ေပ်စဲရေး င်္ရဘာတူစာေျုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားင်္ည့် တိုင်းေင်းင်္ား လက်နက်ကိုင်
အဖွ့အ
ဲ စည်းများ၏ စတုတ္ထအကကိမ်ရဖမာက် ထိပ်င်္ီးရေါင်းရောင်များ အစည်းအရဝး(ပထမပိုင်း) တွင် လက်ေှိတစ်ေို့ရနင်္ည့်
နိုင်ငံရေး ရေွးရနွးမှုများကို ရကျာ်လွှားနိုင်ေန် အစိုးေနှင့် ရတွ့ေံုရေွးရနွးမည့် ရေွးရနွးညှိနိှုင်းရေးအဖွ့န
ဲ ှင့် လက်နက်ကိုင်
အဖွ့အ
ဲ စည်းများ အားလံုံး ပါဝင်နိုင်င်္ည့် စုဖ့မ
ွဲ ှုတစ်ေုကို ဖွ့စ
ဲ ည်းနိုင်ေန် အလုပ်အဖွ့ေ
ဲ ိုင်္ည့် အဖွ့ဲ ၂ ဖွ့က
ဲ ို ဖွ့စ
ဲ ည်းေဲ့င်္ည်။
စတုတ္ထအကကိမ်ရဖမာက် ထိပ်င်္ီးရေါင်းရောင်များ အစည်းအရဝး(ပထမပိုင်း) ညီလာေံကို ထိုင်းနိုင်ငံ ေျင်းမိုင်ဖမို့တွင် ရမလ ၁၄ ေက်
မှ ၁၈ ေက်ရန့အထိ ၅ ေက်ကကာ ကျင်းပေဲ့င်္ည်။

https://www.bnionline.net/en/news/nca-signatories-meet-chiang-mai-discuss-peace-process
အဖပင်မှ ရအာ်ဟစ်၍ ေဲဖဖင့်ရပါက်ရနမည့်အစား အိမ်ထဲဝင် ရေွးရနွးေန် ဦးေင်ရဇာ်ဦးရဖပာ

The Irrawaddy, 14 June 2019
ဖငိမ်းေျမ်းရေးလုပ်ငန်း လုပ်ရောင်ောတွင် အိမ်အဖပင်မှ ရအာ်ဟစ်၍ ေဲဖဖင့် ရပါက်ရနမည့်အစား အိမ်ထဲဝင်ဖပီး ဖငင်းေံုံ ရေွးရနွးမှုများ
ဖပုလုပ်ဖေင်းက ပိုရကာင်းင်္ည်ဟု ဖပည်ရထာင်စု ဖငိမ်းေျမ်းရေး ရေွးရနွးမှု ပူးတွရ
ဲ ကာ်မတီ (UPDJC) အတွင်းရေးမှူး အဖွ့ဝ
ဲ င်
ဦးေင်ရဇာ်ဦး က ရဖပာင်္ည်။
UPDJC အတွင်းရေးမှူး အဖွ့ဝ
ဲ င်များင်္ည် ရနှးရကွး
င်္ွားရင်္ာ ဖငိမ်းေျမ်းရေး လုပ်ငန်းစဥ်များ ဖပန်လည်
ရေှ့ေက် နိုင်ရေး အတွက် အလွတ်င်္ရဘာရတွ့ေံု
ရေွးရနွး
အရဖဖေှာင်္ည့်
အစည်းအရဝးတေပ်ကို
ေန်ကုန်ဖမို့၊ ရေွှလီလမ်းေှိ အမျိုးင်္ားဖပန်လည် င်္င့်ဖမတ်
ရေးနှင့် ဖငိမ်းေျမ်းရေးေဟိုဌာန (NRPC) တွင် ဇွန် ၁၃
ေက်မှ ၁၄ ေက်ထိ ကျင်းပရနင်္ည်။
ထိုအလွတ်င်္ရဘာ အစည်းအရဝးပွတ
ဲ ွင် အစိုးေ၏
ဖငိမ်းေျမ်းရေးရကာ်မေှင် (PC) အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖဖစ်
UPDJC အတွင်းရေးမှူးအဖွ့ဝ
ဲ င်လည်း ဖဖစ်င်္ည့် ဦးေင်ရဇာ်ဦးက အဖွင့်အမှာစကားရဖပာောတွင် ထိုင်္ို့ ထည့်င်္ွင်းရဖပာင်္ွား
ေဲ့ဖေင်းဖဖစ်င်္ည်။
ဦးေင်ရဇာ်ဦး က “အရမေိကန်င်္မ္မတ တဦးဖဖစ်တဲ့ လန်ေန်ဘီဂျွန်ေင်ေဲ့စကားကို ငှားဖပီးရဖပာေေင် အိမ်အဖပင်ကရန ရအာ်ဟစ်ဖပီး
အိမ်ကိုေဲနဲ့ ရပါက်ရနတာထက်စာေင် အိမ်ထဲမှာ ေှိတဲ့လူရတွအားလံုံး ဖငင်းေံုံ စကားရဖပာ အစည်းအရဝးရတွမှာ ရေွးရနွးရနတာ
ပိုရကာင်းတယ်ေိုတဲ့စကား တေွန်းဖဖစ်ပါတယ်။ ရင်္ွဖယ်မှုရတွနဲ့ ကကံုလာေင်လည်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ရေွးရနွးကကဖို့ဖဖစ်ပါတယ်။
ရစာရစာက ကျရနာ် ငှားဖပီးင်္ံုံးေဲ့တ့ဲ စကားလို အိမ်အဖပင်ကရန ရအာ်ဟစ် ဖပီ ေဲမရပါက်ကကဘဲ အိမ်ထဲမှာ လာရောက်ဖပီး ဖငင်းေံုံ
ရေွးရနွးရနဖို့ပဲ ဖဖစ်ပါတယ်” ဟု ရဖပာင်္ည်။
ဦးေင်ရဇာ်ဦး က “ေီရနောမှာ ပါဝင်ေွင့်ေတဲ့ င်္ူရတွထဲမှာဘဲ အရတွးအရေါ်ရတွ အမျိုးမျိုးရဖပာင်းလဲရနတာကို လည်း ရတွ့ေတယ်။
ပံုံစံရတွ အမျိုးမျိုးရဖပာင်းလဲ ရနေျင်တာကိုလည်း ရတွ့ေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အရတွးအရေါ် ရတွ ရဖပာင်းရဖပာင်း ဘယ်လိုပဲ
ပံုံစံရတွကို ရဖပာင်းေျင်ရဖပာင်းေျင် ေါရတွဟာ တေားဝင် အစည်းအရဝးမှာ ရဖပာ ေို ရေွးရနွးကကဖို့ ဖဖစ်ပါတယ်။ ေါမှလည်း ကျရနာ်တို့
ေံုံမှတ်တေုကို ရောက်မှာ ဖဖစ်ပါတယ်။ တေားဝင် အစည်း အရဝးရတွမှာ ရဖပာေိုရေွးရနွးရေး အေွင့်အရေးရတွ ေှိရနပါလျက်နဲ့
စားပွရ
ဲ ပါ်ကို တက်မလာပဲ အဖပင်ကရန ရဖပာေိုရနဖေင်းမျိုးဟာလည်း ရစ့စပ်ညှိနိှုင်းမှုက အကျိုးမေှိင်္လို အရနှာင့်အယှက်ရတာင်
ဖဖစ်နိုင်ပါတယ်”ဟု ရဖပာင်္ည်။ဇွန် ၁၃ ေက်မှ ၁၄ ေက်ထိ ကျင်းပမည့် UPDJC အတွင်းရေးမှူးအဖွ့ဲ အလွတ်င်္ရဘာ
အစည်းအရဝးကိုရတာ့ NCA ထိုးထားင်္ည့် လက်နက်ကိုင် ( ၁၀) အနက် ၉ ဖွ့တ
ဲ က်ေဲ့ဖပီး ကေင်အမျိုးင်္ား အစည်းအရံုံး (KNU)
ကရတာ့ တက်ရောက်ဖေင်း မေှိရပ။

https://www.irrawaddy.com/news/burma/join-peace-process-dont-complain-outside-senior-govtnegotiator.html
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KKO (ေွထ
ဲ ွက)် ဝင် ၄၅ ဦး လက်နက်များအဖပီးတိုင်စွန့်လွှတ်၍ ဥပရေရဘာင်အတွင်းင်္ို့ ဝင်ရောက်

The Global New Light of Myanmar, 23 June 2019
KKO (ေွထ
ဲ က
ွ ်)အဖွ့ဝ
ဲ င် ၄၅ ဦးင်္ည် ဇွန်လ ၂၂ ေက်ရန့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဥပရေရဘာင်အတွင်းင်္ို့ ဝင်ရောက်လာေဲင်္
့ ည်။
ကေင်ဖပည်နယ် ဘားအံဖမို့နယ် မိဇိုင်းရကျးေွာအုပ်စု တုတ်ကကီးရကျးေွာမှ ရစာညမင်းင်္ည် ဇွန် ၁၈ ေက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကမရမာင်း
ဖမို့ ဖားရပါင်ေွာ၏ အရနာက်ရဖမာက်ဘက် မိဇိုင်းရတာင်ရပါ်င်္ို့ ေညင်းင်္ီးေူးေန် င်္ွားရောက်စဉ် KKO(ေွဲထွက်)အဖွ့မ
ဲ ှ ရထာင်ထား
ရင်္ာ ရေင်္န္တေလုပ် နင်းမိုင်းတစ်လံုးအား နင်းမိရပါက်ကွဲေဲ့
ရင်္ာရကကာင့် တပ်မရတာ်စစ်ရကကာင်းများက ရတာင်အနီးဝန်း
ကျင်တစ်ဝိုက်အာလ မိုင်းေှင်းလင်းမှုများစတင်ရောင်ေွကေ
် ဲေ
့ ာ
KKO (ေွထ
ဲ ွက်)အဖွ့မ
ဲ ျားနှင့် ထိရတွမ
့ တ
ှု စ်ကကိမ်နှင့် မိုင်းဖဖစ်စဉ်နှစ်
ကကိမ် ပဖစ်ြွားြဲန
့ ကကာင်းသိရသည်။
တပ်မရတာ်စစ်ရကကာင်းများက မိဇိုင်းရတာင်အား ေှင်းလင်းမှု
များဖပုလုပ်ရနစဉ် ဇွန်လ ၂၁ ေက်ရန့ ညရနပိုင်းတွင် မိဇိုင်း
ရတာင်ေောရတာ်ဘေ္ဒန္တစန္ဒာဝေမှတေင့် KKO (ေွထ
ဲ ွက်)အဖွ့မ
ဲ ှ
ရမာင်ဖမင့်ရေါင်းရောင်ရင်္ာ အင်အား ၄၅ ဦးေန့်င်္ည် ကိုင်
ရောင်လာင်္ည့် လက်နက်၊ေဲယမ်းများအား နိုင်ငရ
ံ တာ်င်္ို့ အ
ဖပီးတိုင်အပ်နှံလိုရကကာင်း ေက်င်္ွယ်လာေဲဖ့ ပီး ဇွန်လ ၂၂ ေက်
ရန့တွင် ဥပရေရဘာင်အတွင်းင်္ို့ ဝင်ရောက်လာေဲဖ့ ပီး င်္က်ေိုင်ောတာဝန်ေှိင်္ူများက လိုအပ်င်္ည့်ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ရောင်ေွကရ
် ပး
လျှက်ေှိရကကာင်း တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးေျုပ်ရံုး၏ င်္တင်းထုတ်ဖပန်ေျက်အေ င်္ိေင်္ည်။

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/45-members-of-kko-breakaway-return-to-legal-fold-in-hpa-an/

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
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