မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရးဝန် ကီးဌာန
သတင်းထတ်ြပန်ချက် (၀၂/ ၂၀၁၆)
ရးအမှတ် (၃၆)၊ နြပည် တာ်
(က) ဒသအတွင်းစများကိ

(၂၅-၂-၂၀၁၆) ရက် န ့
ြပည့်မီ အာင် ကိုးပမ်းလာသည့်

စွမ်း ဆာင်ရည်တိးတက်လာ

သာ နယ်စပ် ဒသ တိရ စ္ဆာန် ရာဂါစူးစမ်းရှာ ဖွ ရးနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းလပ်ငန်း
၁။

ြမန်မာနိင်င၏ အချို ့ သာနယ်စပ် မို ့နယ်များတွင် ဆာင်ရွက် န သာ တိရ စ္ဆာန် ရာဂါ

စူးစမ်းရှာ ဖွ ရးလပ်ငန်းနှင့် မန္တ လး မို ့ရှိ တိရ စ္ဆာန် ရာဂါရှာ ဖွ ရးဓာတ်ခွဲခန်း၏ စွမ်း ဆာင်
ရည်မာှ တိးတက်ြမင့်မားလာသည်နှင့်အမ
ရာဂါဆိင်ရာ

ဗိင်းရပ်(စ)ပိးများကိ

ဓာတ်ခွဲခန်း ရာဂါရှာ ဖွ ရးကိလည်း

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနသည် ကက်ငက
ှ ်
ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်လာနိင်သည့်အြပင်

တိကျ သာ

ဆာင်ရွက်နိင် န ပီြဖစ်သည်။ နယ်စပ် မို ့များြဖစ်သည့်

မိင်းလား၊ ချင်း ရ ဟာ်၊ လာက်ကိင်၊ နမ်းခမ်းစသည့် မို ့နယ်များ၌ တစ်ဖက်နိင်ငမှ ဝင် ရာက်
လာ သာ

ကက်ဘဲများမှ နမူနာပစ္စည်းများကိရယူစစ် ဆး ပီး H5N6

ကက်ငှက်တပ် ကွး

ဗိင်းရပ်(စ)ကိ ဖာ်ထတ်နိင်ခဲ့ပါသည်။
၂။

နယ်စပ် ဒသများ၌

ရာဂါစူးစမ်းရှာ ဖွြခင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်

ရာဂါစစ် ဆး ဖာ်

ထတ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးသည့် လပ်ငန်းစီမကိန်းများအရ H5N6
ဗိင်းရပ်(စ)ကိ ဗီယက်နမ်နိင်ငနှင့် လာအိနိင်ငတိ ့တွင် ဖာ်ထတ်နိင်ခဲ့ ပီး သက်ဆိင်ရာသိ ့လည်း
သတင်း ပးပိ ့ခဲ့ ကပါသည်။ ကလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိက်ပျိုး ရးအဖွဲ ့(FAO)၏
ပ့ပိးကူညီမြဖင့် ြမန်မာနိင်ငသည် အြခားအိမ်နီးချင်းနိင်ငများနှင့် အတူပူး ပါင်း၍

ရာဂါ

စူးစမ်း ထာက်လှမ်းမ၊ တန် ့ြပန်ထိန်းချုပ်မ စသည့်လပ်ငန်းများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးနှင့် လျင်ြမန်
စွာ သတင်းြဖန် ့ချီဖလှယ် ရးတိ ့ကိ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃။

နယ်စပ် ဒသများတွင်

ရာဂါရှာ ဖွမလပ်ငန်းများကိ

တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်

တိရ စ္ဆာန် ကျန်းမာ ရးထိခိက် စ ပီး တိရ စ္ဆာန်မှ လူသိ ့ ကူးစက်တတ် သာ ရာဂါများ၊ တနည်း
အားြဖင့် လူ ရာ တိရ စ္ဆာန်ပါ ရာဂါရ စနိင် သာ အြခား သာ တိရ စ္ဆာန်တပ် ကွး ဗိင်းရပ်(စ)
များကိပါ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန အ နြဖင့်

ကက်ငှက်တပ် ကွး ရာဂါထိန်းချုပ် ရးအတွက် အမျိုးသားအဆင့်စီမချက်နှင့်အညီ အြပင်းစား
ကက်ငှက်တပ် ကွး ရာဂါများြဖစ်သည့် H5N1၊ H5N6 နှင့် အ ပျာ့စား ကက်ငှက် တပ် ကွး
ရာဂါြဖစ်သည့် H7N9 စသည့်
များအား

ချမှတ်အတည်ြပုခဲ့ ပီး

ရာဂါများအတွက် အ ရး ပ ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်
ကက်ငှက်တပ် ကွး ရာဂါ

ထိန်းချုပ် ရးကိ

စဉ်ဆက်

မြပတ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၄။

မ ကာ သးမီက တွ ့ရှိခဲ့သည့် H5N6 ဗိင်းရပ်(စ)ကိ ြပန် ့ပွားြခင်းမရှိ အာင် အချိန်မီ

ထိန်းချုပ်နိင်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါ သည်။ ဤသိ ့ြဖင့် မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာနိင်င
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အတွင်းသိ ့ ဗိင်းရပ်(စ)များထပ်မဝင် ရာက်ြခင်းမှ လျာ့ပါးသွား စရန် ရာဂါစူးစမ်းရှာ ဖွ ရး
လပ်ငန်းကိ ဖိဖိစီးစီး ဆာင်ရွက်ရန်နှင့်

မွးြမူ ရးြခများ၌ ဇီဝလြခုမတိးတက်

ကာင်းမွန်

အာင် အသိပညာ ပးလပ်ငန်းတိးြမင့် ဆာင်ရွက်ရန် စီမ ဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၅။

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနသည် ကက်ငှက်တပ် ကွး ဗိင်းရပ်(စ)

လျင်ြမန်စွာတန် ့ြပန်နိင် ရးနှင့်

တွ ့ရှိပါက

ရာဂါစူးစမ်းရှာ ဖွြခင်းကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက်

ြပဌာန်းထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တာင်သူလယ်သမား မွးြမူသူများ၊ ကက်
ဘဲနှင့် ကက်ဘဲထွက်ပစ္စည်း ရာင်းချသူများ၊ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးလပ်သားများအား ရာဂါ
ြဖစ် သာ ကက်ဘဲများ(သိ ့မဟတ်) မူမမှန် သာ သဆးမများနှင့်

တွ က
့ ုခဲ့ရ သာ်

မွး/က

ဦးစီးဌာန (သိ ့မဟတ်) ဒသအာဏာပိင်များသိ ့ သတင်း ပးပိ ့ကရန် နး ဆာ်အသိ ပး ထား ပီး
ြဖစ်ပါသည်။

ကက်ငှက်တပ် ကွး ရာဂါ ဗိင်းရပ်(စ)နှင့်ပတ်သက်၍

ဆာလျင်စွာ သတင်း ပးပိ ့နိင် လ လ၊

မွး/ကဦးစီးဌာနသိ ့

ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မ တန် ့ြပန်မလျင်ြမန် လ

ြဖစ်သြဖင့် ဗိင်းရပ်(စ်) ဆက်လက်ပျ ့နှ ့မ အခွင့်အ ရး လျာ့နည်းမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နှင့် (၁၇) ရက် န ့များတွင် မွးြမူ ရးြခအဆင့်

ဇီဝလြခုမ ကာင်းမွန် ရးအပါအဝင် ကိုတင်ြပင်ဆင်မနှင့် တန် ့ြပန်မများနှင့် ပတ်သက် သာ
သတင်းအချက်အလက်များကိ

ကက်ဘဲ မွးြမူသူများ၊

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသူများအား

မန္တ လး မို ့နယ်၌ အသိပညာ ပးပိ ့ချ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်နှင့် (၂၃) ရက်
န ့များတွင် မရွာ မို ့နယ် ကက် မွးြမူ ရးဇန်၌ ကက် မွးြမူ ရးသမားများအား

မွးြမူ ရး

ဆိင်ရာ အ လ့အကျင့် ကာင်းများ (ဥပမာ- ကျန်းမာသန် ့ရှင်း ရး၊ သီးြခား မွးြမူထားရှိမ၊
တစ်ကိယ် ရသန် ့ရှင်းမြဖင့် ကာကွယ်ြခင်း)နှင့်

ကာင်းမွန် သာ

မွးြမူ ရးနှင့်

ဈးကွက်

ဆိင်ရာ စီမခန် ့ခွဲမများြဖစ်သည့် ဇီဝလြခုမသင်တန်းကိ ပိ ့ချ ပီးြဖစ်ပါသည်။
၇။

မတ်လ (၉) ရက်မှ (၁၀) ရက် န ့ထိ ြပုလပ်မည့် ကျန်းမာ ရး မဟာဗျူဟာဆိင်ရာ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲတွင်

တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့်

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးက

များအပါအဝင်

ကျန်းမာ ရးမူ ဘာင်အတွက် အနာဂါတ်ပးူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် လပ်ငန်းများကိ ဆွး နွး ဖာ်ထတ်
သွား ကမည်ြဖစ်သည်။
(ခ) တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရး၊ ထတ်လပ်မနှင့် စျးကွက်ြမင့်မား ရးမှတစ်ဆင့် အပူပိင်း ဒသရှိ
တာင်သူလယ်သမားများ၏ လူ နမဘဝတိးတက်ြမင့်မား ရးစီမကိန်း (UNJP/MYA/
022/OPS: Improving Farmer Livelihoods in the Dry Zone
through Improved Livestock Health, Productivity and
Marketing)
၈။

တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရး၊ ထတ်လပ်မနှင့် စျးကွက်ြမင့်မား ရးမှတစ်ဆင့် အပူပင်
ိ း ဒသရှိ

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများ၏ လူ နမဘဝတိးတက်ြမင့်မား ရးစီမကိန်းကိ ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပင်
ိ း
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မိး ခါင် ရရှား ဒသအတွင်းရှိ ြမင်းြခ၊ မလင်၊

တာင်သာ၊ နွားထိး ကီး၊

ရစ ကို၊ ပခက္က ူ

မို ့နယ်များတွင် (၁-၁-၂၀၁၆) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) အထိ (၃) နှစ်တာကာလအတွင်း FAO
နှင့်

မွး/ကဦးစီးဌာနတိ ့

ပူး ပါင်းအ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

စီမကိန်း ရန်ပ ငွမှာ အ မရိကန် ဒ လာ (၄.၄) သန်းြဖစ် ပီး UNOPS က Livelihoods
and Food Security Trust Fund (LIFT) အတွက် ရန်ပ ငွစီမခန် ့ခွဲသူအြဖစ် ဆာင်
ရွက်မည် ြဖစ်ပါ သည်။
၉။

ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့်

စိက်ပျိုး ရးကိ

အ ြခခ သာနိင်ငြဖစ်သည့်အတွက်

တိရ စ္ဆာန်များြဖစ်သည့် ခိင်းနွား၊ နိ ့စားနွား၊ ဆိတ်၊ ကက်၊ ဝက်များသည်
အ ရးပါ သာ ပိင်ဆိင်မ ဝင် ငွအရင်းအြမစ်ြဖစ်၍

အိမ် မွး

တာင်သူများ၏

မွးြမူ ရးလပ်ငန်း၊ သားစပ်ြခင်းနှင့်

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်းလပ်ငန်းများ၌ ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းသည် မိသားစဝင် ငွ ပိမိတိးပွား
စနိင်ပါသည်။ သွင်းအားစနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ ထာက်ပ့မည့်သူများ ပူး ပါင်း၍

တာင်သူ

များမှတစ်ဆင့် အ သးစား မွးြမူ ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင်သူများထ နည်းပညာြဖန် ့ ဝ ပးြခင်းြဖင့်
ထတ်လပ်မ တိးတက်လာမည်ြဖစ် ပီး ကန်သည်ပွဲစားများကိ စီမကိန်းလပ်ငန်းများတွင် ပူး ပါင်း
ပါဝင် စြခင်းြဖင့် စျးကွက်ြဖစ်ထွန်းတိးတက်မကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

ကျးလက်တိရ စ္ဆာန် ဆးက အကူလပ်သားများအား သင်တန်းပိ ့ချ ပီး ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်းြဖင့် ထတ်လပ်မစွမ်းအားြမင့်တင်နိင်ရန် ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း၊ တစ်နိင်
တစ်ပိင်စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ လပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ကာ သွင်းအားစ ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ
သူများ၊ ကန်သည်ပွဲစားများပါ ပါဝင်သည့် သတင်းဖလှယ် ရး၊ နည်းပညာြဖန် ့ြဖူး ရးနှင့်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။

ထတ်လပ်မစွမ်းအား၊ အသက် မွးမနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလမအ ပ သက် ရာက်မ ရှိ သာ

အချက်အလက်များ သတ်မှတ်နိင်ရန်အတွက် လိအပ် သာ အ ြခခသတင်းအချက်အလက်များ
ကိ

မွးြမူ ရးဆိင်ရာ ဆးတက္ကသိလ်ရှိ မဟာသိပ္ပ ကျာင်းသူ/ ကျာင်းသားများ၊ တိရ စ္ဆာန်

ဆးပညာဘွဲ ့သင်တန်းမှ ကျာင်းသူ/ ကျာင်းသားများ၏ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မြဖင့် ကွင်းဆင်း
ကာက်ယူသွားမည်ြဖစ်သည်။
၁၂။

စီမကိန်းလပ်ငန်းခွဲများက တင်ြပ သာ အဆိြပုချက်များကိ သးသပ်အတည်ြပုြခင်း၊

တိးတက်မအစီရင်ခစာများနှင့် အ ပီးသတ်အစီရင်ခစာများကိ သးသပ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် ခရိင်နှင့်တိင်းအဆင့် မွး/ကဝန်ထမ်းများ၊ မို ့နယ် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး
ဦးစီးဌာန၊ CAHW အဖွဲ ့အစည်းမှ ကိယ်စားလှယ်၊ ြမန်မာနိင်င မွးြမူ ရးလပ်ငန်း အဖွဲ ့ချုပ်နှင့်
ဖိတ် ကားထားသည့် အသင်းဝင်များပါဝင်သည့် တိရ စ္ဆာန် မွးြမူထတ်လပ် ရး အသင်းများကိ
လည်း ဖွဲ ့စည်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
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၁၃။ စီမကိန်းကာလ ပီးဆးချိန်တွင် မို ့နယ်(၆) မို ့နယ်ရှိ အိမ် ထာင်စ ပါင်း (၁၆၅၀၀၀)၏
မိသားစများက တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရး (သိ ့မဟတ်)

မွးြမူထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ပီး အိမ် ထာင်စ ပါင်း (၃၂၁၁၉)၏ မိသားစဝင် ငွတိးတက်လာရန်
ရည်မှန်းထားပါသည်။ FAO နှင့် LIFT တိ ့၏ မူဝါဒနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမဆိင်ရာ စည်းကမ်း
ချက်များနှင့် ကိက်ညီ သာ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်မနည်းဗျူဟာသည် အဖွဲ ့အစည်းများ ပါဝင်မ
ရှိ စရန် ထိ ရာက်စာွ ြမင်တ
့ င်ြခင်း၊ တွ ့ဆ ဆွး နွးြခင်းနှင့် စီမကိနး် ၏ရလာဒ်များကိ ပွငလ
့် င်း
ြမင်သာမရှိ စရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စီမကိန်းလပ်ငန်းများ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းကိ စီမကိန်း
မ ပီးဆးမီ (၆) လအတွင်း အ ပီး ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) နိ ့စားနွား မွးြမူ ရး ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် စရန် ဆာင်ရွက်ချက်များ
ွ ၍
် နွား မွးြမူ ရးဖွ ဖ
့ ိုး
၁၄။ ြပည်သူများ ကျန်းမာ က့ခိင် ပီး မှတ်ဉာဏ်ဖွ ဖ
့ ိုး စရန် ရည်ရယ
တိးတက် စရန် နိင်င တာ်မှ ဘ

ာ ငွအ ြမာက်အြမား အကန်ကျခ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ

နိ ့နှင့် နိ ့ထွက်ပစ္စညး် များကိ ြပည်ပမှ ဒ လာသန်း ပါင်းများစွာ ကန်ကျခတင်သွင်းလျက်ရှိ ပီး၊
နိ ့ထွက်နန်း ပိမိ ကာင်းမွန် သာ နွားနိ ့ န ့စဉ်ပိဿာ (၂၀) ခန် ့ထွက်ရှိနိင်သည့် နိ ့စားနွား မျိုး
ကာင်းမျိုးသန် ့များကိ တင်သွင်း မွးြမူလျက်ရှိပါသည်။ ထိသိ ့ မွးြမူ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန်
အတွက် Private Public Partnership အသွင်ြဖင့် မွး/ကဦးစီးဌာန တစ်ခတည်း
သာ မဟတ်ဘဲ MICA (Myanmar International Cooperative Agency)၊
NDDB လိ ့ ခ သည့် (National Dairy Development Board)၊ Myanmar CP
Co.,Ltd.စသည်တိ ့အြပင် မွးြမူ ရးအဖွဲ ့ချုပ်၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်
ပူး ပါင်းလပ် ဆာင်လျက် ရှိပါသည်။
၁၅။

န ့စဉ် နွားနိ ့ပိဿာ (၂၀) ခန် ့ထတ်လပ်နိင် သာ ၁၀၀ရာခိင်နန်း ဖရီရှန်အမျိုးအစား

နိ ့စားနွားမ (ဇီးရှိ)(၃၀) ကာင်နှင့် နွားမဒါန်း(၂၀) ကာင်ကိ ထိင်းနိင်ငမှ မှာယူတင်သွင်း၍
နြပည် တာ်နိ ့စားနွား မွးြမူ ရးြခ (Nay Pyi Taw Dairy Farm) တွင် သရပ်ြပ မွးြမူ
လျက်ရှိပါသည်။
၁၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများြပား သာ်လည်း နွားနိ ့ရရှိရန် တစ်ခတည်းမဟတ်ဘဲ နည်းပညာများ
ရရှိ ရး၊ မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့များ ပွားများလာ ရး၊ ပွားများလာ သာ မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့များကိ
ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ုိ း ရးအတွက် ြဖန် ့ြဖူးနိင် ရးတိ ့အတွက်

ဆာင်ရက
ွ ် နသည့လ
် ပ်ငန်းတစ်ခ

ြဖစ်ပါသည်။ ယခကဲ့သိ ့ နိ ့စားနွားများကိ မွးြမူြခင်းြဖင့် အသိပညာနည်းပညာများရရှိ စြခင်း၊
မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့များ

ြပန် ့ပွားလာ စြခင်း၊

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး

လမ်းစြဖစ်သည့်

တာင်သူများလက်ဝယ်ရှိ ကာက်ရိး၊ ပဲရိးများကိ နွားမျိုးများအား က း၍ ဝင် ငွပိမိရရှိ အာင်
ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အသိပညာများကိ

မွးြမူသူ တာင်သူများ သိရှိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်
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နိင် ရး အတွက် မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိ ပီး ဌာနနှင့်
ဆက်သွယ်စစမ်းနိင်ပါသည်။
( ဃ)

ပျားလပ်ငန်းဌာနမှ အချက်အလက်များ

၁၇။

ပျားလပ်ငန်းဌာနသည် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဖာပွန် မို ့နယ်၊

မွးြမူ ရး သင်တန်းကိ

ဝှ နာင် ကျးရွာတွင် ပျား

ဒသခ တာင်သူ သင်တန်းသား(၂၀)ဦးြဖင့် ( ၁၅-၂-၂၀၁၆)မှ

(၁၉-၂-၂၀၁၆) ရက် န ့ထိ ရက်သတ္တ တစ်ပတ်သင်တန်းကိ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိပါ သင်တန်းကိ ဒသခ တာင်သူများအား ပျား မွးြမူ ရးပညာရပ်ကိ စာ တွ ့၊ လက် တွ ့
တက် ြမာက် ပီး

မိသားစတစ်ပိင်တစ်နိင် မွးြမူ၍

အပိဝင် ငွရရှိသည်မှ

စီးပွားြဖစ် မွးြမူ

နိင်သည်အထိ ထတ်လပ် ဆာင်ရွက်နိင် စရန် ရည်မှန်း၍ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
သင်တန်းတွင် ဒသခ တာင်သူများအတွက် ပျား မွးြမူ ရး ဆိင်ရာ ဝါဟာရများ၊ ပျားအမျိုး
အစားများနှင့် ဘဝစက်ဝန်း၊ ဝတ်ရည်စပျားများအဖွဲ ့စည်းမနှင့် ဘရင်မ(၃)မျိုး၊ ပျား မွးြမူ ရး
နည်းစနစ်များ၊ ပျား မွးြမူ ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ၊ ပျားထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပျားစာပင်များ၊
ပျားရည်ထတ်ယူြခင်း၊ ပျားအ ပါင်းြခင်း၊ ခွဲြခင်း၊ သစ် ခါင်းပျား မွးြမူြခင်း၊ ပျား ရာဂါများ
ကာကွယ်၊ ကသနည်းများ၊ ပျားအဆိပ်သင့်ြခင်း၊ ဝတ်မန်ကူးြခင်းစသည်တိ ့ကိ

ဆွး နွးပိ ့ချ

ခဲ့ပါ သည်။
၁၈။

အလားတူ

နြပည် တာ်၊ ပျဉ်းမနား မို ့နယ်ရးတွင် ပျားဘရင်မ မထန်မဲ့သားစပ်

(AI) မွးြမူ ရးသင်တန်းကိ ဌာနတွင်းသင်တန်းသား(၁၀)ဦးြဖင့် (၂၂-၂-၂၀၁၆)မှ(၂၆၂-၂၀၁၆)ထိ ရက်သတ္တ တစ်ပတ်သင်တန်းကိ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာနိင်င၏ ပျား မွး
ြမူ ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် စရန်အတွက် ခတ်မီ ဥ ရာပ မထန်မဲ့နည်းြဖင့် အရည်အ သွး ကာင်း
မွန် သာ မိတ် အာင်ပျားဘရင်မ

မွးြမူထတ်လပ် ရးသည် အ ရး ကီး သာ အခန်းက

ပါဝင်လျက်ရှိရာ AI နည်းြဖင့် မိတ် အာင်ပျားဘရင်မများ အာင်ြမင်စွာ
နိင်ြခင်းြဖင့်

ပျား မွးြမူ ရးက

အရှိန်အဟန်ြဖင့်

မှ

မွးြမူ ထတ်လပ်

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်လာမည်ြဖစ်ပါ သည်။

သင်တန်းတွင် ပျားဘရင်မ၏ ဇီဝကမ္မ ဗဒ မျိုးရိးဗီဇ၊ ရာဂါများ၊ ပျားထီး မွးြမူနည်း၊ ပျား
ဘရင်မ မွးြမူနည်း၊ မိတ်လိက် ပျားအငယ်များ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်း၊ AI နည်းြဖင့်
မိတ် အာင်ပျားဘရင်မ မွးြမူ နည်းများကိ သင် ကားပိ ့ချပါသည်။
၁၉။

ပျားလပ်ငန်းဌာနအ နြဖင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ

ာနှစ်တွင် ြပည်သူတိးချဲ ့ပညာ ပး

သင်တန်းများ၊ ပျား ရာဂါကာကွယ်ကသ ရးသင်တန်း၊ ပျားအကိင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမသင်တန်း၊
ပျားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်မသင်တန်း၊ ပျားဘရင်မ မွးြမူ ရးမွမ်းမသင်တန်း၊ ကရင်ြပည်နယ်၊
ဖာပွန် မို ့နယ်တွင် ပျား မွးြမူ ရးသင်တန်း၊ ပျားဘရင်မ မထန်မဲ့သားစပ် (AI) မွးြမူ ရး
သင်တန်းစသည်များကိ သင်တန်းသားဦး ရ(၃၈၂၀)ဦးြဖင့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အသီးသီး
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ရှိ

ဒသခ တာင်သူများ၊ ဌာနတွင်းသင်တန်းသားများကိ

လ့ကျင့်ပညာ ပး ဆာင်ရွက်နိင်

ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။
(င)

မွးြမူ ရးအစားအစာနှင့် နိ ့ထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလက်ထက် ကးကျန်ကိစရ
္စ ပ်များ

၂၀။ ယခင်

မွးြမူ ရးအစားအစာနှင့် နိ ့ထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းလက်ထက် ကျန်ရှိ နသည့်

ကးကျန်လပ်ငန်းရှင်များအား ရာဇဝတ် ကာင်းြဖင့် တရားစွဲဆိထားသည့် အမ ပါင်း (၆၃)မ၊
တရားမ ကာင်းြဖင့်

တရားစွဲဆိထားသည့်

အမ ပါင်း(၃)မရှိခဲ့ပါသည်။

ရာဇဝတ် ကာင်းြဖင့်

ကးကျန်လပ်ငန်းရှင် (၂၇) ဦး၊ အမ (၃၄)မနှင့် တရားမ ကာင်းြဖင့်

ကးကျန်လပ်ငန်းရှင် (၂) ဦး၊ အမ (၃)မ ကျန်ရှိ နသည့်အတွက်

ယ န ့အချိန်တွင်

ကးကျန် ငွစစ ပါင်း

ကျပ် (၂၃၂၃၁.၂၁၄) သန်းခန် ့ ကျန်ရှိ နဆဲြဖစ်ပါသည်။
(စ) ငါး မွးြမူ ရးကန်များ

ရာသီဥတပူြပင်းသြဖင့်

အပူဒဏ်မှ

ကိုတင်ကာကွယ် ရး

နိး ဆာ်ချက် ထတ်ြပန်ြခင်း
၂၁။

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနအ နြဖင့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ငါး မွး တာင်သူ

များ၏ ငါး မွးြမူ ရးကန်များနှင့် ငါးလပ်ငန်းစခန်းများ ရာသီဥတပူြပင်းသြဖင့် အပူဒဏ်
ကာင့် မွးြမူထား သာ ငါးများဆးရးမ လျာ့နည်း စ ရးအတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ လိက်နာ
ဆာင်ရွက်သင့်သည်များကိ လူမဆက်သွယ် ရးကွန်ယက်များြဖစ်သည့်

န ့စဉ်သတင်းစာများ၊

ရဒီယိနှင့် ရပ်ြမင်သ ကားတိ ့တွင် အများြပည်သူများ သိရှိ စရန်နှင့် ကိုတင်ကာကွယ်နိင် စရန်
တိ ့အတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ နိး ဆာ်ချက်ကိ ထတ်ြပန် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

နအပူချိန်ြမင့်မားလွန်ကဲမ ကာင့် ငါး မွးြမူ ရးကန်များရှိ ကန် ရများ
ရ လျာ့နည်းကျဆင်းလာသြဖင့် ကန်ထဲရှိငါးများ၏ စွန် ့ပစ်အညစ်အ ကး
သာ်လည်း ကာင်း၊

ရ ငွ ့ပျ ပီး
ကာင့်

မွးြမူထား သာငါးများကိ အစာ က းလွန်ကဲသြဖင့် စား ကင်း

စားကျန်များ ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ရထညစ်ညမ်း ပီး

ဆက်စပ်၍

ငါး ရာဂါ

ကျ ရာက်တတ်သြဖင့် ဩဇာဓါတ်ထည့်သွင်းြခင်းနှင့် ငါးအစာအလွန်အက က းြခင်းကိ
လျာ့ချရန်။
- နနက်ပိင်း မိးအ ့ သာရက်၊ နှင်းကျ သာရက်များနှင့်

နထွက် နာက်ကျ သာရက်များ

တွင် ငါးများ ခါင်း ထာင်လျက်ကူးခတ်ြခင်း၊ ကမ်းစပ်သိ ့ စြပုလာြခင်းမျိုးရှိပါက ငါး
မွးြမူကန်သည်
ရသစ်သွင်းြခင်း၊

အာက်ဆီဂျင် လျာ့နည်းမ
ရပန်းချြခင်း၊

ရဒလက်များ

ြဖစ်ပွား နသြဖင့်
မာင်း ပးြခင်း၊

ကန်အတွင်းသိ ့
မွးြမူကန်အတွင်း

လှ လှာ် ပးြခင်း စသည့်နည်းလမ်းများြဖင့် ရတွင် ပျာ်ဝင် အာက်ဆီဂျင် ြမင်တ
့ က်
စ ရး ဆာင်ရွက် ပးရန်။
- ငါး မွးြမူ ရးကန်များ

နအပူချိန် လွန်ကဲမ ကာင့်

ရသစ်များ ြဖည့်သွင်း ပးရန်။

ရခမ်းလာပါက သန် ့ရှင်း သာ
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-

ရသစ်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိပါက မွးြမူထား သာ ငါးများကိ အ ရအတွက် လျာ့ ချ
မွးြမူရန်။

- အပူချိန် ြပင်းြပသည့် အချိန်များြဖစ်သည့် န ့လည်ပိင်းတွင် ငါးများကန် ြပာင်း ရ ့ ြခင်း
မြပုရန်။
- ကန် ရ အ ရာင်အ သွး သတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည့် ရ ကည်နန်း (၂၅-၄၀) စင်တီမီတာ
အတွင်းရှိ န စရန် (မိမိလက်ကိ တ တာင်ဆစ်အထိ ရတွင်နှစ်၍ လက်ဝါးကိြဖန် ့ပါ က
ခပ် ရး ရးြမင်ရ သာ အ ြခအ န ရှိရပါမည်။)
- ကန် ရ အပူချိန်ြမင့်မား သာ အချိန်များတွင် ရထညစ်ညမ်းမ ြဖစ် စသည့် က ဇာ် ဖတ်၊
ဝါး ဇာ်ဖတ်များ က းြခင်းကိ ရှာင် ကဉ်၍ ပမှန်အစာများကိသာ ချိန်ဆ က းရန်။
- အစာ က း ပီးပါက အစာကျန်များ ရှိ/ မရှိကိ ပမှန်စစ် ဆးရန်။
-

မွးြမူ ရးကန်အား လိအပ်ပါက

ရသစ်လဲလှယ်နိင် ရးအတွက်

ရ ကာင်း ရသန် ့

သိ လှာင်သည့် အရန်ကန် စီစဉ်ထားရှိ ပီး ရများ ရနိင်သမ သိ လှာင်ထားရန်။
- ကန်အ ြခအ နနှင့် ရအရည်အ သွး ြပာင်းလဲမ အ ြခအ နများကိ န ့စဉ်နနက် (၆)
နာရီ၌ ပမှန်စစ် ဆးရန်
- ငါး မွးကန်၌ ပမှန်မဟတ် သာ အ ြခအ န ြပာင်းလဲြခင်းမျိုးများ ြဖစ် ပ လာ သည်ကိ
တွ ့ရှိရပါက အနီးဆး ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသိ ့ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရန်။
(ဆ) ကမ္ဘာ့ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခနှစ်တွင်ြဖစ် ပ မည့် အယ်လ်နီညိုအကျိုး
သက် ရာက်မ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝှမ်းြဖစ် ပ လာနိင် သာ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်
များ ကိုတင်ကာကွယ် စီမ ဆာင်ရွက်မများ
၂၂။

ကျးလက် ဒသ

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနသည်

ကျးလက် ဒသ သာက်သး ရ

ရရှိ ရးလပ်ငန်းအား ပင်မ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဌာန (Focal Department) ြဖစ်သည့်
အား လျာ်စွာ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ

ာနှစ်အတွင်း ကျးရွာ ပါင်း (၅၄၉၀)ရွာတွင် ကျးလက်

ရရရှိ ရးလပ်ငန်းစစ ပါင်း (၁၃၃၁၄)ခ
၂၀၁၇) ဘ

ာ ရးနှစ်တွင် ကျးရွာ ပါင်း (၂၀၆၀) ရွာ၌ ကျးလက် ရရရှိ ရးလပ်ငန်း ပါင်း

(၂၀၉၇) ခအား
ရာက်ရှိသည်နှင့်
ြဖစ်ပါသည်။
တူးတွင်း၊

ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ လာမည့် (၂၀၁၆-

ဆာင်ရွက် ပးရန် ခွင့်ြပုချက်ရရှိ ပီးြဖစ်၍ သက်ဆိင်ရာဘ
တ ပိုင်နက်

လပ်ငန်းများ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ာ ရးနှစ်

ဆာင်ရွက်သွားမည်

ကျးလက် ရရရှိ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် တွင်းတိမ်၊ တွင်းနက်၊ လက်
မိး ရကန်၊

စိမ့်စမ်းနှင့်

အြခား

ရရှိ ရးလပ်ငန်းများအား

ကျးရွာများ၏

ရအရင်းအြမစ်ရနိင် ြခ ပ မူတည် ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။
၂၃။

၂၀၁၆ ခနှစ်

နွရာသီကာလအတွင်း အယ်လ်နီညိုရာသီဥတ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငတစ်

ဝှမ်းတွင် ထူးကဲအပူချိန်ြမင့်မား ပီး

ကျးလက် ဒသများတွင်

ရရှားပါးခက်ခဲမများ ြဖစ် ပ
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လာနိင်မည်ြဖစ် ကာင်း မိး လဝသပညာရှင်များ၏ ခန် ့မှန်းအ ကြပုချက်များအရ ကျးလက်
ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနအ နြဖင့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များ အတွင်းရှိ ကျးရွာ
များ အယ်လ်နီညိုရာသီဥတ ကာင့်

နွရာသီ သာက်သး ရ ရှားပါး ြပတ်လပ်မ မြဖစ် ပ

စ ရးအတွက် ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ပထမပတ်မှစ၍ လိအပ်သည်များ ကိုတင်စီမထားရန်
သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက် ရးဦးစီးဌာနများသိ ့

ညန် ကားခဲ့ပါသည်။
၂၄။

မို ့နယ် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနများမှလည်း သက်ဆိင်ရာ ကျးရွာ

များသိ ့ သာက်သး ရလ လာက်မ ရှိ/ မရှိနှင့် ရြပတ်လပ်မြဖစ်နိင် ချ ရှိ/ မရှိ အ ြခအ န
များအား အချိန်မီ ကိုတင်တင်ြပနိင် ရး အသိ ပးစာထတ်၍ အ ကာင်း ကားထား ပီး ြဖစ်ပါ
သည်။ မို ့နယ်အတွင်း ကျးရွာများရှိ ကျးရွာအပ်ချုပ် ရးမှူး၊ အ ထာက်အကူြပု ကာ်မတီ၊
ကျးရွာ ရ ကာ်မတီဝင်၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊

ကျးလက်လူငယ်များ၏ အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်

ဖန်းနပါတ်များအား စစည်းထား ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂၅။

သာက်သး ရ

သာက်သး ရ

အခက်အခဲ

ြဖစ် ပ လာနိင် သာ

ကျးရွာများအား

အစအဖွဲ ့ဖွဲ ့၍

မို ့နယ်အတွင်း

ဒသဆိင်ရာ

အလျင်အြမန်ပ့ပိးြဖည့်ဆည်းနိင်ရန်အတွက်

အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့၊ လူမ ရးအသင်းအဖွဲ ့များ၊ NGOs၊ စတနာရှင်များနှင့် လပ်ငန်းညိနင်းမများ
ကိုတင် ဆာင်ရွက်ထားရန်နှင့် မိမိတိ ့ ဒသတွင်ရှိ သာ မီဒီယာများအား လက်ရှိ ကျးရွာများ၏
ရသးစွဲမအ ြခအ န၊ ရြပတ်လပ်လ င် ဆာင်ရွက်မည့် အစီအမများကိ ရှင်းလင်းချြပလျက်
ရှိပါသည်။ သာက်သး ရအခက်အခဲ ကု တွ ့နိင်သည့် ကျးရွာများ၏ လက်ရှိ ရအရင်းအြမစ်
(စက် ရတွင်း၊ လက်တူးတွင်း၊ ြမသားကန်၊ စိမ့်စမ်း)များမှ န ့စဉ် ရသးစွဲမအား တွက်ချက်၍
ပူြပင်းရာသီကာလအတွင်း ထပ်မသးစွဲနိင်မည့် ခနမ့် ှန်းရက်နှင့်
ြဖစ်ပွားနိင်မည့် အ ြခအ နအ ပ

ရစတင်ရှားပါး ြပတ်လပ်မ

ပ့ပိးြဖည့်ဆည်း ပးရမည့် ခနမ့် ှန်းရက်အား တွက်ချက်

ထား ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂၆။

ယခင်နစ
ှ ် အ တွ ့အ ကုအ ပ အ ြခခ၍ နွရာသီ ရရှားပါးမ ကု တွ ့နိင် သာ ကျးရွာများ

သိ ့ ကွင်းဆင်း၍ ရ ခ တာသးစွဲရန်၊ သာက်သး ရအရင်းအြမစ်များအား က ဲ၊ နွား၊ တိရ စ္ဆာန်
များ ဝင် ရာက်မ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်

ရရှားပါးမ ကု တွ ့လာပါက

ရဖူလ သာ

ကျးရွာများမှ မ တသးစွဲရန်စသည့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များအားလည်း ပညာ
ပး ဆွး နွးလျက်ရှိပါသည်။ ယခဘ

ာ ရးနှစ်အတွင်း ဘတ်ဂျက်လျာထား ပီးသည့် နွရာသီ

ရရှားပါး ကျးရွာများအား လပ်ငန်းအြမန် ပီးြပတ် စ ရး ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်သွားရန်လည်း
ညန် ကားထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ကျးရွာများတွင် ရရှားပါးြပတ်လပ်မ ကု တွ ့လာပါက အလျင်
အြမန်

သာက်သး ရ ပးပိ ့နိင်ရန်အတွက်

အလှူရှင်များ၊ လူမ ရးအသင်းအဖွဲ ့များနှင့်
ကားများ ရရှိ ရးညိနင်း စီမထားပါသည်။

မို ့နယ်အလိက်

ဌာနဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ပါင်းစပ်ညိနင်း၍

ရသယ်ယာဉ်များ၊ မီးသတ်

9
၂၇။

ရခမ်း ြခာက်သွား သာ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ြမာက်ဦး မို ့နယ်၊ ကျးရွာ(၁၄)ရွာရှိ ြမသား

ကန် (၂၀)ကန်၊ ကျာက် တာ် မို ့နယ်၊ ကျးရွာ (၂၇)ရွာရှိ ြမသားကန် (၃၈)ကန်၊ မင်းြပား
မို ့နယ်၊ ကျးရွာ (၁၂)ရွာရှိ ြမသားကန် (၁၇)ကန်၊ စစ ပါင်း မို ့နယ် (၃) မို ့နယ်၊ ကျးရွာ
(၅၃)ရွာရှိ ြမသားကန် (၇၅)ကန်အား နီးစပ်ရာြမစ် ချာင်းများမှ သာက်သး ရချို ကိုတင်
ြဖည့်ဆည်း ပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ရခိင်ြပည်နယ်၊ ကျာက် တာ် မို ့နယ် ကျးရွာ
(၁၈)ရွာရှိ ြမသား ရကန် (၂၀)ကန်၊ မင်းြပား မို ့နယ် ကျးရွာ (၁၀)ရွာရှိ ြမသား ရကန်
(၁၇)ကန်၊ ဘူးသီး တာင် မို ့နယ် ကျးရွာ (၉)ရွာရှိ ြမသား ရကန် (၁၀)ကန်၊ စစ ပါင်း
မို ့နယ် (၃) မို ့နယ်၊ ကျးရွာ (၃၇)ရွာရှိ ြမသား ရကန် (၄၇)ကန် တိ ့ကိ သာက်သး ရချို
ြဖည့်ြခင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၈။

ထိ ့အြပင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ လူမမီဒီယာများတွင်

ရရှားပါးမသတင်းများ ပါရှိ

လာပါကလည်း ချက်ြခင်းအ ရးယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် (က) မ ကွးတိင်း ဒသ ကီးအတွငး် ရှိ ကျးရွာများရှစ
ိ က် ရတွငး် များ ပမှနမ
် လည်ပတ်
နိင် သာ ကာင့် သာက်သး ရခက်ခဲလျက်ရှိ ကာင်း သတင်း နှင့်ပတ်သက်
၍ မ ကွး မို ့နယ်

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန အဖွဲ ့များမှ

ကွင်းဆင်းစစ် ဆး ပီး ဌာနအစီအစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ ကျးရွာ
အစီအစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း ချက်ချင်းြပုြပင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး Bridge
Asia Japan(BAJ) အဖွဲ ့ြဖင့်လည်း ညိနင်း

ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်လျက်

ရှိပါသည်။
( ခ) ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး၊ သာ ပါင်း မို ့နယ် ကျးရွာအချို ့တွင် လယ်ကွင်းထဲ
မှ ရကိ သာက်သး နရဟ ပါရှိလာသည့် သတင်းအား ပသိမ်ခရိင် ကျးလက်
ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနမှ ချက်ချင်းကွင်းဆင်းစစ် ဆးခဲ့ရာ သတင်း
တွင်ပါဝင် သာ ဘရားကန်း ကျးရွာသည် အိမ် ြခ (၅၆၀) ကျာ်ရှိ ပီး တကင်
တွင်းများ အိမ်တိင်း စ့နီးပါးရှိြခင်း၊

ကျးရွာပိင် စက် ရတွင်းရှိြခင်းများ

ကာင့် ရခက်ခဲမမရှိပါ၊ လှည်း ထာက်ကန်းရွာတွင် အိမ် ြခ(၂၀၀) နီးပါး
ရှိ ပီး အနက် ပ(၁၅၀)ရှိ သာ စက် ရတွင်းမှ သာက် ရရရှိ၍
ဆယ်

ရအခက်အခဲ မရှိ သာ်လည်း

လာ လာ

သာက်သး ရ ပိမိလ လာက် စရန်

အတွက် စက် ရတွင်း(၁)တွင်း ထပ်မ တူး ဖာ် ပးမည်ြဖစ် ပီး လပ်ငန်းများ
စတင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လ ပွကန်းရွာတွင်

သာက်သး ရရရှိ န

သာ်လည်း ပိမိလ လာက် စရန်အတွက် လက်တူးတွင်း(၁)တွင်း ထပ်မ
တူး ဖာ် ပးနိင်ရန် ကျးလက်ဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)သိ ့ ချက်ချင်း တင်ြပ ဆာင်
ရွက် စခဲ့ပါသည်။ အိမ် ြခ (၁၅၀) နီးပါးရှိ သာ ဝါး တာကွင်း ကျးရွာတွင်မူ
သး ရလ လာက်စွာရရှိ သာ်လည်း သာက် ရ အတွက် စမ်း ချာင်းအတွင်း
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လက်ယက်တွင်းငယ်များ တူး ဖာ်၍
ဦးစီးဌာနမှ

အဆိပါရွာတွင်

လ့လာချက်အရ
ရထွက်မှ

ကျးရွာနှင့်

ရရယူလျက်ရှိပါသည်။

ကျးလက်

လက်တူးတွင်းတူး ဖာ် ပးလျက်ရှိ ပီး
ပ(၄၅၀၀)ခနအ
့် ကွာရှိ

ထပ်မ

တာင် ြခ စိမ့်စမ်း

ရပိက်လိင်းသွယ်တန်းနိင် ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင် ရွက်လျက်ရှိ

ပါသည်။
( ဂ) ရှမ်းြပည်နယ်( တာင်ပိင်း)၊

ညာင် ရ မို ့နယ်၊ လက် မာင်း ကွး ကျးရွာ

အပ်စအတွငး် ရှိ ကျးရွာ(၅)ရွာ ရရှားပါးမသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လက် မာင်း
ကွး ကျးရွာအပ်စရှိ ( ကျာင်း တာင်၊ အပတ်၊ ကျာင်းနား၊ သရက်ပင်နှင့်
ပန်းတင်) ကျးရွာများတွင် အိမ် ြခ (၂၄၆) အိမ်၊ လူဦး ရ (၁၀၁၇) ဦးရှိ ပီး
သာက်သး ရ ရရှိ ရးအတွက် တစ်ရက်လ င် ရဂါလ (၂၂၀၀) ထွက်ရှိသည့်
လက် မာင်း ကွး ယမ်းချက် ရထွကမ
် ှ အြမင့် ပ(၁၉၇၀)၊ အလျား (၅၀၀၀)
ပရှိ သာ အြမင့်တင်

ရ ပး ရးလပ်ငန်း

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

တာင် ကီး

ခရိင်၊ ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာများ စဖွဲ ့၍
လပ်ငန်း စတင် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
၂၉။

UNICEF ၏ ပ့ပိးမြဖင့်လည်း သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်အ ရး ပ အ ြခအ န ြဖစ်ပွား

ပါ က ချက်ချင်းသးစွဲနိင်ရန်

ရသန် ့ ဆးြပား/

အရွယ်စ၊ အ ပါ့စား ရစတ်စက်နှင့်

ဆးမန် ့များ၊

ရပး/

ရခွက်များ၊

ရပိက်

ရတင်ပန် ့အပိပစ္စည်းများ အရန်သင့်သိ လှာင်ထားရှိ ပီး

သဘာဝ ဘး ြဖစ်ပွားရာ နရာများသိ ့ လိအပ်ချက် ပ မူတည်၍ စနစ်တကျ သယ်ပိ ့ြဖန် ့ ဝ ပး
လျက်ရှိပါသည်။
၃၀။ ယခင်နှစ် ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ မတ်လမှ မလအတွင်း နွရာသီ ရရှားပါး သာ တိင်း ဒသ ကီး/
ြပည်နယ်များမှ မို ့နယ် (၅၉) မို ့နယ်အတွင်းရှိ၊ ကျးရွာ ပါင်း (၄၆၄)ရွာတွင် သာက်သး ရ
သယ်ပိ ့ြဖန ့် ဝြခင်းများ

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး စက်သးဆီကန်ကျစရိတ် (၈၀.၈၅) သန်း သးစွဲခဲ့

ရပါ သည်။ ယခနှစ် နွရာသီတင
ွ ် သာက်သး ရမြပတ်လပ် ရး ဆာင်ရက
ွ မ
် ည့အ
် စီအမ၊ လပ်ငန်း
များ၏ အမှန်ကန်ကျနိင်သည့် အနီးစပ်ဆး ခနမ့် ှန်းကန်ကျစရိတ်နှင့် စက်သးဆီ ပ့ပိး ပးရန်
ကိစ္စရပ်များအား ကျးလက်ဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)သိ ့ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်မှ တစ်ဆင့် အချိန်
နှင့်တစ် ြပးညီ ပးပိ ့တင်ြပ စခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ မတ်လအတွင်း ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီးနှင့်
နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမအတွင်းရှိ မို ့နယ်(၁၇၆) မို ့နယ်တွင် ရရှားပါးြပတ်လပ်နိင် ြခရှိ
မည့် ကျးရွာ ပါင်း (၉၁၈)ရွာအတွက် န ့စဉ် သာက်သး ရ (၄.၄)ဂါလသန်းခန် ့ လိအပ်နိင်
မည်ြဖစ် ပီး ရသယ်ယာဉ် (ကား၊ မာ် တာ်၊ စက် လှ၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်) များ အသးြပု၍
သာက်သး ရသယ်ပိ ့ြဖန် ့ ဝရန် လိအပ်မည့် စက်သးဆီ (၂၂၄၃၁) ဂါလအတွက် ခနမ့် ှန်း
ကန်ကျ ငွကျပ် (၇၈.၅)သန်းအား အရန်သင့်သးစွဲနိင် ရး တင်ြပြပင်ဆင်ထား ပီး အ ရး ပ
ကာလအတွင်း ချက်ချင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် စီမ ဆာင်ရွက်လျက်
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ရှိပါသည်။
ရရှည်

ရြပတ်လပ်မ လတ်တ လာ ြဖရှင်း ပးမည့် အစီအမများအြပင်
ဆာင်ရွက်သင့်သည်များကိ

ဖာ်ထတ်၍

သက်ဆိင်ရာ

ဒသအလိက်

ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီးများအလိက်

ကျးလက် ရရရှိ ရး ကာလတိ/ကာလရှည် စီမကိန်းများ

ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်

လျက်ရှိပါသည်။
၃၁။

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝှမ်း အယ်လ်နီညို

ြဖစ်စဉ် သက် ရာက်မ ကာင့် ကျးလက် ဒသများတွင် ရရှားပါးမြဖစ်ပွားသည့်နှင့် ချက်ချင်း
ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန(ရးချုပ်) အပါ

အဝင် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်/ခရိင်/ မို ့နယ်အဆင့်

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် ရးဦးစီးဌာနရးများ၏ ဆက်သွယ်ရန်တာဝန်ခများ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ တယ်လီဖန်း
နပါတ် များအား လူမမီဒီယာများ၊ သတင်းဂျာနယ်များမှတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ထတ်ြပန်
ကြငာထားပါသည်။
(ဇ)

ကျးလက် နြပည်သူများအတွက် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပးမ

အ ြခအ န
၃၂။

(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ

ာ ရးနှစ်အတွက်

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန

အ နြဖင့် တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များတွင် ကျးလက် နြပည်သူများအတွက် အသက် မွး
ဝမ်း ကျာင်းအ ထာက်အကူြပုသင်တန်းများအား (၁၈၉) မို ့နယ်၌ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ
အထိ သင်တန်းအမျိုးအစား (၂၀)မျိုး၊ အ ကိမ် ရ (၅၇၈) ကိမ်၊ သင်တန်းသား (၂၈၄၄၈)ဦး၊
သင်တန်းကန်ကျစရိတ် ကျပ်သန်း (၁၅၄၈.၁၁၈၆၅) ြဖင့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်
ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း (၁၇) မို ့နယ်၌ သင်တန်းအမျိုးအစား (၅)မျိုး၊ အ ကိမ်
ရ (၄၃) ကိမ၊် သင်တန်းသား (၉၃၄၁)ဦးအတွက် သင်တန်းကန်ကျစရိတ် ကျပ်သန်း
(၁၆၄.၃၁၃၉၀)ြဖင့်

ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ် ပီး

၂၀၁၆

ခနှစ၊်

ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွင်း

သင်တန်းများ ပီးစီးမည်ြဖစ်သည်။
(စျ) အြခားဝန် ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န
၃၃။

ကျးလက် နြပည်သူများ၏ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ
့ ိုး ရး၊ မိသားစ

ဝင် ငွတိးပွား ရးအတွက် ရပ်ရွာ ဒသ အ နအထား ပ မူတည်၍ သင့် လျာ်သည့် အသက် မွး
ဝမ်း ကျာင်းအ ထာက်အကူြပုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပးလျက်ရှိရာ အချို ့ ဒသများတွင် နည်း
ပညာပိင်းလိအပ်ချက်အရ မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနမှ ဆာင်ရွက် ပးနိင်ြခင်းမရှိသည်များ ကု တွ ့ရ
တတ်ပါသည်။ ယင်းအခါ ဝန် ကီးဌာန၏ရန်ပ ငွြဖင့် ဦးစီးမတည်၍ နည်းပညာပိင်းတွင်
အြခားဝန် ကီးဌာနများ၏ အကူအညီြဖင့် ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့သည်များရှိပါသည်။ ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊
အတ်တင
ွ း် မို ့နယ်၊ ြပာင် ချာင်း ကျးရွာ၌ ဝါးအ ြခခလက်မသင်တန်းဖွငလ
့် စ
ှ ရ
် ာတွင် နည်းပညာ
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ပိင်းအတွက် သမဝါယမဝန် ကီးဌာန၊ အ သးစားစက်မလက်မလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ပါဝင် ကူညီ
ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ ပီး သင်တန်းသိ ့ သင်တန်းသူ (၂၀) ဦးတက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။
(ည) အလပ်အကိင်ရရှိ ရးချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက် ပးနိင်မအ ြခအ န
၃၄။ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်းများ တက် ရာက် ပီးသူများအား အလပ်အကိင်ရရှိ ရး
အတွက်

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးမှ

Home

Distribution

Group

(Maximun

Trading Ltd.) ကမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အလပ် လပ်ကိင်လိသူ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီးမှ
(၄) ဦး၊ ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီးမှ (၃) ဦး၊ ရခိင်ြပည်နယ်မှ (၂၇) ဦး ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီးမှ
(၁၆)ဦး စစ ပါင်း အမျိုးသား (၅၀)ဦးတိ ့အား နိဝင်ဘာလအတွင်း အလပ်အကိင် ရှာဖ ွ ပး
နိင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ရခိင်ြပည်နယ် ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး ဦးစီးဌာန
မှ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ထပ်မတင်ြပလာသည့်

မာင် တာခရိင်၊ တပ် ချာင်း

ကျးရွာမှ (၅)ဦးနှင့် ဒးညို ကျးရွာမှ (၇)ဦး စစ ပါင်း (၁၂) ဦးတိ ့အား အလပ်လပ်ကိင်ရန်
Home Distribution Group (Maximun Trading Ltd.) ကမ္ပဏီနှင့် ချိတဆ
် က်
၍ ပထမအ ကိမ်သင်တန်းပိ ့ချ ပီးပါက ၂၀၁၆ခနှစ်၊ မတ်လအတွင်း

ခ ယူခန် ့ထား ပးရန်

ညိနင်းထားပါသည်။
၃၅။ ထိင်ဝမ်ရှိ Taipei Economic and Trade Center Limited (TETCL)နှင့်
International Cooperation and Development Fund(ICDF) တိ ့မှ
သင်တန်းသားအလပ်သမား (Training Worker)များအား လာ ရာက် အလပ်လပ်ကိင်
ရန် ကမ်းလှမ်းလာမအ ပ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များရှိ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်း
တက် ရာက် ပီးသူများမှ အလပ်ဝင် ရာက်လပ်ကိင်လိသူ (၁၄၀)ဦးကိလည်း အလပ်အကိင်
ရရှိ စ ရး ဆာင်ရွက် ပးရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
၃၆။

ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီးအတွင်းမှ အ ြခခအပ်ချုပ်စက်သင်တန်း တက် ရာက် ပီး

သူ အမျိုးသမီး (၅၆)ဦးတိ ့အား ပသိမ် မို ့၊ စက်မဇန်ရှိ

ဒါင်း လာင်းအထည်ချုပ်စက်ရနှင့်

ချိတ်ဆက်၍ အလပ်ခနထ
့် ား ပး ရး ၂၀၁၅ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလအတွင်းက ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခ့ဲ
ပါသည်။
(ဋ) ြမစိမ်း ရာင် ကျးရွာစီမကိန်း

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်

စွမ်း ဆာင်ရည်

ြမင့်တင် ရးသင်တန်း ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န
၃၆။ ြမစိမ်း ရာင်

ကျးရွာစီမကိန်း အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

အတွက် ကျးလက် ဒသဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန၊ မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ငါးလပ်ငန်း
ဦးစီးဌာန၊ မွးြမူ ရးဆိင်ရာ ဆးတက္ကသိလ်တိ ့မှ ဝန်ထမ်းများအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ

ာ ရး

နှစ်တွင် စီမကိန်းစီမခနခ့် ွဲမဆိင်ရာ ဆရာြဖစ်သင်တန်း (၅) ကိမ၊် သင်တန်းသား (၆၃၀) ဦး၊
ခရိင်/ မို ့နယ်/ ကျးရွာအဆင့စ
် မ
ီ ကိနး် ဆင့ပ
် ွားသင်တန်း(၁၄၅) ကိမ၊် သင်တန်းသား (၁၁၆၀၀)
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ဦး၊ စစ ပါင်း (၁၂၂၃၀)ဦး တိ ့အား ဖွင့်လှစ်ပိ ့ချ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခ၊ဘ
နှစ်တွင်

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန၊

ာ ရး

မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ ငါး

လပ်ငန်းဦးစီးဌာနတိ ့မှ ဝန်ထမ်းများအား စီမကိန်းစီမခနခ့် ွဲမဆိင်ရာ ဆရာြဖစ်သင်တန်း(၈)
ကိမ၊် သင်တန်းသား(၉၆၃)ဦး၊

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

အား ြမစိမ်း ရာင် ကျးရွာစီမကိန်း စစ်တမ်း ကာက်ယူမဆိင်ရာသင်တန်း (၁) ကိမ်၊ သင်တန်း
သား (၁၀၃) ဦး၊ စစ်တမ်း (Data Entry) သင်တန်း (၁) ကိမ၊် သင်တန်းသား(၃၉) ဦး၊
ြပည်နယ်/ခရိင်/ မို ့နယ်/ ကျးရွာအဆင့်စီမကိန်းဆင့်ပွားသင်တန်း (၆၁၀) ကိမ၊် သင်တန်း
သား (၂၅၃၁၇) ဦး စစ ပါင်း (၂၆၃၃၃) ဦးတိ ့အား ဖွင့်လှစ်ပိ ့ချ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။
(ဌ) CDD စီမကိန်းဆိင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ န
၃၇။

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာနနှင့်

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများပူး ပါင်း

ဖွင့်လှစ် သာ CDD စီမကိန်းဆိင်ရာသင်တန်း၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲနှင့် အစည်းအ ဝးများကိ
ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် သင်တန်း (၁) ကိမ၊် သင်တန်းသား (၄၂) ဦး၊ ၂၀၁၄
ခနှစ်တွင် သင်တန်း (၁၁) ကိမ၊် သင်တန်းသား (၄၀၇) ဦး၊ ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် သင်တန်း (၃၈)
ကိမ၊် သင်တန်းသား (၂၀၈၂) ဦး၊ ၂၀၁၆ ခနှစ်တွင် သင်တန်း (၇) ကိမ်၊ သင်တန်းသား
(၃၆၈) ဦး၊ စစ ပါင်းသင်တန်း (၅၇) ကိမ်၊ သင်တန်းသား (၂၈၉၉) ဦးတိ ့အား ဖွင့်လှစ်ပိ ့ချ
ပးနိင် ခဲ့ပါသည်။

