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မာတိကာ

ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ နည္းလမ္း      ၂ 

ရလဒ္မ်ား         ၄ 

MBAPF အေၾကာင္း        ၅

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ၁       ၆ 
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္  အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ (ရန္ကုန္)  
   
ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ၂       ၁၀ 
လူထုစာၾကည့္တိုက္ (မႏၲေလး)

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ၃       ၁၄ 
တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ၄       ၂၀ 
အမ်ဳိးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတိုက္   
(ေနျပည္ေတာ္) 

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ၅       ၂၄ 
ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၊ ႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတိုက္   
         
ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ၆       ၂၈ 
သမုိင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာန၊     
အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္)
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ေနာက္ခံအေျခအေန

ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ယူနက္စကို) ၏ ကမာၻ႔မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ 
အစီအစဥ္ (UNESCO Memory of the World  Programme) မွတဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ား (LDCs) ႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား (SIDS) ရွိ 
မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ 
ဤေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ယူနက္စကိုႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ Funds-
In-Trust တို႔၏ ပံပ့ိုးမႈျဖင္ ့MBAPF က လပု္ေဆာငခ္ဲသ့ည္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိမတွတ္မ္းအေမြအႏစွမ္်ားကိ ု
ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

Malaysia 
Funds-in-Trust
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နည္းလမ္း

ကမာၻ႔မတွတ္မ္းအေမြအႏစွ ္အစအီစဥအ္တြက ္အမညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းႏိငုရ္န ္၂၀၁၇ခုႏစွ၊္ ေမလ ၄-၅ 
ရက္တြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယူနက္စကိုကဦးေဆာင္၍  က်င္းပခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ- 

• ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဂံ)   
• ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ယူနက္စကိုအမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္
• ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
• ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန   
• ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန     
• Save Myanmar Film (NGO)
• အမ်ဳိးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္)
• သမုိင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္)  
• တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္
• ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
• ျမန္မာသမိုင္းေကာ္မရွင္
• Myanmar Book Aid and Preservation Foundation (NGO)
• လူထုစာၾကည့္တိုက္ (မႏၲေလး) - တို႔ျဖစ္သည္။

အလပု႐္ုံေဆြးေႏြးပြအဲၿပီးတြင ္တက္ေရာကလ္ာသမူ်ားကိ ု ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိမတွတ္မ္းအေမြအႏစွမ္်ားကိ ု
မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ MBAPF က ကနဦးစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္း (၆) ခုက 
စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့ ၿပီး၊ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ႔ေသာစစ္တမ္းတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား လႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။
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ရလဒ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ကမာၻ ႔မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီဖြဲ ႕စည္းရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္ရွိ  
သိသာထင္ရွားသည့္ မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို  စာရင္းျပဳစုရန္ႏွင့္  အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ (National MoW Register) အစီအစဥ္ ေပၚေပါက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ 
စတင္ေပၚေပါက္ရန္  အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။   

ထို ႔အျပင္ ေလ့လာမႈတြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေရးပါသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ပုဂၢလိက လက္ဝယ္တြင္ စုေဆာင္းထားမႈမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ေလလ့ာသုံးသပခ္်ကမ္်ားသည ္ေဒသတြင္းႏငွ္ ့ႏိငုင္တံကာအဆင္ ့မတွတ္မ္းအေမြအႏစွမ္်ားအတြက ္
အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာ၌လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

ေလလ့ာမႈအရ စုေဆာင္းထားရွသိည္ ့ပစၥည္အ့ခ်ဳ႕ိသည ္အေရးပါေသာလ္ည္း ၾကာရညွတ္ညတ္ံ့ေအာင ္
ထနိ္းသမိ္းရနအ္တြက ္စနိ္ေခၚမႈမ်ားရွသိည။္ မတွတ္မ္းအေမြအႏစွအ္စအီစဥ္ႏငွ္ ့အမ်ဳိးသားအဆင္တ့ြင ္
မတွတ္မ္းအေမြအႏစွဆ္ိငုရ္ာ ယနူကစ္ကိုေထာကခ္အံႀကံျပဳခ်ကမ္်ား (UNESCO Recommendation 
on Documentary Heritage, 2015) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ၎ပစၥည္းမ်ား 
ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။  

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ စုေဆာင္းထားသည့္  ပစ ၥည္းမ်ားသည္ (အမ်ားျပည္သူ) 
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမမီေၾကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို ႔ ကူးေျပာင္းသိမ္းဆည္းထားသည့္ 
ပစၥည္းအနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားက လက္လွမ္းမီၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္သည့္  
မဝူါဒမ်ားကိ ုသတမ္တွထ္ားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည။္ မတွတ္မ္းအေမြအႏစွဆ္ိငုရ္ာ ယနူကစ္ကိ ု
ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းထားသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူအမ်ားက လက္လွမ္းမီၾကည့္႐ႈေလ့လာခြင့္ေပးရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည။္ ယနူကစ္ကိ၏ု အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္နအ္တြက ္
အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စီမံကိန္း (Action Plan) တစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရကိုယ္စား
လွယ္မ်ားလည္း  ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

ဤစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၎တို ႔ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းထားသည့္ 
အေရးပါေသာပစၥည္းမ်ားကို အမ်ဳိးအမည္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ၎ပစၥည္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ (အမ်ားျပည္သူအတြက္) ပိုမိုလက္လွမ္းမီေရးတို ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
လက္ရွိပကတိအေျခအေနကို အေျခခံအေနအထား (base) အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
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စာမူႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိရာတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိႏိုင္သည္ဟု 
ျမင္ေသာေၾကာင့္ MBAPF ကို ဦးေသာ္ေကာင္းႏွင့္ John Badgley တို ႔က ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Badgley သည္ 
Cornell တကၠသိုလ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စုေဆာင္းမႈတြင္ ထင္ရွားေသာ ျပတိုက္မွဴးျဖစ္ၿပီး  
ဦးေသာ္ေကာင္းသည္  တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္မ်ားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူရသည့္ 
ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္မ်ား၏  စာၾကည့္တိုက္မွဴးျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာၾကည့္တိုက္စုေဆာင္းမႈ အမ်ားအျပားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ 
ဆိငုက္လနု္းၿပီးေနာက ္ဦးေသာ္ေကာင္း၏ သားျဖစသ္ ူေဒါကတ္ာ သန္႔ေသာ္ေကာင္းသည ္MBAPF ၏ 
အလပုအ္မႈေဆာင ္ဒါရိကုတ္ာအျဖစ ္တာဝနလ္ႊဲေျပာင္းယခူဲသ့ည။္ ေဒါကတ္ာ သန္႔ေသာ္ေကာင္းသည ္
Myanmar Book Centre ကိ ုတိငု္းျပည၏္ အဓကိ စာအပုတ္ငသ္ြင္းသည္အ့ဖြ႕ဲအျဖစ ္ေျပာင္းလခဲဲၿ့ပီး 
စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၊ ICT ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္ခ်စ္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ကို 
ဖန္တီးရန္၊ ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို 
ျမနမ္ာႏိငုင္အံႏွံ႔အျပားရွ ိလကလ္မွ္းမမသီမူ်ားထံေပးရန ္ ရညရ္ြယသ္ည္အ့ဖြဲ႕အစည္းကိ ုဦးေဆာငခ္ဲ ့
သည္။ 

MBAPF ၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ ကမာၻေပၚတြင္ ျဖစ္ေနသည့္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင ္
ေနမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေပးအပ္ရန္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အဓိကတာဝန္မွာ ရပ္ရြာမွ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ရပ္ရြာအေျချပဳ 
စင္တာမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိပညာအေျချပဳ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းကို 
တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

Myanmar Book Aid and Preservation 
Foundation (MBAPF) အေၾကာင္း
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ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ 
သာသနာေရးႏွင့္    
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန 

ေလ့လာခ်က္ ၁
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အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က ္ 

၁၉၀၂ ခုနွစ္တြင္ ကမၸည္းေက်ာက္စာဌာန 
(Burma Epigraphy Office) ကုိ 
ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီလက္ေအာက္တြင္ 
တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ဤ႐ုံး၏ အဓိက 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေက်ာက္စာမ်ားအားလုံးကုိ 
စာရင္းေကာက္ယူ၊ ထိန္းသိမ္းၿပီးမွတ္တမ္း       
တင္ရန္၊  ႏုိင္ငံအနံွ႔အျပားေရွးေဟာင္း 
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး 
ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ 
လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာအခါ 
ကမၸည္းေက်ာက္စာဌာနကုိ   
ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈဗိမာန္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး၊အမ်ိဳးသား 
စာၾကည့္တုိက္၊ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ ႏွင့္ 
ျပည္နယ္နွင့္တုိင္းမ်ားရိွ ျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္ 
တုိက္မ်ားကုိ တာဝန္ယူရသည္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ေရွးေဟာင္း 
သုေတသနဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိေပါင္းစည္းၿပီး ေရွးေဟာင္း 
သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန 
အျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။   

စုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား 

ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
ျပတုိက္ဦးစီးဌာနတြင္ စုေဆာင္းထားရိွသည့္ 
ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမွာ မ်ားျပားစုံလင္သည္။ 
၎တုိ႔မွာ

(i) ပုံမ်ား၊ ေျမပုံမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္  
ေစတီ၊ ဘုရားေက်ာင္း၊  ေရွးေဟာင္းကုန္း၊  
ေရွးေဟာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊   
ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ တူးေဖာ္ေရး   
ေနရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမ စသည့္   
ေရွးေဟာင္း အထိမ္းအမွတ္မ်ားကုိ   
မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမ်ား

(ii) ႏုိင္ငံအႏံွ႔မွ စုေဆာင္းကူးယူခ့ဲသည့္   
ေက်ာက္စာ မိတၱဴမ်ား

(iii) ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔မွ ေပစာမ်ား 

(iv) နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားအား  
မွန္ျပားနဂၢတစ္ (glass plate negatives)  
ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားမႈမ်ား၊ 

(v) ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊   
သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္   

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား။
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

ပုဂံေဒသ  အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပားမွ 
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ား၊ 
႐ုပ္ႂကြမ်ား၊  သစ္သား ပန္းပုမ်ား၊  
အဂၤေတ႐ုပ္ႂကြမ်ား၊  တူးေဖာ္ေရး ေနရာမ်ား၊ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ 
႐ုပ္တုမ်ားကုိ  မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
မွန္ျပားနဂၢတစ္ အခ်ပ္ေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္  
(ခန္႔မွန္းေျခ သကၠရာဇ္ ၁၉၀၀-၁၉၂၀ 
အတြင္း) ကုိစုေဆာင္းထားသည္။ 

၎တုိ႔ကုိ စစ္မျဖစ္မီ စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အလြန္ရွားပါးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရွး/
သု သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အဆုိပါ 
မွန္ျပားနဂၢတစ္မ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ 
စုေဆာင္းထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
ဌာနျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံရိွ ဘုရားပုထုိးမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းအမ်ားအျပားကုိ 
မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် မရရိွႏုိင္ေတာ့ 
ေသာေၾကာင့္ ထုိမွန္ခ်ပ္မ်ားသည္ 
အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။   

အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈလက္လွမ္းမီမႈ 

လက္ရိွတြင္ ၎တုိ႔ကုိ  အမ်ားျပည္သူ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္းမရိွေသးဘဲ မွန္ခ်ပ္ ၃၀ % ကုိ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသိမ္းဆည္းထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ  

ေရွး/သုသည္ မွန္ျပားနဂၢတစ္ အခ်ဳိ႕ကုိ 
ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သိမ္းဆည္းထားၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ကုိ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္သုိ႔ကူးေျပာင္းသိမ္းဆည္း
ထား သည္။ မွန္ျပားနဂၢတစ္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ေခတ္မီွနည္းပညာ  ေရွး/
သုတြင္ မရိွေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားကုိ 
ဖိတ္ေခၚၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေရး 
နည္းလမ္းမ်ား ျပသေစခ်င္ပါသည္။ 

အႏၱရာယ္မ်ား    

သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ပုိးမႊားမ်ားႏွင့္ 
စုိစြတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မွန္ခ်ပ္မ်ား 
သည္ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။  

ဝက္ဘ္ဆုိက္    
http://www.archaeologymm.
com/php/home_about.php  

ဓာတ္ပုံ လင့္ခ္    
https://drive.google.com/
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ပုဂံရွိ ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရားအတြင္းမွ 
ေက်ာက္နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ၏ မွန္ျပား 
နဂၢတစ္

ပုဂံရွိ ဂူေျပာက္ႀကီးဘုရားအတြင္းမွ 
ေက်ာက္နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ၏ မွန္ျပား 
နဂၢတစ္
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လူထုစာၾကည့္တိုက္ (မႏၲေလး)

ေလ့လာခ်က္ ၂
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လူထု စာၾကည့္တုိက္

အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က ္ 
လူထု စာၾကည့္တုိက္ကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ 
လူထု ဦးလွ (၁၉၁၀-၁၉၈၂)၊ လူထု ေဒၚအမာ 
(၁၉၁၅-၂၀၀၈) ႏွင့္ ‘လူထု’ မိသားစုတုိ႔မွ 
တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ စာၾကည့္တုိက္သည္ 
သုံးထပ္အေဆာက္အဦးအတြင္း တည္ရိွၿပီး 
မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
လက္ေဆးကန္ ရပ္ကြက္တြင္ ရိွသည္။ 

လူထု ဦးလွ ႏွင့္ လူထု ေဒၚအမာတုိ႔သည္ 
လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ 
အေျခခ်ၿပီး လူထု သတင္းစာကုိ 
ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။ အားကစား၊ စိတ္ပညာ၊ 
အာရွႏွင့္ အေရွ႕တုိင္းဆုိင္ရာစာအုပ္၊ 
မဂၢဇင္းႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိစုေဆာင္း 
သိမ္းဆည္းခ့ဲၾကသည္။ 
စာေရးဆရာမ်ားမွ လက္မွတ္ထုိးၿပီး 
၎တုိ႔ကုိ လက္ေဆာင္ေပးခ့ဲသည့္ 
စာအုပ္မ်ားကုိလည္း သိမ္းဆည္းထားခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာ့သမုိင္းအတြက္ တန္ဖုိးရိွလာမည့္ 
၎တုိ႔၏ စုေဆာင္းမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
စာၾကည့္တုိက္ တစ္ခုဖြင့္ရန္ လူထုဦးလွက 
ရည္ရြယ္ခ့ဲသည္။ စုေဆာင္းမႈမ်ားေပၚ 
အေျခခံ၍ လူထု ဦးလွသည္ 
‘သတင္းစာမ်ားကေျပာေသာသမုိင္း’  
အပါအဝင္ စာအုပ္မ်ားကုိ သုေတသနျပဳ 
ေရးသားခ့ဲသည္။ လူထု ေဒၚအမာသည္ 
စုေဆာင္းထားမႈကုိ ကူညီစီမံခန္႔ခြဲခ့ဲၿပီး၊ 
စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ 
စီစဥ္ခ့ဲသည္။ 

၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ 
မႏၱေလး ေဆးတကၠသုိလ္ (ပါေမာကၡႏွင့္ 

ေဆးပညာဌာနမွဴး - ၿငိမ္း) ပါေမာကၡ 
သန္းရင္မာ၊ (မိသားစု စီးပြားေရးျဖစ္သည့္ 
လူထု စာအုပ္တိုက္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္) 
ေဒၚတင္ဝင္းႏွင့္ ဦးျငိမ္းခ်မ္း (စာေရးဆရာ) 
တုိ႔က လူထု စာၾကည့္တုိက္ကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွသည္။  
လူထု စာၾကည့္တုိက္သည္ ယခုအခါတြင္ 
ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ စာေပပညာရွင္မ်ားအတြက္ 
အကုိးအကားျပည့္စုံသည့္ 
စာၾကည့္တုိက္ ေကာင္းတစ္ခု အျဖစ္ 
ရပ္တည္ေနပါသည္။ သမုိင္း၊ ပထဝီ၊ 
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊  စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေလ့လာေရး၊ 
ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ 
ေလ့လာေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ပညာရွင္မ်ားသည္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ 
အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စာေရးဆရာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ 
သုေသသီမ်ားသည္လည္း စာၾကည့္တုိက္သို႔ 
ေန႔စဥ္လာေရာက္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ 
ပါဝင္ၾကသည္။
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စုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား  

ျပည္တြင္း ဝယ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ 
ရရိွမႈမ်ားေၾကာင့္   စုေဆာင္းမႈ သည္ 
အျမဲတမ္း ျမင့္တက္ေနပါသည္။ လက္ရိွတြင္ 
ဘာသာေရး၊ အတၳဳပတိၱ၊ သမုိင္း၊ 
ရည္ညႊန္းက်မ္း၊ မဂၢဇင္း၊ဂ်ာနယ္ႏွင့္သတင္း
စာမ်ားမွ ဘာသာရပ္ေပါင္းစုံႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စာအုပ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွပါသည္။ 

စာၾကည့္တိုက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ 
စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္၏ စာအုပ္မ်ားကုိလည္း 
အထူးစုေဆာင္းထားပါသည္။ ဥပမာ သမုိင္း 
ပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း 
(၁၉၂၃-၂၀၀၅) ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာ စာအုပ္မ်ားမွာ အုပ္ေရ ၇,၀၀၀ 
ခန္႔ ရိွသည္။  အျခားေသာအေရးပါသည့္ 
စုေဆာင္းမႈမ်ားတြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ 
ဆရာ ေရႊဥေဒါင္း (၁၈၈၉-၁၉၇၃) ႏွင့္ 
သတင္းစာဆရာႀကီး လူထု ဦးစိန္ဝင္း  
(၁၉၄၀-၂၀၁၂) တုိ႔ ပါဝင္သည္။  

အျခားေသာ အဖုိးတန္အရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
ေပစာမ်ား (၂၁၀)၊ ေခါက္ထားသည့္ ပုရပုိက္ 
(၁၃၀)၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း 
လူထု မိသားစုထံသုိ႔ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေပးပုိ႔ 
ေသာ စာမ်ား (၎တုိ႔ကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္တုိ႔ 
ကူးေျပာင္းေန) လည္း ပါဝင္သည္။

မဂၢဇင္းမ်ား- 
ဒဂုံ       ၁၉၂၂-၁၉၂၈  
ႀကီးပြားေရး   ၁၉၃၃-၁၉၄၀         
တုိးတက္ေရး   ၁၉၃၅         
႐ႈမဝ       ၁၉၄၇-၁၉၉၂        
ေငြတာရီ     ၁၉၆၀-၁၉၉၉         
ေသြးေသာက္       ၁၉၄၇-၁၉၉၀            
မုိးေဝ  ၁၉၆၈-၁၉၉၀            

ျမဝတီ    ၁၉၅၃-၁၉၉၃

ဂ်ာနယ္မ်ား- 
ေနျပည္ေတာ္  ၁၉၂၁-၁၉၂၂
ဒီးဒုတ္      ၁၉၃၀-၁၉၃၁
ဗႏၶဳလ             ၁၉၂၆-၁၉၃၅
အုိးေဝ     ၁၉၆၈-၁၉၇၂
လူထု          ၁၉၄၅-၁၉၅၉

သတင္းစာမ်ား-
လူထု              ၁၉၄၆-၁၉၆၇
သူရိယ             ၁၉၃၁-၁၉၃၃
ျမန္မာ့အလင္း   ၁၉၂၇-၁၉၃၂, ၁၉၄၅-၁၉၄၆
ေၾကးမုံ         ၁၉၆၂, ၁၉၆၆-၁၉၇၇
ဟံသာဝတီ        ၁၉၄၅-၁၉၄၇

အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

စာၾကည့္တုိက္တြင္ ျမန္မာသတင္းစာ၊ 
ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ား အျပည့္အစုံ 
စုေဆာင္းထားၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ 
(တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္) တြင္ ဤေနရာ၌သာ 
ေလ့လာဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  အျခားေသာ 
စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
စုေဆာင္းမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း 
လူထုစာၾကည့္တုိက္တြင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ 
စုေဆာင္းထားရိွမႈ အမ်ားအျပားရိွသည္။  

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 

အဓိက ထိန္းသိမ္းရန္ နည္းလမ္းမွာ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔မွသာ မူရင္းကုိသိမ္းဆည္းႏုိင္မည္ျဖစ္
သည္။ စာၾကည့္တုိက္သည္ စုေဆာင္းမႈ 
တစ္ခုလုံးကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ေျပာင္းရန္ 
ရည္ရြယ္ထားၿပီး ရွားပါး ထုတ္ေဝမႈမ်ား/ 
စာမူမ်ားကုိ ေတာင္းခံေနသည္။



13

အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈလက္လွမ္းမီမႈ 

စာၾကည့္တုိက္ကုိ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ 
နာရီ၊ တနလၤာမွ စေနအထိ အမ်ားျပည္သူ 
အသုံးျပဳရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး စာၾကည့္ 
တုိက္မွဴးႏွင့္ စာေရး ငါးဦးရိွသည္။ 
ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ကတ္တေလာက္မ်ားကုိ 
Dewey Decimal Classification အရ 
စီစဥ္ထားရိွသည္။ စာၾကည့္တုိက္တြင္ 
စာေရးဆရာႏွင့္ စာအုပ္အမည္ပါဝင္သည့္ 
ကတ္တေလာက္မ်ား ရိွသည္။ 
စာၾကည့္တုိက္သည္ ရွာပါးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ 
ေပစာမ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သုိ႔ စတင္ေျပာင္း 
ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

အႏၱရာယ္မ်ား    
မႏၲေလး၌ ေႏြရာသီကာလတြင္ အပူခ်ိန္ 
အလြန္ျမင့္မားမႈသည္  စုေဆာင္းမႈအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရိွႏုိင္သည္။  

ဝက္ဘ္ဆုိက္  http://bit.ly/2nPCA5v

၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္လ၊ ၁၅ 
ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုဂ်ာနယ္

၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊   
၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုဂ်ာနယ္

၁၉၂၉ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ 
မႏၲေလးသူရိယေန႔စဥ္သတင္းစာ
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တကၠသိုလ္မ်ား 
ဗဟိုစာၾကည့္တုိက္

ေလ့လာခ်က္ ၃
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အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က ္ 

တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိစာၾကည့္တိုက္သည္ 
ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း စာမူမ်ားကုိ စုေဆာင္း 
ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွ 
ပါဝင္သည္။ 

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ 
၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ 
ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ရွားပါးလက္ေရး 
စာမူမ်ားအပါအဝင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ 
စာၾကည့္တုိက္တြင္ ယခင္က စုေဆာင္းထား 
ခ့ဲသမွ် ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရသည္။ 
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္စာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္ 
အဦးမွာ ႀကီးႀကီး မားမား ပ်က္စီးခ့ဲၿပီး၊  
ျပန္လည္ျပဳျပင္ခ့ဲရသည္။ ၁၉၅၂ ခုနွစ္တြင္ 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ 
စာၾကည့္တုိက္၏ အမည္ကုိ တကၠသုိလ္မ်ား 
ဗဟုိစာၾကည့္တိုက္ဟု ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ 
တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိ စာၾကည့္တုိက္ 
အေဆာက္အဦးကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ 
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ့ဲသည္။  ရန္ကုန္ 
တကၠသုိလ္စာၾကည့္တိုက္ကုိ မူလအေဆာက္ 
အဦးတြင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ သီးျခား 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ 
တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိစာၾကည့္တုိက္သည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ 
တကၠသုိလ္ဝင္းအတြင္း တည္ရိွသည္။ 

စုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား  
ေပစာႏွင့္ ပုရပုိက္ လက္ေရး စာမူမ်ားကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရွးက်ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
အမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း 

တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိ စာၾကည့္တုိက္တြင္ 
အမ်ားဆုံး စုေဆာင္းထားရိွသည္။ စုစုေပါင္း 
အေရအတြက္မွာ ၁၉,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေပစာေပါင္း 
၁၅၀၀၀ ႏွင့္ ပုရပုိက္ ၄၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္သည္။

စုေဆာင္းမႈတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစုံ 
ပါဝင္ၿပီး ဗုဒၶတရား၊ တိပိဋက၊ သမုိင္းဝင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆး၊ 
နကၡတ္ေဗဒင္၊ နကၡတၱေဗဒ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း 
ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ စာေပစသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

သိမ္၊ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ရိွ အပ်ိဳေတာ္တုိ႔၏ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား ပုဂံေခတ္တြင္ နန္းေတာ္ရိွ 
မိဖုရား၊ မင္းသမီးတုိ႔တြင္ရိွသည့္ ေတာ္ဝင္ 
ဆံပင္ ပံုစံမ်ား၊ မင္းသားႏွင့္ ဘုရင္တုိ႔ 
အသုံးျပဳသည့္ ေဖာင္ေတာ္မ်ား၏ ပုံမ်ားကုိ 
အႏုစိတ္အျပည့္အ၀ပုံေဖာ္ရန္  ပုရပုိက္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳသည္။ 

ဤပုရပုိက္မ်ားကုိ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစ၍ စုေဆာင္း 
ခ့ဲသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ တြင္ ယူနက္စကုိ 
မွ ေရွးေဟာင္းစာေပ ထိန္းသိမ္းေရး 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ရာဂါဗန္ႏွင့္ 
တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိစာၾကည့္တုိက္မွဴး 
ေဒါက္တာေသာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ မႏၱေလး၊ 
စစ္ကုိင္း၊ မုံရြာ၊ ပခုကၠဴ၊ ပဲခူး၊ ေညာင္ဦး၊ မေကြး၊ 
ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ျပည္၊  ဗိႆႏုိးၿမိဳ႕ေဟာင္း၊  
ေမွာ္ဇာၿမိဳ႕တုိ႔မွ ေရွးေဟာင္း ပုရပုိက္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြစုေဆာင္းခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ပုရပုိက္တုိ႔ကုိ စင္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ျခင္းရြာ 
ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိ႔မွ 
လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ တကၠသုိလ္မ်ား 
ဗဟုိစာၾကည့္တုိက္က လက္ခံရရိွခ့ဲသည္။ 
အခ်ိဳ႕ကုိ ေရႊဘုိႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕မ်ားမွ 
၀ယ္ယူရရိွခ့ဲသည္။  
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ထူးျခားမႈ   

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရာင္အေသြးစုံလင္ေသာ 
ပုရပုိက္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံးစုေဆာင္းထားသည့္ 
ေနရာ ျဖစ္သည္။ ၎ပုရပုိက္မ်ားမွာ နဂုိမူလ 
လက္ရာႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ 
စုေဆာင္းမႈျဖစ္သည္။    

ဗုဒၶဘဝျဖစ္စဥ္

႐ုပ္ပုံမ်ားတြင္ ဗုဒၶသည္ မဂၤလာကန္ေတာ္တြင္ 
ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ေနသည့္ပုံ၊ ေက်ာက္ျဖာထက္ 
တြင္ နားေနသည့္ပုံ၊ သိဒၶတမင္းသားထံ 
သားေတာ္ရာဟုလာေမြးဖြားေၾကာင္း 
အေၾကာင္းၾကားသည့္ ပုံမ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

သိမ္ေတာ္   
၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆြဲသည့္ ဤပုရပုိက္တြင္ 
သိမ္ေတာ္ပုံစံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သိမ္ကုိ ဝန္းရံေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
ကမ္းနံပါး၊ ရြာမ်ား၊ ေတာင္မ်ား ႏွင့္ 
လုိဏ္ဂူမ်ားကုိပါ ေရးဆြဲထားသည္။ 
သိမ္ေတာ္၏ ေနရာအေၾကာင္း 
ေကာင္းကြက္ ဆုိးကြက္မ်ားကုိ ပုံထဲတြင္ 
ထည့္ေရးထားသည္။ 

နန္းေတာ္ရိွ အပ်ိဳေတာ္ ၁၀၀   
ပုရပုိက္တြင္ နတ္သား၊ နတ္သမီးမ်ား၊  
ေတာင္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ စပါးအမ်ိဳးအစား၊ 
ငါးအမ်ိဳးအစား၊ ေရႊအတန္းအစား၊ 
ပန္းပင္၊ သစ္သီး၊ ငွက္မ်ားအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေ၀ႆႏၲရာ ဇာတ္ေတာ္  

ဤပုရပုိက္တြင္ ဘုရားအျဖစ္မရမီ ဗုဒၶ၏ 
ဘဝျဖစ္သည့္ ေ၀ႆႏၲရာ၏ ဇာတ္လမ္းကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမင္းခင္းသဘင္ 

ဤပုရပုိက္တြင္ ေတာ္ဝင္ျမင္းတပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ 
ျမင္းေရး၊ လံွေရး ပုံစံ ၃၇ မ်ဳိးကုိ ေရးဆြဲ 
ထားသည္။ 

ဆင္႐္ုိင္းကုိ ယဥ္ေစျခင္း 

ဤပုရပုိက္တြင္ လူမ်ားမွ ဆင္႐္ုိင္းတစ္ေကာင္ 
ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသုိ႔ မွ်ားေခၚရန္ 
ႀကိဳးစားေနပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မင္းတုန္း ဘုရင္အလွဴ (ျမန္မာ သကၠရာဇ္ 
၁၂၀၆ – ၁၂၂၂)

ဤပုရပုိက္တြင္ အလွဴျပဳေနပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
(ဆြမ္းအလွဴ) ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃၁ ဘုံ

ဤပုရပုိက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ယုံၾကည္ 
သည့္ ၃၁ ဘုံအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ေရႊနန္းေတာ္မွ အပ်ဳိေတာ္ ၁၀၀

မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ အလွဴေတာ္ ေ၀ႆႏၲရာ ဇာတက



18

သိမ္ေတာ္ႀကီး

 ျမင္းခင္းသဘင္

 ဗုဒၶဘ၀ျဖစ္စဥ္

 ဆင္ရိုင္းက်ဳံးသြင္းျခင္း
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အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈလက္လွမ္းမီမႈ 

စုေဆာင္းထားမႈမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
မိတၱဴမ်ားကုိ လူထုမွ အခမ့ဲ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 
စာၾကည့္တုိက္တြင္ စာဖတ္ခန္းရိွသည္။ အထူး 
ၾကည့္႐ႈမႈ မူဝါဒမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ မူရင္းကုိ 
ကာကြယ္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မိတၱဴကုိသာ 
ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ    

ေရာင္စုံပုရပုိက္မ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ 
ေျပာင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပုံမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ အနီ၊ 
လိေမၼာ္၊ အနက္၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အဝါ၊ အျဖဴ၊ 
ပန္းေရာင္ႏွင့္ အျခားေသာ ေတာက္ပၿပီး 
ဆြဲေဆာင္မႈရိွသည့္ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ေဆးမ်ားသည္ သဘာဝ 
ေဆးေရာင္ျဖစ္ၿပီး ဓာတုပစၥည္း မပါဝင္ပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုရပုိက္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ 
သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပုံစံတြင္ ရိွေနေသးသည္။  

အႏၱရာယ္မ်ား   

စုေဆာင္းမႈအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားရိွေနၿပီး 
ထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္း ျပႆနာ 
ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုအရ 
မုိးရာသီတြင္ စုိစြတ္ေသာေၾကာင့္ 
စုေဆာင္းထားမႈမ်ားတြင္ စုိစြတ္ၿပီး 
မိႈတက္ႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ ရိွသည္။ 

ေႏြရာသီတြင္ အပူဆုံး အပူခ်ိန္သည္ ၁၀၀ 
ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္အထက္ ေရာက္ႏိုင္ၿပီး 
စုေဆာင္းထားမႈမ်ားသည္ ၾကြပ္ရြလာၿပီး 
လြယ္လြယ္ကူကူ က်ိဳးေၾကႏိုင္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္တြင္ တကၠသုိလ္မ်ား 
ဗဟုိစာၾကည့္တုိက္သည္ မတည္ျငိမ္ေသာ 
လွ်ပ္စစ္ေပးမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ 
ေလေအးေပးစက္ကုိ ၂၄ နာရီ မဖြင့္ႏိုင္ပါ။ 

စုေဆာင္းထားမႈမ်ားအားလုံးကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းထားၿပီး CD, DVD ႏွင့္ hard 
disk တုိ႔တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။  

ဝက္ဘ္ဆုိက္    

http://www.uclmyanmar.org/

အက်ဥ္းခ်ဳပ္    

အေစာဆုံး ပုရပုိက္ကုိ ၁၉ ရာစုအေစာပုိင္း 
တြင္ ေရးဆြဲထားၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေျခအေနတြင္ ရိွေနေသးသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ 
စုေဆာင္းထားမႈကုိ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ 

ဤ (၈) ေရာင္စုံ ပုရပုိက္မ်ားသည္ သမုိင္း 
အရ၊ လူမႈေရးအရ၊ ထုံးတမ္း စဥ္လာအရ၊ 
အႏုပညာအရႏွင့္ ဘာသာေရးအရ 
အေရးပါေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ ကမာၻ႕ 
မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းရန္ 
အလား အလာရိွသည္။
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အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ား 
ေမာ္ကြန္းတိုက္ဦးစီးဌာန

ေလ့လာခ်က္ ၄
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အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတုိက္ 
ကုိ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ 
အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ႐ုံးစာၾကည့္တုိက္အျဖစ္ 
တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ 
ယူနက္စကုိ သည္ ‘အမ်ိဳးသား 
ေမာ္ကြန္းတုိက္မ်ားကုိ ခုိင္မာအားေကာင္း 
ေစျခင္း’  စီမံကိန္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား 
ေမာ္ကြန္းတုိက္မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ 
ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲရာ နည္းပညာႏွင့္ စက္ကိရိယာ 
အကူအညီမ်ား ရရိွခ့ဲသည္။   
၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းႏွင့္ 
ေမာ္ကြန္းဥပေဒကုိ  စတင္ျပ ႒ာန္းခ့ဲသည္။ 
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ား 
ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ေမာ္ကြန္းတုိက္မ်ားေကာင္စီ၏ 
အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခ့ဲသည္။  ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားမွတ္တမ္းမ်ား 
ေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္)ကုိ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ 

စုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား  

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတုိက္၏ 
အားသာခ်က္မွာ  အစုိးရမွတ္တမ္းမ်ား၊ 
(အျခားေသာအထူးေအဂ်င္စီမ်ား၏ 
ပုိင္ဆိုင္မႈေအာက္တြင္ရိွသည့္) 
ပုဂၢလစုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သမုိင္းဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုိ ထိန္းသိမ္းခြင့္ရိွျခင္း 
ျဖစ္သည္။   စုေဆာင္းမႈမ်ားထဲတြင္  
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ ဌာန 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊  တရားဝင္ ျပန္တမ္းမ်ား၊ 
သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ား ျပဳစုထားေသာ စာတမ္းမ်ား 
စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ေပစာႏွင့္ 
ပုရပုိက္စာပုံစံျဖင့္ရိွေသာ အျဖစ္  
သမုိင္းဝင္လက္ေရးစာမူမ်ားကုိလည္း 
စုေဆာင္းထားရိွရာ ေပစာရြက္ေပါင္း  
၅၂၀၅  ခ်ပ္ႏွင့္ ပုရပုိက္ ၃၄ ခုရိွသည္။   

ထူးျခားမႈ

အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္ စုေဆာင္း 
ထားမႈ မ်ားထဲမွ ထူးျခားသည့္ပစၥည္းမွာ 
စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ၏ ေပစာျဖစ္သည္။ 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္   

စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ၏ ေပစာရြက္သည္ 
ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားအျပား    
ရိွသည္။

- ေပစာရြက္ ၅ ရြက္ ပါဝင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လုံး 
တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသား 
ထားသည္။ 

- ႏွစ္လုိင္း လက္ေရးစာမူျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၃ေပ 
ႏွင့္ ၁ လက္မ၊ အနံ ၁.၁ လက္မ ရိွသည္။ 
၎သည္ သတင္းအခ်က္ အလက္အရ 
တန္ဖုိးရိွသလုိ သက္ေသ အေထာက္ အထား 
အျဖစ္လည္း တန္ဖုိးရိွသည္။

- ၎သည္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ 
စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ၏  အမိန္႔ ျဖစ္သည္။ 

- ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ (ပထမ) 
စစ္ပြဲႏွင့္သက္ ဆုိင္ၿပီး စစ္မွန္မႈ၊တရား၀င္မႈ  
ႏွင့္ တမူထူးျခားမႈရိွသည့္ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတုိက္သည္ ၎ကုိ  
အိႏၵယိႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏၶထံီမွ 
၎ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး 
အလည္အပတ္ ေရာက္ရိွသည့္ ၁၉၈၇ 
ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံရရိွခ့ဲသည္။ အဆုိပါ 
ေပစာကုိ  သမၼတဦးစန္းယုထံသုိ႔ 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ 
အဆုိပါေပစာကုိ မလႊေဲျပာင္းမီက 
အိႏၵယိႏိုင္ငံကာလကတၱားၿမိဳ႕ ဗစ္တုိးရီးယား 
ျပတုိက္တြင္ ျပသထားသည္။ 

ေပစာ၏ သမိုင္း- 

အာသံနယ္ရိွ ေဝသာလီကုိ ျမန္မာဘုရင္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵာရ ဂြန္ဒရိွန္ (Sandara 
Gondashein) က  လြတ္လပ္စြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာဘုရင္ကုိ 
ပုန္ကန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ 
စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလကုိ ၎အားႏိွမ္နင္း 

ျမန္မာစစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ၏ ေပစာ 
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အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈလက္လွမ္းမီမႈ 

အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္ 
စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ၏ေပစာကုိ 
မိတၱဴကူးယူေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူ 
ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပခန္းငယ္တြင္ 
ျပသထားသည္။     

စုေဆာင္းမႈမ်ားသုိ႔ လင့္ခ္  
https://drive.google.com/drive/

ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ျပန္လည္ရရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘုရင္က တာ၀န္ေပးခ့ဲသည္။ 
စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလက ပုန္ကန္မႈ၏ရလဒ္ 
သည္ ျပင္းထန္ဆုိး၀ါးႏုိင္ၿပီး၊   ျမန္မာႏွင့္ 
မဏိပူရအၾကား တည္ရိွခ့ဲသည့္ ကာလရွည္ 
ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း 
သတိေပးစာ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဤေပစာကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံစံသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းသိမ္းဆည္း   ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတုိက္  ေပစာကုိ 
သစ္သားေသတၱာအတြင္းထည့္၍ 
အပူခ်ိန္ႏွင့္ စုိထုိင္းဆကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
မွန္ပုံးအတြင္း ထားရိွသည္။ မူရင္းကုိ 
လုံျခံဳေရးအတြက္ သီးျခားအခန္းတြင္ 
ထားရိွသည္။  

ျမန္မာစစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ၏ ေပစာ 
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ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ 
ရုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနခဲြ 
(ေမာ္ကြန္း႐ုပ္ရွင္႐ံုးခြဲ) 

ေလ့လာခ်က္ ၅
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အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က ္

ေမာ္ကြန္း႐ုပ္ရွင္႐ုံးခြဲသည္ 
၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအၿပီး 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း၌ 
‘Field Publicity’ အမည္ျဖင့္ 
စတင္ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစုိးရ 
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္ဌာနဟု အမည္ေပးခ့ဲၿပီး 
၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ 
ေမာ္ကြန္း႐ုပ္ရွင္႐ုံးခြဲ အမည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။  ၁၉၉၇ ဇူလုိင္လ 
၉ရက္ ေန႔တြင္  ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ 
ေမာ္ကြန္း႐ုပ္ရွင္႐ုံးခြဲ အမည္ျဖင့္ အစုိးရမွ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ာကုိ 
႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ျပသခ့ဲသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အစီအစဥ္အတြက္ ၃၅ မီလီလီတာ ႏွင့္  
၁၆ မီလီလီတာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အႏံွ႔အျပားတြင္ ခရီးသြား ႐ုပ္ရွင္႐ုံအျဖစ္ 
လွည့္လည္ ျပသခ့ဲသည္။ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မ်ားမွ 
စ၍ ႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတုိက္သည္ 
ျမန္မာအကယ္ ဒမီဆုရ ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ 
အမည္စာရင္း အသြင္းခံရသည့္ 
ဇာတ္ကားမ်ားကုိ စတင္ သိမ္းဆည္းခ့ဲ 
သည္။ ႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတုိက္ ကုိ 
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား  သိမ္းဆည္းထားရန္ 
အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ျခင္း၊ 
ဇာတ္ကား ေဆးျခင္း၊ ဇာတ္ကား 
တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇာတ္ကား ကူးျခင္း၊ 
အသံသြင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
ထုတ္လုပ္ေရးၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အသုံးျပဳသည္။  

စုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား  

စုေဆာင္းမႈတြင္ သတင္းကားမ်ား (newsreels) 
ႏွင့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ား ပါဝင္သည္။ 
၎တုိ႔အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ 
မိန္႔ခြန္းမ်ား (၁၉၄၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္) က့ဲသုိ႔ေသာ 
အသံဓာတ္ျပားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထိ သတင္းကားေပါင္း ၂၉၀၆ 
ခု ရိွၿပီး ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ အလံတင္ 
အခမ္းအနား၊ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ကုိ 
ထင္ဟပ္သည့္ အင္းစိန္တုိက္ပြဲ၊ ဗုဒၶဘာသာ 
တြင္ အေရးအႀကီးဆုံး ဘာသာေရးအခမ္းအနား 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ပြဲ၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္မ်ားကုိ 
လုပ္ႀကံခ့ဲသည့္ ဂဠဳန္ဦးေစာကုိ  ကြပ္မ်က္ျခင္း၊ 
ကရင္ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေစာဘဦးႀကီး  
စ်ာပန တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား ကုိလည္း ႐ုပ္ရွင္ 
ေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္သိမ္းဆည္းထား 
သည္။ ေမာ္ကြန္းတြင္ အျဖဴအမည္း ႐ုပ္ရွင္ 
၁၂ ကားႏွင့္ ေဆးေရာင္စုံရုပ္ရွင္ ၁၃၀ ကား 
ပါဝင္သည္။ ျမန္မာေရွးေဟာင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္  
ထပ္မံမက်န္ရစ္ႏိုင္ေတာ့ သျဖင့္ ယခုရိွေန 
သည့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အေရးပါသည္။ 

ထူးျခားမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ေအ၀မ္း 
႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျမဂႏိုင္ဆုိသည့္ 
အသံတိတ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကားကုိ  
ထုတ္လုပ္ခ့ဲသည္။ 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္   

ျမဂႏုိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၃၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ေအ၀မ္း ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ 
ထုတ္လုပ္သည့္ အသံတိတ္ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႐ုပ္ရွင္သည္ တည္ရိွေနဆဲ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ 
ကားမ်ားထဲတြင္ ေရွးအက်ဆုံး  ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ ေရႊေရာင္အတိတ္ႏွင့္ 
ယေန႔တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အေရးပါသည့္   အေျခအေနေၾကာင့္ 
ျမဂႏုိင္သည္ အမ်ိဳးသားရတနာ 
တစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းခ့ဲရာ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပန္႔ႀကဲေနႏုိင္သည့္ 
အေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
အားရစရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမုိင္း 
အတြက္ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈလက္လွမ္းမီမႈ 

႐ုပ္ရွင္ကုိ အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ 
ျပသႏိုင္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းထိန္းသိမ္းထားမႈလည္း ရိွၿပီး၊ 
ပရိသတ္ကုိ ျဖန္႔ေ၀ရန္ မိတၱဴကူးထားမႈလည္း 
ရိွသည္။     

အႏၱရာယ္မ်ား   

အီတလီႏုိင္ငံ ဘုိလုိညာၿမိဳ႕ရိွဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ 
အျပည့္အဝျပန္လည္ရယူၿပီးျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မရိွပါ။ 

ျမဂႏုိင္ကုိ  ထိန္းသိမ္းထားသည့္  
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတုိက္သည္  
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ        
မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတုိက္ကုိ 
အဆင့္ျမႇင္တင္ရန္အစီအစဥ္ကုိ Save 
Myanmar Film  မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဤျမန္မာ့ ရတနာကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခ့ဲသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မိတၱဴကုိ 
႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္ ထိန္းသိမ္း 
ထားရိွၿပီး၊ အျခားမိတၱဴတစ္ခုကုိ  ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ 
ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရိွ MEMORY! ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းက 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ႐ုပ္ရွင္၏ 
မူလအစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ႕မွာ အီတလီႏုိင္ငံ 
ဘုိလုိညာၿမိဳ႕ရိွCineteca (႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္း 
တုိက္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းဇာတ္ကားမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္သည့္ေနရာ)  
တြင္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။      

ဝက္ဘ္ဆုိက္    
http://2016e.memoryfilmfestival.
org/mya-ganaing-1934/
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ျမဂႏိုင္ (မူပိုင္) ေမာ္ကြန္းရုပ္ရွင္၊ 
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
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အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္

ေလ့လာခ်က္ ၆
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အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က ္

အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တုိက္သည္ ၿဗိတိသွ် 
ကုိလုိနီေခတ္ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည့္ 
ဘားနက္ဒ္စာၾကည့္တိုက္ မွတဆင့္ ဆင္းသက္ 
လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘားနက္ဒ္စာၾကည့္တိုက္ကုိ  
ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ စာၾကည့္တုိက္အျဖစ္ထားရိွခ့ဲသည္။ 
၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တုိက္ဟု 
ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခ့ဲသည္။ စာၾကည့္တုိက္ကုိ 
ဂ်ဴဗလီေဟာ အေဆာက္အဦးတြင္ ပထမဆုံး 
ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ စာၾကည့္တုိက္ကုိ 
လက္ရိွေနရာျဖစ္သည့္ အမွတ္ ၈၅၊ သီရိမဂၤလာ 
ရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ 
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခ့ဲသည္။ 

စုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား  

အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တုိက္ (ရန္ကုန္) တြင္ 
စာအုပ္၊ စာေစာင္၊ လက္ေရး မူရင္းႏွင့္ 
e-book မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးအစား 
၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ သိမ္းဆည္းထားသည္။ 

ထူးျခားမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားစာၾကည့္တုိက္ရိွ 
အထူးျခားအထင္ရွားဆုံးေသာ စုေဆာင္းမႈ 
မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ေဖာင္ေတာ္ ၇၃ စီး 
ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိအသုံးခ်နည္း ၃၇သြယ္တုိ႔ 
အေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ပုရပုိက္မ်ားျဖစ္သည္။ ပုရပုိက္ဆုိသည္မွာ  
ေရွးျမန္မာေခတ္က သစ္ေခါက္မွ 
ထုတ္လုပ္ထားေသာ စကၠဴေပၚတြင္ 
ေရးသားထားေသာ လက္ေရးစာမူႏွင့္ 
ရုပ္ပုံမ်ားျဖစ္ျပီး၊ မွတ္တမ္းစာအုပ္အျဖစ္ 
အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။

ပုရပုိက္တြင္ေရးဆြဲထားသည့္ လက္ရာႏွင့္ 
သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ    
အေျခခံ၍၎တုိ႔ကုိ ဘုိးေတာ္ဘုရား 
(ဗဒုံမင္း)လက္ထက္တြင္ 
ေရးသားခ့ဲေၾကာင္း  သိရသည္။ 
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ

စုေဆာင္းမႈကုိ ဖုန္မတက္ရန္၊ မိႈမတက္ရန္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
၎ကုိ  ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ 
သိမ္းဆည္းၿပီး ျဖစ္သည္။ 

အႏၱရာယ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနေၾကာင့္ စုိထုိင္းမႈ၊ 
အပူခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ။

စုေဆာင္းမႈ ဓာတ္ပံုမ်ားထံသို႔ လင့္ခ္ 
https://drive.google.com/drive/

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေလွမ်ား (ေလွေတာ္၊ ေဖာင္ေတာ္ဟူသည့္ 
အမည္မ်ား) ၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ပုံသ႑ာန္ 
မ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေလွဦးႏွင့္ 
အျမီးပုိင္းတုိ႔တြင္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား၊    
ဗဒုံမင္း (၁၇၄၅-၁၈၁၉) လက္ထက္ႏွင့္ 
ေနာက္ပုိင္းမင္းဆက္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔ကုိ 
အသုံးျပဳပုံမ်ားႏွင့္ ဆင္ယင္ပုံမ်ား ပါ၀င္သည္။  

အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈလက္လွမ္းမီမႈ

အတိအက် မိတၱဴကူးထားသည့္ စာအုပ္ကုိ 
အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပသထားၿပီး 
ရည္ညႊန္းစာဖတ္ခန္းတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ သုေတသီမ်ားသည္ 
စာၾကည့္တုိက္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

ေဖာင္ေတာ္ပံုကို  
သရုပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုရပိုက္
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ေဖာင္ေတာ္ပံုကို  
သရုပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုရပိုက္

ေဖာင္ေတာ္ပံုကို  
သရုပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုရပိုက္
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