
 

 

 

 
 

 
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ (၃၊၄)ရက်၊              ဘာားအံမ   ြို့ 

လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာ 

ချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား ရ ေါက်တာ 

သက်သက်ခ ုင်သည် (၃-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနေ့နှင ် (၄-၁၁-

၂၀၂၂) ရက်ရနေ့အထ  ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘာားအံမ   ြို့ရှ  

ဦားစ ားဌာနရုံား ျာား၊ သ ုရလာှင်ရုံ ျာားနှင ်  ူလတန်ားကက   

ရကျာင်ား ျာားအာား ကကည ်ရှုစစ်ရဆားခ  ြေါသည်။  

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားသည် ၂၀၂၂ခုနစှ်၊ န ုဝင်ဘာ 

လ(၃)ရကရ်နေ့တွင ် ပြည်နယ်ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ စ  ံ 

ခနေ့ခ်ွ  ှုဦားစ ား  ှားရုံားသ ုေ့ ရရာကရ်ှ ၍  ပြည်နယ်ဦားစ ား ှ ားရုံား 

သ ုရလှာင်ရုံအာား ကကည ်ရှု စစ်ရဆားပခင်ား၊ ရုံားဝင်ားအတွင်ားရှ  

ရပခာက်ခန်ားတွ  သုံားထြဝ်န်ထ ာ်းအ  ရ်ာနငှ ် ပြည်နယ် 

ဦားစ ား ှ ားရုံားတ ုေ့အာား ကကည ်ရှုြို့စစ်ရဆားပခင်ားတ ုေ့က ု ရဆာင်ရွက် 

ခ  မြ ား ဝန်ထ ာ်း ျာားနှင်  ရင်ားရင်ားနှ ားနှ ားရတွြို့ဆံု နှုတ်ဆက် 

အာားရြားစကာား ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဦားစ ား ှ ားရုံားအစည်ားအရဝား 

ခန်ား တွင ် ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစ  ခံနေ့ခ်ွ  ှု ဦားစ ားဌာန 

ဝန်ထ ာ်း ျာားနငှ  ် ရတွြို့ဆံုခ  ရာ ပြည်နယ်ဦားစ ား ှ ားက 

ပြည်နယ်အတွင်ားရဘားပြစ်ြွာားရထာက်ြံ  ှုအရပခအရန ျာား၊ 

ခရ ုင်၊ မ   ြို့နယ်ရုံား ျာား ြွင ်လစှ်ထာားရှ  ှုအရပခအရန၊ဝန်ထ ာ်း 

အင်အာား လ ုအြ်ချက် ျာားအာား ရှင်ားလင်ားတင်ပြခ  ရာ 

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက ဝန်ထ ာ်း ျာား စွ ်ားရဆာင်ရည် 

ပ ြှင ်တင်န ုင်ရရား၊ Quick Win Project  ျာားအြေါအဝင် 

လမူှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရရ်းနှင ် ပြန်လည်ရနရာချထာ်းရရ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ်း 

ရ ေါက်တာသက်သက်ခ ုင် ကရငပ်ြည်နယ်၊ ဘာ်းအံမမ  ြို့ရှ  ဦ်းစ ်းဌာနရံု်းမျာ်း၊ သ ုရလာှင်ရံုမျာ်းနှင ် 

မလူတန််းကက  ရကျာင််းမျာ်းအာ်း ကကည ်ရှုစစ်ရဆ်း 



 

 

ဌာန ှရဆာင်ရွကလ်ျက်ရှ ရသာ ဝန်ရဆာင် ှု လုြင်န်ား ျာား 

ထ ရရာက ် ရအာင်ပ င်ရစရရား၊     တ ုေ့၏ လြုရ်ဆာင်ချက် 

 ျာားက ုလည်ား အ ျာားပြည်သူ သ ရှ န ုင်ရန် ရဆာင်ရွက်ရရား၊ 

ရဘားသင ်ပြည်သူ ျာားအတွက် ရထာက်ြံ ရရား က စစရြ် 

 ျာားအာား အရလားထာားရဆာင်ရွကသွ်ာားရရားနှင ် ဝန်ထ ာ်း 

 ျာား အာားလုံားလံုခခံ ရရား၊ ကျန်ား ာရရား ဂရုပြ ရနထ ုင် 

ရဆာင်ရွကရ်န် ရဆာွးရနာွး ာှကကာားခ  ြေါသည်။ 

 
 ထ ုေ့ရနောက ် ပြည်ရထာင်စု ဝန်ကက ားသည် 

ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာစ  ခံနေ့ခ်ွ  ှုဦားစ ားဌာန၊ ဘာားအံခရ ုင် 

ဦားစ ား ှ ားရုံားသ ုေ့ ရရာကရ်ှ မြ ားရုံားနှင ် ရပ ရနရာအာားကကည ်ရှု၍ 

ရုံား၊ သ ုရလှာင်ရုံနှင ် ဝန်ထ ်ား အ  ်ရာ ျာား ရဆာကလ်ုြ် 

န ုင်ရရားအတွက် လ ုအြသ်ည် ျာားက ု လ ်ားညွှန် ှာကကာား 

ခ  ြေါသည်။ 

ထ ုေ့ရနောက ် ကရင်ပြည်နယ်၊ လ ူှုဝန်ထ ်ား 

ဦားစ ား ှ ားရုံား လက်ရအာက်ရှ   လူတန်ားကက  ရကျာင်ား 

အ ှတ်(၁) ဘာားအံသ ုေ့ သွာားရရာကခ်  မြ ား  ကူက  အရွယ် 

ကရလားငယ် ျာားအာား ဘက်စံုြံွြို့မြ  ား ှု ရရှ ရရားအတွက် 

ပြ စုြျ   ားရထာင်ရြားရန ှု အရပခအရန ျာားက ု ကကည ်ရှုြို့ 

စစ်ရဆားခ  မြ ား အဆ ုြေါ ူလတန်ား ကက  ရကျာင်ားတွင် ြငွ ်လစှ် 

ရဆာင်ရွကလ်ျက်ရှ ရသာ ရရှားဦားအရွယ်ကရလားသူငယ် 

ပြ စုြျ   ားရထာင်ရရားနှင ် ြွံြို့မြ  ားရရားဆ ုင်ရာ အရပခခံ(အခ   ) 

သင်တန်ားသ ုေ့ တက်ရရာက်ရနရသာ က ုယ ်အာားက ုယ်က ုား 

နှင ် ြဂုဂလ က ူလတန်ားကက   ရကျာင်ား ျာား ှ ဆရာ  ျာား 

အာား နှုတ်ဆက်စကာား ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားသည် ဘာားအံ 

မ   ြို့၊ အ ှတ်(၉)ရြက်ွက်ရှ   လူတန်ား ကက  ရကျာင်ား 

အ ှတ်(၂)ဘာားအံသ ုေ့ ရရာကရ်ှ မြ ား ကရလား ျာား၏ ကာယ၊ 

ဉာဏ၊ စာရ တတ၊ ရြေါင်ားသင်ား ဆက်ဆံရရားနှင ် စ တ်လှုြ်ရှာား 

ခံစာား ှု ြွံြို့မြ  ား ှုရရှ ရစရန ် ပြ စုြျ   ားရထာင်ရြားရန ှု၊ 

အာဟာရပြည ်ဝစွာ စာားသုံားန ုင်ရရားအတွက် စ စဉ် 

ရဆာင်ရွကရ်ြားရန ှု ျာားက ု ကကည် ရှုြို့စစ်ရဆား၍ လ ုအြ် 

သည် ျာားက ု လ ာ်းညွှန ်ှာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 ထ ုေ့ရနောက ် ကရင်ပြည်နယ် လ ူှုဝန်ထ ာ်းဦားစ ား ှ ား 

ရုံား၌ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်ားရှ  လ ူှုဝန်ထ ်ားဦားစ ားဌာန၊ 

ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ စ  ံခနေ့်ခွ  ှုဦားစ ားဌာန၊ ပြန်လည် 

ထူရထာင်ရရားဦားစ ားဌာနတ ုေ့ ှ အရာထ ာ်း/အ ှုထ ာ်း ျာားနှင ် 

ရတွြို့ဆံုခ  မြ ား ပြည်နယ်အတွငာ်းရှ ဌာန(၃)ခု  ှဝန်ထ ာ်း ျာား၏ 

တင်ပြချက ်ျာားအရြေါ်  ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက လ ိုအပ် 

သည်မ  ျားက ို လ ်ားညွှန ်ှာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊  န ုဝင်ဘာလ (၄)ရက် 

ရနေ့  နွ်ားလွ ြ ုင်ားတွင် ပပည်နယ်သယံဇ တ ရရျားရ ဝန်ကက ျား 

ဦျားရဇ ဝ်င်ျား လ ိုက်ပါလ က် လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ နမှ 

ဖငွ ်လှစ်ထ ျားရသ  ဘာားအံမမ  ြို့၊ အ ှတ်(၃)ရြ်ကွကရ်ှ  

 လူတန်ားကက  ရကျာင်ားသ ုေ့ ရရာကရ်ှ ကကရ  ပပည်နယ် 

လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားမ ှျားနငှ ် တ ဝန်ခံရက  င်ျားအိုပ်တ ို ို့က 

ကရလား(၃၅၀)ဦျား လက်ခံသင်ကက ျားရပျားရနမှု အရပခ 

အရနမ  ျားက ို ရှင်ျားလင်ျားတင်ပပခ  ရ  ပပည်ရထ င်စို 

ဝန်ကက ျားက လ ုအြသ်ည် ျာား လမ်ျားညွှန် ာှကကာားခ  ပါသည်။  

 ဆက်လက်၍ ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားနှင ်အဖွ ြို့  

သည် ဘာားအံမမ  ြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှ   လူတန်ားကက   

ရကျာင်ားတွင ် (၂၀-၁၀-၂၀၂၂)ရကရ်နေ့  ှ (၁၆-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနေ့အထ  ြငွ ်လှစ်လျက်ရှ သည ် ရရှားဦားအရွယ် ကရလား 

သူငယ်ပြ စုြျ   ားရထာင်ရရားနငှ ် ြွံြို့မြ  ားရရားသင်တန်ားအာား 

ကကည ်ရှုစစ်ရဆားခ  ရာ သင်တန်ားသူ ဆရာ  ျာားအာား 

အသက ် (၃)နှစ်  ှ (၅)နှစ်အရယ်ွ ကရလားသူငယ် ျာား 

အရနပြင ် ဦားရနှောကြ်ွံြို့မြ  ား ှုအရကာင်ားဆံုားအချ  နပ်ြစ်သပဖင ် 

 လူတန်ားကက  ြညာရရား ရရှ ရရားသည် ၎င်ျားတ ိုို့အတွက် 

အလွနအ်ရရားကက ားပါရကကာင်ား၊ တစ်န ိုင်ငံလံိုျား အတ ိုင်ျားအတ  

ပဖင  ် ECCD ပည ရရျားလွှမျ်ားခခံ န ိုင်ရရျားအတွက် ပိုဂ္ဂလ ကဏ္ဍ 

မှ တွငက် ယစ်ွ ပျူားရပါင်ျားရဆ င်ရွကန် ိုင်ရရျား မ မ တ ိုို့ဌ န 

ဘက်မ ှနည်ျားပည ပံ ပ ိုျား ရပျားသွ ျားမည်ပဖစပ်ါရကက င်ျား၊  လူ 

တန်ားကက  ရကျာင်ား ြညာရရားသည် ကရလား ျာား အတွက် 

ဘဝတစ်သက်တာ အရပခခံအရလ အကျင ် ရကာင်ား ျာား 

ပြ စုြျ   ားရထာင်ရာရနရာပြစ်၍  ကူက  ဆရာ  အလြုသ်ည် 

တန်ဖ ိုျားထ ျားဂုဏ်ယူစရာ အလိုပ်တစ်ခို ပဖစသ်ပဖင ် 

သင်တန်ျားမှပ ိုို့ခ ရသ  ပည ရပ်မ  ျားက ို စ တ်ဝင်တစ ျား 

ကက  ျားစ ျား သင်ယူကကရန ်တ ိုက်တွန်ျားမှ ကက ျားခ  ပါသည်။  

၂ 



 

 

 ဆက်လက်၍ ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားနှင ်အဖွ ြို့သည် 

မနွ်ျားလွ ပ ိုင်ျားတွင် လမူှုဝန်ထမျ်ားဦျားစ ျားဌ နမှ ဖငွ ်လစှ်ထ ျား 

ရသ  ဘာားအံမမ  ြို့၊ အ တှ်(၉)ရြ်ကွကရ်ှ   ူလတန်ားကက   

ရကျာင်ားသ ုေ့ ရရာကရ်ှ ကကရ  ပပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်ျား 

ဦျားစ ျားမှ ျားနငှ ် တ ဝန်ခံရက  င်ျားအိုပ်တ ိုို့က ကရလား(၁၅၀)ဦျား 

လက်ခံသင်ကက ျား ရပျားရနမှုအရပခအရနမ  ျားက ို ရှင်ျားလင်ျား 

တင်ပပခ  ရ  ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားက  တက်ရရ က် 

ရနရသ  ကရလျားငယ်မ  ျား၏ ဉာဏစွ ်ားရည်တ ုားတက် 

ရစရန် ရလ ကျင ်ရန ှုအရပခအရန ျာားက ု ရင်ျားနှ ျားရနွျားရထျွား 

စွ ကကည ်ရှုအ ျားရပျားခ  မပ ျား ကရလား ျာားအတွက် ပဖည ်စွက် 

စ အာဟာရ ပြစ်ရစရန် နုေ့် ျာား ရက ားရ ာွးပခင်ျား၊  လူတန်ား 

ကက  ရကျာင်ားအုြန်ှင ် ဆရာ  ျာားအာား ကရလား ျာား 

 ကူက  ရကျာင်ားတွင် ရြျာ်ရွှင်စွာရနထ ုင်ရရား ဂရပုပ  

ရဆ င်ရွကက်ကရနန်ှင  ် မကူက  ရက  င်ျားရှ  လ ိုအပခ် က်မ  ျား 

အ ျား ပပင်ဆင်ထ န်ျားသ မ်ျားရရျားရနပ်ံိုရငွပဖင ် က ခံပဖည ်ဆည်ျား 

ရပျားန ိုင်ရရျား လမ်ျားညွှန် ာှကကာားခ  ပါသည်။   

 ဆက်လက်၍ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား၊ ရ ါက်တ  

သက်သက်ခ ိုင်သည် ပပည်နယ်သယံဇ တရရျားရ ဝန်ကက ျား 

ဦျားရဇ ဝ်င်ျားလ ိုက်ပါလ က် ဘ ျားအံမမ  ြို့၊ အမှတ်(၉)ရပက်ွက် 

ရှ  လ ူှုဝန်ထ ာ်းဦားစ ား  ှားရုံား၊ အစည်ားအရဝားခန်ား ၌ 

ပြည်နယ်/ခရ ုင်/မ   ြို့နယ် လ ူှုဝန်ထ ်ားရုံား ျာားနငှ ်  လူတန်ား 

ကက  ရကျာင်ား ျာား၊ ပြည်နယ်/ခရ ုင်/မ   ြို့နယ် ရဘားအနတရာယ် 

ဆ ုင်ရာစ  ံခနေ့်ခွ  ှုဦားစ ားဌာန၊ ပြန်လည်ထရူထာင်ရရားစခန်ား 

တ ုေ့တွင ် တာဝန်ထ ာ်းရဆာင်လျက်ရှ ရသာ ဝန်ထ ်ား ျာား 

နှင ်ရတွြို့ဆံခု  ပါသည်။  

ထ ုသ ုေ့ရတွြို့ဆံုစဉ်တွင် ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက 

ဝန်ထ ာ်း ျာားအရနပြင ်     နှင ်  သာားစု လံုခခံ ရရား၊ 

ကျန်ား ာရရားက စစရြ် ျာား အထူားဂရစု ုက်ကကရန် လ ုအြ် 

ရကကာင်ား၊ ဝန်ထ ်ား ျာားအရနပြင ်     နှင ်   သာားစု၊ ဌာန၊ 

န ုင်ငံတ ုားတက်ရာ တ ုားတက်ရကကာင်ား က ရ ကဏ္ဍမှ 

အ ျားတက်သရရ ကက  ျားပမျ်ား ရဆာင်ရွကရ်န် လ ုအြရ်ကကာင်ား 

နှင ် အခက်အခ  ျာား၊ လ ုအြ်ချက် ျာားရှ ြေါက ြငွ ်ြွင ် 

လင်ားလင်ား တင်ပြကကရန် လ ်ားညွှန ်ှာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 

 

 

 
န ုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊           ရနပြည်ရတာ် 

ပ န် ာ-အ နဒ ယ နောားလည် ှုစာခ န်လွှာ (MoU)အရ   

အရကာင်အထည်ရြာ ် ရဆာင်ရွကလ်ျက်ရှ သည ် စ  ံက န်ား 

လြုင်န်ား ျာားနှင ်စြ်လျဉ်ားသည ် ညြှ န ှုင်ားအစည်ားအရဝားက ု 

(၁၈-၁၁-၂၀၂၂)ရကရ်နေ့တွင ်လ ူှုဝန်ထ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရား 

နှင  ် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ အစည်ားအရဝား 

ခန်ား ၌ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား ဦားရဆာင်၍ ကျင်ားြပြ လြု် 

ခ  ြေါသည်။ 

အစည်ားအရဝားသ ုေ့ လ ူှုဝန်ထ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရား 

နှင  ် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန ပြည်ရထာင်စု 

ဝန်ကက ား ရ ေါက်တာသက်သက်ခ ုင်၊ အမ  တ ်ားအတွင်ားဝန်၊ 

၃ 

ပမန်မာ- -အ နဒ ယ  နှစ်န ုင်ငံအစ ု်းရအကကာ်း န ်းလည်မှုစာချွန်လ ာ (MoU)  အရ ရဆာင်ရွက်လျက ်ရှ သည ် 

ရခ ုင်ပြည်နယ်ဖ ံြို့မဖ  ်းတ ု်းတက်ရရ်းဆ ုင်ရာ စ မံက န််းလြုင်န််းမျာ်းနှင ်စြ်လျဉ််း၍ ည  န ှုင််းအစည််းအရဝ်းကျင််းြ 



 

 

အ နဒ ယန ုင်ငံသံရုံား ှ ြထ  အတွင်ားဝန် Mr. Jitendra 

Rawat နှင ် Liaison Officer Mr. Gautam Pandey၊ 

သက်ဆ င်ုရာ ဝန်ကက ားဌာန ျာား ှ ညွှနက်ကာားရရား ှ ားချ ြ် ျာား 

နှင  ် တာဝန်ရှ သူ ျာား တက်ရရာက်ခ  ကကမြ ား ရခ ုင်ပြည်နယ် 

အစ ာုးရအြွ ြို့ ဝန်ကက ားချ ြဦ်ားရဆာင်ရသာ ရခ ုင်ပြည်နယ် 

အစ ာုးရ အြွ ြို့တာဝနရ်ှ သူ ျာား၊ အရကာင်အထည်ရြာ် 

ရဆာင်ရွက ်ည ် ပြည်နယ်အဆင ်ဌာနဆ ုင်ရာ တာဝန်ရှ  

သူ ျာားက Online  ှ တက်ရရာကခ်  ကကြေါသည်။ 

အစည်ားအရဝားတွင် လ ူှုဝန်ထ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရား 

နှင  ် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန ပြည်ရထာင်စု 

ဝန်ကက ားက အြငွ ်အ ှာစကာားရပြာကကာားရာ၌ ပ န် ာ-

အ နဒ ယ နောားလည် ှုစာခ န်လွှာ MoU အရ အ နဒ ယန ုင်ငံ 

အစ ာုးရက တစ်နှစ်လျှင် အရ ရ ကန်ရ ေါ်လာ(၅)သန်ားပြင ် 

၅နှစ်အတွက် အရ ရ ကန် ရ ေါ်လာ(၂၅)သန်ား ရထာက်ြံ  

ရြား ည်ပြစ၍် ြထ နှစ်အတွက် အ နဒ ယန ုင်ငံအစ ာုးရက 

ရခ ုင်ပြည်နယ်အတွင်ား ရနအ  (်၂၅၀)လံုား ရဆာကလ်ုြ် 

ရြားခ  မြ ားပြစြ်ေါရကကာင်ား၊  တု ယနစှ်အတွက် စ  ံက န်ား 

လြုင်န်ား (၁၃)ခု ှာလည်ား သရဘာတူည ချက် ရရှ မြ ား 

ပြစ်ကာ ဝန်ကက ားဌာနက စ  ံက နာ်းအရကာင်အထည် 

ရြာရ်ရားလုြ်ငန်ားစဉ် (၄)ဆင ် သတ် တှ်ရြာ်ထုတ်ထာားမြ ား 

သက်ဆ င်ုရာဌာန ျာားက စနစ်တကျ အရကာင်အထည် 

ရြာရ်ဆာင်ရွကလ်ျက်ရှ ြေါရကကာင်ား၊ တတ ယနှစ် စ  ံက န်ား 

လြုင်န်ား(၁၇)ခုက ု Proposal ရြားြ ုေ့ထာားပခင်ားနငှ  ်စြလ်ျဉ်ား 

၍ အ နဒ ယန ုင်ငံသံရုံား တာဝန်ရှ သူ ျာားက လူ ှုဝန်ထ ာ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရား ဝန်ကက ား 

ဌာန အြေါအဝင် သက်ဆ င်ုရာဌာန အသ ားသ ားတ ုေ့နှင ် 

ရတွြို့ဆံု ညြှ န ှုင်ားရဆွားရနွားလ ုရကကာင်ား န ုင်ငံပခာားရရားဝန်ကက ား 

ဌာနကတစ်ဆင ် အရကကာင်ားကကာားလာသပြင ် ယရနေ့ 

အစည်ားအရဝားက ု ကျင်ားြရပခင်ားပြစြ်ေါရကကာင်ား၊ အ နဒ ယ 

န ုင်ငံန ေ့ ရဆွားရနွားပခင်ား ပြ    ရခ ုင်ပြည်နယ်အစ ာုးရနှင ် 

သက်ဆ င်ုရာလုြင်န်ား အရကာင်အထည်ရြာ ် ရဆာင်ရွက် 

ရနရသာ ဦားစ ားဌာနတာဝန်ရှ သူ ျာားနှင ် အကက  ညြှ န ှုင်ား 

အစည်ားအရဝားက ု (၁၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနေ့တွင် ပြ လုြ် 

ခ  မြ ား ယရနေ့အစည်ားအရဝားအတွက် ကက  တင်ပြင်ဆင် 

ခ  ြေါရကကာင်ား၊ စ  ံက နာ်းအရကာင်အထည် ရြာရ်ာတွင် 

ကက ံရတွြို့ရသည ် အခက်အခ  ျာားရြာထ်တု်ခ  မြ ား စ  ံက န်ား 

အရကာင် အထည်ရြာရ်ရား ြ ု  ုထ ရရာက်ရစရန် ရြေါင်ားစြ် 

ညြှ န ှုင်ားရဆာင်ရွက ်ည်ပြစ်ရကကာင်ား ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ 

ရခ ုင်ပြည်နယ်အစ ုားရအြွ ြို့ ဝန်ကက ားချ ြက် အ ာှ 

စကာားရပြာကကာားရာတွင် ရခ ုင်ပြည်နယ် အတွင်ား MoU ြေါ 

စ  ံက နာ်းလုြ်ငန်ား ျာား၏ ရဆာင်ရွကမ်ြ ားစ ား ှု ျာား၊ ရတွြို့ကကံ  

ရသည ် အခက်အခ  ျာား၊ ညြှ န ှုင်ားြာူးရြေါင်ားရဆာင်ရွက် 

ရြားရနလ် ုအြ် ှု ျာားနှင ် တတ ယနှစ်စ  ံက နာ်း လုြင်န်ား ျာား 

တွင ် ရဆာင်ရွကရ်န်အခက်အခ ရှ သည ် လုြင်န်ား ျာားက ု 

ရပြာင်ားလ ရဆာင်ရွက် သွာားရနရ်ှ ြေါရကကာင်ား ဆက်လက် 

ရဆာင်ရွက ်ည ် အရပခအရန ျာားနှင ် စြ်လျဉ်ား၍ ရဆွားရနွား 

ညြှ န ှုင်ား အရကာင်အထည်ရြာ ် သွာား ည်ပြစြ်ေါရကကာင်ား 

ရပြာကကာားြေါသည်။ 

အ နဒ ယန ုင်ငံ သံရုံား ှ ြထ အတွငာ်းဝန် 

Mr.Jitendra Rawat က အ ှာစကာားရပြာကကာားရာတွင် 

နှစ်န င်ုငံချစ်ကကည်ရရားအတွက် ယခုလ ု ရခ ုင်ပြည်ြံွြို့မြ  ား 

တ ုားတက်ရရားအတွက် အ နဒ ယန ုင်ငံ ရထာက်ြံ ရြားလျက် 

ရှ ရာ စ  ံက နာ်းရနြ်ံုရငွ ျာား သုံစွ ရာတွင် စည်ား ျဉ်ား 

စည်ားက ်ား ျာားနှင ်အည  ြငွ ်လင်ားပ င်သာ ှု ရှ ရန်လ ုအြ် 

ြေါရကကာင်ား၊ စ  ံက နာ်းလုြင်န်ား ျာားတွင် ဝန်ထ ာ်းစွ ်ားရဆာင် 

ရည်ပ ြှင ်တင်ရသာ စ  ံက န်ား ျာား ထည ်သွင်ားရဆာင်ရွက် 

ရစလ ုြေါရကကာင်ား၊   ကရနေ့ အစည်ားအရဝား မြ ားသည အ်ချ  န် 

တွင ် အဆ ပုြ လုြင်န်ား  ျာားနှင ်စြလ်ျဉ်ားမြ ား အရသားစ တ် 

အချက်အလက် ျာား ရရှ သည်နှင ်တစ်မြ  င်နက် အ နဒ ယ 

န ုင်ငံအစ ုားရသ ုေ့ ချက်ချင်ားရြားြ ုေ့ ရဆာင်ရွက်သွာား ည် 

ပြစ်ြေါရကကာင်ား ရပြာကကာားြေါသည်။ 

၎င်ားရနောက ် အစည်ားအရဝား တက်ရရာက်လာကက 

ရသာ ဝန်ကက ားဌာန ျာား ှ တာဝန်ရှ သူ ျာား၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်၊ 

ဌာနဆ င်ုရာ တာဝန်ရှ သူအသ ားသ ားက တင်ပြထာားသည ် 

တတ ယနှစ်စ  ံက နာ်း လြုင်န်ား ျာားနှင ် ြတ်သက်၍ 

လြုင်န်ားတန်ြ ုားရပြာင်ားလ လ ု ှု၊ လြုင်န်ားရနရာ ရပြာင်ားလ  

ရဆာင်ရွကလ် ု ှု၊  အရဆာက်အဦ အတ ုင်ားအတာ 

ရပြာင်ားလ လ ု ှု က စစ ျာားက ုလုြ်ငန်ား အစ အစဉ် ျာားက ု 

သက်ဆ င်ုရာ ကဏ္ဍအလ ုက် ရဆွားရနွားတင်ပြခ  ရာ 

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားနငှ ် တာဝန်ရှ သူ ျာားက ပြည ်စွက် 

ရဆွားရနွား အကကံပြ ခ  ကကြေါသည်။ 

၄ 



 

 

 

 

 

 
ကရလားသူငယ် အခွင ်အရရား ျာား ဆ ုင်ရာ 

ကုလသ ဂဂကွန်ဗင်ားရှင်ား အထ  ာ်းအ ှတ် (က ္ာ ကရလား 

 ျာားရနေ့) အခ ်ားအနောားက ု (၂၀-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ရနေ့ နံနက် 

ြ ုင်ားတွင် လူ ှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာ 

ချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ ဝန်ကက ားရုံား၊ စုရြေါင်ားအစည်ားအရဝား 

ခန်ား ၌ (In Person/ Online) ရြေါင်ားစြသ်ည ် Hybrid 

စနစ်ပြင ် ကျငာ်းြခ  ြေါသည်။ 

အခ ်ားအနောားသ ုေ့ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား ရ ေါက်တာ 

သက်သက်ခ ုင်၊  တု ယဝန်ကက ား ျာား၊ ရနပြည်ရတာ် 

ရကာင်စ ဝင်နှင ် ကရလားသူငယ်အခွင ်အရရား ျာား ဆ ုင်ရာ 

အ ျ   ားသာား ရကာ ်တ ဝင် ျာားက Inperson ပြင ် 

လည်ားရကာင်ား၊  ပ န် ာန ုင်ငံလူူ့အခွင ်အရရား ရကာ ်ရှင် 

ဥကကဋ္ဌနှင ် တ ုင်ားရ သကက ား/ ပြည်နယ် ကရလားသူငယ် 

အခွင ်အရရား ျာား ဆ ုင်ရာ ရကာ ်တ ဥကကဋ္ဌ ျာား၊ 

အတွင်ားရရား ှ ား ျာားက Online ပြင ် လည်ားရကာင်ား 

တက်ရရာက်ခ  ကကြေါသည်။ 

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက အြွင ် အ ှာစကာား 

ရပြာကကာားရာတွင် က ္ာတစ်ဝ ှာ်းလံုား ှာရှ ရသာ ကရလား 

သူငယ် ျာား၏ အခွင ်အရရား ျာားက ု ကာကွယ်ရစာင ်ရရာှက် 

ြ ုေ့နှင ်  ပ ြှင ်တင်ရဆာင်ရွက်ြ ုေ့အတွက် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ 

စာချ ြ်အပြစ ် အတည်ပြ ပြဋ္ဌာန်ားခ  သည ်ရကက် ု ဂုဏ်ပြ  

သည အ်ရနပြင ် ကုလသ ဂဂအြွ ြို့ကက ားက န ုဝင်ဘာလ (၂၀) 

ရကရ်နေ့က ု World Children’s Day အပြစ် သတ် ှတ် 

ခ  ပခင်ားပြစ်ရကကာင်ား၊ ပ န် ာန ုင်ငံအရနပြင ် UNCRC က ု 

၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ (၁၅) ရက်ရနေ့တွငအ်ြွ ြို့ဝင်အပြစ် 

အတည်ပြ ြေါဝင်ခ  မြ ား အထ  ာ်းအ ှတ် အခ ်ားအနောားက ု 

ကျင်ားြခ  သည် ာှ (၃၃) နှစ် ပြည ်ခ  မြ ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ 

လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာ 

ချထာားရရားဝန်ကက ားဌာနအရနပြင ် ကရလားသူငယ် ျာား၏ 

အခွင ်အရရား ျာားက ု ကာကွယ်ရစာင ်ရရာှက်ြ ုေ့ နှင ်ပ ြှင ်တင် 

ရဆာင်ရွကြ် ုေ့အတွက် သက်ဆ င်ုရာ အစ ုားရဌာန ျာား၊  

INGOs/ NGOs  ျာား၊ အရြ်ြက် လ ူှုအြွ ြို့အစည်ား ျာားနှင ် 

ြာူးရြေါင်ားမြ ား UNCRC ြေါ ကရလားသူငယ်အခွင ်အရရား ျာားက ု 

Focal Ministry အရနပြင ် အရကာင်အထည်ရြာ် 

ရဆာင်ရွက်လျက်ရှ ြေါရကကာင်ား၊ ပ န် ာန ုင်ငံ အရနပြင ် 

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ရြရြာ်ဝေါရ လ (၁၇) ရကရ်နေ့ ှာ ကရလား 

သူငယ် ျာားအာားရရာင်ားချပခင်ား၊ ပြည ်တန်ဆာ ပြ လုြ်ပခင်ား 

နှင ် ညစ်ည ာ်းရုြ်ြုံ ျာား တ ျားဆ ျားက ကွယ်ရရျားဆ ုင်ရာ CRC 

ရနောကဆ်က်တွ  စာချ ြ် (CRC-OPSC) နှင ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စက်တငဘ်ာလ (၂၇) ရက်ရနေ့ ာှ ကရလားသူငယ် အခွင ် 

အရရား ျာားဆ ုင်ရာ ကုလသ ဂဂ ကွန်ဗင်ားရှင်ားရ ြို့ 

ရနောကဆ်က်တွ  စာချ ြ်တစ်ခုပြစ်တ   လက်နက်က ုင် ြဋ  

ြကခအတွင်ား ကရလားသူငယ် ျာား ြေါဝင်ြတ်သက် ှု ဆ ုင်ရာ 

ရနောကဆ်က်တွ  အရပခပြစာချ ြ် (CRC-OPAC) တွင ်

အတည်ပြ ြေါဝင်ခ  ြေါရကကာင်ား၊ ကရလားသူငယ် ကာကွယ် 

ရစာင ရ်ရှာက်ရရား လုြင်န်ား ျာား ရဆာင်ရွက်ရာတွင် 

၅ 

ကရလ်းသငူယ်အခ င ်အရရ်းမျာ်းဆ ုင်ရာကုလသမဂ္ဂက န်ဗင််းရှင််း အထ မ််းအမှတ်(ကမ္ာ ကရလ်းမျာ်းရနေ့)  

အခမ််းအန ်း ကျင််းြပခင််း 



 

 

 သန်စွ ်ားကရလားသူငယ် ျာား၊ အရွယ် တ ုင်   အလုြ်လုြ် 

ရနရရသာကရလား ျာား၊ ရရွှြို့ရပြာင်ားကရလား ျာား၊လကူုန်ကာူး 

ခံရရသာကရလား ျာား၊ ရင်ခွင်   ကရလား ျာား၊ လ ာ်းရြေါ်ရန 

ကရလား ျာား၊ ဥြရ နှင ်ရင်ဆ ုင်ရနရရသာ ကရလား ျာား 

စသည ် ကရလားသူငယ် အ ျ   ားအစာားအာားလံုား အကျံ ားဝင် 

ရစရရားအတွက် စ  ံချက် ျာားချ ှတ် အရကာင်အထည် 

ရြာ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှ ြေါရကကာင်ား၊ ကရလားသူငယ် ျာား 

အရြေါ်  ကျ ားလွန်ခံရသည ် အခွင ်အရရားချ   ားရြာက် ှု ျာား၊  

သက်ငယ် ု   ်ား ှု၊ ကျာား/  အရပခပြ  အကက ာ်းြက် ှု 

 ျာားနှင ် ြတ်သက်မြ ား ကာယကံရှင် က ုယ်တ ုင်ရသာ် 

လည်ားရကာင်ား၊ သ ရှ သူပြည်သူ ျာား ှ လည်ားရကာင်ား၊ 

ဝန်ကက ားဌာန ှ ြွင ်လှစ်ထာားရှ ရသာ Help Line နံပါတ်-

၁၅၆၆ သ ုေ့ ယုံကကည်စွာ တ ုင်ကကာားန ုင်မြ ား တ ုင်ကကာားသူ 

 ျာား၏ သတင်ားအချက်အလက်  ရြေါက်ကကာားရရားက ု 

အထာူးအရလားထာား လက်ခံရပြရှင်ား ရဆာင်ရွက်ရြားလျက် 

ရှ ြေါရကကာင်ား၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ရအာက်တ ုဘာလ (၂၈)ရက် 

ရနေ့တွင် စင်ကာြူ န ုင်ငံ၌ ကျင်ားြသည ် အာရှနှင ် 

သ ု ဒရာ ရ သန ုင်ငံ ျာား သတင်ားအချက်အလက် 

နည်ားြညာ ဆ ုင်ရာအသင်ားချ ြ် Asian-Oceanian 

Computing Industry Organization (ASOCIO) 

Digital Government Award 2022 အာား 

ရြားအြ်ချ  ားပ ြှင ်ရာ လူ ှုဝန်ထ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် 

ပြန်လည်ရနရာချထာားရရား ဝန်ကက ားဌာနက ရဆာင်ရွက် 

လျက်ရှ သည ် လူ ှုရရားရာသတင်ား အချက်အလက် 

စ  ံခနေ့်ခွ  ှုစနစ် Social Management Information 

System (SMIS) ၏ ကဏ္ဍတစ်ခု ပြစ်ရသာ လူ ှုပြစ်ရြ် 

စ  ံခနေ့်ခွ  ှု သတင်ားစနစ် (Case Management 

Information System–CMIS) အာား တြ် ရတာ် 

(ကကည်ားရရ၊ရလ) သတင်ားအချက်အလက် နည်ားြညာ 

ဌာနနှင ် ြာူးရြေါင်ားရရားဆွ ခ  မြ ား  ပ န် ာန ုင်ငံ ကွန်ြျ တာ 

အသင်ားချ ြ၏် ြံ ြ ုားကူည  ှုပြင ်ဝင်ရရာက ် ယှဉ်မြ  င်ခ  ရာ 

ဝန်ကက ားဌာန အရနပြင ် ASOCIO Digital Government 

Award 2022 အာား ရရှ ခ  ြေါရကကာင်ား၊ အဆ ြုေါ CMIS 

Software Platform သည် လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရား 

နှင  ် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန  ှ အရကာင် 

အထည်ရြာရ်ဆာင်ရွက်ရနရသာ ဘက်စံုလူ ှု ကာကွယ် 

ရစာင ်ရရာှက်ရရား အစ အစဉ်အတွင်ား ကာကွယ် 

ရစာင ်ရရှာက်ရန် လ ုအြ်ရသာ ကရလားသူငယ် ျာား၊ 

ဥြရ နှင ်မင စွန်ား လျက်ရှ ရသာ ကရလားသူငယ် ျာား၊ 

ရုြ်ြ ုင်ားဆ ုင်ရာနှင ် လ င်ြ ုင်ား ဆ ုင်ရာအလွ သုံားစာားပြ ပခင်ား 

ခံရသူကရလားသူငယ် ျာား၊ ကျာား/  အရပခပြ  အကက ာ်းြက် ှု 

ဆ ုင်ရာ က စစရြ် ျာား၊ လူကုန်ကူားခံရသူ ကရလားသူငယ် 

 ျာားနှင ် အ ျ   ားသ  ား ျာား၏ ပြစ်ရြ် ျာားအာားလူ ှုရရားြ ုင်ား 

ဆ ုင်ရာ စ  ံခနေ့်ခွ  ှု ျာား ရဆာင်ရွက်လျက်ရှ မြ ား အစ ုားရ 

အြွ ြို့အစည်ား ျာား၊ အစ ုားရ ဟုတ် ရသာအြွ ြို့အစည်ား ျာား 

နှင ် ပြစ်ရြ်စ  ံခနေ့်ခွ သူ ျာား စနစ်တကျ သုံားစွ န ုင်ရန် 

ရရားဆွ ထာားရသာ Digital Platform ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ 

က ာ္ ကုလသ ဂဂအြွ ြို့ကက ားက ယခုနှစ် က ာ္ ကရလား ျာား 

ရနေ့အတွက် ချ တှ်ရြားထာားတ   ရဆာင်ြ ု ်ှာ “Inclusion, 

For Every Child” “အာ်းလံု်းအကျံ ်းဝင်ဖ ံြို့မဖ  ်းဖ ုေ့ ကရလ်းတ ုင််း 

အတ က် ရဆာင်ရွက်စ ုေ့” ပြစ်မြ ား အာားလံုားြေါဝင်ရဆာင်ရွက် 

ရြားကကရန် တ ုက်တွန်ား လံှုြို့ရဆာထ်ာားပခင်ားပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ 

ကရလားသူငယ် ျာားသည် န ုင်ငံတစ်န ုင်ငံ၏ အနောဂတ် 

ပြစတ်ာရကကာင ် အရပခခံကျသည ် အသက်ရှင်သန်ခွင ် 

(Survival)၊ ြွံြို့မြ  ားတ ုားတက်ခွင ်(Development)၊ကာကွယ် 

ရစာင ်ရရာှကခ်ံြ ုင်ခွင ်(Protection)နှင ် ြေါဝင်ရဆာင်ရွက် 

ခွင ် (Participation) စတ   ကရလားသူငယ်အခွင ်အရရား 

(၄)ရြက် ု အရလားထာားဂရစု ုက်မြ ား ကရလား ျာားအတွက် 

ြ ု  ုရကာင်ား နွ်မြ ား လံုခခံ စ တ်ချရတ   အနောဂတ်တစ်ခု 

ြန်တ ားရြားရ ာှ ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ ကရလားသူငယ် ျာား၏ 

ရ ွားရာြေါအခွင ်အရရား  ဆံုားရံှုားရစြ ုေ့၊ ကရလားသူငယ် 

အခွင ်အရရား ျာားက ု ကရလား  ဘ ျာား၊ ကရလား ျာားနှင ် 

ပြည်သူလထူတုစ်ရြ်လုံား သ ရှ ြ ုေ့နှင ် ကရလားတ ုင်ား 

လက်လှ ်ား   တန်ားတူည တူ ရရှ န င်ုြ ုေ့အတွက် တာဝန်ရှ သူ 

 ျာား  ှသက်ဆ င်ုရာကဏ္ဍ အသ ားသ ားကရန စဉ်ဆက် ပြတ် 

ဝ င်ုားဝန်ား ြာူးရြေါင်ား ရဆာင်ရွကရ်ြားကကြ ုေ့ တ ုက်တွန်ား 

ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ကရလားသူငယ်အခွင ်အရရား ျာားနှင ် 

ြတ်သက်၍ ဗ   ယ ုပြသပခင်ား၊ ရနပြည်ရတာ် ကရလားပြ စု 

ရရားဌာနရှ  ကရလား ျာားနှင ် ရနပြည်ရတာ် ူလတန်ားကက   

ရကျာင်ား ျာားရှ  ကရလား ျာား  ှ တင်ဆက်ကပြခ  မြ ား၊ သရုြ် 

ရြာတ်င်ဆက်ကပြသူ ကရလား ျာားအာား ပြည်ရထာင်စု 

ဝန်ကက ားက ဆုချ  ားပ ြှင ်ခ  မြ ား အခ ်ားအနောားအာား နံနက် 

(၁၁:၂၅)   နစ်တွင် ရုတ်သ  ်ားခ  ြေါသည်။ 

၆ 



 

 

 

 

 

 

 
၂၀၂၂ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ ၂၁/၂၂ ရ က်၊        နေပြည် န ာ် 

ပပည်ပန ိုင်ငံမ  ျားတွင် ပည ရတ သ်င် မဟ ဘွ ြို့ 

သင်တန်ျားမ  ျားအပါအဝင်သင်တန်ျားမ  ျား၊အလိုပရံ်ိုရဆွျားရနွျားပွ  

မ  ျားတက်ရရ က်၍ပပန်လည်ရရ က်ရှ လ ရသ အရ ထမ်ျား 

မ  ျား၏ အရတွြို့အကကံ  ရှင်ျားလင်ျားပခင်ျား အစ အစဉ်က ို 

(၂၁.၁၁.၂၀၂၂) ရက်ရနို့မ ှ (၂၃.၁၁.၂၀၂၂) ရက်ရနို့အထ  

လမူှုဝန်ထမ်ျား၊ ကယ်ဆယ်ရရျားနှင ် ပပန်လည်ရနရ  

ခ ထ ျားရရျားဝန်ကက ျားဌ န၊ စိုရပါင်ျားအစည်ျားအရဝျားခန်ျားမတွင် 

က ငျ်ားပပပ လိုပလ် က်ရှ ရ  ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားရ ါက်တ  

သက်သက်ခ ိုင်၊  ိုတ ယဝန်ကက ျား ဦျားရအ င်ထနွ်ျားခ ိုင်၊ 

အမမ တမ်ျားအတွင်ျားဝန်၊ ညွှနက်က ျားရရျားမ ှျားခ  ပ်မ  ျားနငှ ်  

အရ ထမ်ျား၊ အမှုထမ်ျားမ  ျား တက်ရရ က်ခ  ကကပါသည်။ 

 အဆ ိုပါ အရတွြို့အကကံ ရှင်ျားလင်ျားပခင်ျား အစ အစဉ် 

တွင ်ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားက အဖွင ်အမ ှစက ျားရပပ ကက ျား 

ရ ၌ က ိုဗစ်-၁၉ရကက င ် ပပည်ပခရ ျားစဉ်မ  ျား ရပန် ျားရန 

ခ  သပဖင ် အရတွြို့အကကံ  ရှင်ျားလင်ျားပခင်ျားအစ အစဉ်က ို ယခို 

ပထမဆံိုျား ပပန်လည်စတင်ပခင်ျားပဖစ်ပါရကက င်ျား၊ ယခိုက  သ ိုို့ 

အသ ပည  ပပန်လည်မျှရဝပခင်ျားပဖင ် ပပည်ပခရ ျားသွ ျား 

ရရ ကသူ်က ိုယ်တ ိုင် ဘ သ ရပ်က ို ပ ိုမ ိုရက ညက်စွ  

န ျားလည်လ ပခင်ျား၊ အမ  ျားပပည်သူရရှြို့ စက ျားရပပ ပခင်ျား 

အရလ အက င ် ရက င်ျားမနွ်လ ပခင်ျား၊ ပါဝင်တက်ရရ က် 

သူမ  ျားအရနပဖင  ် အသ ပည ၊ ဗဟိုသိုတရရှ မပ ျား မ မ တ ိုို့ 

လိုပင်န်ျားခွင်တွင် ပပန်လည်အသံိုျားခ န ိုင်ပခင်ျား အက   ျားရက ျားဇူျား 

မ  ျား ရရှ မည်ပဖစပ်ါရကက င်ျား၊ ဝန်ထမျ်ားမ  ျားအ ျားလံိုျား ဘဝ 

တစ်သကတ် ရလ လ သင်ယူမှု (Life Long Learning) 

ပပ ရန ် တ ိုက်တွန်ျားလ ိုပါရကက င်ျား၊ သ ိုို့မှသ  တစ်ဦျား 

တစ်ရယ ကမ်သှည် အဖွ ြို့အစည်ျား တစ်ခိုလံိုျား၏ 

စွမ်ျားရဆ င်ရည် ဖွံြို့မဖ  ျားလ မည် ပဖစ်ပါရကက င်ျားအမ ှစက ျား 

ရပပ ကက ျားခ  ပါ သည်။ 

 အဆ ိုပါ အရတွြို့အကကံ ရှင်ျားလင်ျားပခင်ျား အစ အစဉ် 

ပထမရနို့တွင ် အင်  ိုန ျားရှ ျားန ိုင်ငံ၊ ဂ္ က တ မမ  ြို့တွင် 

အ ဆ ယံရ သတွငျ်ားရှ  အမ   ျားသမ ျားမ  ျား၏ န ိုင်ငံရရျားတွင် 

ပါဝင်ရဆ င်ရွကမ်ှုနှင  ် ရခါင်ျားရဆ င်မှုဆ ိုင်ရ  ရလ လ မှု 

စ တမျ်ားရရျားသ ျားပပ စိုရရျားအတွက် နည်ျားပည  အရထ က် 

အကူပပ  အလိုပ်ရံိုရဆွျားရနွျားပွ  တက်ရရ က်ခ  သည ် 

လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ နမှ အရ ထမျ်ား(၂)ဦျားနှင  ် ထ ိုင်ျားန ိုင်ငံ၊ 

ဗနရ်က က်မမ  ြို့တွင် AHA Centre ၏ (၇)ကက မရ်ပမ က် 

ACE Program သင်တန်ျားသ ိုို့ ပါဝင် တက်ရရ က်ခ  ရသ  

ရဘျားအနတရ ယ်ဆ ိုင်ရ  စ မံခနိ်ု့ခွ မှုဦျားစ ျားဌ နမှ အရ ထမ်ျား 

(၂)ဦျားက ဘ သ ရပ်ဆ ိုင်ရ  အသ ပည မ  ျား ပပနလ်ည် 

၇ 

ပြည်ြန ု င်ငံမ ာျား ွင် ြ ညာန ာ်သ င် မဟ ာဘွ ွဲ့ သင် ေ်ျား မ ာျား အြါအဝင် သင် ေ်ျား မ ာျား ၊  အလုြ်ရံု န ွျား နနွျားြွ မ ာျား 

 က်နရ ာက်၍ ပြေ်လ ည်နရ ာကရ် ှ လာန သာ အ ရ ာထမျ်ား မ ာျား ၏ အန ွွဲ့ အကကံြုံရ ှင်ျားလင်ျားပခငျ်ား နှင ် ဝေ်ထမျ်ား မ ာျား 

နေေ့လယ်စာ အ ူ ကွသံုျားန ာင်ပခ င်ျားမ ာျားပြြုံလု ြ ်  

 



 

 

ရှင်ျားလင်ျားရဝမျှခ  မပ ျား အရများ/အရပဖ အစ အစဉ်မ  ျား ပပ လိုပ် 

ခ  ကကပါသည်။ 

 အဆ ိုပါ အရတွြို့အကကံ ရှင်ျားလင်ျားပခင်ျား အစ အစဉ် 

 ိုတ ယရနို့တွင် JDS အစ အစဉ်ပဖင  ် ဂ္ ပန်န ိုင်ငံ၊ က ိုရဘျား 

တကကသ ိုလ်တွင် Master of International Studies 

(Disaster Risk Management) သင်တန်ျားသ ိုို့ ပါဝင် 

တက်ရရ က်ခ  ရသ  ရဘျားအနတရ ယ်ဆ ိုင်ရ  စ မံခနိ်ု့ခွ မှု 

ဦျားစ ျားဌ နမ ှ အရ ထမ်ျား(၁)ဦျားနငှ  ် ဖ လစ်ပ ိုင် န ိုင်ငံတွင် 

ဖငွ ်လှစ်ရသ  ကရလျားသူငယ်မ  ျားအ ျား လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  

က  ျားလနွ်မှု၊ ရခါင်ျားပံိုပဖတ်ခံရမှုမ  ျား စံိုစမ်ျားစစ်ရဆျားပခင်ျား 

စွမ်ျားရည်ပမြှင ်တင်မှု အစ အစဉ်သ ိုို့ တက်ရရ က်ခ  သည ် 

လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ နမှ အရ ထမ်ျား(၁)ဦျားတ ိုို့က ဘ သ  

ရပဆ် ိုင်ရ  အသ ပည မ  ျား ပပန်လည်ရှင်ျားလင်ျားရဝမျှခ  မပ ျား 

အရများ/အရပဖ အစ အစဉ်မ  ျား ပပ လိုပခ်  ကကရ  

ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားနငှ ်  ိုတ ယဝန်ကက ျား တ ိုို့ကလည်ျား 

ရများခွနျ်ားမ  ျား ပါဝင်ရများပမနျ်ားခ  ကကမပ ျား မ မ တ ိုို့ဌ နအလ ိုက် 

ဆက်လက် ရဆ င်ရွက်သင် သည ် အကကပံပ ခ က်မ  ျား 

ရဖ ထ်ိုတ်အကကပံပ သွ ျားရန် လမ်ျားညွှနခ်  ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျား၊ 

 ိုတ ယဝန်ကက ျား တ ိုို့ဦျားရဆ င်၍ ဝန်ထမ်ျားအဖွ ြို့အစည်ျား 

အကက ျားအမှ ျား၊  ိုတ ယအကက ျားအမှ ျားမ  ျားနှင ် အရ ထမ်ျား၊ 

အမှုထမ်ျားမ  ျား ရနို့လည်စ အတူတကွ သံိုျားရဆ င်ပခင်ျား 

အစ အစဉ်က ို ယရနို့ရနို့လယ်ပ ိုင်ျားတွင် အဆ ိုပါ ဝန်ကက ျား 

ဌ န စိုရပါင်ျားခန်ျားမတွင် ဆက်လက် က င်ျားပခ  ရ  

အရ ထမ်ျား၊ အမှုထမ်ျားမ  ျားက မ မ တ ို ို့ ရရှ ထ ျားရသ  

မ လက်မှတ်မ  ျားပဖင ် က ရရ က်သည ် စ ျားပွ ဝ ိုင်ျားမ  ျား 

က ို တစ်ဦျားနှင ်တစ်ဦျားခင်မင်ရင်ျားနှ  ျားစွ ပဖင ်  တ ိုက်ဆ ိုင် 

ရှ ရဖွရနကကမှုမ  ျားအ ျား ကကည ်ရှုအ ျားရပျားခ  ကကပါသည်။  

 ဆက်လက်၍ ရနို့လယ်စ  မသံိုျားရဆ င်မ  

ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျားက အမှ စက ျား ရပပ ကက ျားရ ၌ 

ယခိုက  သ ို ို့စ စဉ်ရပခင်ျားမှ  မ မ အပါအဝင် အရ ထမ်ျား 

အမှုထမ်ျားအ ျားလံိုျား အထက်နှင ် ရအ က်ဆက်ဆံရရျား 

ထက်လိုပ်ရဖ ်က ိုင်ဖက်မ  ျားအပဖစ် မှတ်ယူက  တစ်ဦျား 

နှင ်တစ်ဦျား ခင်မင်ရင်ျားနှ  ျားမှုမ  ျားရရှ မပ ျား လိုပ်ငန်ျားမ  ျား 

ပ ိုမ ိုတ ိုျားတက်ရအ င်ပမင်န ိုင်ရရျား တက်ကကွစွ  အတူ 

တကွ ပူျားရပါင်ျားရဆ င်ရွက်န ိုင်ရရျား အတွက် စ စဉ် 

ရပခင်ျားပဖစ်ရကက င်ျား ရှင်ျားလင်ျားရပပ ကက ျားခ  ပါသည်။ 

 ထ ိုို့ရန က် ပပည်ရထ င်စိုဝန်ကက ျား၊  ိုတ ယ 

ဝန်ကက ျား၊ အမမ တမ်ျားအတွင်ျားဝန်၊ ညွှန်ကက ျားရရျားမှ ျားခ  ပ်၊ 

 ိုတ ယညွှန်ကက ျားရရျားမှ ျားခ  ပ်မ  ျားသည် တက်ရရ က် 

လ သည ် အရ ထမ်ျား၊ အမှုထမ်ျားမ  ျားနှင ် ခင်မင်ရင်ျားနှ  ျား 

ရနွျားရထွျားစွ  ရနို့လယ်စ  အတူတကွသံိုျားရဆ င်ခ  မပ ျား 

အဆ ိုပါ အစ အစဉ်သ ိုို့  အရ ထမ်ျား၊ အမှုထမျ်ား စိုစိုရပါင်ျား 

(၂၁၂)ဦျား ပါဝင်တက်ရရ က်ခ  ကကပါသည်။ 

 

 

 

 

 
၂၀၂၂ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ ၁၀ ရ က်၊  နေပြည် န ာ် 

 ပဋ ပကခအတွင်ျားလ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  အကကမ်ျားဖက်မှု 

တ ျားဆ ျားက ကွယ်ရရျားနှင ် တံိုို့ပပန် ရဆ င်ရွကရ်ရျားဆ ိုင်ရ  

အမ   ျားသ ျားအဆင ်လိုပင်န်ျားစ မံခ က်ပါ ဝန်ကက ျားဌ နမ  ျားမှ 

ဝန်ထမျ်ားမ  ျားသ ိုို့ ဖွင ်လှစ်ပ ိုို့ခ ရပျားမည ် “ြဋ ြ ကခအ ွင် ျား 

လ င်ြ ုင်ျား  ုင်ရာ အကက မ် ျား ဖက်မှု  ာျား   ျား ကာကွယ်နရ ျား နှင ် 

 ံုေ့ပြေ်န ာင်ရွက်နရ ျား ဝေ်ထမျ်ား မ ာျား စွမ်ျား န ာင်ရ ည် 

ပမြှင ် င်နရ ျား သင် ေ်ျား ”  ြငွ ်ြွ အခ ်ားအနောားက ု ၂၀၂၂ခုနစှ်၊ 

န ုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်ရနေ့၊ နံနက်ြ ုင်ားတွင် လူ ှုဝန်ထ ာ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည် ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ား 

ဌာန၌ ကျငာ်းြပြ လုြခ်  ြေါသည်။ 

 သင်တန်ားြွင ်ြွ  အခ ်ားအနောားသ ုေ့ လ ူှုဝန်ထ ာ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ 

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား၊ ညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ ်ျာား၊ ပဋ ပကခ 

အတွင်ျား လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  အကကမ်ျားဖက်မှု တ ျားဆ ျား 

က ကွယ်ရရျားနှင ် တံိုို့ပပန်ရဆ င်ရွကရ်ရျားဆ ိုင်ရ  လိုပင်န်ျား 

ရက မ်တ ဝင်မ  ျား၊ ဝန်ကက ျားဌ နမ  ျားမှ ဘ သ ရပပ် ိုို့ခ မည ် 

“ ြဋ ြကခအ ွင်ျားလ င်ြ ုင် ျား   ုင်ရာ အကကမ်ျားဖက်မှု  ာျား   ျား ကာကွယ်နရ ျား နငှ ်  ံုေ့ပြေ်န ာ င်ရွက်နရ ျား 

ဝေ်ထမျ်ား မ ာျား စွမ်ျားန ာင် ရ ည်ပမြှင ် င်နရ ျား သင် ေ်ျား ”  ဖငွ ်လှစ်ပခင်ျား 

၈ 



 

 

သူမ  ျား၊ တာဝန်ရှ ြဂုဂ  လ် ျာားနှင  ် သင်တန်ားသာား/သင်တန်ား 

သူ စိုစိုရပါင်ျား(၈၀)ဦျား တက်ရရာက်ခ  ကကြေါသည်။ 

 အခမ်ျားအန ျား၌ လူ ှုဝန်ထ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် 

ပြန်လည်ရနရာချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား 

က အြငွ ်အ ှာ စကာားရပြာကကာားရာတွင် သင်တန်ားြငွ ်လှစ် 

ရပခင်ား ရည်ရွယ်ချက်သည် ြဋ ြကခအတွင်ား လ င်ြ ုင်ား 

ဆ ုင်ရာ အကက ်ားြက် ှု တာားဆ ားကာကွယ်ရရားနှင ် တံုေ့ပြန် 

ရဆာင်ရွကရ်ရားဆ ုင်ရာ အ ျ   ားသာားအဆင ်လြုင်န်ားစ  ံချက် 

(၂၀၂၁-၂၀၂၂)က ု အရကာင်အထည် ရြာရ်ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှ သည ် သက်ဆ ုင်ရာဌာန/ အြွ ြို့အစည်ား ျာား ှ 

ဝန်ထ ာ်း ျာားအရနပြင ် ြဋ ြကခအတွင်ားလ င်အကက ်ားြက် ှု 

ဆ ုင်ရာ တံုေ့ပြန်ရပြရှင်ားရဆာင်ရွက် ှု အသ ြညာ၊ ဗဟု 

သုတ ျာားရရှ မြ ား  အ ျ   ားသာားအဆင ် လြု်ငန်ားစ  ခံျက်ြေါ 

လြုင်န်ားစဉ် ျာားအာား အရကာင်အထည် ရြာရ်ာတွင် 

အရထာကအ်ကူပြစရ်စရန် ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ ြဋ ြကခ 

အတွင်ား လ င်ြ ုင်ားဆ ုင်ရာအကက ်ားြက် ှု တာားဆ ားကာကွယ် 

ရရားနငှ ် တံုေ့ပြန်ရဆာင်ရွက်ရရားဆ ုင်ရာ အ ျ   ားသာားအဆင ် 

လြုင်န်ားစ  ခံျက်က  ု အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက် 

လျက်ရှ ြေါရကကာင်ား၊ ြထ အကက  ် သင်တန်ားက ု ၂၀၂၂ 

ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ြငွ ်လှစ်ခ  မြ ား  ယခိုသင်တန်ား ှာ 

 ိုတ ယအကက မရ်ပမ က် ဖငွ ်လှစ်ပခင်ားပြစရ်ကကာင်ား၊ရဆွားရနွား 

သွာား ည ် ဘာသာရြ ်ျာား ှာ တ ုင်ကကာား ှုအရြေါ်အရရားယူ 

ရဆာင်ရွက်ပခင်ား၊ အ ှုတ ုင်ကကာား ှုအရြေါ် ရဆာင်ရွက် ှု 

အဆင ်ဆင ်၊ ကုလသ ဂဂ အတွင်ားရရား  ှားချ ြ်၏ Conflict-

related Sexual Violence (CRSV) ဆ ုင်ရာ နှစ်စဉ် 

အစ ရင်ခံစာနှင ် ပ န် ာန ုင်ငံက ု အစ ရင်ခံစာ၏ 

ရနောကဆ်က်တွ  စာရင်ားတွင ် ထည ်သွင်ားထာားပခင်ား၊ 

လက်နက်က ုင်ြဋ ြကခအတွင်ား ကရလားသူငယ်  ျာားအရြေါ် 

ကက ားရလားရသာကျ ားလနွ် ှု ျာား ှ ကာကွယ်တာားဆ ားရရား 

ဆ ုင်ရာရဆာင်ရွကခ်ျက် ျာား လ င်ြ ုင်ားဆ ုင်ရာ အကက ်ားြက် 

 ှုန ေ့ စြလ်ျဉ်ားတ  ပြစ် ှု ျာားအရကကာင်ား၊ ကုလသ ဂဂ 

လံုခခံ ရရားရကာင်စ  ဆံုားပြတ်ချက်အ ှတ် ၁၃၂၅၊ UNSCR-

1325၊ လ ူှုဝန်ထ ာ်းဦားစ ားဌာနရ ြို့ Helpline ဝန်ရဆာင် ှုန ေ့  

တစ်ရနရာတညာ်းတွင် အ ျ   ားသ  ား ျာားအာား ဝန်ရဆာင် ှု 

ရြားပခင်ား One Stop Women Support Centre-

OSWSCနှင ်  လူူ့အခွင ်အရရားဆ ုင်ရာ ဘာသာရြတ် ုေ့ပြစ်ြေါ 

ရကကာင်ား အ ာှစကာား ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 သင်တန်ျားသ ိုို့ ဌ နဆ ိုင်ရ အသ ျားသ ျားနငှ ် ပမန်မ  

န ိုင်ငံအမ   ျားသမ ျားရရျားရ အဖွ ြို့ခ  ပ်တ ိုို့မှ သင်တန်ျားသ ျား/သူ 

(၅၀)ဦျား ပါဝင်တက်ရရ က်ခ  ကကရကကာင်ား၊ သင်တန်ျားက လ 

မ ှ ၉.၁၁.၂၀၂၂ ရက်ရနို့မ ှ ၁၀.၁၁.၂၀၂၂ ရက်ရနို့ထ  (၂) 

ရက်တ  ပဖစ်ပါရကက င်ျားနှင  ်က န်ဌ န/ အဖွ ြို့အစည်ျား မ  ျားမှ 

သင်တန်ျားနည်ျားပပမ  ျားကလည်ျား သက်ဆ ိုင်ရ  ဘ သ ရပ် 

မ  ျားအလ ိုက ်ရဆွျားရနွျားပ ိုို့ခ ခ  ပါရကက င်ျားသတင်ျားရရှ ပါသည်။ 

 

 

 

 
န ုဝင်ဘာလ  ၂၅၊               ရနပြည်ရတာ် 

အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှုြရြျာက် 

ရရား (၁၆)ရက်တာလှုြရ်ှာား ှု အထ  ာ်းအ တှ် အခ ာ်းအနောား 

က ု ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ(၂၅)ရက်ရနေ့၊ နံနက်ြ ုင်ားတွင် 

လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာ 

ချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ စုရြေါင်ားခန်ား ၌ Hybrid ြံုစံပြင ် 

ကျငာ်းြပြ လြုခ်  ြေါသည်။ 

လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင်  ပြန်လည်ရနရာ 

ချထာားရရား ဝန်ကက ားဌာန၊ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက   နေ့်ခွန်ား 

ရပြာကကာားရာတွင် နှစ်စဉ် န ုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ရနေ့ ှ 

  ဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ရနေ့အတွင်ား ကာလသည် အ ျ   ားသ  ား 

 ျာားအရြေါ် အကက ာ်းြက် ှုြရြျာက်ရရား ၁၆ ရက် တာ 

လှုြရ်ှာား ှု ကာလပြစြ်ေါရကကာင်ား၊ ၁၆ ရက်တာ လှုြရ်ှာား ှု 

 ျာား ရဆာင်ရွကရ်ပခင်ား ရည်ရွယ်ချက် ှာ ကျာား၊  အရပခပြ  

အကက ်ားြက် ှုြရြျာက်ရရားအတွက် အသ အပ င်ကျယ် 

လာမြ ား အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် နည်ား ျ   ားစံုပြင ် အကက ်ား 

ြက် ှု ှ ြရြျာက်ရစရရား လြုင်န်ား ျာားက ု တ ုားပ ြှင ် 

၉ 

အမျ   ်းသမ ်းမျာ်းအရြေါ် အကကမ််းဖက်မှုြရြျာက်ရရ်း )၁၆( ရက်တာလှုြ်ရှာ်းမှု အထ မ််းအမှတ် အခမ််းအန ်း ကျင််းြ 



 

 

ရဆာင်ရွကလ်ာန ုင်ြ ုေ့ ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊  ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် 

အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှုြရြျာက်ရရား ၁၆ 

ရက်တာလှုြ်ရှာား ှု အထ  ာ်းအ တှ်ရဆာင်ြု ် ှာ “UNiTE! 

Activism To End Violence against Women & Girls”: 

“အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှု အဆံုားသတ်ရရား 

အာားလုံားရြေါင်ားစ ု လှုြရ်ှာားရြား” ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ ၂၀၂၀ 

ပြည ်နှစတ်ွင ် က ာ္ န ုင်ငံ ျာား၌ က ုဗစ်-၁၉ ရရာဂေါပြစ်ြွာား 

စဉ်ကာလအတွင်ား အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် 

 ှု ျာား ပြစ်ြွာား ှုနှုန်ား ာှ ြ ု  ု ျာားပြာားလာသည်က ု ရလ လာ 

ရတွြို့ရှ ချက် ျာားအရ သ ရှ ရြေါရကကာင်ား၊ ပ န် ာန ုင်ငံသည် 

“ကျာား  တန်ားတူည  ျှ ှု ရရှ ရရားနှင ် အ ျ   ားသ  ား ျာား၊ 

အ ျ   ားသ  ားငယ် ျာားအာားလံုား စွ ်ားြကာား တ ုားပ ြှင ်ရစရရား” 

ဆ ုသည ် စဉ်ဆက် ပြတ် ြွံြို့မြ  ား ှုြန်ားတ ုင် နံြေါတ် (၅) ၊ 

အ ျ   ားသ  ား ျာားအာား နည်ား ျ   ားစံုပြင ်ခွ ပခာား ှု ြရြျာက် 

ရရားဆ ုင်ရာ ကုလသ ဂဂကွနဗ်င်ားရှင်ား UNCEDAW ၏ 

အကကပံြ ချက် ျာား၊ ရဘဂျင်ားရကကညာစာတ ်ားြေါ လြုင်န်ား 

 ျာား၊ ကုလသ ဂဂလံုခခံ ရရားရကာင်စ ၏ ဆံုားပြတ်ချက် ျာား၊ 

ြဋ ြကခအတွင်ား လ င်ြ ုင်ားဆ င်ုရာ အကက ်ားြက် ှု တာားဆ ား 

ကာကွယ်ရရားနှင ် တံုေ့ပြနရ်ဆာင်ရွကရ်ရားဆ ုင်ရာ ြာူးတွ  

ရကကညာချက်နှင ် အာဆ ယံရ သတွငာ်း အ ျ   ားသ  ားနှင ် 

ကရလားသူငယ် ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှုြရြျာက်ရရား 

လြုင်န်ား ျာားအာား ြေါဝင်ရဆာင်ရွကလ်ျက် ရှ ြေါရကကာင်ား၊ 

ဝန်ကက ားဌာနအရနပြင ် အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် 

 ှုက ု သတင်ားြ ုေ့ တ ုင်ကကာားန ုင်ရန် (၂၄) နောရ  Helpline 

တယ်လ ြုန်ား နံြေါတ်“1566” ပြင ် ဝန်ရဆာင် ှုရြားပခင်ား၊ 

Viber, Facebook Page Messenger  ျာား တည်ရထာင် 

ထာားပခင်ားတ ုေ့က ု ရဆာင်ရွကလ်ျက်ရှ ြေါရကကာင်ား၊ ထ ုေ့ပြင် 

အကက ်ားြက်ခံရသူ ျာားက ု တရာားရင်ဆ ုင် ခရ ားစရ တ်န ေ့ 

အသက်ရ ွားဝ ာ်းရကျာင်ား စရ တ် ရထာက်ြံ ရြားပခင်ား၊ 

လံုခခံ ရရားအတွက် နောားခ ရုာရနရာ ျာားအပြစ် ရန်ကုန၊် 

 နတရလား၊ ရ ာလ်မ   င်၊ လာားရ ှုား၊ လွ  င်ရကာ်၊  ံုရွာမ   ြို့န ေ့ 

စစ်ရတွမ   ြို့ စသည ် ရနရာ(၇)ခု ှာ One Stop Women 

Support Center-OSWSC)  ျာားက ု ြငွ ်လှစ်ထာားရှ ပခင်ား၊ 

အပခာားရသာ ဝန်ရဆာင် ှု ျာားရရှ န င်ုရရား ညွှနာ်းြ ုေ့ချ  တ်ဆက် 

ရြားပခင်ားတ ုေ့က ု ရဆာင်ရွက်လျက်ရှ ြေါရကကာင်ား၊ အ ျ   ားသ  ား 

 ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှု ျာား ြယ်ရှာားြရြျာက်ရစရန် 

အတွက ် အစ ာုးရကချည်ားရဆာင်ရွကရ်န၍ ရဘ ပြည်တွင်ား၊ 

ပြည်ြ အစ ာုးရအြွ ြို့အစည်ား ျာား၊ အရြ်ြက်အြွ ြို့အစည်ား 

 ျာားနှင ်  အာားလံုားအတူတကွ  ြာူးရြေါငာ်း ရဆာင်ရွက်ကကရန် 

လ ုအြ်ြေါရကကာင်ား တ ုက်တွန်ားရပြာကကာားခ  ြေါသည်။  

 ဆက်လက်၍ အခ ်ားအနောားက ု ကျငာ်းြခ  ရာ 

အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှု ြရြျာက်ရရား 

ရဆာင်ားြေါားမြ  င်ြွ  ှ ဆုရရှ သူ ျာားအာား ဆုချ  ားပ ြှင ်ပခင်ား၊ 

အသ ြညာရြား Video Clip ပြသပခင်ားနှင ် Physical 

Fitness Dance ပြင ် ကပြရြျာ်ရပြပခင်ားတ ုေ့ ရဆာင်ရွက် 

ခ  ကကြေါသည်။ 

 အဆ ြုေါအခ ်ားအနောားသ ုေ့ သက်ဆ င်ုရာဝန်ကက ား 

ဌာန ျာား ှ  တု ယဝန်ကက ား ျာား၊  ပ န် ာန ုင်ငံ အ ျ   ားသာား 

လူူ့အခွင ်အရရား ရကာ ်ရင်ှအြွ ြို့ဝင်၊ ရနပြည်ရတာ် 

ပြည်ရထာင်စုနယ်ရပ  အ ျ   ားသ  ား ရကာ ်တ န ေ့ 

တ ုင်ားရ သကက ား/ပြည်နယ် အ ျ   ားသ  ားရကာ ်တ  ဥကကဋ္ဌ 

 ျာား၊ အမ  တ ်ားအတွင်ားဝန် ျာား၊ ပ န ်ာန ုင်ငံလံုားဆ ုင်ရာ 

အ ျ   ားသ  ားရကာ ်တ ဝင် ျာား၊ ညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ ်ျာား၊ 

 တု ယညွှန်ကကာား ရရား ှ ားချ ြ ်ျာား၊ အစ ာုးရဌာန ျာားန ေ့ 

အြွ ြို့အစည်ား အသ ားသ ား ှ တာဝန်ရှ သူ ျာား စုစုရြေါင်ား 

(၁၁၆) ဦား In person ပြင ် တက်ရရာက်ခ  ကကြေါသည်။  

 

 

 

 

လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာ 

ချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားနှင ် အြွ ြို့ 

သည် ၂၆-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရနေ့  ွန်ားလွ ြ ုင်ားတွင် ရ ှ်ားပြည်နယ် 

အစ ာုးရအြွ ြို့ရုံား အစည်ားအရဝားခန်ား ၌ ရှ ်ားပြည်နယ်အစ ုားရ 

အြွ ြို့ ဝန်ကက ားချ ြ ်ဦားရဆာင်ရသာ တာဝန်ရှ သူ ျာားနှင ်အတူ 

ရတာင်ကက ားမ   ြို့ အရပခစ ုက်ရစတနော ဝန်ထ ာ်း အြွ ြို့အစည်ား 

 ျာား ြရဟ ရဂဟာ ျာား ှ က ုယ်စာားလှယ် ျာားနှင ် ရတွြို့ဆံု 

ခ  ြေါသည်။ ထ ုေ့သ ုေ့ ရတွြို့ဆံုရာတွင ် ပြည်ရထာင်စုဝနက်က ားက 

ဝန်ကက ားဌာန အရနပြင ် လ ူှုကာကွယ်ရစာင ်ရရာှကရ်ရား 

လြုင်န်ား ျာား၊ ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ စ  ခံနေ့ခ်ွ  ှုလုြ်ငန်ား 

၁၀ 

လမူှုဝန်ထမ််း၊ကယ်ဆယ်ရရ်းနှင ်ပြနလ်ည်ရနရာချထာ်းရရ်းဝန်ကက ်းဌာန ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ်း၊ 

ရှမ််းပြည်နယ်ဝန်ကက ်းချ ြ်နငှ ်တာဝန်ရှ သူမျာ်း၊ ရစတန  ဝန်ထမ််းအဖ  ြို့အစည််းမျာ်း၊ ြရဟ တရဂ္ဟာမျာ်းမ ှ

က ုယ်စာ်းလယ်ှမျာ်းနှင ်ရတ ြို့ဆံု၊ မသန်စ မ််းသူမှတ်ြံုတငလ်က်မှတ်နှင ် ရထာကြ်ံ ရကက်းရြ်းအြ်ပခင််းမျာ်းရဆာင်ရွက် 



 

 

 ျာား၊ ပြန်လည်ထရူထာင်ရရားလြု်ငန်ား ျာား ရဆာင်ရွက် 

လျက်ရှ မြ ား ရစတနော ဝန်ထ ်ားအြွ ြို့အစည်ား ျာား အရနပြင ် 

လည်ား လ ူှုအသ ုက်အဝန်ားရှ  ထ ခ ုက်လွယ်အုြစ်ု ျာားက ု 

ကူည ရစာင ်ရရာှက ် ရြားရနသည ်အတွက် ရကျားဇူားတင် 

အသ  အ ှတ်ပြ ြေါရကကာင်ား၊ ဝန်ကက ားဌာနနှင ် ရစတနော  

ဝန်ထ ာ်း ျာားြူားရြေါင်ား ရဆာင်ရွကပ်ခင်ားပြင ် လြုင်န်ား 

ရအာင်ပ င်ခ  ရသာ သာဓကရကာင်ား ျာားရှ ခ  မြ ား ဆက်လက် 

ရဆာင်ရွက ်ည ်  သန်စွ ာ်းသူ ျာား  တှ်ြံုတငရ်ရားလြုင်န်ား 

တွငလ်ည်ား ြူားရြေါင်ားြေါဝင်ရဆာင်ရွကရ်စလ ုြေါရကကာင်ား 

ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ ၂၆/၂၇ ရက်၊       ရတာင်ကက ားမ   ြို့ 

 ဆက်လက်၍ ရှ ်ားပြည်နယ် ဝန်ကက ားချ ြ် ှ 

ရကျားဇူားတင ်စကာားပြန်လည်ရပြာကကာားခ  မြ ား တက်ရရာက် 

လာသည ် ရစတနော ဝန်ထ ာ်း အြွ ြို့အစည်ား ျာား ှ 

က ုယ်စာားလှယ် ျာားက အြွ ြို့အစည်ား အလ ုကရ်ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှ ရသာ ြရဟ တလြုင်န်ား ျာားအာား ရှင်ားလင်ားပခင်ား၊ 

 သန်စွ ်ား ှုအဆင ် သတ် ှတ်ပခင်ားနှင ်  သန်စွ ်ားသူ ျာား 

 တှ်ြံတုင်ရရားလြု်ငန်ား ျာားက ု ြာူးရြေါငာ်းြေါဝင် ရဆာင်ရွက် 

ရြားန ုင် ည ်အရပခအရန ျာားနှင ် လ ုအြခ်ျက် အခက်အခ  

 ျာားက ုတင်ပြခ  ရာ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားနှင ် ပြည်နယ် 

ဝန်ကက ားချ ြတ် ုေ့က တင်ပြချက် ျာားအာား ရြေါငာ်းစြည်ြှ န ှုင်ား 

ရဆာင်ရွကရ်ြားခ  ကကြေါသည်။ 

 အလာားတူ ၂၇-၁၁-၂၀၂၂ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား 

နှင ် ပြည်နယ်ဝန်ကက ားချ ြဦ်ားရဆာင်ရသာ တာဝန်ရှ သူ ျာား 

သည် ြအ ုဝ်ားက ုယ်ြ ုင်အုြ်ချ ြ်ခွင ်ရရ သ ဟ ုြုံားမ   ြို့ရှ  

ရနောင်ရတာင်ားြရဟ တတြဦ်ား ရကျာင်ားတ ုက်သ ုေ့ ရရာကရ်ှ  

မြ ား ရကျာင်ားတ ုကဆ်ရာရတာ် သာသနဓဇဓ မာစရ ယ 

ဘ ဒနတရာဇ နဒသ ရ အာား ြာူးရ ျှာ်ကကည်ည  ကာ ကာကွယ် 

ရစာင ်ရရာှကရ်န်လ ုအြ်ရသာ ကရလားသူငယ် ျာားအတွက် 

ြွံြို့မြ  ားရရားလြု်ငန်ား ျာား ရဆာင်ရွကရ်ြားရန ှု အရပခအရန 

 ျာား ရြေါင်ားစြပ်ြည ်ဆည်ား ရဆာင်ရွကရ်ြားရ ည ်အချက် 

 ျာားအာား ရလျှာကထ်ာားကာ သကကန်ားနှင ် လ ှြွယ်ဝတထ  ျာား 

ဆက်ကြ်လှ  ေါန်ားကာ ရကျာင်ားတ ုက်ရှ  ြညာသင်ယူ 

လျက်ရှ ရသာ ရကျာင်ားသာား/သူ ျာားအာား ရတွြို့ဆံုအာား 

ရြားခ  ကကြေါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား၊ ပြည်နယ် 

ဝန်ကက ားချ ြန်ှင ် တာဝန်ရှ သူ ျာားသည် ြအ ုဝ်ား က ုယ်ြ ုင် 

အုြ်ချ ြ်ခွင ်ရ ရ သစ  ံအုြ်ချ ြ်ရရားအြွ ြို့ရုံား အစည်ားအရဝား 

ခန်ား ၌ ကျငာ်းြပြ လုြရ်သာ  သန်စွ ာ်းသူ ျာား  ှတ်ြံတုင် 

လက် ှတ်နှင ် ရထာက်ြံ ရငွရြားအြပ်ခင်ား အခ ်ားအနောားသ ုေ့ 

တက်ရရာက ် ခ  ကကြေါသည်။ အခ ်ားအနောားတွင် 

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက  သန်စွ ်ား ှုအဆင ်သတ် ှတ်ပခင်ား 

နှင ်  သန်စွ ်ားသူ ျာား  တှ်ြံတုင်ပခင်ားလုြင်န်ား Pilot 

Project အပြစ ် ဟ ုြုံားမ   ြို့နယ်တွင် ရဆာင်ရွက်ရပခင်ား 

နှင စ်ြလ်ျဉ်ား၍ ရှင်ားလင်ားရပြာကကာားခ  ရာ ပြည်နယ် 

ဝန်ကက ားချ ြက်လည်ား ရကျားဇူားတင်စကာား ပြန်လည် 

ရပြာကကာားခ  ြေါသည်။ ထ ုေ့ရနောက ် ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား၊ 

ပြည်နယ်ဝန်ကက ားချ ြ၊်  တု ယဝန်ကက ားနှင ် ပြည်နယ်အစ ုားရ 

အြွ ြို့ အတွင်ားရရား  ှားတ ုေ့က တက်ရရာက်လာသည ် 

 သန်စွ ်ားသူ ျာားအတွက်  သန်စွ ်ား ှတ်ြံုတင် လက် ှတ် 

 ျာားနှင ် ရထာက်ြံ ရကကားရငွ ျာားရြားအြခ်  ကကမြ ား တစ်ဦား 

လျှင် (၃၀,၀၀၀/-)ကျြန်ှုန်ားပြင ် ဟ ုြုံားမ   ြို့နယ်အတွင်ားရှ  

 သန်စွ ်ားသူစုစုရြေါငာ်း (၁၀၀)ဦားအတွက် ရထာက်ြံ ရကကား 

ရငွကျြ(်၃,၀၀၀,၀၀၀/-)တ ုေ့က ု ရထာက်ြံ ရြားအြ်ခ  ကက 

ြေါသည်။ 

  နွ်ားလွ ြ ုင်ားတွင ် ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားနငှ ် အြွ ြို့ 

သည် ပြည်နယ်အစ ုားရအြွ ြို့ အတွင်ားရရား  ှား လ ုက်ြေါလျက် 

ရတာင်ကက ားမ   ြို့ ဘုရာားပြ ရြ်ကွကရ်ှ  သူငယ်ရတာ်ရယဇူား 

ြရဟ တ ရကျာင်ားသ ုေ့ ရရာကရ်ှ ရာ ရဂဟာအုြ်ချ ြ်ရရား  ှား 

က  သန်စွ ်ားနှင ် ကာကွယ်ရစာင ်ရရာှကရ်န်လ ုအြ်သည ် 

ကရလားသူငယ် ျာားအာား ဘက်စံု ြွံြို့မြ  ားတ ုားတက်ရရား 

အတွက် ရဆာင်ရွက်ရြားရန ှု အရပခအရန ျာားအာား 

ရှင်ားလင်ားတင်ပြရာ တာဝန်ရှ သူ ျာားက လ ုအြခ်ျက် ျာား 

အာား ရြေါင်ားစြ်ညြှ န ှုင်ားရဆာင်ရွကရ်ြားခ   ကကြေါသည်။ 

ထ ုေ့ရနောက ် အဆ ြုေါ လူ ှုဝန်ထ ာ်းဦားစ ားဌာနအသ အ ှတ်ပြ  

 တု ယအဆင ်ပြစ်သည ် အဆ ြုေါ ြရဟ တရကျာင်ားအတွင်ား 

စာားရသာကရ်နထ ုင် ှု အရပခအရန ျာားအာား လညှ ်လည် 

ကကည ်ရှုကာ ကရလားသူငယ် ျာားအာား ရတွြို့ဆံုနှုတ်ဆက် 

အာားရြားခ  ြေါသည်။ 

၁၁ 



 

 

 

 

 

 

 
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်ရနေ့၊ ြင်ားတယမ   ြို့ 

   ရခေါင်-လနခ်ျန်ား ြာူးရြေါင်ားရဆာင်ရွက ်ှုအထူား 

ရန်ြုံရငွ (၂၀၂၁)ပြင ် အရကာင်အထည်ရြာ်ခ  သည ် 

ြင်ားတယမ   ြို့နယ်၊ ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ စ  ံခနေ့်ခွ  ှု 

ဦားစ ားဌာန သ ုရလှာင်ရုံနှင ် အသ ြညာရြား စင်တာြငွ ်ြွ  

အခ ်ားအနောားက ု (၂၈-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနေ့ နံနက်ြ ုင်ားတွင် 

ရှ ်ားပြည်နယ်၊ ြင်ားတယမ   ြို့ရှ  အဆ ြုေါရနရာ၌ ကျငာ်းြ 

ပြ လြုခ်  ရာ လ ူှုဝန်ထ ာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည် 

ရနရာချထာားရရား ဝန်ကက ားဌာန၊ ပြည်ရထာင်စုဝနက်က ား၊ 

ရ ေါက်တာသက်သက်ခ ုင်၊ ရှ ာ်းပြည်နယ် ဝန်ကက ားချ ြ၊် 

ရ ေါက်တာရကျာ်ထွန်ား၊ ရှ ်ားပြည်နယ်အစ ုားရ အြွ ြို့ဝင် 

ဝန်ကက ား ျာား၊ ဓနုက ုယ်ြ ုင်အြုခ်ျ ြခ်ွင ်ရ ရ သစ  အံုြ်ချ ြ် 

ရရားအြွ ြို့ဥကကဋ္ဌ၊ ဦားအာကာလင်ားနှင  ် အြွ ြို့ဝင် ျာား၊  

အမ  တ ်ားအတွင်ားဝန်၊ ညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ် ျာား၊   ရခေါင်-

လနခ်ျန်ား ြရူြေါင်ားရဆာင်ရွက ်ှု ြာူးရြေါင်ားညြှ န ှုင်ားရရားအြွ ြို့ 

(ပ န် ာ) တု ယဥကကဌ၊  တု ယ ညွှနက်ကာားရရား ှ ားချ ြ၊် 

ဦားဝင်ားရဇယျာထနွ်ား၊ ပ န် ာန ုင်ငံဆ ုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူူ့ 

သ မတန ုင်ငံသံရုံား  ှ သံ  ှားကက ား ရ ေါက်တာဇ ်ဇ ဟု ်နှင ် 

တာဝန်ရှ သူ ျာား တက်ရရာကခ်  ကကသည်။ ြထ ဦားစာွ 

သ ရုလာှင်ရုံနှင ် အသ ြညာရြားစင်တာက  ု ပြည်ရထာင်စု 

ဝန်ကက ား၊ ရှ ်ားပြည်နယ်ဝနက်က ားချ ြ၊်  တု ယဝန်ကက ား၊ 

ပ န် ာန ုင်ငံဆ ုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူူ့သ မတန ုင်ငံသံရုံား ှ 

သံ ှ ားကက ား ရ ေါက်တာဇ ဇ် ဟု ်၊ ဓနုက ုယ်ြ ုင် အုြ်ချ ြ် 

ခွင ်ရရ သ စ  ံအြုခ်ျ ြ်ရရားအြွ ြို့ဥကကဋ္ဌ၊ ဦားအာကာလင်ား 

တ ုေ့  ှြ ကက  ားပြတ်ြွင ်လှစ် ရြားခ  ကက ြေါသည်။ ဆက်လက်၍ 

ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ား၊ ရှ ်ားပြည်နယ်ဝနက်က ားချ ြ်၊ တရုတ် 

န ုင်ငံသံ  ှားကက ား ရ ေါက်တာဇ ဇ် ဟု ်၊   ရခေါင်-လနခ်ျန်ား 

ြရူြေါင်ား ရဆာင်ရွက် ှု ြာူးရြေါင်ားညြှ န ှုင်ားရရားအြွ ြို့ (ပ န် ာ) 

 တု ယဥကကဌ၊  တု ယညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ်၊ 

ဦားဝင်ားရဇယျာထနွ်ားတ ုေ့ ှ မ   ြို့နယ်သ ုရလှာင်ရုံနှင ် အသ  

ြညာရြားစင်တာ ရုံားဆ ုင်ားဘုတ်အာား စက်ခလတု်နှ ြ်၍ 

ြငွ ်လှစ်ရြားခ  ကကြေါသည်။ ဆက်လက်၍ ဧည ်သည်ရတာ် 

 ျာားနှင ် ဌာနဆ ုင်ရာ အရာရှ ကက ား ျာား ှ က ဗည်ား တှ်တ ာ်း 

(ရကကားပြာား)အာား အရ ွှားနံေ့သာရည် ျာား ြက်ပြနာ်းမြ ား 

 တှ်တ ာ်းတင် ဓေါတ်ြံုရ ုက်ကူားပခင်ား ျာား ရဆာင်ရွက်ခ  ကက 

ြေါသည်။ ဆက်လက်၍ ြငွ ်ြွ  အခ ်ားအနောား ုတ ယြ ုင်ားက ု 

ဆက်လက ် ကျငာ်းြခ  ရာ ပြည်ရထာင်စုဝနက်က ား၊ 

ရ ေါက်တာသက်သက်ခ င်ု၊ ရှ ်ားပြည်နယ်ဝန်ကက ားချ ြ၊် 

ရ ေါက်တာရကျာထ်နွ်ား၊ ပ န် ာန ုင်ငံဆ ုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူူ့ 

သ မတန ုင်ငံသံရုံား  ှ သံ ှ ားကက ား ရ ေါက်တာဇ ်ဇ ဟ ု၊် 

  ရခေါင်-လနခ်ျန်ားြရူြေါင်ားရဆာင်ရွက ်ှု ြာူးရြေါင်ားညြှ န ှုင်ားရရား 

အြွ ြို့ (ပ န် ာ) တု ယဥကကဌ၊  တု ယညွှန်ကကာားရရား ှ ားချ ြ်၊ 

ဦားဝင်ားရဇယျာထနွ်ားတ ုေ့ ှ အ ှာစကာား ျာား အသ ားသ ား 

ရပြာကကာားခ  ကကသည်။ ဆက်လက်၍ လမူှုဝန်ထမ်ျား၊ 

ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် ပြန်လည်ရနရာချ ထာားရရားဝန်ကက ားဌာန 

နှင ် ပ န် ာန ုင်ငံဆ ုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူူ့သ မတန ုင်ငံ 

သံရုံားတ ုေ့က အ တှ်တရ လက်ရဆာင် ျာား အပြနအ်လှန် 

ရြားအြခ်  ကကြေါသည်။ ထ ုေ့ရနောကဓ်နုက ုယ်ြ ုင်အုြခ်ျ ြခ်ွင ်ရ 

ရ သ စ  ံအုြ်ချ ြ်ရရား အြွ ြို့ဥကကဋ္ဌ၊ ဦားအာကာလင်ား ှ 

ရကျားဇူားတင်စကာား ရပြာကကာားခ  ကာ အခ ်ားအနောားက ု 

ရအာင်ပ င်စွာ ရုြသ်  ်ားခ  ကကြေါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ လူ ှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် 

ပြန်လည်ရနရာချထာားရရား ဝန်ကက ားဌာန၊ ပြည်ရထာင်စု 

ဝန်ကက ား ရ ေါက်တာသက်သက်ခ ုင်၊ ရှ ်ားပြည်နယ် 

ဝန်ကက ားချ ြ၊် ရ ေါက်တာရကျာထ်နွ်ား တ ုေ့သည် ရ သစ  ံ 

အုြ်ချ ြ်ရရားအြွ ြို့ ဥကကဋ္ဌ၊ ဦားအာကာလင်ားနငှ ်အတူ 

တာဝန်ရှ သူ ျာား လ ုက်ြေါလျက် လ ူှုဝန်ထ ာ်းဦားစ ားဌာန ှ 

ြငွ ်လှစ်ထာားရသာ ြင်ားတယမ   ြို့၊  လူတန်ားကက  ရကျာင်ားသ ုေ့ 

ရရာကရ်ှ ကကရာ ပြည်နယ်လူ ှုဝန်ထ ်ား ဦားစ ား  ှားနှင ် 

၁၂ 

လမူှုဝန်ထမ််း၊ကယ်ဆယ်ရရ်းနှင ်ပြနလ်ည်ရနရာချထာ်းရရ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ်း၊ 

ရှမ််းပြည်နယ်ဝနက်က ်းချ ြန်ှင ် တရုတ်န ုင်ငံသံရံု်းမှတာဝန်ရှ သူမျာ်း မ ရခေါင်-လနခ်ျန််း ြူ်းရြေါင််းရဆာင်ရွက်ရရ်း 

အစ အစဉ်ပဖင ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ခ  သည ် သ ုရလာှင်ရံုနှင ် အသ ြညာရြ်းစင်တာဖ င ်ြ  အခမ််းအန ်းသ ေု့တက်ရရာက ်



 

 

တာဝန်ခံရကျာင်ားအုြ်တ ုေ့က ကရလား(၁၀၀)ဦား လက်ခံ 

သင်ကကာား ရြားရန ှုအရပခအရန ျာားက ု ရှင်ားလင်ားတင်ပြ 

ခ  ရာ ပြည်ရထာင်စုဝန်ကက ားက တက်ရရာက်ရနရသာ 

ကရလားငယ် ျာား၏ ဉာဏစွ ်ားရည် တ ုားတက်ရစရန် 

ရလ ကျင ်ရန ှုအရပခအရန ျာားက ု ရင်ားနှ ားရနွား ရထာွးစာွ 

ကကည ်ရှုအာားရြားခ  မြ ား ကရလား ျာားအတွက် ပြည ်စွက်စာ 

အာဟာရပြစရ်စရန်  နုေ့် ျာား ရက ားရ ာွးခ  မြ ား  လူတန်ားကက   

ရကျာင်ားအုြ်နှင ဆ်ရာ  ျာားအာားကရလား ျာား ကူက  ရကျာင်ား 

တွင ် ရြျာ်ရွှင်စွာရနထ ုင်ရရား ဂရပုြ ရဆာင်ရွက်ကကရန် 

လ ်ားညွှန ်ှာကကာားခ  ြေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဗ ယက်နမ်န ိုင်ငံ၊ အလိုပသ်မ ျား၊ တရ ျားမဝင်သူ 

ရနထ ိုင်သူမ  ျားနငှ ် လမူှုရရျားဝန်ကက ျားဌ နသည် အ ဆ ယံ 

အတွင်ျားရရျားမှ ျားခ  ပရံ်ိုျားနှင ်ကိုလသမဂ္ဂ ိုကခသည်မ  ျားဆ ိုင်ရ  

မဟ မင်ျားကက ျားရံိုျားတ ိုို့နှင ် ပျူားရပါင်ျား၍ အ ဆ ယံ ရ သတွင်ျား 

အမ   ျားသမ ျားမ  ျားအ ျား နည်ျားမ   ျားစံိုပဖင ်ခွ ပခ ျား ဆက်ဆံမှု 

ပရပ  က်ရရျားဆ ိုင်ရ  ကွန်ဗင်ျားရှင်ျားနငှ ် ကရလျားသူငယ် 

အခွင ်အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  ကိုလသမဂ္ဂ ည လ ခံ သရဘ  

တူည ခ က် အကကံပပ ခ က်မ  ျားအတွက် အလိုပရံ်ို ရဆွျားရနွျားပွ  

က ို ဗ ယက်နမ်န ိုင်ငံ၊ ဟနွ  င်ျားမမ  ြို့တွင် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ 

န ိုဝင်ဘ လ ၂၁ ရက်ရနို့မ ှ၂၂ ရက်ရနို့အထ  က င်ျားပပြ လုြ် 

ခ  ပါသည်။ 

အဆ ိုပါအလိုပရံ်ို ရဆွျားရနွျားပွ သ ိုို့ လမူှုဝန်ထမျ်ား၊ 

ကယ်ဆယ်ရရျားနှင ် ပပန်လည်ရနရ ခ ထ ျားရရျားဝန်ကက ျားဌ န၊ 

လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ နမှ ညွှနက်က ျားရရျားမ ှျားခ  ပ် ရ ါက်တ  

စန်ျားစန်ျားရအျား၊ ပမန်မ န ိုင်ငံ အမ   ျားသမ ျားရရျားရ အဖွ ြို့ခ  ပ် ှ 

ဥကကဌရ ါက်တ သက်သက်ဇင်၊ ဥပရ ရရျားရ ဝန်ကက ျားဌ န၊ 

ဥပရ အကကဉံ ဏ်ရပျားရရျား ဦျားစ ျားဌ နမ ှ  ညွှနက်က ျားရရျားမှ ျား 

ရ ါက်တ ရက  သူ်ဟ န်ျားတ ိုို့ တက်ရရ က်ခ  ကကပါသည်။ 

အလုြ်ရုံရဆွားရနွားြွ တွင်အ ဆ ယံရ သအတွင်ျားအမ   ျားသမ ျား 

မ  ျားနှင  ် ကရလျားသူငယ်မ  ျား အ ျားလံိုျားအတွက် တရ ျားဝင် 

အရထ ကအ်ထ ျား ရရှ ပခင်ျားနှင ် န ိုင်ငံသ ျားပပ ပခင်ျားဆ ိုင်ရ  

အခွင ်အရရျားမ  ျား ပမြှင ်တင်ရပျားန ိုင်ရရျား၊ အ ဆ ယံရ သ 

အတွင်ျား အမ   ျားသမ ျားမ  ျားနှင ် ကရလျားမ  ျား၏ အခွင ်အရရျား 

မ  ျား က ကွယ်ရစ င ်ရရှ ကန် ိုင်ရရျားတ ိုို့အတွက် အ ဆ ယံ 

အမ   ျားသမ ျားမ  ျားနှင ် ကရလျားသူငယ်မ  ျား အခွင ်အရရျား ျာား 

က ကွယ်ရစ င ်ရရှ ကရ်ရျားနှင ်ပ ြှင် တင်ရရား ရက မ်ရင်ှနှင ် 

အ ဆ ယံန ိုင်ငံမ  ျား၏ ကက  ျားပမ်ျားရဆ င်ရွကမ်ှုမ  ျား၊ စ န်ရခေါ်မှု 

နှင  ် ဆက်လက်ရဆ င်ရွက်သင ်သည်မ  ျားက ို ရဆွျားရနွျား 

မျှရဝခ  ကကပါသည်။ 

  

 

 

 

 

 

ဗ ယက်န ်န ုင်ငံ၊ ဟနွ  င်ားမ   ြို့တွင် ၂၃-၁၁-၂၀၂၂ 

ရက်ရနေ့  ှ ၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရနေ့ထ  ကျငာ်းြပြ လုြခ်  သည ် 

ကဏ္ဍရြေါင်ားစံု၌ ကျာား၊   ရရားရာအပ င် ထည ်သွင်ား 

စဉ်ားစာားပခင်ားဆ ုင်ရာ အာဆ ယံအ ျ   ားသ  ား ျာားနှင ် ကရလား 

သူငယ်အခွင ်အရရား ျာား ကာကွယ် ရစာင ်ရရာှက်ရရားနှင ် 

ပ ြှင ်တင်ရရားရကာ် ရင်ှ(The ASEAN Commission on 

the Promotion and Protection of the Rights of 

Women and Children –ACWC)၊ အာဆ ယံ အ ျ   ားသ  ား 

ရရားရာရကာ ်တ  (The ASEAN Committee on the 

Women-ACW) ညြှ န ှုင်ားအစည်ားအရဝားနှင ် အာဆ ယံ 

ရ သတွငာ်း ကျာား၊   ရရားရာထည ်သွင်ားစဉ်ားစာားပခင်ားဆ ုင်ရာ 

ဉ ားရဆာင်ရကာ် တ  ASEAN Gender  Mainstreaming 

Steering Committee (AGMSC) ြထ အကက  ် 

အစည်ားအရဝား ျာားသ ုေ့ လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် 

ပြန်လည်ရနရာ ချထာားရရားဝန်ကက ားဌာန၊ လူ ှုဝန်ထ ာ်း 

ဉ ားစ ားဌာန ှ ညွှနက်ကာားရရား ှ ားချ ြ၊် ရ ေါက်တာစနာ်းစန်ားရအား 

၂၃-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ရနေ့မ ှ၂၄-၁၁-၂၀၂၂ရက်ရနေ့ထ  ဗ ယက်နမ်န ုင်ငံ၊ ဟန   င််းမမ  ြို့တ င် ကျင််းြပြ လြုခ်  သည ် Special 

ACWC-ACW Consultation Meeting on Gender Mainstreaming in ASEAN and the First Meeting of  the 

ASEAN Gender Mainstreaming Stering Committee )AGMSC( အစည််းအရဝ်းသ ုေ့တက်ရရာက် 

၁၃ 

၂၁.၁ ၁.၂၀၂၂ ရ က်နေေ့မ ှ၂၄.၁၁.၂၀၂၂ ရ က်နေေ့အ ထ  က င်ျားြခ  နသ ာ အာ   ယံနေသ ွ င်ျား အမ  ြုံျား သမ ျား မ ာျား 

အာျား ေည်ျားမ  ြုံျား စံုပဖင ် ခွ ပခ ာ ျား  က် ံမှုြနြ ာက်နရ ျား   ုင်ရာကွေ်ဗင်ျားရ ှင်ျားနှင ် ကနလျားသငူယ် အခွင ်အန ရ ျား မ ာျား 

  ုင်ရ ာကုလသမဂ္ဂ ည လ ာခ ံသနဘာ ူည ခ က် အကကံပြြုံခ က် မ ာျား အ ွက် အလုြ်ရံုန ွျား နနွျားြွ သ ုေ့ တက်ရရာက် 



 

 

နှင  ်ဘာသာရြ်ဆ ုင်ရာ က ုယ်စာားလှယ်(၁)ဉ ား၊ ပ န် ာန ုင်ငံ 

အ ျ   ားသ  ားရရားရာအြွ ြို့ချ ြ ်ဥှကကဌ၊ရ ေါက်တာသက်သက်ဇင် 

တ ုေ့ ြေါဝင်တက်ရရာကခ်  ကကြေါသည်။ 

အစည်ျားအရဝျားတွင် ASEAN Gender Mainst-

reaming Strategic Frame Work (AGMSF) (2021-

2025) အရက င်အထည်ရဖ န် ိုင်ရရျားနငှ ် ပတ်သက် ၍ 

အ ဆ ယံ (၁၀)န ိုင်ငံမှ က ိုယ်စ ျားလှယ် မ  ျားမှ အိုပ်စိုခွ ၍ 

အကကံပပ ရဆွျားရနျွားပခင်ျား၊ ASEAN Gender Mainstreaming 

Sterring Committee (AGMSF)ဖွ ြို့စည်ျားန ိုင်ရရျား Term of 

Reference (TOR)က ိုအတညပ်ပ ရဆွျားရနွျားပခင်ျားနှင ် AGMSF 

အ ျားအ ဆ ယံန ိုင်ငံမ  ျားအလ ိုက်ရဆ င်ရွက်သွ ျားမည ်လိုပ်ငန်ျား 

စဉ်မ  ျားသတ်မှတ်ရဖ ထ်ိုတ်ရဆွျားရနွျားခ  ကကပါသည်။ 

 
 

 

 

 လမူှုဝန်ထမ်ျား၊ ကယ်ဆယ်ရရျားနှင ် ပပနလ်ည်ရနရ  

ခ ထ ျားရရျားဝန်ကက ျားဌ နသည် “လူူ့ဂ္ိုဏ် သ ကခ အပပည ်အဝ 

ရရှ န ိုင်မည ် လမူှုအသ ိုကအ်ဝန်ျားတစ်ရပ် ရပေါ်ရပါက် 

လ ရစရရျားနငှ ် အ ျားလံိုျားအက ံ ျားဝင်မပ ျား ရရရှည်တည်တံ မှုရှ  

သည်   လမူှုက ကွယ်ရစ င ် ရရှ က်ရရျား နည်ျားလမ်ျားမ  ျားပဖင ် 

ပပည်သူလထူို လတွ်လပ်လံိုခခံ စွ  ဖွံြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်ရစရရျား” 

မဝူါ နှင ်အည   ပပည်သူလူထိုအတွင်ျား ထ ရရ ကရ်သ  

လမူှုရရျားပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  ရင်ျားနှ ျားပမြှ ပန်ှံမှုမ  ျားနှင ် ဝန်ရဆ င်မှု 

မ  ျားက ို စနစ်တက  အရက င်အထည်ရဖ  ် ရဆ င်ရွက် 

လ က်ရှ ပါတယ်။ လမူှုက ကွယ်ရစ င ်ရရှ ကရ်ရျားလိုပ်ငန်ျား 

မ  ျားက ို စနစ်တစ်ခိုတည် ရဆ ကမ်ပ ျား ရဆ င်ရွက်န ိုင်ရရျား 

အတွက် ၂၀၁၄ခိုနှစ်ကတညျ်ားက “ပမန်မ န ိုင်ငံ၏ လမူှု 

က ကွယ်ရစ င ်ရရှ ကရ်ရျား အမ   ျားသ ျားအဆင ် မဟ  

ဗ  ဟ စ မံခ က်”က ို န ိုင်ငံရတ ်သမမတကက ျား က ိုယ်တ ိုင် 

ဥရယ  ဇဉ် တွငလ်က်မတှ်ရရျားထ ိုျားမပ ျား ထိုတ်ပပနထ် ျား 

ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခိုနှစမ် ှ က ငျ်ားပခ  တ   အမ   ျားသ ျားလူမှု 

က ကွယ် ရစ င ်ရရ ှက်ရရျား ဖ ိုရမ်ရဆွျားရနွျားပွ မှ လည်ျား 

န ိုင်ငံရတ ်သမမတကက ျားက “ပပ ပပင်ရပပ င်ျားလ မှုမ  ျား အလ င် 

အပမန ် ရဆ င်ရွကစ်ဉ် လမူှုက ကွယ်ရစ င ်ရရှ က်ရရျား 

က ို  အ ျားပဖည ်ရပျားပခင်ျားပဖင ် သ တူည မျှမှုနှင ် သဟဇ တ 

ပဖစ်မှု ထွန်ျားက ျားရသ  ပမန်မ  လူူ့ရဘ င်တစ်ရပ်က ို တစ်စို 

တစ်ရပါင်ျားတည်ျားတညရ်ဆ ကန် ိုင်မယ်လ ိုို့  အခ ိုင်အမ ယံို

ကကည်ပါရကက င်ျား” မ နိ်ု့ခွန်ျားတွငထ်ည ်သွင်ျား ရပပ ကက ျားခ   

ပါတယ်။ 

 ပမန်မ န ိုင်ငံ၏ လူမှုက ကယ်ွရစ င ်ရရှ ကရ်ရျား 

အမ   ျားသ ျားအဆင ်မဟ ဗ  ဟ  စ မံခ က်မှ  အဓ က 

လိုပင်န်ျား (Flag Ship Program) (၈) ရပပ်ါဝင်မပ ျား 

အ ျားလံိုျားအက ံ ျားဝင်ရစရသ  ခ ဉ်ျားကပ်မှု (Universal 

approach) နှင ် ရဆ င်ရွက်ရနရ်ရျားဆွ ထ ျားရှ ပါတယ်။  

 လမူှုက ကွယ်ရစ င ်ရရ ှက်ရရျား အဓ ကလိုပ်ငန်ျား 

(၈) ရပ်မှ - 

(၁) က ိုယ်ဝနရ်ဆ င်မ ခင်မ  ျားနငှ ် ၎င်ျားတ ိုို့မရှမွျားဖ ွျား 

လ ရသ  အသက် (၂) နှစ်ရအ က ် ကရလျားသူ 

ငယ်မ  ျားက ို ရထ ကပ်ံ ရငွရပျားအပ်ပခင်ျား (ကရလျား 

ဘဝအစရက် (၁၀၀၀) အတွင်ျား အ ဟ ရ ပပည ်ဝ 

ရစရန် ရထ ကပ်ံ ပခင်ျား) ၊ 

(၂)  အသက် (၃) နှစ်မှ (၁၅) နှစ်အထ  ကရလျား 

သူငယ်မ  ျားက ို ရထ က်ပံ ပခင်ျား၊ 

(၃) မသန်စွမ်ျားသူမ  ျားအတွက် ရထ က်ပံ ရငွ ရပျားအပ် 

ပခင်ျား၊ 

(၄) ရက  င်ျားတွငျ်ား အ ဟ ရရက ျားရမျွားရသ အစ အစဉ် 

မ  ျားရဆ င်ရွကပ်ခင်ျား၊ 

(၅) အမ  ျားပပည်သူအလိုပအ်က ိုင်ရရှ ရရျားနငှ ် အသက် 

ရမွျားဝမ်ျားရက  င်ျား ပည ရရျား အစ အစဉ်မ  ျား 

ရဆ င်ရွကပ်ခင်ျား၊ 

(၆)  လမူှုရရျားပင်စင်အစ အစဉ် ရဆ င်ရွကပ်ခင်ျား၊ 

(၇) သက်ကက ျားသူခ င်ျား ကူည ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျား အဖွ ြို့ 

မ  ျားအ ျား ရထ က်ပံ ပခင်ျား၊ 

(၈) ဘက်စံို လမူှုက ကွယ် ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျား 

ဝန် ရဆ င်မှုတ ိုို့ပဖစ်ပါတယ်။ 

 မဟ ဗ  ဟ စ မံခ က်ပါ အဓ ကလိုပ်ငန်ျားမ  ျားက ို 

အဆင ်အလ ိုက် အရက င်အထည် ရဖ သွ် ျားပခင်ျားပဖင ် 

ပပည်သူလထူိုအတွင်ျား ဆင်ျားရ နွမ်ျားပါျားမှုရလျှ  ခ ရရျား၊ သ တူ 

ည မျှပဖစရ်ရျား၊ လမူှုသဟဇ တ ပဖစ်ရရျားစတ   အရပါင်ျား 

လမူှုကာကွယ် နစာင ် နရ ှာက်နရ ျား  - စာရ ွက်မှ ် မ်ျားမှသည် ေစ်ဂ္ စ ် ယစ် ေစ ်  သ ေု့... ... ... .. ... .. 

စေ်ျား စေ်ျား နအျား(က ေ်ျား မာနရ ျား နဘာဂ္နဗေ) 

၁၄ 



 

 

လကခဏ ရဆ င်သည ် တ ိုျားတက်မှုမ  ျား ရရရှည်မ ှ ရရှ  

လ န ိုင်မှ  ပဖစ်ပါတယ်။ 

 ရဖ ပ်ပပါ လိုပင်န်ျား(၈)ရပအ်နက် ဝန်ကက ျားဌ န၏ 

ဦျားရဆ င်မှုပဖင ် လမူှုဝန်ထမျ်ားဦျားစ ျားဌ နက အမှတ်စဉ် (၁) ၊ 

(၆)၊ (၇) နှင ် (၈)တ ိုို့က ို အရက င်အထည်ရဖ ် 

ရဆ င်ရွကလ် က်ရှ ပါတယ်။ 

 ကဏ္ဍ(၄)ရပအ်နက် လူမှုရရျားပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  ရင်ျားနှ ျား 

ပမြှပ်နှံပခင်ျားအတွက် ရငွရကကျားရထ က်ပံ ပခင်ျား ကဏ္ဍ(၂)ရပ် 

ပဖစ်ရသ  အမတှ်စဉ် (၁)နှင ်(၆)၊ ဘက်စံိုလူမှုက ကွယ် 

ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျား ဝန် ရဆ င်မှု အပဖစလ်ူမှုပဖစ်ရပ ်စ မံခနိ်ု့ခွ  

မှုစနစ်တညရ်ထ င်ရရျားကဏ္ဍတ ိုို့အတွက်စ ရွက်မှတ်တမျ်ား

မ  ျား ထ န်ျားသ မျ်ားပခင်ျား၊ လွှ ရပပ င်ျားပခင်ျား၊ လပူိုဂ္ဂ  လမ်  ျား၏ 

က ိုယ်ရရျားအခ က်အလက်မ  ျားပဖစ၍် လံိုခခံ စွ ထ န်ျားသ မ်ျားရန် 

လ ိုအပ်ပခင်ျား၊ သတင်ျားအခ က်အလက်မ  ျားခွ ပခမ်ျားစ တ်ပဖ ၍ 

မဝူါ ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  အကကံပပ ခ က်မ  ျားနှင ် တ က ရသ  

က န်ျားဂ္ဏန်ျားအခ က်အလက်အရပေါ် အရပခခံ၍ သိုရတသန 

ပပ ပခင်ျားမ  ျားက ို ရဆ င်ရွကရ်န် လည်ျားလ ိုအပလ် က်ရှ  

ပါတယ်။ လမူှုသတင်ျားအခ က်အလက် စ မံခနိ်ု့ခွ မှုစနစ် 

(Social Management Information System-SMIS)က ို 

၂၀၁၇ ခိုနှစ်တွင် Microsoft Excel ပဖင ်သ  ထည ်သွင်ျား၍ 

စ မံခနိ်ု့ခွ မှု မ  ျားရဆ င်ရွက်ခ  ပါသည်။ စနစ်၏ အစတွင် 

ရငွရကကျားရထ က်ပံ မှုရပျားပခင်ျားကဏ္ဍ (၂) ရပအ်တွက် 

အက   ျားခံစ ျားခွင ်ရှ သူ ဦျားရရမှ  (၅၀,၀၀၀)ဦျားခနို့်သ  

ရှ ရသ လ်ည်ျား ၂၀၂၂ခိုနှစတ်ွင ်အက   ျားခံစ ျားခွင ်ရှ   သူဦျားမှ  

(၇၀၀,၀၀၀) န ျားပါျားခနို့် ရှ  လ ပါ၍   SMIS  Software 

ရရျားဆွ မပ ျား သတင်ျား အခ က်အလက်မ  ျား၈က ို စနစ်တက  

စ မံခနိ်ု့ခွ ရန် လ ိုအပ်လ က်ရှ ပါတယ်။  ထ ိုနည်ျားတူစွ  လမူှု 

ပဖစ်ရပ် စ မံခနိ်ု့ခွ မှုတွင်လည်ျား ပဖစ်ရပ်အရရအတွက်မ  ျားမှ  

အစပ ိုင်ျားတွင် (၅၀၀)ဦျား ခနို့သ် ရှ ရ မှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်တွင် 

(၅၀၀၀) ဦျားရက  ် အထ ရှ လ ပါ၍ SMIS စနစ်၏ ရအ က် 

တွင ်Case Mangement Information System – CMIS 

က ိုလည်ျား  Software ရရျားဆွ မပ ျား Digital စနစ်သ ိုို့ 

ကူျားရပပ င်ျားရန ်လ ိုအပ်လ က်ရှ ပါတယ်။ 

 သ ိုို့ပါ၍ တပ်မရတ ်သတင်ျားနည်ျားပည ဌ နက 

ပည ရင်ှမ  ျား၏ နည်ျားပည ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ ပံ ပ ိုျား မှုပဖင ် SMIS 

Software ရရျားသ ျားပခင်ျားက ို ၂၀၂၂ခိုနစှ်၊ ဇန်နဝါရ လမှ 

စတင်၍ ရရျားသ ျားခ  ရ  ယခိုအခါ လမူှုပဖစ်ရပ်စ မံခနိ်ု့ခွ မှု 

သတင်ျားအခ က်အလက်စနစ် (CMIS) Software က ို 

စမျ်ားသပ ် အသံိုျားပပ ရနမပ ပဖစပ်ါတယ်။ တစ်ခ  န်တည်ျားမ ှပ  

တစ်န ိုင်ငံလံိုျား အတ ိုင်ျားအတ ပဖင ် ရပျားအပလ် က်ရှ ရသ  

လမူှုရရျားပင်စင် နှင ်တ ိုင်ျားရ သကက ျားနှင ် ပပည်နယ် (၇) ခိုတ ိုို့ 

တွငရ်ပျားအပလ် က်ရှ ရသ  က ိုယ်ဝနရ်ဆ င် မ ခင်မ  ျားနှင ် 

၎င်ျားတ ိုို့မရှမွျားဖ ွျားလ ရသ အသက်(၂)နှစ် ရအ က် ကရလျား 

သူယ်မ  ျားအ ျား ရထ က်ပံ ရပျားပခင်ျား အစ အစဉ်(၂)ရပ် 

အတွက်လည်ျား Software မ  ျားက ို ရရျားဆွ လ က်ရှ ပါတယ်။ 

 ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ စက်တငဘ် လတွင်  တပ်မရတ ် 

သတင်ျားနည်ျားပည ဌ န ပည ရှင်မ  ျားနှင ် ပမနမ် န ိုင်ငံ 

ကွန်ပ  တ အသင်ျားခ  ပ် တ ဝန်ရှ သူတ ိုို့က အ ရှနှင ် 

သမို ဒရ ရ သရှ  သတင်ျားအခ က်အလက် နည်ျားပည  

ဆ ိုင်ရ  အသင်ျားခ  ပ် (Asian Oceanian Computing 

Industry Organization -ASOCIO) က ASOCIO 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ  ျားတွင် အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက် 

လ က်ရှ ရသ  နည်ျားပည အသံိုျားပပ  ပပည်သူူ့အက   ျားပပ  

လိုပင်န်ျားမ  ျား ပါဝင်ယှဉ်မပ  င်န ိုင်ပါရကက င်ျား အရကက င်ျား 

ကက ျားလ ပါတယ်။ ASOCIO သည် ၂၀၁၄ ခိုနှစ်တွင် 

Digital Government Award အပါအဝင်ဆို အမ   ျားအစ ျား 

(၃)မ   ျားက ိုသ  ရပျားခ  ရသ လ်ည်ျား ၂၀၂၂ ခိုနှစ်တွင် 

ASOCIO  Digital Government Award အပါအဝင် 

ဆိုအမ   ျားအစ ျား (၈) မ   ျားက ို ပါဝင်ယှဉ်မပ  င်ရန် ဖ တ်ရခေါ် 

ခ  ပါတယ်။ 

 လမူှုဝန်ထမ်ျား၊ ကယ်ဆယ်ရရျားနှင ် ပပနလ်ည်ရနရ  

ခ ထ ျားရရျားဝန်ကက ျားဌ နက တပ်မရတ ် သတင်ျားနည်ျားပည  

ဌ နနှင ် ပမန်မ န ိုင်ငံကွန်ပ  တ  အသင်ျားခ  ပတ် ိုို့၏ 

ပံ ပ ိုျားကူည မှုပဖင ် န ိုင်ငံအတွင်ျား အရက င်အထည်ရဖ ် 

ရဆ င်ရွကလ် က်ရှ ရသ  နည်ျားပည အသံိုျားပပ  ပပည်သူူ့ 

အက   ျားပပ လိုပ်ငန်ျား တစ်ရပ်ပဖစသ်ည ် “လမူှုပဖစရ်ပစ် မံ 

ခနို့ခ်ွ မှုစနစ် - Case Management Information 

System-CMIS” က ိုပါဝင်ယှဉ်မပ  င်ခ  ရ  ASOCIO Digital 

Government Award က ို ၂၀၂၂ခိုနစှ်၊ ရအ က်တ ိုဘ လ 

(၂၈) ရက်ရနို့တွင ်ရရှ ခ  ပါတယ်။ 

 CMIS က ို Software Platformအပဖစ ် အသွင် 

ကူျားရပပ င်ျား ရဆ င်ရွက်မှ ပဖစ်တ  အတွက် လမူှုပဖစ်ရပ် 

စ မံခနိ်ု့ခွ မှုအစ အစဉ်မ ှ က ကွယ်ရစ င ်ရရှ ကရ်န်လ ို 

အပ်ရသ ကရလျားသူငယ်မ  ျား၊ ဥပရ နှင  ် မင စွန်ျားလ က် 

၁၅ 



 

 

ရှ ရသ  က ရလျားသူငယ်မ  ျား၊ ရိုပ်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ နှင ် လ င်ပ ိုင်ျား 

ဆ ိုင်ရ  အလွှ သံိုျားစ ျားပပ ပခင်ျား ခံရသူ ကရလျားသူငယ်မ  ျား၊ 

က  ျား/မ အရပခပပ အကကမ်ျားဖက်မှုဆ ိုင်ရ  က စစရပ်မ  ျား၊ 

လကူိုန်ကျူား ခံရသူ ကရလျားသူငယ်မ  ျားနှင ် အမ   ျားသမ ျား 

မ  ျား၏ ပဖစ်ရပ်မ  ျားအ ျား ယခင်က စ ရကွ်မှတ်တမ်ျားသ  

သ မ်ျားဆည်ျား ရ မ ှ ယခိုအခါ Digital မတှ်တမ်ျားက ိုပါ 

သ မ်ျားဆည်ျားမပ ျား Digital စနစ်သ ိုို့ တပဖည်ျားပဖည်ျား ကူျားရပပ င်ျား 

သွ ျားမှ ပဖစ်ပါတယ်။ 

 Digital  Platform  က ိုရပပ င်ျားလ အသံိုျားပပ ပခင်ျား 

ပဖင ် လမူှုပဖစရ်ပစ် မခံနိ်ု့ခွ မှုစနစ်ပါ လိုပင်န်ျားစဉ်မ  ျားက ို 

စနစ်တက ရဆ င်ရွကန် ိုင်မပ ျား ပဖစ်ရပ်မ  ျားက ို အစ ိုျားရ အဖွ ြို့ 

အစည်ျားမ  ျား၊ အစ ိုျားရမဟိုတ်ရသ  အဖွ ြို့အစည်ျားမ  ျားအကက ျား 

လွှ ရပပ င်ျားခ  တ်ဆက်န ိုင်မှ  ပဖစ်သည ်အပပင်  ပဖစ်ရပ် 

အလ ိုက ် မတှ်တမျ်ားတင်န ိုင်ပခင်ျား၊ အခ  န်နှင ်တစ်ရပပျားည  

က ကွယ်ရစ င ်ရရှ ကန် ိုင်ပခင်ျား၊ အခ က်အလက်မ  ျားက ို 

စနစ်တက  ခွ ပခမ်ျားစ တ်ပဖ န ိုင်မပ ျား အခ က်အလက် (Data)မှ 

သတင်ျားအခ က်အလက်(Information) သ ိုို့လည်ျားရက င်ျား၊ 

ယင်ျားမတှစ်ဆင ်မူဝါ  အဆ ိုပပ ခ က် (Policy input)မ  ျား 

အထ ရပျားရဆ င်န ိုင်မပ ျား ပပည်သူလထူိုအတွင်ျား လမူှု 

ဝန်ရဆ င်မှုမ  ျားက ို ထ ရရ ကစ်ွ ရဆ င်ရွကန် ိုင်မည်  

အက   ျားရက ျားဇူျားမ  ျား ရရှ လ မ ှ ပဖစပ်ါရကက င်ျား စ ရကွ် 

မတှ်တမျ်ားမှ  စဂ်္ စ်တယ်စနစ်သ ိုို့ ကူျားရပပ င်ျားမှု milestone 

က ိုမှတ်တမျ်ားတင်အပပ်ါတယ်။ 

 

 

 

 

 
လ ူှုဝန်ထ ်ားဦားစ ားဌာန ှ ဦားစ ား၍ အ ျ   ားသ  ား ျာား 

ြွံြို့မြ  ားတ ုားတက်ရရားဆ ုင်ရာ အ ျ   ားသာား အဆင ် ဟာဗျ ဟာ 

စ  ံက နာ်း (၂၀၂၃-၂၀၃၂) NSPAW Phase II ရရားဆွ  

အရကာင်အထည်ရြာရ်ာ၌ အရထာက်အကူပြ န ုင်ရရား 

အတွက် NSPAW Focal Person  ျာားနှင ် ညြှ န ှုင်ား 

အစည်ားအရဝားက ု ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်ရနေ့၊ 

နံနက ် (၁၀:၀၀) နောရ တွင ် ကျငာ်းြပြ လုြခ်  ရာ 

လ ူှုဝန်ထ ်ားဦားစ ားဌာန  ှညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ်၊ ရ ေါက်တာ 

စန်ားစန်ားရအားက အြွင ်အ ာှစကာား ရပြာကကာားရာတွင ်ယခု 

အစည်ားအရဝားသည် NSPAW Phase II ရရားဆွ ရရား 

အတွက် အရထာကအ်ကူပြ န ုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျငာ်းြ 

ရပခင်ားပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ အစည်ားအရဝားသ ုေ့ တက်ရရာက် 

လာကကသည ် က ုယ်စာားလယ်ှ ျာားက NSPAW Phase II 

ရရားဆွ ရရားအတွက် လ ုအြ်သည ် အချက်အလက် ျာား၊ 

inputs  ျာား ြံ ြ ုားရြားရစလ ုြေါရကကာင်ား၊ အဆ ြုေါ inputs 

 ျာားအရြေါ်  တူည်၍ NSPAW Phase II ၏ Framework 

က ု သက် ှတ်သွာား  ည်ပြစြ်ေါရကကာင်ား၊ NSPAW Phase II 

ရရားဆွ ရရားအတွက် ဦားရဆာင်ရကာ ်တ နှင ် လြု်ငန်ား 

ရကာ ်တ  ျာားက ု ြွ ြို့စည်ားထာားမြ ားပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ NSPAW 

၏ သ  ုင်ားရကကာင်ားနှင ်စြ်လျဉ်ား၍ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ 

တရုတ်ပြည်သူူ့သ မတန ုင်ငံ၊ ရဘဂျင်ားမ   ြို့ ာှ ကျငာ်းြ 

ခ  ရသာ စတုတထအကက  ်ရပ ာက ်က ္ာ အ ျ   ားသ  ား ည လာခံ 

ကက ားက ချ တှ်ခ  သည ် လြုင်န်ားစဉ်(၂)ရြ်အရ ပ န ်ာန ုင်ငံ 

လံုားဆ ုင်ရာ အ ျ   ားသ  ားရကာ် တ  ြွ ြို့စည်ားပခင်ားနှင ် 

 ဟာဗျ ဟာစ  ံက နာ်းရရားဆွ ပခင်ားတ ုေ့က ု ရဆာင်ရွက်ခ  ပခင်ား 

ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် NSPAW Mapping 

အာားရဆာင်ရွက်၍ နည်ားြညာဆ င်ုရာလုြ်ငန်ားအြွ ြို့ (၄)ြွ ြို့ 

ြွ ြို့စည်ားမြ ား နှစ်အလ ုက် လြုင်န်ားစ  ခံျက် ျာား ရရားဆွ  

အရကာင်အထည်ရြာခ်  ြေါရကကာင်ား၊ ၂၀၂၀ ပြည ်နှစတ်ွင် 

NSPAW Review အာား ရဆာင်ရွကမ်ြ ား ၎င်ား ှရရှ သည ် 

အာားနည်ားချက်၊ အာားသာချက်  ျာားအာား NSPAW Phase II 

တွင ် ထည ်သွင်ားစဉ်ားစာားရ ည် ပြစ်ြေါရကကာင်ား၊ NSPAW 

Phase II ရရားဆွ ရာတွင ် indicators  ျာား၊ ရ ျှာ် ှန်ား 

ရလ ် ျာားထည ်သွင်ားရရားဆွ မြ ား    ကျာား-    ခွ ပခာားထာားတ   

၁၆ 

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ)၁၅(ရက်ရနေ့၊ နံနက် )၁၀:၀၀( န ရ တ င ်ကျင််းြသည ် အမျ   ်းသမ ်းမျာ်း ဖ ံြို့မဖ  ်းတ ု်းတက်ရရ်း 

ဆ ုင်ရာ အမျ   ်းသာ်းအဆင  ်မဟာဗျျူဟာစ မံက န််း )၂၀၂၃-၂၀၃၂( NSPAW Phase II ရရ်းဆ   အရကာင်အထည် 

ရဖာ်ရာ၌ အရထာက်အကူပြ န ုင်ရရ်းအတ က် NSPAW Fo cal Pe rson မျာ်းနှင ် ည  န ှုင််းအစည််းအရဝ်းကျင််းြပခင််း 

 



 

 

စာရင်ားအင်ားအချက်အလက် (Sex - disaggregated 

data)  ျာားထာားရှ  ရဆာင်ရွက် သွာားရ ည်ပြစြ်ေါရကကာင်ား 

ရပြာကကာားခ   ြေါသည်။  

ဆက်လက်၍ လ ူှုဝန်ထ ်ားဦားစ ားဌာန၊  တု ယ 

ညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ်က အ ှာစကာား ရပြာကကာားခ  မြ ား 

ညွှနက်ကာားရရား  ှားက အ ျ   ားသ  ား ျာား ြွံြို့မြ  ားတ ုားတက်ရရား 

ဆ ုင်ရာ အ ျ   ားသာားအဆင ်  ဟာဗျ ဟာစ  ံက နာ်း (၂၀၁၃-

၂၀၂၂) အရကာင် အထည်ရြာ် ှုဆ ုင်ရာ အာားသာချက်၊ 

အာားနည်ားချက် ျာားအာား ရလ လာသုံားသြ ်ှု အစ ရင်ခံစာ 

နှင  ် NSPAW Phase II ရရားဆွ ရရားလြုင်န်ားစ  ခံျက်က  ု

ရှင်ားလင်ားတင်ပြ၍ တက်ရရာက်လာကကသည ် က ုယ်စာား 

လယ်ှ ျာားက     တ ုေ့နှင ်သက်ဆ င်ုသည ် ကဏ္ဍ ျာားအလ ုက် 

ရဆာင်ရွက်ရန ှု ျာား၊ ရ ျှာ် ှန်ားရလ ် ျာားအာား တင်ပြ 

ရဆွားရနွားခ  ကကြေါရကကာင်ား သတင်ားရရှ ြေါသည်။ 

 

 
 

 

 

 

 
အမ   ျားသမ ျားမ  ျားအရပေါ် အကကမ်ျားဖက်မှု ပရပ  က် 

ရရျား (၁၆) ရက်တ လှုပ်ရှ ျားမှု အထ မျ်ားအမှတ် အကက   

လှုပရ်ှ ျားမှုအရနပဖင ် က  ျား၊ မရရျားရ  (Gender) နှင ် က  ျား၊ 

မ အရပခပပ  အကကမ်ျားဖက်မှု(Gender Based Violence) 

အသ ပည ရပျား အစ အစဉ်က ို စစ်က ိုင်ျားတ ိုင်ျားရ သကက ျား 

အစ ိုျားရအဖွ ြို့ရံိုျား၊ ခ င်ျားတွငျ်ားခန်ျားမ၌ တ ိုင်ျားရ သကက ျား 

လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ န၊ ပပည်သူူ့က န်ျားမ ရရျား ဦျားစ ျားဌ န၊ 

တရ ျားဉပရ ရရျားရ ဦျားစ ျားဌ န၊ ရ တပ်ဖွ ြို့ဦျားစ ျားဌ န တ ိုို့မှ 

တ ဝန်ရှ သူမ  ျားက အသ ပည မ  ျားက ို ရှင်ျားလင်ျားရပပ ကက ျား 

ခ  ပါရကက င်ျား၊ အမ   ျားသမ ျားမ  ျားအရပေါ် အကကမ်ျားဖက်မှု 

ပရပ  က်ရရျား(၁၆)ရက်တ  လှုပရ်ှ ျားမှု အထ မျ်ားအမတှ် 

အခမ်ျားအန ျားတွင် စစ်က ိုင်ျားတ ိုင်ျားရ သကက ျား အစ ိုျားရအဖွ ြို့ 

ဝန်ကက ျားခ  ပက် အဖွင ်အမ ှ စက ျားရပပ ကက ျားမပ ျား စစ်က ိုင်ျား 

တ ိုင်ျားရ သကက ျား၊ လမူှုဝန်ထမျ်ားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားက 

ရှင်ျားလင်ျား ရပပ ကက ျားခ  ရကက င်ျားနှင ် Break the Chain 

သ ခ င်ျားပဖင ်အမ   ျား သမ ျားငယ်မ  ျားက ကပပရဖ  ရ်ပဖခ  မပ ျား 

အမ   ျားသမ ျားမ  ျားအရပေါ်အကကမ်ျားဖက်မှုပရပ  က်ရရျား Video 

Clip က ို ပပသခ  ရကက င်ျားသတင်ျားရရှ ပါသည်။  

 
မနွ်ပပည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်ျားရံိုျားမှ ကက ျားမှ ျားမပ ျား ရမ ်လ

မမ  င်မမ  ြို့၊ လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ န၊ ပပည်နယ် လူမှုဝန်ထမျ်ား 

ရံိုျားခန်ျားမ၌   Gender/ CEDAW/ NSPAW နှင ် UNSCR 

1325 အသ ပည ရပျား ရဆွျားရနွျားပွ က ို က ငျ်ားပပပ လိုပခ်  ရ  

မနွ်ပပည်နယ် လမူှုဝန်ထမျ်ားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားက 

အရကက င်ျား အရ မ  ျားက ို ရှင်ျားလင်ျားရဆျွားရနျွားခ  ပါသည်။ 

 နွ်ပြည်နယ်၊ ရ ာ်လမ   င်မ   ြို့၊ အ တှ်(၁၃) 

အရပခခံြညာ အထက်တန်ားရကျာင်ား၌ အ ျ   ားသ  ား ျာား 

၁၇ 

အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှု ြရြျာက်ရရား (၁၆) ရကတ်ာ လှုြ်ရှာား ှု အထ  ာ်းအ တှ် 

အကက  လှုြ်ရှာား ှုအရနပြင  ်ကျာား၊  ရရားရာ (Gender) နှင ် ကျာား၊   အရပခပြ  အကက ာ်းြက် ှု(Gender Based 

Violence)အသ ြညာရြား ရဟာရပြာြွ  ှတ်တ ာ်းနှင ် အ ျ   ားသ  ား ျာားအရြေါ် အကက ်ားြက် ှု ြရြျာက်ရရား 

(၁၆)ရက်တာလှုြ်ရှာား ှုအထ  ်ားအ ှတ် အခ ာ်းအနောားကျငာ်းြမြ ားစ ား ှု  ှတ်တ ်ား 

 



 

 

အရြေါ် အကက ်ားြက် ှု ြရြျာက်ရရား (၁၆)ရက်တာ 

လှုြရ်ှာား ှု အထ  ာ်းအ ှတ် အကက  လှုြရ်ှာား ှု အရနပြင ် 

ကျာား- ရရားရာ (Gender) နှင ် ကျာား-  အရပခပြ  

အကက ်ားြက် ှု (Gender    Based   Violence) အသ  

ြညာရြား ရဟာရပြာြွ က ု ကျငာ်းြပြ လြုခ်  ြေါရကကာင်ားနှင ် 

တက်ရရာက် လာသူ ျာားအာား ရ ားခွနာ်း ျာားရ ားပ န်ားမြ ား 

ရပြဆ ုသူ ျာားက ု ဆုလက်ရဆာင် ျာား ချ  ားပ င ်ရြားအြခ်   

ြေါသည်။ 

 
ဆက်လက်၍ မနွ်ပပည်နယ် အမ   ျားသမ ျားရက မ်တ  

မကှက ျားမှ ျား၍ အမ   ျားသမ ျားမ  ျားအရပေါ်အကကမ်ျား ဖက်မှု 

ပရပ  က်ရရျား (၁၆) ရက်တ  လှုပရ်ှ ျားမှုအထ မျ်ားအမှတ် 

အခမ်ျားအန ျားက ို ရမ လ်မမ  င်မမ  ြို့၊ ပပည်နယ်ခန်ျားမ၌ က ငျ်ားပ 

ပပ လိုပခ်  ရ  အခမ်ျားအန ျားတွင် မနွ်ပပည်နယ်ဝန်ကက ျားခ  ပက် 

အဖွင ်အမှ  စက ျားရပပ ကက ျားခ  ရကက င်ျား၊ ရမ ်လမမ  င်မမ  ြို့၊ 

အ ျားကစ ျားနှင ် က ယသ ပပံရက  င်ျားမှ ရက  င်ျားသူရလျား 

မ  ျားက "အာျား ကစာျားသ ြပံ ည နေောင် မ ာျား" ရတျားသ ခ င်ျားက ို 

Fitness Dance ပဖင  ် ရဖ  ်ရပဖတင်ဆက်မပ ျား၊ ရနွျားရထျွား 

ရသ  ရင်ခွင်က ိုယ ်အ ျားက ိုယ်က ိုျား လမူှုရရျားအဖွ ြို့မှ အဖွ ြို့ဝင် 

မ  ျားက "နွံေစ်ြေ်ျား" ပပဇ တ်ပဖင ် ရဖ  ရ်ပဖတင်ဆက်ခ  ပါ 

ရကက င်ျားနှင ်အခမ်ျားအန ျားအမပ ျားတွင်ခန်ျားမအတွငျ်ားခင်ျားက ငျ်ား 

ပပသထ ျားရသ  အ မ်တွင်ျားမှုသက်ရမျွားလိုပ်ငန်ျား ပည သင် 

ရက  င်ျား (ရမ ်လမမ  င်မမ  ြို့)နှင  ် အကကမျ်ားဖက်ခံရရသ  

အမ   ျားသမ ျားမ  ျားအ ျား တစ်ရနရ တညျ်ားတွင် ဝန်ရဆ င်မှု 

ရပျားသည ်စင်တ  (OSWSC) မှ အမ   ျားသမ ျားငယ်မ  ျား၏ 

ထိုတ်ကိုန်မ  ျား ပပသထ ျားမှုမ  ျားက ို လညှ ်လည်ကကည ်ရှု 

ခ  ပါသည်။ 

 

 

 

ကရ ္ာ  ားယာားန ုင်ငံ၊ ြန ွာ်းြင်မ   ြို့တွင် (၂.၁၁. 

၂၀၂၂) ရက်ရနေ့  ှ (၃.၁၁.၂၀၂၂) ရက်ရနေ့အထ  ကျငာ်းြ 

ပြ လြု်သည ် 2022 ASEAN-ICT Forum on Child Online 

Protection သ ုေ့ လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် 

ပြန်လည်ရနရာချထာားရရား ဝန်ကက ားဌာန က ုယ်စာား 

လ ူှုဝန်ထ ်ားဦားစ ားဌာန၊  တု ယညွှန်ကကာားရရား ှ ားချ ြ် 

ရ ေါ်ခငရ် နုနှင ် က ုယ်စာားလယ်ှ(၁) ဦား ြေါဝင်တက်ရရာက် 

ခ  ြေါသည်။ 

 အဆ ြုေါ ြ ုရ ်သ ုေ့ အာဆ ယံန ုင်ငံ ျာား  ှ ASEAN 

Senior Officials Meeting on Social Welfare and 

Development (SOMSWD) နှင  ် The ASEAN 

Commission on the Promotion and Protection of 

the Rights of Women and Children (ACWC) ဆ ုင်ရာ 

က ုယ်စာားလှယ် ျာား၊ UNICEF East Asia and the Pacific 

Regional Office  ှ တာဝန်ရှ သူ ျာား၊ တကကသ ုလ် ျာား 

 ြှညာရှင် ျာား၊ ရ သတွငာ်းနငှ  ်န ုင်ငံတကာ ှ IT ြညာရင်ှ 

 ျာား၊ နည်ားြညာအသုံားပြ သည ် ကု ပဏ  ျာား  ှတာဝန်ရှ သူ 

 ျာားက In-person နှင  ်Online တ ုေ့ပြင  ်ြေါဝင်တက်ရရာက် 

ကကြေါသည်။  

 
 ြ ုရ ်တွင် ြ လစြ် ုင်န ုင်ငံ၊ ကရ ္ာ  ားယာားန ုင်ငံ၊ 

အင်  ုန ားရှာားန ုင်ငံ ျာား  ှ Child Online Protectionဆ ုင်ရာ 

ရဆာင်ရွက ်ှုအရတွြို့အကကံ  ျာား၊ UNICEF ှ တာဝန်ရှ သူ 

 ျာားက ကရလားသူငယ် ကာကွယ်ရစာင ်ရရှာက်ပခင်ား 

ဆ ုင်ရာစံနှုန်ား ျာား၊ စ  ခံျက် ျာား၊ တကကသ ုလ် ျာား ြှညာရှင် 

 ျာား၊ ရ သ တွင်ားနငှ  ် န ုင်ငံတကာ ှ IT ြညာရှင် ျာား၊ 

နည်ားြညာအသုံားပြ သည ် ကု ပဏ  ျာား ှ တာဝန်ရှ သူ ျာား 

၁၈ 

2022 ASEAN-ICT Forum on Child Online Protection သ ုေ့ လမူှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာန၊  တု ယ 

ည နက်ကာ်းရရ်းမျှူ်းချ ြ်နှင ်အဖ  ြို့တက်ရရာက် 



 

 

က Child Online Protection နှင ်ြတ်သက၍် 

ကျင ်သုံားရနသည ် ူဝေါ  ျာား၊ လြုင်န်ားစဉ် ျာားအာား ရှင်ားလင်ား 

ရဆွားရနွားခ  ကကြေါသည်။ 

 2022 ASEAN-ICT Forum on Child Online 

Protection သ ုေ့ ြေါဝင်တက်ရရာက်ပခင်ား ပြင  ်Child Online 

Protection ဆ ုင်ရာ အာဆ ယံန ုင်ငံ ျာား ှ ရဆာင်ရွကရ်န 

 ှု ျာား၊ ကရလားသူငယ် ျာား Online အသုံားပြ ရာတွင် 

ရရှ န င်ုသည ်ဆ ုားကျ   ား ျာားနှင ် Online အသုံားပြ ၍ ကရလား 

သူငယ် ျာား က ု ကာကွယ်ရစာင ်ရရာှက် ှုအစ အစဉ် ျာားက ု 

ရလ လာသ ရှ ပခင်ား၊ န ုင်ငံအတွငာ်းလ ုက်နောကျင ်သုံား ပခင်ားပြင ် 

Online အသုံားပြ ၍ ကရလားသူငယ် ျာားအရြေါ် အလွ  

သုံားပခင်ား ျာား ှ ကရလားသူငယ် ျာားအာား ကာကွယ် 

ရစာင ်ရရာှကန် ုင်ပခင်ားစသည ် အကျ   ားရကျားဇူား ျာား ရရှ  ည် 

ပြစရ်ကက င်ျားသတင်ျားရရှ ပါသည်။ 

   

 

 

 
ပဋ ပကခအတွင်ျား လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ အကကမ်ျားဖက်မှု 

တ ျားဆ ျားက ကွယ်ရရျားနှင ် တံိုို့ပပန်ရဆ င်ရွကရ်ရျားဆ ိုင်ရ  

လိုပင်န်ျားရက မ်တ အစည်ျားအရဝျား (၃/၂၀၂၂) က ို (၈.၁၁. 

၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် လ ူှုဝန်ထ ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရရားနှင ် 

ပြန်လည်ရနရာချထာားရရား ဝန်ကက ားဌာန၊ ပြန်လည် 

ထရူထာင်ရရားဦားစ ားဌာန၊ အစည်ားအရဝားခန်ား ၌ ကျငာ်းြ 

ပြ လြုခ်  ရာ ပဋ ပကခအတွငျ်ား လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  အကကမ်ျားဖက် 

မှု တ ျားဆ ျားက ကယ်ွရရျားနှင ် တံိုို့ပပန်ရဆ င်ရွကရ်ရျားဆ ိုင်ရ  

လိုပင်န်ျားရက မ်တ  ဥကကဋ္ဌ၊ လ ူှုဝန်ထ ာ်း ဦားစ ားဌာန 

ညွှနက်ကာားရရား  ှားချ ြ် ရ ေါက်တာစနာ်းစနာ်းရအား ဦားရဆာင်၍ 

သက်ဆ င်ုရာဝန်ကက ားဌာန/ အြွ ြို့အစည်ား ျာား  ှ လြုင်န်ား 

ရကာ ်တ ဝင် (၂၄) ဦား တက်ရရာက်ခ  ကကြေါသည်။    

 အစည်ားအရဝားတွင် ညွှနက်ကာားရရား ှ ားချ ြက် 

ပဋ ပကခအတွင်ျား လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  အကကမ်ျားဖက်မှု တ ျားဆ ျား 

က ကွယ်ရရျားနှင  ်တံိုို့ပပန်ရဆ င်ရွကရ်ရျားဆ ိုင်ရ အမ   ျားသ ျား 

အဆင ်လိုပ်ငန်ျားစ မံခ က် တတ ယသံိုျားလပတ် လိုပင်န်ျား 

ရဆ င်ရွကခ် က ် အစ ရင်ခံစ  ရရျားသ ျားတင်ပပရရျားဆ ိုင်ရ    

က စစရပ်မ  ျားအ ျား လည်ျားရက င်ျား၊   အမ   ျားသ ျားအဆင ် 

လိုပင်န်ျားစ မခံ က် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) သက်တမ်ျား (၁) နှစ်ပပည ် 

ရတ  မည်ပဖစ်၍ ဆက်လက်ရရျားသ ျားန ိုင်ရရျားနှင ် ပတ်သက် 

၍လည်ျားရက င်ျား ရဆွျားရနွျားရပပ ကက ျားမပ ျား လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျား 

ဌ န၊  ိုတ ယညွှန်ကက ျားရရျားမှ ျားခ  ပ် (လိုပင်န်ျား)က ပဋ ပကခ 

အတွင်ျားလ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  အကကမ်ျားဖက်မှုတ ျားဆ ျား က ကွယ် 

ရရျားနငှ  ် တံိုို့ပပန်ရဆ င်ရွက်ရရျားဆ ိုင်ရ  လိုပ်ငန်ျားရက မ်တ  

အစည်ျားအရဝျား (၂/၂၀၂၂)၏ ဆံိုျားပဖတ်ခ က်မ  ျားအရပေါ် 

ရဆ င်ရွကမ်ပ ျားစ ျားမှုအရပခ အရနမ  ျားအ ျား တင်ပပရဆွျားရနွျား 

ခ  ပါသည်။ 

 အစ အစဉ်အရ လိုပင်န်ျား ရက မ်တ ဝင်မ  ျားမှ 

ပဋ ပကခအတွင်ျား လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ အကကမ်ျားဖက်မှု တ ျားဆ ျား 

က ကွယ်ရရျားနှင  ်တံိုို့ပပန်ရဆ င်ရွကရ်ရျားဆ ိုင်ရ အမ   ျားသ ျား 

အဆင ်လိုပ်ငန်ျားစ မံခ က် တတ ယသံိုျားလပတ်အစ ရင်ခံစ  

ရရျားသ ျားတင်ပပရရျားနငှ ် စပလ် ဉ်ျား၍ အကကံပပ ရဆွျားရနျွားခ  ကက 

ရကက င်ျား သတင်ျားရရှ ပါသည်။ 

ြဋ ြကခအ ွင်ျားလ င်ြ ုင်ျား   ုင်ရာအကကမ်ျားဖက်မှု ာျား  ျား ကာကွယ်နရ ျား နှင ်  ံုေ့ပြေ်န ာင်ရွက်နရ ျား   ုင်ရာ 

လြုင်ေ်ျားနကာမ်  အစ ည်ျားအနဝျား (၃/၂၀၂၂) က  င်ျားြပခင်ျား  

 

၁၉ 



 

 

 

 

 

 
၂၁-၁၁-၂၀၂၂           ဟ ုြုံျားမမ ြုံွဲ့ 

မသန်စွမ်ျားသူမ  ျား အရနပဖင ် လူူ့အဖွ ြို့အစည်ျား 

အတွင်ျား ပါဝင်ရဆ င်ရွကခ်ွင ်ရရှ ရရျား၊ ပည ရရျား၊ 

က န်ျားမ ရရျား၊ လမူှုရရျားဝန်ရဆ င်မှုမ  ျားက ို လက်လှမ်ျားမ  

ရရှ ရရျားနှင ် အလိုပ်အက ိုင် အခွင ်အလမျ်ားမ  ျား ရရှ ရရျားတ ိုို့ 

အတွက် မသန်စွမျ်ားမှုအဆင ်သတ်မှတ်ပခင်ျားနှင ် မသန်စွမ်ျား 

သူမ  ျား မတှ်ပံိုတင်ပခင်ျားလိုပင်န်ျားသည် မပဖစ်မရနအရက င် 

အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်ရမည ် လိုပင်န်ျားစဉ် တစ်ခို 

ပဖစ်ပါသည်။ 

 ထ ိုို့ရကက င  ် မသန်စွမ်ျားမှုအဆင ်သတ်မှတ်ပခင်ျားနှင ် 

မသန်စွမ်ျားသူမ  ျားမတှ်ပံိုတင်ပခင်ျား ကနဦျားစ မကံ န်ျားနယ်ရပမ 

(၄) ခိုတွင် တစ်ခိုအပါအဝင်ပဖစသ်ည ် ရှမ်ျားပပည်နယ် 

ရတ င်ပ ိုင်ျား၊ ပအ ိုဝ်ျားက ိုယ်ပ ိုင် အိုပ်ခ  ပ်ခွင ်ရရ သ၊ ဟ ိုပံိုျား 

မမ  ြို့နယ်တွင် မသန်စွမျ်ားမှု အဆင ်သတ်မှတ်ပခင်ျားနှင ် 

မသန်စွမ်ျားသူမ  ျားမတှ်ပံိုတင်ပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားက ို လူမှုဝန်ထမ်ျား 

ဦျားစ ျားဌ န၊ ရဘျားအနတရ ယ်ဆ ိုင်ရ စ မံခနိ်ု့ခွ မှု ဦျားစ ျားဌ နနှင ် 

ပပန်လည်ထရူထ င်ရရျား ဦျားစ ျားဌ နတ ိုို့မ ှ ဝန်ထမျ်ားမ  ျား 

ပျူားရပါင်ျား၍ ကွင်ျားဆင်ျား ရဆ င်ရွကလ် က်ရှ ပါသည်။ 

 
 မသန်စွမ်ျားသူမ  ျား၏ အခွင ်အရရျားဥပရ ၊ နည်ျား 

ဥပရ မ  ျားနှင ်အည  မသန်စွမ်ျားသူမ  ျား အရနပဖင  ် မ မ တ ိုို့ 

ဆနဒအရလ  က် မသန်စွမ်ျားသူမှတ်ပံိုတင် လက်မှတ်က ို 

ရလျှ ကထ် ျားရယူပခင်ျားပဖင ် ဥပရ ၊ နည်ျားဥပရ ပါ အက  

အကွယ်မ  ျားက ို ရရှ န ိုင်မှ ပဖစသ်လ ို ပည ရရျားနငှ ် အသက် 

ရမွျားဝမ်ျားရကက င်ျားပည သင်ကက ျားရရျား၊ မသန်စွမျ်ားမှု အဆင ် 

အလ ိုက ် သင ်ရလ  ရ်သ  က န်ျားမ ရရျားရစ င ်ရရ ှကမ်ှု 

ရရှ ရရျား၊ သတင်ျားအခ က်အလက်နှင ် နည်ျားပည မ  ျားက ို 

အလွယ် တကူလက်လှမျ်ားမ  ရယူအသံိုျားပပ န ိုင်ရရျား၊ အလိုပ် 

အက ိုင်အခွင ်အလမ်ျားမ  ျား ရရှ ရရျားနှင  ် အမ  ျားနည်ျားတူ 

လူူ့အဖွ ြို့အစည်ျားအတွငျ်ား ပါဝင်ရဆ င်ရွကခ်ွင ် ရရှ ရရျား 

စသည ်အရပခခံအခွင ်အရရျားမ  ျားက ို ရရှ န ိုင်မည်ပဖစရ်ကက င်ျား 

သတင်ျားရရှ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 ၂၀၂၂ခိုနစှ်၊ န ိုဝင်ဘ လ (၂၀) ရက်ရနို့တွင် 

က ရရ က်သည ် (၃၃) နှစ်ရပမ က် ကရလျားသူငယ် 

အခွင ်အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  ကိုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ျားရှင်ျား နှစ်ပတ် 

လည်ရနို့ အထ မျ်ားအမှတ် (ကမ္  ကရလျားမ  ျားရနို့) အခမ်ျား 

အန ျားက ို (၂၀.၁၁.၂၀၂၂) ရက်ရနို့ နံနက ် (၀၉:၀၀) 

န ရ တွင ်အမှတ် (၄၉)၊ မလ ခလမ်ျား၊ မရမ်ျားကိုန်ျားမမ  ြို့နယ်ရှ  

အမ   ျားသမ ျားကရလျားမ  ျား သင်တန်ျားရက  င်ျား (ရန်ကိုန်)တွင် 

က ငျ်ားပပပ လိုပခ်  ရ  အခမ်ျားအန ျားတွင် ရန်ကိုန်တ ိုင်ျား 

ရ သကက ျား ကရလျားသူငယ် အခွင ်အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  

ရက မ်တ ဥကကဌ လမူှုရရျားရ ဝန်ကက ျားမှ အဖွင ်အမ ှစက ျား 

ရပပ ကက ျားမပ ျား မူလတန်ျားကက  ရက  င်ျားမှ ရင်ရသွျားငယ်မ  ျား 

နှင  ် ဌ နငယ်/သင်တန်ျား ရက  င်ျားအသ ျားသ ျားမှ ကရလျားမ  ျား 

က ရဖ  ်ရပဖတင်ဆက်ခ  ကကပါသည်။ ထ ိုို့ရန က် အကက   

လှုပရ်ှ ျားမှု အ ျားကစ ျားမပ  င်ပွ မ  ျားပဖစသ်ည ် ရဘ လံိုျား၊ 

 

ရ ှမ်ျားပြည်ေယ်န ာ င်ြ ုင်ျား ၊ ြအ ုဝ်ျားက ုယ်ြ ုင် အုြ်ခ ြုံ ြခ်ွင ်ရနေသ၊ ဟ ုြုံျားမမ ြုံွဲ့ေ ယ် ွင် မသေ်စွမျ်ား မှု 

အ င ်သ ်မှ ်ပခင်ျားနှင ် မသေ်စွမ်ျားသူမှ ်ြံု င်ပ ခင်ျားလုြ်ငေ်ျားကွငျ်ား  င်ျားန  ာင်ရွက် 

 

ကနလျားသငူယ် အခွင ်အန ရ ျား မ ာျား   ုင်ရာနကာမ်  လုြ်ငေ်ျားညြှ န ှုင်ျားအစ ည်ျားအနဝျားနှင  ်(၃ ၃) နှစ်နပမာ က် 

ကနလျားသငူယ် အခွင ်အန ရ ျား မ ာျား   ုင်ရာ ကုလသမ ဂ္ဂက ွေ်ဗငျ်ား ရ ှငျ်ား အထ မ်ျားအမှ ် (ကမ္ာ ကန လျား မ ာျားနေေ့) 

အခ မ်ျားအ ေောျား က င်ျား ြပခင်ျား 

 

၂၀ 



 

 

ရဘ ်လ ရဘ နှင ် ကကက်ရတ င်ရ ိုက ် မပ  င်ပွ မ  ျားတွင် 

ပထမ၊  ိုတ ယ၊ တတ ယနှင  ် နှစ်သ မ ်ဆိုရရှ ခ  သည ် 

ကရလျားမ  ျားနှင ် ရဖ  ရ်ပဖရရျားတွင် ပါဝင်ခ  ကကသည ် 

ကရလျားမ  ျားအ ျား ဂ္ိုဏ်ပပ ဆိုမ  ျားခ  ျားပမြှင ်ခ  ကကသည်။ 

 
 (၃၃)နှစ်ရပ ာက ် ကရလားသူငယ်အခွင် အရရား ျာား 

ဆ ုင်ရာကုလသ ဂဂကွန်ဗင်ားရှင်ား နှစ်ြတ်လည်ရနေ့ (က ္ာ  

ကရလား ျာားရနေ့) အထ  ်ားအ တှ်အခ ်ားအနောားက ု (၂၁.၁၁. 

၂၀၂၂) ရက်ရနေ့၊ နံနက် (၀၉:၀၀) အချ  န်တွင် ြ ခူားမ   ြို့၊ 

မ   ြို့ရတာခ်န်ား ၌ ကျင်ားြပြ လုြခ်  ရာ ြ ခူားတ ုင်ားရ သကက ား 

အစ ာုးရအြွ ြို့ဝနက်က ားချ ြ၊် အစ ာုးရအြွ ြို့ဝင် ဝန်ကက ား ျာား၊ 

တ ုင်ားရ သကက ား/ခရ ုင်/မ   ြို့နယ် ကရလားသူငယ်အခွင် အရရား 

 ျာားဆ ုင်ရာရကာ် တ ဝင် ျာား၊ ကရလားသူငယ်အခွင် အရရား 

 ျာားဆ ုင်ရာ ကုလသ ဂဂကွနဗ်င်ားရှင်ား နှစ်ြတ်လည်ရနေ့ 

အကက  လှုြရ်ှာား ှုအာားကစာားမြ  င်ြွ တွင် ဆုရရှ ရသာကရလား 

ငယ် ျာား၊ ကရလား  ဘ ျာား၊ ြ တ်ကကာားထာားရသာဧည် သည် 

ရတာ် ျာား တက်ရရာက်ခ  ကကမပ ျား အကက  လှုြရ်ှာား ှု 

အာားကစာားမြ  င်ြွ  ျာားတွင် ဆုရရှ ရသာ ကရလား ျာားနှင်  

ြေါဝင်ရြျာ်ရပြသည်  ရင်ရသွားငယ် ျာားအာား ြ ခူားတ ုင်ား 

ရ သကက ား အစ ာုးရအြွ ြို့  ှ ရငွသာားဆုနင်ှ  အ တှ်တရ 

လက်ရဆာင် ျာား ချ  ားပ ြှင် ခ  ပါသည်။ 

 
  (၃၃)နှစ်ရပမ က ်ကရလျားသူငယ်အခွင ်အရရျားမ  ျား 

ဆ ိုင်ရ  ကိုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ျားရှင်ျား အထ မျ်ားအမှတ် က ္ာ  

ကရလျားမ  ျားရနို့ အထ မျ်ားအမတှ် အခမ်ျားအန ျားက ို 

မနွ်ပပည်နယ်၊ ရမ လ်မမ  င်မမ  ြို့၊ ပပည်နယ်ခန်ျားမ၌ က ငျ်ားပ 

ပပ လိုပခ်  ရ  မနွ်ပပည်နယ်ဝနက်က ျားခ  ပက် အဖွင ်အမှ  

စက ျားရပပ ကက ျားမပ ျား ရမ လ်မမ  င်မမ  ြို့၊  အမှတ်(၁)မလူတန်ျား 

ကက  ရက  င်ျားမ ှ ကရလျားမ  ျားက  “လကှမ္ ရပမ” သ ခ င်ျားပဖင ် 

ရတျားသရိုပ်ရဖ ် ရဖ  ရ်ပဖတင်ဆကရ်  ပပည်နယ် 

ဝန်ကက ျားခ  ပမ် ှ ဂ္ိုဏ်ပပ လက်ရဆ င် ရပျားအြ်ခ  ျားပမြှင ် 

ခ  ပါသည်။ ထ ိုို့ရန က် ရမ လ်မမ  င်မမ  ြို့၊ ရခ  င်ျားဆံိုမမ  ြို့၊ 

သံပဖ ဇရပမ်မ  ြို့မ  ျားရှ  လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ နမှ ဖငွ ်လှစ် 

ထ ျားရသ  မလူတန်ျားကက  ရက  င်ျားမ  ျား၊ မ ခင်နှင  ် ကရလျား 

ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျားအသင်ျားမ ှ ဖငွ ်လစှ်ထ ျားရသ  ဘက်စံို 

မလူတန်ျားကက  ရက  င်ျား၊ ပိုဂ္ဂလ ကမူလတန်ျားကက  ရက  င်ျား 

မ  ျား၊ ရမ လ်မမ  င်ကရလျားပပ စိုရရျားဌ န၊ ရမ လ်မမ  င်လူငယ် 

သင်တန်ျားရက  င်ျားမ ှ ကရလျားငယ်မ  ျားက ရတျားသရိုပ်ရဖ ် 

ရဖ  ်ရပဖ တင်ဆကခ  မပ ျား မနွ်ပပည်နယ်အစ ိုျားရအဖွ ြို့ဝနက်က ျား 

မ  ျားက ဂ္ိုဏ်ပပ လက်ရဆ င်မ  ျား အသ ျားသ ျားခ  ျားပမြှင ် 

ခ  ကကပါသည်။ 

 
 စစ်က ိုင်ျားတ ိုင်ျားရ သကက ျား ကရလျားသူငယ်အခွင ် 

အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  ရက မ်တ လိုပ်ငန်ျား ညြှ န ှုင်ျားအစည်ျား 

အရဝျားက ို (၁.၁၁.၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်စစ်က ိုင်ျားတ ိုင်ျားရ သ 

ကက ျား၊ လမူှုဝန်ထမျ်ားရံိုျား အစည်ျားအရဝျားခန်ျားမတွင် က ငျ်ားပ 

ပပ လိုပခ်  ရ  စစ်က ိုင်ျားတ ိုင်ျားရ သကက ျား ကရလျားသူငယ်အခွင ် 

အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  ရက ်မတ ဉကကဋ္ဌက အဖွင ်အမ ှစက ျား 

ရပပ ကက ျားခ  မပ ျား အတွင်ျားရရျားမှ ျားက ရဆ င်ရွကခ်  ရသ  

ကရလျားသူငယ်အခွင ်အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  က စစမ  ျားနှင ်ရရှြို့ 

လိုပင်န်ျားစဉ်မ  ျားက ို တင်ပပခ  မပ ျားရန က် တက်ရရ က ်

လ ရသ  ရက မ်တ အဖွ ြို့ဝင်မ  ျားက မ မ တ ိုို့ဌ န၊ အဖွ ြို့ 

အစည်ျားမ  ျားမ ှ ရဆ င်ရွက်လ က်ရှ ရသ  ကရလျားသူငယ် 

အခွင ်အရရျားဆ ိုင်ရ  က စစမ  ျားက ို ရဆွျားရနွျားခ  ရကက င်ျား 

သတင်ျားရရှ ပါသည်။ 

၂၁ 



 

 

 မနွ်ပပည်နယ်ကရလျားသူငယ် အခွင ်အရရျားမ  ျားဆ ိုင် 

ရ  ရက မ်တ မှကက ျားမှ ျား၍ ပပည်နယ်ကရလျားသူငယ် အခွင ် 

အရရျားမ  ျားဆ ိုင်ရ  ရက မ်တ ၏ လိုပင်န်ျားညြှ န ှုင်ျား အစည်ျား 

အရဝျားက ို (၁၅.၁၁.၂၀၂၂)ရက်ရနို့တွင ် ရမ ်လမမ  င်မမ  ြို့၊ 

လမူှုဝန်ထမ်ျားဦျားစ ျားဌ န၊ ပပည်နယ်လမူှုဝန်ထမျ်ား ရံိုျားခန်ျားမ၌ 

ပပည်နယ်/ခရ ိုင်/မမ  ြို့နယ် ကရလျားသူငယ်အခွင ်အရရျားမ  ျား 

ဆ ိုင်ရ  ရက ်မတ ဝင်မ  ျား၊ ကရလျားသူငယ်က ကွယ် 

ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျား လိုပင်န်ျားမ  ျား ရဆ င်ရွက်ရနရသ  

လမူှုရရျားအဖွ ြို့ အစည်ျားမ  ျား၊ ပပည်နယ်/ ခရ ိုင်/ မမ  ြို့နယ် 

လူမှုဝန်ထမ်ျားရံိုျားမ ှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား တက်ရရ က်ခ  ကကမပ ျား 

ကရလျားသူငယ် က ကွယ်ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျား လိုပင်န်ျား 

ရဆ င်ရွကမ်ှုမ  ျားက ို  ရှင်ျားလင်ျား ရဆွျားရနွျားခ  ကကပါသည်။ 

 

 
 

 
- (၂၆-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် ပ င်ားခခံမ   ြို့၊ 

အ ှတ်(၃) အ.ထ.က ရကျာင်ား၌ သဘာဝရဘား 

အနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား ရဆာင်ရွကခ်   ြေါသည်။ 

- (၂၆-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်  ဂံမု   ြို့နယ်၊ 

အ ှတ်(၂)အရပခခံြညာ အထက်တန်ားရကျာင်ား၌                                           

သဘာဝရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာအသ ြညာရြားရဆာင်ရွက်

ခ  ြေါသည်။ 

- (၂၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် အ မ်မ မ   ြို့နယ်၊ 

ကကခတ်ရကွြို့ရကျားရွာ၊ အ.ထ.ကရကျာင်ား၌ သဘာဝ 

ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြားရဆာင်ရွက် 

ခ  ြေါသည်။  

- (၂-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်  င်ားလမှ   ြို့နယ်၊ 

လက်ဆက်ရကျားရာွအုြ်စု၊ စ န်ကနေ့်လနေ့်ရကျားရွာ အရပခခံ 

ြညာ အထက်တန်ားရကျာင်ား၌   သဘာဝ ရဘားအနတရာယ် 

ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား ရဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- (၃-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနေ့တွင ် မ  တ်ခရ င်ု၊ ြရုလာ 

မ   ြို့နယ်၊ အ.ထ.က(၂)အရပခခံြညာ အထက်တန်ားရကျာင်ား 

၌ သဘာဝရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား 

ရဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- (၁၀-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် ကရည  ် ရက ျားရွ ၊ 

ရဘ လံိုျားကွင်ျားအရရှြို့၊ ရ ျားအန ျား၌ မ ျားရဘျား အသ ပည  

ရပျားဗ န ိုင်ျားပ ိုစတ  စ ိုကထ်ူခ  ပါသည်။ 

 
- (၁၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်ကသ ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျား 

ရံိုျား၌ သဘ ဝရဘျားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား 

ရဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- (၁၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက် ရနေ့တွင ် ရချာင်ားဆံု မ   ြို့နယ်၊ 

အ.ထ.က (သရကကာ) စာသင်ရကျာင်ား၌ သဘာဝရဘား 

အနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား ရဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- (၁၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနေ့တွင ်  အူြင်မ   ြို့၊ 

ြ န်ားရချာင်ား (အ.လ.က) စာသင်ရကျာင်ား၌ သဘာဝ 

နဘျား အနတရာယ်  ုင်ရာစ မံခေေ့်ခွ မှုဦျားစ ျား ဌာေမှ အသ ြညာ နြျားန ာ င်ရွက်မှုအနပခအနေ 

၂၂ 



 

 

ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား ရဆာင်ရွက် 

ခ  ြေါသည်။ 

 
- (၁၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနေ့တွင ် ကသာမ   ြို့၊ အ ှတ် 

(၃) အရပခခံြညာ အထက်တန်ားရကျာင်ား၌ သဘာဝရဘား 

အနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား ရဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- (၂၂-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနေ့တွင ် ြသု  ်မ   ြို့နယ်၊ 

(အ.လ.က) (၄) ပ က်တ ု အလယ်တန်ားရကျာင်ား(ခွ )၌ 

သဘာဝရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာအသ ြညာရြားရဆာင်ရွက်

ခ  ြေါသည်။ 

- (၂၂-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနေ့တွင ် ရ ာလ်မ   င်က န်ား 

မ   ြို့နယ်၊ အ. .က (၁၄) လ ်ားရကျာင်ား၌ သဘာဝ ရဘား 

အနတရာယ်ဆ ုင်ရာအသ ြညာရြား ရဆာင်ရွကခ်   ြေါသည်။ 

- (၂၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနေ့တွင ် သုံားခွမ   ြို့နယ်၊ 

အ ှတ်(၁) အရပခခံြညာ အထက်တန်ားရကျာင်ား၌ 

သဘာဝ ရဘားအနတရာယ်ဆ ုင်ရာ အသ ြညာရြား 

ရဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

 

 

 

- ရမ လ်မမ  င်က န်ျား မမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ ရလရဘျား 

သင ်ပပည်သူမ  ျားထံ (၂၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင်ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ရည င်တိုန်ျားမမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် ရည င်တိုန်ျားမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကင်ျားစံရ  ရက ျားရွ အိုပ်စို၊ 

သပပ ဆ ပရ်က ျားရွ နှင ် ဆင်ထံိုျားရက ျားရွ အိုပစ်ို၊ ရငွရသ င် 

ယံရက ျားရွ  ရလရဘျားသင ် ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၂၆-၁၀-

၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် ရထ ကပ်ံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။  

- ရန်ကိုနတ် ိုင်ျားရ သကက ျားဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူ 

မ  ျားသည် ရလရဘျားသင ်ပပည်သူမ  ျားထံ (၂၇-၁၀-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင် ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။  

 
- ရရကကည်မမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည်ရရကကည်မမ  ြို့နယ်၊မကက ျားရက ျားရ ွအိုပ်စို၊မကက ျားရက ျားရွ  

ရလရဘျားသင  ် ပပည်သူမ  ျားထသံ ိုို့ (၃၁-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ရနို့ 

တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- ရည င်တိုန်ျားမမ  ြို့နယ် ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမတှ ဝန်ရှ သူ 

မ  ျားသည် ရည င်တိုန်ျားမမ  ြို့နယ်၊ ရခ  င်ျားကက ျားရက ျားရ ွအိုပ်စို၊ 

ရခ  င်ျားကက ျားရက ျားရ ွ ကမ်ျားမပ  ရဘျားရကက င ် ကက  တင် 

ဖ က်သ မ်ျားရပပ င်ျားရရ ြို့ ရနအ မ်မ  ျားထံသ ိုို့ (၂-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

 

နဘျား အနတရာယ်  ုင်ရာစ မံခေေ့်ခွ မှုဦျားစ ျား ဌာေမှ နဘျား သင ်ပြ ည်သူ မ ာျား အာျား နထ ာကြ်ံ မှုအန ပခအနေ 

၂၃ 



 

 

- ပိုသ မ်ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ကန်ကက ျားရထ င ်မမ  ြို့နယ်၊ လ ပက်မ္ ရက ျားရွ အိုပ်စို၊ 

ဝ ရခ  င်ျားရက ျားရွ  ကမျ်ားမပ  ရဘျားပဖစ်ပွ ျားမှုရကက င ် ရဘျားသင ် 

ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့ တွင် ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ရပမ င်ျားပမခရ ိုင်ဦျားစ ျားမှုျားရံိုျားမ ှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ရပမ င်ျားပမမမ  ြို့နယ်အတွင်ျား ကမ်ျားမပ  ရဘျားရကက င ် ကက  တင် 

ဖ က်သ မ်ျားရပပ င်ျားရရ ြို့ ရနအ မ်မ  ျားထံသ ိုို့   (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင် ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မအူပင်ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ကမ်ျားမပ  ရဘျားရကက င ် ကက  တင်ဖ က်သ မျ်ား ရပပ င်ျားရရ ြို့ 

ရနအ မ်မ  ျားထံသ ိုို့ (၂၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မအူပင်ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ကမ်ျားမပ  ရဘျားရကက င ် ကက  တင်ဖ က်သ မျ်ား ရပပ င်ျားရရ ြို့ 

ရနအ မ်မ  ျားထံသ ိုို့ (၂၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်ရထ က်ပံ   

မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ကသ ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ကသ မမ  ြို့နယ်၊ စက်ပန်ျားရပက်ွက် မ ျားရဘျားသင ် ပပည်သူမ  ျား 

ထသံ ိုို့ (၇-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနို့တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ် 

ခ  ပါသည်။ 

- သထံိုမမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

သိုဝဏဏဝတ မမ  ြို့ သ မဆ် ပရ်ပက်ွက် မ ျားရဘျားသင ် ပပည်သူ 

မ  ျားထသံ ိုို့ (၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် ရထ က်ပံ မှုမ  ျား 

ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- သထံိုမမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

သိုဝဏဏဝတ မမ  ြို့ သ မဆ် ပရ်ပက်ွက် မ ျားရဘျားသင ် ပပည်သူ 

မ  ျားထသံ ိုို့ (၁၀-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် ရထ က်ပံ မှုမ  ျား 

ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- သထံိုမမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား သည် 

သထံိုမမ  ြို့နယ်၊ က   က်ရက ်ရပ်ကွက် မ ျားရဘျားသင ် 

ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၉-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ရခ  င်ျားဆံိုမမ  ြို့နယ် ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် ရခ  င်ျားဆံိုမမ  ြို့နယ်၊ ကွမ်ရ ိုကရ်က ျားရွ  မ ျားရဘျားသင ် 

ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၁၀-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- သထံိုမမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ရပါင်မမ  ြို့နယ်၊ ဇင်ျားက   က်မမ  ြို့ မ ျားရဘျားသင  ် ပပည်သူမ  ျားထံ 

သ ိုို့ (၁၁-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ် 

ခ  ပါသည်။ 

 
- ရန်ကိုန ် ရတ င်ပ ိုင်ျားခရ ိုင် ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျား (သန်လ င်) 

မတှ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် သန်လ င်မမ  ြို့နယ်၊ အမှုထမ်ျား 

ရပက်ွက်၊ စ ိုကပ်   ျားရရျားလမ်ျား၊ ဦျားရရ ရ ိုျား လမ်ျားသွယ်အတွင်ျား 

မ ျားရဘျားသင ် ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၁၂-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့ 

တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ် ခ  ပါသည်။ 

- သထံိုခရ ိုင်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

သထံိုမမ  ြို့နယ်၊ ရအ က်က ငျ်ားရပ်ကွက၊် အိုတ်ဖ ိုတန်ျားလမ်ျား 

မ ျားရဘျားသင ်ပပည်သူမ  ျားထသံ ိုို့ (၁၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့  

တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

 

၂၄ 



 

 

- ရန်ကိုနတ် ိုင်ျားရ သကက ျားဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူ 

မ  ျားသည် တ ိုက်ကက ျားမမ  ြို့နယ်အတွင်ျား ရတ ဆင်ရ ိုင်ျား 

ဝင်ရရ က်မှုရကက င ် ပပည်သူမ  ျားထံ ၂၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်ရနို့ 

တွင ်ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- သန်လ င်ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမ ှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ခရမ်ျားမမ  ြို့နယ်၊ ထ န်ပင်ကွင်ျားရက ျားရွ ၌ မ ိုျားကက  ျား စက်ကွင်ျား 

ထ မနှ်မှုရကက င ် ရသဆံိုျားသူ (၁) ဦျားအတွက် က န်ရစ်သူ 

မ သ ျားစိုမ  ျားထသံ ိုို့ (၂၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် ရထ က်ပံ  

ရငွ (၃) သ န်ျားက ပ် ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ရပ  ်ဘွယ်မမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် ရပ  ်ဘွယ်မမ  ြို့နယ်၊ ယင်ျားရတ ်မမ  ြို့မ ရက ျားရွ အိုပ်စို၊ 

ယင်ျားရတ ်မမ  ြို့မရက ျားရ ွ မ ျားရဘျားသင  ် ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ 

(၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား (၂) 

သ န်ျား၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၁၀,၅၀၀/-)နှင် (၄၉,၀၃၆/-) တန်ဖ ိုျားရှ  

ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား (၁၇)မ   ျားတ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား 

ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မနတရလျားတ ိုင်ျားရ သကက ျား ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန် 

ရှ သူမ  ျားသည် ခ မျ်ားပမသ စည်မမ  ြို့နယ်၊ ခ မျ်ားပမသ စည် 

ရတ င်ရပ်ကွက၊် ကန်ရွ သစ် အမတှ်(၈၆၈)တင်ွ ပဖစ်ပ ွျား 

ရသ  မ ျားရဘျားသင ပ်ပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၄-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနို့ 

တွင ် အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား (၅၃)သ န်ျား၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား 

(၅၀၆,၁၀၀/-)၊  ဏ်ရ ရရထ က်ပံ ရငွက ပ ်(၁၀၀,၀၀၀/-) 

နှင  ်(၄၉,၀၃၆/-) တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား (၁၇)မ   ျား 

တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- မနတရလျားတ ိုင်ျားရ သကက ျားဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန် ရှ သူ 

မ  ျားသည် ခ မျ်ားရအျားသ စမံမ  ြို့နယ်၊ ရ ျားဝန်ျားအရန က် 

ရပက်ွက်အတွငျ်ား ပဖစ်ပွ ျားခ  ရသ  မ ျားရဘျား သင ်ပပည်သူမ  ျား 

ထသံ ိုို့ (၁၄-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား 

(၅၀,၀၀၀/-)က ပ်၊ ဆန်ရ ကခ  ဖ ိုျား (၂,၁၀၀/-)က ပ်တ ိုို့က ို  

ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ် ခ  ပါသည်။ 

- နွ ျားထ ိုျားကက ျားမမ  ြို့နယ် ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူ 

မ  ျားသည် နွ ျားထ ိုျားကက ျားမမ  ြို့နယ်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်တွင် 

ပဖစ်ပွ ျားခ  ရသ  မ ျားရဘျားသင ်ပပည်သူမ  ျားထံ (၁၅-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင် အ မ်ရဆ က ်ပစစည်ျားဖ ိုျား (၁)သ န်ျား၊ ဆန်ရ ကခ  

ဖ ိုျား (၄,၂၀၀/-)နှင  ် (၄၆,၃၆၄/-) တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျား 

ပစစည်ျား (၁၇)မ   ျားတ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- ရပ  ်ဘွယ်မမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် ရွ တန်ျားရက ျားရွ  မ ျားရဘျားသင ်ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ 

(၁၇-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား 

(၁)သ န်ျား၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၄,၂၀၀/-)နှင ် (၄၉,၀၃၆/-) တန်ဖ ိုျား 

ရှ  ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား (၁၇) မ   ျား တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား 

ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မနတရလျားတ ိုင်ျားရ သကက ျား ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန် 

ရှ သူမ  ျားသည် ပပည်ကက ျားတံခွန်မမ  ြို့နယ်၊ (ဃ)ရပက်ွက်၊ 

အကွက် အမှတ် (ဠ-၁၂) တွင ် ပဖစ်ပွ ျားရသ  မ ျားရဘျားသင ် 

ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၁၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် 

အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား (၁၅၀,၀၀၀/-)က ပ်၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား 

(၄၂,၀၀၀/-)နှင ် (၄၉,၀၃၆/-) တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျား 

ပစစည်ျား (၁၇) မ   ျားတ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ   

ပါသည်။ 

- ရက  က်ဆည်ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် စဉ ်က ိုင်မမ  ြို့နယ်၊ ရှမ်ျားကန်ရက ျားရွ အိုပ်စို၊ ရှမ်ျားကန် 

ရက ျားရွ ရပမ ကတ်ွင် ပဖစ်ပွ ျားခ  ရသ  မ ျားရဘျား သင ်ပပည်သူ 

မ  ျားထသံ ိုို့ (၂၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် အ မ်ရဆ က် 

ပစစည်ျားဖ ိုျား (၃၀၀,၀၀၀/-)က ပ်၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား(၂၇,၃၀၀/-) 

နှင  ် (၄၆,၀၃၆/-) တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား (၁၇) 

မ   ျားတ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မင်ျားဘူျားခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝနရ်ှ သူမ  ျားသည် 

ပငွ ်ပဖ မမ  ြို့နယ်၊ ဇ ျားက န်ျား၊ က န်ျားကရလျား၊ ဘ ျားဇပ်ခံို၊ ထျူားနငှ ် 

ငှက်ရတ ကိုန်ျားရက ျားရွ  တ ိုို့တွင ် ကမ်ျားမပ  ရဘျားရကက င ် 

ကက  တင်ဖ က်သ မျ်ားရပပ င်ျားရရ ြို့ ရနအ မ်မ  ျားထသံ ိုို့ (၉-၁၁-

၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် အ မရ်ဆ ကပ်စစည်ျားဖ ိုျား (၁၂)သ န်ျားနှင ် 

ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၁၃၂,၃၀၀/-)တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျားရပျားအပ် 

ခ  ပါသည်။ 

- ပခိုကက ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ပခိုကက မမ  ြို့နယ်၊ က န်ျားည  ရွ သစ်ရက ျားရွ တွင် ကမ်ျားမပ   

ရဘျားရကက င  ် ကက  တင်ဖ က်သ မ်ျားရပပ င်ျားရရ ြို့ ရနအ မ်မ  ျား 

ထသံ ိုို့ (၉-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား 

၂၅ 



 

 

(၂၄)သ န်ျားနှင  ်ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၂၀၅,၈၀၀/-)တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျားရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- ဂ္နိ်ု့ရဂ္ါခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ဂ္နိ်ု့ရဂ္ါမမ  ြို့နယ်၊ ရမ က်လင်ျားရက ျားရွ တွင ် ပဖစပ်ွ ျားခ  ရသ  

အကကမ်ျားဖက်အဖွ ြို့၏ မ ျားရ ှုြို့ဖ က်စ ျားမှုရကက င ် မ ျားရဘျားသင ် 

ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့(၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် အ မရ်ဆ က် 

ပစစည်ျားဖ ိုျား (၂)သ န်ျား၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၆၃,၀၀၀/-)က ပ်နှင ် 

(၄၆,၀၃၆/-)က ပ်တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား (၁၆)မ   ျား 

တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ပခိုကက ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ပခိုကက မမ  ြို့၊ က  တ ရက ျားရွ ျားတွင် ပဖစ်ပွ ျားခ  ရသ  မ ျားရဘျား 

သင ် ဏ်ရ ရရှ သူ (၁)ဦျားအတွက် (၁၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့  

တွင ်(၅၀,၀၀၀/-)က ပ်က ို ရထ က်ပံ  ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- ပခိုကက ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ပခိုကက မမ  ြို့နယ်၊ ပမင်ျားက န်ျားရက ျားရွ တွင် ကမ်ျားမပ  ရဘျား 

ရကက င ် ကက  တင်ဖ က်သ မ်ျားရပပ င်ျားရရ ြို့ ရနအ မမ်  ျားထံသ ိုို့ 

(၁၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ် အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား (၉) 

သ န်ျားနှင ် ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၈၁,၉၀၀/-) တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား 

ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- ပခိုကက ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ပခိုကက မမ  ြို့နယ်၊ ပနျ်ားတ ိုင်ျားခခံ ရက ျားရွ တွင ် မ ျားရဘျားသင ် 

ပပည်သူမ  ျားထံသ ိုို့ (၉-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနို့တွင ်အ မ်ရဆ က် 

ပစစည်ျားဖ ိုျား (၄)သ န်ျားနှင  ်ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၂၅,၂၀၀/-) က ပ်နှင ် 

(၂၀၅,၀၂၄/-) တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား (၁၇)မ   ျား 

တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ပခိုကက ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ပခိုကက မမ  ြို့နယ်၊ က န်ျားည  ရွ သစ်ရက ျားရွ တွင် ကမ်ျားမပ   

ရဘျားရကက င ် ကက  တင်ဖ က်သ မ်ျားရပပ င်ျားရရ ြို့ ရနအ မ်မ  ျား 

ထသံ ိုို့ (၁၆-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင ်အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား 

(၂၁)သ န်ျားနှင ် ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၁၉၉,၅၀၀/-)တ ိုို့က ို ရထ က်ပံ  

မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ပခိုကက ခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ပခိုကက မမ  ြို့နယ်၊ ထရန င်ျားကိုန်ျားရက ျားရွ တွင် မ ျားရဘျားသင ် 

ရနအ မ်မ  ျားထံသ ိုို့ (၁၃-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် 

အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား(၂)သ န်ျား၊ ဆန်ရ ကခ ဖ ိုျား (၁၀,၅၀၀/-) 

က ပ်နှင  ် (၉၆,၅၁၂/-) တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ်ရရျားပစစည်ျား 

(၁၆)မ   ျားတ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျား ရပျားအပ်ခ  ပါသည်။ 

- ဂ္နိ်ု့ရဂ္ါခရ ိုင်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

ဂ္နိ်ု့ရဂ္ါမမ  ြို့နယ်၊ ပမင်ျားဇ ရက ျားရွ တွင် အကကမ်ျား ဖက်အဖွ ြို့၏ 

တ ိုက်ခ ိုကမ်ှုရကက င  ်  ဏ်ရ ရရှ သူ (၁)ဦျားအတွက် (၁၈-

၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် (၅၀,၀၀၀/-) က ပ်က ို ရထ က်ပံ  

ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မမ  ြို့သစ်မမ  ြို့နယ် ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမ ှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် ကွမ်ျားခခံရက ျားရွ တွင ် အကကမ်ျားဖက်အဖွ ြို့၏ 

တ ိုက်ခ ိုကမ်ှုရကက င ်ရသဆံိုျားသူ(၁)ဦျားအတွက်(၁-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင ် (၃၀၀,၀၀၀/-) က ပ်က ို ရထ က်ပံ ရပျားအပ်ခ   

ပါသည်။ 

- မမ  ြို့သစ်မမ  ြို့နယ် ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမ ှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျား 

သည် ကွင်ျားကက ျားရက ျားရ ွတွင် အကကမျ်ားဖက်အဖွ ြို့၏ 

တ ိုက်ခ ိုက်မှုရကက င ်ရသဆံိုျားသူ(၁)ဦျားအတွက်(၁-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင ် (၃၀၀,၀၀၀/-) က ပ်က ို ရထ က်ပံ ရပျားအပ် 

ခ  ပါသည်။ 

- ဆင်ရပါင်ဝ မမ  ြို့နယ် ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမ ှ တ ဝန်ရှ သူ 

မ  ျားသည် မ ိုျားသည်ျားထန်စွ ရွ သွန်ျားမပ ျား ရခ  င်ျားရရလွှမျ်ားမ ိုျား 

မှုရကက င  ်ရသဆံိုျားသူ (၁)ဦျားအတွက် (၂-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ရနို့ 

တင်ွ (၃၀၀,၀၀၀/-)က ပ်က ို ရထ က်ပံ  ရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

- မရကွျားမမ  ြို့နယ်ဦျားစ ျားမ ှျားရံိုျားမှ တ ဝန်ရှ သူမ  ျားသည် 

လက်ပံရွ သစ်ရက ျားရွ တွင ်ပဖစ်ပွ ျားခ  ရသ မ ျားရလ င်က မ်ျား 

မှုရကက င  ် မ ျားရဘျားသင ်ပပည်သူမ  ျားထသံ ိုို့ (၁၁-၁၁-၂၀၂၂) 

ရက်ရနို့တွင ်အ မ်ရဆ က်ပစစည်ျားဖ ိုျား(၃)သ န်ျားနငှ ် ဆန်ရ ကခ  

ဖ ိုျား(၁၄,၇၀၀/-)က ပ်နှင (်၁၃၈,၁၀၈/-)တန်ဖ ိုျားရှ  ကယ်ဆယ် 

ရရျားပစစည်ျား (၁၆)မ   ျားတ ိုို့က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျားရပျားအပ် 

ခ  ပါသည်။ 

- တနသသ ရ တ ိုင်ျားရ သကက ျား ဦျားစ ျားမှ ျားရံိုျားမှ တ ဝန် 

ရှ သူမ  ျားသည် ထ ျားဝယ်မမ  ြို့နယ်၊ ကညံ ရပ်ကွက်တွင် 

ပဖစ်ပွ ျားခ  ရသ  မ ျားရဘျားသင  ်ရသဆံိုျားသူ (၁)ဦျားနှင ်  ဏ်ရ  

ရရှ သူ (၃)ဦျား အတွက ် (၁၁-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ရနို့တွင် 

(၄၅၀,၀၀၀/-) က ပ်က ို ရထ က်ပံ မှုမ  ျားရပျားအပခ်  ပါသည်။ 

 

၂၆ 



 

 

 

 

 

 

 
န ုဝင်ဘာလ ၁ ၆             ပ မဝ  ၊ 

ပပန်လည်ထရူထ င်ရရျားဦျားစ ျားဌ န၊ကရင်ပပည်နယ်၊ 

ပမဝတ မမ  ြို့၊ ယ ယ လက်ခံ ရစ င ်ရရ ှကရ်ရျားရဂ္ဟ မှ 

ရ ေါ်ခငန်ွယ်နွယ်ရ ၊ ဦျားစ ျားအရ ရှ နှင  ် ခရ ိုင်ပပနက်က ျားရရျားနှင ် 

ပပည်သူူ့ဆက်ဆရံရျားဦျားစ ျားဌ နမှရ ေါ်မ မ ရ (လက်ရထ က် 

ညွှနက်က ျားရရျားမ ှျား) တ ိုို့သည် လကူိုန်ကျူားပခင်ျား၊ ရရ ြို့ရပပ င်ျား 

သွ ျားလ ပခင်ျားနှင  ်လရူမှ င်ခ ိုကျူားပခင်ျားဆ ိုင်ရ အသ ပည ရပျား 

Talk Show အ ျားရပပ ကက ျားခ  ပါသည်။  

အဆ ိုပါ Talk Show တွင ် အမ   ျားသမ ျားမ  ျားသည် 

လကူိုန်ကျူားခံရသည ်အခါ လ င်ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ  ရစ ်က ျားခံရမှု 

မ  ျား၊ လကူိုန်ကျူားသူတ ိုို့သည် မ မ တ ိုို့၏အ ျားနည်ျားခ က်မ  ျား 

အရပေါ်တွင် အခွင ်အရရျားယူ တက်ကကပခင်ျား၊ အယံိုမလွယ် 

ပခင်ျားနှင ် မနှ်ကန်ရသ  ဆံိုျားပဖတ်ခ က်ရှ ရနပခင်ျားသည် 

လကူိုန်ကျူားခံရပခင်ျားမှ က ကွယ်ရပျားန ိုင်ပခင်ျား၊ လကူိုန်ကျူား 

ပခင်ျားသည် အမ   ျားသမ ျားနှင  ် ကရလျားသူငယ်မ  ျားတွင်သ  

ပဖစ်ပွ ျားသည်မဟိုတ်ဘ  အမ   ျားသ ျားမ  ျားလည်ျား လကူိုန်ကျူား 

ခံရနရသည ် သ ဓက မ  ျားရှ ပခင်ျား၊ ကရလျားငယ်မ  ျားသည် 

လကူိုန်ကျူားခံရသည ် အခါ အဓမမရမွျားစ ျားက န်ပပ ခံရပခင်ျား၊ 

အဓမမရတ င်ျားရမျ်ားခ ိုင်ျား ရစခံရပခင်ျားမ  ျားအပပင် ကရလျား၏ 

က ိုယ်အဂ္သါ အစ တ်အပ ိုင်ျား မ  ျားအ ျား ရရ င်ျားကိုန်အပဖစ် 

ရရ င်ျားစ ျားခံရပခင်ျားမ  ျား ပဖစ်န ိုင်ပါသပဖင ် မ ဘမ  ျားမှ 

ဂ္ရိုစ ိုကရ်စ င ်ရရှ က်ရန် လ ိုအပ်ရကက င်ျား၊ လကူိုန်ကျူား 

ခံရသူမ  ျားအ ျားပပန်လည် လက်ခံန ိုင်ရရျားအတွက် ပပနလ်ည် 

ထရူထ င်ရရျားဦျားစ ျားဌ န၊ ရနပပည်ရတ ် (ရံိုျားခ  ပ်) ၏ 

တ ိုက်ရ ိုကက်က ျားကကပ်မှုပဖင ် ညွှနက်က ျားခ က်အရ မ သ ျားစို 

အရပခအရန စံိုျားစမျ်ားပခင်ျား၊ ဆန်ျားစစပ်ခင်ျား၊ Victim ၏ 

သရဘ ဆနဒနှင ်အည  က န်ျားမ ရရျား စစရ်ဆျားရပျားပခင်ျားနှင ် 

ကိုသရပျားပခင်ျား၊ အစ ျားအစ ၊အဝတ်အစ ျား၊ ရနရ ထ ိုင်ခင်ျား 

စသည  ်အရပခခံလ ိုအပခ် က်မ  ျားအ ျား ပဖည ်ဆည်ျားရပျားပခင်ျား၊ 

န ိုင်ငံသ ျားစ စစ်ရရျား က ပ်ပ ျားမ  ျားအ ျား ရပ  ကဆ်ံိုျားသူ၊ 

မရှ ရသျားသူမ  ျားအ ျား ယ ယ ခရ ျားသွ ျားလ ခွင ် ရထ က်ခံ 

ခ က်မ  ျားရရှ ရရျားအတွက ် သက်ဆ ိုင်ရ ဌ နနှင ် ညြှ န ှုင်ျား 

ရဆ င်ရွကရ်ပျားပခင်ျား၊မ သ ျားစိုထံပပန်လည်ဝင်ဆံ ရပါငျ်ားစည်ျား 

ရပျားပခင်ျားအတွက ် လ ိုက်ပါပ ိုို့ရဆ င်အပ်နှံရပျားပခင်ျား၊ အလိုပ် 

အက ိုင်ရရှ ရရျားအတွက် အလိုပ်အက ိုင်အခွင ်အလမ်ျားမ  ျားနှင ် 

ခ  တ်ဆက်ရပျားပခင်ျား၊ လူကိုန်ကျူားမှု တ ျားဆ ျားက ကွယ်ရရျား 

ဥပရ အရ တညရ်ထ င်ထ ျားရသ  လကူိုန်ကူျားခံရသူ 

မ  ျားက ို ပပန်လည်ထူရထ င်ရရျား ရန်ပံိုရငွမှက ခံလ က် 

လကူိုန်ကျူား ခံရသူမ  ျားအ ျား ပပန်လည်ထူရထ င်ရရျား 

လိုပင်န်ျားမ  ျား စ စဉ်ရဆ င်ရွကရ်ပျားပခင်ျား၊ ရရ ြို့ရပပ င်ျားသွ ျား 

လ ပခင်ျားသည် ဘဝရပ်တညရ်န်အတွက် ဝင်ရငွပ ိုမ ိုရရှ ရန် 

မ မ ရနထ ိုင်ရ ရ သမှ အပခ ျားရ သသ ိုို့ ရခတတပဖစရ်စ၊ 

အမမ ပဖစ်ရစ၊ ပပည်တွင်ျား/ ပပည်ပသ ိုို့ ရရ ြို့ရပပ င်ျားရနထ ိုင်ျား 

ပခင်ျားပဖစ်မပ ျား ရရ ြို့ရပပ င်ျားသွ ျားလ ပခင်ျားမ ှ ပံိုမှန်ရရ ြို့ရပပ င်ျား 

သွ ျားလ ပခင်ျားနှင ် ပံိုမနှ်မဟိုတ်ရသ  ရရ ြို့ရပပ င်ျားသွ ျားလ  

ပခင်ျားဆ ိုမပ ျား နှစ်ရပ်ရှ ရကက င်ျားနှင ်  လရူမှ င်ခ ိုပခင်ျားဆ ိုသည် 

မ ှ လတူစ်ဦျား တစ်ရယ ကအ် ျား တ ိုက်ရ ိုကရ်သ ် 

လည်ျားရက င်ျား၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ရသ  ် လည်ျားရက င်ျား 

သယ်ရဆ င်က  အခရကကျားရငွ တစ်စံိုတစ်ရ  ယူရဆ င်၍ 

န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံသ ိုို့ တရ ျားမဝင် သယ်ယူပ ိုို့ရဆ င်ရပျားပခင်ျား 

တ ိုို့ ပဖစ်ရကက င်ျား သ ရှ ရပါသည်။ 

ပြေ်လည် ထနူထာ င်နရ ျား ဦျား စ ျားဌ ာေ၊ ပမဝ  မမ ြုံွဲ့၊ ယာ ယ လက်ခံနစာ င ်နရ ှာက် နရ ျား နဂ္ဟာမှ ပြေ်ကကာျားန ရ ျား နှင ် 

ပြည်သူူ့ က် ံနရ ျား ဦျား စ ျားဌ ာေ၌ လကူုေ်ကျူား ပခင်ျား၊ နရ  ွဲ့နပြာ င်ျားသွာျား လာပခင်ျား နှင ် လနူမှ ာင်ခ ုကျူား ပခင်ျား   ုင်ရာ 

အသ ြည ာနြျား Talk Show နပြာကကာျားပခင်ျား 

 



 

 

 

၂၇ 


