
  

 

 
၂၀၂၂ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်၊               ေနြပည်ေတာ်

ြမန်မာုိင်ငံသက်ကီးရယွ်အုိများ ဆိုင်ရာ ညိိင်း 

အစည်းေဝးကုိ ၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

စေုပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံသက်ကီး 

ရွယ်အိုများဆိုင်ရာေကာ်မတီဥက၊ လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်က 

အဖွင့်အမှာ စကားေြပာကားရာတွင် ေြပာင်းလဲလာသည့် 

လူဦးေရတိုးန်းေပမူတည်၍ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒှင့် 

လူမေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများကုိြပန်လည်သုံးသပ်၍ အနာဂတ် 

အတွက် ကိတင်ြပင်ဆငထ်ားရန် လုိအပ်သြဖင့် 

သက်ကီးရွယ်အုိြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် စနစ်ပုိမို 

ခုိင်မာအားေကာင်းလာေအာင် ဝုိင်းဝန်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက် 

ရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ လက်ရှိအချနိထ် ိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် 

သက်ကီးရွယ်အုိ ေစာင့်ေရှာက်မများအေနြဖင့် လူမေရးပုိင်း 

ဆိုင်ရာေစာင့်ေရာှက်မှင့် ကျန်းမာေရးပိုင်းဆိုင်ရာ 

ေစာင့်ေရှာက်မဟူ၍ (၂) မျိးခဲွြခား ေစာင့်ေရှာက်လျက် 

ရှိရာ ဘိုးဘာွးများ၏ြဖတ်သန်းလာသည့်ဘဝတစ်ေလာက် 

လိုအပ်ချက်များအေပမူတည်၍ နည်းလမ်းအသစ်များြဖင့် 

ြပစုေစာင့်ေရှာကေ်ပးရန်ှင့် ေထာက်ပံ့ေပးရန ် လိုအပ် 

ေကာင်း၊ သက်ကီးရွယ်အိုများအတွက် လူမေရးပင်စင် 

ေထာက်ပ့ံမ အစီအစ်ကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာေရးှစ်မှ 

စ၍ ေထာက်ပ့ံခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူ 

ဘိုးဘွား (၂၃၂,၇၀၃)ဦး ရှိေကာင်း၊ သက်ကီးရွယ်အုိများ 

ဦးေဆာင်ပီး အမျိးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ လူငယ် 

များ ပါဝင်သည့် “Inclusive Self-Help Groups” 

ြမန်မာနုိင်ငံသက်ကီးရွယ်အုိများဆုိင်ရာညိှနိုင်းအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း 



 

 

“လူမအားမာန်” အဖဲွေပါင်း (၂၇၇) ဖွဲ ဖဲွစည်းပီးြဖစ် 

ေကာင်း၊ သက်ကီးရွယ်အုိများဆုိင်ရာဥပေဒကုိ ၂၀၁၆ 

ခုှစ်တွင် ြပာန်းခဲ့ပီး သက်ကီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာ 

နည်းဥပေဒများကုိလည်း (၁.၁၁.၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း၊ သက်ကီးရွယ်အုိများအား 

နည်းစနစ်ကျကျ ေစာင့်ေရှာက်မေပးိုင်ရန် စီမံခန်ခဲွမ 

သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ေပးသာွးရန် စီစ်လျက်ရှိ 

ေကာင်း ထည့်သွင်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး  

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်က ယခင် 

အစည်းအေဝးဆုံးြဖတခ်ျက်များအေပ ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမ 

အေြခအေနှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်း 

အစီအစ်များကုိ တင်ြပခဲ့ပီး သက်ကီးရွယ်အုိဘာသာရပ် 

ပညာရှင် ပါေမာကေဒါက်တာြမင့်ဟန်မှ သက်ကီး 

ဘိုးဘွားများ ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဆုိင်ရာကိစရပ်များကုိ 

ရှင်းလင်း ေြပာကားကာ အစည်းေဝးသုိ တက်ေရာက်လာ 

ကသူများမှ အြကံြပေဆွးေွးခ့ဲကပါသည်။ 

 
 
 
 

  
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်၊            ေနြပည်ေတာ် 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်

ခွဲမေကာ်မတေီအာက်ရိှ ဘာေငွရှာေဖွေရးှင့် ရန်ပုံေငွ 

ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၂) 

အစည်းအေဝးကုိ (၇-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ 

လုပ်ငန်းေကာ်မတဦက၊ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏

၂

အမျuိးသားသဘာဝေဘးအနရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန့ခဲွ်မုေကာ်မတ၏ီ ဘာေငွရှာေဖွေရးနှင့ ်

ရန်ပုံေငွထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီနှင့် အမျuိးသားသဘာဝေဘးအနရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန့ခဲွ်မုလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးများကျင်းပြခင်း



 

 

အဓိကတာဝန်မှာ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခဲွမလုပ်ငန်းများကုိ 

ထိေရာက်လျင်ြမန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

အေထာက်အကူြပုိင်ရန်ှင့် ဘာရန်ပုံေငွကုိ စီမံခနခဲွ်ရာ 

တွင် အမျိးသား ေကာ်မတီ၏ မူဝါဒ၊ လမ်းန်ချက်၊ 

သက်ဆုိင်ရာဘာေရးစည်းမျ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ှင့် အညီ ကုိက်ညီေစေရး၊ စနစ်တကျရိှေစေရးအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွများအကား ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရွက်ရန် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများ၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွများက တင်ြပ 

ေတာင်းခံလာသည့ ် သဘာဝေဘးစီမံခန်ခဲွမ လုပ်ငန်းများ 

အတွက် ရန်ပုံေငွများအြပင် ကုိဗစ်-၁၉ ကိစရပ်များတွင် 

သံုးစွဲရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာန/ အဖဲွအစည်းများ၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွများသုိ ရန်ပုံေငွများ 

ကုိ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေထာက်ပ့ံလဲေြပာင်းေပးလျက်ရိှပါ 

ေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များတွင် သဘာဝ 

ေဘးစီမံခနခဲွ်မလုပ်ငန်းများ ထိေရာက်လင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက် 

ိုင်ေရးှင့ ် ဘာေရး စည်းမျ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ှင့်အညီ သုံးစဲွေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးတုိအတက်ွ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက် လျက်ရိှေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 ဆက်လက်ပီး ေကာ်မတီဒုတိယဥက၊ စီမံကိန်းှင့် 

ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးက သဘာဝေဘး 

အရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဥပေဒ ၂၀၁၃ ခုှစ်ပါ ြပဌာန်း 

ချက်အရ ထူေထာင်ထားသည့် အမျိးသား သဘာဝေဘး 

အရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမရန်ပုံေငွသုိ ြပည်ေထာင်စု 

ဘာရန်ပုံေငွမှ ှစ်စ် ထည့်သွင်းေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊ 

ရန်ပုံေငွများကုိ သုံးစွဲရာတွင် ဘာေရးစည်းမျ်းများ၊ 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ န်ကားချက်များ 

ှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါေကာင်း၊ 

ဘာရန်ပုံေငွများကုိ အကျိးရိှထိေရာက်စွာှင့် အေလ 

အလွင့်မရှိေစေရး သံုးစွဲရန်လိုအပ်ပါေကာင်း  ေဆွးေွး  

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ထိုေနာက် တင်ြပချက်များအေပ ေကာ်မတီ 

အဖဲွဝင်များှင့်တာဝန်ရိှသူများက လုိအပ်သည်များ ေပါင်းစပ် 

ညိိင်းေဆွးေွးခ့ဲကပါသည်။ 

ေနလည် (၁၃:၀၀) နာရီတွင် အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမလုပ်ငန်း ေကာ်မတီ 

(၁/၂၀၂၂) အစည်းအေဝးကုိ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာန၊ စေုပါင်းခန်းမ 

၌ ကျင်းပြပလပု်ခ့ဲရာ အမျိးသားသဘာဝေဘး အရာယ် 

ဆုိင်ရာစီမံခန်ခွဲမ လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက၊ လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ အမျိးသား 

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွ ဲမလုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီအဖဲွဝင်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖဲွဝင် ဝန်ကီးများ၊ ေကာမ်တီဝင် ဝန်ကီးဌာနများမှ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။  

 အစည်းအေဝးတွင် လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက၊ 

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားရာ၌ သဘာဝ ေဘးအရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန်ခဲွမ 

လုပ်ငန်းစ်များကုိ အမျိးသားသဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ 

စီမံခနခဲွ်မ ေကာ်မတီ၏ မူဝါဒ၊ လမ်းန်ချက်များှင့်အညီ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွများအကား ေပါင်းစပ် 

ညိိင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီက အတည်ြပ 
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ပီးြဖစ်ေသာ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမ 

တည်မဲအမိန် (၂၀၂၂) ှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်ေသာ 

သဘာဝေဘးစီမံချက်များကုိြပန်လည်စိစစ်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲ

ရန်လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေနြပည်ေတာ်၊တုိင်းေဒသကီး 

/ြပည်နယ်အလိုက် ေဆာင်းရာသီှင့် ေွဦးကာလများတွင် 

ြဖစ်ပွားေလရိှ့ေသာ ေဘးများအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ 

များ ြပလုပ်ကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အမျိးသားသဘာဝေဘး 

အရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်ွေသာ 

လုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ပီးစီးမအေြခအေနှင့် ကျန်ရှိ 

ေသာလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများအေန ြဖင့် အမျိးသားသဘာဝ 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီဥကထံ တင်ြပ 

ိုင်ေရးအတွက်ကျိးေကာင်းေဖာ်ြပချက်ှင့်အတူရှင်းလင်း 

တင်ြပေပးကရန်ှင့် ြပည်သူများပါဝင်ေသာ ဇာတ်တိုက် 

ေလ့ကျင့်မများ၊ ြပည်သူလူထုအသိပညာေပး လုပ်ငန်းများ 

ကုိ အမျိးသားေကာ်မတဦက၏ လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ေပးကေစလိုပါေကာင်း၊ လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီဝင်များ အေနြဖင့် သဘာဝေဘးအရာယ်ှင့် 

ပတ်သက်၍ ြပည်သူများအား လျင်ြမန်ထိေရာက်စွာ ကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ိုင် ေရးအတွက် ဝိုင်းဝန်းေဆွးေးွကရန်တုိကုိ 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီဝင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီှင့်၊ 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွဝန်ကီးများ၊ ေကာ်မတီဝင် 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များက 

ေဘးအရာယ်စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျ်း 

၍ ေဆွးေွးတင်ြပကရာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေပါင်းစပ် ညိိင်းေပးခ့ဲပါသည်။

 

 

၂၀၂၂ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်၊             ေနြပည်ေတာ်

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွမ 

ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်သည့် ြမန်မာေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖဲွသင်တန်း၊ အမှတ်စ်(၃)ဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနား 

ြမန်မာေဘးအနရာယတုံ့်ြပန်ေရးအဖဲွ့သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၃)ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကျင်းပြခင်း 
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ကုိ ၁၂-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ေနတွင် ေနြပည်ေတာ၊် ေရစံအိမ် 

ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရးငှ့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး၊ ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်၊ 

တာဝနရိှ်သူများှင့်တကွ ဖိတ်ကားထားေသာ ဧည့်သည် 

ေတာ်များ၊ သင်တနး်သားများကလူကုိယ်တိုင်တက်ေရာက် 

၍ လည်းေကာင်း၊ AHA Centre မှ Executive Director 

Mr. Lee Yam Ming ှင့် တာဝန်ရိှသူများက Online မှ 

လည်းေကာင်း တက်ေရာက် ကပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ကိဆုိတ်ခွန်းဆက် အဖွင့် 

အမှာစကား ေြပာကားရာ၌ ကချင်ြပည်နယ်၏ သဘာဝ 

ေဘးစီမံခန်ခဲွမဆုိင်ရာ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေစေရးှင့် ြပည်နယ်အတွင်း သဘာဝေဘး 

အရာယ်များြဖစ်ပွားလာပါက ြမန်မာေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖဲွှင့် ချတ်ိဆက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး 

အတွက် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခဲွမ 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ေနေသာပုဂိလ်များကို ဦးတည်ပီး 

ယခုသင်တန်းကုိ ဖွင့်လှစရ်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ 

တွင် ေဘးအရာယ်များြဖစ်ပွားလာပါက အေရးေပ 

တံုြပန်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိေရာက်စာွေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် 

အတွက် ြမန်မာေဘးအရာယ်တံုြပန်ေရးအဖဲွ ဖဲွစည်း 

ကာ ၂၀၂၁ ခုှစ်မှစတင်၍ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံသည် သဘာဝေဘးစီမံခန်ခဲွေရးှင့် 

အေရးေပတံုြပန်ေရး ဆုိင်ရာအာဆီယံသေဘာတူစာချပ် 

ASEAN Agreement on Disaster Management and 

Emergency Response (AADMER) ကုိ သေဘာတူ 

လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံသည် အာဆယီံသဘာဝေဘး အရာယ်စီမံ 

ခန်ခဲွမေကာ်မတ ီ (ASEAN Committee on Disaster 

Management-ACDM)ှင့် ပူးေပါင်း၍ AADMER 

စာချပ်ကုိ အေကာင်အထည် ေဖာ်လျက်ရိှရာတွင် 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးဌာနက ACDM ၏ 

Focal Point အြဖစ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ 

AADMER အရ အာဆီယံေဒသတွင်း သဘာဝေဘး 

အေရးေပ တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိေရာက်ေအာင်ြမင် 

စွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးအတွက် အာဆီယံအေရးေပ 

တုံြပန်ေရးှင့် ဆန်းစစ်ေလ့လာေရးအဖဲွ (ASEAN-

Emergency Response and Assessment Team- 

ASEAN-ERAT)ကုိ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်တွင် စတင်ဖဲွစည်း 

ခ့ဲပါေကာင်း၊ ASEAN-ERATအဖဲွသည် ေဘးအရာယ်ကျ 

ေရာက်ေသာ အိမ်ရှင်ုိင်ငံအစုိးရ၏ အနီးကပ်ကီးကပ်မ 

ှင့် သဘာဝေဘးအေရးေပ တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများြဖစ် 

သည့် ေဘးသင့်ေဒသများတွင် ကနဦးစာရင်းေကာက်ယူ 

ြခင်း၊ လူသားချင်း စာနာကူညီမအဖဲွအစည်းများှင့် 

အစုိးရဌာနများအကား ေပါင်းစပ်ညိိင်းြခင်း၊ သတင်း 

အချက်အလက် စီမံခန်ခဲွြခင်း၊ ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ြခင်း 

စေသာလုပ်ငန်းများှင့် သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံအစိုးရက ေပးအပ် 

ေသာ သီးြခားတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ြခင်းတုိကုိ 

ေဆာင်ရွက်ရပါေကာင်း၊ မိမိတိုဝန်ကီးဌာနတွင် ASEAN- 

ERAT သင်တန်းတက်ေရာက်ပီးသူ (၂၂) ဦး လက်ရိှ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနပီး ASEAN ေဒသတွင်း ေဘးကျ 

ေရာက်မများတွင် ပူးေပါင်းရင်ဆုိင်တံုြပန်ိုင်ရန် အသင့်ရှိ 

ေနပါေကာင်း၊ ေဒသတွင်းအဆင့်တွင် ဖဲွစည်းထားေသာ 

ASEAN-ERAT က့ဲသုိ ြမန်မာိုင်ငံတွင် သဘာဝေဘး 

အရာယ်ြဖစ်ပွားသည့်အခါ ုိင်ငံအဆင့်အေရးေပ 

တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ေနရပ် 

စွန်ခွာသူများကုိ ြပနလ်ည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်းစ်များမှာ 
၅ 



 

 

ကူညီုိင်ေရးအတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစဖ်ွံဖိးတိုး 

တက်ေစရန် ြမန်မာုိင်ငံ၊ အာဆီယ ံအတွင်းေရးမှးချပ်ံုး၊ 

AHA Centre တိုှင့်ပူးေပါင်း၍ ြမန်မာ ေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖဲွ နည်းြပသင်တန်း(၁)ကိမကုိ် ၂၀၂၁ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် သင်တန်းသား(၁၅)ဦးြဖင့် ေဆာင်ရွက် 

ိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ AHA Centre က နည်းြပများြဖင့် 

ေလ့ကျင့်ထားသူများ၊ ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမ 

ဦးစီးဌာနက ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူ အရာထမ်း 

များ၏ ပုိချေပးမြဖင့် ြမန်မာေဘးအရာယ်တံုြပန်ေရး 

သင်တန်းအမှတ်စ်(၁)ှင့် (၂)ကုိ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ 

ှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် ေနြပည်ေတာ်တင်ွ ဖွင့်လှစ်ုိင် 

ခဲ့ပါေကာင်း၊ ယခုသင်တန်းတွင် ယခင်အပတ်စ် (၁)ှင့် 

(၂)တွင် ပိုချေသာ နည်းြပများအြပင် AHA Centre က 

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များက Online ြဖင့် ပါဝင်ပုိချကမှာ 

ြဖစ်ပါေကာင်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ AHA Centre မ ှ Executive 

Director Mr.Lee Yam Ming က ြမန်မာ ေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖဲွသင်တန်းကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် ၂၀၁၉ ခုှစ်မှ 

စတင်၍ စီစ်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ြမန်မာေဘးအရာယ်တုံြပန်ေရး 

အဖဲွ သင်တန်း (MDRT) သင်ုိးန်းတမ်းကုိေရးဆွဲခဲ့ပီး 

နည်းြပ သင်တန်း (၁)ကိမ်ကုိ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

မှာ သင်တန်းသား(၁၅)ဦးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်သက့ဲသုိ 

ြမန်မာေဘးအရာယ ် တံုြပန်ေရးအဖဲွသင်တန်း (MDRT) 

(၁) ှင့် (၂)အားလည်း ေအာင်ြမင်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ခဲ့ေကာင်း၊ ယခုသင်တန်းတွင် အချိေသာသင်ခန်းစာများ 

အား Virtually ပုိချ ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ MDRT 

သင်တန်းှစစ််ပုိမုိေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး ASEAN-ERAT 

သင်တန်းများသို ြမန်မာကိုယ်စားလယှ်များ ဖိတ်ကားုိင် 

ေရးတိုအား ဆက်လက်အေလးထား ေဆာင်ရွက်ေပးမည် 

ြဖစ်ေကာင်း Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ေြပာကားခဲ့ 

ပါသည်။ 

ြမန်မာေဘးအရာယ်တံုြပန်ေရးအဖွဲသင်တန်း၊ 

အမှတစ်် (၃)ကုိ (၁၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနမ(ှ၁၇-၁၂-၂၀၂၂) 

ရက်ေနအထ ိဖွင့်လှစ်ခ့ဲပါသည်။

 

 

 

 
လူမဝန်ထမ်း၊ကယ် ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် 

Gender, CEDAW, NSPAW, UNSCR 1325 အသိပညာေပး 

သင်တန်းဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားကုိ ၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

(၂၀) ရက်ေန၊ နံနက် (၀၉ : ၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပရာ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်က အဖွင့်အမှာ 

စကား ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် 

လူမဝန်ထမး်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များှင့ ်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ အလုပ်သမားဝန်ကီး 

ဌာန၊ သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနှင့် လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

တိုမှ သင်တန်းသား (၃၀) ဦးတုိ တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 

Gender, CEDAW, NSPAW နှင့်   UNSCR  1325   အသိပညာေပးသင်တန်းဖွင့်လှစြ်ခင်း(ေနြပည်ေတာ်) နှင့် 

မွန်ြပည်နယ်၊ လူမုဝန်ထမ်းရုံးနှင့်ေမာ်လြမိuင်တက္ကသုိလ်တို့ပူးေပါင်း၍ အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွကျင်းပြခင်း

၆ 



 

 

န်ကားေရးမှးချပ်က အဖွင့်အမာှစကား 

ေြပာကားရာတွင် လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ကေလး 

သူငယ်၊ အမျိးသမီး၊ သက်ကီးရွယ်အုိ၊ မသန်စွမ်းသူများ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ကာကွယေ်စာင့်ေရှာက်ေရးှင့် လူမ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစသည့် လူမေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရက်ွလျက်ရိှေကာင်း၊ သင်တန်းမှာကျား၊မ အေြခခံ 

သေဘာတရားများကုိ သိရိှနားလည်၍ အမျိးသမီး 

အခွင့်အေရးများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်မားေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတုိအတွက် အေထာက် 

အကူြပိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါေကာင်း၊ ထိုေနာက် 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 

အမျိးသမီးများ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးှင့် စပ်လျ်း၍ 

ဝန်ေဆာင်မများှင့် ကိတင်ကာကွယ ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများအား ေြပာကားခဲ့ပီး တက်ေရာကလ်ာကသည့် 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများအေနြဖင့် မိမိတို ဌာနများ၏ 

ေဆာင်ရက်ွချက်များတွင် ကျား၊မ ေရးရာကို ထည့်သွင်း 

စ်းစားေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အမျိးသမီးအခွင့်အေရးရရိှမ 

ပိုမုိြမင့်မားလာေစရန်အတွက် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကဖို 

တိုက်တွန်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူများ 

က သင်တန်းပုိချခ့ဲရာ Gender ၊ CEDAW၊ NSPAW ၊ 

UNSCR 1325 အသိပညာေပးသင်တန်းအား ညေန (၁၇: ၃၀) 

နာရီတွင် ဖွင့်လှစ်ပီးစီး ခ့ဲပါသည်။  

ဆက်လက်၍ မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုးှင့် 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ်တုိ ပူးေပါင်း၍ ေမာ်လမိင်တကသုိလ်မှ 

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများအား လူငယ်ေရးရာမူဝါဒပါ 

က (၁၆) ရပ် အနက်ကတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်ေသာ 

ကျား၊ မ ညီမမကှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျား၊ မေရးရာ 

(Gender)၊ အမျိးသမီးများအား နည်းမျိးစံုြဖင့်ခွဲြခား 

ဆက်ဆံမပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ညီလာခံ 

သေဘာတူစာချပ် (Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination Against Women - 

CEDAW)၊ အမျိးသမီးများ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) 

(National  Stragetic   Plan  for  the Advancement of 

Women – NSPAW) ှင့် ကုလသမဂလုံြခေရး 

ေကာင်စီဆံုးြဖတ်ချက် ၁၃၂၅ ( United Nations Security 

Council Resolution 1325 ) အသိပညာေပး 

ေဟာေြပာပွဲကုိ (၂၀.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေန၊ နံနက် (၁၀:၀၀) 

နာရီ အချန်ိ ေမာ်လမိင်တကသုိလ်၊ ခန်းမေဆာင ် (၁၅) 

တွင် ကျင်းပြပလုပခ့ဲ်ပါသည်။ 

 
 အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ေမာ်လမိင်တကသိုလ် 

ဒုတိယပါေမာကချပ် Dr. သီတာထွန်းက အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားပီး၊ မွန်ြပည်နယ ် လူမဝန်ထမ်းံုး 

န်ကားေရးမှး ေဒလဲ့ယ်ဝင်းက ေဟာေြပာပဲွကျင်းပ 

ြပလုပ်ရြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

ထိုေနာက် အမျိးသမီး ကိစရပ်များကုိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ေနေသာ ေွးေထွးေသာရင်ခွင ် ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးအဖွဲ 

စီမံချက် မန်ေနဂျာဦးေဇာ်မိုးေအာင်က ကျား၊ မေရးရာ 

(Gender)၊ ကျား၊ မ အေြခြပအကမ်းဖက်မအေကာင်း 

(Gender Based Violence) အေကာငး်ကုိ ရှင်းလင်း 

၇ 



 

 

ေဟာေြပာပီး၊ မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုး လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး ေဒဝင်းဝင်းမာက အမျိးသမီးများအား 

နည်းမျိးစုံြဖင့် ခဲွြခား ဆက်ဆံမပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 

ကုလသမဂညီလာခံ သေဘာတူစာချပ် (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women - CEDAW)၊ အမျိးသမီးများဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ 

စီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) (National Stragetic Plan of the 

All Forms of Discrimination Against Women – 

NSPAW) ှင့် ကုလသမဂလုံြခံေရး ေကာင်စီဆံုးြဖတ်ချက် 

၁၃၂၅ ( United Nations Security Council Resolution 

1325 တိုကို Power Point ြဖင့် အေသးစိတ ် ရှင်းလင်း 

ေြပာကားခဲ့ပီး အခမ်းအနားကို မွန်းတည့်(၁၂:၀၀)နာရီ 

တွင် ုပ်သိမ်း လုိက်ပါသည်။ 

အဆိုပါ ေဟာေြပာပွဲသို ေမာ်လမိင်တကသိုလ် 

ဒုတိယပါေမာကချပ်ှင့် ဌာနမှးများ၊ ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ စုစုေပါင်း အင်အား (၃၁၀) 

ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။

 

 
မွန်ြပည်နယ၊် လူမဝန်ထမ်းုံးမှ ကီးမှး၍ 

(၂၈.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေန၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချနိ်တွင် 

ေမာ်လမိင်မိ၊ ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းုံး အစည်းအ ေဝး 

ခန်းမ၌ သက်ကီးရွယ်အုိများဆိုင်ရာ ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒ 

အသိပညာေပးေဆွးေးွပဲွကုိ ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

အဆိုပါ ေဆွးေွးပွဲတွင် မွနြ်ပည်နယလူ်မဝန်ထမ်းံုး၊ 

န်ကားေရးမှး ေဒလဲ့ယ်ဝင်းမှ သက်ကီးရွယ်အိုများ 

ဆိုင်ရာဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒပါ အခန်းများ၊ ဘိုးဘွား 

ရိပ်သာများမှ ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကုိ Power 

Point ြဖင့် အေသးစိတ်ရှင်းလင်း ေြပာကားပီး တက်ေရာက် 

လာသူများမှ သိရိှလိုသည်များကုိ ေမးြမန်းရာ ြပည်နယ် 

လူမဝန်ထမ်းံုး န်ကားေရးမှးမှ ြပနလ်ည်ေြဖကားပီး 

နိဂုံးချပ်စကား ေြပာကားကာ ေဆးွေွးပဲွကုိ မွနး်တည့် 

(၁၂:၀၀) နာရီအချနိ်တွင် ုပ်သိမ်းခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါ 

ေဆွးေွးပဲွသို ဘိုးဘွားရိပ်သာများမှ ကီးကပ်မ 

ေကာ်မတီဝင်များ၊ လူမကယ်ဆယ်ေရးအသင်းအဖွဲများမှ 

ကုိယစ်ား လှယ်များ၊ INGOs, NGO အဖဲွအစည်းတိုမှ 

တာဝန်ရှိသူများ စုစုေပါင်းအင်အား (၃၅) ဦး တက်ေရာက် 

ခဲ့ကပါသည်။

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယေ်ရးှင့် ြပန်လည် 
ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မြဖင့် မွန် 
ြပည်နယ်၊လူမဝန်ထမ်းုံးှင့် ြပည်နယ်ေဘးအရာယ် 
ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမဦးစီးမှးံုးတုိပူးေပါင်း၍ ေမာ်လမိင်မိ၊ 

အမှတ် (၂) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းခန်းမှင့် 
မုဒုံမိနယ်၊ အမှတ်(၁)အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်း 
ရှင်အရဟံခန်းမတို၌ ကုိယတုိ်င်သိရိှ နားလည်ေရး 
အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲကုိ (၁၄.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေန၊  

သက်ကီးရွယအုိ်များဆုိင်ရာဥပေဒနှင့်နည်းဥပေဒ အသိပညာေပးေဆွးေနးွပဲွကျင်းပြခင်း 

၈ 

မွန်ြပည်နယ်၊ လူမုဝန်ထမ်းရံုးနှင့် ြပည်နယ်ေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခဲွမုဦးစီးမှူးရုံးတို့ ပူးေပါင်း၍  
“ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးကိုယ်တိုင်သိရှိ နားလည်ေရး” အသိပညာေပးေဟာေြပာမုမှတတ်မ်းများ 



 

 

နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချန်ိ တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 
အဆိုပါေဟာေြပာပဲွတွင် မွန်ြပည်နယ်၊ လူမဝန်ထမ်း 

ံုး၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒဝင်းဝင်းမာက 

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး ကုိယ်တုိင် သိရှိနားလည်ေရး၊ 

မိုင်းအရာယ်အသိပညာေပးြခင်း၊ လူကုန်ကူးမကင်းေဝးဖုိ 

အားလုံးဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းစုိ၊ မူးယစ်အရာယ် လူရန်စွယ် 

အေကာင်းများကုိ အသိပညာေပးေဟာေြပာခ့ဲပီး၊ ြပည်နယ် 

ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးမှးုံး၊ လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှးက  ကိတင်ကာကွယ် သဘာဝေဘး 

အရာယ်များအေကာင်းကုိ အသိပညာေပး ေဟာေြပာခဲ့ 

ကပါသည်။ အခမ်းအနားသို ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးှင့် 

ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ  စုစုေပါင်း  

အင်အား (၁၀၀) ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 

 ဆက်လက်ပီး မွန်ြပည်နယ်၊ လူမဝန်ထမ်းံုး၊ 

ဦးစီးအရာရှိ ေဒြမင့်ြမင့်ဝင်းက ကေလးသူငယ်အခင့်ွအေရး 

ကုိယ်တိုင်သရိှိနားလည်ေရး၊ မိုင်းအရာယ် အသိပညာ 

ေပးြခင်း၊ လူကုန်ကူးမကင်းေဝးဖုိ အားလုံးဝုိင်းဝန်း 

ပူးေပါင်းစို၊ မူးယစ်အရာယ်လူရန်စယ်ွအေကာင်းများကုိ 

အသိပညာေပးေဟာေြပာခ့ဲပီး၊ ြပည်နယ်ေဘးအရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမဦးစီးမှးံုး၊ ဦးစီးအရာရှိက ကိတင် 

ကာကွယ်သဘာဝ ေဘးအရာယ်များ အေကာင်းကုိ 

အသိပညာေပးေဟာေြပာခ့ဲကပါသည်။ အခမ်းအနားသို 

ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးှင့်ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား၊သူများ 

စုစုေပါင်းအင်အား(၁၃၅)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကပးီ အဆုိပါ  

အေကာင်းအရာများှင့် ပတ်သက်၍ေမးခွန်းအေမးအေြဖ 

များကုိ ေကျာင်းသား/သူများအား ေမးြမန်းကာ လက်ေဆာင် 

ပစည်းများ၊ အာဟာရမုန်များေပးအပ်ြခင်းှင့် အသိပညာ 

ေပး လက်လမ်းစာေစာင်များကုိ ြဖနေ်ဝ၍ အခမ်းအနားကုိ 

ေနလည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် ုတ်သိမ်းလုိက်ပါသည်။  

ဆက်လက်ပီး လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မြဖင့် 

မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုးှင့် ြပည်နယ်ေဘးအရာယ် 

ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးမှးုံးတုိပူးေပါင်း၍ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၊အ.ထ.က(ေချာင်းဆံု) 

ခန်းမ၌ ကေလးသူငယ်အခွင့်အ ေရး ကုိယ်တုိင်သိရိှ နားလည်ေရး 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွကုိ (၂၉.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေန၊ 

နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချနိ်တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆုိပါေဟာေြပာပဲွတွင် မွန်ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းုံး၊ 

ဦးစီးအရာရှိ ေဒြမင့်ြမင့်ဝင်းက ကေလး သူငယ်အခွင့်အေရး 

ကုိယ်တုိင်သိရိှနားလည်ေရး၊ လူကုန်ကူးမ ကင်းေဝးဖို 

အားလံုးဝုိင်းဝန်း ပူးေပါင်းစုိ၊ မူးယစ်အရာယ် လူရန်စွယ် 

အေကာင်းများကုိ ေဟာေြပာခဲ့ပီး၊ ြပည်နယ် 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးမှးုံး၊ ဦးစီးအရာရိှက 

ကိတင်ကာကွယ် သဘာဝေဘးအရာယ်များ အေကာင်း 

ကုိ အသိပညာေပး ေဟာေြပာခဲ့ကပါသည်။ အခမ်းအနား 

သုိ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမကီးှင့် ဆရာမများ၊ ေကျာင်းသား/သူ 

များ စုစေုပါင်းအင်အား (၁၄၀) ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး 

အဆိုပါ အေကာင်းအရာများှင့်ပတ်သက်၍ ေမးခွန်း 

အေမးအေြဖများကုိ ေကျာင်းသား/သူများအား ေမးြမန်း 

ကာ လက်ေဆာင်ပစည်းများ၊ အာဟာရမုန်များ ေပးအပ်ြခင်း 

ှင့် အသိပညာေပးလက်ကမ်းစာေဆာင်များကုိ ြဖန်ေဝ၍ 
၉ 



 

 

အခမ်းအနားကုိ နံနက် (၁၁:၃၀) နာရီတွင် ုပ်သိမ်းလုိက် 

ပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မြဖင့် 

မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းုံးှင့် ြပည်နယ်ေဘးအရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမဦးစီးမှးံုးတုိ ပူးေပါင်း၍ ေမာ်လမိင် 

မိနယ်၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း (ေရနတ်ေတာင်) 

၌ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး ကိုယ်တိုင်သိရှိ နားလည်ေရး 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွကုိ ( ၂၉.၁၂.၂၀၂၂ ) ရက်ေန၊ 

နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချနိ်တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

အဆုိပါ ေဟာေြပာပဲွတွင် မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းုံး၊ 

လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒဝင်းဝင်းမာက 

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး ကုိယ်တုိင်သိရိှနားလည်ေရး၊ 

မိုင်းအရာယ်အသိ ပညာေပးြခင်း၊ လူကုန်ကူးမကင်းေဝး 

ဖို အားလုံးဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်းစုိ၊ မူးယစ်အရာယ်လူရနစွ်ယ် 

အေကာင်းများကုိ ေဟာေြပာခ့ဲပီး၊ ြပည်နယ်ေဘးအရာယ် 

ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမဦးစီးမှးုံး၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး 

က ကိတင်ကာကွယ် သဘာဝေဘးအရာယ်များ 

အေကာင်းကုိ အသိပညာေပး ေဟာေြပာခ့ဲကပါသည်။ 

အခမ်းအနားသုိ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးှင့် ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းသား/သူများ စုစုေပါင်းအင်အား (၁၆၂) ဦး 

တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး အဆိုပါ အေကာင်းအရာများှင့် 

ပတ်သက်၍ ေမးခွန်းအေမးအေြဖများကုိ ေကျာင်းသား/သူ 

များအား ေမးြမန်းကာ လက်ေဆာင ်ပစည်းများ၊ အာဟာရ 

မုန်များေပးအပ်ခ့ဲပးီ အခမ်းအနားကုိ မွနး်တည့် (၁၂:၀၀) 

နာရီ တွင် ုပ်သိမ်းလုိက်ပါသည်။ 

အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မပေပျာက်ေရး 

(၁၆) ရက်တာလပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအား 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး အမျိးသမီးေကာ်မတီမှ ကီးမှး၍ 

(၇.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေန၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီတွင် အမျိးသမီး 

ကေလးများသင်တန်းေကျာင်း(မလိခ)၊ အားကစားုံတွင် 

ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါအခမ်းအနားသို ရန်ကုနတုိ်င်း 

ေဒသကီး အမျိးသမီးေကာ်မတ ီ ဥကဌ၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး အစုိးရအဖဲွ၊ လူမေရးရာဝန်ကီး ဦးေအာင်ဝင်းသိန်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲ၊ မိခင်ှင့်ကေလး 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးကီးကပ်မအဖဲွ ဥက၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

အမျိးသမီးေကာ်မတီဝင်များ၊ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွဝင်များ၊ 

မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖဲွဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

များ၊ေကျာင်းသား/သူများစုစုေပါင်း(၁၅၁)ဦး တက်ေရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ 

 
 အခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး အမျိးသမီး 

အမျuိးသမီးများအေပါ် အြကမ်းဖက်မုပေပျာက်ေရး (၁၆) ရက်တာ လုပ်ရှားမုအခမ်းအနားကျင်းပြခင်း 

၁၀ 



 

 

 ေကာ်မတီ ဥက၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး အစုိးရအဖဲွ၊ 

လူမေရးရာဝန်ကီးမှ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး  

အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မတုိက်ဖျက်ေရး (၁၆) 

ရက်တာလပ်ရှားမ Video အား ြပသခ့ဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ အမျိးသမီးများ အေပအကမ်းဖက်မ 

တိုက်ဖျက်ေရး (၁၆) ရက်တာ လပ်ရှားမ စကားဝုိင်း 

ေဆွးေွးပဲွ ြပလုပ်ခဲ့ရာ Facilitator အြဖစ် လူမဝန်ထမ်း 

အတတ်သင်သိပံေကျာင်းမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး 

ေဒဥမာခိုင်က ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပးီ Speaker များအြဖစ် 

တုိင်းေဒသကီး မိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးကီးကပ်မ 

အဖဲွဥကဌ ေဒြဖြဖစိန်၊ တုိင်းေဒသကီးအမျိးသမီးေရးရာ 

မှ အတွင်းေရးမှး ေဒေအးမာဦး၊ မရမ်းကုနး်ခိုင် ဥပေဒ 

အရာရှိ ေဒငိမ်းငိမ်းအိ၊ မရမ်းကုန်းခိုင် ရဲတပ်ဖဲွမှးံုးမှ 

ရဲမှးွန်ဝင်းှင့် Central ECCD Resource Center မှ 

ဒုတိယန်ကားေရးမှး ေဒသင်းသင်းမာတုိက ေဆွးေွးခ့ဲ 

ကပါသည်။  

 
အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မပေပျာက်ေရး 

(၁၆) ရက်တာလပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ်  အခမ်းအနား 

အား ရန်ကုနတုိ်င်းေဒသကီး အမျိးသမီးေကာ်မတီ၏ 

ကီးကပ်မြဖင့် ေအာင်ြမင်စွာပီးေြမာက်ခ့ဲပါသည်။ 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး အဆိုးရွားဆုံးပုံစံြဖင့် 

ခုိင်းေစြခင်းခံရေသာ ကေလးအလုပ်သမားများ ဖယ်ရှားေရး 

ှင့် ြပန်လည်ကုစားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီလုပ်ငန်းညိိင်း 

အစည်းအေဝးကုိ (၂၇.၁၂.၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် စစ်ကုိင်းတုိင်း 

ေဒသကီးအစုိးရအဖွဲုံး အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပ 

ြပလုပ်ခ့ဲရာ တက်ေရာက်သူစုစုေပါင်း (၁၂)ဦးတက်ေရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအေဝးတွင် ေကာမ်တဦကက 

အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး 

ြဖစ်သူ တုိင်းေဒသကီး လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ 

န်ကားေရးမှးက (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘာေရးှစ်၊ 

တတိယ (၃) လပတ ် ကာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ 

လုပ်ငန်းစ်များကုိ ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်ပီး တက်ေရာက်လာေသာ ေကာ်မတီ 

အဖဲွဝင်များက ဌာနအလုိက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက် 

များကုိ တင်ြပကပါသည်။ ထုိေနာက် ေကာ်မတီဥကက 

နိဂုံးချပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

 
မွန်ြပည်နယ် အဆိုးရွားဆံုးပံုစံြဖင့် ခုိင်းေစြခင်းခံရ 

ေသာ ကေလးအလုပ်သမားများ ဖယ်ရှားေရးှင့် ြပန်လည် 

ကုစားေရးလုပ်ငန်းဆပ်ေကာ်မတီ အလပ်ုုံေဆွးေွးပဲွကုိ 

(၁၅.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေန၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချနိ် 

မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ြပည်နယလူ်မဝန်ထမ်းုံး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

အဆိုးရွားဆံုးပုံစံြဖင့် ခိုင်းေစြခင်းခံရေသာ ကေလးအလုပ်သမားများဖယ်ရှားေရးနှင့် 

ြပန်လည်ကုစားေရးလုပ်ငန်းဆပ်ေကာ်မတ ီအလုပ်ရုံေဆွးေနွးပဲွ 

၁၁ 



 

 

 
 အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲတွင် မွန်ြပည်နယ ်အဆိုးရွားဆံုး 

ပံုစံြဖင့် ခိုင်းေစြခင်းခံရေသာ ကေလးအလပု်သမားများ 

ဖယ်ရှားေရးှင့် ြပန်လညကု်စားေရးလုပင်န်း ဆပ်ေကာ်မတီ 

ဥက၊ မွန်ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ကီး ရဲမှးကီးမျိးေဆွအား တက်ေရာက်လာကသူများ 

က တစ်ဦးချင်း မိတဆ်က်ပီးေနာက် ဥကမှ အဖွင့် အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထုိေနာက် မွန်ြပည်နယ်၊ 

ဥပေဒချပ်ုံး ဒုတိယန်ကားေရးမှး ေဒတင်နီလာခုိင် 

က ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၉) 

ပါ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ၊ ကေလးသငူယ် 

အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ညီလာခံသေဘာတူ 

စာချပ်ပါ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ၊ အဆိုးရွားဆုံး 

ပံုစံြဖင့် ခိုင်းေစြခင်းခံရေသာ ကေလးသူငယ်များအတွက် 

ိုင်ငံေတာ်မှြပာနး်ထားသည့် ဥပေဒများ၊ ြပစ်မ၊ ြပစ်ဒဏ် 

များ အလုပ်လုပ်ကုိင်ုိင်ေသာ ကေလးသူငယ်၏ အသက်  

အရွယ်များစသည်တုိကုိ အေသးစိတ်ရှင်းလင်း ေြပာကား 

ခဲ့ပါသည်။ ထုိေနာက် ြပည်နယ်အလုပ်ံုှင့် အလုပ်သမား 

ဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကားေရးမှး 

ေဒသန်းသန်းေအးက ြမန်မာုိင်ငအံတွင်း ြပာန်းထား 

ေသာ အလုပ်ုံှင့် အလုပ်သမားဥပေဒပါ အလုပ်လုပ်ကုိင် 

ိုင်ေသာ ကေလးသူငယ်များ၏ အသက်အပိုင်းအြခားများ၊ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်ရှင်များမှ လုိက်နာရမည့် 

စည်းမျး်စည်းကမ်းများ၊ ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များကုိ အေသးစိတ် 

ရှင်းလင်းေြပာကားသွားပါသည်။ ထိုြပင် ြပည်နယ် အလုပ် 

သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး 

ေဒတုိးတုိးချစ်က အလုပ်သမားန်ကားေရး ဦးစီးဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ထားသည့် ဥပေဒများ၊ အလပု်ရှင်များ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ စသည်တိုကို 

ထပ်ဆင့် ရှင်းလင်းေြပာကားသွားပါသည်။ ထိုေနာက် 

မွန်ြပည်နယ်အဆိုးရွားဆံုးပုံစံြဖင့် ခိုင်းေစြခင်းခံရေသာ 

ကေလးအလုပ်သမားများဖယ်ရှားေရးှင့် ြပန်လည်ကုစား 

ေရးလုပ်ငန်းဆပေ်ကာ်မတ ီအတွင်းေရးမှး၊  မွန်ြပည်နယ် 

လူမဝန်ထမ်းံုး န်ကားေရးမှး ေဒလ့ဲယ်ဝင်းက 

ယေနေဆွးေွးပွဲသုိ ေကာ်မတီဝင်များှင့် စားေသာက်ဆုိင် 

လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အြခားလုပ်ငန်းရှင်များတက်ေရာက်ပီး 

ဥပေဒများကုိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရိှရသည့်အတွက် 

အကျိးေကျးဇူးများေသာ အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲတစခ်ြုဖစ် 

ေကာင်းှင့် အဆိုးရွားဆံုးပုံစံြဖင့် ခိုင်းေစြခင်းခံရေသာ 

ကေလးအလုပ်သမားများ ေပေပါက်လာပါက လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနမှသင်တန်းရရိှပီးေသာ ြဖစရ်ပ်စီမံခနခ်ွဲသူများက 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း နိဂံုးချပ် 

စကားေြပာကားပီးအလပု်ုံေဆွးေွးပွဲကုိေနလယ်(၁၂:၀၀)  

နာရီတွင် ုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။ 

 အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲသုိ မွန်ြပည်နယ်၊ အဆိုးရွားဆုံး  

ပံုစံြဖင့် ခိုင်းေစြခင်းခံရေသာ ကေလးအလုပ်သမားများ 

ဖယရှ်ားေရးှင့် ြပန်လည်ကုစားေရးလုပ်ငန်းဆပ်ေကာ်မတီ 

ေကာ်မတီဝင်များ၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်အတွင်းရှိ စားေသာက် 

ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များှင့် အြခားေသာလုပ်ငန်းရှင်များ 

စုစုေပါင်းအင်အား (၅၀) ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 

 ဆက်လက်ပီး မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင်ခုိင် 

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီမှ 
၁၂ 



 

 

ကီးမှး၍ ခုိင်ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ 

ေကာ်မတီလုပ်ငန်းညိိင်း အစည်းအေဝးကုိ(၂၈.၁၂.၂၀၂၂) 

ရက်ေန၊ မွန်းလဲွ (၁၄:၀၀) အချန်ိတွင် မွန်ြပည်နယ်၊ 

ေမာ်လမိင်မိ၊ ခိုင်အေထွေထွအုပ်ချပေ်ရးဦးစီးဌာန 

ေရမိင်ခန်းမ၌ တက်ေရာက်အင်အား (၂၀) ဦးြဖင့် 

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

အစည်းအေဝးတွင် ခုိင်ကေလးသူငယ်အခွင့် 

အေရးများဆုိင်ရာေကာ်မတီဥက ေမာ်လမိင်ခုိင် 

အေထွေထအုွပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ဦးြမတ်ယုမှ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 

ညိိင်းအစည်းအေဝးှင့်ပတ်သက်၍ အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး မွန်ြပည်နယ်၊ လူမဝန်ထမ်းံုး လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး ေဒဝင်းဝင်းမာက မွန်ြပည်နယ်အတွင်း  

ကေလးသူငယ်ကာကွယ ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် ပတ်သက် 

သည့် ေဆာင်ရွက်ထားမအေြခအေနများကုိ Power Point  

ရှင်းလင်းတင်ြပပါသည်။ထုိေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ  

ေကာ်မတီဝင်များက သက်ဆုိင်ရာဌာနအလုိက်  ေဆွးေွး 

တင်ြပြခင်းှင့် ေရှလုပ်ငန်းစ်များချမှတ်ြခင်းြဖင့် နိဂုံးချပ် 

အမှာစကားကုိ ေမာ်လမိင်ခုိင် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ဦးြမတ်ယုက  ေြပာကားပီး 

အခမ်းအနားကုိ (၁၅:၀၀) အချန်ိတွင် ုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

 

 

 
 (၁.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် မွန်ြပည်နယ်၊ 

ေချာင်းဆံုမိနယ်၊ ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရး 

ဦးစီးဌာနုံးခန်းမတွင် လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ချထားေရးဝန်ကီး ဌာန၊ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ 

မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံ ုးှင့ ် ေချာင်းဆံ ုမိနယ်၊ 

ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး ဌာနတို 

ပူးေပါင်း၍ "အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ 

ပေပျာက်ေရး ၁၆ရက်တာ လပ်ရှားမ" အသိပညာေပး 

ေဆွးေွးမ Talk show အစီအစ်အား ုိက်ကူးခဲ့ပါသည်။

 
 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး လူမေရးရာြဖစ်ရပ်စမီံ ခန်ခဲွမ 

လုပ်ငန်းအဖဲွ  အစည်းအေဝးကုိ (၂၃.၁၂.  ၂၀၂၂)ရက် 

ေနတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး လူမဝန်ထမ်းုံး၊ 

အစည်းအေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ တက်ေရာက် 

သူစုစုေပါင်း (၁၀)ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ ထုိအစီအစ်  

တွင် စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး လူမေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံခနခ်ွဲမ 

လုပ်ငန်းအဖဲွ၊  ဥကဌက  အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားပီး 

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘာေရးှစ်၊ တတိယ(၃)လပတ်လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။ 
၁၃ 

အမျuိးသမီးများအေပါ်အြကမ်းဖက်မုပေပျာက်ေရး ၁၆ ရက်တာလုပ်ရှားမုနှင့်ပတ်သက်၍  အသိပညာေပး          

Talk show ရုိက်ကူးထုတ်လွှင့်ြခင်း

လူမုေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမုလုပ်ငန်းအဖဲွ့အစည်းအေဝး 



 

 

ထုိေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ ေကာ်မတီအဖဲွဝင် 

များက စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသကီး လူမေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံခန်ခဲွမ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ အသီးသီး ေြပာကားေဆွးေွး 

ပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး လူမေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံခနခ်ွဲမ 

လုပ်ငန်းအဖဲွ၊ ဥကက နိဂုံးချပ် အမာှစကားေြပာကားခဲ့ 

ပါသည်။

 

 

  

 

 
ဒီဇင်ဘာ ၇     ေကာေ့သာင်း 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေကာေ့သာင်းမိ၊ 

ယာယလီက်ခံေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာ၊ ခုိင်လူမဝန်ထမ်းုံး၊ 

ခုိင်ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခနခဲွ်မံုးှင့် အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများပူးေပါင်း၍ ေကာ့ေသာင်းခိုင်အတွင်းရှိ 

အေြခခံပညာအလယ်တန်းှင့် အထက်တန်းအဆင့် 

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများအနက် (၆.၁၂.၂၀၂၂)ရက်ေန 

တွင် ေရြပည်သာရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄) အေြခခံပညာ 

အလယ်တန်းေကျာင်း၊ အထက်တန်းေကျာင်း(ခွဲ)ရှိ 

ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူ (၁၂၅)ဦးအားလည်းေကာင်း၊ 

(၇.၁၂.၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေရြပည်စိုးရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂) 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ေကျာင်းသား/ 

ေကျာင်းသူ(၂၁၀)ဦးအားလည်းေကာင်း၊ လူကုန်ကူးမ 

ဆိုင်ရာအသိအြမင်များှင့် မိုင်းအရာယ်များဆိုင်ရာ 

သိရှိ နားလည်ေစရန် ၊  မူးယစ်ေဆးဝါး၏  ဆုိးကျိးှ င့်  

အရာယ်များ သိရိှနားလည်ေစရန်၊ ကေလးသူငယ် 

အခွင့်အေရးများကို ကုိယ်တုိင်သိရှိ နားလည်ေစိုင်ရန်၊ 

သဘာဝေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ိုင်ရန်ှင့် 

အသိပညာ ဗဟုသုတများ ရရှိေစရန်ရည်ရွယ်၍ 

ကေလးများမှတဆင့် မိသားစုှင့် ရပ်ရွာအတွင်း 

အသိပညာများ သိရိှေစရန်၊ လူမပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းကို 

အေထာက်အကူြပေစရန်၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ကျင့်ဝတ်များှင့် ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်က်သင့်သည့် 

အချက်အလက်များ ပုိမုိသိရိှနားလည်ုိင်ပီး ေကာင်းမွန် 

သည့် ုိင်င့ံသားေကာင်းရတနာများ ြဖစ်လာေစရန် 

ရည်ရွယ်၍ အသိပညာေပး ေဟာေြပာပဲွလုပ်ငန်း(၂)ကိမ် 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပီး Video Animation များြပသြခင်း၊ 

ရှင်းလင်း ေဟာေြပာပုိချြခင်း၊ ေမးခွန်းများ အြပန်အလှန် 

ေမးြမန်းြခင်းှင့် ေြဖကားြခင်းများ၊ လက်ကမ်း 

စာေစာင်များ ြဖန်ေဝြခင်းှင့် လက်ေဆာင်ပစည်း 

ေပးအပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 

ြပည်သူလူထုအတွက် တုိက်ရုိက်အကျuိးရရိှနုိင်သည့် Quick Win Program  လုပ်ငနး်များအရ 
အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွ (၂)ကိမ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၄ 



 

 

   

- (၂၇-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ပုသိမ်ခိုင်၊ ကန်ကီး 
ေထာင့်မိနယ်၊ ဝဲကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကီးေကျးရွာ၌ 
သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာေပးေဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ 
- (၂၈-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် တွံေတးခုိင်၊ ဒလမိ 
နယ၊် အမှတ်(၂)အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ 
သဘာဝေဘးအရာယဆ်ိုင်ရာ အသိပညာေပး ေဆာင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည်။ 
- (၇-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 
ဒဂုံမိနယ် အမှတ်(၁)အေြခခံပညာ အလယတ်န်းေကျာင်း 
တွင် သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ အသိပညာေပး 
ေဆာင်ရက်ွခဲ့ပါသည်။  
- (၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 
သန်လျင်ခိုင်၊ သံုးခွမိနယ်၊ ေဇာတိက ေကျးရွာရှ ိ  
အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း၌ သဘာဝေဘး အရာယ်  
ဆိုင်ရာအသိပညာေပး ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
- (၈-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် မွန်ြပည်နယ်၊ ေမာ်လမိင် 
ခုိင်၊ မုဒုံမိနယ်မှိန်ကနိမ်းေကျးရွာ၌ သဘာဝေဘး 
အရာယ် ဆိုင်ရာအသပိညာေပးေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
- (၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေမာ်လမိင်ခိုင်၊ မုဒုံ 
မိနယ်၊ ေကာ့ခပံုေကျးရွာ၌ သဘာဝေဘး အရာယ်များ 
ှင့် Covid-19 အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
- (၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 
သန်လျင်ခုိင်၊ ခရမ်းမိ၊ အ-ထ-က(၁) အေြခခံပညာ 
အထက်တန်းေကျာင်း၌ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 
အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
- (၉-၁၂-၂၀၂၂)ရက် ေနတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
သန်လျင်ခုိင်၊ ခရမ်းမိနယ်၊ အေထေွထွ အုပ်ချပေ်ရးုံး၌ 
သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာေပးေဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ 

- (၁၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် လူမဝန်ထမ်းဦးစီး 
ဌာန၊ မုဒံုမိနယ် ကက်ေြခနီအသင်းခွဲတုိှင့်ပူးေပါင်း၍ 
မုဒုံမိ၊ အ.ထ.က(၁)အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ 
သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာေပး ေဆာင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည်။ 
- (၁၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် လူမဝန်ထမ်းဦးစီး 
ဌာန၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနတုိှင့်ပးူေပါင်း၍ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းခုိင်၊ မရမ်းကုန်းမိ 
နယ်၊ အမှတ်(၅) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေကျာင်းတွင် 
သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာေပးေဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ 
- (၁၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် လူမဝန်ထမ်းဦးစီး 
ဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ သထုံခိုင်၊ သထံုမိနယ်၊  သိမ်ကုန်း 
ရပ်ကွက်၊ အ.ထ.က(၄)သထုံ၌ သဘာဝေဘး အရာယ် 
ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
- (၁၅-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် လူမဝန်ထမ်းဦးစီး 
ဌာနှင့် ပူးေပါင်း၍ သထံုခိုင်၊ ေပါင်မိနယ်၊ အ.ထ.က 
သြဗေချာင်းေကျာင်း၌ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 
အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
- (၁၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထုံခုိင်၊ သထံု 
မိနယ်၊ ေထာင်မှးေကျးရွာတွင် Covid-19  ကူးစက် 
ေရာဂါသဘာဝ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာေပး 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
- (၁၇-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထုံခုိင်၊ သထံု 
မိနယ်၊ ေြမနီကုန်းေကျးရွာတင်ွ Covid-19  ကူးစက် 
ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာေပးေဆာင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည်။ 
- (၁၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခုိင်၊ ေပါင်မိနယ်၊ 
ကုလားေချာင်ေကျးရွာတွင် Covid-19  ကူးစက် ေရာဂါှင့် 
ပတ်သက်၍ အသိပညာေပး ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
- (၂၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခိုင်၊ သထံုမိ၊ 
မင်းလမ်း၊ ေရစက်အနီးမီးေဘးပိုစတာေြပာင်းလဲ စိုက်ထူ 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခဲွ်မုဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်မု

၁၅ 



 

 

- (၂၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခိုင်၊ ေပါင်မိ 
နယ်၊ ြဖဘေကျးရွာတွင် ေနထုိင်ေသာ ြပည်သူများအား 
Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါငှ့် ပတ်သက်၍ အသိပညာေပး 
ေဆာင်ရက်ွခဲ့ပါသည်။ 
- (၂၁-၂၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခိုင်၊ သထံု 
မိနယ်၊ သရက်ေတာေကျးရာွေနထုိင်ေသာ ြပည်သူများ 
အား Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ 
အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
- (၂၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခိုင်၊ ေပါင်မိ 
နယ်၊ သြဗေချာင်ေကျးရွာတွင်ေနထိုင်ေသာ ြပည်သူများ 

အား Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်၍ 
အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါ သည်။ 
- (၃၂-၁၂-၂-၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခိုင်၊ သထံု 
မိနယ်၊ ေအာင်းစုိင်ေကျးရွာတွင်   ေနထိုင်ေသာ   ြပည်သူ  
များအား အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
- (၂၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သထံုခုိင်၊ ေပါင် 
မိနယ်၊ ရင်းငိမ်ေြမာက်ေကျးရာွတွင်ေနထိုင်ေသာ ြပည်သူ 
များအား Covid-19 ကူးစက်ေရာဂါငှ့် ပတ်သက်၍ 
အသိပညာေပး ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။

 

- ေညာင်တုန်းမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည ် ေညာင်တန်ုးမိနယ်၊ ဆင်ထံုးေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ေရဟသာ (အထက်စု) ေကျးရွာ ေလေဘးသင့် ြပည်သူများ 

ထ ံ (၂၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့မများ ေပးအပ် 

ခဲ့ပါသည်။ 

- ရန်ကုနေ်တာင်ပုိင်းခိုင်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူ 

များသည် တွံေတးခုိင်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေထာ်သုိေကျးရွာ 

အုပ်စု၊ ေထာ်သိုေကျးရွာေလေဘးသင့်ြပည်သူများထံသုိ 

(၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့ မများ ေပးအပ်ခ့ဲပါ 

သည်။  

- မင်းလှမိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ သာယာဝတီခုိင်၊ မင်းလှမိနယ်၊ 

သာယာကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ သာယာကုန်းေကျးရွာ 

ေလေဘးသင့် ြပည်သူများထံ (၅-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။  

- ေညာင်တုန်းမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည် ကမ်းပိေဘးေကာင့် ကိတင်ဖျက်သိမ်းေြပာင်းေရ 

ေနအိမ်အတွက် (၂၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင ်ေထာက်ပ့ံမ 

များ ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- သထံုခိုင်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် 

သထံုမိနယ်၊ ေထာင်မှးေကျးရာွအုပ်စ(ုပါဠိမ)သီလရှင် 

စာသင်တိုက်မီးေဘးအတွက် (၂၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ေချာင်းဆံုမိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည ်မီးေဘးသင့်ြပည်သူများထံသုိ (၅-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေန  

တွင် ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ အေနာက်ဘက်ြခမ်း၊ 

သမတကမ်းေြခှင့် ခေနာင်ရွာကား ေရယာ်ေပရှိ 

မီးေဘးသင့် ြပည်သမူျားအား (၅-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

- ရန်ကင်းမိနယ၊် (၁၅) ရပ်ကွက်၊ အေဝရာလမ်းရိှ 

မီးေဘးသင့်ြပည်သူများအား (၇-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

ေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခဲွမုဦးစီးဌာနမှ ေဘးသင့်ြပည်သူများအားေထာက်ပ့ံမုအေြခအေန 

၁၆ 



 

 

- သထံုခိုင်ဦးစီးမးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် ေပါင်  

မိနယ်၊ ထန်းပင်ေချာင်ေကျးရွာအုပ်စု မီးေဘးသင့် 

ြပည်သူများထံသုိ (၈-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမ 

များ ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ေချာင်းဆံုမိနယ်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရှိသူများ 

သည် ေချာင်းဆံုမိနယ်၊ ေချာင်းဆံုအေနာက်ရပ်ကွက် 

မီးေဘးသင့်ြပည်သူများထံသို (၂၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မုဒုံမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် မုဒုံ 

မိနယ်၊ ကမာဝက်မိ၊ ကမာဝင်ရပ်ကွက်၊ ရှမ်းရွာရပ် 

မီးေဘးသင့်ြပည်သူများထံသို (၂၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မုဒုံမိနယ်ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် မုဒုံ 

မိနယ်၊ ကွမ်လှာေကျးရာွေတာင်ပုိင်း မီးေဘးသင့် ြပည်သူ 

များထံသို (၂၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ 

ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ေြမာင်းြမခုိင်ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ေြမာင်းြမခုိင်၊ ဝါးခယ်မမိနယ်၊ ေရလိမ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

မဲဇလီေချာင်းေကျးရွာတွင် မုိးကိးေဘးြဖစ်ပွားမေကာင့် 

(၅-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

- ေမာ်လမိင်ကန်းမိနယဦ်းစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူ 

များသည် မရမ်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေတာင်ပုိကုန်းေကျးရွာ 

တွင် မုိးကိးေဘးြပည်သူများထံသုိ ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခ့ဲ 

ပါသည်။ 

- ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူ 

များသည် အိိယိုင်ငံ၊ အန်ဒမန်ုိင်ငံှင့် နီကုိဘားကန်းရိှ 

ပုိးဘလဲအကျ်းေထာင်၌သတ်မှတ်ြပစ်ဒဏ်ကျခံပီးေနာက် 

လွတ်ေြမာက်လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံသား (၄၂)ဦးှင့် 

နီကုိဘားကန်းေတာင်ဘက်တွင်ေရေမျာေနသြဖင့် အိိယ 

ေရယာ်မ ှ ကယ်ဆယခ်ဲ့သည့် ြမန်မာေရလုပ်သား(၁)ဦး၊ 

စုစုေပါင်း(၄၃)ဦးတုိအား (၂၄-၁၂၀၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။  

- မုဒုံမိနယဦ်းစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ကျိက်မေရာမိနယ်မှ နယ်ေြမလံုြခံေရး အရမုဒုံမိနယ် 

အတွင်းရိှ ရပ်ကွက်/ေကျးရွာ ဘုန်းကီးေကျာင်းှင့် 

ေနအိမ်များသုိ ေရာက်ရိှလာေသာ တိုက်ပဲွေရှာင် ြပည်သူ 

များ ထံသုိ (၂၈-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ 

ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- ြမဝတီခိုင်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ြမဝတီမိအမှတ ် (၁) ရပ်ကွက်၊ မုိးကုတ်ေဈး ၊ ေဒါနလမ်း 

တွင် မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့် လူေနအိမ်(၁)လုံး တစ်စိတ် 

တစ်ပုိင်းပျက်စီးခ့ဲရာ အဆုိပါေဘးသင့် ြပည်သူများအတွက် 

အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖုိးေငွ (၄၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖုိးေငွ 

(၈,၄၀ဝိ/-)တိုကို (၂၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံ 

ေငွများ ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- ြမဝတီခိုင်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ြမဝတီ(၃)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲလမ်းသွယ်၊ ေတာင်တန်း 

ဘုန်းကီးေကျာင်း အေနာက်ဘက်တွင် မီးေလာင်ကမ်းမ 

ေကာင့် လူေနအိမ်(၁၂)လုံး လုံးဝပျက်စီးခ့ဲရာ အဆုိပါ ေဘးသင့် 

ြပည်သူများအတွက် အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖုိးေငွ (၆၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆန်ရိကာဖုိးေငွ (၉၂,၄၀ဝိ/-) တိုကုိ (၂၆-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ေန 

တွင် ေထာက်ပ့ံေငွများ ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ဘားအံခုိင်၊ ဘားအံမိနယ်၊ ေနာင်ပလိန်ေကျးရွာ  

အုပ်စု၊ ေနာင်ဖါလဲေကျးရွာ၌ မုိးသည်းထန်စာွရွာသွနး်ပီး၊ 

ေလြပင်းတိုက်ခတ်မေကာင့် ေနအိမ်(၁)လုံး တစ်စိတ် 

တစ်ပုိင်းပျက်စီးခဲ့ရာ အိမ်ေဆာက်စည်းဖုိးေငွ (၅၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆန်ရိကာဖုိးေငွ(၁၈,၉၀ဝိ/-) တုိကုိ (၁၀-၁၂-၂၀၂၂)  
၁၇ 



 

 

ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံ ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- မိတ်ခိုင်၊ ကန်းစုမိနယ်၊ ကံေမာ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ကံေမာ်ေကျးရွာ၌ ေလြပင်းတုိက်ခတ်မေကာင့် ေနအိမ် 

(၁)လုံး လုံးဝပျက်စီးခဲ့ရာ အဆိုပါ ေဘးသင့်ြပည်သူများ 

အတွက် အိမ်ေဆာက်ပစည်းတန်ဖုိးေငွ (၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆနရိ်ကာဖုိး (၁၁၂,၆၀ဝိ/-)တိုကုိ (၂-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ေန 

တွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- မိတ်ခိုင်၊ ကန်းစုမိနယ်၊ အေနာက်စူလာကန်း  

အေနာက်ေြမာက် (၉၁) မုိင်ခန်အကွာ၌ ဘဂလားေဒ့ရ်ှ 

ိုင်ငံမှ အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံသို သွားေရာက်မည် ေလှတစ်စီး 

နစ်ြမပ်ေနသြဖင့် တပ်မေတာ်(ေရ)မှ ကယ်ဆယ်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ မိတ်ခုိင်ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည် အဆုိပါဘဂါလီလူမျိး(၁၅၄)ဦးအတွက် ကျားလုံချည် 

(၁၀၆)ထည်၊ မ လုံချည(်၄၈)ထည်၊ တဘက်(၁၅၄)ထည်၊ 

ဆပ်ြပာ (၁၅၄) ေတာင့် ှင့် တီရှပ်(၁၅၄)ထည်တိုအား 

(၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစခံိုင်၊ 

ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ အုန်းေချာေကျးရွာအုပ်စု၊ နားေဋာင်းကျ 

ေကျးရွာတွင် မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့် ေနအိမ်(၁)လုံး 

လုံးဝပျက်စီးခ့ဲရာ အိမ်ေဆာက်ပစည်းတန်ဖုိးေငွ(၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆန်ရိကာဖုိးေငွ(၄,၂၀၀)ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း(၁၇)မျိး 

တုိကုိ (၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ေညာင်ဦးခုိင်၊ ေညာင်ဦး 

မိနယ်၊ မင်းနန်းသူေကျးရွာအုပ်စု၊ မင်းနန်းသူေကျးရွာ 

တွင် မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့် ေနအိမ်(၁)လုံး လုံးဝ 

ပျက်စီးခဲ့ရာ အိမ်ေဆာက်ပစည်းတန်ဖုိး ေငွ(၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆန်ရိကာတန်ဖုိးေငွ(၁၄,၇၀ဝိ/-)ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း 

(၁၇)မျိးတိုကို (၅- ၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံေပး  

အပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ် 

(ဂ)ရပ်ကွက်တွင် ေဝယံေကျာ ် ဘုန်းကီးေကျာင်းတွင် 

မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ပျက်စီးခ့ဲရာ 

ေကျာင်းေဆာက်ပစည်းတန်ဖုိးေငွ(၅၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာ 

ဖုိးေငွ (၇၉,၈၀ဝိ/-) တုိကုိ (၇-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ စကုိင်မိနယ်၊ မုံပင် 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကံကီးေကျးရွာတွင် မီးေလာင်ကမ်းမ 

ေကာင့် ေနအိမ်(၁)လုံး လုံးဝပျက်စီးခဲ့ရာ အိမ်ေဆာက် 

ပစည်းတန်ဖုိးေငွ (၂၅၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖုိးေငွ (၁၂,၆၀ဝိ/-) 

တုိကုိ (၁၂-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းမိနယ်၊ ဝါတုိး 

ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မေလးကားလမ်းေဘးတွင် မီးကမ်း 

ေလာင်မေကာင့် လူေနအိမ်(၁)လုံး တစ်စိတတ်စ်ပုိင်း 

ပျက်စီးခ့ဲရာ ဆနရိ်ကာဖုိးေငွ(၁၀,၅၀ဝိ/-)၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

ပစည်း(၁၇)မျိးတုိကုိ (၁၁-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံ   

ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းမိနယ်၊ 

သစ်ဆံ ု ကီးေကျးရွာတွင် မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့ ် 

ေနအိမ်(၁)လုံး တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းပျက်စီးခဲ့ရာ အိမ်ေဆာက် 

ပစည်းတန်ဖုိး ေငွ(၅၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖုိးေငွ(၄,၂၀ဝိ/-) 

တိုကို (၁၃-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပ် 

ခ့ဲပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူ 

များသည် မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန ်မိနယ် 

ရိှ ဘုရားေစတီ (၃၈)ဆူမှ စိန်ဖူးေတာ်များ ေြမခြခင်း၊ 

၁၈ 



 

 

စိန်ဖူးေတာ်ေစာင်းြခင်း၊ ဓမာုံ(၂)ံု မျက်ှာကျက်ပျက်စီး 

ြခင်းှင့် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း(၁)ေကျာင်း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း 

ပျက်စီးခ့ဲရာ ေကျာင်းေဆာင်ပစည်းတန်ဖုိးေငွ (၅၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆန်ရိကာဖုိးေငွ(၁၃၈,၆ဝဝိ/-)တုိကုိ (၁၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေန 

တွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခုိင်၊ ေပျာ်ဘွယ် 

မိနယ်၊ ေညာင်ကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေလသာကုန်းေကျးရွာ 

တွင် မီးကမ်းေလာင်မေကာင့် ေနအိမ်(၁)လံုး လံုးဝပျက်စီး 

ခဲ့ရာ အိမ်ေဆာက်ပစည်း တန်ဖုိးေငွ(၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ဆနရိ်ကာဖိုးေငွ(၆,၃၀ဝိ/-)တိုကို (၂၁-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ေန 

တွင် ေထာက်ပ့ံေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 (၇-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် သန်လျင်ခုိင်ဦးစီးမှးံုးမှ 

တာဝန်ရှိသူများသည် သန်လျင်ခိုင်၊ သံုးခွမိနယ်၊ 

ေဇာတိကေကျးရွာရှိ Cyclone Shelter တွင် မုန်တုိင်း 

သဏာန်တူ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ခန်း ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရှိသူ  

များသည် ုိင်ငံဝန်ထမ်းတကသုိလ(်ေအာက်ြမန်မာြပည်)  

၌ အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သူဝန်ထမ်း   

စီမံခန ်ခွ ဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း၊ အမှတ်စ်(၉)မှ 

သင်တန်းသူ/ သင်တန်းသားများအား သဘာဝေဘး 

အရာယ်စီမံခနခ်ွဲမဘာသာရပ်ကုိ (၁၃-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ေန 

တွင် ေဆွးေွးပုိချခဲ့ပါသည်။

 

 

 

 
၁၄-၁၂-၂၀၂၂                 ေနြပည်ေတာ် 

 လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီး 

 ဌာန၏ အိမ်ေထာင်စုလူဦးေရစာရင်းများ မှန်ကန်မရိှေစေရး  

ေြမြပင်ကွင်းဆင်း စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် မသန်စွမ်းမ 

အမျိးအစားအလုိက် ထည့်သွင်းေကာက်ယူုိင်ေရးအတွက် 

(၁၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစာရင်း 

ေကာက်ယူေရးဗဟုိအဆင့် နည်းြပသင်တန်းတွင် ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစည်သူဝင်း (န်ကားေရးမှး) 

မသန်စွမ်းမဆိုင်ရာ ေဝါဟာရအသုံးအန်းများ၊ ေဆာင်ရန်၊ 

ေရှာင်ရန်များှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ၊ မသန်စွမ်းမ (၅) 

မျိးစာရင်း ေကာက်ယူုိင်ေရးအတွက် မသန်စွမ်းမ တစ်ခု 

ချင်းအလုိက် အနက်အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိချက်များအား ရှင်းလင်း 

ပုိချခ့ဲပါသည်။ 

ေဘးအနရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခဲွမုဦးစီးဌာနမှ ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ခနး်ေဆာင်ရွက်မု 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခဲွ်မုဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရပ်ေဆွးေနွးပို့ချမုသတင်း 

လူဝင်မုကီးြကပ်ေရးနှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန၏ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစာရင်းေကာက်ယူေရး ဗဟိုအဆင့် 
နည်းြပသင်တန်းတွင ်မသန်စွမ်းမု(၅) မျuိးေကာက်ယူနိုင်ေရး သင်တန်းပုိ့ချြခင်း 

၁၉ 



 

 

 

 

 

လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ ်ေရးှင့် ြပန်လည် ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ြပန်လည်ထူေထာင် ေရးဦးစီးဌာန၊ 

မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများ ြပနလ်ည် ထူေထာင်ေရးစခန်း 

(လားိး)၌          (၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေန၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ 

အချန်ိ တွင် စခန်းအေြခြပ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး သင်တန်း 

(အမျိးသား) အမှတစ်် (၂/၂၀၂၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနား ကုိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

 
အခမ်းအနားတွင် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မူးယစ်ဌာနခဲွမှ န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်စွာက 

ြမန်မာိုင်ငံအေနနဲ မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာကို 

အမျိးသားေရးတာဝန် တစ်ရပ်ေနြဖင့် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက် 

ေနပါေကာင်း၊ မူးယစ် ေဆးဝါးထိန်းချပ်ေရးအတွက် 

ကုလသမဂ လက်ေအာက်ခံ အဖဲွအစည်းများ၊ ိုင်ငံတကာ 

ှင့် ေဒသတွင်းအဖွဲအစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမအဖွဲအစည်းများ ှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

မူးယစ ်ေဆးဝါးပေပျာက်ေရးလုပ်ငန်းအား အေကာင်ထည် 

ေဖာေ်ဆာင်ရွက် လက်ရိှသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကို 

ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများအရာယ် တားဆီး 

ကာကွယေ်ရး ဗဟုိအဖဲွတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယေ်ရး 

ှင့် ြပန်လည် ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနမှ အဖဲွဝင် 

အြဖစ်ပါဝင်ပီး “မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲ 

ေစေသာ ေဆးဝါးများအရာယ်တားဆီး ကာကွယ် ေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းအဖဲွ (၁၁)ဖဲွ အနက် “ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးအဖဲွ” 

တွင် ဥက တာဝန်ကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊  

ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းစ(်၅)ရပ်အနက် မူးယစ် 

ေဆးြဖတ်ပီးသူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းရပ် 

အား အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရွက်လက်ရိှပီး 

မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီး သူများြပန်လည် ထူေထာင်ေရး 

စခန်းများ ဖွင့်လစှ်၍ ေဆာင်ရွက်လက်ရိှပါေကာင်း၊ 

အဆိုပါစခန်းများတင်ွ စခန်းအေြခြပ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရး သင်တန်းများ၊ ရပ်ရာွအေြခြပြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပီး သင်တန်းသား 

များ လက်ခြံခင်း၊ သင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်ေရး အချက် 

အလက်များ ေကာက်ယူြခင်း၊ ုပ်ပုိင်း/ စတ်ိပိုင်းဆိုင်ရာ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးြခင်း၊ သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ပညာရပ်များသင်ကားေပးြခင်း၊ ရပ်ရာွလူထ ု အသုိင်း 

အဝုိင်းတွင်း ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ုိင်ေရးအတွက် 

ေနာက်ဆက်တွ ဲ ေစာင့်ေရှာက်မများကုိ ေဆာင်ရွက်ေပး 

လျက် ရိှပါေကာင်း၊မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် မူးယစ်ေဆးစွဲသည့် 

လူမဒုကခံစားေနရသူများကုိ   ြပန်လည် ထူေထာင်ေပး 

ြခင်းြဖင့် ပိုမုိေကာင်းမွန်သည့်ဘဝ ရရှိေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်လက်ရိှပါေကာင်း၊ မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီး 

သူများ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးသင်တန်းတွင် 

တက်ေရာက်လက်ရှိသည့် သင်တန်းသားများအေနြဖင့် 

မူးယစ်ေဆးြဖတ်ြပီးသူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစခန်း(လားရိုး) ၏ 

စခန်းအေြခြပu ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးသင်တန်း(အမျuိးသား) အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၂)ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကျင်းပ 

၂၀ 



 

 

သင်တန်း ကာလအတွင်း သင်တနး်စည်းကမ်းများအား 

လိုက်နာပီး ပုိချသည့်ဘာသာရပ်များအေပ တန်ဖုိးထား 

သင်ယူေစလုိပါေကာင်းှင့်စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ ဘဝသစ်ြဖင့် 

တိုင်းြပည်အကျိး၊ ုိင်င့ံအကျိးကုိ သယ်ပိုးထမ်းေဆာင် 

ိုင်သည့် သားေကာင်းရတနာများြဖစေ်အာင် ကိးစား 

ေဆာင်ရက်ွသွားကရန် ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍လားိးမိ၊အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး

ဦးစီးဌာန၊ဒုတိယခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးဦးေကျာ်ေအာင်ဆန်း 

က မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာသည် ြပည်သူများ၏ 

ကျန်းမာေရး၊  လူမေရး၊  အေြခခံ  စီးပွားေရးများကုိ 

ထိခုိက်ပျက်စီး ေစုိင်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် 

မူးယစ ် ေဆးဝါး ြပဿနာကုိ  ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် 

အမျိးသားေရးတာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့်  ဆက်စပ် ဌာန 

များမှ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပီး  ကုလသမဂ 

လက်ေအာက်ခ ံ အဖဲွအစည်းများ၊  ိုင်ငံတကာှင့် 

ေဒသအတွင်း အဖဲွအစည်းများ၊  အစိုးရမဟုတ်သည့် 

အဖဲွအစည်းများ၊  အရပ်ဖက် လူမအဖဲွအစည်းများှင့် 

လည်း  နည်းလမ်း အမျိးမျိး၊  ကအမျိးမျိးတွင် 

တက်ကွစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျကရ်ှိပါေကာင်း၊ 

သင်တန်း သားများ   အေနှင့်လည်း   ြကံေတွခ့ဲရသည့် 

မူးယစေ်ဆးဝါးဆုိးကျိးများကုိ သင်ခန်းစာယူပီး  ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးသင်တန်းမှ  သင်ကားေပးေသာ  သက်ေမွး 

ပညာများကုိ အေြခခံ၍ လူမဘဝ ဖံွဖိးတိုးတက်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

 
အဆိုပါ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသုိ ဌာန 

ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဖက ် မိတ်ဖက်မှ 

တာဝန်ရှိသူများ၊ လူမေရးအသင်းအဖွဲှင့် သတင်းမီဒီယာ 

များ၊ သင်တန်းနည်းြပများှင့် သင်တန်းသားများ၊  

စုစုေပါင်း (၅၀)ဦးခန် တက်ေရာက်ခ့ဲပါေကာင်း သတင်း 

ရရိှပါသည်။ 

 

 
၂၁ 


