
  

 

 

 
 
၂၀၂၃ ခုစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်ေန         ေနြပည်ေတာ် 

 ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသမီးေရးရာအဖဲွချပ် (၁၉)ကိမ် 

ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားကို 

ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသမီး 

ေရးရာအဖွဲချပ် (ံုးချပ်)၊ သီရိရတနာခန်းမ၌ကျင်းပရာ 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ် ဂုဏ်ထူးေဆာင် 

နာယက ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပေ်ရးေကာင်စ ီ ဥက၊ 

ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ၏်ဇနီး ေဒကကလ ှတက်ေရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ 

 အခမ်းအနားသို ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကများ ြဖစ် 

သည့် ေဒခင်သက်ေဌးှင့် ေဒသန်းသန်းွယ်၊ ြမန်မာ 

ိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာအမျိးသမးီေကာ်မတီ ဥက၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး၊ ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့် 

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွချပ်ဥကှင့် ဗဟုိအလုပ်အမေဆာင်အဖွဲဝင်များ၊ 

ဒုတယိေခါင်းေဆာင်များ၊ လုပ်ငန်းအဖဲွခဲွေခါင်းေဆာင်များ၊ 

အတွင်းေရးမှးများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွ ဥကဌှင့် 

အတွင်းေရးမှးများ၊ြမန်မာုိင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက် 

ေရးအသင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသမီးှင့်ကေလးသူငယ်များ 

ဘဝြမင့်တင်ေရးအသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း 

နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချuပ်ေရးေကာင်စီဥက္က နိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချuပ်၏ဇနီး ြမန်မာနိုင်ငံအမျuိးသမီး ေရးရာအဖဲွ့ချuပ် 
ဂုဏ်ထူးေဆာင် နာယက  ေဒါ်ြကူြကူလှ ြမန်မာနုိင်ငံအမျuိးသမီးေရးရာ အဖဲွ့ချuပ် (၁၉)ကိမ်ေြမာက် နှစ်ပတ်လည် 

အစည်းအေဝး ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားတက်ေရာက်ြခင်း 



 

 

ှင့် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာနတိုမှ တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်  

ခဲ့ကသည်။  

 
 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်က 

၁၉၉၅ ခုှစ် ေဘဂျင်းေကညာစာတမ်းအရ အမျိးသမီးများ 

အား ကစံုလုပ်ငန်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပါဝင်ခွင့် ရရှိ 

ေစဖိုနဲ အမျိးသမီးများရဲ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားေရး၊ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေစေရးတိုအတွက် ိုင်ငံေတာအ်ဆင့်လုပ်ငန်း 

ယရားြဖစတ်ဲ့ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆိုင်ရာအမျိးသမီးေကာ်မတီ 

ကုိ ၁၉၉၆ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၃) ရက်ေနမာှ ဖွဲစည်းခဲ့ပါ 

ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်အေနနဲ 

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတီမှာ အဖွဲဝင် 

အြဖစ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ/ီ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ 

ခုိင်/ မိနယ်အသီးသးီမှာ ဖဲွစည်းထားတဲ့ အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီများမှာလည်းတက်ကွစွာပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆုိင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတရဲီ 

လုပ်ငန်းယရားကုိ ပိုမုိအသက်ဝင်ေစကာ လုပ်ငန်းတာဝန် 

များ ထိေရာက်ကျယ်ြပန်စွာ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီအေနနဲ ုိင်ငံေတာက် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတ့ဲ 

ကျား၊ မ တန်းတညီူမေရးနဲ အမျိးသမီးများအား ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းနဲ စွမ်းပကားြမင့်တင်ြခင်း လုပ်ငန်းစ် 

များနဲ ပတ်သက်ပီး ုိင်ငံတကာအဆင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာေ်ဆာင်ရွက်မအေနနဲ အမျိးသမီးများအား နည်းမျိးစံု 

ြဖင့် ခဲွြခားမပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်းနဲ 

၂၀၁၅ ခုှစ်မှာ ကုလသမဂကချမှတ်ခဲ့တဲ့ စ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံဖိးမပန်းတိုင်များစတဲ့ ိုင်ငံတကာလုပ်ငနး် အစီအစ် 

များကုိ ုိင်ငံေတာ်ရဲမူဝါဒှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 
 ၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၅) ရက်ေနမ ှ (၁၇) 

ရက်ေန အထိ ကျင်းပခ့ဲတဲ့ (၁၇) ကိမ ်ေြမာက် အာဆီယံ 

လူမဝန်ထမ်းင့်ှ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ဆုိင်ရာအဆင့်ြမင့် 

အရာရိှကီးများ အစည်းအေဝးနဲ ဆက်စပ် အစည်းအေဝး 

များ ကျင်းပစ် ကာလအတွင်း ချးီြမင့်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ 

လူမဝန်ထမ်းင့်ှ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဆိုငရ်ာ ထူးခန်ဆုကုိ 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်က အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ ေကျးလက်ေန အမျိးသမီးများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံချက်က ထုိက်ထုိက်တန်တန် ရရှိ 

ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်း၊ အမျိးသမီး 

များ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) (NSPAW) Phase 1 

ပါ လုပ်ငန်းစ်များြဖစ်တဲ့ အမျိးသမီး များနဲ ပညာေရး၊ 
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ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ မီဒီယာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ 

အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မ၊ အေရးေပ 

အေြခအေနနဲ ပဋိပကေဒသအတွင်းရိှ အမျိးသမီးများ 

အတွက် လုပ်ငန်းရပ်များ ေဆာင်ရက်ွေပးလျက်ရိှရာမှာ 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်နဲလည်း ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှတာကုိ သိရိှရတဲ့ အတွက် 

လိက်လိက်လဲှလှဲ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းေြမာက်မိပါေကာင်းှင့် 

အမျိးသမီးများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသား 

အဆင့် မဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၃-၂၀၃၂) NSPAW Phase 2 

ေရးဆဲွေရးကုိ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားရမှာြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 
 ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ တံုြပန်ေရး 

လုပ်ငန်းစ်များမှာလည်း သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ 

ဝန်ထမ်းများနဲအတူ ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီ/ 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရိှ ေစတနာ့ ဝန်ထမ်းများ၊ 

ပရဟိတအဖဲွအစည်းများ၊ ြမန်မာုိင်ငံ အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွချပ်တိုနဲ ပူးေပါင်းပီး ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ အသိပညာ 

ေပးြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပိုး စစ်ေဆးသည့် 

ေနရာများ၊ ကာကွယေ်ဆးထိုးြခင်း လုပ်ငန်းစ်များမှာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့မများကိ ုအထူးေလးစား အားရဖွယ် 

ေတွရှိရပါေကာင်း၊ အမျိးသမီးများဖွံဖိး တုိးတက်ေရး 

အတွက် အာဆီယံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် 

လူမဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ေကာ်မတီအဖဲွဝင် အစုိးရမဟုတ်တဲ့ 

အဖဲွအစည်းများရဲ အခန်းကဟာ များစွာ အေရးပါတာ 

ြဖစ်လုိ ေရှလုပ်ငန်းစ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာမှာ ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိးသမီး 

ေကာ်မတီနဲအတူ အားလံုးဝုိင်းဝန်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် 

သွားကရန် တုိက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ်မှ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ေကျးလက်ေဒသ 

အမျိးသမီးများ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးမှတ်တမ်းဗီဒီယုိကုိ 

ကည့် အားေပးခ့ဲကသည်။ 

 
ဆက်လက်၍ ေကျးလက်ေဒသအမျိးသမီးများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံချက်၊ ေကျးရွာများအား ဆုချးီြမင့် 

ြခင်း အစီအစ်ကုိ ဆက်လက်ြပလုပ်ခဲ့ရာ ဂုဏ်ထူးေဆာင် 

နာယက ေဒကကလှက လမ်းြခံမှင့်စွမ်းေဆာင်မ 

အေကာင်းဆံုးဆုတွင် ပထမဆုရ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

ဒုတိယဆုရ မေကွးတိုင်ေဒသကီး၊ တတိယဆုရ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ှင့် အထူးဆုရ ချင်းြပည်နယ်ှင့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုမှ ကိုယ်စားလှယ်များကုိ 

လည်းေကာင်း၊ ဂုဏ်ထူးေဆာငန်ာယက ေဒခင်သက်ေဌးက 

လမ်းြခံမ အေကာင်းဆံုးဆုတွင် ပထမဆုရ ကချင် 

ြပည်နယ်၊ ဒုတိယဆုရ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ 
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တတိယဆုရ မွန်ြပည်နယ်ှင့် အထးူဆုရ ေနြပည်ေတာ် 

ေကာင်စီနယ်ေြမတိုမှကုိယ်စားလှယ်များကုိလည်းေကာင်း၊ 

ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက ေဒသန်းသန်းွယက်စွမ်းေဆာင် 

မအေကာင်းဆံုးဆုတွင် ပထမဆုရ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 

ဒုတိယဆုရ ကရင်ြပည်နယ်၊ တတိယဆုရ ရခုိင် 

ြပည်နယ်ှင့် အထူးဆုရ ကယားြပည်နယ်ှင့် တနသာရီ 

တိုင်းေဒသကီးတိုမှ ကုိယစ်ားလှယ်များကုိ လည်းေကာင်း၊ 

နာယက ေဒနီနီဝင်းက စ်ဆက်မြပတ်စွမ်း ေဆာင်မ 

အေကာင်းဆံုးဆုတွင် ပထမဆုရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ဒုတိယဆုရ ရှမ်းြပည်နယ်၊ တတိယဆုရ မွနြ်ပည်နယ်ှင့် 

အထးူဆုရ မေလးတိုင်းေဒသကီးတိုမှ ကိုယ်စားလှယ် 

များကုိလည်းေကာင်း အသီးသီး ေပးအပ်ချးီြမင့်ခဲ့ကသည်။ 

 
ထုိေနာက် ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယက ိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီဥက ုိင်ငံေတာ် ဝန်ကီးချပ်၏ဇနီး 

ေဒကကလှှင့် ဂုဏ်ထူးေဆာင်နာယကများြဖစ်သည့် 

ေဒခင်သက်ေဌးှင့် ေဒသန်းသန်းွယ်တိုသည် အခမ်း 

အနားသုိ တက်ေရာက်လာကသူများှင့်အတ ူ စုေပါင်း 

မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံိုက်ပီး ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသမးီေရးရာ 

အဖဲွချပ်၏လပ်ရှားေဆာင်ရွက်မ မှတ်တမ်းဓါတ်ပံုများကို 

လှည့်လည် ကည့်ကသည်။ 

ယင်းေနာက် ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာ 

 
 

အဖဲွချပ် (၁၉) ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး  

ေနလယ်ပုိင်း (ပထမပိုင်းအစီအစ)်ကုိ ဆက်လက်ကျင်းပ 

ရာ ြမနမ်ာုိင်ငံ အမျိးသမီးေရးရာအဖဲွချပ ် ဥက 

ေဒါက်တာသက်သက်ဇင် က အမှာစကားေြပာကားပီး 

သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက်ွသည်။ ဆက်လက်၍ 

ေနြပည်ေတာ်/တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွများက (၂)ှစ်တာ ကာလ အတွင်းေဆာင်ရွကခ်ျက် 

များကုိ တင်ြပကပီး တင်ြပချက်များအေပ သဘာပတိမှ 

ြပန်လည်သံုးသပ် ခဲ့သည်။ 

 ဆက်လက်၍ အစည်းအေဝး ေနလယ်ပုိင်း 

(ဒုတိယပိုင်းအစီအစ်) ကုိ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဒုတိယ 

ဥက-၁ ေဒတင်တင်လတ်က သဘာပတိအြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ပီးတုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ ်အမျိးသမီးေရးရာ 

အဖဲွများ က (၂) ှစ်တာကာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ချက် 

များကုိ တင်ြပ ကရာ တင်ြပချက်များအေပ သဘာပတိမှ 

ြပန်လည ် သုံးသပ်ခဲ့ေကာင်းှင့်  အဆုိပါှစ် ပတ်လည် 

အစည်းအေဝးကုိ ၂၀၂၃ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၆)ရက်ေနမှ 

(၁၇)ရက်ေန အထိ (၂)ရက်တာ ကျင်းပသွားမည်ဟု 

သတင်းရရှိပါသည်။ 
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၂၀၂၃ ခုစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန         ေနြပည်ေတာ် 

ြပည်ပသင်တန်း၊ အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲှင့် 

အစည်းအေဝးများ တက်ေရာက်ခ့ဲေသာ အရာထမ်း/ 

အမထမ်းများမှ အေတွအြကံများ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း 

အစီအစ်ကုိ ယေနနံနက်ပိုင်းတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ ်

ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ စုေပါင်း 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ရာ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်၊ အမဲတမး်အတွင်းဝန်၊ 

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ 

ှင့် ဝန်ကီးံုးှင့် ဦးစီးဌာနများမှ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ 

တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 

အဆိုပါ အေတွအြကံရှင်းလင်းြခင်းအစီအစတွ်င် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားရာ 

တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ြပည်ပခရီးစ်များ 

အနည်းငယ်ရပ်တန်ေနချန်ိတွင် ဝန်ကီးဌာန၏ Core 

Functions များကုိ ပုိမိုအားစုိက်ေဆာင်ရွက်ုိင်ခ့ဲပါ 

ေကာင်း၊ ၂၀၂၂ခုှစ် အတွင်း ြပည်ပခရီးစ်များရှိလာပီး 

ဝန်ကီးဌာနအတွင်း အရာထမ်း (၇၀)ဦး၊ အမထမ်း(၁၀)ဦး၊ 

စုစုေပါင်း(၈၀)ဦးတိုသည် ေတာင်ကုိရီးယားုိင်ငံ၊ ဂျပန်ုိင်ငံ၊ 

မေလးရှားိုင်ငံ၊ အင်ဒုိနီးရှားိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ၊ 

လာအိုိုင်ငံ၊ ကေမာဒီးယားုိင်ငံအစရိှသည့် ုိင်ငံများသုိ 

ခရီးစ်(၃၄)ကိမ် သွားေရာက်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့် ြပည်ပပညာသင်ေစလတ်ြခင်းကိစရပ်များ 

ကုိ အားေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊ Life Long Learning 

အေနြဖင့် လုပ်ငန်းခွင်သင်ကားေရးသာမက ြပည်ပ 

ြပည်ပသင်တန်း၊ အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပွဲနှင့် အစည်းအေဝးများ တက်ေရာက်ခ့ဲြပီး ြပနလ်ည်ေရာက်ရိှလာသည့် 
အရာထမ်း/အမုထမ်းများမှ အေတွ့အြကံuများ ရှင်းလင်းတင်ြပသည့် အစီအစဉ်ြပuလုပ်ြခင်း 
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အစည်းအေဝးများ၊ ညီလာခံများ တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့် 

သင်ယူရမှာြဖစ်ပါေကာင်း၊ မဟာဘွဲ၊ ပါရဂူဘဲွ တက်ေရာက် 

သူများအေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ်ှင့်ဌာနအေပတွင် သစာရှိရန် 

ှင့် ဌာနကုိ ြပန်လည်အကျိးြပရမှာ ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် 

တက်ေရာက်လာသူများအေနြဖင့် အေတွအြကံများ 

ဖလှယ်မေဝြခင်း အစီအစ်တွင် ဗဟုသုတများ တုိးပွားေစ 

ေရး ေသချာမှတ်သားပီး သိရှိလိုသည်များကုိ ေဆွးေွး  

ေမးြမန်းကပါရန ်ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ အေတွအြကံရှင်းလင်းြခင်းအစီအစ်  

ပထမပုိင်းအစီအစ်ကုိ (၁၈-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

လည်းေကာင်၊ ဒုတိယပုိင်းအစီအစ်ကုိ (၂၀-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင်လည်းေကာင်း ကျင်းပခ့ဲပီး စုစုေပါင်း 

အရာထမ်း (၁၁)ဦးတိုက ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာများ 

ြပန်လည ်ရှင်းလင်းမေဝခ့ဲကကာ တက်ေရာက်လာသူများ 

မှ ေမးခွန်းများေမးြမန်းြခင်း၊ မိမိတိုဌာနအလုိက် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် အြကံြပချက်များ 

ေဖာ်ထတ်ုအြကံြပြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 
၂၀၂၃ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်ေန          ေနြပည်ေတာ ်

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန် ခွဲမဦးစီးဌာနက  

ေရးဆဲွထားရိှေသာ Myanmar Disaster Alert (MDA) 

မိုဘိုင်းအပလီေကးရှင်း မိတ်ဆက်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်း 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းှင့် စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာအလုပ်ံု 

ေဆွးေွးပဲွရလဒ်များ တင်ြပြခင်းအစီအစ်ကုိ (၂၅.၁.၂၀၂၃) 

ရက်ေန မွန်းလွဲပုိင်းတွင် ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ 

ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ 

လူမဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယေ်ရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

Myanmar Disaster Alert (MDA) Mobile App မိတ်ဆက်ြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ြခငး်နှင့် 
စီမံခန့်ခဲွမုဆုိင်ရာ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲ ရလဒ်များ တင်ြပသည့်အစီအစဉ် ြပuလုပ်ြခင်း 
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ဝန်ကီးဌာန၊ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ၊  န် ကားေရးမှးချ ပ်များ ၊  

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ န်ကားေရးမှးများှင့် 

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ဦးစီးမှးများ 

တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။  

အခမ်းအနားတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက 

သဘာဝေဘးတစ်ခုြဖစ်လာပါက ယင်းေဒသရှိ ြပည်သူများ 

သည် ပထမဦးဆုံး တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ရသူများြဖစ်သည့် 

အတွက် သဘာဝေဘး တစ်ခခုျင်းစီ၏ အသိပညာ၊ 

ဗဟုသုတများရှိေနရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ယေနကာလသည် 

သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာေခတ်ြဖစ်ပီး ြပည်သူများ 

အကားတွင်လည်း အသုံးြပရန် လွယ်ကူလာသည့် အချနိ် 

တွင် ယခုကဲ့သိုနည်းပညာကိုအသံုးြပပီး ြပည်သူကုိ 

အသိပညာေပးုိင်ရန်အတွက် MDA မုိဘိုင်းအပလေီကးရှင်း 

ကုိ ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 
မုိးေလဝသှင့်ဇလေဗဒ န်ကားမဦးစီးဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်သည့် ကိတင် သတိေပးချက်များကိ ု ြပည်သူ 

လူထုထ ံ အချနိမ်ီ ေပးပုိုိင်ရန်ှင့် ြဖစ်လာမည့် 

ေဘးအရာယ်ှင့် စပ်လျ်းပီးထိခုိက်မ အနည်းဆံုးြဖစ် 

ေအာင် အလွယ်ကူဆံုး နည်းစနစြ်ဖင့် အသိေပးုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်ထားပါေကာင်း၊ အပလီေကးရှင်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

၌ အြဖစ်များေသာ သဘာဝေဘး (၉)မျိးှင့်စပ်လျ်းပီး 

ေဆာင်ရန်/ ေရှာင်ရန်အချက်များကုိ ေလ့လာုိင်ရန် 

လက်ကမ်းစာေစာင်များှင့် ဗီဒီယုိဖိုင်များကုိပါ ထည့်သွင်း 

ေပးထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 
သုံးစွဲသူများအတွက် အသုံးဝင်အကျိးရိှေစမည့် 

အပလီေကးရှင်း တစ်ခု ြဖစ်သည့်အတွက် ြပည်သူလူထုထံ 

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်ေရာက်ရှိပီး အသုံးြပုိင်ေစေရး တိုင်း 

ေဒသကီး/ြပည်နယ်များအလုိက် ဆက်လက်ြဖနေ်ဝေပးရန် 

တိုက်တွန်း ေြပာကားလိုေကာင်းှင့် ှစ်ရက်တာြပလုပ်ခ့ဲ 

သည့် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းှင့် စီမံခန်ခဲွမ 

ဆိုင်ရာအလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ေထာက်ပံ့ပစည်းများစီမခံန်ခဲွြခင်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရး ေထာက်ပံ့မ လုပ်ငန်းလမ်းနေ်ရးဆဲွြခင်း၊ ဇာတ်တိုက် 

ေလ့ကျင့်ေဆာငရွ်က်မ လုပ်ငန်းလမ်းန်ေရးဆွဲြခင်းများ 

ကုိ ေဆွးေွးေဖာ်ထတ်ုခဲ့ကသည့်အတွက် ဦးစီးဌာန၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ ေအာင်ြမင်တုိးတက်ေရး၊ ြပည်သူ 

အတွက် အေကာင်းဆံုးဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ေရးတုိအတွက် 

ယခင်ကထက် ပိုမုိသင့်ေလျာ်ေကာင်းမွန်ေသာ နည်းလမ်း 

ေကာင်းများ ထွက်ရှိလာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 

ဝန်ထမး်များ၏ စတ်ိပုိင်းဆိုင်ရာ/ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင် 

ရည်များ ြမင့်မားေအာင်အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် မူဝါဒ 

များ၊ စနစ်များ၊ နည်းလမး်များကုိ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် 

၇



 

 

ဌာန၏လုပ်ငန်း ေအာင်ြမင်တိုးတက်မကုိများစွာ အေထာက် 

အကူြပပီး ခိုင်မာအားေကာင်းသည့် အဖွဲအစည်းတစ်ခု 

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဦးစီးဌာန၏ ပင်မလုပ်ငန်း တစ်ခု 

ြဖစ်သည့် ေထာက်ပ့ံမလုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ပီး 

ေထာက်ပ့ံပစည်းများ ဝယ်ယြူခင်း၊ သုိေလှာင်ုံများတွင် 

ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း၊ ြဖန်ခဲွြခင်းများ စနစ်တကျရိှေစေရး 

အစီအမံများ ချမှတေ်ဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ေကာင်း၊ ေဘးသင့် 

သူများကုိ ေငွေကး၊ ပစည်းများေထာက်ပ့ံမအတွက်လည်း 

တိကျသည့်မူဝါဒများ၊ စနစ်များ၊ ေထာက်ပံ့မလမ်းန်များ 

ချမှတ်ကာ စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ရန်လိုေကာင်း၊ ြပည်သူ 

များအတွက် ထိေရာက်သည့် လက်ေတွေလ့ကျင့် 

ေဆာင်ရက်ွမများြဖစေ်စေရး ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်ခန်း 

လမ်းန်ထွက်ရှိေစေရး ယခုအလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွတွင် အစြပ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် သဘာဝေဘး အသိပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ ပုိမုိထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် 

လုပ်ငန်းတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း၊ ေရှဆက်ေဆာင်ရက်ွရမည့် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အားလံုးစုစည်းညီွတစွ်ာြဖင့် 

ဌာနတိုးတက် ေအာင်ြမင်ေရးတစ်ဦးချင်းစီမ ှ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များှင့်အညီ ဝိုင်းဝန်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်ကရန ် 

လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 
ဆက်လက်၍ MDA မိုဘိုင်းအပလီေကးရှင်း 

ေရးဆဲွေဆာင်ရွက်ခဲ့မ အေြခအေန၊ အသုံးြပပုံှင့် အလုပ်ံု 

ေဆွးေွးပဲွတွင် အဖဲွအလုိက်ေဆးွေွးချက်ရလဒ်များကုိ 

သက်ဆိုင်ရာတုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယဦ်းစီးမှးများက 

ရှင်းလင်း တင်ြပကရာ ေဆွးေွးတင်ြပချက်များအေပ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ၊  အမဲတမး်အတွင်းဝန်ှ င့်  

န်ကားေရးမှးချပ်တိုက ြဖည့်စွက်အြကံြပ ေဆွးေွးခဲ့ 

ကပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုိအပ်ချက်များအေပ 

ေပါင်းစပြ်ဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိ 

ပါသည်။ 

 
၃၀-၁-၂၀၂၃၊                       ေနြပည်ေတာ် 

 လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့ ် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမ 

ဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်သည့် ြမန်မာေဘးအရာယ်  

တံုြပန်ေရးအဖွဲ (MDRT) သင်တန်း အမှတ်စ်(၄)ဖွင့်ပွဲ  

အခမ်းအနားကုိ (၃၀-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စု  

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊  

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ တာဝန်ရိှသူများှင့်တကွ 

ဖိတ်ကားထားေသာ ဧည့်သည်ေတာ်များ၊ သင်တန်းသား 

များက ေနြပည်ေတာ်ရှိ Aureum Palace Hotel ၌ 

လည်းေကာင်း၊ AHA Centre မှ Executive Director       

Mr. Lee Yam Ming ှင့် တာဝန်ရှိသူများက Online မှ 

လည်းေကာင်း တက်ေရာက်ကပါသည်။ 

ြမန်မာေဘးအနရာယ်တံု့ြပန်ေရးအဖဲွ့သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၄)ဖွင့်ပဲွ နှင့် ပဋိပက္ခအတွင်း 
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာအြကမ်းဖက်မု တားဆီးကာကွယေ်ရးနှင့် တံု့ြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရးဆုိင်ရာ 

အမျuိးသားအဆင့်ေကာ်မတီအစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၃)ကျင်းပြခင်း 

၈



 

 

 
 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် ယခုသင်တန်းသည် ကချင်ြပည်နယ် 

အတွက် ဒုတိယအကိမ်ြဖစ်ပးီ MDRT သင်တန်းအေနြဖင့် 

(၄)ကိမ်ေြမာက် ဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရွယခ်ျက်မာှ ကချင်ြပည်နယ် 

၏ သဘာဝေဘးစီမခံန်ခဲွမဆုိင်ရာ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးှင့် ြပည်နယ်အတွင်း သဘာဝေဘး 

အရာယ်များြဖစ်ပာွးလာပါက ြမန်မာေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖဲွှင့် ချတ်ိဆက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး 

တိုအတွက်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမနမ်ာုိင်ငံသည် အာဆီယံ 

သဘာဝေဘးအရာယ်စီမံခနခ်ွဲမေကာ်မတီ (ASEAN 

Committee on Disaster Management-ACDM) ှင့် 

ပူးေပါင်း၍ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခဲွေရးှင့် အေရးေပ 

တံုြပန်ေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံသေဘာတူစာချပ်(AADMER) 

ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှရာတွင် ေဘးအရာယ် 

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမဦးစီးဌာနက ုိင်ငံကုိယ်စားြပဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရက်ွလျက်ရိှပါေကာင်း၊ AADMER အရ အာဆီယံ 

ေဒသတွင်း သဘာဝေဘးအေရးေပတုံြပန်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ကုိ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး အတွက် 

အာဆီယံအေရးေပတံုြပန်ေရးှင့် ဆန်းစစ် ေလ့လာေရး 

အဖဲွ (ASEAN-Emergency Response and Assessment 

Team- ASEAN-ERAT) ကုိ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်တွင် စတင် 

ဖွဲစည်းခဲ့ပါေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ASEAN-ERAT 

သင်တန်းတက်ေရာက်ပီးသူ(၂၂)ဦးရိှပီး အာဆီယံေဒသတွင်း 

ေဘးကျေရာက်မများတွင် ပူးေပါင်းရင်ဆိုင်တံုြပန်ုိင်ရန် 

အသင့်ရှိေနပါေကာင်း၊ ထိုေနာက် ြမန်မာေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖွဲ နည်းြပသင်တန်း(၁)ကိမ်ှင့် ြမန်မာေဘး 

အရာယ် တံုြပန်ေရးအဖဲွ MDRT သင်တန်းအမှတ်စ် (၁)၊ 

(၂)၊ (၃) ကုိ ေနြပည်ေတာ်၌ ေအာင်ြမင်စွာဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီး 

ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် ကချင်ြပည်နယ်မှ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခဲွမ 

လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အရပ်ဘက် 

လူမအဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရဌာနဆုိင်ရာများမှ တာဝန်ရိှသူများ 

စုစုေပါင်းသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ(၁၀၂)ဦးတုိကုိ သဘာဝ 

ေဘးစီမံခနခ်ွဲမလုပ်ငန်းများတွင် ပူးေပါင်း ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် ေလ့ကျင့်သင်ကား ေပးိုင်ခဲ့ပါေကာင်း 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။  

  
ထုိေနာက် AHA Centre မှ Executive Director 

Mr. Lee Yam Ming က AHA Center ှင့် ေဘးအရာယ် 

ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးဌာနတုိ ပူးေပါင်း၍ ြမန်မာေဘးအရာယ် 

တံုြပန်ေရးအဖွဲသင်တန်း (MDRT) သင်ုိးနး်တမ်းကုိ 

ေရးဆွဲထားရှိမအေြခအေနှင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏ သဘာဝေဘး 

တံုြပန ် စွမ်းြမင့်မားေရးအား ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ 

ခန်ခဲွမဦးစီးဌာနှင့်အတူ ဆက်လက်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် 
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ိုင်ေရး လိုအပ်သည့်အရင်းအြမစ်များ ဆက်လက်ရှာေဖွ 

ပံ့ပုိးသွားမည်ြဖစေ်ကာင်း Video Conferencing စနစ်ြဖင့် 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 
ြမန်မာေဘးအရာယ်တံုြပန်ေရး အဖဲွသင်တန်း၊ 

အမှတ်စ် (၄) ကုိ (၃၀-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနမှ (၄-၂-၂၀၂၃) 

ရက်ေနအထ ိဖွင့်လှစ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။  

ဆက်လက်၍ နံနက်ပုိင်းတွင် ပဋိပကအတွင်း 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မတားဆီး ကာကွယ်ေရးှင့် 

တံုြပန်ေဆာင်ရက်ွေရးဆုိင်ရာ အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး (၁/၂၀၂၃) ကုိ ေနြပည်ေတာ်ရှိ  လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးုံး၊ စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခ့ဲရာ 

အစည်းအေဝးသုိ ပဋိပကအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အကမ်းဖက်မတားဆီးကာကွယေ်ရးှင့်တုံြပနေ်ဆာင်ရွက် 

ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီဥက၊ လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ပဋိပက 

အတွင်းလင်ိပုိင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ တားဆီးကာကွယ် 

ေရးှင့် တုံြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် 

ေကာ်မတီ ဒုတယိဥကများြဖစ်ကသည့် ကာကယွ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနတုိမှ ဒုတယိဝန်ကီး 

များ၊ အဖဲွဝင်များ ြဖစ်ကသည့် နယ်စပ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနတိုမှ ဒုတိယဝန်ကီးများ အထူး 

ဖိတ်ကားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစးီပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတယိဝန်ကီး၊ အဖဲွဝင်များ 

ြဖစ်ကသည့် အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ် 

များ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ န်ကားေရးမှးများ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသမီးေရးရာ အဖဲွချပ်ဥကှင့် တာဝန်ရှိ 

သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

 
  အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်က အဖွင့်အမှာ စကားေြပာကား 

ရာတွင် ပဋိပကအတွင်းလိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ 

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့် တံုြပန်ေဆာင်ရက်ွေရးဆိုင်ရာ 

အမျိးသားအဆင့်လုပ်ငန်း စီမံချက်ကာလမှာ ၂၀၂၂ ခုစှ်၊ 

ိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်ေနတွင် တစ်ှစ်ြပည့်ေြမာက်ခဲ့ပီ 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စီမံချက်ကာလ သက်တမ်း တိုးုိင်ေရးှင့် 

တစ်စ်ှတာကာလအတွင်း လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည် 

ေဖာေ်ဆာင်ရွက်မအေနြဖင့် အမျိးသား အဆင့်ေကာ်မတီ 

၏ ုံးအဖဲွဖဲွစည်းြခင်း၊ တုိင်ကားစာများ အကျံးဝင်မရှိ/ 

မရိှ စိစစ်ိုင်ေရးအတွက် ပဋိပကအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အကမ်းဖက်မင့်ှပတ်သက်၍ စိစစ်ရမည့်အချက်များ 

သတ်မှတ်ြခင်း၊  တိုင်ကားရန်နည်းလမ်းများ ြပည်သူသုိ 

အသိေပးြဖန်ေဝိုင်ြခင်း Helpline ဖုန်းနံပါတ် “1566” သုိ 

တိုင်ကားိုင်ြခင်းတို ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ 
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ဝန်ကီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများြဖင့် စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းကုိ (၂)ကိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

အမျိးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် စတတု(၃)လပတ် 

အစီရင်ခံစာကုိ ေရးသားြပစုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း 

ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍     ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ၊   

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်က ပီးခ့ဲသည့်  

အစည်းအေဝး အမှတစ်် ၁/၂၀၂၂ ၏ဆံုးြဖတ်ချက်များ 

အေပ ေဆာင်ရွက်ခဲ့မများ၊ အမျိးသားအဆင့်လုပ်ငန်း 

စီမံချက် ကာလသက်တမ်းတိုးြမင့်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာန/အဖွဲ အစည်းများ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များအား 

တင်ြပေဆွးေွးြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေပ 

အားသာချက်/အားနည်းချက်များအား တင်ြပေဆွးေွးခ့ဲ 

ေကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

 

 

 
၂၀၂၃ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၃၁ရက်            ေနြပည်ေတာ် 

လူမေရးစီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် 

စနစ် (Social Management Information System-SMIS) 

၏ CMIS Software စမ်းသပ်အသံုးြပြခင်းသင်တန်း ဖွင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားကို (၃၁-၁-၂၀၂၃)ရက်ေန နံနက်(၁၀)နာရီ တွင် 

ေနြပည်ေတာ်၊ မဂလာသီရိဟိုတယ်၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ရာ 

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီေဒါက်တာသက်သက်ခိုင် 

တက်ေရာက်အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

လူမုေရးစီမံခန့ခဲွ်မုဆုိင်ရာ သတင်း အချက်အလက်စနစ် (Social  Management Information System-SMIS) ၏ 
CMIS Software စမ်းသပ်အသုံးြပuသည့်သင်တန်း ဖွင့်ပဲွကျင်းပြခင်း 

၁၁



 

 

 
 ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး 

ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင်က အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနအေနနဲ လူမေရးရာ 

ြဖစ်ရပ်စီမံခန်ခွဲမအစီအစ်တွင် လူမေရးရာြဖစ်ရပ်စီမံ 

ခန်ခဲွမစနစ်အရ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်ေသာ 

ကေလးသူငယ်များ၊ လူကုန်ကူးခံရေသာ ကေလးသငူယ် 

များ၊ ဥပေဒှင့်ငိစွန်းလျက်ရိှေသာ ကေလးသူငယ်များ၊ 

ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာှင့် လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာအကမ်းဖက်ြခင်း၊ 

အလွဲသံုးြခင်း၊ လျစ်လျြခင်း၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းခံရေသာ 

ကေလးသူငယ်များ၊ လူကုန်ကူးခံရေသာ ကေလးသငူယ် 

များ အပါအဝင် အထူးေစာင့်ေရှာက်ရန ် လိုအပ်ေသာ 

ကေလးသူငယ်များ၏ အချက်အလက်များအား SMIS 

စနစ်ြဖင့် စမ်းသပ်ြဖည့်သွင်းိုင်ရန်အတွက် တပ်မေတာ် 

သတင်းနည်းပညာဌာနမှ နည်းပညာအြပည့်အဝ အကူအညီ 

ေပး၍ ေရးဆွခ့ဲဲရာ ယခုဆိုရင် Case Management Program 

ေရးဆဲွေဆာင်ရွက်မ (၉၀%)၊ CMIS Software Digital 

Platform အသုံးြပမ (၉၀%) ေရးဆွဲပီးစီးပီး လူမေရးစီမံ 

ခန်ခွဲမဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SMIS) ဟာ 

ဒီေနလို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေအာင်ြမင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါ  

ေကာင်း၊ ကာကယ်ွေစာင့်ေရှာက်မလုိအပ်ေသာ ကေလး  

သူငယ်များအား SMIS စနစအ်တွင်းသုိ ထည့်သွင်းုိင်ရန်  

CMIS Software စနစ်အား စမ်းသပ်အသံုးြပြခင်းဆိုင်ရာ 

သင်တန်းကုိ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ံုးချပ်နဲ ေနြပည်ေတာ ်

ေကာင်စီ၊တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ သင်တန်းသား/သူ 

များအတွက် သင်တန်းဖွင့်လှစြ်ခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှတဲ့ ြပည်သူသုိ 

ဝန်ေဆာင်မေပးတဲ့ လုပ်ငန်းများပိုမုိေကာင်းမွန် ထိေရာက် 

လာေစြခင်း၊ သတင်းအချက် အလက်များ ပိုမုိလံုြခံစိတ်ချ 

ရြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားုိင်ြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲိုင်ြခင်းှင့် များစွာ 

ေသာ အကျိးေကျးဇူးများရရိှမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား 

ခဲ့ပါသည်။ 

 
 ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားသို အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

ွန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယွန်ကားေရးမှးချပ် 

များ၊ ဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ တပ်မေတာ်သတင်း 

နည်းပညာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ုံးချပ၊် ေနြပည်ေတာ ်

ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ သင်တန်းသား/ 

သ ူ စုစုေပါင်း (၆၀)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ပီး၊ သင်တန်းကို 

(၃၀.၁.၂၀၂၃) ရက်ေနမှ (၃.၂.၂၀၂၃) ရက်ေနထိ (၅)ရက်တာ 

ကျင်းပ ေဆာင်ရွက်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၂



 

 

 

 
၂၀၂၃ ခုစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်      ေနြပည်ေတာ်

(၃၁-၁-၂၀၂၃) ရက်ေန ေနလယ်ပုိင်း၌ ၂၀၂၃ ခုှစ်၊ 

(၇၅) ကိမ်ေြမာက် စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေန အခမ်းအနား 

တွင် ဝန်ကီးဌာနကုိယ်စားြပပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကသည့် 

ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပလာေပးအပ်ြခင်း အခမ်းအနားကို 

ဝန်ကီးုံးအစည်းအေဝးခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင် တက်ေရာက် အဖွင့်အမှာ 

စကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ဘိုးဘွားများ၏ ေသွး၊ 

ေခးတိုြဖင့် ရယူခဲ့ေသာ လွတ်လပေ်ရးသည် ယခုဆိုလင် 

(၇၅)ှစ်ေြမာက်ခဲ့ပီြဖစ်ပီး ဂုဏ်ယူစွာြဖင့် ဆင်ွဲခ့ဲရသည့် 

စန်ိရတုလတ်ွလပ်ေရးေန ြဖစခ့ဲ်ပါေကာင်း၊ အထိမ်းအမှတ် 

ြပခန်း၊ ထုိင်ကည့်စစ်ေကာင်း၊ ဂုဏ်ြပယာ်ှင့် စစ်ေရးြပ 

လမ်းေလာက်ရာတွင် ပါဝင်ခ့ဲကေသာ ဝန်ထမ်းများှင့် 

ဝိုင်းဝန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးကပါေသာ ဝန်ကီးဌာနမှ 

အရာထမ်း၊ အမထမ်းများအား ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ဂုဏ်ြပအခမ်းအနား ကျင်းပေပးြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကေသာ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် အများှင့် 

ပူးေပါင်း လုပ်ေဆာင်တတ်ြခင်း၊ မိမကိျရာတာဝန်များကုိ 

ညီညီွတ်ွတြ်ဖင့် လုပ်ေဆာင်တတ်ြခင်းက့ဲသိုေသာ 

အကျိးေကျးဇူးများ ရရိှေစမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ 

သည် ေရရှည်အလုပ်လုပ်ပီး ုိင်ငံေတာ် အကျိးသယ်ပိုး 

ကမည့်သူများ ြဖစေ်သာေကာင့် အနာဂတ်ိုင်ငံေတာ် 

တည်ေဆာက်ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝုိင်းဝနး်ကူညီ 

ေပးကရန် တိုက်တွန်းမှာ ကားလုိပါေကာင်း၊ (၇၅) ှစ် 

ေြမာက် လွတ်လပ်ေရးေန အှစ်သာရြပည့်ဝဖိုဆုိလင် 

အချပ်အြခာအာဏာတည်တ့ံရန်  အေရးကီးပီး   မိမိုိင်ငံ  

(၇၅) ကိမ်ေြမာက် စိန်ရတုလွတ်လပ်ေရးေန့ အခမ်းအနားတွင် ဝန်ကီးဌာနကုိယ်စားြပuပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြကသည့် 

ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပuလွှာေပးအပ်သည့်အခမ်းအနား ကျင်းပြခင်း 

၁၃



 

 

ကုိ ချစ်ကဖုိ အေရးကီးေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

 

အစီအစ်အရ ၂၀၂၃ ခုှစ်၊ (၇၅) ကိမ်ေြမာက်  

စန်ိရတုလတ်ွလပ်ေရးေန အခမ်းအနားတွင် ဝန်ကီးဌာန 

ကုိယ်စားြပ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကသည့် အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ 

ှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပလာများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ထုိေနာက် ေနြပည်ေတာ်ကေလးြပစုေရးဌာနမှ ကေလးငယ် 

များက ကဗျာရွတဆုိ်ခ့ဲကပီး  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမ ှ

ဂုဏ်ြပဆုေငွချးီြမင့်ခ့ဲပီး အခမ်းအနားကုိ ုပ်သိမ်းခ့ဲေကာင်း 

သတင်းရရှိပါသည်။

 

    
၂၀၂၃ ခုစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်      ေနြပည်ေတာ်

 ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များမှ ဦးစီးမှးများ၊ တာဝန်ခံများှင့် ေတွဆံု၍ ဝန်ကီး 

ဌာန၏ (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ေနမှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေန 

အထ ိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ ဆန်းစစ် 

အကဲြဖတ်ြခင်းှင့် ြခံငုံသုံးသပ်ြခင်း အစည်းအေဝးကုိ 

ယေန နံနက်ပုိင်းတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ံုးအမှတ် (၂၃)၊ 

ဝန်ကီးုံး စုေပါင်းအစည်းအေဝးခန်းမ၌ စတင် ကျင်းပြပ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ ဦးစီးမှူးများ၊ တာဝန်ခံများနှင့် ေတွ့ဆုံ၍ ဝန်ကီးဌာန၏ 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအေပါ် ဆန်းစစ်အကဲြဖတြ်ခင်းနှင့် ြခuံငုံသုံးသပ်မုများေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၄



 

 

လုပ်ခဲ့ရာြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ေဒါက်တာသက်သက်ခုိင်၊ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ေဒါက်တာကုိကုိိုင်၊ န်ကားေရးမှး 

ချပ်များ၊ ဒုတယိန်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဝန်ကီးုံးမှ 

ဌာနခွဲတာဝန်ခံ လက်ေထာက်အတွင်းဝန်များ၊ ဦးစီးဌာန 

(ံုးချပ)်မှ န်ကားေရးမှးများ၊တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

များမှ ဦးစီးမှးများ၊ တာဝန်ခံများမှ ပါဝင် တက်ေရာက်ခဲ့ 

ကပါသည်။ 

 
 အစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကးီက 

လံုြခံေရးအရ စိန်ေခမများေသာ ကာလအတွင်း ပုံမှန် 

ေဆာင်ရက်ွေနရသည့် လုပ်ငန်းကိစရပ်များအား အခက် 

အခဲကားမှ ေဆာင်ရွက်ေနရသည့် ဝန်ထမး်များအားလုံး ၏ 

ေစတနာှင့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဂုဏ်ယူမှတ်တမ်း 

တင်ရှိပါေကာင်း၊ ကုိဗစက်ပ်ေရာဂါ တတိယလိင်း ြဖစ်ပွား 

သည့်ကာလအတွင်း ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ပရဟိတ 

အဖဲွအစည်းများကုိ စည်းံုးကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ိုင်ခဲ့တ့ဲအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းေြမာက်ရပါေကာင်း၊ ကုိဗစ် 

ကာလအတွင်း Work from Home အေနြဖင့် Online 

အသုံးြပ၍ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကရပီး 

အေြခအေန အရပ်ရပ်၊ အခက်အခဲ အမျိးမျိးကားမှ 

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယံုကည်မ ရိှရိှနဲ ေဆာင်ရွက်ုိင်ခ့ဲကတာကုိ 

ေတွရှိရပါေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနများ အေနြဖင့် ံုးချပ်ှင့် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုးများလုပင်န်းေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် သေဘာသဘာဝ မတူညီကဘဲ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုးများအေနြဖင့် လက်ေတွကွင်းဆင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြပည်သူလူထုှင့် ထိေတွ၍ ေဆာင်ရွက် 

ေပးေနြခင်းများကုိ ေတွရှိရပီး ံုးချပ်အေနြဖင့် နည်းပညာ 

ပိုင်း ေဆာင်ရွက်မ၊ အထက်ဌာနများ၏ လမ်းနခ်ျက်ှင့် 

အညီ ကီးကပ်မများ ြပလုပ်ကရပီး လုပ်ငန်းများကို 

စနစ်တကျြဖင့် ပုိမုိတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင်ေဆာင်ရွက် 

သွားကရန ် တိုက်တွန်းလိုပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေန 

ြဖင့် ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများှင့်အညီ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် 

မှန်မှန်ကန်ကန် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါေကာင်း၊ MoU/ LoA 

အသစ်ေရးထိုးိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ UN/ INGO 

အဖဲွများှင့် ပတ်သက်၍လည်း ေဆာင်ရွက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းစ်များြပည်စုံေရး၊ လိုက်နာရမည့်အချက်အလက် 

များ မှန်ကန်တိကျေရး အေလးထား ေဆာင်ရွက်ပီး 

ြပည့်စံုမှသာ ေထာက်ခံချက်ေပးုိင်ေရး သက်ဆိုင်ရာဌာန 

များှင့် ညိိင်းေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ 

အစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက်လာကသမူျား၏ တင်ြပချက် 

များအေပ အေလးထားေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါ 

ေကာင်းှင့် လုပ်ငန်းများ အရိှန်အဟုန်မပျက် တိုးတက်ေရး 

ေဆာင်ရွက်သွားကရန် စသည်ြဖင့် လမ်းန်မာှကားခ့ဲပါ 

သည်။ 

 
(လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန) 

 ဆက်လက်၍ အမဲတမ်းအတွင်းဝနက် ၁-၂-၂၀၂၁  

၁၅



 

 

ရက်ေနမ ှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ေနအထိ ဝန်ကီးဌာန၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ပီးစီးမ အေြခအေနများကုိ ရှင်းလင်း 

တင်ြပခ့ဲရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက လုိအပ်သည်များ 

ညိိင်းေဆွးေွးြခင်း၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစရပ် 

များကုိ လမ်းန်မှာကားြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 
(ေဘးအရာယဆုိ်င်ရာစီမံခနခဲွ်မဦးစီးဌာန) 

 ဆက်လက်၍ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနှင့် 

ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးဌာနမှ ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးများမှ မိမိတို 

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ ်ဦးစီးမှးံုးများအလိုက် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ေနမအေြခအေနများ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင် 

မ ရလဒ်များ၊ ေတွြကံရသည့်အခက်အခဲများ၊ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစရပ်များကိ ုေဆွးေွး တင်ြပြခင်းများ 

ေဆာင်ရက်ွခဲ့ရာ ရှင်းလင်းချက်များအေပ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးက လုိအပ်ချက်များ ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပီး အစည်းအေဝးကုိ (၁၇:၀၀)နာရီတွင် ရပ်နားခ့ဲပါသည်။ 

 ညေနပုိင်းတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် အစည်းအေဝးသုိ 

တက်ေရာက်လာသည့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီးမှး 

များင့်ှအတူ ညစာအတူတကွသုံးေဆာင်ခ့ဲပီး တက်ေရာက် 

လာသူများအား ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ရင်းရင်းီှးီှး 

ေတွဆုံတ်ဆက်ခဲ့ပါေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

 
(ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးဦးစးီဌာန) 

 ဝန်ကီးဌာန၏ အဆိုပါ ဆန်းစစ်အကဲြဖတြ်ခင်း 

ှင့် ြခံငံုသုံးသပ်ြခင်းအစည်းအေဝးကုိ ၂၄-၁-၂၀၂၃ရက်ေန 

တွင်ဒုတယိေနအြဖစ် ထပ်မံကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

သတင်းရရှိပါသည်။ 

 

 

ေရှးဦးအရွယ်ကေလး သူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရး 

ှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ်၊ ကီးကပ်ေရးအဖွဲမှ 

ကီးမှး၍ လုပ်ငန်းညိိင်းအစည်းအေဝးကုိ (၆.၁.၂၀၂၃) 

ရက်ေန၊ မွနး်လွဲ (၁၄:၀၀) နာရီအချနိ်တွင်  မွန်ြပည်နယ်၊ 

လူမဝန်ထမ်းုံး အစည်းအ ေဝးခန်းမ၌တက်ေရာက်အင်အား 

(၁၈) ဦးြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

မွန်ြပည်နယ်လူမုဝန်ထမ်းရုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေရှးဦးအရွယ်  
ကေလးသူငယ်ြပuစုပျuိးေထာင်ေရးနှင့်ဖွံ့ြဖိuးေရးလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ်ကီးြကပ်ေရးအဖဲွ့ လုပ်ငန်းညိှနုိင်းအစည်းအေဝး 

ကျင်းပြပuလုပ်ြခင်း 

၁၆



 

 

 
အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် ေရှးဦးအရွယ် ကေလး 

သူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့် ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ် 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွဥက၊ မွန်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွလူမေရးရာ 

ဝန်ကီးဦးြမတ်သွင်မှ အဖွင့်အမှာ စကားေြပာကားပီး 

ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့်ဖံွဖိး 

ေရးလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ် ကီးကပ်ေရးအဖဲွ အတွင်းေရးမှး၊ 

မွန်ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းုံး န်ကားေရးမှးေဒလ့ဲယ်ဝင်း 

က မွန်ြပည်နယ်အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အေြခအေန 

များ၊ တည်ေထာင်ခွင့်ြပမိန ်သက်တမ်းတိုး ေလာက်ထား 

လာသည့် ပုဂလိကမူလတန်းကိေကျာင်းများ သတ်မှတ် 

အခေကးေငွ န်းထားများှင့် ပတ်သက်၍ ြပင်ဆင် 

သတ်မှတ်ုိင်ေရးအတွက် ေဆွးေွးတင်ြပြခင်းများကို 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် တက်ေရာက်လာေသာ 

ေကာ်မတီဝင်များမှ ပုဂလိကမူလတန်းကိေကျာင်းများ 

အတွက် သတ်မှတ်အခ ေကးေငွန်းထားများကုိ ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ကပီး ဥကက နိဂုံးချပ်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး အစည်းအ ေဝးကုိ မွန်းလဲွ (၁၅:၀၀) နာရီ 

အချန်ိတွင် ုပ်သိမ်းခ့ဲေကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

 

 
မွန်ြပည်နယ် လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ကီးမှး၍ 

လူမသဟဇာတှင့် လူမေပါင်းစည်းေရးဆိုင်ရာ ဆင့်ပာွး 

သင်တန်းကုိ (၂၃.၁.၂၀၂၃)ရက်ေနမ ှ(၂၇.၁.၂၀၂၃)ရက်ေန 

အထ ိ မွနြ်ပည်နယ်လူမဝနထ်မး်ုံး အစည်းအ ေဝးခန်းမ၌ 

သင်တန်းသား (၂၅) ဦးြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

 အဆိုပါသင်တန်းတွင် ြပည်နယ်န်ကားေရးမှး 

ကုိယ်စား ဒုတိယန်ကားေရးမှးမှ အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားပီး လူမသဟဇာတှင့် လူမေပါင်းစည်းေရး 

ဆိုင်ရာဆင့်ပာွးသင်တန်းကို (၂၃.၁.၂၀၂၃) ရက်ေနမှ 

(၂၇.၁.၂၀၂၃) ရက်ေနအထ ိ (၅) ရက်တာ ဖွင့်လှစ် 

သင်ကားခဲ့ပါသည်။  

 
အဆုိပါသင်တန်းတွင် လူမကမ်းဝင်ရင်းီှးေပါင်းစပ်မ 

အေြခခံသေဘာတရားများ၊ ေကာင်းမွနေ်သာအုပ်ချပ်မ 

စနစ်၊ ပဋိပကများှင့် အကမ်းဖက်မ၊ ပဋိပကေလ့လာ 

ဆနး်စစ်မ၊ ပဋိပကခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်၊ 

(၂၃.၁.၂၀၂၃) ရက်ေန့မှ (၂၇.၁.၂၀၂၃) ရက်ေန့ထိ ၊ မွနြ်ပည်နယ်လူမုဝန်ထမ်းရုံး အစည်းအေဝး ခန်းမ၌   
"လူမုသဟဇာတနှင့် လူမုေပါင်းစည်းေရးဆုိင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း" ကျင်းပြပuလုပ်ြခင်း 

၁၇



 

 

ပဋိပကများကုိကုိင်တယွ် ေြဖရှင်းမ နည်းလမ်းများ၊ Social 

Cohesion & Community Cohesion ၊ Plan of Action ၊ 

လူအခွင့်အေရးများ အေကာင်း သေိကာင်းစရာများစသည့် 

ဘာသာရပ်များအား သင်ကားပိုချခဲ့ပီး ဌာနတွင်း 

သင်တန်းသား (၁၂) ဦး၊ ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမ 

ဦးစီးဌာန(၂)ဦး၊  ပရဟိတ လူမေရးအသင်းအဖဲွ(၁)ဦးှင့် 

အရပ်ဖက်လူမအဖွဲအစည်း (၁၀) ဦး စုစုေပါင်း သင်တန်း 

သား (၂၅) ဦးြဖင့် ဖွင့်လှစ ်သင်ကားခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိ 

ပါသည်။

 

 
လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ ်ဆယ်ေရးှင့ ် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် 

Gender, CEDAW, NSPAW,  UNSCR 1325 အသိပညာေပး 

သင်တန်းဖွင့်ပဲွ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၃ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

(၃၁) ရက်ေန၊ ေနလယ် (၁၁ : ၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခ့ဲပါ 

သည်။ သင်တနး်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်  လူမဝန်ထမ်းဦးစီး 

ဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်ကအဖွင့်အမှာစကားေြပာကား 

ခဲ့ပီး ဒုတယိန်ကားေရးမှးချပ်(လုပ်ငန်း)ှင့်ဘာသာရပ် 

ဆိုင်ရာ တာဝန်ရိှသူများ၊ သာသနာေရးှင့်ယ်ေကျးမ 

ဝန်ကီးဌာန၊ လပ်စစစွ်မ်းအားဝန်ကီးဌာနှင့် စက်မ 

ဝန်ကီးဌာနတုိမှ  သင်တန်းသား (၃၀) ဦးတို တက်ေရာက် 

ခဲ့ကပါသည်။   

န် ကားေရးမှးချပ်က အဖွင့်အမှာစကား 

ေြပာကားရာတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမေရးသည်လူမေရး 

က၏ တစ်စိတတ်စ်ပိုင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ အမျိးသမီးများ 

အေပ အကမ်းဖက်မများမြဖစ်ပာွးေစရန်ှင့် အမျိးသမီး 

များအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ဥပေဒြပာနး်ပီး ြပည်သူ 

များသိေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနသည် အကမ်းဖက်ခံရသည့် အမျိးသမီးများ 

အတွက် One Stop Women Support Center (OSWSC) 

၂၀၂၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေန့တွင် လူမုဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနမှကျင်းပခဲ့သည့် Gender ၊ CEDAW၊ NSPAW ၊ 
UNSCR 1325 အသိပညာေပးသင်တန်းဖွင့်လှစ်ြခင်း (ေနြပည်ေတာ်) 

၁၈



 

 

များ ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊  လူမေရးရာြဖစ်ရပ် စီမံခန်ခွဲမစနစ်ြဖင့် 

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတို ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ 

ေကာင်း၊ Case Management Information System 

(CMIS) အတွက် Software ေရးဆွဲထားပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံသည် CEDAW အား အတည်ြပ လက်မှတ် 

ေရးထိုးထားသည့်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက် CEDAW ပါ 

ြပာန်းချက်များအား ုိင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ွေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊ NSPAW Phase II 

ေရးဆွဲရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ကအလုိက် 

ownership ယူ၍ ေရးဆွဲသွားရန် ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါေကာင်း၊ UNSCR 1325 ှင့်ပတ်သက်၍ 

ကုလသမဂှင့် Joint Communique ေရးထိုးထားပီး 

တစ်စ်ှစီမံကိန်းေဆာင်ရွက်၍ progress report ကုိ ပုံမှန် 

တင်သွင်းလျက်ရိှပါေကာင်းှင့် စီမံချက်သက်တမ်းတိုးရန် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကာင်းေြပာကားခ့ဲပီးတက်ေရာက် 

လာကသည့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများအေနြဖင့် မိမိတို 

ဌာနများ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ကျား၊ မေရးရာကုိ 

ထည့်သွင်းစ်းစား ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အမျိးသမီးပါဝင်မ 

ပိုမုိြမင့်မားလာေစရန်အတွက် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကဖုိ 

တိုက်တွန်း ေြပာကား ခ့ဲပါသည်။ 

Gender ၊ CEDAW၊ NSPAW ၊ UNSCR 1325 

အသပိညာေပးသင်တန်းကုိ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိသူ 

များက နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီမှ ညေန (၁၇:၃၀) နာရီထိ 

ဖွင့်လှစ် ပိုချခဲ့ေကာင်းသတင်းရရှိပါသည်။ 

 

 

- (၂၈-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ပုသိမ်ခုိင်ဦးစီးမှး 

ံုးမှ တာဝန်ရှိသူများမှဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ 

ေထာက်ပ့ံေဆာင်ရွက်ေနမများ၊ သဘာဝေဘးအရာယ်ှင့် 

ပတ်သက်ေသာ အသိပညာဗဟုသုတများ၊ ေဆာင်ရန/် 

ေရာှင်ရန်အား အသိပညာေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 

- (၂၉-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် ေချာင်းဆံုမိနယ် 

ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများမှဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန် 

များ၊ ေထာက်ပ့ံေဆာင်ရွက်ေနမများ၊ သဘာဝေဘးအရာယ် 

ှင့် ပတ်သက်ေသာ အသိပညာဗဟုသုတများ၊ ေဆာင်ရန်/ 

ေရှာင်ရန်များအား အသိပညာေပးေဆွးေွး ေဟာေြပာ 

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

                                                                            

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခဲွ်မုဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလအတွင်း သဘာဝေဘးအသိပညာေပးေဆာင်ရွက်မု 

၁၉



 

 

 
- ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခုိင်ဦးစီးမှးုံးမ ှ တာဝန်ရှိသူ 

များသည် သဃန်းကန်းခိုင်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ 

ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာလမး်၌ (၂၂-၁၂-၂၀၂၂) 

ရက်ေနတွင် မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့် လံုးဝပျက်စီး 

ေနအိမ် (၂) လုံးအတွက် အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖုိးေငွ 

(၄၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ တစိတ်တပုိင်းေနအိမ ် (၁) လံုးအတွက် 

အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖုိးေငွ (၅၀,၀၀ဝိ/-)၊ လူဦးေရ (၅) ဦး 

အတွက် ဆန်ရိကာဖုိးေငွ (၁၀,၅၀ဝိ/-) ကုိ မီးေဘးသင့် 

ြပည်သူများထံ (၃၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမ 

များ ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

- သရက်ခိုင်၊ သရက်မိနယ်၊ အမတှ(်၂) 

ရပ်ကွက်၌ (၃၁-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင ် မီးေလာင်ကမ်း 

ခဲ့ေသာ အိမ်ေြခ (၁) လုံးမ ှမီးေဘးသင့်အိမ်ေထာင်စ ု(၁) စု၊ 

လူဦးေရ (၄) ဦးအတွက် အိမ်ေဆာက် ပစည်းဖုိးေငွ 

(၂၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖုိးေငွ (၈,၄၀ဝိ/-)၊ စုစုေပါင်း 

(၂,၀၈၄,၀၀ဝိ/-)၊ ကယ်ဆယ် ေရးပစည်း (၁၇) မျိးတုိကုိ 

(၃-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင ် ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခ့ဲပါ 

သည်။ 

 
- ေရကည်မိနယ် ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ 

သည် ေရကည်မိနယ်၊ငါးသုိင်းေချာင်းမိ၊ သရက်ေချာင်း 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ သရက်ေချာင်းေကျးရာွ၌ မီးေဘးသင့် 

ြပည်သူများထံသို (၄-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့မ 

များ ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။  

 
- မအူပင်ခုိင်စီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် မအူပင် 

ခုိင်၊ မအူပင်မိနယ်၊ ကဲဒုံးေကျးရွာအုပစ်၊ု ကဲဒုန်း 

ေကျးရွာတွင် မီးေဘးသင့်ြပည်သူများထံ (၆-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့မများေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ 

ေအာင်ေြမသာစံရပ်ကွက်၌ (၃-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့် လူေနအိမ် (၃) လုံး၊ အိမ်ေထာင်စု 

(၅) စုမှ လူဦးေရ (၂၁) ဦးတုိ ေဘးသင့်ခဲ့ပီး အိမ်ေဆာက် 

ပစည်းဖုိးေငွ (၆၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖိုးေငွ (၄၄,၁၀ဝိ/-)၊ 

ကယဆ်ယ်ေရးပစည်း (၁၇) မျိး၊ စုစုေပါင်းေထာက်ပံ့မ 

(၈,၈၉၂,၈၀ဝိ/-) တိုကုိ (၆-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခုိင် ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရှိသူ 

များသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်ခုိင်၊ 

ခရမ်းမိနယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်တွင် မီးေဘးသင့် 

ြပည်သူများထံ (၇-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ 

ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခ်ွဲမုဦးစီးဌာနမှ ေဘးသင့်ြပည်သူများအားေထာက်ပ့ံမုအေြခအေန 

၂၀



 

 

 
- သရက်ခိုင်၊ သရက်မိနယ်၊ တံုေကျးရွာ၌         

(၆-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် မီးေလာင်ကမ်းခ့ဲေသာ ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းအတွက် ေကျာင်းေဆာက်ပစည်း 

တန်ဖိုးေငွ (၃၀၀,၀၀ဝိ/-) တိုကို (၁၀-၁-၂၀၂၃) ရက်ေန 

တွင် ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မင်းဘူးခုိင်၊ မင်းဘူးမိနယ်၊ ကန်ေရ (၁) ေကျးရွာ 

၌ (၈-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် မီးေလာင်ကမ်းခ့ဲေသာ 

အိမ်ေထာင်စု (၂) စုမှ လူဦးေရ (၂) ဦးှင့် ေသဆုံးသူ (၁) ဦး 

အတွက် အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖုိးေငွ (၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာ 

ဖိုးေင ွ (၄,၂၀ဝိ/-)၊ ေသဆုံးေထာက်ပံ့ေငွ (၃၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း (၁၆) မျိးတိုကုိ (၁၁-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး ရမည်းသင်းခုိင်၊ 

ရမည်းသင်းမိနယ်၊ ေကျာင်းတုိက်စုရပ်ကွက်၊ ပျ်တပ် 

ရပ်ကွက်၌ (၉-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် မီးေလာင်ကမ်းမ 

ေကာင့် အိမ်ေထာင်စု (၁) စု အတွက် အိမ်ေဆာက် 

ပစည်းဖုိးေငွ (၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖိုးေငွ (၂,၁၀ဝိ/-)၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးပစည်း (၁၇) မျိးှင့် ေသဆုံးေထာက်ပ့ံေငွ 

(၃၀၀,၀၀ဝိ/-) တိုကို (၁၁-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ေညာင်တုန်းမိနယ ်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည် ေညာင်တုန်းမိ၊ အမှတ ် (၈) ရပ်ကွက်၊ ခုိင်ေရဝါ 

လမ်းှင့်ဇီဇဝါလမ်းေထာင့်တွင် မီးေဘးအတွက် (၁၂-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့မများေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

 
- ရန်ကုနတုိ်င်းေဒသကီး ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရှိသူ 

များသည် ေမာှ်ဘခီုိင်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ လိပိတ် 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ အမှတ်(၄) လမ်းမေဘး စက်ုံမီးေလာင်မ 

ေကာင့ ် မီးေဘးသင့်ြပည်သူများထံသုိ (၁၄-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့မများေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

- မင်းဘူးခိုင်၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ သံကုိင်းေကျးရွာ၌ 

(၁၂-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် မီးေလာင်ကမ်းမ ေကာင့် 

လူေနအိမ် (၁) လံုး ပျက်စီးခဲ့ရာ အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖိုး 

(၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ ဆန်ရိကာဖုိးေငွ (၆,၃၀ဝိ/-)၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

ပစည်း (၁၆) မျိးတုိကုိ (၁၈-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 
- ေြမာင်းြမခိုင်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ေြမာင်းြမခုိင်၊ အိမ်မဲမိနယ၊် ေချာင်းဝပုိင်းရပ်ကွက် 

၂၁



 

 

မီးေဘးသင့်ြပည်သူများအား (၁၉-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- ဂန်ေဂါခုိင်၊ ဂန်ေဂါမိနယ်၊ ေအာင်ြမင်ေကျးရွာ 

ှင့်မင်းေကျးရွာတုိတွင် (၃၀-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ေနမှ(၁-၁၂-၂၀၂၂) 

ရက်ေနအထိ အကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်မေကာင့် ဒဏ်ရာရသူ 

(၂) ဦးအတွက် ေထာက်ပ့ံေငွ (၁၀၀,၀၀ဝိ/-) တိုကို (၂၀-၁-

၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ်ခ့ဲပါ သည်။ 

- ရန်ကုန်အေရှပိုင်းခုိင် တာဝန်ရိှသူများသည် 

ဗုိလ်တေထာင်ခုိင်၊ ဗုိလ်တေထာင်မိနယ်၌ (၁၈-၁၂-၂၀၂၂) 

ရက်ေနတွင် ြပည်တွင်းေရေကာင်းဦးစီးဌာနပုိင်နန်းသီတာ 

ဆိပ်ကမ်းရှိ ချယ်ရီ(၂) ေရယာ်ေပ ေပါက်ကဲွမြဖစ်စ် 

ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ြပည်သူ(၁၇)ဦးတိုအား တစ်ဦး 

လင် (၅၀,၀၀ဝိ/-) ကျပ်န်းြဖင့် စုစုေပါင်း (၈၅၀,၀၀ဝိ/-) 

တိုကုိ (၂၀-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပ် 

ခဲ့ပါသည်။ 

 

- ေရကည်မိနယ ် ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည ် ေရကည်မိနယ်၊ ငါးသိုင်းေချာင်းမိ၊ ကုန်းြပင် 

ေကျးရွာတွင် မီးေဘးသင့်ြပည်သူများအား (၂၁-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင် ေထာက်ပံ့မများ ေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။ 

 
- ေရကည်မိနယ ် ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည် ကျံေပျာ်မိနယ်၊ပျခ်ျဆိပ်ေကျးရာွအုပစ်ု၊ပျ်ချဆိမ ်

ေကျးရွာ မီးေဘးသင့်ြပည်သူများအား (၂၄-၁-၂၀၂၃) ရက်ေန 

တွင် ေထာက်ပ့ံ မများေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

- မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ မိတီလာခုိင်၊ သာစည် 

မိနယ်၊ လိင်းတက်ေကျးရွာအုပ်စု၊ လိင်းတက်ေကျးရွာ၌ 

(၂၃-၁-၂၀၂၃)ရက်ေနတွင် မီးေလာင်ကမ်းမေကာင့်လူေနအိမ် 

(၁) လံုး ၊ လူဦးေရ (၈) ဦးအတွက် အိမ်ေဆာက်ပစည်းဖုိး 

ေငွ(၁၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ဆန်ရိကာဖုိးေငွ(၁၆,၈၀ဝိ/-)၊ကယ်ဆယ်ေရး 

ပစည်း (၁၇) မျိးတိုကုိ (၂၄-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် 

ေထာက်ပ့ံမများ ေပးအပခ်ဲ့ပါသည်။

 
- (၂၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 

ဦးစီးမှးုံးမှ ထားဝယ်မိနယ်၊ အမှတ်(၄)၊ အေြခခံပညာ 

အထက်တန်းေကျာင်းတွင် မီးေဘးသာနတူ်ဇာတ်တုိက် 

ေလ့ကျင့်ခန်း ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခ်ွဲမုဦးစီးဌာနမှ ဇာတ်တုိက်ေလ့ကျင့်ခနး်ေဆာင်ရွက်မု 

၂၂



 

 

 

- (၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဦးစီးမှံုးမှ တာဝန်ရိှသူများသည်ကမာရွတ်ခိုင်၊ကမာရွတ် 

မိနယ်၊ရန်ကုန်ပညာေရးတကသုိလ်ေကျာင်း၌ ေြမငလျင် 

ေဘးအရာယ် သာနတူ်ဇာတ်တုိက် ေလ့ကျင့်ခန်း 

ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 

 
- ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရိှသူများ 

သည ်အင်းစိန်ခိုင်၊ လိင်သာယာမိနယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးမှး 

ံုးတွင်ဖွင့်လှစ်သည့် ခုိင်အဆင့် ရှာေဖွကယ်ဆယေ်ရး 

သင်တန်းမှ သင်တန်းသူ/ သင်တန်းသားများအား သဘာဝ 

ေဘးအရာယ်စီမံခန်ခွဲမဘာသာရပ်ကုိ (၁၈-၁-၂၀၂၃) 

ရက်ေနတွင် ေဆွးေွးပုိချခ့ဲပါသည်။ 

 

 

 

- (၂၁-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင ် မအူပင်ခုိင်ုံးမှ 

တာဝန်ရိှသူများသည် မအူပင်ခုိင်ဦးစီးမှးုံးတွင် သဘာဝ 

ေဘးေလျာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန်ထမ်း လူငယ်ဆင့်ပွား 

သင်တန်း (DRYV) ကုိ ဖွင့်လှစခ့ဲ်ပါသည။် 

 

- (၂၄-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် သထံုခိုင်ဦးစီးမှး 

ံုးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ခုိင်အဆင့် သဘာဝ 

ေဘးအရာယ်စီမံခန်ခွဲမ အေြခခံသင်တန်း (BDMC) 

အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၃) ကုိ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပါသည။် 

 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့်ခွဲမုဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရပ်ေဆွးေနွးပုိ့ချမုသတင်း 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခဲွ်မုဦးစးီဌာနမှ သင်တန်းဖွင့်လှစ်မုသတင်း 

၂၃



 

 

 

 
- ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးစီးမှးုံးမှ တာဝန်ရှိသူ 

များသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်းခုိင်၊ 

လိင်မိနယ်၊ အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံု 

လမ်းတွင် ရတနာစုကုမဏီအတွင်း ေရသန်ေရခဲတံုး 

ြပလုပ်ရန်အတွက် အသုံးြပေသာ အမုိးနီးယား ဓါတ်ေငွအုိး 

ယိုစိမ့် ထွက်ေပမေကာင့် ကျန်းမာေရး ထိခိုက်ခံစားသူ 

(၂၉) ဦးအတွက် စုစုေပါင်းေထာက်ပ့ံေငွ (၁,၄၅၀,၀၀ဝိ/-) 

တိုကို (၁၃-၁-၂၀၂၃) ရက်ေနတွင် ေထာက်ပ့ံမများ 

ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 
- သထုံခုိင်ဦးစီးမှးံုးမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

သထံုခိုင်၊ ေပါင်မိနယ်၊ ကဒါရပ်ကွက်၊ ထန်းပင်ေချာင် 

ကီးလမ်း၊ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမစီမံခနခဲွ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် ေပါင်မိနယ် ဦးစီးမှးုံးကုိ (၅-၁-၂၀၂၃) ရက်ေန 

တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည။် 
 

 

 

 

 ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ မူးယစ်ဌာနခွဲ 

ှင့် မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

စခန်း (ြမစ်ကီးနား၊ ဘားအံ)တိုမှ ခုိင်လူမဝန်ထမ်းုံး၊ 

ခုိင်ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမုံးှင့် အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများပူးေပါင်း၍ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေလးများ 

အတွက် အသပိညာ ဗဟုသုတ တုိးပွားေစရန်အတွက် 

အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွများအား(၁၆.၁.၂၀၂၃)ရက်ေန 

တွင် ေနြပည်ေတာ ်ေကာင်စီအတွင်းရိှ အ.ထ.က (MRTV) 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းရှိ ေကျာင်းသား/ေကျာင်း 

သ ူ (၇၅)ဦး အားလည်းေကာင်း၊ အ.ထ.က(ေညာင်လွန်) 

အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ ေကျာင်းသား/ေကျာင်း 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့ခဲွ်မုဦးစးီဌာနမှ အမိုးနီးယားဓာတ်ေငွ့ အနံ့ဆိုးများယိုစိမ့်ထွက်ေပါ်မုသတင်း 

ေဘးအနရာယဆုိ်င်ရာစီမံခန့်ခွဲမုဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူးရုံးအသစ်ဖွင့်လှစ်မုသတင်း 

ြပည်သူလူထုအတွက် တုိက်ရုိက်အကျuိးရရိှနုိင်သည့် Quick Win Program လုပ်ငန်းများအရ 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊တုိင်းေဒသကီး၊ြပည်နယ်၊ြမိu့နယ၊်ခရုိင်အတွင်း၌ အသိပညာေပးေဟာေြပာပဲွေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂၄



 

 

သူ(၉၅)ဦး အားလည်းေကာင်း၊ အ.ထ.က(ဗိုလ်မင်းေရာင်) 

အေြခခပံညာအထက်တန်းေကျာင်း၌ေကျာင်းသား/ေကျာင်း 

သူ(၁၁၂)ဦး အားလည်းေကာင်း၊ စုစုေပါင်းေကျာင်းသား/ 

ေကျာင်းသူ (၂၈၂) ဦးအားလည်းေကာင်း၊ (၁၂.၁.၂၀၂၃) 

ရက်ေနမှ (၁၆.၁.၂၀၂၃) ရက်ေနအထိ မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီး 

သူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစခန်း (ြမစ်ကီးနား) ၌ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း (၆) ေကျာင်းတွင် 

ေကျာင်းသား/ ေကျာင်းသူ (၁၁၄၀) ဦးအားလည်းေကာင်း၊ 

(၁၀.၁.၂၀၂၃) ရက်ေနမှ (၃၁.၁.၂၀၂၃) ရက်ေနအထိ 

မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးစခန်း 

(ဘားအံ) အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း(၁၀)ေကျာင်း 

တွင်ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူ(၁၀၆၅)ဦးအားလည်းေကာင်း၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါး၏ ဆိုးကျိးှင့် အရာယ်များသိရိှနားလည် 

ေစရန်၊ ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများကုိ ကုိယ်တုိင်သိရှိ 

နားလည်ေစိုင်ရန်၊ သဘာဝေဘးအရာယ ်  ကိတင် 

ကာကွယ်ုိင်ရနှ်င့် အသိပညာဗဟုသုတများရရှိေစရန် 

ရည်ရွယ်၍ ကေလးများမတှဆင့် မိသားစုှင့်ရပ်ရာွအတွင်း 

အသိပညာများ သိရိှေစရန်၊ လူမပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းကုိ 

အေထာက်အကူြပေစရန်၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ကျင့်ဝတ်များှင့်ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်က်သင့်သည့် အချက် 

အလက်များ ပုိမုိသိရှိနားလည်ိုင်ပီး ေကာင်းမန်ွသည့် 

ိုင်င့ံသားေကာင်း ရတနာများ ြဖစ်လာေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွ ဲလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင် 

ခဲ့ပီး Video Animation များ ြပသြခင်း၊ ရှင်းလင်း 

ေဟာေြပာပိုချြခင်း၊ ေမးခွန်းများ အြပန်အလှန် ေမးြမန်း 

ြခင်းှင့် ေြဖကားြခင်းများ၊ လက်ကမ်း စာေစာင်များ 

ြဖန်ေဝြခင်းှင့် လက်ေဆာင် ပစည်းေပးအပြ်ခင်းတုိကုိ 

ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

 

 
ြမဝတီမိ၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ 

ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီမိ၊ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာန၊ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနှင့် ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနတိုပူးေပါင်း၍(၁၀.၁.၂၀၂၃)ရက်ေန 

တွင် အ.ထ.က(သဃန်းညီေနာင်)ေကျာင်းတွင် “ မူးယစ် 

အနရာယ ် လူ့ရန်စွယ ် ’’ ေခါင်းစ်ြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါးကုိ 

အဓိကအုပ်စုကီး (၃)မျိးြဖစေ်သာ သဘာဝအေလျာက် 

ြဖစ်ေပသည့် မူယစ်ေဆးဝါး၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ဓာတ်ြပြခင်းမှ 

ထွက်ေပလာသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ဓာတ်ြပပစည်းများြဖင့် 

ဓာတ်ြပြခင်းမှ ထွက်ေပလာသည့် မူးယစ်ေဆးဝါးများြဖစ် 

ေကာင်း၊ ေဆးလိပ်ှင့် ေဆးရွက်ကီးဆိုသည်မှာ ေဆးရွက် 

ကီးပင်မှရရိှပီး ဓာတုပစည်းများြဖင့် စီမံေဖာ်စပ်ထားြခင်း၊ 

ေကာ်ဆုိသည်မှာ လူသုံးကုန်ပစည်းများြဖစ်ေသာပုိက်ဆက် 

ေကာ်၊ သစ်သားဆက်ေကာ်များြဖစ်ေကာင်း၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 

သံုးစွဲသူတို၏ ေရာဂါလကဏာများမှာ မျက်စိသူငယ်အိမ် 

ကျ်းေနြခင်း၊ ေငးငိုင်ေနတက်ြခင်း၊ ေဆးထိုးအပ်ရာများ 

ေတွရိှတက်ြခင်း၊ စိတ်တုိတက်ြခင်း၊ အလင်းေရာင် မှစ်သက် 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမဝတြီမိu့၊ ယာယီလက်ခေံစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာမှ အ.ထ.က (သဃင်္န်းညီေနာင်)၌ 
“မူးယစ်အနရာယ်လူ့ရနစွ်ယ်’’၊ “လူကုန်ကူးြခင်းကင်းေဝးဖုိ့ အားလံုးဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းစို့’’နှင့် 

“မုိင်းအနရာယ်အသပိညာ ေပးြခင်း’’ ဆုိင်ရာအသိပညာေပးြခင်း 

၂၅



 

 

ြခင်း၊ မျက်ကွင်းများညိမဲေနတက်ြခင်း၊ ရံဖန်ရခံါ ေအာ့အန် 

တက်ြခင်း၊အာံုစးူစိုက်မမရှိြခင်း၊ ေမးေစ့များကုိပွတ်သက် 

ေနတက်ြခင်း၊ HIV / AIDS ကူးစက်ခံရတက်ေကာင်း၊ 

 
 “လူကုန်ကူးြခင်း ကင်းေဝးဖုိ့ အားလံုးဝုိင်းဝန်း ပူးေပါင်းစုိ့’’ 

ေခါင်းစ်ြဖင့် လူေမှာင်ခိုြခင်းဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်အား တုိက်ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊သွယ်ဝုိက်၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း သယ်ေဆာင်ကာ အခေကးေငွတစ်စံု 

တစ်ရာယူေဆာင်၍ ိုင်ငံတစုိ်င်ငံသုိ တရားမဝင်သယ်ယူ 

ပိုေဆာင်ေပးြခင်း၊ လူကုန်ကူးြခင်းသည် အမျိးသမီးှင့် 

ကေလးသူငယ်များတွင်သာ ြဖစ်ပွားသည်မဟုတ်ဘဲ 

အမျိးသားများလည်း လူကုန်ကူးခံေနရသည့် သာဓကများ 

ရှိြခင်း၊ လူကုန်ကူးသူတုိသည် မိမိတုိ၏ အားနည်းချက်များ 

အေပတွင် အခွင့်အေရးယ ူတက်ကြခင်း၊ လူကုန်ကူးခံရ 

သူများအား ြပန်လည်လက်ခံေရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆံေပါင်းစည်း 

ေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများအား ေြပာကား 

ြခင်းှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများအား ထိုင်းုိင်ငံမှ ြပန်လည် 

လက်ခံရာတွင် လဲေြပာင်း လက်ခံသည့် ေနရာများမှာ 

ြမဝတီ - မဲေဆာက်လမ်းေကာင်း၊ တာချလီိတ် - မယ်ဆိုင် 

လမ်းေကာင်း၊ ေကာ့ေသာင်း - ရေနာင်း လမ်းေကာင်းများ 

ြဖစ်ေကာင်း၊ တုတ/်ြပည်တွင်း မ ှလဲေြပာင်း လက်ခံရာ 

တွင် ယာယီလက်ခံေစာင့်ေရာှက်ေရး ေဂဟာ၊ မူဆယ်ှင့် 

ယာယ ီ လက်ခေံစာင့်ေရှာက်ေရး ေဂဟာ၊ မေလးမိမှ 

လဲေြပာင်းလက်ခံေပးေကာင်း၊ အြခားုိင်ငံများမှ လူကုန်ကူး 

ခံရသူများအား ရန်ကုန် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်မှ 

လဲေြပာင်းလက်ခံေပးေကာင်း၊ လူကုန်ကူးခံရသ ူ တစ်ဦး 

ေတွြကံရေသာ ဆင်းရဲဒုကများမှာ လုပ်ငန်းခွင်အေကာင်း 

သတင်းအမာှးများကုိ လက်ခံရရိှြခင်း၊ ုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ 

စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားအတုများ ကုိင်ေဆာင် 

ေစြခင်း၊ လစာမရရှိြခင်း၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတှ်င့် စာရွက် 

စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းခံရြခင်း၊ ဖမ်းဆီးခံရမည်ကုိ 

ေကာက်ရွံေနြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ခံရြခင်း၊ အကမ်းဖက်ခံရ 

ြခင်း၊  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လဲွမှားမြပလုပ်ြခငး်၊ ပိတ်ေလှာင် 

ထားြခင်း၊ တဆင့်ေရာင်းစားြခင်း၊ ဘာသာစကားခက်ခဲ 

ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အရာယ်များြခင်း၊ တစ်ေန(၈)နာရီေကျာ် 

အလုပ်လုပ်ကုိင်ရြခင်း၊ “မုိင်းအနရာယ်အသိပညာေပးြခင်း’’ 

ေခါင်းစ်ြဖင့် မိုင်းှင့် ပတ်သက်၍ မေပါက်ကဲွေသးေသာ 

စစ်လက်ကျန် ပစည်းများှင့် ေြမြမပ်မိုင်းများသည် 

အသက်ေသေစိုင်ြခင်း၊ ေပါက်ကဲွမြဖစ်ပီးေနာက် ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲ့ပါက ခာကုိယ်လပ်ရှားသွားလာမကုိ အခက်အခဲ 

ြဖစ်ေစိုင်ြခင်းှင့ ် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်း 

ဆက်မလုပ်ုိင်ေတာြ့ခင်း၊ 

 
ဆိုးရွားသည့်ေပါက်ကွဲမ ြဖစ်ပွားြခင်း၏အကျိးဆက်အြဖစ ်

စတ်ိပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားေစိုင်ြခင်း၊ မုိင်းအရာယ် 

အသိပညာေပးအမှတ်အသားများှင့် သဲလွန်စများှင့် 

ပတ်သက်၍ ေြမြမပ်မုိင်းှင့် စစ်လက်ကျန် လက်နက် 

ပစည်းများ၊ အရာယ်ရိှသည့် ေနရာများတွင် အများဆံုး 

၂၆



 

 

အသုံးြပေလ့ရိှသည့် သေကတများမှာ အနီေရာင်ေအာက်ခံ 

တွင် အြဖေရာင်ြဖင့် အိုးေခါင်းှင့ ် အုိးှစေ်ချာင်း 

ကက်ေြခခတ်ပံုသာန် ြပလုပ်ထားြခင်း၊ အဝါှင့် 

အနက်ေရာင် သုံးကသည်ကုိလည်း ရှားရှားပါးပါးေတွရြခင်း၊ 

၎င်းတွင ်"မိုင်းအရာယ်ရှိသည် "ဆုိသည့် စာတန်းပါရိှြခင်း၊ 

မိုင်း (သုိ) ေပါက်ကဲွေစတက်သည့် ပစည်းများဆိုသည်ကို 

အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေဒသဆုိင်ရာဘာသာစကား 

ြဖင့် ြဖစ်ေစေရးထုိးထားတက်ြခင်း၊မုိင်းေထာင်သူများသည် 

များေသာအားြဖင့် အရာယ် သတိေပးအမှတ်အသားများ 

ချန်ထားေလ့မရိှေကာင်း၊ မေရာက်ဖူးသည့် ေနရာေဒသများ 

သုိ သွားေရာက်ပါက ထုိေနရာတွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒသခံ 

များက ၎င်းတိုအသုံးြပသည့် အရာယ်သတိေပး အမတှ်  

အသားများကုိ ေမးြမန်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 

ထုိြပင်မိမိ မေရာက်ဖးူ သည့် အရပ်ေဒသတွင် 

မည့်သည့်မိုင်းအရာယ် သတိေပး အမှတ်အသားကို 

မေတွေသာ်လည်း အဆိုပါေနရာတွင် မုိင်းအရာယ် 

ကင်းရှငး်သည်ဟု မဆုိိုင်ေကာင်း၊ ုပ်ပုိင်း ဆိုင်ရာ 

လွတ်လပ်စွာ သွားလာ လပ်ရာှးိုင်မဆုံးံးြခင်း၊ 

အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းဆုိင်ရာ လပု်ငန်းလုပ်ကုိင်မ ဆံုးံး 

ြခင်း၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာအကျိး သက်ေရာက်မှင့် ပတ်သက် 

၍ ေကာက်လန်ြခင်း၊ စိတ်ဖိစီးြခင်း၊ လုံြခံမမရှိြခင်း၊ မုိင်း 

များ မေပါက်ကဲွေသးသည့် စစ်ကျန်ခဲယမ်းပစည်းများ ေတွ 

လင် အသိေပးရန်၊ အရာယ်ရိှသည့် ေနရာများှင့် 

ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက် ြဖနေ်ဝရန်၊ ေဒသခံ 

ရပ်ရာွ လူထုအားအသိေပးရန်၊ မုိင်းေကာင့် ထိခုိက် 

ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ကူညီေထာက်ပံ့ေပးြခင်း လုပ်ငန်း 

ကုိ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ မိုင်းေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ြပည်သူများအား 

တစ်ဦးလင် (၂) သိန်းန်းြဖင့် စုစုေပါင်း (၆၉၄) ဦးကုိ သိန်း 

ေပါင်း (၁၃၈၈) သိန်း ေထာက်ပ့ံေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း 

အသိပညာေပး ေဟာေြပာခဲ့ပါသည်။

 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ 

ြမဝတီမိ၊ ယာယီလက်ခံ ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာှင့်ခုိင် 

ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒမာမာရီ 

(လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး)ှင့် (၁၇.၁.၂၀၂၃)ရက်ေန 

တွင် ကေလးေတွဟာလည်း နည်းလမ်းမျိးစံုှင့်လူကုန်ကူး 

ခံကရပါေကာင်း၊ တြခားြဖစ်ေလ့ရှိသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု 

ကေတာ ့ ကေလးေတွကုိ မိတက်ခုိင်းပီး ချမ်းသာတ့ဲ 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ ြမဝတြီမိu့၊ ယာယီလက်ခ ံေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာမှ ခရိုင်ြပန်ြကားေရးနှင့် 
ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၌" ကေလးလူကုန်ကူးြခင်းနှင့် ေရ့ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း 

အေြကာင်း သိေကာင်းစရာ "TalkShow ေြပာြကားြခင်း 

၂၇



 

 

အိမ်ေတမှွာ ေနခိုင်းပီး ေကျာင်းထားေပးဖုိှင့် အိမ်မကိစ 

လုပ်ခေပးဖုိလည်း သေဘာတူကပီး ကေလး အိမ်ေရာက် 

ေရာက်ချင်းပဲ အိမ်အကူ ကန်လိုသေဘာထားပီး ုိက်က 

ှိပ်စက်က ေကျာင်းတက်ခွင့်လည်း မေပးြခင်း၊ ကေလး 

ေတွကုိ မိမှာထားဖုိ သေဘာတူညီမ ြပလုပ်ြခင်းသည် 

အင်မတန်အရာယ်များပီး ကုိယ့်ေဆွမျိး မိတေ်ဆွအရင်း 

ေတွစီမှာေတာင် အထူးသတြိပရမည့်အရာြဖစ်ေကာင်း၊ 

သင့်မိသားစုြဖစ်ြဖစ်၊ သင့်မိတေ်ဆွထဲကြဖစ်ြဖစ် ဒီလုိ 

အလုပ်သေဘာတူညီမ လုပ်ေတာ့မည်ဆုိရင ် အေရးေပ 

လမ်းန်ချက်များရိှေကာင်း၊ (၁) ကေလးေနထုိင်မည့် 

လိပ်စာအတိအကျကို သိထားပါ၊ (၂) ကေလးှင့်အမဲ 

အဆက်သွယ်ရိှပါ၊ (၃) ကေလးမသွားခင် မတရားိှပ်စက်ြခင်း 

ဆိုတာဘာလဲဆုိတဲ့အေကာင်းကို ကေလးှင့်အရင်ေြပာြပ 

ေဆွးေွးပါ၊ (၄) ကေလးကုိ လိဝှက်စကား သင်ထားေပး 

ပါ၊ (၅) ကေလးကုိ အေရးေပဖုန်းနံပါတ် ေပးထားသင့် 

ေကာင်း၊ မိသားစုအေြခအေန စံုစမ်းြခင်းသည ်လူကုန်ကူး 

ခံရသူ၏ မိသားစုအား ရှာေဖွရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်သည့် 

လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေပးြခင်းသည် 

လူကုန်ကူးခံရသူများကုိ တည်ငိမ်မ ြပန်လည်ရရှိေစရန် 

ှင့် စတိ်ပုိင်း၊ ုပ်ပုိင်းှင့် လူမေရးပုိင်းဆုိင်ရာ အေြခအေန 

များ ြပနလ်ည်ေကာင်းမွန်လာေစရန်အတွက် ေဆာင်ရွက် 

သည့် လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ လူကုန်ကူးခံရသည့် 

ကေလးသူငယ်များအား ယာယလီက်ခံေစာင့်ေရှာက်ေရး 

ေဂဟာများတွင် ယာယီလက်ခံေစာင့်ေရှာက်ေပးပီး မိသားစု 

ထံ ြပန်လည်အပ်ံှေပးြခင်းှင့် လူကုန်ကူးခံရသူ ကေလး 

သူငယ်များ၏ အကျိးစီးပွားကုိ ေရှ၍ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာှင့် UNICEFအဖဲွအစည်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ပညာေရးပီးေြမာက်မမရိှသူများအတွက် 

ဆက်လက် သင်ယူုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ လုိအပ်ချက် 

များအေပ မူတည်၍ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပးြခင်း၊ သင်တန်းေကျာင်း ထားရိှ ေစာင့်ေရှာက် 

ေပးြခင်း၊ ေထာက်ပ့ံေပးမများ ြပလုပ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါ 

ေကာင်း အသိပညာေပး ေြပာကားခ့ဲသည်။

 

 
 


