
 
 

 

 

 

 
 

၂.၉.၂၀၂၂၊                        နေပြည်န  ် 

လူမှုကာကွယ်စ ာင့််စရ ာက်စရေးဆ ိုင်ရာ လိုပ်ငန်ေး 

စကာမ်တီ၏ လိုပ်ငန်ေးည  န ှုင်ေးအ ည်ေးအစ ေး (၁/၂၀၂၂) 

အာေး  က်တင်ဘာလ(၂)ရက်န ေ့ နံနကပ် ိုင််းတွင် 

လူမှု န်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်စရေးန င့်် ပပနလ်ည်စနရာ 

ချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန၊  ိုစပေါင်ေးအ ည်ေးအစ ေးခန်ေးမ၌ 

ကျင်ေးပခ ့်ရာလိုပ်ငန်ေးစကာမ်တီ ဥကကဋ္ဌ၊ လူမှု န်ထမ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်စရေးန င့်် ပပန်လည်စနရာ ချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန 

ပပည်စထာင် ို န်ကကီေး စ ေါက်တာသက်သက်ခ ိုင်က အဖွင့်် 

အမ ာ ကာေး စပပာကကာေးရာတွင် န ိုင်ငံစတာ ် ီမံအိုပ်ချျုပ်စရေး 

စကာင် ီ တာ န်ယူပပီေးစနောကပ် ိုင်ေး အမျ  ျုေးသာေးစကာမ်တီ 

၏ အမ န့််စကကညာ  ာအမ တ်(၁/၂၀၂၁)ပဖင့်် (၁၃-၅-၂၀၂၁) 

ရကတွ်င် လိုပ်ငန်ေးစကာမ်တီက ို ပပန်လည်ပပင်ဆင ်ဖွ ွဲ့ ည်ေး 

ခ ့်ပေါစကကာင်ေး၊ လူမှုကာကွယ် စ ာင့််စရ ာက်စရေးလိုပ်ငန်ေး 

မျာေးသည် ဆင်ေးရ မှုစလ ာ့်ချစရေးနှင ် န ိုင်ငံစတာဖ်ွံွဲ့ပဖ ျုေး 

တ ိုေးတက်ရန် အဓ ကကျသည ် လူသာေးအရင်ေးအပမ ် ဖွံွဲ့ပဖ ျုေး 

တ ိုေးတက်စရေးအတွက် အစရေးပေါသည ် လိုပင်န်ေးတ ်ခို 

ပဖ ်စကကာင်ေး၊ လူမှုကာကွယ် စ ာင့််စရ ာက်စရေး လိုပ်ငန်ေး 

မျာေး အစကာင်အထည်စဖာရ်ာတွင် ပ ိုမ ိုထ စရာက ွ်ာ 

စဆာင်ရွက်န ိုင်ရန် လူမှုစရေးဆ ိုင်ရာ ီမံခန့််ခွ မှု သတင်ေး 

အချက်အလက်  န ်(SMIS) က ို  တည်စဆာက် 

စနပပီပဖ ်စကကာင်ေး၊ ယင်ေး န ် ပပီေး ီေးပေါက အကျ  ျုေးခံ ာေးခွင့်် 

ရ  သူမျာေး အစနပဖင့်် Digital Payment နည်ေးလမ်ေးက ို 

အသံိုေးပပျုန ိုင်စရေး အဆင့််အလ ိုက ် စဆာင်ရကွ်သွာေးမ ာ 

ပဖ ်စကကာင်ေး၊ လူမှုကာကွယ် စ ာင့််စရ ာက်စရေး လိုပ်ငန်ေး 

မျာေးက ို အ  ိုေးရ တ ်ရပ်အစနပဖင့် ် မပဖ ်မစန စဆာင်ရွက် 

စပေးရမည့်် လိုပ်ငန်ေး ပဖ ်၍ ပပည်သူလူထိုက ို အမ နတ်ကယ် 

အကျ  ျုေးပပျုတ ့် လိုပ်ငန်ေးမျာေး ပဖ ်စကကာင်ေး စပပာကကာေး 

ခ ့်ပေါသည်။ 

ဆက်လက်၍ လိုပ်ငန်ေးစကာမ်တီ  ိုတ ယ 

ဥကကဋ္ဌ(၁)၊ လူမှု န်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်စရေးန င့်် ပပန်လည ်

လူမှုကာကွယ်စစာင့််စရ ာက်စရေးဆ ိုင်ရာ လိုပ်ငနေ်းစကာမ်တီ အစည်ေးအစ ေးကျင်ေးပ 

 



 

 

စနရာချထာေးစရေး  န်ကကီေးဌာန၊  ိုတ ယ န်ကကီေး 

ဦေးစအာင်ထွန်ေးခ ိုင် ကလူမှုကာကွယ ် စ ာင့််စရ ာကစ်ရေး 

အ ီအ ဉ် န င့်် ပတ်သက်၍ လက်ရ  အစကာငအ်ထည်စဖာ ်

စဆာင်ရွက်လျက် ရ  စသာလိုပ်ငန်ေးမျာေးက ို လည်ေးစကာင်ေး၊ 

လိုပ်ငန်ေးစကာမ်တီ အတွင်ေးစရေးမ  ေးလူမှု နထ်မ်ေးဦေး ီေးဌာန၊ 

ညွှန်ကကာေးစရေးမ  ေးချျုပ် စ ေါက်တာ န်ေး န်ေးစအေးက ယခင် 

အ ည်ေးအစ ေး ဆံိုေးပဖတ်ချက်မျာေးအစပေါ် စဆာင်ရကွ်ပပီေး ီေး 

မှု၊ ဆက်လက် စဆာင်ရွက်သွာေးမည့််လိုပ်ငန်ေး အ ီအ ဉ် 

မျာေးက ို တင်ပပစဆွေးစနွေးခ ့်ကကရာ လိုပ်ငန်ေးစကာမ်တီ 

  ိုကပ်ျ  ျုေးစရေး၊ စမွေးပမ စရေးန င့်် ဆည်စပမာင်ေး  န်ကကီေးဌာန၊ 

ပ ို့်စဆာင်စရေးန င့်် ဆက်သွယ်စရေး န်ကကီေးဌာန၊ ပညာစရေး 

 န်ကကီေးဌာနတ ို့်မ   ိုတ ယ န်ကကီေးမျာေး၊ အလိုပ်သမာေး 

 န်ကကီေးဌာန၊ ပပည်ထ စရေး န်ကကီေးဌာန၊ ပပညစ်ထာင် ို 

 ာရင်ေးချျုပ်ရံိုေး၊ ပင် င်ဦေး ီေးဌာန၊ ပပန်လည်ထူစထာင်စရေး 

ဦေး ီေးဌာန၊ လူမှုဖူလံိုစရေးအဖွ ွဲ့၊ ဗဟ ို ာရင်ေးအင်ေးအဖွ ွဲ့၊ 

ရသံိုေးမ န်ေးစပခစငွ ာရင်ေး ဦေး ီေးဌာနတ ို့်မ  က ိုယ် ာေးလ ယ်မျာေး 

က အကကပံပျုစဆွေးစနွေးခ ့်ပပီေး အ ည်ေးအစ ေးအာေး စန့်လည ်

ပ ိုင်ေးတွင်ရိုပ်သ မ်ေးခ ့်ပေါသည်။ 

 

 

 

 
စက် င်ဘ လ (၁၂)၊              နေပြည်န  ် 

 ပမန်မာန ိုင်ငံလံိုေးဆ ိုင်ရာ အမျ  ျုေးသမီေးစကာမ်တီ 

(၂/၂၀၂၂) အ ည်ေးအစ ေးအာေး (၁၂-၉-၂၀၂၂)ရက်စန့်တွင် 

လူမှု န်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်စရေးန င့်် ပပနလ်ည်စနရာ 

ချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန၊  ိုစပေါင်ေးအ ည်ေးအစ ေးခန်ေးမ၌ 

Hybrid ပံို ံပဖင့်် ကျင်ေးပပပျုလိုပ်ခ ့်ရာ ပမန်မာန ိုင်ငလံံိုေးဆ ိုင်ရာ 

အမျ  ျုေးသမီေးစကာမ်တီ ငမ်ျာေး၊ စနပပည်စတာ် အမျ  ျုေးသမီေး 

စကာမ်တီန င့်် တ ိုင်ေးစ သကကေီး/ပပည်နယ် အမျ  ျုေးသမီေး 

စကာမ်တီ ဥကကဋ္ဌမျာေးန င့်် အတွင်ေးစရေးမ  ေးမျာေး၊ ဖ တ်ကကာေး 

ထာေး သည့််က ိုယ် ာေးလ ယ်မျာေး တက်စရာက်ခ ့်ကကပေါသည်။   

 အ ည်ေးအစ ေးတွင် ပမန်မာန ိုငင်ံလံိုေးဆ ိုင်ရာ 

အမျ  ျုေးသမီေးစကာမ်တီဥကကဋ္ဌ၊ လူမှု န်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်စရေး 

န င့်် ပပန်လည်စနရာချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန၊ ပပည်စထာင် ို 

 န်ကကီေးက အမ ာ ကာေး စပပာကကာေးရာတွင် ပမန်မာန ိုင်ငံရ   

အမျ  ျုေးသမီေးမျာေး၏အခွင့််အစရေး ကာကွယ်စ ာင့််စရ ာက်ရန်၊ 

ပမ င့််တင်စဆာင်ရွကရ်န်၊ အမျ  ျုေးသမီေးမျာေး၏ ဘ ဖွံွဲ့ပဖ ျုေး 

တ ိုေးတက်စရေးလိုပ်ငန်ေးမျာေးအာေး ကျယ်ပပန့်် ထ စရာက ွ်ာ 

အစကာင်အထည်စဖာ် စဆာင်ရွက်န ိုင်ရန်န င့် ် ကျာေး၊မ 

စရေးရာဆ ိုင်ရာ က  စရပ်မျာေးက ို အ  ိုေးရ၏မူ ေါ မျာေးတွင် 

ထည့််သွင်ေး စပေါင်ေး ပ်န ိုင်စရေးအတွက်  န်ကကီေးဌာနမျာေး 

အချင်ေးချင်ေး ပူေးစပေါင်ေး စဆာင်ရွကန် ိုင်ရန် အမျ  ျုေးသမီေးမျာေး 

ဖွံွဲ့ပဖ ျုေးတ ိုေးတက်စရေးဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ေးယနတရာေးတ ်ခိုပဖ ်သည့််

“ပမန်မာ န ိုင်ငံလံိုေးဆ ိုင်ရာ အမျ  ျုေးသမီေးစရေးရာစကာမ်တီ”နှင ် 

စနပပည်စတာစ်ကာ ီ်၊ တ ိုင်ေးစ သကကေီး / ပပည်နယ်(၁၅)ခို၊ 

ခရ ိုင်(၇၄)ခို၊ ပမ ျုွဲ့နယ်(၃၃၀)ခိုတ ို့်တွင် အမျ  ျုေးသမီေးစကာမ်တီ 

မျာေးက ိုလည်ေးစကာင်ေး ဖွ ွဲ့ ည်ေးပပီေး ပဖ ်ပေါစကကာင်ေး၊ 

အမျ  ျုေးသမီေး စကာမ်တီအစနပဖင့််  ပမနမ်ာန ိုင်ငံရ   အမျ  ျုေးသမီေး 

မျာေးအတွက် လ ိုအပ်သည့််မ ူေါ မျာေး၊လိုပ်ငန်ေး ဉ်မျာေးချမ တ် 

ပခင်ေးန င့်် ဥပစ မျာေးပပင်ဆင်ပခင်ေး၊ အသ ်စရေးဆွ ပခင်ေး၊ 

န ိုင်ငံတကာန င့်် စ သတွင်ေး အမျ  ျုေးသမီေးကဏ္ဍဆ ိုင်ရာ 

လိုပ်ငန်ေးမျာေးက ို အဓ ကတာ နယ်ူ အစကာငအ်ထည ်

စဖာစ်ဆာင်ရွက်စပေးလျက် ရ  ပေါစကကာင်ေး၊ အမျ  ျုေးသမီေးမျာေး 

ဖွံွဲ့ပဖ ျုေးတ ိုေးတက်စရေးဆ ိုင်ရာ အမျ  ျုေးသာေးအဆင့်် မဟာဗျ ဟာ 

 ီမံက န်ေး (၂၀၁၃-၂၀၂၂)သည် ယခိုန  ်ကိုန်တွင် သက်တမ်ေး 

ကိုန်ဆံိုေးမည် ပဖ ်သည့်် အတွက ် NSPAW PhaseI က ို 

ပပန်လည်သံိုေးသပ်ချက်မျာေး ပပျုလိုပ်ပပီေး NSPAW PhaseII က ို 

စရေးဆွ စရေး စဆွေးစနွေး သွာေးမည် ပဖ ်ပေါစကကာင်ေး။  

 အမျ  ျုေးသမီေးမျာေးအစပေါ် အကကမ်ေးဖကမ်ှု ပစပျာက ်

စရေး (၁၆)ရက်တာ လှုပ်ရ ာေးမှု လူထိုအသ  ပညာစပေးမှုမျာေး 

လာမည့်် န ို င်ဘာ(၂၅)ရက်စန့်မ   ဇီင်ဘာ (၁၀)ရက် 

အတွင်ေး ကျင်ေးပပပျုလိုပ်သွာေးမည့်် မ ာပဖ ်သည့်် အတွက် 

သတ်မ တ်ကာလအတွင်ေး အာေးလံိုေး  ိုင်ေး န်ေးပေါ င် စဆာင်ရွက် 

ပြေ်ြ န ိုင်ငံလံိုုံးဆ ိုင်ရ  အြ   ုံးသြုီံးနက ြ် ီ (၂/၂၀၂၂) အစည်ုံးအန ုံးက င်ုံးြ 

၂ 



 

 

စပေးကကဖ ို့် တ ိုက်တွန်ေး စပပာကကာေးလ ိုပေါစကကာင်ေး။ "က ိုဗ ်-၁၉ 

ကာလအတွင်ေး စကျေးလက်စန အမျ  ျုေးသမီေး မျာေးအတွက် 

အသက်စမွေး မ်ေးစကျာင်ေး လိုပ်ငန်ေးမျာေး ပပန်လည ်

ထူစထာင်စရေး ဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန်ေး ီမံချက်” က ို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘဏ္ဍာစရေးန  ်အတွင်ေး စနပပည်စတာ် စကာင် ီန င့်် 

ရခ ိုင်ပပည်နယ်  ီမံချက်စကျေးရာွမျာေးတွင်အစကာင်အထည ်

စဖာစ်ဆာင်ရွက်လျက်ရ  ပေါစကကာင်ေး၊၊ 

 Helpline  န်စဆာင်မှုရယူသူမျာေးဖိုန်ေးစခေါ်ဆ ိုရာ 

မ ာ အထူေးချ  တ်ဆက် ဖိုန်ေးနပံေါတ်ဂဏန်ေး(၄)လံိုေး   (4-digits)  

ရရ  စရေး ပ ို့်စဆာင်စရေးန င့်် ဆက်သွယ်စရေး  န်ကကေီးဌာနန င့် ်

ည  န ှုင်ေးချ  တ်ဆက်ထာေးပပီေး မကကာမီမ ာ စကကညာစပေးသွာေးမ ာ 

ပဖ ်ပေါစကကာင်ေး။ 

 ဆက်လက်၍ ပမနမ်ာန ိုငင်ံလံိုေးဆ ိုင်ရာ အမျ  ျုေးသမီေး 

စကာမ်တီ၊  ိုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ လူမှု နထ်မ်ေး၊ ကယဆ်ယ်စရေး 

န င့်် ပပနလ်ည်စနရာချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန  ိုတ ယ န်ကကီေး 

က အမျ  ျုေးသမီေးမျာေး ဖွံွဲ့ပဖ ျုေးတ ိုေးတက်စရေးန င့်် ကာကွယ် 

စ ာင့််စရ ာက်စရေးဆ ိုင်ရာ စဆာင်ရွက်ချက်မျာေးအာေး 

စဆွေးစနွေးတင် ပပခ ့်ပေါသည။် 

 ထ ို့်စနောက် ပမနမ်ာန ိုင်ငံလံိုေးဆ ိုင်ရာ အမျ  ျုေးသမီေး 

စကာမ်တီ င်မျာေးမ  ကဏ္ဍအလ ိုက ် အစကာင်အထည်စဖာ် 

စဆာင်ရွကမ်ှုမျာေး ရ င်ေးလင်ေးတင်ပပပခင်ေးန င့်် စနပပည်စတာ ်

အမျ  ျုေးသမီေးစကာမ်တီန င့််တ ိုင်ေးစ သကကေီး/ပပည်နယ်အမျ  ျုေးသမီေး 

စကာမ်တီမျာေး၏ ဥကကဋ္ဌမျာေးန င့်် အတွင်ေးစရေးမ  ေးမျာေးက 

သက်ဆ ိုင်ရာစ သအလ ိုက်အစကာင်အထည်စဖာစ်ဆာင်

ရွက်မှုမျာေးအာေးရ င်ေးလင်ေးတင်ပပပခင်ေးမျာေးစဆာင်ရွက်ခ ့်ကက

ပပီေး ပပည်စထာင် ို န်ကကီေးမ န ဂံိုေးချျုပ်အမ ာ  ကာေး စပပာကကာေး 

ခ ့်ကာ အ ည်ေးအစ ေးက ို ညစနပ ိုင််းတွင် ရိုပ်သ မ်ေးခ ့်ပေါသည်။ 

 

 

 

 
၁၃.၉.၂၀၂၂၊    နေပြညန်  ် 

 မြ ်ြာန ိုင်ငံ၏   ၂၀၀၈ ခိုနှစ်    ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအနမခခံ  

ဥပနေတွင် န ိုင်ငံနတာသ်ည် ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်းက ို ကကည ်ရှု 

နစာင ်နရှာက်ရြည်ဟို နဖာမ်ပထာ်းသည ်အမပင်မြ ်ြာန ိုငင်ံ 

သည် ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ အခွင ်အနရ်းြ ာ်းဆ ိုင်ရာ 

ကိုလသြဂ္ဂကွ ်ဗင််းရှင််းက ို ၂၀၁၁ ခိုနှစ်တွင် အတည်မပြု 

လက်ြှတ်နရ်းထ ို်းခ  ပပ ်း ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်းအတွက် မပ ်လည ်

ထူနထာင်နရ်းနငှ ် ဖွံွဲ့ပဖ ြု်းတ ို်းတက်နရ်း လိုပ်င ််းြ ာ်းက ို 

လူူ့အခငွ ်အနရ်းစံနှု ််းြ ာ်းနှင ် အည  အနကာငအ်ထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွက်နပ်းလ က်ရှ ပါသည။် မြ ်ြာန ိုင်ငံတွင ် ပြ ြုွဲ့ ယ ်

နပါင််း (၃၃၀) ရှ သည ်အ က် န မပည်နတာန်ကာင်စ  

 ယ်နမြ၊ ပိုဗဗသ ရ ပြ ြုွဲ့ ယ်၊ ရ ်ကို ်တ ိုင််းနေသကက ်း၊ 

လ ှုင်သာယာပြ ြုွဲ့ ယ်၊ ကရင်မပည ်ယ်၊ ဘာ်းအံပြ ြုွဲ့ ယ် နှင  ်

ရှြ််းမပည် ယ်နတာင်ပ ိုင််း၊ပအ ိုဝ ်က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြုပ်ခွင ရ်နေသ၊ 

ဟ ိုပံို်းပြ ြုွဲ့ ယ်တ ိုေ့က ို က ဦ်း စ ြံက  ််း ယ်နမြ (၄) ခို အမဖစ် 

သတ်ြှတ်၍ ြသ ်စွြ််းြှုအဆင ် သတ်ြတ်ှမခင််းနှင ် 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း ြှတ်ပံိုတင်မခင််းလိုပင် ််းက ို နဆာင်ရွက ်

လ က်ရှ ပါသည်။  

 ြသ ်စွြ််းသူြှတ်ပံိုတင် လက်ြှတ်ရရှ ပပ ်းသူြ ာ်း 

အာ်း ြသ ်စွြ််းနထာကပ်ံ နကက်း နပ်းအပ်မခင််း အခြ််းအ  ်း 

က ို လူြှုဝ ်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင ် မပ လ်ည်န ရာ 

ခ ထာ်းနရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ စိုနပါင််းအစည််းအနဝ်းခ ််းြတွင် 

မပည်နထာင်စိုဝ ်ကက ်း နေါက်တာသက်သက်ခ ိုင်၊ ေိုတ ယ 

ဝ ်ကက ်း ဦ်းနအာငထ်ွ ််းခ ိုငန်ှင  ် န မပည်နတာန်ကာင်စ ဝင် 

ဦ်းမြင ်စ ို်းတ ိုေ့ ဦ်းနဆာင်၍ လူက ိုယ်တ ိုင်နှင ် Online ြ ှ

တက်နရာက်မခင််း အစ အစဉ်နပါင််းစပ်၍ က င််းပခ  ပါသည်။

 အဆ ိုပါ အခြ််းအ  ်းတွင် ြ ြ တ ိုေ့၏ သနဘာဆနဒ 

အနလ ာက် ြသ ်စွြ််းသူြှတ်ပံိုတင် လက်ြှတ်နလ ာက် 

ထာ်းရယူခ  ကကသည ် ပိုဗဗသ ရ ပြ ြု ယ်ြှ ြသ ်စွြ််းသူ (၂၄၆) 

ြသေ်စွြ်ုံးသူြှ ်ြံို င်လက်ြှ ်ရရှ ပြီုံးသူြ  ုံးအ ုံး ြသေ်စွြ်ုံးန  ကြ်ံံ့န ကုံးနြုံးအြ်ပြင်ုံး အြြ်ုံးအေ ုံးက င်ုံးြ 

 

၃ 



 

 

ဦ်းနှင ် လ ှုင်သာယာပြ ြုွဲ့ ယ်ြ ှ ြသ ်စွြ််းသူ (၄၀၄)၊ 

စိုစိုနပါင််း (၆၅၀)ဦ်းတ ိုေ့က ို ြသ ်စွြ််းနထာကပ်ံ နကက်း 

တစ်ဦ်းလ င် က ပ်သံို်းနသာင််းနှု ််းမဖင ် စိုစိုနပါင််း တစ်ရာ 

က ို်းဆယ ်ငါ်းသ  ််းတ တ က ို နထာကပ်ံနပ်းအပ်ခ  ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(၂၂-၉-၂၀၂၂)     စနပပည်စတာ ်

လူမှု န်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်စရေးန င့်် ပပန်လည်စနရာ 

ချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန၊ ပပည်စထာင် ို န်ကကီေး၊ စ ေါက်တာ 

သက်သက်ခ ိုင်အာေး အာဆီယံဥကကဌအထူေး က ိုယ ်ာေးလ ယ် 

၏ ရံိုေးအဖွ ွဲ့အကကေီးအက  ကစမဘာ ေီးယာေး န ိုင်ငံပခာေးစရေးန င့်် 

အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာပူေးစပေါင်ေး စဆာင်ရွက် စရေး န်ကကီေးဌာန၊ 

 ိုတ ယ န်ကကီေးပဖ ်သူ Mr. Kung Phoak ဦေးစဆာင်သည့်် 

က ိုယ် ာေးလ ယ်အဖွ ွဲ့က (၂၂-၉-၂၀၂၂) ရက ် စန့်တွင် 

လာစရာက်စတွွဲ့ဆံိုခ ့်ပေါသည်။ 

စတွွဲ့ဆံို ဉ်  ပပည်စထာင် ို န်ကကီေးက  အာဆီယံ 

၏ တူညီဆနဒ (၅) ချက်အရ ပမန်မာန ိုင်ငံသ ို့်  AHA Centre 

မ တ ်ဆင့်် လူသာေးချင်ေး ာနောမှုအကူအညီ စပေးအပ်မည့်် 

အ ီအ ဉ်ဆက်လက် အစကာင်အထည်စဖာစ်ဆာင်ရွက် 

န ိုင်စရေး ကက ျုတင်ပပင်ဆင်စဆာင်ရွကထ်ာေးရ  မှုမျာေး၊ စနရပ်  

 ွန့််ခွာသူမျာေး ပပန်လည်လက်ခံန ိုင်စရေးအတွက် စဆွေးစနွေး 

ည  န ှုင်ေးပပင်ဆင်စဆာင်ရွကထ်ာေးရ  မှု၊ လူသာ်းခ င််း စာ  ြှု  

 

အကူအည နပ်းနရ်း ကနဦေးလ ိုအပ်ချက်ဆ ိုင်ရာ အက ပဖတ် 

ဆန်ေး  ်ချက် (Preliminary Needs Assessment-PNA)  

အစကာင်အထည်စဖာ် စဆာင်ရွက်မှုန င့်် ဆက်လက် 

စဆာင်ရွက်ရန်မျာေးအာေး ရင်ေးန ီေးပွင့််လင်ေး ွာ စဆွေးစနွေး 

ခ ့်ပေါသည်။  

အာဆီယံဥကကဌအထူေးက ိုယ် ာေးလ ယ်၏ ရံိုေးအဖွ ွဲ့ 

အကကေီးအက  ကစမဘာ ေီးယာေးန ိုငင်ံပခာေးစရေးန င့်် အပပည်ပပည် 

ဆ ိုင်ရာ ပူေးစပေါင်ေးစဆာင်ရွက်စရေး န်ကကီေးဌာန၊  ိုတ ယ 

 န်ကကီေးပဖ ်သူ Mr. Kung Phoak န င့််အဖွ ွဲ့ကလညေ်း ကနဦေး 

လ ိုအပ်ချက်ဆ ိုင်ရာ အက ပဖတ်ဆန်ေး  ်ချက် ဆက်လက် 

စဆာင်ရွက်ရန် ပမနမ်ာန ိုငင်ံန င့််  န်ကကီေးဌာနဘက်မ  

ပံ့်ပ ိုေးကူညီစပေးစ လ ိုသည်မျာေး၊အာဆီယံမ တ ်ဆင့်စ်ပေးအပ် 

မည့်် လူသာေးချင်ေး ာနောမှု အကူအညီစပေးစရေးလိုပင်န်ေးမျာေး 

အဆင်စပပစချာစမွွဲ့စရေး ပူေးစပေါင်ေး စဆာင်ရကွ်ရန်မျာေး၊ 

ပပန်လည်လက်ခံစရေးလိုပ်ငနေ်း ဉ်တွင်အာဆီယံအစနပဖင့်် 

ပူေးစပေါငေ်းပံ့်ပ ိုေးန ိုင်သည်မျာေး၊ ကစမဘာ ေီးယာေးန ိုင်ငံ၏ အစတွွဲ့ 

အကကျံုမျာေး န ီေးစန ောဖလ ယ်စဆွေးစနွေးပခင်ေးမျာေး စဆာင်ရွက် 

ခ ့်ပေါသည်။ 

 စတွွဲ့ဆံိုပွ သ ို့်အာဆီယံဥကကဌအထူေးက ိုယ် ာေးလ ယ် 

၏ ရံိုေးအဖွ ွဲ့အကကေီးအက  ကစမဘာ ေီးယာေး န ိုင်ငံပခာေးစရေးန င့်် 

အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာ ပူေးစပေါင်ေးစဆာင်ရွက်စရေး န်ကကေီးဌာန၊ 

 ိုတ ယ န်ကကီေးပဖ ်သူ Mr. Kung Phoak န င့််အတူ 

ပမန်မာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ ကစမဘာ ေီးယာေးန ိုင်ငံသံအမတ်ကကေီးန င့်် 

တာ န်ရ  သူမျာေးလည်ေး ပေါ င်တက်စရာက်ခ ့်ကကပေါသည်။ 

၄ 

၃ 

လူမှု န်ထမေ်း၊ကယ်ဆယ်စရေးန င့််ပပနလ်ည်စနရာချထာေးစရေး န်ကကီေးဌာန၊ ပပညစ်ထာင်စို န်ကကေီးစ ေါကတ်ာသက်သက်ခ ိုင် 

အာေး အာဆီယံဥကကဌ အထူေးက ိုယ်စာေးလ ယ်၏ ရံိုေးအဖွဲွဲ့အကကေီးအကဲ ကစမဘာ ေီးယာေး န ိုင်ငံပခာေးစရေးန င့်် အပပည်ပပည် ဆ ိုင်ရာ 

ပူေးစပေါင်ေးစဆာင်ရွက်စရေး  န်ကကီေးဌာန၊  ိုတ ယ န်ကကီေး ပဖစ်သူ Mr. Kung Phoak  ဦေးစဆာင်သည့်် က ိုယ်စာေးလ ယ်အဖွွဲဲ့မ  

လာစရာက် စတွွဲ့ဆံိုပခင်ေး 

 



 

 

 

 

 

 
စက် င်ဘ လ (၂၇)၊    နေပြညန်  ် 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏အခွင ်အနရ်းြ ာ်းဆ ိုင်ရာလိုပ်င ််း 

နကာ်ြတ အစည််းအနဝ်း (၂/၂၀၂၂) က ို လူြှုဝ ်ထြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်နရ်းနှင ် မပ လ်ည်န ရာ ခ ထာ်းနရ်းဝ က်က ်းဌာ  

စိုနပါင််းအစည််းအနဝ်းခ ််းြတွင် ယန ေ့ြွ ််းလွ ပ ိုင််းကက င််းပ 

မပြုလိုပ်ရာ မပည်နထာင်စိုဝ ်ကက ်း နေါက်တာသက်သက်ခ ိုင် 

က  ်ြာ်းနရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ ေိုတ ယဝ ်ကက ်း ပါနြာကခ 

နေါက်တာနအ်းထွ ််း၊ လူြှုဝ ်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်း နှင ် 

မပ ်လည်န ရာခ ထာ်းနရ်း ဝ ်ကက ်းဌာ ၊ ေိုတ ယဝ ်ကက ်း 

ဦ်းနအာင်ထွ ််းခ ိုင် တ ိုေ့တက်နရာက်ခ  ကက ပါသည်။ 

မပည်နထာင်စိုဝ ်ကက ်း နေါက်တာ သက်သက်ခ ိုင်က 

အဖွင ်အြှာစကာ်းနမပာကကာ်းရာတွင် “ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ 

အခွင ်အနရ်းြ ာ်းဆ ိုင်ရာ လိုပ်င ််းနကာြ်တ က ို ၂၀၁၈ 

ခိုနှစ်တွင် စတင်ဖွ ွဲ့စည််းခ  ပပ ်း ယန ေ့အစည််းအနဝ်း 

(၂/၂၀၂၂) ကက ြ်နမြာက် အစည််းအနဝ်းြှာ အဋ္ဌြအကက ြ် 

အစည််းအနဝ်းမဖစ်ပါနကကာင််း၊ ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ အခွင ် 

အနရ်းြ ာ်းဆ ိုင်ရာအြ  ြု်းသာ်း နကာြ်တ အစည််းအနဝ်း 

(၂/၂၀၂၂) က ိုလည််း ြကကာြ နခေါ်ယူက င််းပန ိုင်နရ်း စ စဉ် 

နဆာင်ရွက်သွာ်းြှာ မဖစ်ပါနကကာင််း၊  ြဟာဗ ျူဟာ (၅)နှစ် 

စ ြံက  ််း (၂၀၂၂-၂၀၂၇)က ို အတည်မပြု နရ်းဆွ  န ိုင်ခ  ပပ ်း 

ြ တ်ဆက ် မဖ ေ့်ခ  ပွ အခြ််းအ  ်းက ို က င််းပမပြု လိုပ်ခ  ပပ ်း 

မဖစ်ပါနကကာင််း၊ သက်ဆ ိုင်ရာဝ ်ကက ်းဌာ အလ ိုက ်လိုပ်င ််း 

စ ြံခ က် (Action Plan) ြ ာ်း ဆက်လက်နရ်းဆွ  

နဆာင်ရွက်သွာ်းကကဖ ိုေ့နှင ် ြ ြ တ ိုေ့ဌာ  အလ ိုက်လက်ရှ  

နဆာင်ရွက်ဆ လိုပ်င ််းြ ာ်း၊ နရတ ို၊ နရရှည် လိုပ်င ််းြ ာ်း 

အာ်း ခွ မခာ်းပပ ်း စတင်နဆာင်ရွကန် ိုင် သည်တ ိုေ့က ို 

အမြ ်ဆံို်းအနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွကသွ်ာ်းကကဖ ိုေ့ 

လည််း တ ိုကတွ် ််းနမပာကကာ်းလ ိုပါနကကာင််း၊ ြသ ်စွြ််းသူ 

ြ ာ်း၏ အခွင ်အနရ်းြ ာ်း ဆ ိုင်ရာအရင််းြနပ ာက်ြတည် 

ရ ်ပံိုနငွက ပ် (၃) ဘ လ ယံနငှ ် စပ်လ ဉ််း၍ အနလအလွင  ်

ြရှ နစဘ  စ စ်တက  တ ို်းပွာ်းနစရ ်အတွက်လည််း 

လူြှုဝ ်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင ် မပ လ်ည်န ရာခ  

ထာ်းနရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ မပ ်လည်ထူနထာင်နရ်းဦ်းစ ်းဌာ နှင ် 

စ ြံက  ််းနှင ် ဘဏ္ဍာနရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ နငွနရ်းနကက်းနရ်း 

ကက ်းကကပ်စစ်နဆ်းနရ်း ဦ်းစ ်းဌာ တ ိုေ့ ပူ်းနပါင််း၍ နဆာင်ရွက် 

လ က်ရှ ပါနကကာင််း၊  တ ို်းပွာ်းလာသည  ် ရ ်ပံိုနငွက ို 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ လူြှုဘဝဖွံွဲ့ပဖ ြု်း တ ို်းတက်နစနရ်းနှင ် 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်းအတွက် ထ နရာက ် အက  ြု်းရှ နစြည ် 

လိုပ်င ််းြ ာ်း နဆာင်ရွက် နပ်းန ိုင်နရ်းအတွက် နထာကပ်ံ  

ကူည နပ်းန ိုငြ်ည ်ပံိုစံနငှ ် စည််းြ ဉ််း စည််းကြ််းြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်နပ်းသွာ်းရ ် လ ိုအပ်ြှာမဖစ်ပပ ်း ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၊ 

ြသ ်စွြ််း အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းနှင ် အလိုပ်ရံိုနဆွ်းနနွ်းပွ က င််းပ 

နဆာင်ရွက်သွာ်းရြှာမဖစ်ပါနကကာင််း၊ ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း 

အန မဖင  ် အသက်နြွ်းဝြ််းနကကာင််းပညာြ ာ်း သင်ယူ 

တတ်နမြာကြ်ှသာ အလိုပ်အက ိုင်အခငွ ် အလြ််းြ ာ်းရရှ  

လာြှာမဖစ်ပါသမဖင ်၊ သက်ဆ ိုင်ရာဝ ်ကက ်းဌာ  အလ ိုက ်

ဖွင ်လှစ်သည ် အသက်နြွ်း ဝြ််းနကကာင််းသင်တ ််း 

(Vocational Training) ြ ာ်းတွင် ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း 

တက်နရာက်န ိုင်နရ်း စ စဉ်နဆာင်ရွက ် နပ်းကကဖ ိုေ့နှင ် 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း လ ိုအပ်နသာ ပံ ပ ို်းြှုြ ာ်းနပ်းန ိုင်နရ်း 

အတွက် ဘဏ္ဍာနရ်းနှစ်အလ ိုက် ရ ်ပံိုနငွထည ်သွင််း 

လ ာထာ်းနပ်းကကဖ ိုေ့ နမပာကကာ်းလ ိုပါနကကာင််း နမပာကကာ်း 

ခ  ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ အခွင ်အနရ်း 

ြ ာ်းဆ ိုင်ရာ လိုပ်င ််းနကာြ်တ  ေိုတ ယဥကကဋ္ဌ (၁) မဖစ်သူ 

ေိုတ ယဝ ်ကက ်း ဦ်းနအာငထ်ွ ််းခ ိုင်က ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ 

စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုင်ရာ၊ ရိုပ်ပ ိုင််း ဆ ိုင်ရာ ဖွံွဲ့ပဖ ြု်းတ ို်းတက်ဖ ိုေ့အတွက် 

ဥပနေ၊  ည််းဥပနေြ ာ်းနှင ်အည  အနကာင်အထည်နဖာ ်

နဆာင်ရွက်ကကရာြှာ လိုပင် ််းနကာြ်တ  ဝင်ြ ာ်းနှင ် 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၊ ြသ ်စွြ််းအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း အန မဖင  ်

ြ ြ တ ိုေ့တတ်စွြ််းသနလာက် ပူ်းနပါင််းပါဝင်နဆာင်ရွက် 

နပ်းကကဖ ိုေ့ နမပာကကာ်းခ  ပါသည်။ 

ြသေ်စွြ်ုံးသူြ  ုံး၏ အြွငံ့်အနရုံးြ  ုံးဆ ိုင်ရ  လိုြင်ေ်ုံးနက ြ် ီအစည်ုံးအန ုံး (၂/၂၀၂၂) က င်ုံးြ 

 

၅ 

၄ 



 

 

 ဆက်လက်၍ ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏ အခွင ်အနရ်း 

ြ ာ်းဆ ိုင်ရာ လိုပ်င ််းနကာြ်တ  ယခင ် အစည််းအနဝ်းြ ာ်း 

၏ အစည််းအနဝ်းဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းအနပေါ် နဆာင်ရွက် 

ထာ်းရှ ြှု အနမခအန က ို မပ လ်ည်ထူနထာင်နရ်းဦ်းစ ်းဌာ ၊ 

ညွှ ်ကကာ်းနရ်းြှျူ်းခ ြုပ် ဦ်းနအာင်နက ာြ် ို်းက ရှင််းလင််း 

တင်မပခ  ပပ ်း တက်နရာက်လာကကနသာ လိုပ်င ််းနကာြ်တ  

ြ ာ်းက ဝ ိုင််းဝ ််းအကကမံပြုနဆွ်းနနွ်းခ  ကကပါသည်။  

 

 

 
၂၉၊ စက် င်ဘ လ   နေပြညန်  ် 

 လက် က်က ိုင်ပဋ ပကခအတွင််း ကနလ်းသူငယ ်

ြ ာ်းအနပေါ် ကက ်းနလ်းနသာက ျူ်းလွ ်ြှုြ ာ်းြှ ကာကွယ် 

တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ  ည  န ှုင််းအစည််းအနဝ်း(၂/၂၀၂၂) က ို 

(၂၉-၉-၂၀၂၂) ရက်န ေ့၊ န ေ့လယ ် (၁၃:၀၀)   ရ တွင် 

လူြှုဝ ်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနှင ် မပ ်လည်န ရာခ ထာ်း 

နရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ စိုနပါင််းအစည််းအနဝ်း ခ ််းြ၌ က င််းပ 

မပြုလိုပ်ခ  ပါသည်။ 

 အဆ ိုပါအစည််းအနဝ်း၌ လက ်က်က ိုင်ပဋ ပကခ 

အတွင််းကနလ်းသူငယ်ြ ာ်းအနပေါ်ကက ်းနလ်းနသာက ျူ်းလွ ် 

ြှုြ ာ်းြှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ  ဥကကဋ္ဌ၊ လူြှု 

ဝ ်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနငှ ် မပ ်လည်န ရာခ ထာ်းနရ်း 

ဝ ်ကက ်းဌာ ၊မပည်နထာင်စိုဝ ်ကက ်းကအဖွင အ်ြှာ စကာ်း 

နမပာကကာ်းရာတွင် ယန ေ့က င််းပမပြုလိုပ်သည ် ကာကွယ် 

တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ  ည  န ှုင််းအစည််း အနဝ်း (၂/၂၀၂၂) 

သည် န ိုင်ငံနတာစ် ြံအိုပ်ခ ြုပ်နရ်းနကာင်စ  လက်ထက်တွင် 

ေိုတ ယအကက ြ်က င််းပမပြုလိုပ်မခင််းမဖစ်နကကာင််း၊လက် က်

က ိုင် ပဋ ပကခအတွင််း ကနလ်းသူငယ်ြ ာ်းအနပေါ် နသနက  

ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရနစြှုနှင ် လ င်ပ ိုင််းဆ ိုင်ရာ အကကြ််းဖက် 

က ျူ်းလွ ်ြှုြ ာ်းြှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းန ိုင်နရ်း အြ  ြု်းသာ်း 

အဆင ် လိုပ်င ််းစ ြံခ က် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) က ို အနကာင် 

အထည် နဖာန်ဆာင်ရွက်ရ ် န ိုင်ငံနတာစ် ြံအိုပခ် ြုပ်နရ်း 

နကာင်စ က (၂၁-၇-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တွင် ခွင ်မပြုခ  ပါနကကာင််း၊ 

အြ  ြု်းသာ်းအဆင  ် လိုပ်င ််းစ ြံခ က် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) က ို 

အနကာင်အထည်နဖာန် ိုင်နရ်း အတွက ်ကာကွယတ်ာ်းဆ ်း  

 

နရ်းနကာြ်တ ၏ ထိုတ်မပ ်နကကညာခ က်က ို(၁၈-၈-၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့ထိုတ် န ိုငင်ံပ ိုင်သတင််းစာြ ာ်း မဖစ်သည ် 

မြ ်ြာအလင််း၊ နကက်းြံို နှင ် The Global News Light of 

Myanmar တ ိုေ့တွင်ထည ်သွင််း နဖာမ်ပခ  ပပ ်းမဖစ်ပါနကကာင််း၊ 

ထ ိုေ့နကကာင ်ကာကွယ် တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ အန မဖင ် 

လိုပ်င ််းစ ြံခ က် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) က ိုထ နရာက်စွာ 

အနကာင် အထည်နဖာန်ဆာင်ရွက်ရာတွင် လ ိုအပ်ြည  ်

ကာကွယ်တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ  ရံို်းအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည််းပံို 

(ြူကကြ််း)နှင ်လိုပင် ််းတာဝ ြ် ာ်း(ြူကကြ််း)တ ိုေ့က ိုအတည်

မပြု ခ ြှတ်န ိုင်ရ ်၊  လိုပ်င ််းစ ြံခ က်တွင် ပါရှ သည ် 

လိုပ်င ််းစဉ်တ ိုေ့အာ်း နဆာင်ရွက်ရာတွင် လ ိုအပ်ြည  ်

ပူ်းနပါင််း နဆာင်ရွကြ်ှုတ ိုေ့က ို နဆွ်းနနွ်းည  န ှုင််းရ ် ရည်ရွယ် 

ပပ ်း ယန ေ့ည  န ှုင််းအစည််းအနဝ်းက ို နခေါ်ယူရမခင််းမဖစ်ပါ 

နကကာင််း၊ လိုပ်င ််းစ ြံခ က် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) က ို အနကာင် 

အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရာတွင် အနရ်းပါသည ် အြ  ြု်းသာ်း 

အဆင ် တ ိုင်ကကာ်းြှုယနတရာ်းဆ ိုင်ရာ Helpline ဖို ််း ံပါတ်၊ 

4Digit 1566 က ို မပည်သူလူထိုအန မဖင ် သ ရှ တ ိုင်ကကာ်း 

န ိုင်နရ်းအတွက် မပ ်ကကာ်းနရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ မြ ြ်ာ အသံနှင  ်

ရိုပ်မြင်သံကကာ်းြှ အခါအာ်းနလ ာစွ်ာ ထိုတ်မပ ် နကကညာ 

လ က်ရှ န ပပ မဖစ်ပါနကကာင််း၊ လက်ရှ  အရှ  ်အဟို ် ရရှ န  

သည ် အမပြုသနဘာနဆာင်နသာ တ ို်းတက်ြှုတ ိုေ့က ို ပံ ပ ို်း 

နဆာင်ရွက်နပ်းကကသည ် ကာကွယ်တာ်းဆ ်းနရ်းနကာြ်တ  

လက်ေက်က ိုင်ြဋ ြကခအ ွင်ုံး ကနလုံးသူငယြ်  ုံးအနြေါ် ကကုီံးနလုံးနသ က  ုံးလွေြ်ှုြ  ုံးြှ 

က ကွယ်  ုံးဆီုံးနရုံးနက ြ် ီ၏ (၂/၂၀၂၂) ည  န ှုင်ုံးအစည်ုံးအန ုံးက င်ုံးြ 

 

၆ 



 

 

နှင ် လိုပ်င ််းနကာြ်တ ဝင် အာ်းလံို်းက ို နက ်းဇူ်းတင်ရှ  

ပါနကကာင််းနှင ် နအာင်မြင်ြှုတ ိုေ့က ိုလည််း ဆက်လက် 

ထ  ််းသ ြ််း နဆာင်ရွက်သွာ်းကကရ ် လ ိုအပ်ပါနကကာင််း 

နမပာကကာ်းခ  ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မပ လ်ည်ထူနထာင်နရ်းဦ်းစ ်းဌာ ၊ 

ညွှ ်ကကာ်းနရ်းြှျူ်းခ ြုပ် ဦ်းနအာင်နက ာြ် ို်းက ကာကွယ် 

တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ  ည  န ှုင််းအစည််းအနဝ်း (၁/၂၀၂၂)၏ 

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း နဆာင်ရွက်အနပေါ် နဆာင်ရကွ်ပပ ်းစ ်းြှု 

အနမခအန ၊ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ ၊ ရံို်းအဖွ ွဲ့ 

ဖွ ွဲ့စည််းပံို (ြူကကြ််း) နှင ် လိုပ်င ််းတာဝ ်ြ ာ်း (ြူကကြ််း) 

တ ိုေ့က ို ရှင််းလင််း တင်မပခ  ပါသည။် 

 အဆ ိုပါ ည  န ှုင််းအစည််းအနဝ်းသ ိုေ့ လက် က်က ိုင် 

ပဋ ပကခအတွင််း ကနလ်းသူငယ်ြ ာ်းအနပေါ် ကက ်းနလ်းနသာ 

က ျူ်းလွ ်ြှုြ ာ်းြှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းနရ်းနကာ်ြတ  ည  န ှုင််း 

အစည််း အနဝ်း(၂/၂၀၂၂)သ ိုေ့ လူြှုဝ ်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်း 

နှင  ် မပ ်လည်န ရာခ ထာ်းနရ်းဝ ်ကက ်းဌာ ၊ မပည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ်းနှင ် ေိုတ ယဝ ်ကက ်းြ ာ်း၊ အပြ တြ််းအတွင််းဝ ်ြ ာ်း၊ 

ညွှ ်ကကာ်းနရ်းြှျူ်းခ ြုပ်ြ ာ်း တက်နရာက်ခ  ကကနကကာင််း 

သတင််းရရှ ပါသည်။  

 

 

 

 

 
၂၃.၉.၂၀၂၂               နေပြည်န  ်  

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်းအန မဖင  ် လူူ့အဖွ ွဲ့အစည််း 

အတွင််း ပါဝင်နဆာင်ရွကခ်ွင ် ရရှ နရ်း၊ ပညာနရ်း၊ 

က  ််းြာနရ်း၊ လူြှုနရ်းဝ ်နဆာငြ်ှုြ ာ်းက ို လက်လှြ််းြ  

ရရှ နရ်းနှင ် အလိုပ်အက ိုင် အခငွ ်အလြ််းြ ာ်းရရှ နစနရ်းတ ိုေ့ 

အတွက်ြသ ်စွြ််းြှုအဆင ်သတ်ြှတ်မခင််းနှင ် သ ်စွြ််းသူ 

ြ ာ်း ြှတ်ပံိုတင်မခင််းလိုပ်င ််းသည် ြမဖစ်ြန  အနကာင် 

အထည်နဖာန်ဆာင်ရွက် သွာ်းရြည ် လိုပင် ််းစဉ်တစ်ခို 

မဖစ်ပါသည်။  မပ လ်ည်ထူနထာင်နရ်း ဦ်းစ ်းဌာ  အန မဖင  ်

ြသ ်စွြ််းြှုအဆင  ် သတ်ြှတ်မခင််းနှင  ် ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း 

ြှတ်ပံိုတင်မခင််းလိုပ်င ််းက ို ပိုဗဗသ ရ  ပြ ြုွဲ့ ယ် အပါအဝင ်

က ဦ်း စ ြံက  ််းဧရ ယာ(၄) ပြ ြုွဲ့ ယ်တွင် စတင် အနကာင် 

အထည်နဖာန်ဆာင်ရွကလ် က်ရှ ပပ ်း တစ်န ိုင်ငံလံို်း လွှြ််းခခံြု 

န ိုင်နစနရ်းအတွက်လည််း ဆက်လက် အနကာငအ်ထည ်

နဖာန်ဆာင်ရွက်သွာ်း ြည်မဖစ်သည်။ 

ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်း၏အခွင ်အနရ်းဥပနေ၊ ည််းဥပနေ 

ြ ာ်းနှင ်အည  ြသ ်စွြ််းသူြ ာ်းအန မဖင ် ြသ ်စွြ််းသူ 

ြှတ်ပံိုတင် လက်ြှတ်က ိုြ ြ တ ိုေ့ ဆနဒအနလ ာက် 

နလ ာကထ်ာ်း ရယူမခင််းမဖင ် ဥပနေ၊  ည််းဥပနေပါ 

အကာအကွယ်ြ ာ်းက ို ရရှ လာန ိုငြ်ှာမဖစ်ပပ ်း ပညာနရ်းနှင ် 

အသက်နြွ်းဝြ််းနကကာင််း ပညာသင်ကကာ်း န ိုင်နရ်း၊ 

ြသ ်စွြ််းြှု အဆင ်အလ ိုက် သင ်နလ ာန်သာ က  ််းြာနရ်း 

နစာင ်နရှာက်ြှု ရရှ နရ်း၊ အလွယ်တကူ လက်လှြ််းြ  

ရယူအသံို်းမပြုန ိုင်နရ်း၊ အလိုပအ်က ိုင်အခငွ ် အလြ််းြ ာ်း 

ရရှ နရ်းနှင ် အြ ာ်း ည််း တူလူူ့အဖွ ွဲ့အစည််းအတွင််း 

ပါဝင်နဆာငရ်ွက်ခွင ်ရရှ နရ်း စသည ်အနမခခံ အခငွ ်အနရ်း 

ြ ာ်းက ို ရရှ လာန ိုင်ြည်မဖစ်သည်။  

 
 န မပည်နတာန်ကာင်စ ၊ ပိုဗဗသ ရ ပြ ြုွဲ့ ယရ်ှ  

ရပ်ကွက၊် နက ်းရာွအိုပ်စို (၂၅)ခိုြှ ြ ြ တ ိုေ့ ဆနဒအနလ ာက် 

ြသ ်စွြ််းသူြှတ်ပံိုတင် နလ ာကထ်ာ်း လာသူ (၄၂၀) ဥ ်း 

ရှ ပပ ်း (၂၄၆) ဦ်းအာ်း ြသ ်စွြ််းသူ ြှတ်ပံိုတငလ်က်ြှတ် 

၇ 

နေပြညန်  န်က င်စီေယ်နပြ၊ ြိုဗ္ဗသီရ ပြ  ြို့ေယအ် ွင်ုံးရှ  ြသေ်စွြ်ုံးသူြှ ်ြံို င်လက်ြှ ် ရရှ ပြီုံးသူြ  ုံးအ ုံး 

ြသေ်စွြ်ုံးန  က်ြံန ကုံး ကွင်ုံးဆင်ုံးနြုံးအြ ်

 



 

 

ထိုတ်နပ်းပပ ်းမဖစ်ပါသည်။ က  ်ရှ  န သူြ ာ်းက ိုလည််း 

ြသ ်စွြ််းြှုအဆင  ် စ စစ်မခင််းြ ာ်း နဆာင်ရွက်လ က်ရှ ပပ ်း 

ြသ ်စွြ််းသူြှတ်ပံိုတင်လက်ြှတ် အမြ ်ဆံို်းထိုတ်နပ်းန ိုင် 

နရ်း နဆာင်ရွက်နပ်းသွာ်းြည် မဖစ်ပါသည်။ 

ပိုဗဗသ ရ  ပြ ြုွဲ့ ယ်အတွင််းြှ ြသ ်စွြ််းသူ  

ြှတ်ပံိုတင်လက်ြှတ် ရရှ ပပ ်းသူ (၂၄၆) ဦ်းတ ိုေ့အာ်း 

တစ်ဦ်း လ င် ြသ ်စွြ််းနထာကပ်ံ နကက်းက ပ်သံို်းနသာင််း 

နှု ််းမဖင ် မပ ်လညထ်ူနထာင်နရ်း ဦ်းစ ်းဌာ  ဝ ်ထြ််းြ ာ်းက 

ရပ်ကွက၊် နက ်းရာွြ ာ်းသ ိုေ့ ကွင််းဆင််းနထာကပ်ံ  နပ်းခ   

ပါသည်။ 

 

 

 

 
- ၆-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် စချာင်ေးဆံိုပမ ျုွဲ့နယ်၊ အစပခခံ 

ပညာအထက်တန်ေးစကျာင်ေး (မို ူေး)၌ သဘာ စဘေး 

 

 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ အသ ပညာစပေး စဆာင်ရွက်ခ ့်ပေါသည်။ 

- ၇-၉-၂၀၂၂ရက်န ေ့တွင် စမာလ်ပမ ျုင်ကျွန်ေးပမ ျုွဲ့နယ်အစပခခံ 

ပညာအလယ်တန်ေးစကျာင်ေး (စတာရ)၌ သဘာ စဘေး             

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ အသ ပညာစပေးစဆာင်ရွကခ် ့်ပေါသည်။ 

- ၁၃-၉-၂၀၂၂ ရကန် ေ့တွင် စချာင်ေးဆံိုပမ ျုွဲ့နယ်၊ အ.ထ.က 

(ကစည ာ်) ာသင်စကျာင်ေး၌သဘာ စဘေးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

အသ ပညာစပေးစဆာင်ရွကခ် ့်ပေါသည်။  

- ၂၀-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင်စချာင်ေးဆံိုပမ ျုွဲ့နယ်၊ အ.ထ.က 

(ကလွီ)  ာသင်စကျာင်ေး၌   သဘာ စဘေးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

အသ ပညာစပေးစဆာင်ရွကခ် ့်ပေါသည်။

 
-  ၁၇-၉-၂၀၂၂ ရက်စန့်တွင် စမာလ်ပမ ျုင်ကျွန်ေးပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စရ ာက်စချာင်ေးစကျေးရာွအိုပ် ို၊ စငွဇင်စယာ်( ံပပ)စကျေးရာွ၌  

မိုန်တ ိုင်ေးသဏဌာန်တူ ဇာတ်တ ိုကစ်လ့်ကျင့််ခန်ေးပပျုလိုပ်ခ ့် 

ပေါသည်။ 

-   ၁၈-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် ပပည်စထာင် ိုတ ိုင်ေးရင်ေးသာေး  

 

လူမျ  ျုေးမျာေးဖွံွဲ့ပဖ ျုေးစရေးတကကသ ိုလ်၌ ငလျငအ်နတရာယ ်ဆ ိုင်ရာ 

အသ ပညာစပေးပခင်ေးန င့်် သဏဌာန်တူ ဇာတ်တ ိုက်စလ့်ကျင့်် 

ပခင်ေးမျာေးက ို ဆရာ/ဆရာမမျာေး၊ စကျာင်ေးသူ/ စကျာင်ေးသာေး 

မျာေး န င့်် ပူေးစပေါင်ေးစဆာင်ရွက်ခ ့်ပေါသည။် 

 

 

- ရ ်ကို ်တ ိုင််းနေသကက ်း ဦ်းစ ်းြှျူ်းရံို်းြှ တာဝ ရ်ှ သူြ ာ်း 

သည် လ ှုင််းကက ်း၍ပငလ်ယ်အတွင််းသ ိုေ့က နရာက်ခ  သည ်               

ငါ်းဖြ််းနရလိုပ်သာ်း  (၁)  ဦ်းထံ   ၃-၉-၂၀၂၂   ရက်န ေ့တွင ်

နထာကပ်ံ ြှုြ ာ်း နပ်းအပ်ခ  ပါသည။်  

စဘေးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ီမံခန့််ခွ မှုဦေး ီေးဌာနမ  အသ ပညာစပေးစဆာင်ရွကမ်ှု 

ဇာတ်တ ိုကစ်လ့်ကျင့််ခန်ေးစဆာင်ရွက်မှု 

နဘုံးသငံ့်ပြည်သူြ  ုံးအ ုံးန  ကြ်ံံ့ြှု 

 

၈ 



 

 

- ြအူပင်ခရ ိုင်ဦ်းစ ်းြှျူ်းရံို်းြှ တာဝ ်ရှ သူြ ာ်းသည် ြအူပင ်

ပြ ြုွဲ့ ယ်၊ နရွှေနလှနသာင််း နက ်းရာွအိုပ်စို၊ နရွှေနလှနသာင််း  

နက ်းရာွ ကြ််းပပ ြုနဘ်းသင ်မပည်သူြ ာ်းထံ ၅-၉-၂၀၂၂ 

ရက်န ေ့တွင် နထာကပ်ံ ြှုြ ာ်း နပ်းအပ်ခ   ပါသည်။  

- နမြာင််းမြပြ ြုွဲ့ ယ်၊ မြက ်သာရပ်ကွကအ်တွင််း ြ ို်းသည််း 

ထ ်စွာရွာသွ ််း၍ အိုတ်တံတ ိုင််းပပ ြုက ြှုနကကာင ် တစ်စ တ် 

တစ်ပ ိုင််းပ က်စ ်းခ  သည ်န အ ြ်တစ်လံို်းရှ  နဘ်းသင ်မပည်သူ 

ြ ာ်းအတွက် ၅-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် နထာကပ်ံ ြှုြ ာ်း 

နပ်းအပ်ခ  ပါသည်။  

- နဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစ ြံခ ေ့်ခွ ြှုဦ်းစ ်းဌာ ြှ တာဝ ်ရှ သူ 

ြ ာ်းသည် ပ ််းတန  ပ်ြ ြုွဲ့ ယ်၊ နတာနက ာင််းနက ်းရာွ 

အိုပ်စို၊  ံကပ်ရ ို်း၊  ံကပ်နှင်  နက ာင််းနတာက်နလ်းနက ်းရာွ 

ကြ််းပပ ြုနဘ်းသင ် မပည်သူြ ာ်းထံ ဆ ရ် ကခာဖ ို်းနှင ် 

အ ြ်နဆာက်ပစစည််းဖ ို်းအာ်း ၇-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင ်

နထာကပ်ံ ြှုြ ာ်း နပ်းအပ်ခ  ပါသည။်  

 

 

 

 

 

 
-  နဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစ ြံခ ေ့်ခွ ြှုဦ်းစ ်းဌာ ြှ တာဝ ်ရှ သူ 

ြ ာ်းသည် မြင််းခခံခရ ိုင်၊ဆာ်းခါ်းနက ်းရာွ ြ ်းနဘ်းသင ် 

မပည်သူြ ာ်းထံ ၈-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် နထာက်ပံ ြှုြ ာ်း 

နပ်းအပ်ခ  ပါသည်။ 

- စတာင်သာပမ ျုွဲ့နယ် တ ကကီေးကိုန်ေးစကျေးရာွ၌ ၁၅-၉-၂၀၂၂ 

ရက်စန့် စလစဘေးစကကာင့်် အမ ိုေးလန်ပျက်  ီေးစနအ မ ်

(၂)လံိုေး၊အ မ်စထာင် ို(၂) ိုမ  လူဦေးစရ(၅)ဦေးတ ို့်အတွက် 

စထာကပ်ံ့်စငွ (၁၁ ၅   /-)အာေး၂၀-၉-၂၀၂၂ရက်စန့်တွင် 

စဘေးသင့််ပပည်သူမျာေးသ ို့်စထာကပ်ံ့်စပေးအပ်ခ ့်ပေါသည်။ 

- နရကကည်ပြ ြုွဲ့ ယ်၊ အသိုတ်ပြ ြုွဲ့၊ ဆ ပ်သာနက ်းရာွ၊ ငါ်းရဥှ ် 

နခ ာင််းအ  ်း၌ြ ို်းကက ြု်းပစ်ြှုနကကာင ် နသဆံို်းသူ(၁)ဦ်းအာ်း  

၈-၉-၂၀၂၂ရက်န ေ့တွင်နထာကပ်ံ ြှုြ ာ်း နပ်းအပ်ခ  ပါသည်။ 

- တ ိုကက်က ်းပြ ြုွဲ့ ယ်၊ အနဖ ာကပ်ြ ြုွဲ့၊ နတာက်ွ နက ်းရာွတွင် 

ြ ို်းကက ြု်းထ ြှ ်နသဆံို်းသူ(၁)ဦ်းအာ်း၉-၉-၂၀၂၂ ရကန် ေ့တွင်  

နထာကပ်ံ ြှုြ ာ်း နပ်းအပ်ခ  ပါသည။် 

- တ ိုကက်က ်းပြ ြုွဲ့ ယ်၊ နရစက်နတာင်နက ်းရာွတွင် နတာ 

ဆင်ရ ိုင််းဝင်နရာက်ြှုနကကာင်  တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းပ က်စ ်းခ   

သည ်န အ ြြ် ာ်းြှ  နဘ်းသင ်မပည်သူြ ာ်းထံ  ၉-၉-၂၀၂၂ 

ရက်န ေ့တွင် နထာကပ်ံ နငြွ ာ်း နပ်းအပ်ခ   ပါသည။် 

- မြင််းခခံပြ ြုွဲ့ ယ်၊ အြှတ်(၁၃)ရပ်ကွက၊်  ယန်မြ(၄)၌ 

ြ ို်းသည််းထ ်စွာရွာသွ ််းပပ ်း သစ်ပင်ပပ ြုလ ၍ တစ်စ တ် 

တစ်ပ ိုင််း ပ က်စ ်းန အ ြ်ြှနဘ်းသင ်မပည်သူြ ာ်းထံ ၁၃-၉-

၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် နထာကပ်ံ နငွြ ာ်း နပ်းအပခ်  ပါသည်။ 

- စဘေးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ  ီမံခန့််ခွ မှုဦေး ီေးဌာန၊ ပမင်ေးခခံခရ ိုင် 

ဦေး ီေးမ  ေးရံိုေးမ  တာ န်ရ  သူမျာေးသည် ပမင်ေးခခံပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဆာေးခေါေး 

စကျေးရာွ၌ (၄-၉-၂၀၂၂) ရက်စန့် မီေးစဘေးစကကာင့််လံိုေး  

ပျက် ီေးစနအ မ်(၁)လံိုေး၊ အ မ်စထာင် ို(၁) ိုမ  လူဦေးစရ(၅)ဦေး 

တ ို့်အတွက် အ မ်စဆာက်ပ စည်ေးဖ ိုေး (၁      /-)၊ 

ဆန်ရ ကခာ(၇)ရက် ာဖ ိုေး (၁၀၅   /-)န င့်် ကယဆ်ယ်စရေး 

ပ စည်ေး (၁၆)မျ  ျုေးအာေး၈-၉-၂၀၂၂ရက်စန့်တွင် စဘေးသင့်် 

ပပည်သူမျာေးသ ို့် စထာကပ်ံ့်ခ ့်ပေါသည်။ 

- စဘေးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ီမံခန့််ခွ မှုဦေး ီေးဌာန၊ စညာင်ဦေး 

ခရ ိုင်ဦေး ီေးမ  ေးရံိုေးမ  တာ န်ရ  သူမျာေးသည် စညာင်ဦေးပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စဇယျ တီရပ်၌ ၁၁-၉-၂၀၂၂ ရက်စန့်၊ (၀၉:၂၀) အချ  န် 

တွင်ပဖ ်ပွာေးခ ့်စသာ သ ်ပင်ပ စဘေးစကကာင့်် တ ်  တ် 

တ ်ပ ိုင်ေး ပျက် ီေးစနအ မ်(၁)လံိုေး၊ အ မ်စထာင ်ို(၁) ိုမ  

လူဦေးစရ (၄)ဦေး အတွက် အ မ်စဆာက်ပ စည်ေးဖ ိုေး 

(၅၀,၀၀  /-)၊ ဆန်ရ ကခာ(၇)ရက် ာဖ ိုေး (၈,၄၀  /-)၊ 

ပမ တီမမ  ွဲ့၊အမ တ်(၄)ရပ်ကွက ်မီေးစ ေးသင့်် အ မ်စထာင်စို အာေး (၇-၉-၂၀၂၂) ရက်စနေ့တွင်စထာကပ်ံ့်စငွမျာေး 

စပေးအပ်ပခင်ေး 

၉ 



 

 

 ို ိုစပေါင်ေး (၅၈,၄၀  /-) အာေး ၁၂-၉-၂၀၂၂ရက်စန့်တွင် 

စဘေးသင့်် ပပည်သူမျာေးသ ို့် စထာကပ်ံ့်စပေးအပ်ခ ့်ပေါသည်။ 

- ြင််းလှပြ ြုွဲ့ ယ်၊ စစ်ကွင််းပြ ြုွဲ့၊ ပြ ြုွဲ့ြရပ်ကွက၊် 

မပည်နတာသ်ာ လြ််းတွင် ြ ို်းသည််းထ ်စွာရွာသွ ််း၍ 

သစ်ပင်ပပ ြုလ ၍ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းပ က်စ ်းခ  သည ် န အ ြ် 

တစ်လံို်းရှ နဘ်းသင ်မပည်သူြ ာ်းထံ ၂၁-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့ 

တွင်   နထာကပ်ံ နငွြ ာ်းနပ်းအပ်ခ  ပါသည။် 

 

 

 

 

 
- ပိုသ ြ်ခရ ိုင်ဦ်းစ ်းြှျူ်းရံို်းြှ တာဝ ်ရှ သူြ ာ်း Covid-19 

စ ်းပွာ်းနရ်း ကိုစာ်းြှုစ ြံခ က် (CERP)အရဝယ်ယူထာ်းသည ် 

ဖ ိုင်ဘာနရတ ိုင်က (၅)လံို်းအာ်း ၇-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့နှင  ်

 

 

 

၈-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင်တပ်ဆင် နထာကပ်ံ နပ်းခ  ပါသည်။ 

- က  ြုက်ထ ိုပြ ြုွဲ့ ယ်၊ နတာင်ပ ိုင််းရပ်ကွက်(တ ို်းခ  ွဲ့ပ ိုင််း)တွင် 

ဖ ိုင်ဘာနရတ ိုင်က  (၁)လံို်းအာ်း၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့ တွင် 

တပ်ဆင်နထာကပ်ံ နပ်းခ  ပါသည်။ 

- သထံိုခရ ိုင်ဦ်းစ ်းြှျူ်းရံို်းြှတာဝ ်ရှ သူြ ာ်းသည် နသာကသံ်ို်း 

နရရှာ်းပါ်းသည ်နက ်းရာွြ ာ်း၌ ဖ ိုင်ဘာနရတ ိုင်က  (၂)လံို်း 

အာ်း  ၁၆-၉-၂၀၂၂  ရက်န ေ့နှင ်  ၁၇-၉-၂၀၂၂  ရကန် ေ့တွင်    

တပ်ဆင်နထာကပ်ံ နပ်းခ  ပါသည်။ 

- နသာကသံ်ို်းနရရှာ်းပါ်းသည ် ဘ ်းလင််းပြ ြုွဲ့ ယ်၊သနမပကို ််း 

နက ်းရာွ၌ ဖ ိုင်ဘာနရတ ိုင်က  (၂)လံို်းအာ်း ၁၉-၉-၂၀၂၂ 

ရက်န ေ့တွင်   တပ်ဆင်နထာကပ်ံ နပ်းခ  ပါသည။် 

 
- မြစ်ကက ်း  ်းပြ ြုွဲ့ ယ်အတွင််းရှ  IDPs စခ ််း(၆)ခိုြ ှ

နရကကည်နက ်းရာွသ ိုေ့ နမပာင််းနရွှေွဲ့ခ  ကကနသာ IDPs 

အ ြ်နဆာင်စို (၁၁၄)စို၊ လူဦ်းနရ (၆၆၂)ဦ်းတ ိုေ့အတွက် 

ဆ ်ရ ကခာ(၁)လစာ၊   နမပာင််းနရွှေွဲ့စရ တ်နှင ်   Family Kit  

(၁၁၄)ပံို်းအာ်း ၂၀-၉-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် နထာက်ပံ နပ်း 

အပ်ခ  ပါသည။် 

- မြစ်ကက ်း  ်းပြ ြုွဲ့ ယ်၊ ပလ  (နငွနပ ာစံ်မပနက ်းရာွ) သ ိုေ့ 

နမပာင််းနရွှေွဲ့ န ထ ိုင်ခ  ကကသည ် အ ြ်နထာင်စို (၃၀)စို၊ 

လူဦ်းနရ (၁၄၂)ဦ်းတ ိုေ့အတွက် ဆ ်ရ ကခာ (၁)လစာ၊ 

နမပာင််းနရွှေွဲ့စရ တ်နှင ် Family Kit (၃၀)ပံို်းအာ်း ၁၅-၇-

၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် နထာကပ်ံ နပ်းအပ်ခ  ပါသည။် 

- ဆေံို်းပြ ြုွဲ့အနထွနထွအိုပ်ခ ြုပ်နရ်းဦ်းစ ်းဌာ  ရံို်းဝင််းနငှ ် 

နဆွြ  ြု်းန အ ြြ် ာ်းြှ   ဆာနက ်းရာွနှင ် အြတ်ှ (၂) 

ရပ်ကွကြ် ာ်းသ ိုေ့ နမပာင််းနရွှေွဲ့ခ  ကကနသာ IDPs အ ြန်ထာင်စို 

(၅၉)စို၊ လူဦ်းနရ (၃၄၇)ဦ်းတ ိုေ့အတွက ် ဆ ်ရ ကခာ (၁)လ 

စာ၊ နမပာင််းနရွှေွဲ့စရ တ်နှင ် Family Kit (၅၉)ပံို်းအာ်း ၁၆-၉-

၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင် နထာက်ပံ နပ်းအပ်ပါသည။် 

 

ပမ တီမမ  ွဲ့ အမ တ်(၄)ရပ်ကွက ်မီေးစ ေးသင့််အ မစ်ထာင်စို အာေး ၇-၉-၂၀၂၂ရက်စနေ့တွင် စထာကပ်ံ့်စပေးအပ်စဉ် 

ယ ယီနပြ င်ုံးနရ ြို့နေ  ိုင်သူြ  ုံးအ ုံး  န  ကြ်ံံ့ြှု 

 

၁၀ 


