
 

 

 

 

 

 
၁၊၁၀၊၂၀၂၂၊            နေပြည်န  ် 

 

 အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန ေ့

ဂိုဏ်ပြြုအခမ်ြီးအ  ြီးက ို  ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ နအာက်တ ိုဘာလ 

(၁)ရက်န ေ့တွင် လူမှုဝ ်ထမြ်ီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် 

ပြ ်လည်န ရာခ ထာြီးနရြီး ဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ ဝ ်ကက ြီးရ ိုြီးစိုနြေါင်ြီး 

အစည်ြီးအနဝြီးခ ်ြီးမတွင် က ငြ်ီးြရာ အခမြ်ီးအ  ြီးသ ိုေ့ 

လမူှုဝ ်ထမ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင် ပြ ်လည်န ရာခ ထာြီးနရြီး 

ဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးန ေါက်တာသက်သက်ခ ိုင်၊ 

 ိုတ ယဝ ်ကက ြီးမ ာြီး၊ ပမ ်မာန ိုင်င  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး 

ဆ ိုင်ရာ နကာမ်တ ဝင်မ ာြီး၊ န ပြည်နတာ်နကာင်စ  ယ်နပမ 

န သဆ ိုင်ရာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုင်ရာ နကာမ်တ ဝင် 

မ ာြီး၊ ဘ ိုြီးဘွာြီးရ ြသ်ာမ ာြီးမ ှအဘ ိုြီးအဘွာြီးမ ာြီး၊ ဌာ ဆ ိုင်ရာ 

အသ ြီးသ ြီးမှ က ိုယ်စာြီးလှယ်မ ာြီး တက်နရာက်ကကြေါသည်။  

အဆ ိုြေါ အခမ်ြီးအ  ြီးတွင ် လမူှုဝ ်ထမြ်ီး၊ 

ကယ်ဆယ်နရြီးနှင်  ပြ ်လည်န ရာ ခ ထာြီးနရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ 

ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီး န ေါက်တာသက်သက်ခ ိုင်က အဖွင်  

အမှာစကာြီးနပြာကကာြီးရာတွင်   လက်ရှ လူမှုအဖွ ွဲ့အစည်ြီး 

အတွက် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးသည် အက  ြုြီးရှ န ဆ ၊ 

အသ ိုြီးဝင်န ဆ ပဖစ်သည်က ို အသ အမှတ် ပြြုနသာအာြီး 

ပဖင်  အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန ေ့က ို 

(၁၉၉၉)ခိုနှစ်ကတည်ြီးက မြ က်မကကွ် က င်ြီးြဂိုဏ်ပြြု 

ခ  သည်မှာ ယန ေ့အထ ပဖစန်ကကာင်ြီး၊ မ မ တ ိုေ့ ဝ ်ကက ြီးဌာ  

အန ပဖင ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုနစာင ်နရာှက်မှုနှင ် ြတ်သက် 

ပြ ြီး အဓ ကတာဝ ်ယူ နဆာင်ရွကန် နသာ (Focal 

Ministry) ပဖစသ်ည ်အတွက် ရ ြ်သာအနပခပြြု၊ 

ရြရ်ွာအနပခပြြု၊ န ေ့ြ ိုင်ြီးနစာင ်နရာှကန်ရြီးနဂဟာ ဖငွ ်လှစ် 

နဆာင်ရွကမ်ှုမ ာြီးက ို  ပြဋ္ဌာ ်ြီးထာြီးရှ ပြ ြီးပဖစ်သည ် အတွက ်

 သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုင်ရာဥြန  (၂၀၁၆)  ေ့ အည  

နဆာင်ရွကန်ြြီးလ က် ရှ နကကာင်ြီး၊ လမူှုကာကွယ် 

နစာင ်နရာှကန်ရြီး အစ အစဉ်တစ်ခိုပဖစန်သာ လမူှု နရြီး 

ြင်စင် နထာကြ်  မှု အစ အစဉ်က ို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခို၊ 

ဘဏ္ဍာနရြီးနစှ်မှ ယန ေ့အထ  အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွကလ် က်ရှ နကကာင်ြီး၊ ပမ မ်ာန ိုင်င  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးနေေ့ ဂိုဏ်ပြြုအခမ်ြီးအေ ြီးက ို Inperson နှင ်  Online  

နြေါငြ်ီးစြ်သည  ်Hybird အစ အစဉ်ပြင ် က ငြ်ီးြပခင်ြီး 



 

 

မ ာြီးဆ ိုင်ရာ နကာမ်တ က ို ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် ဖွ ွဲ့စည်ြီး 

န ိုင်ခ  ပြ ြီး သက်ကက ြီးဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီး တ ိုြီးတက်နရြီးလိုြ်င ်ြီးမ ာြီးက ို 

နဆာင်ရွကလ် က်ရှ ြေါနကကာင်ြီး၊ ယန ေ့ က နရာက်သည ် 

အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန ေ့ အခမ်ြီးအ  ြီး 

က ို ဂိုဏ်ပြြုနသာအာြီးပဖင ် ပမ ်မာတစ်န ိုင်င လ ိုြီးအန ပဖင ် 

အသက်အကက ြီးဆ ိုြီး အဘ ိုြီး(၁)ဦြီး  ေ့ အဘွာြီး(၁)ဦြီးစ က ို 

နငွက ြ်(၁၀)သ  ်ြီးစ   သက်ဆ ိုင်ရာ တ ိုင်ြီးန သကက ြီး/ 

ပြည် ယ်မတှစ်ဆင ်နြြီးအြ်သွာြီးမည်ပဖစန်ကကာင်ြီး၊ အခမ်ြီး 

အ  ြီးက ို အနှစ်သာရပြည် ဝသည ် နှစ်တစ်နှစ်ပဖစန်စရ ် 

ကိုလသမဂဂအဖွ ွဲ့ကက ြီးက “The Resilience and 

Contributions of Older Women” “သက်ကက ြီး 

အမ  ြုြီးသမ ြီးမ  ြီးရ ဲ့ စွမ်ြီးြက ြီး ဒ ိုေ့မ  ြီးအန ြီးထ ြီး” က ို ယခို 

နှစ်အတွက် နဆာင်ြို အ်ပဖစ ် သတ်မှတ်နြြီးထာြီး 

ြေါနကကာင်ြီး၊  သက်ကက ြီးအမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီးသည် န ိုင်င နရြီး၊ 

စ ြီးြာွြီးနရြီး၊ လမူှုနရြီးနှင ် ယဉ်နက ြီးမှု ယ်ြယ်မ ာြီးတွင် 

အဓ ြပေါယ်ရှ ရှ  ြေါဝင်ြ  ြ ိုြီးကူည န  နသာလ်ည်ြီး လိုြန်ဆာင် 

ခ က်မ ာြီးက ိုမူ လ စ်လ ျူရှုခ ထာြီးရဆ ပဖစပ်ြ ြီး အသက်အရယ်ွ 

နှင ် က ာြီး/မ ပဖစ်ပခင်ြီးအနြေါ် အနပခခ ပြ ြီး ခွ ပခာြီးဆက်ဆ  

ပခင်ြီးသည် အနိုတ်လကခဏာနဆာင်နသာ သကကတတစ်ခို 

ပဖစ်ြေါနကကာင်ြီး၊  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အနရြီးက စစသည် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး အတွက်သာ သက်ဆ ိုင်သည ် က စစ 

တစ်ခိုမဟိုတ်ြ  အသက်အရယ်ွ အြ ိုင်ြီးအပခာြီး အာြီးလ ိုြီး 

တွငရ်ှ သည ် လူအာြီးလ ိုြီးနှင ် သက်ဆ ိုင်န သည ် က စစ  

ပဖစ်နကကာင်ြီး အထူြီးအနလြီးထာြီး နပြာကကာြီးခ  ြေါသည်။ 

 ထ ိုေ့န  က ်အခမ်ြီးအ  ြီးသ ိုေ့ တက်နရာကလ်ာ 

သည ် ဘ ိုြီးဘွာြီးမ ာြီးအာြီး နဆြီးဝေါြီးြစစည်ြီးနှင ် အလှျူနငွ 

မ ာြီးက ို ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးနှင ်  ိုတ ယဝ ်ကက ြီးမ ာြီးနှင ် 

တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးက နြြီးအြ်လှျူ ေါ ်ြီးခ  ကကပြ ြီး ဘ ိုြီးဘွာြီးမ ာြီး 

က ိုယ်စာြီး အဘ ိုြီးဦြီးနက ာ်ပမင ်က နက ြီးဇူြီးတင်စကာြီး 

ပြ ်လည်နပြာကကာြီးခ  ြေါသည်။  

 အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန ေ့က ို 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး အနြေါ်န ြီးစာြီး ကကည်ည ိုတတ် 

သည  ် ပမ ်မာ ယဉ်နက ြီးမှု အစဉ်အ ာနကာင်ြီးမ ာြီးအာြီး 

မ  ိုြီးဆကသ်စ် ူငယ်မ ာြီး သ ရှ   ြီး ည်တတ်နစရ ်နှင ် 

အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန ေ့က ို နှစ်စဉ် 

က ငြ်ီးြပြင်ြီးပြင ် န ိုင်ငံနတာ်မှ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး 

အနရြီးက ို အန ြီးထာြီး နဆာင်ရွကပ်ြင်ြီးက ို ပြည်သူမ ာြီး 

သတ ပြိုမ နစရ  ် ရည်ရွယ်ပြ ြီး နှစ်စဉ်က င်ြီးြရပြင်ြီး 

ပြစ်ြါသည်။ ယြိုက  သ ိုေ့ က ငြ်ီးြရပြင်ြီးပြင ် န ိုင်ငံနတာ် 

ြ ံွံ့ပြ ိုြီးတ ိုြီးတက်နရြီး ကက ိုြီးြမြ်ီးအာြီးထိုတ်မှုတ င် သက်ကက ြီး 

ရွယ်အ ိုမ ာြီးသည် ည်ြီး အနရြီးြါနသာ အြ ်ြီးကဏ္ဍမှ 

ြါဝင်န ိုင်စ မ်ြီးရှ နကကာင်ြီး သ ရှ  ာန ိုင်ပြ ြီး န ိုင်ငံနတာ်အစ ိုြီးရ 

အန ပြင ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏  မူှုွံ့ဘဝြ ံွံ့ပြ ိုြီးတ ိုြီးတက် 

နရြီးအတ က် အထူြီးအန ြီးထာြီး နဆာင်ရွက်  က်ရှ  

နကကာင်ြီး နြေါ်  င်နစမည်ပြစပ်ြင်ြီးစသည ် အက  ိုြီးနက ြီးဇူြီး 

မ ာြီးက ို ရရှ န ိုင်မည် ပြစ်ြါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုပြြုစို နစာင် နရှာက် 

နရြီးနငှ ် ြတ်သက်နသာ နဆာင်ရွကခ် က် ဗ   ယ ိုမတှ်တမြ်ီး 

အာြီး ပြသကာ အခမြ်ီးအ  ြီးက ို ရိုတ်သ မ်ြီးခ  နကကာင်ြီး  

သတင်ြီးရရှ ြေါသည်။ 

 

 

 

 

ကနမဘာ  ြီးယာြီးန ိုင်င မှ အ မ်ရှင်အပဖစ ် လက်ခ  

က ငြ်ီးြသည ်  ိုတ ယအကက မ်နပမာက် အာဆ ယ  

အမ  ြုြီးသမ ြီး နခေါင်ြီးနဆာင်မ ာြီးည လာခ  (2nd ASEAN 

Women Leaders’ Summit) အာြီး Video 

Conferencing စ စ်ပဖင ် က ငြ်ီးြပြြုလိုြရ်ာ ပမ ်မာန ိုင်င မှ 

လမူှုဝ ်ထမ်ြီး၊ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ်ပြ ်လည်န ရာခ ထာြီးနရြီး 

ဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးန ေါက်တာသက်သက်ခ ိုင်၊ 

လမူှုဝ ်ထမ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာ  ညွှ က်ကာြီးနရြီးမျှူြီးခ ြုြ်၊ အာဆ ယ  

အမ  ြုြီးသမ ြီး အခွင ်အနရြီးမ ာြီးဆ ိုင်ရာ က ိုယ်စာြီးလှယ် 

ပမ ်မာန ိုင်င  အမ  ြုြီးသမ ြီးနရြီးရာအဖွ ွဲ့ခ ြုြ် ဥကကဋ္ဌ၊ အာဆ ယ  

အမ  ြုြီးသမ ြီးနရြီးရာနကာ်မတ  Focal Person နှင ် 

ဘာသာရြ်ဆ ိုင်ရာ တာဝ ်ခ မ ာြီး တက်နရာကခ်   

ကကြေါသည်။  

ဖငွ ်ြွ အခမ်ြီးအ  ြီးတွင် ကနမဘာ  ြီးယာြီးန ိုင်င ၏ 

ဝ ်ကက ြီးခ ြုြ ် Samdech Akka Moha Sena Padei 

Techo Hun Sen နှင ် တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးက အဖငွ ်အမာှ 

စကာြီးနပြာကကာြီးခ  ြေါသည်။   

ဒို  ယအကက မန်ပမ က ်အ ဆ ယံအမ  ြုြီးသမ ြီးနခေါင်ြီးနဆ င်မ  ြီးည   ခံ(2nd ASEAN Women Leaders’ Summit) 

 က်နရ က်ပခင်ြီး
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    န ပြည်နတာ်၊               နအာက်တ ိုဘာ ၁၂ 

ထ ိုေ့န  က ်အစ အစဉ်အရ  ိုတ ယအကက မန်ပမာက် 

အာဆ ယ အမ  ြုြီးသမ ြီး နခေါင်ြီးနဆာင်မ ာြီး ည လာခ ၏ 

နဆာင်ြို ်ပဖစန်သာ “ Building A More Sustainable, 

Inclusive and Resilient Future: Unlocking 

Women’s Entrepreneurship in ASEAN” နှင ်စြလ် ဉ်ြီး 

၍ Plenary Session တွင ် အာဆ ယ န ိုင်င မ ာြီး၏ 

အမ  ြုြီးသမ ြီးနရြီးရာ နခေါင်ြီးနဆာင်မ ာြီးမ ှ Panelist  မ ာြီး 

အပဖစ ် ြေါဝင်နဆာင်ရွက်၍ အနတွွဲ့အကက ြုနှင ်အပမင်မ ာြီး 

အာြီး အသ ြီးသ ြီးနဆွြီးနနွြီးဖလှယ်ခ  ကကြေါ သည်။ 

ဆက်လက်၍ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီး န ေါက်တာ 

သက်သက်ခ ိုင်က ပမ ်မာန ိုင်င အန ပဖင ် က ာြီး/မတ ်ြီးတူ 

ည မျှမှုရရှ ရ ်၊ အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီးနှင ် အမ  ြုြီးသမ ြီးငယ်မ ာြီး၏ 

လိုြြ် ိုင်ခွင ်နှင ် အခွင ်အနရြီးမ ာြီးက ို နဖာန်ဆာင်နြြီးရ ် 

အတွက် Sustainable Development Goal (SDG 

Goals)   ြေါတ် )၅( က ို အနကာင်အထည် နဖာန်ဆာင်ရွက် 

လ က်ရှ ြေါနကကာင်ြီး၊ ပမ ်မာန ိုင်င တစ်ဝ ်ြီးလ ိုြီးရှ  အမ  ြုြီးသမ ြီး 

မ ာြီးအာြီးလ ိုြီး အမ  ြုြီးသာြီးမ ာြီးနှင ်တ ်ြီးတူ ကဏ္ဍစ ိုလိုြင် ်ြီး 

 ယ်ြယ်အသ ြီးသ ြီးတွင် တ ်ြီးတူည မျှ ြေါဝင်န ိုင်နစရ ်၊ 

အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး၏ စွမ်ြီးနဆာင်ရည်ပမင် မာြီးနရြီး၊ ဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီး 

တ ိုြီးတက်နရြီး၊ က ာြီး၊ မတ ်ြီးတူ ည မျှနရြီး၊ အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး 

အနြေါ်  ည်ြီးမ  ြုြီးစ ိုနှင ် အကကမ်ြီးဖက်မှုမ ာြီးမ ာြီးမှ တာြီးဆ ြီး 

ကာကွယ်နရြီး လိုြ်င ်ြီးမ ာြီး အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွကန် မှု န ိုင်င အဆင်  ဦြီးစ ြီးဦြီးနဆာင်လှုြ်ရှာြီး 

နဖာန်ဆာင်န ိုင်မည ် အဖွ ွဲ့အစည်ြီးတစ်ခိုအပဖစ် ပမ ်မာ 

န ိုင်င လ ိုြီးဆ ိုင်ရာ အမ  ြုြီးသမ ြီးနကာ်မတ က ို ဖွ ွဲ့စည်ြီးခ  ြေါ 

နကကာင်ြီး၊ အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီးအာြီး  ည်ြီးမ  ြုြီးစ ိုနှင ် ခွ ပခာြီးမှု 

ြနြ ာက်နရြီး ဆ ိုင်ရာ ကိုလသမဂဂကွ ်ဗင်ြီးရှင်ြီး CEDAW ြေါ 

ကတ ကဝတ်မ ာြီး  ေ့ အကက ပြြု သ ိုြီးသြခ် က်မ ာြီး၊ နဘဂ င်ြီး 

လိုြင် ်ြီးစ မ ခ က်ြေါ ဦြီးစာြီးနြြီး ယ်ြယ်(၁၂)ရြ်နှင ်အည  

နရြီးဆွ ထာြီးနသာ အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး ဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီးတ ိုြီးတက်နရြီး 

ဆ ိုင်ရာအမ  ြုြီးသာြီးအဆင်  မဟာဗ ျူဟာစ မ က  ်ြီး- NSPAW 

(၂၀၁၃-၂၀၂၂)တ ိုေ့က ို အနကာင်အထည်နဖာ် လ က်ရှ ပြ ြီး 

NSPAW Phase II ၂၀၂၃-၂၀၃၂ ဆက်လက်က ို နရြီးဆွ  

သွာြီးမှာပဖစ်ြေါနကကာင်ြီး၊ လမူှုဝ ်ထမ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် 

ပြ ်လည်န ရာခ  ထာြီးနရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ သည် က ာြီး/မ 

အနပခပြြု အကကမ်ြီးဖက်မှု ကာကွယ်နစာင ်နရှာက်နရြီး 

အတွက် (၂၄)  ရ  Help Line ဝ ်နဆာင်မှုက ို ၂၀၁၆ 

ခိုနှစ်ကတည်ြီးကစတင်ခ  ပြ ြီး သတင်ြီးနြြီးြ ိုေ့ တ ိုင်ကကာြီး 

လာသူမ ာြီးအာြီး လမူှုနရြီးရာပဖစ်ရြ် စ မ ခ ေ့ခ်ွ မှုလိုြ်င ်ြီး 

လမ်ြီးညွှ  ် ေ့အည  နဆာင်ရွကန်ြြီးလ က် ရှ ြေါနကကာင်ြီး၊ 

အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး၏ စွ ေ့်ဦြီးတ ထွင် လိုြ်င ်ြီးရှင်မ ာြီး 

နြေါ်ထွက်နရြီး  ေ့ နရရှည်တည်တ   ဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီးမည ် စ ြီးြာွြီး နရြီး 

လိုြင် ်ြီးမ ာြီးပဖစ်နစရ ်အတွက် အသက်နမွြီးဝမြ်ီးနကကာင်ြီး 

သင်တ ်ြီးမ ာြီးသည် အနရြီးြေါသည ်အတွက် အ မ်တွင်ြီးမှု 
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သက်နမွြီးြညာသင် နက ာင်ြီး(၁၁)နက ာင်ြီးက ိုတည်နထာင် 

ဖငွ ်လှစ်ပြ ြီး အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး၏ စွမ်ြီးရည်နှင ် အ မ်တွင်ြီးမှု 

သက်နမွြီးြညာမ ာြီး တတ်နပမာက်နစရ ် သင်ကကာြီး 

နြြီးလ က်ရှ ြေါနကကာင်ြီး၊ က ိုဗစ်-၁၉ နကကာင ် စ ြီးြာွြီးနရြီး 

အနြေါ် ထ ခ ိုက်န ိုင်နခ မ ာြီးက ို နလျှာ ခ န ိုင်ရ ်အတွက် 

နက ြီးလက်န အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး၏ ဝင်နငွရတစ်ြ ိုင်တစ်န ိုင် 

စ ြီးြာွြီးနရြီး လိုြင် ်ြီးမ ာြီး အရှ  ်မြ က် ြ ိုမှ ်ရရှ နစနရြီး 

အတွက် နရှွဲ့နပြြီးလိုြ်င ်ြီးစ မ ခ က်အပဖစ် “က ိုဗစ်-၁၉ 

ကာလအတွင်ြီး နက ြီးလကန် အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီးအတွက် 

အသက်နမွြီးဝမြ်ီးနက ာင်ြီး လိုြင် ်ြီးမ ာြီး ပြ လ်ည် 

ထနူထာင်နရြီး ဆ ိုင်ရာလိုြင် ်ြီးစ မ ခ က်” က ို နရြီးဆွ ပြ ြီး  

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွကလ် က်ရှ ြေါနကကာင်ြီး၊ 

 အဆ ိုြေါလိုြ်င ်ြီးစဉ်မ ာြီးသည် နရရှည်တည်တ  ၍ 

အာြီးလ ိုြီးအက  ြုြီးဝင်ပြ ြီး ကက  ကက  ခ န ိုင်နသာ အာဆ ယ  

အသ ိုကအ်ဝ ်ြီး ပဖစ်နြေါ်နစနရြီးအတွက် အနထာက် 

အကူပြြုမည်ပဖစ်ြေါနကကာင်ြီး နဆွြီးနနွြီးခ  ြေါသည်။ 

အစ အစဉ်အရ Declaration on Building A 

More Sustainable, Inclusive and Resilient Future: 

Unlocking Women’s Entrepreneurship in ASEAN 

နှင ်စြ်လ ဉ်ြီး၍ အက ဉ်ြီးခ ြုြ ် ရှင်ြီးလင်ြီးတင်ပြပခင်ြီး၊ 

တက်နရာက်လာသူမ ာြီးမ ှ မတှ်ခ က်ပြြုနဆွနနွြီးပခင်ြီးမ ာြီး 

နဆာင်ရွကခ်  ပြ ြီး ကနမဘာ  ြီးယာြီးန ိုင်င  ဝ ်ကက ြီးခ ြုြ်က 

  ဂ ိုြီးခ ြုြစ်ကာြီးနပြာကကာြီးခ  ပြ ြီး ည လာခ အာြီး ရိုြ်သ မ်ြီး 

ခ  နကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ ြေါသည်။ 

 

 

၂၀၂၂ခိုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ သဘာဝနဘြီး 

အနတရာယ် ထ ခ ိုက်ဆ ိုြီးရ ှုြီးန ိုင်နပခနလျှာ ခ နရြီးန ေ့ (IDDRR) 

အထ မ်ြီးအမှတ် အခမြ်ီးအ  ြီးက ို နအာက်တ ိုဘာလ 

(၁၃)ရက်န ေ့တွင ်န ပြည်နတာ်၌ က င်ြီးြပြြုလိုြ်ခ  ြေါသည်။ 

အလာြီးတူ တ ိုင်ြီးန သကက ြီး/ ပြည် ယ်ဦြီးစ ြီးမျှူြီးရ ိုြီးမ ာြီးတွင် 

အခမြ်ီးအ  ြီးက င်ြီးြပြြုလိုြ်ခ  နကကာင်ြီးသ ရှ ရြေါသည်။

 

 

 

နအာက်တ ိုဘာ  (၂၀) ရက်န ေ့တ ငက် ငြ်ီးြနသာ 

(၁၀) ကက မန်ပမာက် အာဆ ယံ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

စ မံြ ေ့်ြ  မှု ဆ ိုင်ရာဝ ်ကက ြီးမ ာြီးအဆင ် အစည်ြီးအနဝြီးသ ိုေ့ 

 မူှုဝ ်ထမ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် ပြ ် ည်န ရာ 

ြ ထာြီးနရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီး 

န ါက်တာသက်သက်ြ ိုင်၊ ဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ အပမ တမ်ြီး 

အတ င်ြီးဝ /် နဘြီးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစ မံ ြ ေ့ြ်  မှုဦြီးစ ြီးဌာ ၊ 

ညွှ က်ကာြီးနရြီးမ ှြီးြ ိုြ်၊ န ါက်တာက ိုက ိုန ိုင်နှင  ်က ိုယ်စာြီး  

 ယ်ှအြ  ွံ့မ ာြီး တက်နရာက်ြ  ကကြါသည်။  
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အာဆီယံသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်စီမံခန ်ခ ွဲမှုဆ ိုင်ရာဝန်က ီေးအဆင ်အစည်ေးအဘဝေးန္ှင ် ဆ ်စပ်အစည်ေးအဘဝေးမ ာေးသ ို  

လမူှုဝန်ထမေ်း၊  ယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင ် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေး ဝန်က ီေးဌာန၊ ပပည်ဘထာင်စိုဝန်က ေီး 

ဘ ေါ ်တာသ ်သ ်ခ ိုင်တ ်ဘရာ ်ပခင်ေး 

အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ထ ခ ို ်ဆံိုေးရံှုေးန္ ိုင်ဘပခဘလ ာ ခ ဘရေးဘန အထ မအ်မှတ် အခမေ်းအန ေး 

ဘဆာင်ရွ ်ပခင်ေး 



 

 

နအာက်တ ိုဘာ  (၂၀) ရက်န ေ့  ံ က်ြ ိုင်ြီးတ င် 

အာဆ ယံ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် စ မံြ ေ့်ြ  မှုန ေ့က ို 

“Stronger Together in Balancing Action to 

Enhance Localisation for Disaster Resilience” 

နြါင်ြီးစဉ်ပြင ် က ငြ်ီးြနဆာင်ရွကြ်  ပြ ြီး၊ (၁၀) ကက မ်နပမာက် 

အာဆ ယံ သဘာဝနဘြီး အနတရာယ်စ မံြ ေ့်ြ  မှု ဆ ိုင်ရာ 

ဝ ်ကက ြီးမ ာြီးအဆင ် အစည်ြီးအနဝြီးနှင ် ဆက်စြအ်စည်ြီး 

အနဝြီးမ ာြီးက ို ဆက် က်က င်ြီးြြ  ရာ ပြည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ြီးသည် အာဆ ယံ သဘာဝနဘြီး အနတရာယ် 

စ မံြ ေ့်ြ  မှုဆ ိုင်ရာဝ ်ကက ြီးမ ာြီး၊ အာဆ ယံန ိုင်ငံ အသ ြီးသ ြီးမှ 

က ိုယ်စာြီး ှယ်မ ာြီးနှင ်အတူ တက်နရာက ်ြ  ကကြါသည်။  

 
ထ ိုင်ြီးန ိုင်ငံ၊         နအာက်တ ိုဘာ ၂၀  

အဆ ိုြါအစည်ြီးအနဝြီး၌ အာဆ ယံန ိုင်ငံမ ာြီးမှ 

ဝ ်ကက ြီးမ ာြီးနှင ် က ိုယ်စာြီး ှယ်အြ  ွံ့ နြါင်ြီး နဆာင်မ ာြီးက 

န ိုင်ငံအ  ိုက ် ရှင်ြီး င်ြီးနဆ ြီးနန ြီးသည ်အစ အစဉ်တ င် 

 မူှုဝ ်ထမ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် ပြ ် ည်န ရာ 

ြ ထာြီးနရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီး န ါက်တာ 

သက်သက်ြ ိုင်က အာဆ ယံန သတ ငြ်ီးန ိုင်ငံမ ာြီးသည် 

နှစ်စဉ်သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်အမ  ိုြီးမ  ိုြီး ရင်ဆ ိုင်  က် 

ရှ ပြင်ြီးနှင ်အတ ူ အဆ ိုြါနဘြီးအနတရာယ်မ ာြီးက ို ရင်ဆ ိုင်တံိုေ့ 

ပြ ်ပြင်ြီးပြင ် နဘြီး ဏ်ကကံ ကကံ ြံန ိုင်မှု ပြစ် ာနစရ ် 

န ိုင်ငံအ  ိုက် ကက ိုြီးြမ်ြီးနဆာင်ရွက ် က် ရှ ြါနကကာင်ြီး၊ 

ပမ ်မာန ိုင်ငံသည် ရာသ ဥတိုနပြာင်ြီး  မှုနှင ် ကမဘာကက ြီး 

ြနူန ြီး ာမှုပြစ်စဉ်မ ာြီးက ို ရင်ဆ ိုင်န ရသည ် န ိုင်ငံမ ာြီး 

အ က ် တစ်န ိုင်ငံပြစပ်ြ ြီး ပြစ်ရ ိုြီး ပြစစ်ဉ်မဟိုတ်သည ် 

သဘာဝနဘြီးမ ာြီး ည်ြီး ပြစ်ြ ာြီး ာ  က်ရှ ြါနကကာင်ြီး၊  

၎င်ြီးနဘြီးမ ာြီးက ို ကကံ ကကံ ြံရင်ဆ ိုင်န ိုင်နစရ ် အတ က် 

အမ  ိုြီးသာြီးသဘာဝနဘြီးအနတရာယ် စ မံြ ေ့်ြ  မှုနကာမ်တ ၊ 

ဥကကဋ္ဌ၊ န ိုင်ငံနတာ ်  ိုတ ယဝ ်ကက ြီးြ ိုြ၏်  မ်ြီးညွှ မ်ှုနှင ် 

အတူ န ိုင်ငံအတ င်ြီး ရရှ န ိုင်နသာ ည်ြီးြညာ၊ အရင်ြီးအပမစ် 

မ ာြီးအသံိုြီးပြိုကာ အာြီး ံိုြီးြါဝင်နသာ  ည်ြီး မ်ြီးပြင ် 

နဆာင်ရွက ် က်ရှ ြါနကကာင်ြီး က ဦြီး နဆ ြီးနန ြီးြ  ပြ ြီး 

 တ်တန ာအကကမ်ြီးြက် ပြစ်စဉ်မ ာြီးနကကာင ် ထ ြ ိုက် 

နသဆံိုြီးမှုအနပြအန မ ာြီးနငှ ် နဘြီးသင ်ပြည်သူမ ာြီးအာြီး 

 သူာြီးြ င်ြီးစာ   ကူည မှုမ ာြီး နဆာင်ရွက်နြြီး  က် 

ရှ သည  ် အနပြအန တ ိုေ့က ို ရှင်ြီး င်ြီးြ  ြါသည်။ ထ ိုေ့န  က် 

ဝ ်ကက ြီးဌာ သည် အာဆ ယံ  သူာြီးြ င်ြီးစာ  မှု အကူ 

အည  နြြီးနရြီး ိုြင် ်ြီးအစ အစဉ်၏  ိုတ ယအဆင ် 

 ိုြင် ်ြီးမ ာြီး အနကာင်အထည်နြာန်ရြီးအတ က် အမ  ိုြီး 

သာြီးနကာမ်တ ၏ ဦြီးနဆာင်မှု၊ ပမ ်မာ ိုြင် ်ြီးအြ  ွံ့ 

နြါင်ြီးစြည်  န ှုင်ြီးမှုတ ိုေ့ပြင ်  ိုြန်ဆာင်ရ ် အသင ်ပြင်ဆင် 

ထာြီးပြ ြီးပြစ်ြါနကကာင်ြီး၊ ပမ မ်ာန ိုင်ငံသည် နဘြီးအနတရာယ် 

နကကာင  ် ထ ြ ိုက်ဆံိုြီးရံှုြီးန ိုင်နပြ န  ာ ြ နရြီး ိုြ်င ်ြီးနှင ် 

 သူာြီးြ င်ြီး စာ  နထာက်ထာြီးမှု  ိုြ်င ်ြီးမ ာြီးတ င် 

အာဆ ယံနှင ်အတူ ဆက် က် ြြူီးနြါင်ြီးနဆာင်ရွကမ်ည် 

ပြစ်ြါနကကာင်ြီး နပြာကကာြီးြ  ြါသည်။ 

ယင်ြီးန  က် အာဆ ယံ(၁၀)န ိုင်ငံမ ှသဘာဝနဘြီး 

အနတရာယ်စ မံြ ေ့်ြ  မှုဆ ိုင်ရာ ဝ ်ကက ြီးမ ာြီးနှင ်  တရိုတ်န ိုင်ငံ၊ 

ဂ ြ ်န ိုင်ငံ၊ က ိုရ ြီးယာြီးန ိုင်ငံတ ိုေ့မှ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် 

စ မံြ ေ့်ြ  မှုဆ ိုင်ရာဝ ်ကက ြီး အဆင ် အစည်ြီးအနဝြီးမ ာြီးအာြီး 

သ ြီးပြာြီးစ  က ငြ်ီးြြ  ရာ အာဆ ယံနှင ် ြြူီးနြါငြ်ီးနဆာင်ရွက် 

မည  ်သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်စ မံြ ေ့်ြ  မှု  ိုြင် ်ြီးအစ အစဉ် 

မ ာြီး၊ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ် စ မံြ ေ့်ြ  မှုဆ ိုင်ရာ ြြူီးတ   

နကကညာြ က်မ ာြီးနှင ်စြ်  ဉ်ြီး၍ အြ ိုင်ြီးအ  ိုက်၊ အြ ်ြီး 

ကဏ္ဍအ  ိုက ် နဆ ြီးနန ြီးအတည်ပြိုြ  ပြ ြီး ပြည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ြီးနှင ်အြ  ွံ့က ပြည ်စ က် နဆ ြီးနန ြီးြ  ြါသည်။ အဆ ိုြါ 

အစည်ြီးအနဝြီး၏ ဆက်စြအ်စည်ြီးအနဝြီးမ ာြီး ပြစန်သာ 

အာဆ ယံ သဘာဝနဘြီးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ စ မံြ ေ့်ြ  မှု 

နကာမ်တ ၏ (၄၁)ကက မ်နပမာကအ်စည်ြီးအနဝြီးနှင ်ဆကစ်ြ် 

အစည်ြီးအနဝြီးမ ာြီးအာြီး (၁၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့ မှ (၁၉-

၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့အထ  က ငြ်ီးြြ  ရာ  နဘြီးအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာစ မံြ ေ့်ြ  မှု ဦြီးစ ြီးဌာ ၊ ညွှ က်ကာြီးနရြီးမ ှြီးြ ိုြ် 

န ါက်တာက ိုက ိုန ိုင်နှင ် က ိုယ်စာြီး ှယ်အြ  ွံ့က ြါဝင် 
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တက်နရာက်ြ  ပြ ြီး ပမ မ်ာန ိုင်ငံ၏ သဘာဝနဘြီး စ မံြ ေ့်ြ  မှု 

 ိုြင် ်ြီးမ ာြီး အနကာင်အထည်နြာ်န မှု အနပြအန ၊ 

သဘာဝနဘြီး၊  နူကကာင ်ပြစန်သာ နဘြီးမ ာြီးနကကာင ် 

နဘြီးသင ်သူမ ာြီးအာြီး န ိုင်ငံနတာ်ဘဏ္ဍာနင ပြင ် ြံ ြ ိုြီးကူည  

နထာက်ြံ မှုအနပြအန ၊ အာဆ ယံနှင  ်  ိုြင် ်ြီး မ ာြီး 

ြြူီးနြါင်ြီးနဆာင်ရွကမ်ှု အနပြအန မ ာြီးအာြီး ြ င ်ြ င ် 

 င်ြီး င်ြီးည   န ှုင်ြီးနဆ ြီးနန ြီးကာ နရှွံ့ဆက်ြူြီးနြါင်ြီး 

အနကာင်အထည်နြာ်မည ်  ိုြင် ်ြီးမ ာြီးအာြီး သနဘာ 

တူည မှုမ ာြီး ရယူြ  နကကာင်ြီး   သတင်ြီးရရှ ြါသည်။ 

 

 

 

  

 
ရေ်ကိုေမ်မ ြုဲ့       ၂၃/၂၄-၁၀-၂၀၂၂ 

 လမူှုဝ ်ထမ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် ပြ ်လည်န ရာ 

ခ ထာြီးနရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီး 

န ေါက်တာသက်သက်ခ ိုင်နှင  ် အဖွ ွဲ့သည် (၂၃-၁၀-၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့၊    က်ြ ိုင်ြီးတွင် နရွှေပြည်သာပမ ြုွဲ့တွင်တည်ရှ နသာ 

လမူှုဝ ်ထမ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာ  လက်နအာက်ရှ  လငူယ် 

သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး (နရွှေပြည်သာ) တည်နဆာက်နရြီး 

လိုြင် ်ြီးခွင်သ ိုေ့ နရာက်ရှ ကကရာ တ ိုင်ြီးန သကက ြီး ဦြီးစ ြီးမျှူြီးက 

မှုခင်ြီးစစ်နဆြီးဆ  ကနလြီးသူငယ် (ရ မ ်နက ာင်ြီးသာြီး)မ ာြီး 

လက်ခ နစာင ်နရာှက်ရ ် ရည်ရွယ်ခ က်ပဖင ် သင်တ ်ြီး 

နက ာင်ြီး တည်နဆာက်နရြီးလိုြင် ်ြီးမ ာြီး ပဖစ်သည ် 

နက ာင်ြီးအိုြ်ကက ြီးရ ိုြီး၊ သင်တ ်ြီးသာြီး အ ြ်နဆာင်၊ ထမင်ြီးစာြီး 

နဆာင်၊ မ ြီးဖ ိုနဆာင်မ ာြီး နဆာက်လိုြ်ပြ ြီးစ ြီးမှုအနပခအန  

နှင ် သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး ြရ ဝိုဏ်အတွငြ်ီး အနဆာက်အဦမ ာြီး 

ထြမ် နဆာက်လိုြရ် ် လ ာထာြီးသည ်အကွက်ခ ြ ိုစ အာြီး 

ရှင်ြီးလင်ြီး တင်ပြခ  ြေါသည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ြီးက လက်ရှ နဆာင်ရွက်ဆ  သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး 

တညန်ဆာကန်ရြီးလိုြ်င ်ြီးမ ာြီး ရာနှု ်ြီးပြည ် ပြည ်စ ို ပြ ြီးစ ြီး 

န ိုင်နရြီး၊ ဝ ်ထမ်ြီးအင်အာြီး ခွင ်ပြြုခ ေ့အ်ြ်န ိုင်နရြီး၊ သင်တ ်ြီး 

နက ာင်ြီးသ ိုေ့ နရာကရ်ှ လာနသာ ကနလြီးသူငယ်မ ာြီးအာြီး 

စ ိုကြ်  ြုြီးနရြီး၊ နမွြီးပမျူနရြီးက ို အနပခခ သည ် အသက်နမွြီး 

ဝမြ်ီးနက ာင်ြီးြညာရြမ် ာြီး ြ ိုေ့ခ နြြီးန ိုင်နရြီး စ မ နဆာင်ရွက် 

သွာြီးရ ် လမြ်ီးညွှ ်မှာကကာြီးခ  ြေါသည်။ ထ ိုေ့န  က် 

ပြည်နထာင်စို ဝ ်ကက ြီးနှင ်အဖွ ွဲ့သည် သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး 

အတွင်ြီးရှ  တညန်ဆာက်ပြ ြီးစ ြီးပြ ပဖစ်သည ် သင်တ ်ြီးသာြီး 

အ ြ်နဆာင်၊ ထမင်ြီးစာြီးနဆာင်၊ မ ြီးဖ ိုနဆာင်နှင ် ကွ ်ကရစ် 

လမ်ြီး ခင်ြီးက ငြ်ီးပြ ြီးစ ြီးမှုအနပခအန မ ာြီးက ို လှည ်လည် 

ကကည ်ရှုွဲ့စစ်နဆြီးခ  ပြ ြီး ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးက အနဆာက် 

အဦမ ာြီး အလင်ြီးနရာင်နှင ် နလဝင်နလထကွ် နကာင်ြီးမွ ် 

နစနရြီးစ မ နဆာင်ရွကသွ်ာြီးရ ်၊ နရစ ြီးနရလာနကာင်ြီးမွ ် 

နစနရြီးစ မ နဆာင်ရွကသွ်ာြီးရ ် စသပဖင ် လမ်ြီးညွှ ်မှာကကာြီး 

ခ  ြေါသည်။  

 ဆက်လက်၍ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးနှင ်  အဖွ ွဲ့ 

သည် မရမြ်ီးကို ်ြီးပမ ြုွဲ့ ယ်ရှ  မြူီးယစ်ပြ ်လည် ထနူထာင် 

နရြီးစခ ်ြီး (ရ ်ကို )် သ ိုေ့ နရာက်ရှ ကကရာ ပြ ်လည် 

ထနူထာင်နရြီး ဦြီးစ ြီးဌာ ၊ ညွှ က်ကာြီးနရြီးမျှူြီးခ ြုြ်က 

ဖွ ွဲ့စည်ြီးြ ို၊ ဝ ်ထမ်ြီးခ ေ့်အြ်ပြ ြီးစ ြီးမှုနှင ် နဆာင်ရွကပ်ြ ြီး၊ 

နဆာင်ရွကဆ် ၊ ဆက်လက်နဆာင်ရွကမ်ည ် လိုြင် ်ြီးမ ာြီး 

နှင ်ြတ်သက၍် ရှင်ြီးလင်ြီးတင်ပြခ  ရာ ပြည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ြီးက မြူီးယစ်နဆြီးပဖတ်ပြ ြီးသူမ ာြီး လူူ့အဖွ ွဲ့အစည်ြီး 

အတွင်ြီး ပြ ်လည်ဝင်ဆ   နြေါင်ြီးစည်ြီးန ိုင်နရြီး နဆာင်ရွက် 

န ိုင်ပခင်ြီးပဖင ် လူူ့စွမ်ြီးအာြီး အရင်ြီးအပမစ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီးတ ိုြီးတက် 

နရြီးက ို တစ်ဖက်တစ်လမြ်ီးမှ ပဖည ်ဆည်ြီးနြြီးန ိုင်မည် 

ပဖစ်ြေါနကကာင်ြီး၊ လတ်တနလာ အသ ြညာနြြီးလိုြ်င ်ြီး 

မ ာြီး နဆာင်ရွကမ်ှုအနြေါ် အာြီးသာခ က်၊ အာြီး ည်ြီးခ က် 

မ ာြီး ပြ ်လည်သ ိုြီးသြ်ရ ် လ ိုအြ်ြေါနကကာင်ြီး၊ လိုြ်င ်ြီး 

နဆာင်ရွက်မှုအနပခအန မ ာြီးက ို က  ်ြီးဂဏ ်ြီး အခ က် 

အလက်မှ ်က တ် က စွာပဖင ် စ စ်တက  ပြြုစိုမှတ်တမြ်ီး 

 မူှုဝေ်ထမြ်ီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ်ပြေ ်ည်နေရ ခ ထ ြီးနရြီးဝေ်ကက ြီးဌ ေ၊ ပြည်နထ င်စိုဝေ်ကက ြီးနှင ်အြွ ဲ့ ရေ်ကိုေ်မမ ြုဲ့ရှ  

သင် ေ်ြီးနက  င်ြီးမ  ြီး၊ စခေ်ြီးမ  ြီးအ ြီး  ှည ် ည်ကကည ်ရှုစစ်နဆြီး 
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တင်ထာြီးရ ် လ ိုအြြ်ေါနကကာင်ြီး၊ စခ ်ြီးအနပခပြြု 

သင်တ ်ြီးမ ာြီး ဖွင ်လှစ်ပြ ြီးစ ြီးြေါက ၎င်ြီးတ ိုေ့တတ်နပမာက် 

ထာြီးနသာ ြညာရြ်မ ာြီးပဖင ် အသက်နမွြီးဝမ်ြီးနကကာင်ြီး 

လိုြ်င ်ြီးမ ာြီး ဆက်လက်လိုြ်နဆာင်န ိုင်နရြီး အတွက် 

အရြ်ဘက် လိုြ်င ်ြီးရှင်အဖွ ွဲ့အစည်ြီးမ ာြီးနှင ် ခ  တ်ဆက် 

နြြီးသွာြီးရ ် လ ိုအြ်ြေါနကကာင်ြီးပဖင ် လမြ်ီးညွှ ်မာှကကာြီး 

ခ  ြေါသည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးနှင ်  

အဖွ ွဲ့သည် သင်တ ်ြီးနဆာင်အတွင်ြီး ပြင်ဆင်နဆာင်ရွက် 

ထာြီးရှ မှု အနပခအန မ ာြီးက ို လှည ်လည် ကကည ်ရှုွဲ့ 

စစ်နဆြီးခ  ပြ ြီး လ ိုအြ်ခ က်မ ာြီးအာြီး လမြ်ီးညွှ ်မာှကကာြီး 

ခ  ြေါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ မ ွ်ြီးလွ ြ ိုင်ြီးတွင ် ပြည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ြီးနှင ် အဖွ ွဲ့သည် ကကည ်ပမင်တ ိုင် မ က်မပမင်နက ာင်ြီး 

သ ိုေ့နရာက်ရှ ကကရာ တာဝ ်ခ နက ာင်ြီးအိုြ်က အပမင်အာရ ို  

ခ  ြုွဲ့တ  သူမ ာြီးအာြီး က ိုယ်ရည်က ိုယ်နသွြီး ပမင ်မာြီးပြ ြီး 

မ မ က ိုယ်က ိုယ် ယ ိုကကည်မှုရှ ပြ ြီး ဘဝရြတ်ည်ထနူထာင် 

န ိုင်နရြီးအတွက် နလ က င ် သင်ကကာြီးနြြီးန မှု အနပခအန  

မ ာြီးအာြီးရှင်ြီးလင်ြီး တင်ပြခ  ြေါသည်။ ဆက်လက်၍ 

ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးက အပမင်အာရ ို မသ ်စွမ်ြီးသူမ ာြီး 

ဘက်စ ိုဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီး တ ိုြီးတက်နစနရြီးအတွက် ၎င်ြီးတ ိုေ့ သင်ယူ 

လ က်ရှ သည ် ြညာရြမ် ာြီးအနြေါ် စ တ်ဝင်တစာြီး 

တက်ကကွစာွ ြြူီးနြေါင်ြီးြေါဝင်န ိုင်နရြီး နဆာင်ရွက်သွာြီးရ ် 

လ ိုအြ်ြေါနကကာင်ြီး၊ အလိုြအ်က ိုင် အခွင ်အလမ်ြီးမ ာြီး 

ရရှ န ိုင်နရြီးကူည နြြီးသွာြီးရ ် ပဖစ်ြေါနကကာင်ြီး၊ မ က်မပမင် 

လက်စမ်ြီးစာနြမ ာြီး၊ Audio Book မ ာြီး စ ိုလင် 

က ယပ်ြ ေ့်စွာရရှ န ိုင်နရြီး၊ လ ိုအြ်ခ က်မ ာြီးအာြီး Check List 

ပဖင ် ပြြုစိုထာြီးရ ်ပဖစ်ြေါနကကာင်ြီး၊ ြိုဂဂလ က မသ ်စွမ်ြီး 

နက ာင်ြီးမ ာြီးအာြီး ဖ တ်နခေါ်၍ စိုနြေါင်ြီးပြ ြုင်ြွ မ ာြီး က ငြ်ီးြ 

သွာြီးရ လ် ိုအြြ်ေါနကကာင်ြီး လမ်ြီးညွှ မ်ာှကကာြီး ခ  ြေါသည်။ 

ထ ိုေ့န  က ် ပြည်နထာင်စိုဝ က်က ြီးနှင ်အဖွ ွဲ့သည် သင်တ ်ြီး 

နက ာင်ြီးအတွငြ်ီးရှ  သင်တ ်ြီးသာြီးမ ာြီး မ က်မပမင်လက်စမြ်ီး 

စာနြမ ာြီးထိုတ်လိုြ ် န မှုအနပခအန မ ာြီး၊ စာနြ၊ ဂ တ၊ 

ရသ၊ အာြီးကစာြီးစသည ် ြညာရြ်မ ာြီးအာြီး နလ က င ် 

သင်ယူန မှု အနပခအန မ ာြီးနှင ် မ က်မပမင် အနကကာပြင် 

ြညာရြ်မ ာြီး နလ က င ်သင်ကကာြီးန မှုအနပခအန မ ာြီးက ို 

လညှ ်လည်ကကည ်ရှုွဲ့ အာြီးနြြီးခ  ြေါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးနှင ် တာဝ ် 

ရှ သူမ ာြီးသည် (၂၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့၊    က်ြ ိုင်ြီးတွင် 

နထာက်ကက ေ့်ပမ ြုွဲ့ရှ  လူမှုဝ ်ထမြ်ီးဦြီးစ ြီးဌာ  အမ  ြုြီးသမ ြီး 

ကနလြီးမ ာြီးသင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး(နထာကက်က ေ့်)သ ိုေ့ နရာက်ရှ  

ကကရာ တာဝ ်ခ နက ာင်ြီးအိုြ်က သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး၏ 

ရည်ရွယ်ခ က်နှင ် နဆာင်ရွကန် မှုအနပခအန မ ာြီးအာြီး 

ရှင်ြီးလင်ြီးတင်ပြခ  ပြ ြီး ပြည်နထာင်စိုဝ ်ကက ြီးက သင်တ ်ြီး 

နက ာင်ြီးတ ိုြီးတက်နရြီး၊ လက်ခ နစာင ်နရာှက်ထာြီးနသာ 

ကနလြီးသူငယ်မ ာြီး ြညာရည်တ ိုြီးတက်နရြီး၊ အသက် 

နမွြီးဝမ်ြီးနက ာင်ြီးြညာမ ာြီး သင်ကကာြီးနလ က င ်န ိုင်နစနရြီး၊ 

လမူှုအသ ိုင်ြီးအဝ ိုင်ြီးအတွင်ြီး ပြ ်လည်ဝင်ဆ  န ိုင်နစနရြီးနငှ ် 

န ေ့စဉ်န ထ ိုင်မှုဘဝ အဆင်နပြ နခ ာနမွွဲ့နစနရြီးတ ိုေ့ 

အတွက် လ ိုအြ်ခ က်မ ာြီးအာြီး မာှကကာြီးပဖည ်ဆည်ြီး 

နဆာင်ရွကန်ြြီးခ  ပြ ြီး အသက်နမွြီးဝမ်ြီးနကကာင်ြီး ြညာရြ် 

မ ာြီးသင်ယူန မှု အနပခအန မ ာြီးနှင ် သင်တ ်ြီးသူ 

အ ြ်နဆာင်၊ ထမင်ြီးစာြီးနဆာင်မ ာြီးအာြီး လှည ်လည် 

ကကည ်ရှုစစ်နဆြီးကာ လ ိုအြ်ခ က်မ ာြီးအာြီး ပဖည ်ဆည်ြီး 

နဆာင်ရွကန်ြြီးခ  နကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ ြေါသည်။ 

  

 

 

 ၂၀၂၂ြိုနစှ်၊ နအာက်တ ိုဘာ  (၁)ရက်န ေ့တ င် 

က နရာက်သည  ်အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာသက်ကက ြီး ရွယ်အ ိုမ ာြီး 

န ေ့အထ မ်ြီးအမှတ် အြမ်ြီးအ  ြီးအာြီး ရ ်ကို တ် ိုင်ြီး 

န သကက ြီးအစ ိုြီးရအြ  ွံ့၏ ဦြီးနဆာင်မှုပြင ် (၃၀.၉.၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့၊  ံ က(်၁၀:၀၀)  ရ တ င် ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး 

အစ ိုြီးရအြ  ွံ့ရံိုြီး၊ မဂဂ ာြ ်ြီးမ၌ က င်ြီးြပြို ိုြြ်  ရာ အဆ ိုြါ 

အြမ်ြီးအ  ြီးသ ိုေ့ ရ ်ကို ်တ ိုင်ြီးန သကက ြီး အစ ိုြီးရအြ  ွံ့၊ 

ဝ ်ကက ြီးြ ိုြ ် ဦြီးစ ိုြီးသ  ်ြီးနှင ်ဇ  ြီး၊ ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး 

ရန် ိုနတ် ိုင်ေးဘ သက ေီး၊ အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာသ ်က ီေးရွယ်အ ိုမ ာေးဘန  အထ မေ်းအမှတ် အခမ်ေးအန ေး  င်ေးပပပြုလိုပပ်ခင်ေး 
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အစ ိုြီးရအြ  ွံ့ဝင် ဝ ်ကက ြီးမ ာြီး၊ ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး 

ဥြန ြ ိုြ်၊ ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး အစ ိုြီးရအြ  ွံ့ 

အတ င်ြီးနရြီးမှ ြီးနှင ် ဌာ ဆ ိုင်ရာမ ာြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး၊ 

တ ိုင်ြီးန သကက ြီး အမ  ိုြီးသမ ြီးနကာ်မတ ၊ တ ိုင်ြီးန သကက ြီး 

အမ  ိုြီးသမ ြီးနရြီးရာအြ  ွံ့၊ မ ြင်နှင ်ကန ြီး နစာင ်နရှာက်နရြီး 

ကက ြီးကကြ်မှုအြ  ွံ့၊ အမ  ိုြီးသမ ြီးနငှ ် ကန ြီးဘဝပမ င ်တင်နရြီး 

အြ  ွံ့မှ ဥကကဌမ ာြီး၊ တ ိုင်ြီးန သကက ြီး ကကက်နပြ  ကက ြီးကကြ်မှု 

အြ  ွံ့မှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး၊ ြရ ိုင်နှင ်ပမ ိုွံ့ ယ် အိုြ်ြ ိုြန်ရြီးမှ ြီး 

မ ာြီး၊  သက်ကက ြီးသူြ င်ြီး ကူည နစာင န်ရှာက်နရြီးအြ  ွံ့မှ 

တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး၊ ဘ ိုြီးဘ ာြီးရ ြ်သာမ ာြီးမှ က ိုယ်စာြီး ှယ် 

မ ာြီး၊ က ်နကာ ြံဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီးနှင ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး 

န ေ့ြ ိုင်ြီးနစာင ်နရာှကန်ရြီးနဂဟာမှ ဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီး စိုစိုနြါင်ြီး 

(၂၄၅)ဦြီးတက်နရာက်ြ  ြါသည်။ 

 
 အြမ်ြီးအ  ြီးတ င် ရ ်ကို ်တ ိုင်ြီးန သကက ြီး အစ ိုြီးရ 

အြ  ွံ့ဝ ်ကက ြီးြ ိုြ်မှ ဂိုဏ်ပြိုအမှာစကာြီး နပြာကကာြီးြ  ပြ ြီး 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး န ေ့ြ ိုင်ြီးနစာင ်နရှာက်နရြီး နဂဟာမှ 

အဘ ိုြီးဓနိုပြ  ဦြီးစ ိုြီးသ  ်ြီးနရြီးသာြီး သ ကံိုြီးနသာ သက်ကက ြီး 

ရွယ်အ ိုမ ာြီးန ေ့ ြဏာမနတြီးသ ြ င်ြီးပြင  ် သ ဆ ိုပြင်ြီး၊ ြ ်ြီးြ   

ဆရာ အဘ ိုြီးဦြီး ှနအာင်မှ သ ြ င်ြီးတစ်ြို ်စိုတ်ြ က်တစ်ရာ 

အစ အစဉ်ပြင  ် ြ ်ြီးြ   က်စ မ်ြီးပြသပြင်ြီး၊ ဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီးမှ 

Zumba  အကပြင  ် နြ ာ်နပြပြင်ြီးမ ာြီးပြင  ် တင်ဆက်ြ  ကက 

ြါသည်။ ဆက် က၍်  ဂံိုပမ ိုွံ့သစ် (အနရှွံ့ြ ိုင်ြီး) ပမ ိုွံ့ ယ်မှ 

 ဂံိုနပမသက်ကက ြီးသူမ ာြီး ဦြီးနဆာင်နသာ ူမှုအာြီးမာ ်အြ  ွံ့ 

(ISHG) ဥကကဌဦြီးနအာင်ပမင ်မှ  မူှုအာြီးမာ အ်ြ  ွံ့ (ISHG) 

အနကကာင်ြီးရှင်ြီး င်ြီး နပြာကကာြီးြ  ြါသည်။ 

  ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီးအစ ိုြီးရအြ  ွံ့ ဝ ်ကက ြီးြ ိုြ် 

နှင ်ဇ  ြီး၊ ဝ ်ကက ြီးမ ာြီး၊ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးက ရ ်ကို ်တ ိုင်ြီး 

န သကက ြီးမှ အသက်အကက ြီးဆံိုြီး အဘ ိုြီးဦြီးက င်ြါ အသက် 

(၁၁၂) နှစ်အာြီး ဂိုဏ်ပြိုနင က ြ် ၂၇၈,၀၀၀/-၊ အသက် 

(၈၅)နှစ်နှင ်အထက်  ဂိုဏ်ပြိုြံဘ ိုြီးဘ ာြီး (၄၂) ဦြီးအာြီး 

တစ်ဦြီး  င် က ြ ် ၁၈၆,၀၀၀/-၊ နြ ာ်နပြနရြီးအစ အစဉ် 

တင်ဆကြ်  နသာ ဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီးန ေ့ြ ိုင်ြီးပြိုစို နစာင ်နရာှက် 

နရြီးနဂဟာမ ှ အဘ ိုြီးအြ  ွံ့(၃)ြ  ွံ့အာြီး တစ်ြ  ွံ့  င် က ြ် 

၆၅၈,၀၀၀/- က ိုဂိုဏ်ပြိုြ  ြီးပမ င ်ြ  ကကြါသည်။  

 
အြမ်ြီးအ  ြီး သ ိုေ့ မ ာနရာကန် ိုင်နသာ ရ ်ကို ် 

တ ိုင်ြီးန သကက ြီးမှ အသက်အကက ြီးဆံိုြီး အဘ ာြီး(၂)ဦြီး 

ပြစ်သည  ် သ ်  င်ြရ ိုင်မှ န ေါ် ကှ င ် အသက(်၁၁၁) 

နှစ်၊ မရမ်ြီးကို ်ြီးြရ ိုင်မှ န ေါ်ရှုယဉ် အသက(်၁၁၁) နှစ်တ ိုေ့ 

အာြီး သက်ဆ ိုင်ရာ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးက အ မ်တ ိုင်ရာနရာက် 

သ ာြီးနရာက ်နထာကြ်ံ ြ  ကကြါသည်။ 

 
 ထ ိုေ့အပြင် ရ ်ကို ်တ ိုင်ြီးန သကက ြီး အစ ိုြီးရအြ  ွံ့ 

ဝ ်ကက ြီးြ ိုြ်က ရ ်ကို ်တ ိုင်ြီးန သကက ြီးရှ  ဘ ိုြီးဘ ာြီးရ ြ်သာ 

(၁၁)ြိုအာြီး (၁)ြို  င် က ြ်သ  ်ြီး (၁၀၀) စ က ို ည်ြီးနကာင်ြီး၊ 

ဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီး န ေ့ြ ိုင်ြီးပြိုစိုနစာင ်နရှာက်နရြီး နဂဟာအတ က် 

က ြ်သ  ်ြီး (၇၀) က ို ည်ြီးနကာင်ြီး ဂိုဏ်ပြိုြ  ြီးပမ င  ်နထာက်ြံ  

နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 
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ထ ိုေ့န  က ် ဂိုဏ်ပြိုြံဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီး က ိုယ်စာြီး 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး န ေ့ြ ိုင်ြီးနစာင ်နရာှကန်ရြီး နဂဟာမှ 

အဘ ိုြီးဝါြီးြယမ် ဦြီးရ နမာင်မှ နက ြီးဇူြီးတင်စကာြီး ပြ  ်ည် 

နပြာကကာြီးြ  ပြ ြီး အြမြ်ီးအ  ြီးက ို ရိုြ်သ မ်ြီးြ  ြါသည်။  

 ၂၀၂၂ြိုနစှ်၊ နအာက်တ ိုဘာ  (၁) ရက်န ေ့တ င် 

 က နရာက်နသာ အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို 

မ ာြီး န ေ့အြမ်ြီးအ  ြီးတ င် ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး အစ ိုြီးရ 

အြ  ွံ့အစ အစဉ်ပြင ်က ြ် ၁၂၇,၆၂၀,၀၀၀/- ဂိုဏ်ပြိုြ   

နကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

  ရခ ိုင်ပြည် ယ်၊ နက ာက်နတာ်ပမ ြုွဲ့ ယ်အတွင်ြီးရှ  

က ိုယ်ဝ န်ဆာင်မ ခင်မ ာြီးနငှ ် ၎င်ြီးတ ိုေ့မ ှ နမွြီးဖွာြီးလာနသာ 

အသက် (၂) နှစ်နအာက ် ကနလြီးသူငယ်မ ာြီးအာြီး ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာနရြီးနစှ် ြထမ (၃)လြတ် (ဧပြ ၊ နမ၊ ဇွ ်) 

အတွက် နက ာက်နတာ်ပမ ြုွဲ့ ယ်ရှ  ပမ ြုွဲ့နြေါ်ရြ်ကွက်မ ာြီး 

အာြီး ရြက်ွက်အိုြ်ခ ြုြ်နရြီးမှျူြီးမ ာြီး၊ ရြန်က ြီးစာနရြီးမ ာြီး 

နှင်  ပမ ြုွဲ့ ယ်လမူှုဝ ်ထမ်ြီးရ ိုြီးတ ိုေ့ ြူြီးနြေါင်ြီး၍ ကွင်ြီးဆင်ြီးပြ ြီး 

ဆက်လက်နထာကြ်  နြြီးအြလ် က်ရှ နကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ  

ြါသည်။ 

 

 

 

 

 
ကယာြီးပြည် ယ်အတွင်ြီး အဆ ိုြီးရာွြီးဆ ိုြီး ြ ိုစ ပဖင ် 

ခ ိုင်ြီးနစပခင်ြီးခ ရနသာ ကနလြီးအလိုြ်သမာြီး ဖယ်ရှာြီးနရြီး၊ 

ပြ ်လည်ကိုစာြီးနရြီးဆ ိုင်ရာနငှ ် မြူီးယစ်နဆြီးဝေါြီးအနတရာယ် 

အသ ြညာနြြီး နဆွြီးနနြွီးြွ မ ာြီးက ို (၁၄.၁၀.၂၀၂၂) ရက်န ေ့ 

တွင ်  ယ်စြ်န သနှင ် တ ိုင်ြီးရင်ြီးသာြီးလူမ  ြုြီးမ ာြီး ဖွ ွဲ့ပဖ ြုြီး 

တ ိုြီးတက်နရြီး သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး၌ နက ာင်ြီးသာြီး/သူ 

စိုစိုနြေါင်ြီး (၂၁၉) ဦြီးအာြီးလည်ြီးနကာင်ြီး၊ (၂၆.၁၀.၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့တွငလ်ွ ြုင်နကာ် မလူတ ်ြီးကက ြုနက ာင်ြီး ခ ်ြီးမ၌ 

မ ဘပြည်သူ  (၃၀) ဦြီးအာြီး အသ ြညာနြြီး နဆွြီးနနွြီးန ိုင်ခ   

နကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ ြါသည်။ 

ဆက် က်၍မနကွြီးတ ိုင်ြီးန သကက ြီး၊မင်ြီးဘူြီးခရ ိုင်၊ 

ငဖ ပမ ြုွဲ့လူမှုဝ ်ထမ်ြီးရ ိုြီးနင်ှ  ပြ ်ကကာြီးနရြီးနှင်  ပြည်သူူ့ 

ဆက်ဆ နရြီးဥ ြီးစ ြီးဌာ တ ိုေ့ ြြူီးနြေါင်ြီး၍ (၁၂.၁၀.၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့တွင ် အဆ ိုြီးရွာြီးဆ ိုြီးြ ိုစ ပဖင်  ခ ိုင်ြီးနစပခင်ြီးခ ရနသာ 

ကနလြီးအလိုြ်သမာြီး အသ ြညာနြြီး ကနလြီးသူငယ် 

အခွင် အလမ်ြီးမ ာြီးဆ ိုင်ရာ ဥြန စာအိုြ်က ို (၂၃.၇.၂၀၁၉) 

တွင ် အခ ်ြီး (၃၀)၊ ြို ်မ (၁၂၁) ခို၊ အခ ်ြီး (၁၄) တွင် 

ကနလြီးသူငယ်မ ာြီး အလိုြလ်ိုြ်က ိုင်နစပခင်ြီးနှင်  အဆ ိုြီးရွာြီး 

ဆ ိုြီးြ ိုစ ပဖင်  အလိုြ်ခ ိုင်ြီးနစပခင်ြီးတ ိုေ့က ို နရြီးသာြီးပြဌာ ်ြီးထာြီး 

ြေါသည်။ 

အဆ ိုြီးရွ ြီးဆံိုြီးြံိုစံပြင  ်ခ ိုင်ြီးနစပခင်ြီးခံရနသ  ကန ြီးအ ိုြ်သမ ြီး ြယ်ရှ ြီးနရြီးနှင ် ပြေ် ည်ကိုစ ြီးနရြီးဆ ိုင်ရ နှင ် 

မြူီးယစ်နဆြီးဝေါြီးအနတရ ယ် အသ ြည နြြီး နဆွြီးနနွြီးြွ မ  ြီး   င်ေးပပခင်ေးန္ှင  ်Talk Show မ ာေး   င်ေးပပခင်ေး 

ရခ ိုင်ပပည်နယ်၊ ဘ  ာ ်ဘတာ်မမ ြုြို့နယ်၊   ိုယ်ဝန်ဘဆာင်မ ခင်မ ာေးန္ှင ် ၎င်ေးတ ို မှ ဘမ ေးဖ ာေးလာဘသာအသ ် (၂)န္ှစ ်

ဘအာ  ် ဘလေးသငူယ်မ ာေးအာေး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊ ဘဏ္ဍဘရေးန္ှစ် ပထမ (၃)လပတ် (ဧမပီ၊ဘမ၊ဇ န)်အတ  ် 

ဘထာ ်ပံ ဘပေးအပ်ပခင်ေး 
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ကနလြီးသူငယ်၏အသက်သည် (၁၄)နှစ်နအာက် 

မငယ်နစရ၊ န ိုင်င နတာ်၏   ြညာနရြီးရည်မ ှ်ြီးခ က်  အရ 

အခမ  ြညာမသင်မန ရ ြညာနရြီးစ စ်အတွက်သတ်မှတ် 

ထာြီးနသာအသက်သည်(၁၄) နှစ်ထက်ြ ိုြေါက နက ာင်ြီးန  

နသာ ကနလြီးသူငယ်မ ာြီး၏ အလိုြလ်ိုြက် ိုင်န ိုင်သည်  

အသက်သည်ြ ို၍ သက်မှတ်ထာြီးနသာ အသက်ထက် 

မငယ်နစရ၊ ကနလြီးသူငယ်မ ာြီးက ို နရာင်ြီးခ ပခင်ြီး၊ 

ကျွ ်ပြြုပခင်ြီး၊ နက ြီးကျွ ်က  သ ိုေ့ ခ ိုင်ြီးနစပခင်ြီး၊ နက ြီးြ ိုင်၊ 

ကျွ ်ြ ိုင်ပြြုလိုြ်ပခင်ြီး၊ လူကို ်ကြူီးမှုက ျူြီးလ ွ်ပခင်ြီး၊ နကျွြီးပမ  

ပဖင်  နနှ င်ဖွ ွဲ့ ခ ိုင်ြီးနစပခင်ြီး၊ ပြည် တ ်ဆာ ပြြုလိုြခ် ိုင်ြီးနစ 

ပခင်ြီးတ ိုေ့က ို Talk Show ပြြုလိုြခ်  နကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ  

ြါသည်။

 

 

 

 

(၆.၁၀.၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ် Gender, CEDAW, 

NSPAW, UNSCR 1325 အသ ြညာနြြီး အစ အစဉ်က ို 

စစ်က ိုင်ြီးတ ိုင်ြီးန သကက ြီး၊ မံိုရွာခရ ိုင်အနထွနထွအိုြခ် ြုြန်ရြီး 

ဦြီးစ ြီးဌာ  အစည်ြီးအနဝြီးခ ်ြီးမတွင ် က င်ြီးြပြို ိုြြ်  ရာ 

မ ိုရွာခရ ိုင်အမ  ြုြီးသမ ြီးနကာမ်တ ဝင် စိုစိုနြါင်ြီး (၂၀)ဦြီး 

တက်နရာက်ြ  ြါသည်။ အဆ ိုြါ အစ အစဉ်တ င် 

စစ်က ိုင်ြီးတ ိုင်ြီးန သကက ြီး မူှုဝ ်ထမ်ြီးရံိုြီးမှညွှ က်ကာြီးနရြီးမှ ြီး 

က Gender, CEDAW, NSPAW, UNSCR 1325 ဆ ိုင်ရာ 

အသ ြညာမ ာြီးက ို ရှင်ြီး င်ြီးနဆွြီးနနွြီးြ  ြါသည်။ ထ ိုေ့န  က် 

တက်နရာက်လာသူမ ာြီးက သူတ ိုေ့၏သနဘာထာြီးမ ာြီးက ို  

ပြ ်လည်နဆွြီးနနွြီးခ  ကကနကကာင်ြီး သတင်ြီးရရှ ြါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

ြ ခူြီးတ ိုင်ြီးန သကက ြီး၊ ပြည်ပမ ြုွဲ့ ယ်၊ မြူီးယစ် 

နဆြီးပဖတ်ပြ ြီးသူမ ာြီး ပြ လ်ည်ထူနထာင်နရြီး စခ ်ြီး 

(ဝက်ထ ြီးက ်)၌ နစတ   ဝ ထ်မ်ြီးမြူီးယစ်ကက ြီးကကြ်နရြီးမျှူြီး 

သင်တ ်ြီး အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) သင်တ ်ြီး ဆင်ြီးြွ အခမ်ြီး 

အ  ြီးအာြီး (၂၁.၁၀.၂၀၂၂) ရက်န ေ့၊    က် (၁၀:၀၀) 

  ရ တွင ် က ငြ်ီးြပြြုလိုြခ်  ရာ လူမှုဝ ်ထမ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာ မှ 

 ိုတ ယညွှ က်ကာြီးနရြီးမှျူြီး န ေါ်နွယ်နွယ်ဦြီးက အဖွင ်အမှာ 

စကာြီး နပြာကကာြီးရာတွင်   ပြ ်လည်ထူနထာင်နရြီးစခ ်ြီး 

(ဝက်ထ ြီးက ်)၏  ၂၀၁၉  ခိုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်ထ  ဖငွ ်လှစ် 

ခ  နသာ သင်တ ်ြီးနှင ် ယခိုဖငွ ်လစှ်နသာ သင်တ ်ြီး 

အြေါအဝင် နစတ   ဝ ်ထမြ်ီးမူြီးယစ် ကက ြီးကကြန်ရြီးမှျူြီး  

သင်တ ်ြီးသာြီး (၅၀)ဦြီး    နမွြီးထိုတ်နြြီးန ိုင်   ခ  ြေါနကကာင်ြီး 

စခ ်ြီးအနပခပြြုပြ ်လည် ထနူထာင်နရြီးသင်တ ်ြီးအန ပဖင ် 

သင်တ ်ြီးသာြီး(၁၄၂)ဦြီး  မ ဘအြသ်င်တ ်ြီး သာြီး(၁၄၁)ဦြီး၊ 

ရြရ်ွာအနပခပြြု သင်တ ်ြီးသာြီး(၅၀)ဦြီး တ ိုေ့အာြီး ပြ ်လည် 

ထနူထာင်မူနြြီးန ိုင်ခ  ြေါနကကာင်ြီး   ပြ ်လည်ထူနထာင်နရြီး 

စစ်  ိုင်ေးတ ိုင်ေးဘ သက ေီး မံိုရွာခရ ိုင်၊ Gender, CEDAW, NSPAW, UNSCR 1325 အသ ပညာဘပေးအစီအစဉ် 

  င်ေးပပခင်ေး 

 

မြူီးယစ်နဆြီးပြ ်မြ ြီးသူမ  ြီးပြေ် ည်ထူနထ င်နရြီးစခေ်ြီး(ဝက်ထ ြီးကေ်) င်ွ 

နစ ေ  ဝေ်ထမ်ြီးမူြီးယစ်ကက ြီးကကြ်နရြီးမှ ြီးသင် ေ်ြီးအမှ ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) သင် ေ်ြီးဆင်ြီးြွ အခမ်ြီးအေ ြီးက င်ြီးြ 
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၂၁. ၁၀. ၂၀၂၂  

လိုြင် ်ြီးစဉ်မ ာြီး လိုြန်ဆာင်ရာတွင ်နစတ    ဝ ်ထမမ် ာြီး 

လ ိုအြ်ြေါနကကာင်ြီး န  ကဆ်က်တွ  နစာင ်နရာှကန်ရြီး 

လိုြင် ်ြီးမ ာြီး လိုြန်ဆာင်ရာတွငလ်ည်ြီး နစတ  ထာြီးပြ ြီး 

လိုြန်ဆာင်သွာြီးရ  ်လ ိုအြ်ြေါနကကာင်ြီး၊ ယခိုသင်တ ်ြီးတွင် 

ြ ိုေ့ခ ခ  သည ် ပြ ်လည်ထနူထာင်နရြီး ဘာသာရြ်မ ာြီး 

လမူှုဝ ်ထမ်ြီးဘာသာရြ်မ ာြီး၊ စ တ်က  ်ြီးမာနရြီး ဘာသာ 

ရြမ် ာြီး၊ မြူီးယစ်ဥြန မ ာြီး၊ မြူီးယစ် တ ိုက်ဖ က်နရြီးအသင်ြီး 

(MANA)၏ ဘာသာရြမ် ာြီးက ို သင်ကကာြီးခ  ရသည ် 

(၅)ရက်ကကာ သင်တ ်ြီးကာလ အတွင်ြီးမှာ သ သင ်သ ထ ိုက် 

နသာ အသ ြညာမ ာြီး ရရှ သွာြီးလ မ ်မည်ဟို ယူဆြေါ 

နကကာင်ြီး သင်သ ်ြီးမှရရှ သည ် အသ ြညာ ဗဟိုသိုတမ ာြီး 

အာြီး မ မ တ ိုေ့ တ ိုင်ြီးန သ၊ ရြရ်ွာပမ ြုွဲ့ ယ် အတွင်ြီး 

မြူီးယစ်နဆြီးပဖတ် ပြ ်လည်ထူနထာင်မှု ခ ယူပြ ြီးသူမ ာြီး 

အာြီး န  ကဆ်က်တွ နစာင ်နရာှကန်ရြီး လိုြင် ်ြီးမ ာြီး  

နဆာင်ရွက ်သွာြီးန ိုင်ြေါနကကာင်ြီး နပြာကကာြီးခ  ြေါသည်။ 

 
ထ ိုေ့န  က ် သင်တ ်ြီးသာြီးမ ာြီးအာြီးလ ိုြီး က ိုယ်စာြီး 

သင်တ ်ြီးသူတစ်ဦြီးမ ှ နက ြီးဇူြီးတင်စကာြီး နပြာကကာြီးခ  ြေါ 

သည်။ အမှတ်(၂) ရ နလ က င ်နရြီး သင်တ ်ြီးနက ာင်ြီး 

(ဝက်ထ ြီးက ်) ိုတ ယနက ာင်ြီးအိုြ်ကက ြီး ိုရ မှျူြီးကက ြီးထ ွ်ြီးနဖ 

မ ှ သင်တ ်ြီးဆင်ြီးလက်မတှ် မ ာြီးခ  ြီးပမြှင ်နြြီးခ  ပြ ြီး စိုနြေါင်ြီး 

မတှ်တမြ်ီးဓေါတ်ြ ိုမ ာြီး ရ ိုက်ကူြီး၍ အခမ်ြီးအ  ြီးအာြီး    က် 

(၁၁:၀၀)အခ   ်တွင် နအာင်ပမင်စွာ ပြ ြီးဆ ိုြီးခ  ြေါသည်။ 

 

 

 
 

 

 

(၂၇.၁၀.၂၀၂၂) ရက်န ေ့မ ှ (၂၈.၁၀.၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့ထ  ကယာြီးပြည် ယ်၊ လွ ြုင်နကာ်မူကက ြု ခ ်ြီးမ၌ 

ပဖစ်ရြ်စ မ ခ ေ့်ခွ မှု အသ ြညာနြြီး သင်တ ်ြီးဖွင ်လစှ်ခ  ရာ 

လမူှုအဖွ ွဲ့အစည်ြီးမ ာြီးမှ ကနလြီးသူငယ် က စစရြ်မ ာြီး 

နဆာင်ရွကန်ြြီးန သည ် နစတ   ဝ ထ်မ်ြီး (၂၀) ဦြီးအာြီး 

အသ ြညာနြြီးသင်တ ်ြီး ဖငွ ်လှစ်နြြီးခ  နကကာင်ြီး သတင်ြီး 

ရရှ ြါသည်။ 

 

 

 

၂၀၂၂ခိုနစှ်၊ နအာက်တ ိုဘာလ(၂၈) ရက်န ေ့တွင် 

စကကာြနူ ိုင်င ၊ Resorts World Sentosa Convention 

Centre ၌ က ငြ်ီးြသည ် အာရှနှင ် သမို ဒရာန သရှ  

သတင်ြီးအခ က်အလက်  ည်ြီးြညာဆ ိုင်ရာအသင်ြီးခ ြုြ် 

Asian-Oceanian Computing Industry Organization 

(ASOCIO) Digital Summit 2022 သ ိုေ့ လမူှုဝ ်ထမြ်ီး၊ 

ကယ်ဆယ်နရြီးနှင  ် ပြ ်လည်န ရာခ ထာြီးနရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ  

က ိုယ်စာြီး လမူှုဝ ်ထမြ်ီးဦြီးစ ြီးဌာ ၊ ညွှ က်ကာြီးနရြီးမှျူြီးခ ြုြ် 

လမူှုဝန်ထမေ်း၊  ယ်ဆယ်ဘရေးန္ှင ် ပပန်လည်ဘနရာခ ထာေးဘရေးဝန်က ီေးဌာန  ဘဆာင်ရွ ်လ  ရ်ှ သည ် လူမှုပဖစ်ရပ ်

စီမံခန ်ခ ွဲမှု သတင်ေးစနစ် CMIS Software ပပြုစိုပခင်ေးအတ   ်အာရှန္ှင ် သမို ဒရာဘ သရှ  သတင်ေးအခ  ်အလ  ်

နည်ေးပညာဆ ိုင်ရာ အသင်ေးခ ြုပ ်ASOCIO မှ ခ ေီးပမြှင ်သည ် Digital Government Award ဆိုလ ်ခံရယူ 

 

ကယ ြီးပြည်ေယ် ူမှုဝေ်ထမ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ ေ၊ ပြစ်ရြ်စ မံခေေ့်ခွ မှု အသ ြည နြြီးသင် ေ်ြီးြငွ ် ှစ်ပခင်ေး 
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န ေါက်တာစ ြ်ီးစ ြ်ီးနအြီး နှင ် ဘာသာရြဆ် ိုင်ရာ 

က ိုယ်စာြီးလှယ် (၁)ဦြီး ြေါဝင် တက်နရာက်ခ  ြေါသည်။  

 
နအာက်တ ိုဘာလ ၂၈    န ပြည်နတာ် 

အစည်ြီးအနဝြီး၏    က်ြ ိုင်ြီးနှင ် မ ွ်ြီးလွ ြ ိုင်ြီးတ ိုေ့ 

တွင ်Digital Trust Forum  က ို က ငြ်ီးြရာ န သတွငြ်ီးနှင ် 

န ိုင်င တကာက IT ြညာရင်ှမ ာြီး၊ တကကသ ိုလမ် ာြီးက 

ြညာရင်ှမ ာြီး၊   ည်ြီးြညာ အသ ိုြီးပြြုသည ် ကိုမပဏ တ ိုေ့မှ 

CEO, CFO နှင ် တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးက  ည်ြီးြညာဆ ိုင်ရာ 

ယ ိုကကည်မှု အနြေါ် နခေါင်ြီးစဉ်(၁၄)ခို ပဖင ် ြငွ ်ြငွ ်လင်ြီးလင်ြီး 

နဆွြီးနနွြီးခ  ကကြေါသည်။ 

အဆ ိုြေါ Summit ၏ ညြ ိုင်ြီး Gala Dinner တွင် 

ASOCIO Digital Government Award 2022 အာြီး 

နြြီးအြခ်  ြီးပမြှင ်ရာ လူမှုဝ ်ထမြ်ီး၊ ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် 

ပြ ်လည်န ရာခ ထာြီးနရြီး ဝ ်ကက ြီးဌာ က နဆာင်ရွက် 

လ ကရ်ှ သည ် လူမှုနရြီးသတင်ြီးအခ က်အလက် စ မ ခ ေ့်ခွ မှု 

စ စ် Social Management Information System 

(SMIS) ၏ ကဏ္ဍတစ်ြိုပြစ်နသာ  မူှုပြစ်ရြ်စ မံြ ေ့်ြ  မှု 

သတင်ြီးစ စ် (Case Management Information 

System-CMIS) အာြီး ကာကွယ်နရြီး ဝ ်ကက ြီးဌာ ၊ 

ပမ ်မာန ိုင်င ကွ ြ် ျူတာအသင်ြီးခ ြုြတ် ိုေ့၏ ြ  ြ ိုြီးကူည မှုပဖင ် 

ဝင်နရာက် ယှဉ်ပြ ြုင်ခ  ရာ ဝ ်ကက ြီးဌာ  အန ပဖင ် ASOCIO  

Digital Government Award 2022 အာြီးရရှ ခ  ြေါနကကာင်ြီး 

နှင ် ဆိုခ  ြီးပမြှင ်မှုမပြြုမ  ဆိုလက်ခ နကကာင်ြီး ပြည်နထာင်စို 

ဝ ်ကက ြီး၏ ဗ   ယ ိုဖ ိုင်အာြီး ဖွင ်လှစ်ပြ ြီး ဝ ်ကက ြီးဌာ  

က ိုယ်စာြီး လမူှုဝ ်ထမြ်ီးဦြီးစ ြီးဌာ ၊ ညွှ က်ကာြီးနရြီးမှျူြီးခ ြုြ် 

န ေါက်တာစ ်ြီးစ ြ်ီးနအြီးက ဆိုလက်ခ ခ  ြေါသည်။ဆိုလက်ခ  

အပြ ြီးတွင် ASOCIO အသင်ြီးြ ိုြ်၏ ဥကကဋ္ဌနှင ် တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးက ို အမတှ်တရ  က်နဆာင်မ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

၂၀၂၂ြိုနစှ်တ င် က ငြ်ီးြသည ် ASOCIO Digital Summit 

တ င ် န ိုင်ငံနြါငြ်ီး (၁၄)န ိုင်ငံက Digital Government 

Award အြါအဝင် ဆိုနြါင်ြီး(၅၄)ြို နြြီးအြြ်  ြါနကကာင်ြီး 

သတင်ြီးရရှ ြါသည်။ 

CMIS Software Platform သည် လူမှုဝ ်ထမ်ြီး၊ 

ကယ်ဆယ်နရြီးနှင ် ပြ ်လည်န ရာခ ထာြီး နရြီးဝ ်ကက ြီးဌာ  

မ ှ အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွကန် နသာ ဘက်စ ို 

လမူှုကာကွယ် နစာင ်နရှာက်နရြီး အစ အစဉ်အတွင်ြီး 

ကာကွယ် နစာင ်နရှာက်ရ ် လ ိုအြ်နသာ ကနလြီး 

သူငယ်မ ာြီး၊ ဥြန နှင ် ပင စွ ်ြီးလ က်ရှ နသာ ကနလြီး 

သူငယ်မ ာြီး၊ ရိုြြ် ိုင်ြီးဆ ိုင်ရာနှင ် လ င်ြ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရာ အလွ  

သ ိုြီးစာြီး ပြြုပခင်ြီးခ ရသူ ကနလြီးသူငယ်မ ာြီး၊ က ာြီး/မ 

အနပခပြြု အကကမ်ြီးဖက်မှုဆ ိုင်ရာ က စစရြ်မ ာြီး၊ လကူို ်ကြူီး 

ခ ရသူ ကနလြီးသူငယ်မ ာြီးနှင ် အမ  ြုြီးသမ ြီးမ ာြီး၏ ပဖစ်ရြ် 

မ ာြီးအာြီး လမူှုနရြီးြ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရာ စ မ ခ ေ့်ခွ မှုမ ာြီး နဆာင်ရွက် 

လ က်ရှ ပြ ြီး အစ ိုြီးရအဖွ ွဲ့အစည်ြီးမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်နသာ 

အဖွ ွဲ့အစည်ြီးမ ာြီးနှင ် ပဖစ်ရြ်စ မ ခ ေ့်ခွ သူမ ာြီး စ စ်တက  

သ ိုြီးစွ န ိုင်ရ ် နရြီးဆွ ထာြီးနသာ Digital Platform ပဖစ်၍ 

လမူှုနရြီးရာ ပဖစရ်ြစ် မ ခ ေ့်ခွ မှုစ စ်ြေါ လိုြင် ်ြီးစဉ်မ ာြီးအာြီး 

စ စ်တက  နဆာင်ရွကန် ိုင်ပြ ြီး ပဖစရ်ြမ် ာြီးလွှ နပြာင်ြီး 

ခ  တ်ဆက်န ိုင်ပခင်ြီး၊ ပဖစ်ရြအ်လ ိုက ်မတှ်တမြ်ီးတင်န ိုင်ပခင်ြီး 

နှင ် အခ   ်နှင ် တနပြြီးည  ကာကွယ်နစာင ်နရာှက်န ိုင်ပခင်ြီး 

စသည ် အက  ြုြီးနက ြီးဇူြီးမ ာြီး ရရှ မည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

 

 

 

- ၁၈-၁၀-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တ င ် နခ ာင်ြီးဆ ိုပမ ြုွဲ့ ယ်၊ 

အထက (ခွ ) ကမာမ ိုစာသင်နက ာင်ြီး၌ သဘာဝနဘြီး 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ အသ ြညာနြြီး နဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- ၁၉-၁၀-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တ င် သ ်လ င်ပမ ြုွဲ့ ယ် 

 အမှတ်(၂)အနပခခ ြညာအထက်တ ်ြီးနက ာင်ြီး၌  သဘာဝ                   

နဘြီးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာအသ ြညာနြြီးနဆာင်ရွက်ခ  ြေါသည်။ 

- ၁၉-၁၀-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တ င်  ဂ ိုပမ ြုွဲ့ ယ်အမှတ်(၁) 

အနပခခ ြညာ     အထက်တ ်ြီးနက ာင်ြီး၌      Quick-Win 

ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန ်ခ ွဲမှုဦေးစီေးဌာန 

၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ စက် င်ဘ  အ ွင်ြီး အသ ြည နြြီးနဆ င်ရွက်မှု 
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 Project အစ အစဉ်ပဖင ် သဘာဝအသ ြညာနြြီး 

နဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။ 

- ၂၀-၁၀-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တ င် သ ်လ င်ပမ ြုွဲ့ ယ် 

အမှတ် (၁) အနပခခ ြညာ အထက်တ ်ြီးနက ာင်ြီး၌                                                         

Quick-Win Project အစ အစဉ်ပဖင ် သဘာဝအသ  

ြညာနြြီး နဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။  

- ၅-၁၀-၂၀၂၂ ရက်န ေ့တွင ် သ ်လ င်ပမ ြုွဲ့ ယ် 

အမှတ်(၃) အနပခခ ြညာအထက်တ ်ြီးနက ာင်ြီး၌ Quick-

Win Project အစ အစဉ်ပဖင ် သဘာဝအသ ြညာနြြီး 

နဆာင်ရွကခ်  ြေါသည်။  

 

 

 

 

- ပမ တ်ြရ ိုင် ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးသည် 

ပမ တ်ပမ ိုွံ့ ယ်၊ ပမ တ်နတာင်နက ြီးရွာအိုြ်စို၊ နအြီးြ မြ်ီးသာ 

ယာရြ်က က ် မ ြီးနဘြီးသင ် တစ်စ တ်တစ်ြ ိုင်ြီး ြ က်စ ြီး 

အ မ်နပြ (၁)  ံိုြီးအတ က် (၁၀-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င်  

နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- နတာင်တ င်ြီးကက ြီးပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ  

သူမ ာြီးသည် နတာင်တ င်ြီးကက ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ နညာင်ကို ်ြီး( ) 

နက ြီးရွာ နရနဘြီးသင ်နရနမ ာအ မ်နပြ(၃) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင် 

စို (၃)စို၊  ဦူြီးနရြီး (၁၃)ဦြီးအတ က် (၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့ 

တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြြ်  ြါသည်။  

- သရက်ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးသည် 

မင်ြီးတို ်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ င  ှုင်စမြ်ီးနက ြီးရာွ မ ြီးနဘြီးသင  ်ြ က်စ ြီး 

န အ မ် (၁) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၁)စို၊  ဦူြီးနရြီး (၃)ဦြီးထံ 

(၁၁-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ် နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ   

ြါသည်။  

- သရက်ြရ ိုင် ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးသည် 

မင်ြီး ပှမ ိုွံ့ ယ်၊ မ   ်နက ြီးရွာ န ြီးနဘြီးသင ် တစ်စ တ် 

တစ်ြ ိုင်ြီးြ က်စ ြီး န အ မ ် (၁) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၁)စို၊ 

 ဦူြီးနရြီး(၅)ဦြီးထံ (၁၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ  

မှုမ ာြီးနြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- သရက်ြရ ိုင် ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီးသည် 

ကံမပမ ိုွံ့ ယ်၊ ဂျွ ်ြီးနတာင်နက ြီးရွာ န ြီးနဘြီးသင ်တစ်စ တ် 

တစ်ြ ိုင်ြီးြ က်စ ြီး န အ မ ် (၂) ံိုြီး၊ အ မန်ထာင်စို (၂)စို၊ 

 ဦူြီးနရြီး (၆)ဦြီးထံ (၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ  

မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- ဆင်နြါင်ဝ ပမ ိုွံ့ ယ် ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည် ဆင်နြါင်ဝ ပမ ိုွံ့ ယ်၊ ကျွ ခြံနက ြီးရွာ နရနဘြီးသင ် 

နရနမ ာနသဆံိုြီးသူ (၁)ဦြီးအတ က် (၁၄-၁၀-၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- နရ ံနြ ာင်ြီးပမ ိုွံ့ ယ် ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည် နရ ံနြ ာင်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ ြင်ြီးဝနက ြီးရာွ ကမ်ြီးြါြီး 

ပြ ိုက မှု နဘြီး  တ်ရာသ ိုေ့ ကက ိုတင်နပြာင်ြီးနရ ွံ့ြ  နသာ 

အ မ်နပြ (၂) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၂)စို၊  ဦူြီးနရ (၅) 

ဦြီးအတ က် (၂၁-၁၀-၂၀၂၂)ရက်န ေ့တ င် နထာက်ြံ မှုမ ာြီး 

နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- နရ ံနြ ာင်ြီးပမ ိုွံ့ ယ် ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည် နရ ံနြ ာင်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ မာ ်နပမအန  က်စို 

နက ြီးရွာ ကမ်ြီးြါြီးပြ ိုက မှု နဘြီး  တ်ရာသ ိုေ့ ကက ိုတင် 

နပြာင်ြီးနရ ွံ့ြ  နသာ အ မ်နပြ (၉) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၉)စို၊ 

 ဦူြီးနရ (၅၀) ဦြီးအတ က် (၅-၁၀-၂၀၂၂)ရက်န ေ့တ င် 

နထာကြ်ံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- နရ ံနြ ာင်ြီးပမ ိုွံ့ ယ် ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည်နရ ံနြ ာင်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ ြင်ြီးဝနက ြီးရွာကမ်ြီးြါြီး 

ပြ ိုက မှု နဘြီး  တ်ရာသ ိုေ့ ကက ိုတင်နပြာင်ြီးနရ ွံ့ြ  နသာ 

အ မ်နပြ (၃) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၃)စို၊  ဦူြီးနရ (၁၀) 

ဦြီးအတ က် (၄-၁၀-၂၀၂၂)   ရက်န ေ့တ င်   နထာက်ြံ မှုမ ာြီး 

 နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစီမံခန ်ခ ွဲမှုဦေးစီေးဌာန 

၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ စက် င်ဘ  အ ွင်ြီး နဘြီးသင ်ပြည်သူမ  ြီးအ ြီးနထ က်ြံ မှု 
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- သာယာဝတ ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး 

သည် သာယာဝတ ြရ ိုင်၊ အိုတ်ြ ိုပမ ိုွံ့ ယ်၊ နက ွံ့နြ ာင်ြီး 

ရြက် က် န ပြင်ြီးနဘြီးတ ိုက်ြတ်ပြ ြီး မ ိုြီးသည်ြီးထ စ် ာ 

ရွာသ  ်ြီးမှုနကကာင ် နဘြီးသင ်ပြည်သူမ ာြီးအတ က် (၃-၁၀-

၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် နထာကြ်ံ မှု မ ာြီး နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- နြါက်ပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

နြါက်ပမ ိုွံ့ ယ်၊ နအာင်တံြ  ်၊ နအာင်နတာ်မူ၊ နအာင်ြ မ်ြီး 

သာရြ်က က ် နရနဘြီးသင  ် နရနမ ာ အ မန်ပြ (၅)  ံိုြီး၊ 

အ မ်နထာင်စို (၅)စို၊  ူဦြီးနရ (၁၉)ဦြီး တ ိုေ့အတ က် (၄-၁၀-

၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် နထာကြ်ံ  မှုမ ာြီးနြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- ြြိုကက ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ြြိုကက ပမ ိုွံ့ ယ်၊ က ညြ်ီးြံိုြံိုနက ြီးရာွ မ ိုြီးကက ိုြီး နဘြီးသင ် 

နသဆံိုြီးသူ (၁)ဦြီးအတ က် (၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င်  

နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။  

- ဂ ေ့်နဂါြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ဂ ေ့်နဂါပမ ိုွံ့ ယ်၊  ယ်မနက ြီးရွာ မ ြီးရ ှုွံ့ြ က်စ ြီး မှုနကကာင ် 

မ ြီးနဘြီးသင ်ြ  နသာ န အ မ် (၃)  ံိုြီး၊ အ မန်ထာင်စို (၃) စို၊ 

 ဦူြီးနရ (၁၈)ဦြီးတ ိုေ့အတ က ် (၁၂-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် 

နထာက်ြံ မှုမ ာြီးနြြီးအြ် ြ  ြါသည်။ 

- မင်ြီးဘူြီးပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး 

သည် နစတိုတတရာပမ ိုွံ့ ယ်၊  ံိုြီးကက ြီးနက ြီးရွာတ င် 

အကကမ်ြီးြက် အြ  ွံ့ြ က်စ ြီးမှုနကကာင  ် ြ က်စ ြီးန အ မ် 

(၁) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၁)စို၊  ဦူြီးနရ(၅) ဦြီးတ ိုေ့ အတ က် 

(၂၁-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ ငန်ထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ   

ြါသည်။ 

- ြြိုကက ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ြြိုကက ပမ ိုွံ့ ယ်၊ နရ ယ်နသာင်နက ြီးရွာ ကမ်ြီးြါြီးပြ ိုက မှု 

နဘြီး  တ်ရာသ ိုေ့ ကက ိုတင်နပြာင်ြီးနရ ွံ့ ြ  နသာ အ မ်နပြ 

(၉) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၉)စို၊  ဦူြီးနရ (၃၅) ဦြီးအတ က် 

(၁၈-၁၀-၂၀၂၂)ရက်န ေ့တ င ် နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ   

ြါသည်။ 

- ြြိုကက ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ြြိုကက ပမ ိုွံ့ ယ်၊ အမှတ်(၁)ရြက် က ် န နဘြီး နကကာင ် 

ြ က်စ ြီးအ မ်နပြ (၁) ံိုြီး၊ အ မ်နထာင်စို (၁)စို၊  ူဦြီးနရ (၁) 

ဦြီးအတ က် (၇-၁၀-၂၀၂၂)ရက်န ေ့တ င် နထာက်ြံ  မှုမ ာြီး 

နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- မင်ြီးဘူြီးြရ ိုင် ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ြ င ်ပြ ပမ ိုွံ့ ယ်၊ ဇ ြီးကျွ ်ြီး၊ နက ာင်ြီးစို၊   ်ြီးနတာ် ကျွ ်ြီး၊ ထြူီး၊ 

ငှက်နတာကို ်ြီးနက ြီးရွာ ကမ်ြီးြါြီးပြ ိုက မှု နဘြီး  တ်ရာသ ိုေ့ 

ကက ိုတင်နပြာင်ြီးနရ ွံ့ြ  နသာ အ မ်နပြ (၂၀) ံိုြီး၊ 

အ မ်နထာင်စို (၂၀)စို၊  ူဦြီးနရ (၈၄) ဦြီး အတ က် (၁၇-၁၀-

၂၀၂၂)ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ် 

ရှ သူမ ာြီးသည် ြင် ယ်တ င် ငါြီးြမြ်ီးန စဉ်   ှုင်ြီးကက ြီး 

၍ြင် ယ်အတ င်ြီးသ ိုေ့ က နရာက်ြ  နသာ နရ ိုြသ်ာြီး 

(၁)ဦြီးအတ က် (၃-၉-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ  မှုမ ာြီး 

နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည် တ ိုက်ကက ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ မန ြီးရှာြီးဝ ိုင် နက ြီးရွာ 

အိုြ်စို၊ နရစက်နတာင်နက ြီးရွာနတာဆင်ရ ိုင်ြီး ဝင်နရာက်မှု 

နကကာင  ် တစ်စ တ်တစ်ြ ိုင်ြီးြ က်စ ြီး အ မ်နပြ(၃) ံိုြီး၊ 

 ဦူြီးနရ (၁၂)ဦြီးအတ က် (၉-၉-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် 

နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ် 

ရှ သူမ ာြီးသည် တ ိုက်ကက ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ မဂဂ ာရြက် က်၊ 

နှင်ြီးဆ ပမ ိုင်နက ြီးရွာ နတာဆင်ရ ိုင်ြီး ဝင်နရာက်မှု နကကာင ် 

တစ်စ တ်တစ်ြ ိုင်ြီးြ က်စ ြီးအ မ်နပြ (၁)  ံိုြီး၊  ဦူြီးနရ 

(၃)ဦြီးအတ က် (၉-၉-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး 

နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- ရ ်ကို တ် ိုင်ြီးန သကက ြီး ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမှ တာဝ ် 

ရှ သူမ ာြီးသည် တ ိုက်ကက ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ ဆင်စြ ်ြီးနက ြီးရာွ 

အိုြ်စို၊ က ်သာယာနက ြီးရွာ နတာဆင်ရ ိုင်ြီး ဝင်နရာကမ်ှု 
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နကကာင ် တစ်စ တ်တစ်ြ ိုင်ြီး ြ က်စ ြီး အ မ်နပြ (၂)  ံိုြီး၊ 

 ဦူြီးနရ(၇)ဦြီးအတ က် (၉-၉-၂၀၂၂)ရက်န ေ့တ င်နထာက်ြံ   

မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။ 

- မအူြင်ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ြ ြ်ီးတန  ပ်မ ိုွံ့ ယ်၊ နတာနက ာင်ြီးနက ြီးရွာ အိုြ်စို၊ 

နြါက်နြ ာင်ြီးနက ြီးရွာ ကမ်ြီးပြ ိုနဘြီးအတ က် (၂၉-၉-

၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် နထာကြ်ံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ် ြ  ြါသည်။ 

- မအူြင်ြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ြ ြ်ီးတန  ပ်မ ိုွံ့ ယ်၊ က ံိုတ ိုင်ြီးကန ြီးနက ြီးရွာ အိုြ်စို၊ 

ကကိံုြနတာနက ြီးရွာ န နဘြီးနကကာင  ် နဘြီးသင ်ပြည်သူ 

မ ာြီးအတ က် (၂၉-၉-၂၀၂၂) ရက်န ေ့ တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး 

နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- နညာင်တို ်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည် နညာင်တို ်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ စ  ်တ  နက ြီးရွာ အိုြ်စို၊ 

ြန ါန ါင ်နက ြီးရာွ န နဘြီးသင ်ပြည်သူမ ာြီး အတ က် 

(၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ် နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ် 

ြ  ြါသည်။ 

- နရကကည်ပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး 

သည် အသိုတ်ပမ ိုွံ့၊   ိုြီးကို ်ြီးနက ြီးရွာအိုြ်စို၊ နတာနက ာင်ြီး 

ကို ်ြီးနက ြီးရွာ န နဘြီးသင ်ပြည်သူ မ ာြီးအတ က် (၅-၁၀-

၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် နထာကြ်ံ မှု မ ာြီးနြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- မင်ြီး ပှမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

အိုတ်ြ ိုပမ ိုွံ့ ယ်၊ မကှကတ ်နက ြီးရာွအိုြ်စို၊ မကှကတ ် 

နက ြီးရွာ န နဘြီးသင ်ပြည်သူမ ာြီးအတ က် (၅-၁၀-၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့တ င် နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ ်ြ  ြါသည်။ 

- နမာ ်ပမ ိုင်ကျွ ်ြီးပမ ိုွံ့ ယ် ဦြီးစ ြီးမှ ြီးရံိုြီးမတှာဝ ် 

ရှ သူမ ာြီးသည် နမာ ်ပမ ိုင်ကျွ ်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ အမှတ် (၈)၊ 

 ဝန ြီး မြ်ီးနှင်  နမာ် ပမ ိုင်ကျွ ်ြီးပမ ိုွံ့ ယ်၊ က မ်ြီးခြံ 

ကို ်ြီးနက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ရွာမနက ြီးရွာ န နဘြီးသင  ် န အ မ် 

မ ာြီးအတ က ်(၁၂-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး 

နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- နရကကည်ပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး 

သည် ြ ြ်ီးြိုက င်ြီးနက ြီးရွာအိုြ်စို၊ ြ ြ်ီးြိုက င်ြီး နက ြီးရွာ 

န နဘြီးသင  ် ပြည်သူမ ာြီးအတ က် (၁၉-၁၀-၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့ တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ   ြါသည်။ 

- နပမာင်ြီးပမြရ ိုင်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

ဝါြီးြယမ်ပမ ိုွံ့ ယ်၊ အထက်နြကို ်ြီးနက ြီးရွာ အိုြ်စို၊ 

ဟသဂာ ံိုြီးနက ြီးရွာအိုြစ်ိုနှင ် ကမ်ြီးပြ ိုနက ြီးရွာ အိုြစ်ိုတ ိုေ့တ င် 

နရ န ာပမစန်ရတ ိုက်စာြီး၍ ကမ်ြီးြါြီး ပြ ိုက မှုနကကာင ် 

ကက ိုတင ် နပြာင်ြီးနရ ွံ့န အ မ်မ ာြီး အတ က် (၂၉-၉-၂၀၂၂) 

ရက်န ေ့တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြြ်  ြါသည်။ 

- အဂဂြူပမ ိုွံ့ ယ်ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမှ တာဝ ်ရှ သူမ ာြီး သည် 

အဂဂြူပမ ိုွံ့ ယ်၊ န  ကမ် ြီးနက ြီးရွာအိုြ်စို၊ မက  ြီးစိုနက ြီးရွာ၌ 

ကမ်ြီးပြ ိုနဘြီးနကကာင ် ကက ိုတင် နပြာင်ြီးနရ ွံ့ြ  ရနသာ 

နဘြီးသင ်ပြည်သူမ ာြီးအတ က် (၁၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်န ေ့ 

တ င ်နထာက်ြံ မှုမ ာြီးနြြီးအြ် ြ  ြါသည်။ 

- နရကကည်ပမ ိုွံ့ ယ် ဦြီးစ ြီးမ ှြီးရံိုြီးမ ှ တာဝ ်ရှ သူ 

မ ာြီးသည် နရကကည်ပမ ိုွံ့ ယ်၊ ငါြီးသ ိုင်ြီးနြ ာင်ြီးတာပြင် 

ဘတ်ြ ိုကန်သာင်ရြ်၌ ကမ်ြီးပြ ိုနဘြီးနကကာင ် ကက ိုတင် 

နရ ွံ့နပြာင်ြီးြ  ရနသာ နဘသင ်ပြည်သူမ ာြီး အတ က ်(၁၉-၉-

၂၀၂၂) ရက်န ေ့တ င် နထာက်ြံ မှုမ ာြီး နြြီးအြ်ြ  ြါသည်။
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