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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၅/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၂) ရက ်

၁။ ထ ျိုးတကကသ ုလ်-မ္နတထလျိုး၊ တတယိနှစ်သငတ်န််း၊ ၁၂/၂၀၁၇ Batch မ္ှ CDM ထက ောင်ျိုးသောျိုး 

ထမ္ောင်ထက ောည်ီဇင၊် အသက် (၂၁) နှစသ်ည် (၂၀-၅-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့၊ နံနကြ် ုငျ်ိုးတွင် မ္နတထလျိုး-

မ္ံုရ ောကောျိုးလမ္်ျိုးမ္ထြေါ်၊ မေင််းေူမေိ ြို့နယ်အတွင််း၌ မ္ သောျိုးစုနှင အ်တူ အ မ္်စီျိုးကောျိုးတစ်စျီိုးပဖင ် သွောျိုးလော 

ထနစဉ် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစ်ထကောင်စမီ္ ှ အ ကမ္်ျိုးဖက်သမ္ောျိုးမ္ ောျိုး၏ လူစ တ်မ္   ြစ်ခတ်မ္ှုထ ကောင ် 

ထမ္ောငထ်က ောည်ီဇင၏် ဦျိုးထခေါင်ျိုးကိို က ည်  မ္ှန၍် အပြစ်မ္  က  ံုျိုးခ  ရထ ကောင်ျိုး သ ရှ ရြေါသည်။ 

၂။ အကကေ််းဖက်စစမ်ကောင်စသီည် အထူ်းကိုဆရောဝန်ကက်ီးေ ော်း၊ ဆရောဝန်ေ ော်း၊ သူနာမ  ေ ော်း၊ 

က န််းေောမရ်းလို သ်ော်းေ ော်း၊ မဆ်းနှင မ်ဆ်းနှီ်းနွှယ ် မက ောင််းသော်းမက ောင််းသူေ ော်းကိို ဥ မေေ   

ဖေ််းဆီ်းမထောင်ခ မခင််း၊ နှိ ်စက်သတ်မဖတ်မခင််း၊ မဆ်းကိုသခွင ်လိိုငစ်င်ေ ော်းကိို အဓိ ပောယ်ေ   

ရို ်သိေ််းမခင််း၊ လူနာေ ော်း၏ လ  ိြို့ဝှက်အ ်မသော အခ က်အလက်ေ ော်းကိို က င ဝ်တ်နှင ် ေမလ ေ်ာညီစွော 

မစောင ်ကကည ရ်ယူမခင််း၊ မဆ်းရ ို/မဆ်းခန််းေ ော်းကိို အဓေမဝင်မရောက်စီ်းနင််းမခင််း၊ စစ်မဆ်းအမရ်းယူ 

မခင််းနှင ် လိုယက်ခ တ်ိ ိတ်သိေ််း ိိုက်မခင််း အစရိှသည  ် အကကေ််းဖက်လို ်ရ ်ေ ော်းကိို အစဉ်တစိိုက် 

က  ်းလွန်လ က်ရှ ိါသည။် 



 
 
 
 

 

2 

၃။ န ုင်ငံထရျိုးအက ဉ်ျိုးသောျိုးမ္ ောျိုး ကူညီထစောင ်ထရေှာက်ထရျိုးအသင်ျိုး (AAPP) ၏  ုတ်ပြန်ခ က်အရ 

(၁၉-၅-၂၀၂၂) ရက်ထနေ့အ   အ ကမ္်ျိုးဖကစ်စ်ထကောင်စ၏ီ အ ကမ္်ျိုးဖက်သတ်ပဖတ်မ္ှုမ္ ောျိုးထ ကောင ် 

က  ံျုိုးခ  ရသည ် ပြညသ်စူုစထုြေါငျ်ိုး (၁,၈၅၁) ဦျိုးရှ ခ  ပြီ ပဖစ်ပြျီိုး အမ္ှနတ်ကယက်  ံျုိုးခ  သူမ္ ောျိုးမ္ှော 

အ  ြုေါအထရအတွက် က် ြ ုမ္ ောျိုးထနန ငု်ြေါသည်။ AAPP ၏ မ္တှ်တမ္်ျိုးပြ ခ က်မ္ ောျိုးအရ (၂၀-၅-

၂၀၂၂) ရကထ်နေ့အ   ဖမ္်ျိုး ီျိုးခ  ြ်ထနှှောင်ပခင်ျိုးခံ ောျိုးရသည ် ပြည်သူစုစုထြေါင်ျိုး (၁၀,၇၁၆) ဦျိုးရှ ပြီျိုး 

၎င်ျိုးတ ုေ့အနက်မ္ှ (၁,၀၇၇) ဦျိုးမ္ှော ထ ောငဒ်ဏ်ခ မ္ှတ်ပခငျ်ိုး ခံ ောျိုးရြေါသည်။  

၄။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝနက်ကီျိုးဌောနသည် ထမ္ောငထ်က ော်ညီဇင ် အ ါအဝင် 

က ဆ ို်းမ ညသ်ူေ ော်း၏ ေသိော်းစိုေ ော်းနငှ ်ထ ်တ ူမကကကွ ဝေ််းနည််းရ ါမကကောင််း၊ အမ စေ်   က ဆ ို်းခ   

ရမသော မဆ်းနှင  ်မဆ်းနှ်ီးနွှယ ်မက ောင််းသော်းမက ောင််းသေူ ော်း၊ က န််းေောမရ်းလို သ်ော်းေ ော်း၊ မ ည်သ ူ

ေ ော်းအတကွ ်တရော်းေ တေှုကိို ေမဖစ်ေမန မ န်လညရ်ယမူ ်းေည်မဖစမ်ကကောင််း၊ အကကေ််းဖက်စစ် 

မကောင်စီနှင ်အတူ အကကေ််းဖက်လို ်ရ ်ေ ော်းတငွ ်  ါဝင်ခ  သူေ ော်းအော်းလ ို်းကိို မ ည်သူူ့တရော်း 

ဥ မေနှင ်အညီ မ င််းထနထိ်မရောကစ်ေွာ စီရင်ေည်မဖစမ်ကကောင််းနှင ် စစ်အောဏောရှင်စနစ ်က ရ ှု်းမ ီ်း 

ဖက်ဒရယဒ်မီ္ ုကထရစီ ပြည်ထ ောင်စကုကီ်း ထြေါ်ထြေါက်ထရျိုးအတကွ် မ ညသ်လူူထိုတစရ် ်လ ို်းနှင ် 

လက်တွ ၍ အစမွ္်ျိုးကုန ် ကက  ျိုးြမ္ျ်ိုးတ ကု်ြွ ဝငသ်ွောျိုးမ္ညပ်ဖစ်မကကောင််း ကတသိစစောမ  ၊ ထိုတ်မ န် 

အ ် ါသည။် 

   က န််းေောမရ်းဝန်ကက်ီးဌောန 

   အေ  ိ်းသော်းညီညတွ်မရ်းအစိို်းရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  

https://moh.nugmyanmar.org/

