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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၇/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက် 

၁။ (၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်နနေ့က မ္ထကျွိုးတ ငုျ်ိုးထေသကကျီိုး၊ နရစကက ြိုမမ္  ွဲ့နယ်တွင် အကကမ််းဖက်စစ်နကောင်စီ၏ 

အကကမ််းဖက်သမော်းမ ော်းသည် ပြညသ်ူမ ော်းက ို က န််းမောနရ်းနစောင ်နရ ောက်မှု နြ်းနနနသော CDM 

အ က်တနျ်ိုးသူနာပြ ဆရောမ ထေေါ်ဇောလီန ုင၊် အသက် (၂၇) န စ် အြါအဝင် CDM ထက ောငျ်ိုးအြု ်

ဆရောကကျီိုး ဦျိုးဝငျ်ိုးနက ော၊် CDM ထက ောင်ျိုးဆရောမ္ ထေေါ်ခငန်ှငျ်ိုးထဝ (က ိုယဝ်န်နဆောင်မ ခင်)၊ 

မ္သ အ အ ဝင်ျိုးန င ် Northern - Yesagyo (N - YSO) ထပြောက်က ောျိုးတြဖ်ွ ွဲ့မ   ရ ထ ောဝ်ူခုန်ျိုး (ခ) 

နမောငန် ်းမင််းဦ်း တ ိုေ့ (၅) ဦ်း က ို ဖမ််းဆီ်းသွော်းပြီ်းနနောက် ရက်စကစ်ွော ညဉှ််း ြန််းန  ြ်စက်၍ 

အရ င်လတ်လတ ်မီ်းရ ှုှို့သတ်ပဖတခ်  နကကောင််း သ ရ  ရြါသည်။  

၂ ။ CDM အ က်တန်ျိုးသူနာပြ ဆရောမ ထေေါ်ဇောလီန ုငသ်ည် ပြည်သူမ ော်းက ို က န််းမောနရ်းနစောင ်နရ ောက်မှု 

နြ်းလ ကရ်  သည ်အပြင် အကကမ််းဖက်စစန်ကောင်စကီ ဖွင လ် စ်နသော သူနောပြြိုတကကသ ိုလ်မ ော်းက ို 

သြ တ်နမ ောက်ပြီ်း အမ  ြို်းသော်းညီညွတ်နရ်းအစ ို်းရ၊ ြညောနရ်းဝန်ကကီ်း ောန၊ ယောယီတကကသ လု်ထကောင်စ၊ီ 

သူနာပြ တကကသ ုလ်-မ္နတထလျိုးက ဖွင လ် စ်နသော သူနာပြ သ ြပ ံွ ွဲ့ (ထြေါင်ျိုးကူျိုး) (On Campus) တွင် 

တက်နရောက်သင်ကကော်း၍ လက်ရ  စစ်နဆ်းလ က်ရ  သည ် သူနာပြ သ ြပံ ွ ွဲ့ (ထြေါင်ျိုးကျူိုး) (On Campus) 

စောနမ်းြွ တငွ် အနွ်လ ိုင််းမ တစ်ဆင  ်စောနမ်းြွ နပဖဆ ိုနနသ ူလည််း ပဖစြ်ါသည်။ 
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၃ ။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောနသည် CDM အ က်တန်ျိုးသူနာပြ ဆရောမ 

ထေေါ်ဇောလီန ငု်၊ CDM ထက ောငျ်ိုးအြုဆ်ရောကကျီိုး ဥျီိုးဝငျ်ိုးထက ော၊် CDM ထက ောင်ျိုးဆရောမ္ ထေေါ်ခင်နငှျ်ိုးထဝ 

(က ိုယ်ဝန်နဆောင်မ ခင်)၊ မ္သ အ အ ဝငျ်ိုးနှင ် ရ ထ ောဝ်ူခုနျ်ိုး (ခ) နမောင်ထဌျိုးမ္ငျ်ိုးဦျိုး အြါအဝင် က ဆ ို်း 

ပြညသ်ူမ ော်း၏ မ သော်းစိုမ ော်း န င ်ထြတ် ူနကကကွ ဝမ််းနည််းရြါသည်။  

၄။ ဝန်ကက်ီး ောနအနနပဖင ် အပြစ်မ   က ဆ ို်းခ  ရနသော က န််းမောနရ်းလိုြသ်ော်းမ ော်းန င  ် ပြည်သူမ ော်း 

အတွက် တရော်းမျှတမှုက ို မပဖစမ်နန ပြနလ်ည်ရယူနြ်း မည်ပဖစ်နကကောင််း၊ အကကမ််းဖက် 

စစ်နကောင်စနီ င ်အတူ အကကမ််းဖက်လိုြ်ရြမ် ော်းတွင် ြါဝင်ခ  သူမ ော်းအော်းလ ို်းက ို ပြည်သူူ့တရော်း 

ဥြနေန င ်အညီ ပြင််း ထနစ်ွော တ ိုေ့ပြနအ်နရ်းယူမည်ပဖစ်နကကောင််း န င ် စစအ်ောဏောရှငစ်နစ ်က ရ ှု်းပြီ်း 

ဖက်ေရယေ်မီ္ ုကထရစီပြည်ထ ောင်စကုကီ်း ထြေါ်ထြေါက်လောသည်အထ  ပြည်သူလူထိုတစ်ရြ်လ ို်းန င ် 

လက်တွ ၍ အစမွ္်ျိုးကုန် ကက  ျိုးြမ္်ျိုးတ ကု်ြွ ဝင်သွောျိုးမ္ည်ပဖစန်ကကောင််း ကတ သစစောပြြို၊ ထိုတ်ပြန် အြ် 

ြါသည်။ 

   က န််းမောနရ်းဝန်ကက်ီး ောန 

   အမ  ြို်းသော်းညီညတွ်နရ်းအစ ို်းရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  
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