
(၆)  က က ြိမ ်မ မ ြောက ် အြောဆီယံလငူ ယ်ဗ ီဒီယြိိုပပ ြိြို င ်ပ ွဲ ( ၂၀၂၂) ကျင််းပမည ်

နေပပည်န  ်၊ ဧပပြီ (၂၂)ရက ်

အာဆီယံဖ ာင ်ဖ ေးရှင ေး် (The ASEAN Foundation) ၊ အတွင ေးဖရေးမှ ေးခ ျုပ ရံ ေး၊် အဖမရိကန  နိ င င ံ

အပပည ပပည ဆိ င ရာ ွံွံ့ဖ ျိုေးတိ ေးတက ဖရေးဖအဂ င စီနှင  ် ကဖမဘာ ီေးယာေးနိ င ငံ၊ လူငယ နှင  ် အာေးကစာေး 

ဝန ကကီေးဌာနတိ ို့မှ် ပူေးဖပေါင ေးစစီဉ ဖဆာင ရကွ သည  ် (၆)် ကကိမ ဖပမာက ် အာဆီယံလငူယ ် ဗွီ ီယိ ဖပိျုင ပွွဲ 

(၂၀၂၂)် အာေး် “ကပ ဖရာဂေါကာလအတငွ ေးလူငယ မ ာေးအာေးလံ ေး် တက ကကွစွာပ င  စနိ ဖခေါ်် မှုမ ာေးကိ  

အတူရင ဆိ င ဖပ ရှင ေးကကစိ ို့” ဖခေါင ေးစဉ ပ င  ်က င ေးပပပျုလ ပ သွာေးမည ပ စ ပေါသည ။ 

(၆)် ကကိမ ဖပမာက ် အာဆီယံလငူယ ဗွီ ီယိ ဖပိျုင ပွွဲ် (၂၀၂၂)် သိ ို့် အာဆီယံအ ွွဲွံ့ဝင နိ င ငမံ ာေးမှ် အသက ်

(၁၈)နှစ မ်ှ (၃၀)နစှ အတွင ေးရှ ိ အဖပ ာ တမ ေးလူငယ ် ဗွီ ီယိ ရိ က ကူေးသူမ ာေး် (လက ရှိအခ နိ  တငွ ်

ရ ပ ရှင ဗွီ ီယိ ထ တ လ ပ ဖရေးလ ပ ငန ေးမ ာေးတငွ ် လ ပ ကိ င ဖဆာင ရကွ ဖနပခင ေးမရှိသူမ ာေး)် ပေါဝင ယှဉ ဖပိျုင  

နိ င ဖပီေး် ပေါဝင ယှဉ ဖပိျုင လိ သည  ် လူငယ ကိ ယ စာေးလှယ မ ာေးအဖနပ င   bit.ly/AYVC2022 မှ် တစ ဆင  ်

အမည စာရင ေးဖပေးသငွ ေး၍ ဖပိျုင ပွွဲနှင  ပတ သက ၍် အဖသေးစိတ သိရှိ် လိ ပေါက် secretariat@ 

aseanfoundation.org သိ ို့် ဆက သွယ ဖမေးပမန ေးနိ င သည  အပပင  https://asean.org/aseanyouth 

2022-asean-declares-2022-as.../ တွင လည ေးဝင ဖရာက ်ကကည  ရှုနိ င ပေါသည ။် 

ဖပိျုင ပွွဲဝင ဗွီ ီယိ မ ာေးကိ ် ၂၀၂၂ခ နှစ ၊် ဖမလ(၈)ရက ဖနို့် ဖနောက ဆံ ေးထာေးကာ http://www. 

aseanyouthvideocontest.com သိ ို့ဖပေးပိ ို့ယှဉ ဖပိျုင သွာေးရမည ်ပ စ ပေါသည ။ 

အဆိ ပေါ် ဖပိျုင ပွွဲနှင  ပတ သက ၍် ဆက သွယ ဖမေးပမန ေးလိ ပေါက် လငူယ ဖရေးရာဦေးစီေးဌာန၊် တယ လ ီ န ေး 

အမှတ ် ၀၆၇-၃၄၁၃၉၄၇၊် ၀၉-၇၇၇၃၃၃၅၄၅၊် ၀၉-၄၂၅၃၂၅၁၃၃် မ ာေးသိ ို့် ရံ ေးခ နိ အတွင ေး 

ဆက သွယ ဖမေးပမန ေးနိ င ပေါသည ။ 
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