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အကက မြ ချက်ြျာ်း 

▪ အ မ် ီ်းခ င််းန ုင်င မ ာ်းသည် န ုင်င တကာမှ လ သာ်းခ င််းစာ ောနထာက်ထာ်းမှုအက အညီနြ်းနဆာင်သညေ့်အြွ ှေ့ 

အစည််းမ ာ်းနှငေ့် နေသအတွင််းေ ်နဆာင်မှုနြ်းသ မ ာ်းက ု  ယ်စြ်မြတ်နက ာ်နရ်းအက အညီမ ာ်းနြ်းရ ်အ 

တွက် တရာ်းေင်ခငွေ့်မြ ခ က်နြ်းရြါမည်။ 



▪ ကမ္ာေ့ကုလသမဂဂ၊ အမခာ်းန ုင်င တကာအသ ုင််းအေ ုင််းမှ တာေ ်ရှ သ မ ာ်းနှငေ့် အလှ ရှင်မ ာ်းသည ်နမမမြင်တွင် 

လုြ်နဆာင်န နသာ နေသခ အြွ ှေ့အစည််းမ ာ်း၊ တ ုင််းရင််းသာ်းက  ််းမာနရ်းအြွ ှေ့အစည််းမ ာ်းက ု တရာ်းေင်အ 

သ အမှတ်မြ ပြီ်း အက အညီမ ာ်းတ ု်းမမှငေ့်နြ်းနဆာင်ရ ်လ ုအြ်ြါသည်။ 

▪ စစ်နရ်းအရ “နလယာဉမ်ြ  သ ််းရဇု ်” မ ာ်းက ု သတ်မှတ်က ငေ့်သ ု်းရ ်လ ုအြ်ြါသည်။ မမ ်မာစစ်တြ်၏ 

နလန ကာင််းနလာင်စာဆီ နထာက်ြ ေ့နြ်းမခင််း၊ နရာင််းေယ်မခင််းမ ာ်းအာ်း ြ တ်ဆ ုေ့အနရ်းယ ရြါမည်။  

▪ အရြ်သာ်းမ ာ်းအတွက်လ ခုခ  သညေ့်န ရာမ ာ်း သတ်မှတ်နြ်းပြီ်း မမ ်မာမြည်အတွင််းမြစ်နစ  ယ်စြ်မြတ် 

နက ာ်သညေ့်န ရာတွငမ်ြစ်နစန ုင်င တကာမ ှအာမခ ခ က်နြ်းပြီ်းြ ်တီ်းနြ်းရ ်လ ုအြ်သည်။  

▪ မမ ်မာန ုင်င ရှ ကုလသမဂဂနအဂ င်စမီ ာ်းသည် နမမမြင်အနမခအန မ ာ်းက ုတ ုေ့မြ ်ရာတွင် မြတ်သာ်းရှင််းလင််း 

သညေ့်ရြ်တည်ခ က်ရှ ရ ်လ ုအြ်ပြီ်း စစန်ကာင်စီမှက  ်းလွ ်န သညေ့် လ ူ့အခွငေ့်အနရ်းခ   ်းနြာက်မှုမ ာ်းက ု 

တတ်န ုင်သမ  တာ်းဆီ်းရ ်လ ုအြ်သည်။ 

 

ဆက်သွယ်ရ ် 

န ော်ထ ်းထ ်း - +66 (0) 87 205 1856 

နစာ နဒဆ ်း - +66 (0) 811 297 564 

 

 

 


