
(၁)  ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် -ပလုပ်ခဲ့သည့် 

G7 အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအစည်းအ?ဝးတွင် 

အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ တရားမဝင်အာ 

ဏာသိမ်းမ၊ အ-ပစ်မဲ့-ပည်သူများအား မ

တ ရား ဖ မ်း ဆီး ချ ပ်?ှာ င်မ ှ င့် 

အကမ်းဖက်မ များကို တ်ချခဲ့ က ပီး 

အား လုံးပါဝင်ိုင် သည့် ဒီမိုက?ရစီစနစ်

ကို ဖန်တီး?ဖာ်?ဆာင်ိုင်?ရးှင့်  ထိခိုက်

လွယ်ပီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့-ဖစ်?နသည့် -မန်မာ

-ပည်သူများအတွက် လူသားချင်း စာနာ

?ထာက်ထားမများ အ-ပည့်အဝရရှိ?ရးတို

အ?ပ G7 အဖွဲဝင်ိုင်ငံ များကိုယ်တိုင် 

ကတိကဝတ် -ပခဲ့ ကပီး လိုအပ်ပါက 

"ထပ်တိုး အ စီအမံ များ " ကို ချ မှတ်

?ဆာင်ရွက်ိုင်ရန်လည်း ဘုံကတိကဝတ်

-ပခဲ့ကသည်။  

 အစည်းအ?ဝးပီးဆုံး၍ တစ်ှစ်

?ကျာ်ကာသည့်တို င် အကမ်းဖက်စစ်

အု ပ်စု ၏ အ က မ်း ဖ က်လု ပ်ရ ပ်များ 

တ ည်ရှိ?န ဆဲ -ဖ စ်?ကာ င်း  စ စ်

အာဏာသိမ်းမ?ကာင့် လူသားချင်းစာနာ

?ထာက်ထားမှင့် စီးပွား?ရးဆိုင်ရာကပ်

ဆိုးများအ?ပ အထူးအ?လးအနက်ထား 

?ဆွး ?ွး  ?ဆာ င်ရွ က်?ပး က ရ န် 

အမျိးသားညီွတ်?ရးအ စိုးရက  G7 

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် အစည်းအ?ဝးတက်

?ရာက်ရန် ဖိတ်ကားခံထားသူအားလုံးကို 

တိုက်တွန်းထားသည်။ 

https://bit.ly/3yhfNAC 

G 7 အစည်းအေဝးမ ှ ြမနမ်ာြပည်သလူထူအုား ေပးထားသည့်

ကတကိဝတမ်7းကိ ုအေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ပးရန ်တိကုတ်နွး်

(၂)  ?တာ်လှ န်?ရး အ င်အား စု

များ၏ ပူး?ပါင်း?ဆာင်ရွက်မှင့် 

?ရှ လု ပ်င န်း အ စီ အ မံ များ အား 

ိုင်ငံတကာက  စိတ်ဝင်စားရှိ?နက 

?ကာင်း -ပည်?ထာင်စုဝန်ကီးချပ် 

မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ဇွန် ၂၈ ရက်

တွ င်-ပ လု ပ်သ ည့်  အ မျိး သား

ညီွတ်?ရးအစိုးရ၏ ၅၉ ကိမ်

?-မာက် အစိုးရအဖွဲအစည်းအ?ဝး

တွင်?-ပာကားသည်။ 

 အ?မ့ထီး ရံ ပုံ ?ငွ မှ ရရှိလာ

သ ည့်  ဘ ာ ?ငွ များ ကို 

ကား ကာ လ အု ပ်ချ ပ်?ရး

အ?ကာ င်အ ထ ည်?ဖာ်?န သ ည့် 

စစ်ကိုင်းတိုင်းှင့် မ?ကွးတိုင်း?ဒသ

များအတွက် စီမံသုံးစွဲိုင်?ရးအ-ပင် 

-ပ ည်သူ အု ပ်ချ ပ်?ရး  အ လွ န်

အား?ကာင်း?နပီ-ဖစ်သည့် ချင်းှင့် 

ကရင် နီ?ဒသများအတွက်လည်း 

ခွဲ ?ဝသုံးစွဲ ို င်?ရးတိုကို တိုင်ပင်

?ဆွး ?ွး  ခဲ့ က ?ကာ င်း 

-ပ ည်?ထာ င်စု ဝ န်ကီး ချ ပ်က

?-ပာသည်။ 

https://bit.ly/3aeMpDe 

(၁)

အမ<းသားညီ>ွတေ်ရး

အစိးုရ ၅၉ Aကမိေ်ြမာက ်

အစိးုရအဖBအဲစည်းေဝး

Dပလပု်

ြပည်ေထာငစ်သုမEတြမနမ်ာFိငုင်ေံတာ ်

အမ<းသားညီ>ွတေ်ရးအစိးုရ 

အပတစ်Hသ်တငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ် (၁၀/ ၂၀၂၂)

NUG Cabinet News

အမှတ်စ'် ၁၀/၂၀၂၂    https://www.nugmyanmar.org      ၂၀၂၂ခု-ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ (၄) ရက်။

https://bit.ly/3aeMpDe
https://bit.ly/3yhfNAC
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(၂)

ဓားစာခသံဖယွဖ်မး်ဆးီခထံားရသည့် Fိငုင်ေံတာသ်မEတ ၊ Fိငုင်ေံတာအ်တိငုပ်ငခ်Fံငှ့ ်Fိငုင်ေံရးFငှ့ ်

သကဆ်ိငုသ်အူားလံးု၏ အသကအ်FSရာယစ်ိးုရိမစ်ရာြဖစေ်နေTကာငး် NUG ေTကြငာ

(၃)  အ -ပ ည်-ပ ည်ဆို င်ရာ  လူ အ ခွ င့်အ?ရး ?က ညာ 

စာတမ်း (UDHR) ှင့် အ-ပည်-ပည်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံသားှင့် 

ိုင်ငံ?ရးအခွင့်အ?ရး များ (ICCPR) ပဋိညာ်စာတမ်းများ၌  

မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို ဓားစာခံအ-ဖစ်ဖမ်းဆီး

မမှာ လူတစ်ဦးချင်း၏ ဘဝ၊ လွတ်လပ်ခွင့်ှင့်လုံ dခံမ

အပါအဝင် လူတိုင်း၏ဂုဏ်သိကာ ၊ အ?-ခခံအခွင့်အ?ရးများ

ှင့် ကုလသမဂက ထိန်းသိမ်းထား သည့် အ?-ခခံတန်ဖိုးများ

အား ချိး?ဖာက်သည်ဟု-ပဌာန်းထားသည်။ 

 အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက မတရားဖမ်းဆီးထားသည့် 

ို င်ငံ ?တာ်သ မတ ၊ ို င်ငံ ?တာ် ၏အတို င်ပ င်ခံ ပု ဂိ လ်

အပါအဝင် ိုင်ငံ?ရး ?ခါင်?ဆာင်များ  ိုင်ငံ?ရးတက်က

လပ်ရှားသူများှင့် -ပည်သူ?တွအားလုံးမှာ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း

တစ်ခုက ဓားစာခံအ-ဖစ် ဖမ်းဆီး ခံထားရသူများှင့် အလား

သာန်တူ ?န -ခင်း ?ကာင့် တစ်ဦးတစ်?ယာက်ချ င်း စီ

တိုင်း၏  အသက်အရာယ်မှာ စိုးရိမ်ဖွယ် အ?နအထား-ဖစ်

?န?ကာင်း အမျိးသားညီွတ်?ရးအစိုးရက ဇွန် ၂၉ ရက်

တွင်ထုတ်-ပန်?ကညာခဲ့သည်။ 

 ၂ ၀ ၂ ၁ခု ှ စ်  ?ဖ?ဖာ်ဝါ ရီလ (၁ ) ရက်?န့ မှာ 

အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ဥပ?ဒမဲ့ အိုင်အထက်-ပကာ 

လက်နက်အားကိုးပီး -ပည်?ထာင်စုအစိုးရကို ဖျက်သိမ်းဖို 

အားထုတ်မက -ပစ်မဆို င်ရာ ဥပ?ဒအခန်း (၆ ) ပါ 

-ပ ဌာ န်း ချက်များ ှ င့်  ငိ စွ န်း ပီး  ို င်ငံ ?တာ်အစိုး ရကို 

ဆန့်ကျင်ကျးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မ?-မာက်သည့် လုပ်ရပ်

-ဖစ်?ကာင်း ှင့်၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်လ (၁) ရက်?န့တွင် စစ်

?ကာင်စီအား “အကမ်းဖက်စစ်အုပ်စု” အ-ဖစ် -ပည်?ထာင်စု

လ တ်  ?တာ်ကို ယ်စား -ပ ?ကာ်မတီ က ?ကညာ ခဲ့ ပီး

-ဖစ်သည်။  

https://bit.ly/3R8fXTx 

ေတာလ်နှေ်ရးအားပံဖုျကသ်ည့် သတငး်မာှးမ7းကိ ုရည်Uယခ်ျကVိ်Vိြဖင့ ်

ြဖWေ်နေTကာငး် NUG ေTကညာ

( ၄ ) ဖ က်ဒ ရ ယ်ဒီ မို က?ရ စီ 

-ပ ည်?ထာ င်စု ?ပ?ပါ က်လာ ?ရး

အ တွ က်  အ မျိး သား ညီ ွ တ်?ရး

အတို င်ပ င်ခံ ?ကာင်စီ ( N U C C ) ၊ 

-ပည်?ထာင်စုလတ်?တာ်ကိုယ်စား -ပ 

?ကာ်မတီ  ( C R P H ) ၊ အမျိးသား

ညီ ွ တ်?ရး အ စိုး ရ ( N U G ) ှ င့် 

တို င်း ရ င်း သားညီ ?နာ င်မဟာ မိ တ်

များ ၏ ?ွ ဦး ?တာ်လှ န်?ရး

အ ရှိ န်အ ဟု န်ရ လာ သ ည်ှ င့်အ မ 

?တာ်လှန်?ရးအားပုံဖျက်သည့်သတင်း

တု၊ သတင်း?ယာင်၊ သတင်းမှားများ

ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ -ဖင့် ထုတ်လုပ်

-ဖန့်ချ?ိန?ကာင်း ၊ သတင်းမှားများ

တွင်  NUGအ?န-ဖင့် သ?ဘာထား

အ -မ င်မတူသူ  လူ ပု ဂိ လ်အ ချိ ကို 

အသက်အရာယ်ရန်ရှာရန် စာရင်း

-ပစုထား?ကာင်းကို အစည်းအ?ဝး

ဆုံး-ဖတ်ချက်နဲ့တကွ လုပ်ငန်းစ်များ

ပါချမှတ်ထားသ?ယာင် လုပ်tကံဖန်တီး

ထားသည့် သတင်းမှားတစ်ခုလည်း 

ပါဝင်?န ?ကာင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် (၈)လ 

ခန့်ကလည်း ယင်းကဲ့သိုသတင်းမှား

မျိးကို လုပ်tကံဖန်တီးကာ ိုင်ငံတကာ

အဝန်းအဝို င်းသို ?ပးပို ခဲ့ ဖူး ?ကာင်း 

?ဖာ်-ပထားသည်။ 

https://bit.ly/3yhgXvY 
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(၃)

Ministry of Planning, Finance & Investment

ဒစဂ်ျစတ်ယြ်မနမ်ာကျပ ်(DMMK-Digital Myanmar Kyat) Fငှ့ ်NUG-Pay  

မိဘုိငုး်ပိကုဆ်အိံတက်ိ ုထတုေ်ဝ လိကုေ်Tကာငး် အမ<းသားညီ>ွတေ်ရးအစိးုရ ထတုြ်ပနေ်Tကညာ

 

(၅ ) အကမ်းဖက်စစ်?ကာင်စီ၏ ?ငွ?ကးထိန်းချပ်မ

?အာက်မှ လုံးဝကင်းလွတ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်-မန်မာကျပ် 

(DMMK-Digital Myanmar Kyat) ှင့် NUG-Pay မိုဘိုင်း

ပို က်ဆံ အိ တ်ကို  ထုတ်?ဝလို က်?ကာ င်း  အမျိး သား 

ညီွတ်?ရးအစိုးရ၊ စီမံကိန်း၊ ဘာ?ရးှင့် ရင်းှီး-မပ်ှံမ

ဝန်ကီးဌာနက ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ထုတ်-ပန်?ကညာခဲ့သည်။  

 အကမ်းဖက်စစ်?ကာင်စီ၏ ထိန်းချပ်မ?အာက်ရှိ 

?ငွ?ကးစီးဆင်းမအား မှီခို?နရ-ခင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ှင့်  

စစ်အာဏာရှ င်စနစ်အ -မစ်-ဖတ်?ချမ န်း ို င်?ရးအတွက် 

သီး -ခား လွ တ်လ ပ်ပီး  လုံ dခံ စိ တ်ချ ရ သည့်  ?ငွ?ကး 

လည်ပတ်မယရားတစ်ခု ?ဖာ်?ဆာင်ိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍  

-မန်မာကျပ်?ငွှင့်တန်ဖိုးတူညီ?သာ ဒစ်ဂျစ်တယ် -မန်မာ

ကျပ်(DMMK-Digital Myanmar Kyat) ကို တရားဝင်       

ဒစ်တယ်?ငွ?ကးအ -ဖစ် သတ်မှတ်ထုတ်?ဝလိုက်-ခ င်း

-ဖစ်?ကာင်း?ဖာ်-ပထားသည်။  

 အဆိုပါ NUG-Pay မိုဘိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်ကို  ဖက်

ဒရယ်ဒီမိုက?ရစီပဋိညာ်၊ အစိတ်အပိုင်း(၂)၊ ကားကာလ

ဖွဲစည်းပုံအ?-ခခံဥပ?ဒဆိုင်ရာ အစီအမံ အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ 

(၂၅ ) ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ ) အရ -ပည်?ထာင်စုအစိုး ရအဖွဲ၏ 

သ?ဘာတူညီချက်-ဖင့် ထုတ်-ပန်ခဲ့ -ခင်း-ဖစ်သည်။ 

https://bit.ly/3P2ELKM 

ပအုိဝး်ေတာလ်နှေ်ရး အငအ်ားစမု7းအား ေထာကပ်ံF့ိငုေ်ရး EOD Vယယ်ာFငှ့ ်

ေငတွိကုစ်ာချ[ပမ်7းေရာငး်ချ

(၆) ပအိုဝ်း?တာ်လှန်?ရး အင်အားစုများအား ?ထာက်ပံ့ိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ EOD ရှယ်ယာှင့် ?ငွတိုက်စာချပ်များကို 

-ပည်တွင်းှင့် -ပည်ပိုင်ငံများတွင် စတင်?ရာင်းချ?နပီ-ဖစ်?ကာင်း အမျိးသားညီွတ်?ရးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘာ?ရး

ှင့် ရင်းှီး-မပ် ှံမဝန်ကီးဌာနက ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ထုတ်-ပန်ခဲ့သည်။ 

https://bit.ly/3bGULUp
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(၄)

(၇) အမျိးသားညီွတ်?ရးအစိုးရက ?ဖာ်?ဆာင်?နသည့် 

ကားကာလအဆင့်-မင့်ပညာ?ရးအတွက် ဆရာများ ှင့် 

?ကျာင်းသားများ၏ သ?ဘာထားဆ?တွကို စစ်တမ်း

?ကာက်ယူ?န?ကာင်း၊ အဆင့်-မင့်ပညာ?ရးအဖွဲအစည်း

အသီးသီးက စ်ဆက်မ-ပတ်သင်ကား?ရး အစီအစ်များကို 

?ဖာ်?ဆာင်?နပီး အဆိုပါပညာ?ရး အစီအစ်များတွင် 

ပါဝင်?နသည့် ဆရာှင့် ?ကျာင်းသားများ၏ အ?တွအtကံ

များ လိုအပ်ချက်ှင့်အခက်အခဲများကို သိရှိ?စ?ရးအတွက်

စ စ်တ မ်း  ?ကာက်ယူ  -ခ င်း -ဖ စ်?ကာ င်း  အမျိးသား

ညီွတ်?ရးအစိုးရ ပညာ?ရးဝန်ကီးဌာနက ဇွန်လ ၂၆ ရက်

တွင်ထုတ်-ပန်ခဲ့သည်။ 

https://bit.ly/3nCsVM0 

Tကားကာလအဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရးအတကွ ်ဆရာမ7းFငှ့ေ်က7ငး်သားမ7း၏  

ဆF\သေဘာထားမ7းကိ ုအမ<းသား ညီ>ွတေ်ရးအစိးုရက  စစတ်မး်ေကာကယ်ူ

Ministry of Education

ြပည်ေထာငစ်ဝုနA်ကးီချ[ပF်ငှ့ ်အေမရိကနF်ိငုင်ြံခားေရး အတိငုပ်ငခ်တံိ]ေတBဆံေုဆးွေFးွ

Ministry of Foreign Affairs

 

(၈)  အမျိး သား ညီ ွ တ်?ရး အ စိုး ရ -ပ ည်?ထာ င်စု

ဝန်ကီးချပ်မန်းဝင်းခိုင်သန်းှင့် အ?မရိကန်ိုင်ငံ-ခား?ရး

ဝန်ကီးဌာန အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ် Mr Derek Chollet တို ဇွန် 

၂၃ ရက်တွင် ?တွဆုံ?ဆွး?ွးခဲ့သည်။ 

  

-ပည်?ထာင်စုဝန်ကီးချပ်က " စစ်?ကာင်စီရဲ ဖမ်းဆီး

ှိ ပ်စက်မ ?ကာ င့်  က?လးငယ်က  အစလူ ကီးအဆုံး 

တိမ်း?ရှာင်?နကရတာ?တွလည်း ရှိပါတယ်။ လက်ခံ

?စာင့်?ရှာက်?ပးတာ?တွကိုလည်း ?ကျး ဇူးတင်ပါတယ်။ 

အကမ်း ဖက်စ စ်တပ်က  အာဏာတည်မဲ ?ရးအတွက် 

သတ်-ဖတ်တာကို ထမင်းစား ?ရ?သာက် လို အလွယ်

လုပ်?ဆာင်?နတယ်ပါတယ်” ဟု ?-ပာကားသည်။ 

အဆို ပါ အ စည်း အ?ဝး တွ င်  အမျိး သား ညီ ွ တ်?ရး

အ စိုး ရ ၏ လု ပ်?ဆာ င်ချ က်များ  လူ သား ချ င်း စာ နာ

?ထာက်ထား မအကူအညီများကို နယ်စပ်-ဖတ်?ကျာ်?ရး

နည်းလမ်း-ဖင့် NUG ၊ CRPH ၊ EAO ၊ PDF စသည့် 

?တာ်လှန်?ရးအင် အားစုများှင့် တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက်ကူညီ

?ပးရန်  No Air Fly Zone သတ်မှတ်?ရး၊ စိုးမိုးထိန်းချပ်

နယ်?-မများတွင် ပအဖ၊ ပကဖ၊ ပလဖ များဖွဲ စည်း 

လုပ်?ဆာင်?နမများ ၊ စာသင်?ကျာင်းှင့် ယာယီ?ဆးုံ

များဖွင့်လှစ်?ဆာင်ရွက် ?နမှင့် စစ်?ကာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်

မရှိဘဲ ?ဆာင်ရွက်?နသည့် ?ရွး?ကာက်ပွဲအား  -ပည်သူများ

ကလက်မခံက ?ကာင်း ?ဆွး?ွးခဲ့ကသည်။ 

https://bit.ly/3yBhtX8 
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(၅)

(၉) အကမ်းဖက်စစ်?ကာင်စီ၏ စစ်ရာဇဝတ်မ၊ လူမျိးစု

လိုက်သုတ်သင်ရှင်းလင်းမ စသည့်လုပ်ရပ်များကို R2P အတိုင်း 

အ?ရး ယူ ရ န်  ကု လ သ မ ဂ ဆို င်ရာ  -မ န်မာ အ မဲ တ မ်း

ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကီး ဦး?ကျာ်မိုးထွန်းက ဇွန် ၂၄ ရက် 

တွ င်-ပ လု ပ်သ ည့်  ကာ ကွ ယ်မ ?ပး ရ န်တာ ဝ န်ရှိ မ 

(Responsibility to Protect) ှင့်လူမျိးတုန်းသတ်-ဖတ်မ၊ စစ် 

ရာဇဝတ်မ၊ လူမျိးစုလိုက်သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှင့် လူသားမျိး

ွယ်စုအ?ပ ကျးလွန်သည့်-ပစ်မများကာကွယ် တားဆီး?ရး

ဆို င်ရာ  ?ဆွး ?ွး ပွဲတွ င်  တိုက်တွ န်း  ?-ပာ ကားသည် ။ 

ကုလသမဂလုံdခံ?ရး?ကာင်စီ၏ -ပတ်သားသည့် အ?ရးယူ

?ဆာင်ရွက်မရရှိရန် အသက်များ မည်မအထိဆုံးံးအ နစ်နာခံ

ရမည်နည်းဟူသည့်?မးခွန်းများကို -မန်မာ-ပည်သူများက တ

စိုက်မတ်မတ်?မး-မန်း?နက?ကာင်း ?မးခွန်း ထုတ်ခဲ့ပီး  RFA 

သတင်းဌာနက ?ဖာ်-ပခဲ့သည့် အကမ်းဖက်စစ်?ကာင်စီ

တပ်သား၏ ဖုန်းထဲမှ?တွရှိသည့် -ပည်သူ များကို သတ်-ဖတ်

ထားသည့် အချက်အလက်များကို?ဆွး?ွးခဲ့ပီး အကမ်းဖက်

စစ်?ကာင်စီအား အ-ပည်-ပည်ဆိုင် ရာ -ပစ်မဆိုင်ရာတရားုံး 

(ICC) သို လွဲ?-ပာင်းရန် အ?ရးတကီးလိုအပ်?န?ကာင်း 

?ဆွး?ွးခဲ့သည်။ 

https://bit.ly/3nzocKO 

အTကမး်ဖကစ်စက်ေကာငစ်ကီိ ုR2P အတိငုး် အေရးယရူန ်ကလုသမဂတ̂ငွ ် 

သအံမတA်ကးီ ဦးေက7မ်ိးုထနွး် တိကုတ်နွး် 

Ministry of Communication, Information and Technology

ထိငုး်Fငှ့တ်`တလ်ပု ်ဆကသ်ယွေ်ရးစကမ်7းကိ ုစစေ်ကာငစ်ကီ 

အသလံaငိး်ဖမး်ယFူိငုသ်ြဖင့ ်သတငး်ေပါက ်TကားFိငုေ်Tကာငး် 

NUG ဆကသ်ယွေ်ရးဝနA်ကးီ သတေိပးတိကုတ်နွး်

(၁၀) PDF များအသုံး-ပ?နသည့် ?စျး

?ပါသည့် ထိုင်းှင့်တုတ်လုပ် ?ဝကီ 

?တာ်ကီများကို အကမ်းဖက်စစ်တပ်

ဘက်က အသံ လင်းဖမ်းယူိုင်သ-ဖင့် 

သတင်း?ပါက် ကားိုင်-ခင်း?ကာင့်  

စကားဝှက်များတီထွင် အသုံး-ပကရန် 

အမျိးသားညီွတ်?ရးအ စိုးရ သတင်း

အ ချ က်အ လ က်နဲ့  န ည်း ပ ညာ

ဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး ဦးထင်လင်း?အာင်

က ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်?ခတ်သစ်

သ တင်းဌာနှင့် ?တွဆုံ?မး-မန်းမ၌ 

သတိ?ပးတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ 

ဆက်သွယ်?ရး ှ င့်နည်း ပညာအပို င်း

တွ င်  လတ်တ?လာ  ို င်ငံတကာမှ 

တိုက်ိုက်ကူညီ ?ပး -ခ င်း မျိး မ ရှိ?သး

?သာ်လည်း ိုင်ငံတကာသို?ရာက်ရှိ?န

သည့် -မန်မာပညာရှင်များက ?ရဒီယို

န င့်  ဆက်သွယ်?ရးလု ပ်င န်း များကို 

ဝိုင်းဝန်း?ဆာင်ရွက် ?ပး?နက?ကာင်း 

ဝန်ကီးက?-ပာသည်။ 

h#ps://bit.ly/3AFghDJ 

Ministry of Commerce

အထမိး်အမတှ ်အခမး်အcdး

ကျငး်ပ

(11)  အမျိးသားညီွတ်?ရးအစိုးရ 

၊ စီးပွား?ရးှင့်ကူးသန်း?ရာင်းဝယ်?ရး

ဝန်ကီးဌာနက “Micro , Small and 

Medium-sized Enterprises Day” 

အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ဇွန် လ 

(၂၇ ) ရက်?န့တွင်ကျင်းပခဲ့သည် ။ 

-ပည်?ထာင်စု ဝန်ကီး ?ဒခင်မ မမျိး

က အဖွင့်အမှာစကား?-ပာကားခဲ့ပီး 

"၂၀၂၂ ခုှစ်၏ ?ဆာင်ပုဒ်-ဖစ်သည့် 

"Micro, Small and 
Medium-sized 
Enterprises Day" 
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(၆)

(၁၂) စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကသာခိုင်၊ ဗန်း

?မာက်မိ နယ်အတွ င်း  -ဖ စ်ပွား ခဲ့

သည့် တိုက်ပွဲအတွင်း ဖမ်းဆီး ရမိ

သည့် အကမ်းဖက် စစ်သားများကို 

?ဆးကုသမ?ပးထားပီး ?ကာင်းမွန်

စွာထိန်းသိမ်းထား?ကာင်းအမျိးသား 

ညီွတ်?ရးအစိုးရ ၊ ကာကွယ်?ရး

ဝန်ကီးဌာနက ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်

သတင်းထုတ်-ပန်ခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲ

တွင် အကမ်းဖက်စစ်?ကာင်စီဘက်

က ၂၀ ?ကျာ် ?သဆုံးပီး ဖမ်းဆီးရမိ

ခဲ့သည့် အကမ်း ဖက်စစ်?ကာင်စီ

တပ်သားများကို ?ဆးကုသမ?ပးပီး 

?ကာ င်း မွ န်စွာ  ထိ န်း သိ မ်း ထား

?ကာင်းသတင်းထုတ်-ပန်ခဲ့ -ခ င်း

-ဖစ်သည်။ 

https://bit.ly/3AkiVhT 

စစက်ိငုး်တိငုး်အတငွး်တိကုပ်ွအဲတငွး် ဖမး်ဆးီရမသိည့ ်အTကမး်ဖက ်စစသ်ားမ7းကိ ုေဆးကသုမa

ေပးထားeပးီ ေကာငး်မနွစ်ာွ ထနိး်သမိး်ထားေTကာငး်ကာကယွေ်ရးဝနA်ကးီဌာနထတုြ်ပန်

Ministry of Defence

Interim Local Administration Central Committee (ILACC)

(၁၃) ?တာ်လှန်?ရးအရှိန် ပိုအား?ကာင်းလာသည့်အတွက် 

အကမ်းဖက်စစ်?ကာင်စီ၏ စစ်?ရး ၊ အုပ်ချပ်?ရးှ င့် 

သံတမန်?ရး ကိစများ ကျဆုံးမများစွာှင့် tကံ?တွ?နရပီ

-ဖစ်?ကာင်း အမျိးသားညီွတ်?ရးအစိုးရ -ပည်?ထာင်စု

ဝန်ကီးချပ် မန်းဝင်း ခိုင်သန်းက ဇွန် ၃၀ တွင်-ပလုပ်သည့်  

ကားကာလ?ဒသ ရ -ပည်သူအု ပ်ချ ပ်?ရး ?ဖာ်?ဆာင်မ 

ဗဟို?ကာ်မတီအ စည်းအ?ဝးတွင် ?-ပာကားခဲ့သည်။ 

အမျိးသားညီွတ်?ရးအစိုးရအ?န-ဖင့် ထိ?တွဆက်ဆံ

ရသမ မဟာမိတ်အဖွဲအစည်းများှင့် ?တွဆုံ?ဆွး?ွးကရ

မည် -ဖစ်ပီး လက်ရှိစိုးမိုးထိန်းချပ်နယ်?-မများအ-ပင် စိုးမိုး

ထိန်းချပ်နယ်?-မများထပ်မံရရှိ?စ?ရးအတွက်ပါ ဝိုင်းဝန်း

ကိး ပ မ်း  ?ဆာ င်ရွ က်က ရ မ ည်-ဖ စ်?ကာ င်း  ?-ပာ

ကားသည်။ 

https://bit.ly/3Aub4yt 

TကားကာလေဒသFSရြပည်သgအုပခ်ျ[ပေ်ရးေဖာေ်ဆာငမ်a ဗဟိေုကာမ်တအီစည်းအေဝးDပလပု်

Resilience and Rebuilding : MS MEs for Sustainable Development " ?ခါင်းစ်-ဖင့် ?ဆွး?ွးတင်-ပခဲ့ပီး SMS 

Trends, Personal Resilience , Resilience Model , Resilience for a Thriving Workplace , Organizational 

Resilience Framework, Business Resilience , Business Resilience Strategy တိုကို ရှင်းလင်း?ဆွး?ွးခဲ့ကသည်။ 
https://bit.ly/3bGULUp

"Micro, Small and Medium-sized Enterprises Day" အထမိး်အမတှ ် 

အခမး်အcdးကျငး်ပ

အမှတ်စ'် ၁၀/၂၀၂၂    https://www.nugmyanmar.org      ၂၀၂၂ခု-ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ (၄) ရက်။

https://bit.ly/3Aub4yt
https://bit.ly/3AkiVhT
https://bit.ly/3bGULUp
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