
(၇) ကြိ�မိ််မြော�မ်ာ�် လျျန််ချျန််�-မ်ဲမြောချါင်် ပူးး�မြောပူးါင််�မြော�ာင််ရွ�ွ်မြောရွ�       

နို�ိင််င်ံ�ချာ�မြောရွ�ဝန််ကြိ�း�မ်ျာ�အစည်း်�အမြောဝ��ိ� ဇူးလျ�ိင််လျအတွငွ််� 

�မ်န််မ်ာနို�ိင််င်ံတွငွ်် �ပူးုလျ�ပူး်မ်ည်း်��စ်ပြီးပူးး� စစ်မြော�ာင််စးသည်း် 

တွရွာ�မ်ဝင်် အစ�ိ�ရွ��စ်�ချင််�မြော��ာင််် ��ိရွမ််၌  ပူးါဝင််ပူးတွ်သ�်မ် ု

အာ�လျံ���ိ� တွာ��မ်စ်ရွ မ်ည်း်��စ်မြော��ာင််�မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။

စစ်မြော�ာင််စးတွပူး်သာ�မ်ျာ�� တွရု�တွ် စးမ်ံ�နိ််�မြောန်ရွာမ်ျာ� 

မြောပူး်၌သာ အမြော�ချစ�ိ�်ရွန််ချွင်််�ပူးု�ချင််�မ်ာာ မြော�သချံ�ပူးည်း်သး 

မ်ျာ�အမြောန်��င််် တွရု�တွ်��မ်ပဏီးမ်ျာ�အာ�  �ပူးည်း်သး�ရွန််သး��ိ 

မြောထားာ�်ပူးံ�်းည်းးသးမ်ျာ�အ��စ် ပူး�ိမ်�ိထားင််�မ်င််မြောန်မြော��ာင််� 

တွရု�တွ်အစ�ိ� ရွအမြောန်��င််် ပူး�ိင််��ိင််မ်ုမ်ျာ��ိ� မြော���င််�မြောရွ�နိုာင််် 

လျံ�ခြုံချံုမြောရွ��ိ� မြောသချျာမြောစရွန်် အမြော�ာင််��ံ��န်ည်း်�လျမ််�မ်ာာ 

ထား�ိပူး�ိင််��ိင််မ်မုြောန်ရွာမ်ျာ�တွငွ်် အ��မ််���်စစ်အ�ပူး်စ���ိ 

အသံ���ပူးုမ်မု်ာ မြောရွာာင််ရွာာ��ချင််�သာ��စ်မြော��ာင််� သ�ိ�မ်ာာသာ 

နို�ိင််င်ံတွငွ််�� တွရု�တွ်ပူး�ိင််��ိင််မ်အု�ျ ို � စး�ပူးာွ�မ်ျာ�နိုာင််် 

အလျ�ပူး်သမ်ာ�မ်ျာ��ိ� �ာ�ယွ််ရွန််ပူး�ိမ်�ိလျယွ််�း လျာမ်ည်း် 

��စ်မြော��ာင််�မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။

https://bit.ly/3aAJogu

၁။  တရုတ်ုအစိုးးု�ရ၏ ပိုးုင််ဆိုးုင််မှုမုှု�း� ဘေး��ကင််�လုံုံခြုံ�ံ�ဘေးရ�မှုား အကြကမ်ှု�ဖက်စိုးစ်ိုးဘေးကးင််စီိုး 
အး� ဘေးရားင််ရား�ဘေးရ�နည််း�လုံမ်ှု�သား အဘေးကးင််�ဆုံို�ဖြဖစ်ိုးဘေးကြကးင််� NUG ထုတ်ုဖြပိုန်

အမ်ာတွ်စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ချ�နိုာစ်၊ ဇူးလျ�ိင််လျ (၁၁) ရွ�်။

ဖြပိုည်း်သာ�့ကးကယွ််ဘေးရ�တပို်မှုဘေးတး် သာစိုးားအဓိးဋ္ဌားန် (၄) ��က်

    ၁။ င်ါတးု�သာည်း် ဖြပိုည်း်ဘေးထုးင််စိုးနုှာင််် ဖြပိုည်း်ဘေးထုးင််စိုးသုား�မှု�း�အဘေးပို်သာစိုးား      
         ဘေးစိုးးင်််သားပိုါမှုည်း်။

    ၂။ င်ါတးု�သာည်း် ဖက်ဒရယ််ဒမီှုးုကဘေးရစိုးတီးုက်ပို�ွအတွင််� က�ဆိုံ�ု��ရ်ဘေးသား  
         သာရ့�ဘေးကးင််� မှု�း�ကးသုာစိုးားဘေးစိုးးင်််သားပိုါမှုည်း်။

    ၃။ င်ါတးု�သာည်း် ဖြပိုည်း်သာလ့ုံ့ထု၏ု အသာက်အး�ုအးမှု်စိုးည်း်�စိုးးမှု်ကးုကးကယွ််   
         ဘေးစိုးးင်််ဘေးရားက်ပိုါမှုည်း်။

    ၄။ င်ါတးု�သာည်း် ဖက်ဒရယ််ဖြပိုည်း်ဘေးထုးင််စိုး ုတည်း်ဘေးဆိုးက်ဘေးရ�အတကွ် င်ါတးု�၏  
         အသာက်ကးစုိုးွန�်လုံတှ်ရန် အဓိးဋ္ဌားန်ဖြပို�ပိုါသာည်း်။

http://www.numyanmar.org

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတပြမ္မန််မ္မာနိုုုင််င်ံထောတာ်

အမ္မး ု ��သာ�ည်ီညွွတ်ထော��အစုု ု��

အ�တ်စုဥ််သတင််��ုတ်ပြ�န််ချးက််(၁၁  / ၂၀၂၂)

အမ္မးု��သာ�ညီ်ညွွတ်ထော��အစုုု��အဖ့ွဲ့�သတင််�

၁

၂။ အမှု� း��သား�ညီ်းညွွတ်ဘေးရ�အစိုးးု�ရ (၆၀)ကြိကးမှု်ဘေးဖြမှုးက် အစိုးးု�ရအဖွ��အစိုးည်း်�
ဘေး��ဖြပို�လုုံပို်ဘေးတး်လုံာန်ဘေးရ�ဘေးအးင််ဖြမှုင််နှးုင််ရန်အတွက်အ�� းန်ကးုတန်ဖးု�ထုး�၍
နည်း်�ဗျူ��ဟားက�က� �� းတ်ဆိုက်ပို့�ဘေးပိုါင််�လုုံပို်ဘေးဆိုးင််ကြကရန် ယ်းယီ်သာမှုမတ
တးုက်တွန်�
�းမ်�ိ�မြောရွစးနိုာင််် ��်�ရွယ််�ိ� လျ�ိလျာ�မြောသာ နို�ိင််င်ံမြောရွ�ပူးါတွးမ်ျာ� 

အမြောန်��င်််လျည်း်� မ်င််�မြောအာင််လျိငု််�ပူးင််�င််မြောန်တွဲ ်မြောရွ�ွမြော�ာ�်ပူးွဲ

��ိမ်ပူးါဝင််�ဲ လျးထား��နိုဒအတွိ�င််�ရွပူး်တွည်း်���ိ�� လျ�ိအပူး်မြော��ာင််�၊ 

အချျနိ််��ိ  တွန််��ိ�ထားာ�လျျ�် န်ည်း်�ဗျူျ�ဟာာ�ျ�ျ ချျတိွ်��်

ပူးး�မြောပူးါင််��ာ မြောတွာ်လျာန််မြောရွ�မြောအာင််�မ်င််�ိ�� ��်လျ�်ကြိ�ို �စာ�

���ိ��လျ�ိအပူး်မြော��ာင််�၊ အစ�ိ�ရွအ�ွဲ�ဝင််မ်ျာ��ိ�လျည်း်� လျံ�ခြုံချံုမြောရွ�အ

ထားး�ဂရု��ပူးု�ာမြောတွာ်လျာန််ချရွး�အာ� မ်��တွ်မ်န်စ်ကြိ�ို �စာ���ရွန််၊ 

မြောနိုွဦး�မြောတွာ်လျာန််မြောရွ�မြောအာင််�မ်င််မြောရွ�တွွင််�ဏ္ဍာာမြောရွ�၏အမြောရွ�

ကြိ�း�မ်နုိုာင််် အ��မ််���်စစ်မြော�ာင််စး၏ ရွ�်စ�်မ် ု မြော��ာင််် 

စစ်မြော��သင်််စစ်မြောရွာာင််�ပူးည်း်သးမ်ျာ���ိ လျးသာ�ချျင််�စာန်ာမြောရွ�

https://bit.ly/3aAJogu


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၃။ ဥကရစ်ိုးထု စိုး�န်�သားမ်ှု�တးုက်ပိုွ� 
အတက်ွ �တ်တစ်ိုးသာန်� လုံာ�ဒါန်�

ကးန်�ဂဏန်�မှုာတ်တမ်ှု�

၂

စစ်အာဏီာသိမ််�မ်ု�န်�်�ျင််မြောရွ�မြော�ာ်မ်တွး(��ိရွး�ယ်ာ�)� One 

Day Challenge လျုပူး်ရွာာ�မ်ုအတွွ�်ရွည်း်ရွွယ််၍ ဥ်�ရွစ်ထား 

စချန််�သိမ််�တွ�ိ�်ပူးွဲအတွွ�် NUG အာ��တွ်တွစ်သန််�မြောပူး�ပူး�ိ�လျာ�

�ါန််�ချဲ်မြော��ာင််�၊ “NUGအစိ��ရွ၏ မြောထားာ�်ပူးံ် �းည်းးမြောင်ွ” အ��စ် 

KNDO စစ်ဦး�ချျုပူး် ဗျူ�ိလျ်ချျုပူး်န်ယ််�ါ��မ်ထားံသိ�� ဇူးလျ�ိင်် ၄ ရွ�်တွွင်် 

မြောပူး�ပူး�ိ�လျာ��ါန််�ချဲ်�ချင််���စ်မြော��ာင််� မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။ 

စစ်အာဏီာသိမ််�မ်ု �န်�်�ျင််မြောရွ�မြော�ာ်မ်တွး(��ိရွး�ယ်ာ�)�

၂၀၂၁ချ�နိုာစ် �သဂ�တွ်လျမ်ာ ၂၀၂၂ ချ�နိုာစ် ဇူွန််လျအထားိ လျစဉ်် 

မြော�်လျာတွစ်သိန််�နိုာင်််ည်းးမ်ှသည်း်် ဝမ််မြောင်ွ��ိ အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ် 

မြောရွ�အစ�ိ�ရွထားံ မြောပူး�ပူး�ိ�လျျ�်ရွာိရွာ ဇူးလျ�ိင်် ၁ ရွ�်မြောန်�အထားိ မြော�်လျာ 

၉ သိန််�အာ� မြောပူး�ပူး�ိ�ချဲ်ပြီးပူးး���စ်သည်း်။ ယ်င််� မြောထားာ�်ပူးံ်မြောင်ွမ်ျာ���ိ 

အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ��ရွ၏ မြော�သနိုတရွအ�ပူး်ချျုပူး်မြောရွ� 

အမြော�ာင််အထားည်း်မြော�ာ် မြော�ာင််ရွွ�်မြောရွ�နိုာင််် န်ယ််မြော�မ်စိ��မ်�ိ�မြောရွ� 

�ိစစရွပူး်မ်ျာ�အတွွ�် သ�ံ�စွဲလျှ�်ရွာိသည်း်။ 

https://bit.ly/3uFPYJI

အတွွ�်မ်ျာ�စွာ�းည်းးမြောထားာ�်ပူးံ်မြောပူး�ရွန််လျိ�အပူး်မြောန်မြော��ာင််���ိ 

ယ်ာယ်းသမ်မတွ �းဝါလျရွား�လျ� တွိ��်တွွန််�မြော�ပူးာ��ာ�သည်း်။ 

�ပူးည်း်မြောထားာင််စ�ဝန််ကြိ�း�ချျုပူး် မ်န််�ဝင််�ချ�ိင််သန််�� မြော�ာ်မ်တွးတွစ်ရွပူး်

�ွဲ�စည်း်�ပြီးပူးး� စစ်�ိ�င််�နိုာင််် မ်မြော�ွ���် စ�ိ�မ်�ိ�နို�ိင််တွဲမ်ြော�သမြောတွမွ်ာာ 

စန်စ်တွ�ျ အ�ပူး်ချျုပူး်စးမ်ံနို�ိင််မြောအာင်် မြော�ာင််ရွ�ွ်မြောန်ပြီးပူးး� 

ယ်ချ�အချျနိ််တွွင်် အမြောတွာ်အသင််် ချရွး�မြောရွာ�်ချဲပ်ြီးပူးး���စ်မြော��ာင််�၊ 

စစ်မြော�ာင််စး��ိ အ�မ်စ်�ပူးတွ်မြောချျမ်နု််���ရွာမ်ာာ သံတွမ်န််မြောရွ�၊ 

စစ်မြောရွ�၊ နို�ိင််င်ံမြောရွ�၊ လျးထား�ရွဲ� ည်းးညွတွွ်မ်အုင််အာ� စတွဲ�်ဏ္ဍာစံ� 

��်မြောပူးါင််�စံ� �မြောန်မြော�ာင််ရွ�ွ်မြောန်��ရွတွာ��စ်မြော��ာင််��ိ� 

မြော�ပူးာ��ာ�သည်း်။

https://bit.ly/3yVOgq8

https://bit.ly/3uFPYJI
https://bit.ly/3yVOgq8
https://www.facebook.com/NUGmyanmar/posts/pfbid023wn7FGeC8b8Qj6m3B5HmDQ3UV4GWi31jvGJCepKJaMVcf9GBvXb


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၄။ အမှု� း��သား�ည်းညီွတွ်ဘေးရ�အစိုးး�ုရက 
ဆို�ဗျူင််�ဂ��လုံးုင််အဘေးရ�ဘေးတး်ပိုံ ုသာနှိးဌားန်
ဖြပို� သာ�ဏ်လုံးှဘေးပို�ပိုးု�

၃

လျ�်န်�်မ်ဲ်မြော�ျာင််�သာ�လျးင်ယ််မ်ျာ��ိ� လျ�်န်�်��င်််အနို�ိင်် 

�ျင်််သတွ်��တွ်ချဲ်သည်း်် စစ်အာဏီာသိမ််�မ်ုမ်ျာ���ိ အပြီးပူးး�သတွ် 

အ�မ်စ်��တွ်�ာ  မြောန်ာင််အန်ာဂတွ်တွွင််  မ်မြောပူး်မြောပူးါ�်မြောစမြောရွ�နိုာင််် 

ရွာဇူဝတွ်မ်ု�ျ��လွျန််ချဲ်��သည််း် စစ်အာဏီာရွာင််မ်ျာ���ိ 

အ�ပူးစ်မြောပူး�အမြောရွ�ယ်းနို�ိင််ရွန်် မြောနိုွဦး�မြောတွာ်လျာန််မြောရွ�တွွင်် ရွည်း်မ်ာန််�

ချျ�်ထားာ�၍ မြော�ျာင််�သာ�ထား�၏ သမ်ဂဂစိတွ်ဓါါတွ်၊ �ပူးည်း်သးလျးထား�

တွစ်ရွပူး်လျ�ံ�၏စိတွ်ပူး�ိင််���တွ်ချျ�်၊ တွ�ိင််�သာ�လျးမ်ျ ို �မြောပူးါင််�စံ�� 

မြောချါင််�မြော�ာင််မြောတွွအာ�လျ�ံ�၏ အမြောတွွ�အကြုံ�ံုမ်ျာ�မြောပူးါင််�စပူး်�ာ 

အစွမ််���န်် ကြိ�ို�ပူးမ််�မြော�ာင််ရွွ�်သွာ�မ်ည်း်ဟာ� �ဲဗျူင််�ဂျ�လျိ�င်် 

အမြောရွ�မြောတွာ်ပူးံ���ိ ဦး�ညွွတွ်ရွင််� သနိုိိဌာာန််�ပူးုမြော��ာင််�  ဇူးလျ�ိင်် 

၇ ရွ�်တွွင််�ပူးည််း်မြော�မ်ာ�်သည််း် နိုာစ် ၆၀ �ပူးည််း် �ဲဗျူင််�ဂျ�လျိ�င်် 

အမြောရွ�မြောတွာ်ပူးံ� သနိုိိဌာာန််�ပူးု သဝဏီ်လျာာမြောပူး�ပူး�ိ�ချဲ်သည်း်။

https://bit.ly/3PeBIPV

၅။ ဘေးကး်သာ�့ဘေးလုံ တပို်မှုဘေးတး်ဘေးန�သားု� 
ဂဏု်ဖြပို�သာ�ဏ်လုံးှဘေးပို�ပိုးု�

ဇူးလျ�ိင််လျ (၅)ရွ�်တွွင်် �ျမြောရွာ�်သည််း်(၇၃)နိုာစ်မြော�မ်ာ�်မြော�ာ်

သး�မြောလျတွပူး်မ်မြောတွာ်မြောန်�အာ� ဂ�ဏီ်�ပူးုကြိ�ို��ိမြောသာအာ���င်််အမ်ျ ို �

သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ��ရွ� ဂ�ဏီ်�ပူးုသဝဏီ်လျာာမြောပူး�ပူး�ိ�ချဲ်သည်း်။

https://bit.ly/3yVbFI1

https://bit.ly/3PeBIPV
https://bit.ly/3yVbFI1


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၄

၆။ ဖြပိုည်း်ထု�ဘေးရ�နှာင်််လုံ�့င််မှုကုြိက�ီကြကပို်ဘေးရ�ဖြပိုည်း်ဘေးထုးင််စိုး�ုန်ကြိကီ� နှာင််် ဖြပိုည်း်သာ�့ 
ရ�တပို်ဖွ��တးု� ဘေးတွ�ဆိုံုဘေးဆို�ွဘေးနှ�ွ
အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ��ရွ၊ �ပူးည်း်ထားဲမြောရွ�နိုာင်််လျးဝင််မု်ကြိ�း���ပူး် 

မြောရွ�ဝန််ကြိ�း�ဌာာန် �ပူးည်း်မြောထားာင််စ�ဝန််ကြိ�း� ဦး�လျွင််��ိလျတွ် နိုာင််် 

�ပူးည်း်သး�ရွဲတွပူး်�ွဲ�တွိ�� ဇူးလျ�ိင်် ၅ ရွ�် တွွင််မြောတွွ��ံ�မြော�ွ�မြောနိုွ�ချဲ်��ပြီးပူးး� 

စ�ိ�မ်�ိ�ထားိန််�ချျုပူး်ထားာ�တွဲ် ပြီးမ်ို�န်ယ််မြောတွွမ်ာာ အမ်ုစစ်ရွဲအရွာရွာိမြောတွွ�ိ� 

တွာဝန််မြောပူး�ပြီးပူးး� မြော�မ်�ပူးင််တွိ�င််��ာ�လျာတွဲ် အမ်ု�ိစစမ်ျာ���ိ 

လျ�ပူး်ထား�ံ�လျ�ပူး်န်ည်း်�န်ဲ�အည်းး မြော�ာင််ရွွ�်��ရွန််၊ �ွဲ�စည်း်�ထားာ�တွဲ ်

ပြီးမ်ို�န်ယ််�ပူးည်း်သး�လျံ�ခြုံချံုမြောရွ�အ�ွဲ� (ပူးလျ�) မြောတွွ��ိလျည်း်� 

လျ�ိအပူး်တွဲ်သင််တွန််�မြောတွွမြောပူး�နို�ိင််မြောရွ� စးစဉ််ရွန််၊ စစ်မြော�ာင််စးရွဲ� �ပူး

ည်း်သးလျးထား�အမြောပူး်အ��မ််���်မု်မ်ာန််သမ်ှ��ိ မြော�ာ်ထား�တွ်�ပူးုစ�ပြီးပူးး� 

တွရွာ�ဥ်ပူးမြော�န်ဲ�အည်းး အမြောရွ�ယ်း အ�ပူးစ်မြောပူး�နို�ိင််မြောရွ��ိ� ဦး�စာ�မြောပူး� 

မြော�ာင််ရွွ�်ရွန်် မြော�ွ�မြောနိုွ�ချဲ်သည်း်။

ယ်င််�အစည်း်�အမြောဝ�ပူးွဲတွွင်် �ပူးည်း်သး�ရွဲ တွပူး်�ွဲ�မ်ာလျ�်ရွာိ 

မြော�ာင််ရွွ�်ထားာ�ချျ�်မ်ျာ�၊ ပြီးမ်ို�န်ယ််�ပူးည်း်သး�လျံ�ခြုံချံုမြောရွ�အ�ွဲ� 

(ပူးလျ�)မ်ျာ� ��ိစန်စ်တွ�ျ �ွဲ�စည်း်�နို�ိင််မြောရွ�နိုာင််် နို�ိင််င်ံတွ�ာ 

ရွဲတွပူး်�ွဲ�မ်ျာ�နိုာင််် ချျတိွ်��်မြော�ာင််ရွွ�်နို�ိင််မြောရွ� �ိစစရွပူး်မ်ျာ� 

��ိမြော�ွ�မြောနိုွ�ချဲ်��သည်း်။

 https://bit.ly/3c4w5We

၇။ စိုးစိုး်ဘေးကးင််စိုးအီဘေးနဖြဖင််် အးဆိုီယ်ံအး� ဖြပိုက်ရယ််ဖြပို�ရန်သားရည်း်ရယွ်် 
��က်ရားသာည်း်ကးုသားသား ရာင််�လုံင််���ဘ်ေးကြကးင််� NUG နှးုင််င်ံဖြ�း�ဘေးရ��န်ကြိက�ီဌားနက 
ထုတု်ဖြပိုန်

နိုုုင််င်ံပြချာ�ထော��ဝန််ကြီးက်ီ�ဌာာန်

အာ�းယ်ံအထားး���ိယ််စာ�လျာယ်် Prak Sokhonn ၏ 

��တွိယ်အကြိ�ိမ်် �မ်န််မ်ာနို�ိင််င်ံချရွး�စဉ််အပြီးပူးး�တွွင်် အ��မ််���်စစ် 

အာဏီာရွာင််မ်ျာ� အမြောန်��င််် အာ�းယ်ံအာ� �ပူး�်ရွယ််�ပူးုရွန််သာ 

ရွည်း်ရွွယ််ချျ�်ရွာိသည်း်��ိသိသာရွာင််�လျင််�ချဲ်မြော��ာင််�၊ အထားး�

��ိယ််စာ�လျာယ််�မြော�်မြောအာင််�န််�စ���ည်း်နိုာင််် မြောတွွ��ံ�ရွန််

အ��မ််���်စစ်အ�ပူး်စ�ထားံ အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််မြောတွာင််��ိ�ချဲ် မြောသာ်လျ

ည်း်�၊၎င််�၏ချရွး�စဉ််မ်တွ�ိင််မ်း�ပူးင်် အ��မ််���်စစ် အ�ပူး်စ�� 

နို�ိင််င်ံမြောတွာ်၏ အတွိ�င််ပူးင််ချံပူး�ဂဂိုလျ်အာ� အ�ျဉ််�မြောထားာင််တွွင််�သ�ိ� ပူး�ိ�

မြော�ာင််ချျုပူး်မြောနိုာာင််ထားာ��ချင််���ိသာမြောတွွ� �မ်င််ချဲ်ရွပြီးပူးး���စ်မြော��ာင််�၊ 

အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ��ရွသည်း် အ��မ််���်စစ်အ�ပူး်စ�၏ 

ရွ�်စ�်��မ််���ုတွ်သည်််း အ��မ််���်လျ�ပူး်ရွပူး်မ်ျာ� မြော��ာင်််

မြောပူး်မြောပူးါ�်လျာသည််း် အနိုတရွာယ််��စ်မြောစနို�ိင််သည်း််မ်ျာ��ပူးာ� 

လျာမြောသာအ�ျပူး်အတွည်း်� �ပူးဿန်ာမ်ျာ���ိ အတွးတွ�ွကြိ�ို�

ပူးမ််�မြော��ရွာင််�နိို�င််ရွန််အတွွ�် �မ်န််မ်ာနို�ိင််င်ံအတွွင််�တွွင််��စ်မြောစ၊ 

အာ�းယ်ံ ��ိရွမ််မ်ျာ�မ်ာတွစ်�င်််��စ်မြောစ အာ�းယ်ံအ�ွဲ�ဝင်် 

နို�ိင််င်ံမ်ျာ�နိုာင်််အတွး ပူးး�မြောပူးါင််�လျ�ပူး်မြော�ာင််ရွန်် �တွိ�ဝတွ် 

�ပူးုထားာ�မြော��ာင််� မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။

 
https://bit.ly/3It5eiA

 https://bit.ly/3c4w5We
https://bit.ly/3It5eiA


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၅

အ��မ် ် ��� ်စစ ်အာဏီာရွာင် ်အာ �မြောတွာ ်လျာန် ် မြောန်သည်း် ်

�ာလျတွွင်် အချွန််ထားမ််�မြော�ာင််မြောန်သည်း်် လျးပူး�ဂဂိုလျ်တွ

စ်ဦး�ချျင််�နိုာင်််စး�ပူးွာ� မြောရွ� လျ�ပူး်င်န််�မ်ျာ���ိ ဂ�ဏီ်ယ်းစွာ��င််် 

မ်ာတွ်တွမ််�တွင််ထားာ�မြော��ာင််�၊ အချွန််ထားမ််�မြော�ာင််��ိ��ျန််မြောန်သည်း်် 

စး�ပူးွာ�မြောရွ�လျ�ပူး်င်န််�မ်ျာ��ိ�လျည်း်� အချွန််ထားမ််�မြော�ာင််�ချင််�သိ

မြော�ာင််�စရွာမ်ျာ�နိုာင််် အချွန််ထားမ််� မြော�ာင််နို�ိင််မြောရွ�အတွွ�် ��်

သွယ််မြော�ာင််ရွွ�်ရွမ်ည်း်န်ည်း်�လျမ််�မ်ျာ��ိ���ိထား�တွ်�ပူးန််မြောပူး�မြောန်

မြော��ာင််� အ��မ််���်စစ်အာဏီာ ရွာင််အာ� မြောတွာ်လျာန််မြောန်သည်း်် 

အ��်��်မ်ာ လျ�ိအပူး်ချျ�်မြောတွွမ်ျာ�မြောန်သည််း်�ာလျတွွင်် 

အချွန််ထားမ််�မြော�ာင််�ချင််��ိ� သမ်�ိင််��မြောပူး� သည််း် တွာဝန််အ��စ် 

ဂ�ဏီ်ယ်းစွာ��င်််ပူးါဝင််မြောပူး���ရွန််လျည်း်� တွိ��်တွွန််�ထားာ�သည်း်။ 

https://bit.ly/3uDPMKU

ပြ�ည််တွင််�အခွျန််မ္မးာ�ဦး�စုီ�ဌာာန်

၈။ အ�န်ွထုမ်ှု�ဘေးနသာည်််း လုံပ့ိုဂုုး�လ်ုံတစ်ိုးဦး���င််�နှာင်် ် စိုး�ီပိုးွ�ဘေးရ�လုုံပ်ိုင်န်�မှု�း�ကးု 
ဂဏ်ုယ်စ့ိုးးွ မှုာတ်တမ်ှု�တင််ထုး�ဘေးကြကးင််� အမှု� း��သား�ညီ်းညွတ်ွဘေးရ�အစိုးးု�ရ ထုတ်ုဖြပိုန်

https://bit.ly/3uDPMKU


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၆

အလုု�်သမ္မာ�ဝန််ကြီးက်ီ�ဌာာန်

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုုင််�ာ �း�ထော�ါင််�ထောဆိုာင််ရွွက််ထော��ဝန််ကြီးက်ီ�ဌာာန်  

၉။ ဖြပိုည််းသာမ့ှု�း�၏တုံ�ဖြပိုန်မှုဘုေးအးက်တင်ွ် 
စိုးစ်ိုးဘေးကးင််စီိုးတပ်ိုမှု�း� မှုကြကး�င််ပြိုပိုး�က�
ပို�က်စိုး�ီဘေးတးမ်ှုည််းဟုာ ဖြပိုည််းဘေးထုးင််စုိုး�န် 
ကြိက�ီဘေးဖြပိုးကြကး� 

၁၀။ အဘေးရ�ဘေးတး်ပိုံုဘေးအးင််ဖြမှုင််ဘေးရ�
ဖြပိုည်း်သာ့လုံ့ထုု တစိုး်ဦး���င််�စိုးီတးုင််�တွင််
တး�န်ရားပြိုပိုီ�  ဘေးက�ပိုွန်စိုးွး  ထုမှု်�ရွက်ရန် 
လုံွန်စိုးွးအဘေးရ�ကြိကီ�ဘေးကြကးင််� 
ဘေးဒါက်တးဆိုးဆိုးဘေးဖြပိုးကြကး�

မြောနိုွဦး�မြောတွာ်လျာန််မြောရွ��ာလျ တွစ်နိုာစ်မြော�ျာ်လျာသည််း် အချျနိ််�ာ

လျအတွွင််��ပူးည်း်သးမ်ျာ�၏တွံ���ပူးန််မ်ုမြောအာ�်မ်ာာအ��မ််���်စစ်

မြော�ာင််စးတွပူး်မ်ျာ� မ်��ာချင်် ပြီးပူးို�ျပူးျ�်စး�မြောတွာ်မ်ည်း် ဟာ� 

အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ��ရွ၊ အလျ�ပူး်သမ်ာ� ဝန််ကြိ�း�ဌာာန် 

�ပူးည်း်မြောထားာင််စ�ဝန််ကြိ�း� နို�ိင််သ�ဝဏီဏ� ဇူးလျ�ိင််(၇) ရွ�်တွွင််�ပူးည််း် 

မြော�မ်ာ�်သည််း် နိုာစ်(၆၀)�ပူးည်း်် �ဲဗျူင််�ဇူးလျ�ိင်် အထားိမ််�အမ်ာတွ်

မ်ိန်�်ချွန််�တွွင်် ထားည်း််သွင််�မြော�ပူးာ��ာ�သည်း်။

https://bit.ly/3AF2dd3

�မ်န််မ်ာနို�ိင််င်ံ၏ အမြောရွ�မြောတွာ်ပူးံ� မြောအာင််�မ်င််နို�ိင််မြောရွ�အတွ�ွ်အ�ပူးည််း 

�ပူးည်း်�ိ�င််ရွာအ�ွဲ�အစည်း်�မ်ျာ�၊အစ�ိ�ရွမ်ျာ�၊ မြောချါင််�မြော�ာင််မ်ျာ� 

တွွင််တွာဝန််ရွာိသ�ဲ်သိ��  �မ်န််မ်ာ�ပူးည်း်သးတွစ်ဦး�ချျင််�စးတွိ�င််�တွွင််

တွာဝန််ရွာိပြီးပူးး� မြော�ျပူးွန််စွာထားမ််�ရွွ�်ရွန်် လျွန််စွာအမြောရွ�ကြိ�း� 

မြော��ာင််� အ�ပူးည်း်�ပူးည်း်�ိ�င််ရွာ ပူးး�မြောပူးါင််�မြော�ာင််ရွ�ွ်မြောရွ�ဝန််ကြိ�း�

ဌာာန်  �ပူးည်း်မြောထားာင််စ�ဝန််ကြိ�း� ၊အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ��ရွ၏ 

မြော�ပူးာမြောရွ���ိချွင်််ရွာိသး မြော�ါ�်တွာ�ာ�ာ� ဇူးလျ�ိင်် (၇) ရွ�်တွွင်် 

�ပူးည််း်မြော�မ်ာ�်သည််း် နိုာစ်(၆၀)�ဲဗျူင််�ဂျ�လျ�ိင််တွွင်် အမ်ာာစ�ာ� 

မြော�ပူးာ��ာ�ချဲ် သည်း်။ 

https://bit.ly/3nSX49K

https://bit.ly/3AF2dd3
https://bit.ly/3nSX49K


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၇

၁၁။ဂ�ပိုန်နှးုင််င်ံ�န်ကြိကီ����ပို်ဘေးဟားင််�ရာင််ဇိုးုအးဘေး��ရုုတ်တရက်ကယွ််လုံွန်မှုအုး�
�မှု်�နည်း်�ဘေးကြကးင််� ဂ�ပိုန်နှးုင််င်ံဆိုးုင််ရးအမှု� း��သား�ည်းညီွတွ်ဘေးရ�  ကးုယ််စိုးး�လုံာယ်် 
ရုံ�ုက ထုတု်ဖြပိုန်
ဂျပူးန််နို�ိင််င်ံဝန််ကြိ�း�ချျုပူး်မြောဟာာင််���စ်သး ရွာင််ဇူ�ိအာမြော�� ရု�တွ်တွရွ�်�ယွ််လျနွ််မ်ုအမြောပူး် ဝမ််�န်ည်း်�မြော��ာင််� ဂျပူးန််နို�ိင််င်ံ��ိင််ရွာ 

အမ်ျ ို �သာ� ည်းးညွတွွ်မြောရွ� �ိ�ယ််စာ�လျာယ််ရုံ��� ဇူးလျ�ိင််(၈)ရွ�် တွငွ််ထား�တွ်�ပူးန််ချဲသ်ည်း်။

ဂျပူးန််နို�ိင််င်ံတွငွ်် မြောန်ထား�ိင််လျျ�်ရွာိသည်း် ် �မ်န််မ်ာနို�ိင််င်ံသာ�မ်ျာ� အမြောန်��င်် ် ဂျပူးန််နို�ိင််င်ံဝန််ကြိ�း�ချျုပူး်မြောဟာာင််� မ်စစတွာရွာင််ဇူ�ိအာမြော�� 

�ယွ််လျနွ််မ်အုာ� အထားး�ပူးင််ဝမ််�န်ည်း်�မြော���ွဲမြော��ာင််� ဂျပူးန််နို�ိင််၏ချ�်ချဲသည်း်အ်ချျနိ််�ာလျမ်ျာ�၌ ဂျပူးန််နို�ိင််င်ံ�ိ� လျမ််��ပူးမြောပူး�ချဲသ်း 

တွစ်ဦး���စ်မြော��ာင််�မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။ 

ရွာင််ဇူ�ိအာမြော�� ဝန််ကြိ�း�ချျုပူး်တွာဝန််ယ်းချဲ်တွဲ ်�ာလျအတွငွ််� �မ်န််မ်ာနို�ိင််င်ံ၏ �းမ်�ိ�မြောရွစး အသငွ််�း�မြော�ပူးာင််�မ်အုာ� ပူးံပ်ူး�ိ�မြောပူး��ချင််�မ်ျာ�အာ� 

အပြီးမ်ဲအမ်ာတွ်ရွမြောန်မ်ည်း်��စ်မြော��ာင််� ��်လျ�်မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။

ယ်င််���စ်စဥ််နိုာင််် ပူးတွ်သ�်၍ အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွတွွ်မြောရွ�အစိ��ရွ နို�ိင််င်ံ�ချာ�မြောရွ�ဝန််ကြိ�း�ဌာာန် �ပူးည်း်မြောထားာင််စ�ဝန််ကြိ�း� မြော�်ဇူင််မ်ာမြောအာင်် 

�လျည်း်� ဝမ််�န်ည်း်�မြော��ာင််� ၎င််�၏လျးမ်ု�နွ််ရွ�်စာမ်ျ�်နိုာာတွွင်် မြောရွ�သာ�မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။

https://bit.ly/3uEHrXc

https://bit.ly/3uEHrXc


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၁၂။ အးနှိးယ်နှးုင််င်ံသား�နှာစိုး်ဦး� သာတ်ဖြဖတ်�ံရမှု၌ု တရး�မှုှတမှုရုရားနှးုင််ဘေးရ� 
ပို�့ဘေးပိုါင််�ဘေးဆိုးင််ရကွ်ရန် အဆိုင််သာင််ရ်ားဘေးကြကးင််� အမှု� း��သား�ည်းညီွွတ်ဘေးရ� 
အစိုးးု�ရထုတု်ဖြပိုန်ဘေးကြကည်းး
တွမ်း�ပြီးမ်ို �န်ယ််၌အနိိုဒိယ်နို�ိင််င်ံသာ�နိုာစ်ဦး� သတွ်��တွ်ချံရွမ်တုွငွ်် 

တွရွာ�မ်ှတွမ်ရုွရွာိနို�ိင််မြောရွ� ပူးး�မြောပူးါင််�မြော�ာင််ရွ�ွ်ရွန်် အ�င််သင်် ်ရွာိ

မြော��ာင််�အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွတွွ်မြောရွ�အစိ��ရွ� ဇူးလျ�ိင််(၈)ရွ�်တွငွ်် 

ထား�တွ်�ပူးန််မြော��ည်းာချဲသ်ည်း်။

ဇူးလျ�ိင််လျ(၅)ရွ�်တွငွ်် တွမ်း�ပြီးမ်ို �၊ မြောစာ်�ာွ�ရွပူး်��ွ်၊ 

အမ်� (၄)မြော�ျာင််� အန်း�၌ အနိိုဒိယ်နို�ိင််င်ံသာ�မ်ျာ���စ်မြောသာ 

Mr.P.Mohan(၂၈နိုာစ်)နိုာင််M်r Aiyanar(၃၅နိုာစ်)တွ�ိ�အာ� 

ပူးျ�မြောစာထားး�အ�ွဲ�ဝင််မ်ျာ�� ရွ�်စ�်စာွ ပူးစ်ချတွ်သတွ်��တွ်ချဲပ်ြီးပူးး� 

၎င််�တွိ��၏ရု�ပူး်�လျာပူး်မ်ျာ��ိ� �ျန််ရွစ်သးမ်သိာ�စ�မ်ျာ�အာ� 

�ပူးန််လျည်း် လျာဲမြော�ပူးာင််�အပူး်နိုာံ�ချင််�မ်�ပူးု�ဲ ယ်င််�မြောန်�တွငွ်် တွမ်း�ပြီးမ်ို �၌ 

စစ်မြော�ာင််စးလျ�်မြောအာ�်ချံ အ�ပူး်ချျုပူး်မြောရွ� အ�ွဲ�အစည်း်�မ်ျာ��

ဦး�မြော�ာင််၍မ်း�သပြီးဂို ဟာ်ချဲမ်ြော��ာင််�မြော�ာ်�ပူးထားာ�သည်း်။

ယ်င််���စ်ရွပူး်မ်ာာ �မ်န််မ်ာ�်ပူးည်း်တွငွ််�မြောရွ�သ�်သ�် 

မ်ဟာ�တွ်�ဲအမိ််န်း�ချျင််�နို�ိင််င်ံမ်ျာ� အပူးါအဝင််မြော�သတွငွ််� 

နို�ိင််င်ံမ်ျာ�၏ လျံ�ခြုံချံုပြီးင်မိ််�ချျမ််�မြောရွ�နိုာင််် လျးသာ�မ်ျ ို �နိုွယ််စ� 

တွစ်ရွပူး်လျံ��၏ လျံ�ခြုံချံုပြီးင်မိ််�ချျမ််�မြောရွ�တွိ����ိထားပိူးါ� လျာသည်း််လျးသာ�

တွ�ိင််��ာ�ယွ််တွာ��း�ရွမ်ည်း်် အမြောရွ��စိစတွစ်ချ���စ်မြော��ာင််� 

သတွ်��တွ်ချံရွသည်း် ်�ျန််ရွစ်သးမ်သိာ�စ�ဝင််မ်ျာ�နိုာင််အ်တွး ထားပူး်တွး

ဝမ််�န်ည်း်�မြော���ွဲမြော��ာင််�နိုာင််် ၎င််�တွိ��အတွ�ွ် တွရွာ�မ်ှတွမ်ရုွရွာိ

နို�ိင််မြောရွ�  ပူးး�မြောပူးါင််�မြော�ာင််ရွ�ွ်ရွန််အ�င််သင််ရ်ွာိမြော��ာင််� 

ထား�တွ်�ပူးန််မြော��ည်းာချဲသ်ည်း်။

အ��ိပူးါ��စ်ရွပူး်�ိ��ျ��လျနွ််သးမ်ျာ�မ်ာာ ပူးျ�မြောစာထားး�အ�ွဲ�ဝင်် 

မ်ျာ���စ်မြော��ာင််� တွမ်း�ပြီးမ်ို �နိုာင်် ် မ်�ိမြောရွ�ပြီးမ်ို �မ်ာ�ပူးည်း်သး 

အမ်ျာ�သမိြောန်��မြောသာ်လျည်း်� စစ်မြော�ာင််စး�  ယ်င််���စ်ရွပူး်�ိ�

�ျ��လျနွ််သးမ်ျာ�မ်ာာ�ပူးည်း်သး��ာ�ယွ််မြောရွ�တွပူး်�ွဲ�ဝင််မ်ျာ�

��စ်သည်း်ဟာ� ဇူးလျ�ိင််(၇)ရွ�် တွငွ််�ပူးုလျ�ပူး်သည်း် ်သတွင််�စာ

ရွာင််�လျင််�ပူးွဲ၌စပွူး်စွဲထားာ�ပြီးပူးး�၊ အမ်ာန််တွရွာ���ိ မြော�ဗျူာင််လျမိ််လျည်း် 

�င်င််��ိ�ထားာ�သည်း်။ 

https://bit.ly/3NWE30O

၈

https://bit.ly/3NWE30O


အမှတှ််စဥ်် (၁၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၂ခုုနှှစ်၊ ဇူလူိုုုင််လို (၁၁) ရက််။http://www.numyanmar.org

၉

တစု်�တ်အတွင််�အစုည််�အထောဝ�နိုှင်််ထောတ့ဆိုံု�ွ�မ္မးာ�

စဉ်် မြောန်�စွဲ ဝန််ကြိ�း�ဌာာန်နိုာင််် မြော�ာ်မ်တွးမ်ျာ� အမြော��ာင််�အရွာနိုာင်််မြော�ွ�မြောနိုွ�ချျ�်မ်ျာ� Link မ်ျာ�

၁။

၂။

၃။

ဇူးလျ�ိင်် ၁

ဇူးလျ�ိင်် ၄

ဇူးလျ�ိင်် ၆

�ပူးည်း်မြောထားာင််စ�လျာတွ်မြောတွာ်��ိယ်် 

စာ��ပူးုမြော�ာ်မ်တွး နိုာင်် ်အမ်ျ ို �သာ�ည်းး

ညွွတွ်မြောရွ�အစ�ိ�ရွ၊��်သွယ််မြောရွ�၊ 

သတွင််�အချျ�်အလျ�်နိုာင်််န်ည်း်�

ပူးည်းာဝန််ကြိ�း�ဌာာန်တွ�ိ�မြောတွွ��ံ�မြော�ွ�

မြောနို�ွ

သယံ်ဇူာတွနိုာင်် ် သ�ာဝပူးတ်ွဝန််� 

�ျင််ထားိန််�သိမ််�မြောရွ�ဝန််ကြိ�း�ဌာာန် 

သယံ်ဇူာတွ စးမံ်အ�ပ်ူးချျုပ်ူးမ် ုပြီးမ်ို �န်ယ််

အ�ွ ဲ �(TAB-NR)မ်ျာ�နိုာင်် ်အစည်း်� 

အမြောဝ� 

အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ်မြောရွ�အစိ� �ရွ၊ 

သယ်ံဇူာတွနိုာင်် ်သ�ာဝပူးတွ်ဝန််�

�ျင််ထားန်ိ်�သိမ််�မြောရွ�ဝန််ကြိ�း�ဌာာန်နိုာင််် 

စစ်��ိင််�တွ�ိင််�နိုာင်် ်မ်မြော��ွတွ�ိင််�တွ�ိ�မ်ာ 

 ��်သယ်ွ်မြောရွ� နိုာင််ပ်ူးတ်ွသ�်၍ 

သင််တွန််�မြောပူး�မြောန်မ်မု်ျာ�၊ နို�ိင််ငံ်တွ�ာ 

မ်ိတွ်��်အ�ွ ဲ �အစည်း်�မ်ျာ�နိုာင်် ်ချျတိွ် 

��်မြော�ာင််ရွ�်ွမု်မ်ျာ�၊ United 

Bond System တွည််းမြော�ာ�်�ချင််�၊ 

��ာ��ာလျ ပူးည်းာမြောရွ�အတွ�်ွHome 

Base Learning System နိုာင််် 

အ�ချာ�မြောသာ Education System

မ်ျာ�အာ� IT န်ည််း�ပူးည်းာ��င််် 

မြော�ာင််ရွ�်ွ�ချင််�၊ Data Dashboard 

မ်ျာ�တွည််းမြော�ာ�်�ချင််�၊ People Voice

Television၊ Radio NUG 

မြော�ာင််ရွွ�်ထားာ�ရွာိမ်ုမ်ျာ�နိုာင်် ်��် 

လျ�်မြော�ာင််ရွွ�်သွာ�မ်ည််း်လျ�ပူး်င်န််� 

စဉ််မ်ျာ���ိရွာင််�လျင််�တွင််�ပူးခ်ဲျ

��ာ��ာလျသယ်ံဇူာတွစးမ်ံအ�ပူး်ချျုပူး်မု်

��ိင််ရွာ အမြောရွ�မြောပူး်လျ�ပ်ူးထံား��လျ�ပ်ူးန်ည််း�၊ 

သ�ာဝ မြော��အနိုတရွာယ်် နိုာင်် ်စစ်မြော�� 

�ဏ်ီခံျရွမြောသာ မြော�သမ်ျာ�တွင်ွ် 

�ပူးန််လျည််းထားးမြောထားာင််မြောရွ� အမြောရွ�မြောပူး် 

လျ�ိအပ်ူးချျ�်အတွ�်ွ သစ်မြောတွာထား�်ွ 

ပူးစစည််း�မ်ျာ� ထား�တ်ွယ်းသံ��စွခဲျငွ််် 

ညွာန််��ာ�ချျ�်မ်ျာ���ိ တွင််�ပူးခ်ဲျပြီးပူးး� 

ပြီးမ်ို �န်ယ််အ�ွ�ဲမ်ျာ�� မြော�မ်�ပူးင််တွင်ွ် 

သယံ်ဇူာတွစးမံ်အ�ပ်ူးချျုပ်ူးမ် ု လျ�ပ်ူးင်န််� 

��ိင််ရွာ အချ�်အခဲျမ်ျာ� တွင််�ပူးခ်ဲျ��။

��ာ��ာလျသယ်ံဇူာတွစးမ်ံအ�ပူး်ချျုပူး်မု်

��ိင််ရွာ အမြောရွ�မြောပူး်လျ�ပ်ူးထံား��လျ�ပ်ူးန်ည််း�၊ 

သ�ာဝ မြော��အနိုတရွာယ််နိုာင််် 

စစ်မြော���ဏ်ီ ခံျရွမြောသာမြော�သမ်ျာ�တွင်ွ် 

h t t p s : / / b i t .

ly/3awgm1I

h t t p s : / / b i t .

ly/3c46xZ4

h t t p s : / / b i t .

ly/3aub1bb

https://bit.ly/3awgm1I
https://bit.ly/3awgm1I
https://bit.ly/3c46xZ4
https://bit.ly/3c46xZ4
https://bit.ly/3aub1bb
https://bit.ly/3aub1bb
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�ွ�ဲစည််း�ပြီးပူးး���စ်သည်််း သယံ်ဇူာတွ 

စးမံ်အ�ပ်ူးချျုပ်ူးမ်ပုြီးမ်ို �န်ယ််အ�ွ�ဲ အ�ွ�ဲဝင်် 

မ်ျာ�အစည််း�အမြောဝ�

�ပူးန််လျည််းထားးမြောထားာင််မြောရွ� အမြောရွ�မြောပူး်

လျ�ိအပ်ူးချျ�်အတွ�်ွ သစ်မြောတွာထား�်ွ 

ပူးစစည််း�မ်ျာ�ထား�တ်ွယ်းသံ��စွခဲျငွ််ည်ွာန််��ာ�

ချျ�်မ်ျာ�နိုာင်််မြော�မ်�ပူးင််တွင်ွ်သယံ်ဇူာတွ

စးမံ်အ�ပ်ူးချျုပ်ူးမ်လုျ�ပ်ူးင်န််���ိင််ရွာ အချ�် 

အခဲျမ်ျာ�မြော��ွမြောနို�ွ 

h t t p s : / / b i t .

ly/3AFHOVu

၄။ ဇူးလျ�ိင်် ၇ အမ်ျ ို �သာ�ည်းးညွွတွ ်မြောရွ�အစိ� �ရွ 

မ်ဟာာမ်ိတွ်��်�ံမြောရွ�မြော�ာ်မ်တွး 

နိုာင်် ် မ်န်ွ်�ပူးည််း��ာ��ာလျပူးး�မြောပူးါင််� 

မြော�ာင််ရွ�်ွမြောရွ�မြော�ာ်မ်တွး (MSICC) 

တွ�ိ� မြောတွ�ွ�ံ�မြော��ွမြောနို�ွ

��ာ��ာလျသယ်ံဇူာတွစးမ်ံအ�ပူး်ချျုပူး်မု်

��ိင််ရွာအမြောရွ�မြောပူး်လျ�ပ်ူးထံား��လျ�ပ်ူးန်ည််း�၊ 

သ�ာဝ မြော��အနိုတရွာယ်် နိုာင်် ်စစ်မြော�� 

�ဏ်ီခံျရွမြောသာ မြော�သမ်ျာ�တွင်ွ် �ပူးန်် 

လျည််းထားးမြောထားာင််မြောရွ� အမြောရွ�မြောပူး် 

လျ�ိအပ်ူးချျ�်အတွ�်ွ သစ်မြောတွာထား�်ွ 

ပူးစစည််း�မ်ျာ� ထား�တ်ွယ်းသံ��စွခဲျငွ််် 

ညွာန််��ာ�ချျ�်မ်ျာ���ိ တွင််�ပူးခ်ဲျပြီးပူးး� 

ပြီးမ်ို �န်ယ််အ�ွ�ဲမ်ျာ��မြော�မ်�ပူးင််တွင်ွ် သယံ် 

ဇူာတွစးမံ်အ�ပ်ူးချျုပ်ူးမ် ု လျ�ပ်ူးင်န််� ��ိင််ရွာ 

အချ�်အခဲျမ်ျာ� တွင််�ပူးခ်ဲျ��။

၁၀

https://bit.ly/3AFHOVu
https://bit.ly/3AFHOVu

