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“ထ  ွေးထက ာကပ်ွေွဲကက ြိုက ာလတွေင် က  ိုဗ ်-၁၉ဆ ိုင် ာ ကန  ်သတ်ချက ်အချ  ြိုျို့ နငှ ် အမငငွ်ေးပွောွေး ြှုအချ  ြိုျို့ 

 ှ ခွဲ ထသာ်လညွ်ေး ထ  ွေးထက ာကပ်ွေွဲထန  မြ ် ဉ်အြျာွေး ိုြှာ ငင ြွ်ေးချြ်ွေး ွော ထအာင်မြငက် ျငွ်ေးပငပီွေး ွီေး” 

 

အ ကျဉ်ွေးချြိုပ ် 

၂၀၂၀ြနုှစ်၊ ြါတီစ ုဒီမ ုကရေစီအရထ ရထ ရေ ်းရကောကြ် ွဲအော်း ၂၀၂၀ပြည န်ှစ်၊ န ုဝင်ဘောလ (၈)ေက်ရနေ့တ င် 

က င််းြမည ်အရကကောင််းက ု ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်က (၂.၇.၂၀၂၀)ေက်ရနေ့တ င် ရကကညောြွဲ သည်။ 

ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှငအ်ရနပြင ် ၂၀၁၉ြနုှစ်အတ င််း၌ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော နည််းဥြရဒ 

ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမှုမ ော်းက ု ရဆောင်ေ က်ြွဲ သည။် ထ ုပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမှုမ ော်းတ င် သက်ဆ ငု်ေော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ 

နည််းဥြရဒမ ော်းြါ ြုဒ်မ (၃၉)နငှ ်အညီ ြ င လ်င််းပမင်သောမှုေှ ရစေန် တြ်မွဲရ ုမ ော်းအော်း တြပ်ြင်ြရနေောတ င် 

သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ရစပြင််း၊ ပြည်တ င််းရပြောင််းရေ ွှေ့ရနထ ုငမ်ှု ေက်ရြါင််း (၁၈၀)အစော်း ေက်ရြါင််း(၉၀) ရနထ ုင်ရ ုပြင ် 

မ မ ရနထ ုင်ေောရဒသတ င် တေော်းဝင်မွဲရြ်းန ုင်ပြင််း၊ တ ုင််းေင််းသော်းလူမ  ြို်းရေ်းေော လွှတ်ရတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််း၏ 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအသ ု်းစော်းေ တ်က  ု သ န််း (၁၅၀)ဟု တ ု်းပမြှင ်ြ င ်ပြြိုပြင််း၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေောရစ စြ်ညြှ န ှုင််းရေ်း 

ရကောမ်တီမ ော်းနှင ်  ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်း၏ အြန််းကဏ္ဍတ ုေ့က ု ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော 

နည််းဥြရဒမ ော်းတ င် ထည ်သ င််းပြင််းတ ုေ့ ြါဝင်သည်။  

ယြင်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းနှင ် ယြု ၂၀၂၀ အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ၏ က ွဲပြော်းြ က်တစ်ေြ်မှော က ုဗစ်-၁၉ 

ကမ္ော ကြ်ရဘ်းရကကောင ် ရေောဂါကူ်းစက်ြ  ွှေ့နှ ေ့မှုမ ော်းက ု ကောက ယ်၊ ထ န််းြ ြိုြ်ေနအ်တ က် ပြည်ရထောငစု်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ 

ရကောမ်ေှင်အရနနှင  ် က န််းမောရေ်းနငှ ်အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနက ထုတ်ပြန်ထော်းရသော အမ နေ့်ညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်းနှင ် 

က ုကည်ီရအောင် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်တစ်ြုစီတ ုင််းအတ က် အရသ်းစ တ် ထည ်သ င််းစဉ််းစော်းရဆောင်ေ က်သည်က ု 

ရလ လောရတ ွှေ့ေှ ေသည်။ န ုင်င ရေ်းြါတီမ ော်း၊ လွှတ်ရတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်း၊ မွဲဆနဒေှငမ် ော်း 

လ ုကန်ာေနအ်တ က်လည််း အမ နေ့်ရကကညောြ က်မ ော်း ထုတ်ပြန်ြွဲ သည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ မွဲရ ုလုြ်ငန််းစဉ်တ င်လည််း 

က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါကူ်းစက်ြ  ွှေ့နှ ေ့မှုမ ော်းက ု ကောက ယ်၊ ထ န််းြ ြိုြ်န ုငမ်ည ် စီမ ရဆောင်ေ က်ြ က်မ ော်းအော်း 

ထည ်သ င််းထော်းသည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။  

က ုဗစ်-၁၉ ကြ်ရေောဂါဆ ုင်ေောကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်းမှော န ုင်င ရေ်းြါတီမ ော်းနှင ် လွှတ်ရတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်းသ ုေ့လည််း သက်ရေောကမ်ှုေှ ြွဲ သည်။ ၎င််းတ ုေ့အရနပြင ် မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းကောလ (၈.၉.၂၀၂၀မှ 

၆.၁၁.၂၀၂၀ အထ )အတ င််း ယြင်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းကွဲ သ ုေ့ လူထုစည််းရဝ်းရဟောရပြောြ ွဲမ ော်း၊ တစ်အ မ်တက်ဆင််း 

မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းမှုမ ော်းက ု ရဆောင်ေ က်ပြင််းထက် လူမှုက န်ေကမ် ော်း အြါအဝင် အ န်လ ငု််းအရပြပြြို 
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မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းမှုမ ော်းက ု ရတ ွှေ့ေသည်။ သ ုေ့ရသော ် ရပမပြင်အရပြအရနတ င်မ ူ ဝန််းေ ပြည်သူမ ော်း ဆ သူုတ ုေ့က မ မ တ ုေ့ 

ရထောကြ် သည ် န ုငင် ရေ်းြါတီမ ော်းအတ က ် အင်အော်းပြလှည ်လည်ြွဲ ကကသည်က  ု ရလ လောရတ ွှေ့ေှ ေသည်။ 

ထ ုအရပြအရန၏ ကနဦ်းကောလတ င် ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်က တစ်စ ုတစ်ေော အရေ်းယူြွဲ ပြင််း 

မေှ ဘွဲ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့မတ ုင်မီ (၁၅)ေက်ြနေ့်အလ ု (၂၄.၁၀.၂၀၂၀ ေက်ရနေ့)မှသော အမ နေ့်ရကကညောြ က်အမှတ် 

(၁၉၉/၂၀၂၀)ပြင ် က န််းမောရေ်းဆ ုင်ေောညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်းက ု လ ုကန်ာကကြါေန ် န ုငင် ရေ်းြါတီမ ော်း၊ လွှတ်ရတော် 

က ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်း၊ မွဲဆနဒေှင်ပြည်သူမ ော်းသ ုေ့ ရမတတောေြ်ြ ြွဲ သည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။ 

သ ုေ့ရသော ် က ုဗစ်-၁၉ ကြ်ရေောဂါရကကောင ် ြေီ်းသ ော်းလောမှုကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်း ေှ ရနသပြင ် 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော အရထောကအ်ကူပြြိုြစစည််းမ ော်း သယ်ယူြ ုေ့ရဆောင်ရေ်း ြက်ြွဲပြင််း (သ ုေ့မဟုတ်) 

အြ  န်မီရေောက်ေှ ေန် ြကြ်ွဲပြင််း၊ လူမှုဘဝတ င် ြြ်ြ ောြ ောရနထ ုင်ေပြင််း (social distancing)ရကကောင ် မွဲဆနဒေှင ်

ပြည်သူမ ော်းက ု အသ ြညောရြ်းပြင််း၊ ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုရကေ်ာမေှင်အြ ွဲွှေ့ြ ွဲဝင်မ ော်းနှင ် မွဲရ ုဝန်ထမ််းမ ော်းအော်း 

သင်တန််းရြ်းပြင််းတ ုေ့တ င် အော်းနည််းမှုမ ော်း ေှ ြွဲ သည်။ အက  ြို်းဆကအ်ော်းပြင ် ကက ြိုတင်ဆနဒမွဲ ရြ်းသည ်ပြစ်စဉ်နှင ် 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့ ပြစ်စဉ်တ ုေ့တ င် က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါကူ်းစက်ြ  ွှေ့နှ ေ့မှုမ ော်းက ု ကောက ယ်၊ ထ န််းြ ြိုြ်န ုငမ်ှု 

အော်းနည််းန ငု်မည ် အရပြအရနမ ော်းက ုလည််းရကောင််း၊  ကက ြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းေောတ င် မွဲဆနဒေှငမ် ော်း လ ုခြ ြိုစ တ်ြ စ ော 

လ  ြိုွှေ့ဝှက်ဆနဒပြြိုန ုငမ်ှု အော်းနည််းသည်က လုည််းရကောင််း ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရတ ွှေ့ေှ ေသည်။ 

ခြ ြိုင ုကကည ်ေလ င် ၂၀၂၀ - အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲသည် က ုဗစ်-၁၉ ကြ်ရေောဂါဆ ုင်ေောကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်း 

အကကော်းမှ က င််းြြွဲ ေရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်သလ ု ထ ုကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်းမှောလည််း ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ုင်ေော ဆက်စြ် 

ြတ်သက်သူမ ော်းအော်း သက်ရေောက်မှုကကီ်းမော်းစ ော ပြစ်ရြေါ်ရစြွဲ သည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော 

ဆက်စြ်ြတ်သက်သူအြ  ြိုွှေ့မှော သတင််းအြ က်အလက် (သ ုေ့မဟုတ်) ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော အသ ြညော (သ ုေ့မဟုတ်) 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအရထောကအ်ကူပြြိုြစစည််းမ ော်း အြ  န်မီေေှ န ငု်မှု အော်းနည််းရသောရကကောင ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်အတ င််း 

အော်းလ ု်းအက  ြို်းဝငြ်ါဝင်န ုငမ်ှု အော်းနည််းသည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ သ ုေ့ရသော ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့ပြစ်စဉ်အမ ော်းစုမှော 

အရနှာင ်အယှက် တစ်စ ုတစ်ေောမေှ ဘွဲ ငင မ််းြ မ််းစ ော ရအောင်ပမင်က င််းြငြီ်းစီ်းြွဲ ြါသည။် 

ထ  ာင ်ကကည ်ထ လ  လ ာသည ် အြ ွေွဲျို့အ  ည်ွေးဆ ိုင် ာ အကျဉ်ွေး ချြိုပ ် 

ပမန်မောန ငု်င ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းက န်ယက် (Myanmar Election Observation 

Network - MEON)အြ ွဲွှေ့သည် ပမနမ်ောန ုငင်  ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းလြု်ငန််းစဉ်မ ော်းက ု 

၂၀၁၃ ြုနှစ်မှ စတင်ကော ဒမီ ုကရေစီနည််းက ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်တစ်ရလ ောက ်ရဆောင်ေ က်ြွဲ ရသော၊ လ တ်လြ်ငြီ်း 

တေော်းမ တမှု ေှ သည ် ဒမီ ုကရေစီနည််းက  ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်း ေှင်သန်အော်းရကောင််းရစေန် ရဆောင်ေ က်ရနရသော 

အြ ွဲွှေ့အစည််းတစ်ေြ် ပြစ်ြါသည်။ 
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၂၀၂၀ ြါတီစ ုဒီမ ုကရေစီရေ ်းရကောက်ြ ွဲတ င် ကဒ်ူးလူငယ်ြ  ွှေ့ငြ ြို်းတ ု်းတက်ရေ်းအသင််း၊ ြွဲြူ်းတ ုင််း 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းအြ ွဲွှေ့နှင ် Rain Makerတ ုေ့မှ ဦ်းရဆောင်ကော ရဒသြ အြ ွဲွှေ့အစည််း (၂၈)ြ ွဲွှေ့တ ုေ့နှင ် ြူ်းရြါင််းငြီ်း 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုက  ု ရဆောင်ေ က်လ က်ေှ ြါသည်။ ၂၀၂၀ ရေ ်းရကောကြ် ွဲပြစ်စဉ်က ု 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောန ုင်ေန်အတ က် ရဒသအလ ုက ် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူ (၁,၃၀၃)ဦ်းပြင ် ဒမီ ုကရေစီ 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲစ နှုန််း က ုကည်ီမှုအတ ုင််းအတောက  ု ရလ လောရြောထ်ုတ်ကော ရနာင်လောမည ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းတ င် 

ြ ုမ ုရကောင််းမ န်ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေောဥြရဒရေ်းေောမူရဘောင်ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမှုမ ော်း ထ ရေောက်စ ော 

ရဆောင်ေ က်န ုင်ေန် ေည်ေ ယ်ြါသည်။ 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲကက ြိုကောလက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောေောတ င် စစ်တမ််းရမ်းြ န််းလွှောအသ ု်းပြြိုရလ လောပြင််း၊ 

လူရတ ွှေ့ရမ်းပမန််းပြင််းနှင ် စောေ က်စောတမ််းမ ော်းမှတစ်ဆင ်ရလ လောပြင််းနည််းလမ််းမ ော်းက ု အသ ု်းပြြိုြွဲ ငြီ်း 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့၌ မွဲရ မု ော်းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောေောတ င် “ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုဆ ုင်ေော 

စစ်တမ််းရမ်းြ န််းလွှော”က ု အသ ု်းပြြိုရစောင ်ကကည ်ြွဲ ြါသည်။ 

ထ   ွေးထ ကာက်ပွေွဲထ  ာင ်ကကည ်ထလ  လ ာြ ှုန ည်ွေး န  ် 

၂၀၂၀ပြည ်နှစ်၊ ြါတီစ ုဒီမ ုကရေစီအရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းလုြင်န််းစဉ်က ု 

ရဆောင်ေ က်ေောတ င် ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်၏ ဥြရဒရေ်းေောမူရဘောင်ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမှုနှင ် က ုဗစ်-

၁၉ ကြ်ရေောဂါရဘ်း ပြစ်ြ ော်းမှုကောလအတ င််း ရေ ်းရကောက်ြ ွဲစီမ ြနေ့်ြ ွဲမှု၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်တ င် 

အော်းလ ု်းအက  ြို်းဝငြ်ါဝင်မှု၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအပငင််းြ ော်းမှုမ ော်း ရပြေှင််းပြင််းအြါအဝင် န ငု်င ရေ်းြါတီမ ော်းအတ က် 

မ တရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအြင််းအက င််းတ ုေ့အော်း တစ်န ုင်င လ ု်းအတ ုင််းအတောပြင ် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ ြါသည။် 

ထ ုသ ုေ့ရစောင ်ကကည ်ရလ လောေောတ င် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအကက ြိုကောလက ု ကောလေှည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူ (၂၄၁)ဦ်းက 

လည််းရကောင််း၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့က ု ကောလတ ုရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူ (၁,၀၈၃)ဦ်းကလည််းရကောင််း 

ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်၏ အသ အမှတ်ပြြိုမှုပြင ် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ ပြင််းပြစ်ြါသည်။ 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းတ င် အသ ု်းပြြိုရသော စစ်တမ််းရမ်းြ န််းြ ုစ မ ော်းက ု ဒမီ ုကရေစီန ုင်င မ ော်း၏ 

မူဝါဒမ ော်းနှင  ် ဒမီ ုကရေစီနည််းက  ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော စ နှုန််းသတ်မှတ်ြ က်မ ော်း၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော 

ဥြရဒမ ော်း၊ နည််းဥြရဒမ ော်း၊ လမ််းညွှန်ြ က်မ ော်းနှင ်အညီ ပြင်ဆင်ထော်းြါသည်။ ပမနမ်ောန ုငင် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းက န်ယက်သည် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ုင်ေော ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်က  ု

ရဆောင်ေ က်ေောတ င် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်း လ ုကန်ာေမည ် က င ဝ်တ်မ ော်းအော်း တ က စ ော 

လ ုကန်ာငြီ်း ပြည်ရထောင်စုသမမတပမန်မောန ငု်င ၏ တည်ဆွဲဥြရဒမ ော်းနှင ်အညီ န ုငင် သော်းတစ်ဦ်း လ ုကန်ာေမည ် 

တောဝန်နှင ် ဝတတေော်းအတ ုင််း ရဆောင်ေ ကြ်ွဲ ြါသည်။ 
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(၈.၁၁.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့တ င် က င််းြရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့တ င် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူ (၁,၂၉၅)ဦ်းက 

မွဲရ ုရြါင််းတစ်ရထောင်ရက ောသ် ုေ့ လှည ်လည်သ ော်းရေောက်ငြီ်း မွဲရ ုလြု်ငန််းစဉ်မ ော်းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ ကကြါသည်။ 

လက်ေှ အြ  န်တ င် မွဲရ ုရြါင််း (၁,၁၃၅)ရ မုှသော သတင််းရြ်းြ ုေ့ြ က်မ ော်းက ု ေေှ ထော်းြါရသ်းသည်။ 

ဤကနဦ်းအစီေင်ြ စောက ု ထုတ်ပြန်ရနဆွဲအြ  န်အထ  ရေ ်းရကောက်ြ ွဲကက ြိုကောလဆ ုငေ်ောနှင ် 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့ဆ ုင်ေော ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းအြ က်အလက်မ ော်းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းထ မှ 

လက်ြ ေယူရနဆွဲ ပြစ်ြါသည်။ ထ ုေ့ရကကောင ် ဤအစီေင်ြ စောသည် ရယဘုယ ရတ ွှေ့ေှ ြ က်မ ော်းက ုသော 

က ုယ်စော်းပြြိုြါသည်။ ၂၀၂၁ြုနှစ်တ င် ထုတ်ပြန်မည ် အငြီ်းသတ်အစီေင်ြ စောတ င် အရသ်းစ တ် 

အြ က်အလက်မ ော်းက ု စနစ်တက  ဆန််းစစ်ရလ လောငြီ်း အကက ပြြိုြ က်မ ော်းနှင ်တက  ထည ်သ င််းရြောပ်ြြါမည။် 

ထ   ွေးထ ကာက်ပွေွဲထ  ာင ်ကကည ်ထလ  လ ာထ ွေး ထတွေျို့  ှ ချက်ြျာွေး   

၁။ အ ထ  ွေထ  ွေထန ောကခ်ံအ ထ မခအ ထန 

 ၁. ၁။ ထ  ွေးထ ကာက်ပွေွဲဆ ိုင် ာ ဥပ ထ ေြ ူထ ာင် မပြိုမပင်ထမပာင်ွေးလ ွဲြှုြျာွေး 

၂၀၁၅ - ၂၀၂၀ ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်အော်း ပြန်လညြ် ွဲွှေ့စည််းငြီ်းသည ်ရနာကြ် ငု််းပြစ်ရသော 

၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ရြရြောဝ်ါေလီ(၁၅)ေက်တ င ် “ပြည်ရထောင်စုပမန်မောန ငု်င ရတော ် ြ ွဲွှေ့စည််းြ ုအရပြြ ဥြရဒက ု 

ပြင်ဆင်သည ် ဥြရဒကကမ််းအတည်ပြြိုရေ်း ပြညလ် ု်းကျွတ်ဆနဒြ ယူြ ွဲ နည််းဥြရဒ” အတည်ပြြိုပြင််းနှင ် သက်ဆ ငု်ေော 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ နည််းဥြရဒမ ော်းြါ နည််းဥြရဒြဒုမ် (၃၉)နှင အ်ညီ ြ င လ်င််းပမင်သောမှုေှ ရစေန် တြ်မွဲရ ုမ ော်းအော်း 

တြ်ပြင်ြရနေောတ င် သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ရစပြင််း၊ ပြည်တ င််းရပြောင််းရေ ွှေ့ရနထ ငု်မှု ေက်ရြါင််း (၁၈၀)အစော်း 

ေက်ရြါင််း(၉၀) ရနထ ငု်ရ ုပြင ် မ မ ရနထ ုင်ေောရဒသတ င် တေော်းဝင်မွဲရြ်းန ုင်ပြင််း၊ တ ုင််းေင််းသော်းလူမ  ြို်းရေ်းေော 

လွှတ်ရတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််း၏ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအသ ု်းစော်းေ တ်က  ု သ န််း (၁၅၀)ဟု တ ု်းပမြှင ်ြ င ်ပြြိုပြင််းတ ုေ့က ု 

အတည်ပြြိုြွဲ သည်။ 

ထ ုေ့ပြင် ၂၀၁၅ အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ၊ ၂၀၁၇ ကကော်းပြတ်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲနှင ် ၂၀၁၈ 

ကကော်းပြတ်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲတ ုေ့တ င် အမ နေ့်ရကကညောြ က်မ ော်းနှင ်သော ြ ွဲွှေ့စည််းြွဲ ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော 

ရစ စြ်ညြှ န ှုင််းရေ်းရကောမ်တီမ ော်းက ုလည််းရကောင််း၊ ြ င ်ပြြိုြွဲ ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်း 

အြ ွဲွှေ့အစည််းမ ော်းက ုလည််းရကောင််း ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော နည််းဥြရဒအသီ်းသီ်းတ င် ထည ်သ င််းပြဋ္ဌောန််း 

အတည်ပြြိုြွဲ သည်။ 
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 ၁. ၂။  က ိုဗ ်-၁၉ ထ ာဂါဆ ိုင် ာ အ  ူွေး ီြံထဆာင်  က်ချက်ြျာွေး 

 က ုဗစ်-၁၉ ကမ္ော ကြ်ရေောဂါရကကောင ် ပမန်မောန ုငင် ေှ  ငမ ြိုွှေ့နယအ်မ ော်းအပြော်းတ င် ြေီ်းသ ော်းလောရေ်းဆ ုင်ေော 

ကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်း၊ ရနအ မ်တ င််း ရနထ ုင်ရေ်းအစီအစဉ် (stay at home)၊ ကူ်းစက်ြ ေသူမ ော်းနှင ် 

ထ ရတ ွှေ့မှုေှ သူမ ော်းအော်း က ောေန်တင််းဝင်ရစပြင််း စသည ် အရပြအရနမ ော်းသည် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲက င််းြမှုနငှ ် 

ြတ်သက်ငြီ်း မွဲဆနဒေှင်မ ော်း၏ စ ု်းေ မ်ရကကောင ်ကကမှုက ု ပမင ်တက်ရစြွဲ သည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။ 

 အပြော်းတစ်ြက်တ င်မူ ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်အရနပြင ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်အတ င််း 

က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုက  ု တတ်န ုင်သမ  ကောက ယ်၊ ထ န််းြ ြိုြ်ေနအ်တ က် က န််းမောရေ်းနှင ်အော်းကစော်း 

ဝန်ကကီ်းဌောနမှ သတ်မှတ်ြ က်မ ော်း၊ လုြ်ထ ု်းလြုန်ည််းမ ော်းနှင အ်ညီ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲက င််းြန ုင်ေန် ပြင်ဆင်ြွဲ သလ  ု

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော ဆက်စြ်ြတ်သက်သူမ ော်းနှင ် သက်ဆ ငု်ရသော ရကကညောြ က်အမ  ြို်းမ  ြို်းအော်း 

ထုတ်ပြန်ြွဲ သည်က ုလည််း ရတ ွှေ့ေသည်။ မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းရေ်းဆ ုင်ေော ညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်း၊ က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ 

ကောက ယ်၊ ထ န််းြ ြိုြ်ရေ်းဆ ုင်ေော က န််းမောရေ်းစ လုြ်ငန််းလမ််းညွှန် (SOP)မ ော်းက ု ထုတ်ပြန်ြွဲ သလ ု မွဲရ ု 

လုြ်ငန််းလမ််းညွှနမ် ော်းတ င်လည််း ကောက ယ်၊ ထ န််းြ ြိုြ်ရေ်းဆ ုင်ေော လုြထ် ု်းလုြန်ည််းမ ော်းက ု ထည ်သ င််း 

သတ်မှတ်ြွဲ သည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။ 

 ထ ုေ့ပြင် ကြ်ရေောဂါ ကူ်းစက်ပြနေ့်ြ ော်းမှုကောလအတ င််း အသက် (၆၀)နှင ်အထက် ေှ သူမ ော်း ကက ြိုတင်မွဲ 

ရြ်းန ုင်ေန် ရကကညောြ က်အမှတ် (၁၈၉/၂၀၂၀)အော်း ၂၀၂၀ပြည ်နှစ်၊ ရအောကတ် ုဘောလ (၁၀)ေက်ရနေ့တ င် 

ထုတ်ပြန်ြွဲ ြါသည။် 

 ၁. ၃။ ထ  ွေးထ ကာက်ပွေွဲထ လ  လ ာထ  ွေးအ ြ ွေွဲျို့ အ  ည်ွေးြ ျာွေးဆ ိုင် ာ ထ တွေျို့  ှ ချက်ြျာွေး 

 ၂၀၁၉ြနုှစ်တ င် ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကောမ်ေှင်က ရဆောင်ေ က်ြွဲ ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော 

နည််းဥြရဒပြင်ဆင်ြ က်မ ော်းအနက် တစ်ြ က်မှော ယြင်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းက အမ နေ့်ရကကညောြ က်မ ော်းနှင ်သော 

ြ င ်ပြြိုြွဲ ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်း အြ ွဲွှေ့အစည််းမ ော်း၏ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြ င ်က  ု

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော နည််းဥြရဒအသီ်းသီ်းတ င် ထည ်သ င််းပြဋ္ဌောန််း အတည်ပြြိုြွဲ ပြင််းြင် ပြစ်သည်။ 

 အပြော်းတစ်ြက်တ င်မူ ၂၀၂၀အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအတ က် ထုတ်ပြန်ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲ 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်မ ော်းဆ ုင်ေော အမ နေ့်ရကကောပ်ငောစောမ ော်းတ င် ယြင်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းက 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြ င ်ပြြိုြွဲ သည  ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်စဉ်တစ်ြ  ြိုွှေ့က ု ပြြိုတ်ြယ်ထော်းပြင််း၊ ဥြရဒ အကောအက ယ်နှင ် 

လ ုခြ ြိုရေ်းအကောအက ယ် ေယူြ ုင်ြ င ်က ု ပြြိုတ်ြယထ်ော်းပြင််းတ ုေ့က ု ရတ ွှေ့ေသည်။ 
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 ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်း၏ တောဝန်အရနနငှ ် ထြ်မ ထည ်သ င််းလ ုကရ်သော 

အြ က်တစ်ြ က်မှော မ မ တ ုေ့အြ ွဲွှေ့မှ ရလ လောသူဦ်းရေနှင ် ရလ လောြွဲ သည ် မွဲရ အုလ ုက ် အင်အော်းစောေင််း 

မှန်ကန်ရကကောင််း မွဲရ ုမှ ်းထ မှ ပ ူွေးတွေွဲ ( )ြါ ြ ုစ နငှ ် ရထောကြ် ြ က်ေယူေန်ဟူ၍ ပြစ်သည်။ 

၂။ ထ  ွေးထ ကာက်ပွေွဲအ ကက ြိုကာလ ထတွေျို့  ှ ချက်ြျာွေး 

၂. ၁။ ြွဲဆန ဒ ှင် ာ င်ွေး 

 ၂၀၂၀အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအတ က် ြထမအကက မ် အရပြြ မွဲဆနဒေှင်စောေင််းကြ်ထော်းရကကညောပြင််းက ု 

ဇူလ ုင်လ ၂၅ေက်ရနေ့မှ ဩဂုတ်လ ၁၄ေက်ရနေ့အထ လည််းရကောင််း၊ ဒတု ယအကက မ် အရပြြ မွဲဆနဒေှင်စောေင််း 

ကြ်ထော်းရကကညောပြင််းက ု ရအောကတ် ုဘောလ ၁ ေက်ရနေ့မှ ၁၄ ေက်ရနေ့အထ လည််းရကောင််း ပြြိုလုြ်ြွဲ ြါသည်။ 

ဒတု ယအကက မ်တ င်မူ အ နလ် ုင််းမြှါ မွဲစောေင််းစစ်ရဆ်းန ုင်ရအောင် ရဆောင်ေ က်ြွဲ သည်။ MEONအရနပြင  ်

မွဲဆနဒေှင်စောေင််းကြ်ထော်းရကကညောပြင််းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောေောတ င် ပြညန်ယ်/တ ုင််းရဒသကက်ီးတစ်ြုလ င် 

စ နမူနာ ငမ ြိုွှေ့နယ်တစ်ငမ ြိုွှေ့နယ်စနစ်နှုန််းပြင  ် (၁၄)ငမ ြိုွှေ့နယ်ေှ ၁ မွဲဆနဒေှင်စောေင််းကြထ်ော်းရကကညောပြင််းက ု 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လော မှတ်တမ််းေယူြွဲ သည်။ ထ ုသ ုေ့ ရလ လောေောတ င် မွဲဆနဒေှင်စောေင််း၏ အဓ ကမှော်းယ င််းရလ ေှ ရသော 

အြ က်မ ော်းနှင ် အနီ်းစြ်ဆ ု်း မွဲဆနဒေှင်စောေင််း ေေှ န ုင်ေနအ်တ က် လ ုအြ်ြ က်မ ော်းက ုပြင်ဆင်န ငု်မည ် 

အြ က်အလက်မ ော်းက ု ေေှ န ုင်ရစေန်ဟူရသော အဓ ကေည်ေ ယ်ြ က်ပြင ် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည။်၂ 

၂. ၂။ ၂၀၂၀ အ ထ  ွေထ ွေထ  ွေးထ ကာက်ပွေွဲန ှင ် န  ိုင်ငထံ  ွေးပ ါတီြျာွေး၊ လ ွှတ်ထတာက် ိုယ် ာွေးလ ှယ်ထလ ာင်ွေးြ ျာွေး၏  

ြ ွဲဆွေယ် ည်ွေးရံိုွေး ထ  ွေးကာလ ထတွေျို့  ှ ချက်ြျာွေး 

 န ုင်င ရေ်းြါတီမ ော်းနှင ် လွှတ်ရတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်း စတင်မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းြ င ေ်ှ သည ် 

ကောလပြစ်ရသော စက်တင်ဘောလ ၈ေက်ရနေ့မှော ပမန်မောန ုငင် အတ င််း က ဗုစ်-၁၉ ကမ္ော ကြ်ရေောဂါ ကူ်းစက်ပြနေ့်ြ ော်းမှု 

ဒတု ယလ ှုင််း ပြန်လည်ပြစ်ြ ော်းရနြ  န်ပြစ်ငြီ်း ေြ ုင်ပြည်နယ်၊ မ န်ပြညန်ယ်နငှ ် ေန်ကုန်တ ုင််းရဒသကက်ီးတ ုေ့တ င် 

ရနအ မ်တ င််း ရနထ ငု်ေန် ကနေ့်သတ်ထော်းရသောကောလပြစ်ရနြွဲ သည်။ ငမ ြိုွှေ့နယ်အြ  ြိုွှေ့မှောလည််း သက်ဆ ငု်ေော 

ရဒသနတေအမ နေ့် လမ််းညွှန်ြ က်မ ော်းအေ ကနေ့်သတ်မှုမ ော်းေှ ရနသည ် ကောလ ပြစ်သည်။ ထ ုေ့ရကကောင ် 

ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲ ရကောမ်ေှင်ကလည််း မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းေောတ င် က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကောက ယ်၊ 

ထ န််းြ ြိုြ်ရေ်းဆ ုင်ေော လ ုကန်ာေမည ် အြ က်မ ော်း ြါဝင်သည ် ရကကညောြ က်မ ော်း ထုတ်ပြန်ြွဲ သည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။ 

                                                             
၁ လ ှုင်သောယော၊ ြြုကက ၊ ပမင််းခြ ၊ ြ ောြ ု၊ ြော်းကနေ့်၊ တီ်းတ န်၊ ရတောင်ကုတ်၊ မ ုေ ော၊ က  ြိုက်မရေော၊ ဘော်းအ ၊ ဒီရမောဆ ု်း၊ တနသသောေီ၊ ရတောင်ကကီ်း၊ ြွဲြူ်း။ 
၂ အရသ်းစ တ်အြ က်အလက်က ု MEON မှ (၆.၁၁.၂၀၂၀)ေက်ရနေ့တ င် ထုတ်ပြန်ြွဲ ရသော အစီေင်ြ စောတ င် ကကည ်ရှုြါ။ 

https://drive.google.com/file/d/1YZ8BZQHZrCKwTGLK3kVa-uIeEzEg9rTE/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1YZ8BZQHZrCKwTGLK3kVa-uIeEzEg9rTE/view?usp=sharing
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 မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းကောလမတ ုင်မမီှောြင် NLD, USDP, PPP, UDP, SNLDနငှ ် PPတ ုေ့သည် ြါတီစည််းရ ု်းရေ်းဟု 

ရြါင််းစဉ်တြ်ထော်းရသော လှုြ်ေှော်းမှုမ ော်း ေှ ြွဲ သည်။ မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းကောလအတ င််း န ငု်င ရေ်းြါတီ (၁၅)ြု၏၃ 

မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းလှုြ်ေှော်းမှုအကက မ်ရြါင််း (၂၂၈)ကက မက် ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ ြါသည။်၄  

၂. ၃။ ထ   ွေးထ ကာက်ပ ွေွဲဆ ိုင် ာထ    ပ ်ည  န  ှုင်ွေးထ  ွေး ထကာြ် တီ 

 ၂၀၁၉ြနုှစ်၌ ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်က ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော နည််းဥြရဒမ ော်းက ု 

ပြင်ဆင်ေောတ င် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေောရစ စြ်ညြှ န ှုင််းရေ်းရကောမ်တီက လုည််း နည််းဥြရဒမ ော်းတ င် ထည ်သ င််း 

ပြဋ္ဌောန််းြွဲ သည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ MEONအြ ွဲွှေ့သည် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောစဉ်ကောလအတ င််း တ ုင််း/ပြည်နယ်/ြရ ုင်/ 

ငမ ြိုွှေ့နယအ်ဆင ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေောရစ စြ်ညြှ န ှုင််းရေ်းရကောမ်တီ (၁၄)ြကု ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ ငြီ်း ရကောမ်တီ 

အစည််းအရဝ်း စုစုရြါင််း (၂၈)ကက မ်က လုည််း တက်ရေောက်ရလ လောြွဲ သည်။ 

 ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ် ရစ စြ်ညြှ န ှုင််းရေ်းရကောမ်တီမ ော်း၏ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေောအပငင််းြ ော်းမှုမ ော်း  

ရပြေှင််းပြင််းလုြင်န််းစဉ်မ ော်းက ု အရသ်းစ တ် ဆန််းစစ်ရလ လောန ုင်ေနအ်တ က် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့ ရနာကြ် ုင််း 

ကောလတ င် ထ ုရကေ်ာမတီမ ော်းက ု ဆက်သ ယ်ငြီ်း လူရတ ွှေ့ရမ်းပမန််းမှုက  ု လုြ်ရဆောင်သ ော်းမည် ပြစ်သည်။ 

ရတ ွှေ့ေှ ြ က်မ ော်းက ု အငြီ်းသတ်အစီေင်ြ စောတ င် ထည ်သ င််းရြောပ်ြသ ော်းြါမည။် 

၂. ၄။ ကက ြိုတင် ဆန ဒြ ွဲထ ပွေးမခင်ွေး 

 MEON၏ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းသည် (၂၉.၁၀.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့မှ (၅.၁၁.၂၀၂၀) 

ေက်ရနေ့အတ င််း ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုအတ င််း ကက ြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းပြင််းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှု (၆၄) ကက မ်၊ 

(၆.၁၁.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့နငှ ် (၇.၁၁.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့တ ုေ့တ င် ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်အြ ွဲွှေ့ြ ွဲရ ု်း 

မ ော်း၌ ကက ြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းပြင််းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှု အကက မ်ရေ (၁၂၀) တ ုေ့က ု ရဆောင်ေ ကြ်ွဲ ြါသည်။  

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုအေ ရယဘုယ အော်းပြင ် ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင် 

အြ ွဲွှေ့ြ ွဲမ ော်းအရနပြင ် ဆနဒမွဲြ ု်းအော်း ပြင်ဆင်သ မ််းဆည််းေောတ င် အော်းနည််းပြင််း၊ မွဲဆနဒေှင်မ ော်း မွဲရြ်းန ုင်ရစေန် 

                                                             
၃ အမ  ြို်းသော်းဒီမ ုကရေစီအြ ွဲွှေ့ြ ြိုြ်၊ ပြည်ရထောင်စုကက  ြ ုင်ရေ်းနှင ် ြ  ွှေ့ငြ ြို်းရေ်းြါတီ၊ တ ုင််းေင််းသော်းစည််းလ ု်းညီည တ်ရေ်းြါတီ၊ ပြည်ရထောင်စု 

ရကောင််းက  ြို်းရဆောင်ြါတီ၊ ကြ င်ပြည်နယ်ပြည်သူူ့ြါတီ၊ ေှမ််းတ ုင််းေင််းသော်းမ ော်းဒီမ ုကရေစီအြ ွဲွှေ့ြ ြိုြ်၊ အမ  ြို်းသော်းဒီမ ုကရေစီအင်အော်းစုြါတီ၊ 

ပြည်သူူ့ရေှွှေ့ရဆောင်ြါတီ၊ မ န်ညီည တ်ရေ်းြါတီ၊ မ န်အမ  ြို်းသမီ်းြါတီ၊ ေြ ုင်အမ  ြို်းသော်းြါတီ၊ ပြည်သူူ့ြါတီ၊ ကယန််းပြည်နယ် 

ဒီမ ုကေက်တစ်ြါတီ၊ ကေင်ပြည်သူူ့ြါတီ၊ ြ င််းအမ  ြိုသော်းဒီမ ုကေက်တစ်ြါတီ။ 

၄ အရသ်းစ တ်အြ က်အလက်က ု MEON မှ (၆.၁၁.၂၀၂၀)ေက်ရနေ့တ င် ထုတ်ပြန်ြွဲ ရသော အစီေင်ြ စောတ င် ကကည ်ရှုြါ။ 
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စီမ ရဆောင်ေ က်ေောတ င် စနစ်က မှုအော်းနည််းပြင််းနှင ် က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါဆ ုင်ေောညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်းက ု လ ုကန်ာေန် 

အော်းနည််းပြင််းတ ုေ့က ု ရတ ွှေ့ေှ ေသည်။ 

ထ ုေ့ပြင် ကက ြိုတင်မွဲရြ်းကကမည ် စနစ်တက  မွဲရြ်းတတ်မှုအော်းနည််းသည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ 

ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုအတ င််း လှည ်လည်ရကောက်ြ ရသော ကက ြိုတင်မွဲရြ်းပြင််းလုြ်ငန််းစဉ်မှောလည််း မွဲဆနဒေှင်မ ော်း 

လ ုခြ ြိုစ တ်ြ စ ော လ  ြိုွှေ့ဝှက်ဆနဒပြြိုန ငု်မှု အော်းနည််းသည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ် 

ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စု အမ ော်းအပြော်း၌ မွဲဆနဒေှင်မ ော်းက မည်သည ်လွှတ်ရတောက် ုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းအော်း 

ဆနဒပြြိုသည်က  ု ပမငန် ုင်သည ် အရပြအရနမ ော်းက ုြင် ရတ ွှေ့ေသည်။ ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုအတ င််း 

ကက ြိုတင်မွဲမ ော်းက ု လှည ်လညရ်ကောက်ြ ေော၌ ကက ြိုတင်မွဲြ ု်းမ ော်းက ု သယ်ရဆောင်သ ော်းငြီ်း ကက ြိုတင်မွဲလက်မှတ်မ ော်းက ု 

အဆ ုြါမွဲြ ု်းထွဲသ ုေ့ ထည ်သ င််းရစေမည် ပြစ်ရသောလ်ည််း အြ  ြိုွှေ့ငမ ြိုွှေ့နယ်မ ော်းတ င်မူ ကက ြိုတင်မွဲြ ု်းမ ော်းအော်း 

ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုအတ င််း သယ်ရဆောင်သ ော်းပြင််းမေှ ဘွဲ ြလတ်စတစ်အ တ်မ ော်းနှင ်သော သယ်ရဆောင်သည်က ု 

ရတ ွှေ့ေသည်။ 

ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုအတ င််း ကက ြိုတင်မွဲမ ော်းက ု လှည ်လည်ရကောက်ြ ေောတ င် မွဲရ ုက ယု်စော်းလှယ်မ ော်း/ 

အကူက ယု်စော်းလှယ်မ ော်း လ ုကြ်ါရစောင ်ကကည ရ်လ လောကကသည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ အြ  ြိုွှေ့ငမ ြိုွှေ့နယမ် ော်းတ င် 

ြါတီဝင်မ ော်းပြစ်ကကရသော အဆ ုြါမွဲရ ုက ုယ်စော်းလယှ်/အကူက ယု်စော်းလှယ်မ ော်းက ြါတီအမှတ်တ ဆ ြ် (လ ုဂ )ုမ ော်း 

တ ဆ ြ်ရ ုကထ်ော်းရသော တီေှြ်၊ ဦ်းထုြ်၊ မ က်နှာြ ု်း စသည်တ ုေ့က ု ဝတ်စော်းဆင်ယင်ထော်းကကသည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ 

မွဲဆနဒေှငမ် ော်းက ုယ်စော်း ကက ြိုတင်ဆနဒမွဲလက်မှတ်မ ော်းရြေါ် ဆနဒပြြိုတ ဆ ြ်တ ု်းထု မွဲရြ်းသည်က ုလည််း ရတ ွှေ့ေသည်။ 

၂. ၅။ ြွဲဆွေယ် ည်ွေးရံိုွေး ပန် ောွေးကာလ 

 ၂၀၂၀ အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအတ က် မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းေြ်နာ်းကောလမှော န ုဝင်ဘောလ ၆ေက်ရနေ့ 

ညသန််းရြါင်တ င် စတင်သက်ရေောက်ြါသည်။ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ်ရနေောအမ ော်းစုတ င် ရယဘုယ အော်းပြင ် 

ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်၏ မွဲဆ ယ်စည််းရ ု်းေြ်နာ်းပြင််းဆ ငု်ေော ထုတ်ပြန်ြ က်မ ော်းအော်း 

လ ုကန်ာကကသည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။ 

၃။ ထ   ွေးထ ကာက်ပွေွဲထ န  ထတွေျို့  ှ ချက်ြျာွေး 

ယြုအြ  န်အထ  လက်ြ ေေှ ထော်းရသော အြ က်အလက်မ ော်းအေ MEON၏ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူ 

(၁,၂၉၅)ဦ်းက မွဲရ ုရြါင််းတစ်ရထောင်ရက ောသ် ုေ့ လှည ်လည်သ ော်းရေောက်ငြီ်း မွဲရ ုလုြင်န််းစဉ်မ ော်းက ု ရစောင ်ကကည ် 

ရလ လောြွဲ ကကြါသည။် လက်ေှ အြ  န်တ င ် မွဲရ ုရြါင််း (၁,၁၃၅)ရ မုှသော သတင််းရြ်းြ ုေ့ြ က်မ ော်းက ု 

ေေှ ထော်းြါရသ်းသည်။ 
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 ၃. ၁။ ြွဲရံိုပ တ်ဝ နွ်ေးကျင်အ ထန အ ာွေး န ှင ် ြ ွဲရံိုြွေင ်ချ  န ်မြ  ် ဉ်   

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းသည် မနက်ရပြောက်နာေမီထ ု်းမီ မွဲရ ုမ ော်းသ ုေ့ သ ော်းရေောက်ြွဲ ကကငြီ်း မွဲရ ု 

ြတ်ဝန််းက င် အရနအထော်း၊ မွဲရ မုြ င မ်ီ အရပြအရနနှင ် မွဲရ ုြ င ်ြ  န်တ ုေ့က ု ရလ လောြွဲ ကကသည်။ 

မွဲရ ုအမ ော်းစုမှော စောသင်ရက ောင််းမ ော်းက ု မွဲရ ုမ ော်းအပြစ် အသ ု်းပြြိုြွဲ ကကသည်။ န ုင်င ရေ်းြါတီတစ်စ ုတစ်ြု၏ 

ဘက်လ ုကမ်ှုဆန်ရသော ရနေောမ  ြို်း (သ ုေ့မဟုတ်) ဘောသောရေ်းအရဆောကအ် ုမ ော်းတ င် ေှ ရနရသော မွဲရ ုမ ော်းက ုလည််း 

အမ ော်းအပြော်း ရတ ွှေ့ေသည်။၅  

မွဲရ ုမ ော်းအရနပြင ် က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုကောက ယ်ရေ်းအစီအစဉ်မ ော်းက  ု ရဆောင်ေ က်ထော်းသည်က ု 

ရတ ွှေ့ေသည်။ မွဲရ ုဝန်ထမ််းအမ ော်းစုမှောလည််း က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုကောက ယ်ရေ်းအစီအစဉ်မ ော်းက ု 

တတ်န ုင်သမ  လ ုကန်ာရဆောင်ေ ကက်ကသည်က  ု ရတ ွှေ့ေသည်။ သ ုေ့ရသော ် အြ  ြိုွှေ့မွဲရ ုမ ော်းတ င်မူ မွဲဆနဒေှင်ဦ်းရေ 

မ ော်းပြော်းလ န််းပြင််း၊ မွဲဆနဒေှငမ် ော်းက social distancing စည််းကမ််းမ ော်းက ု လ ုက်နာေန် အော်းနည််းပြင််းနငှ  ်

ေောသီဥတု အရပြအရနတ ုေ့ရကကောင ် က ုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုကောက ယ်ရေ်းအစီအစဉ်မ ော်းအော်း လ ုကန်ာမှု 

အော်းနည််းသည်က လုည််း ရလ လောရတ ွှေ့ေှ ေြါသည။် 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ် မွဲရ ုမ ော်းအနက် (၁,၀၅၄)ရ မုှော မနက် ၆နာေတီ တ တ င် မွဲရ ုြ င လ်စ်ှြွဲ ငြီ်း 

ဆနဒမွဲရြ်းပြင််း လြု်ငန််းစဉ်က  ု စတင်န ုင်ြွဲ သည်။ က န်မွဲရ ု ေှစ်ရ မုှောမူ မနက် ၆နာေြီ ွဲရက ောမ်ှသော မွဲရ ု 

ြ င ်လှစ်န ုင်ြွဲ သည။် မွဲရ ြု င ်လှစ်ြ  န် ရနာကက် ေသည ် အရကကောင််းေင််းက ု စ စစ်ရနဆွဲပြစ်ြါသည်။  

၃. ၂။ ြွဲထပ ွေးချ  န ်မြ  ် ဉ် 

မွဲဆနဒေှငမ် ော်း ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့ မွဲရြ်းသည ်ပြစ်စဉ်မ ော်းမှော ရယဘုယ အော်းပြင ် အရနှာင ်အယှက် 

တစ်စ ုတစ်ေောမေှ ဘွဲ အဆင်ရပြရပြ ရဆောင်ေ က်န ုင်ြွဲ သည်ဟု ရကောက်ြ က်ြ န ုငြ်ါသည်။ မွဲရ ုအနည််းစုတ င်မူ 

မွဲဆနဒေှင်စောေင််းတ င် အမည်ြါဝင်ပြင််းမေှ ဘွဲ မွဲရြ်းြ င ်ေေန် ရတောင််းဆ ုသူမ ော်း ေှ ြွဲ ကကရသောလ်ည််း 

မွဲရြ်းပြင််းပြစ်စဉ်က  ုထ ြါ်းရနှာင ်ယှကန် ုင်ရလောကသ်ည ်အရပြအရနမ  ြို်း ပြစ်ရြေါ်ြွဲ ပြင််း မေှ ြါ။ 

 ၃. ၃။ ြွဲရံိုပ တ်ချ  န ်မြ  ် ဉ် 

                                                             
၅ အရသ်းစ တ် ဆန််းစစ်ရလ လောြ က်မ ော်းက ု အငြ်ီးသတ်အစီေင်ြ စောတ င် တင်ပြြါမည။် 
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ယြုအြ  န်အထ  လက်ြ ေေှ ထော်းရသော အြ က်အလက်မ ော်းအေ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ် 

မွဲရ ုမ ော်းအနက် ညရနရလ်းနာေ ီမတ ုင်မီ ြ တ်သည ် မွဲရ ု (၅)ရ  ုေှ ြါသည်။ ညရနရလ်းနာေတီ တ တ င် ြ တ်သည ် မွဲရ ု 

(၁,၀၅၇)ရ ု ေှ ြါသည်။ မွဲရ ုြုေဝုဏ်အတ င််း မွဲရြ်းမည ်သူမ ော်း ေှ ရသ်းရသောရကကောင ် ညရနရလ်းနာေရီနာကြ် ုင််းအထ  

မြ တ်န ုင်ရသ်းရသော မွဲရ ုမေှ ြါ။ 

ရယဘုယ အော်းပြင ် မွဲရ အုမ ော်းစုသည် မွဲရ ုြ တ်သ မ််းရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်အော်း လုြထ် ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင ်အညီ 

ရဆောင်ေ က်ြွဲ သည်က  ုရတ ွှေ့ေသည်။ 

 ၃. ၄။  ွူေးမခာွေးမြ ် ဉ်ြျာွေး 

ယြုအြ  န်အထ  လက်ြ ေေှ ရသော အြ က်အလက်မ ော်းအေ ထူ်းပြော်းပြစ်စဉ်အပြစ် သတ်မှတ်န ုင်သည ် 

ပြစ်စဉ် စုစုရြါင််း (၆၀)ရက ော ် ေှ ြွဲ သည်။ အမ ော်းစုမှော မွဲရ ုအြ ွဲွှေ့ဝင်မ ော်း၊ မွဲရ ုက ုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၊ မွဲဆနဒေှငမ် ော်းက 

တ ုင်ကကော်းသည ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအပငင််းြ ော်းမှုမ ော်း (သ ုေ့မဟုတ်) ရေ ်းရကောက်ြ ွဲပြစ်မှုမ ော်း ပြစ်ကကသည်။ 

MEON အရနပြင ် ယြုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ်းလြု်ငန််းစဉ်၏ အစ တ်အြ ုင််းတစ်ြုအပြစ် 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော အပငင််းြ ော်းမှုမ ော်း ရပြေှင််းပြင််းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရနသည်ပြစ်ေော 

ယြုထူ်းပြော်းပြစ်စဉ်မ ော်းက ုလည််း ဆက်လက်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောငြီ်း အငြီ်းသတ်အစီေင်ြ စောတ င် တင်ပြြါမည။် 

 ၄။  MEON၏ ထ   ွေးထ ကာ က်ပွေွဲထ ာင ်ကကည ်ထ လ လာ သူြျာ ွေးန ှင ်  ပ်လျဉ်ွေးသည ်  ူွေးမခာ ွေးမြ ် ဉ်ြျာ ွေး 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်း၏ ကက ြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းေောတ င် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရလ လောသူ 

ကတ်ပြော်းက ု အရထောကအ်ထော်းပြငြီ်း ကက ြိုတငမ်ွဲရြ်းြ င ်ေသူမ ော်း ေှ သလ ု အြ ွဲွှေ့အစည််း၏ ရထောကြ် ြ က်က ြုါ 

အရထောကအ်ထော်းအပြစ် တင်ပြမှသော ကက ြိုတင်မွဲရြ်းြ င ်ေြွဲ သည ် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းလည််း ေှ ြွဲ သည်။ 

က န်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းကမူ မွဲရ ၌ုသော ေှ ြါသည်။ 

ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စု ကက ြိုတင်မွဲမ ော်း လှည ်လည်ရကောက်ြ ပြင််းပြစ်စဉ်က  ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောေောတ င် 

ေြ်က က/်ရက ်းေ ောအုြ်စုရကေ်ာမေှင်အြ ွဲွှေ့ြ ွဲဝင်မ ော်းက ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းက ု ြ ုစ (စ)က ု၅ တင်ပြေန် 

ရတောင််းဆ ုငြီ်း တင်ပြပြင််းမေှ ြါက ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြ င မ်ပြြိုန ုင်ရကကောင််း ရပြောဆ ြုွဲ သည ် ပြစ်စဉ်အြ  ြိုွှေ့က ု 

ရတ ွှေ့ကက ြိုေသည်။ 

၅။ ြွဲရံိုြျာ ွေးအတ ွေင်ွေး MEON ထ   ွေးထ ကာ က်ပွေွဲထ  ာင ်ကကည ်ထ လ လာ သူြျာ ွေး၏ အထ မခအထ န 

                                                             
၅ ပြည်တ င််းရေ ်းရကောက်ြ ွဲရလ လောသူမ ော်းရဆောင်ေ က်ေမည ် လုြ်ငန််းစဉ်၊ အြ ုဒ် ၃၃(စ)၊ “မ မ တ ုေ့အြ ွဲွှေ့မှ ရလ လောသူဦ်းရေနှင ် 

ရလ လောြွဲ သည ် မွဲရ ုအလ ုက် အင်အော်းစောေင််းမှန်ကန်ရကကောင််း မွဲရ ုမှ ်းထ မ ှြ ုစ (စ)ြါ ြ ုစ နှင ် ရထောက်ြ ြ က်ေယူေန်၊” 
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MEON၏ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်း သ ော်းရေောက်ြွဲ ရသော မွဲရ ုမ ော်းအနက် မွဲရ ုရြါင််း (၇၀၀) တ င်သော 

မွဲရ ုအတ င််းသ ုေ့ ဝင်ရေောက် ရလ လောြ င ်ေြွဲ ငြီ်း က နမ်ွဲရ ု (၃၆၂)ရ ုတ င်မ ူဝင်ရေောက်ြ င ်မေြါ။ ဝင်ရေောက်ြ င ်မေြွဲ ရသော 

မွဲရ ုမ ော်းအနက ် မွဲရ ုရြါင််း (၈၀)တ င် မွဲရ ုက ုယ်စော်းလှယ်/အကူက ယု်စော်းလှယ်မ ော်းနှင ်သော သက်ဆ ငုရ်သော ြ ုစ  (၈) 

က ု ရြ်းအြ်ေန် မွဲရ ုမှ ်းက ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းအော်း ရတောင််းဆ ုြွဲ ငြီ်း ြ ုစ  (၈) မရြ်းအြန် ုင်ရသောရကကောင ် 

ဝင်ြ င ်မပြြိုပြင််း ပြစ်သည်။ မွဲရ ု (၂၇၇)ရ တု င်မူ ငမ ြိုွှေ့နယ်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေငှ်က ြ င ်မပြြိုဟူရသော 

အရကကောင််းပြြ က်ပြင ် ဝင်ြ င ်မပြြိုပြင််းပြစ်သည်။ က န် မွဲရ  ု (၅)ရ ုတ င်မူ ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောကြ် ွဲရကေ်ာမေှင် 

လက်မှတ်ြါ ပြည်တ င််းရေ ်းရကောက်ြ ွဲရလ လောသူ သက်ရသြ ကတ်ပြော်းက ု အတည်မပြြိုဟူရသော 

အရကကောင််းပြြ က်ပြင ် ပြစ်သည်။ 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ် မည်သည ်မွဲရ ုတ ငမ်  ြ ုစ  (စ) အဆင်သင ်ေှ မရနြါ။  ထ ုေ့ရကကောင ် 

ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းက မ တတ ကူ်းယူငြီ်း မွဲရ ုမှ ်းမ ော်းက ု ပြည ်စ က်ရစြွဲ ေသည်။ မွဲရ ုရြါင််း (၇၂၀) တ င်မူ 

ြ ုစ (စ) က  ုမွဲရ ုမှ ်းကသော ပြည ်စ က်သ မ််းဆည််းထော်းငြီ်း ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းက ု မ တတ  ပြန်ရြ်းပြင််း မေှ ြါ။ 

မွဲရ ုဝန်ထမ််းအြ  ြိုွှေ့မှော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းနှင ် ြတ်သက်ငြီ်း အသ ြညော 

အော်းနည််းသည်က ု ရတ ွှေ့ေသည်။ ထ ုေ့ပြင် ပြညရ်ထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်မှ အသစ်သတ်မှတ်လ ုကရ်သော 

အြ က်မှော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရစောင ်ကကည ်ရလ လောသူမ ော်းအရနပြင ် လက်ရတ ွှေ့လြု်ရဆောင်ေောတ င် ဝနထ်ုြ်ဝန်ြ ု်းတစ်ေြ် 

ပြစ်လ က် ေှ ြါသည်။ လ တ်လြ်စ ော ရစောင ်ကကည ်ရလ လောန ုင်သည ် အြင််းအက င််း အော်းနည််းသည်ဟု 

ရကောက်ြ က်ြ န ုင်ြါသည်။ 

၆။  ဆက်လက်ထ  ာ င ်ကကည ်ထလ လာ သွော ွေးြည ် ထ   ွေးထ ကာ က်ပွေွဲမြ  ် ဉ်ြျာ ွေး  

MEONရလ လောရေ်းအြ ွဲွှေ့သည ် ရေ ်းရကောက်ြ ွဲေလဒမ် ော်း ရကကညောပြင််းပြစ်စဉ်က  ု သက်ဆ ငု်ေောမွဲရ ုမ ော်းနှင ် 

ငမ ြိုွှေ့နယမ် ော်းတ င် လည််းရကောင််း၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲကနု်က စေ တ်မ ော်း စောေင််းတင်သ င််းပြင််းက ု သက်ဆ ငု်ေောြရ ုင် 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်အြ ွဲွှေ့ြ ွဲရ ု်းမ ော်းတ င်လည််းရကောင််း၊ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲကနေ့်က ကလ်ွှောအမှုမ ော်းက  ု ပြည်ရထောင်စု 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်ရ ု်းတ င်လည််းရကောင််း ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ ော်းြါမည်။ 

ထ ုေ့ပြင် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောြွဲ သည ် ငမ ြိုွှေ့နယမ် ော်းအတ င််း ရေ ်းရကောက်ြ ွဲအကက ြိုကောလနှင ် 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနေ့တ ုေ့တ င် ရြေါ်ရြါက်ြွဲ ရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော အပငင််းြ ော်းမှုမ ော်းအရကကောင််းက ု အရသ်းစ တ် 

ြ ုမ ုရလ လောန ုင်ေန်အတ က် သက်ဆ ငု်ေောငမ ြိုွှေ့နယရ်ေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်အြ ွဲွှေ့ြ ွဲမ ော်းက ု ြ  တ်ဆက်ငြီ်း လူရတ ွှေ့ 

ရမ်းပမန််းမှုမ ော်း လုြ်ရဆောင်သ ော်းြါမည်။ 
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၇။  MEON၏ ထ  ှျို့ ဆက်လိုပ်ထ ဆာင်သွော ွေးြည ် လိုပ ်ငန ်ွေး ဉ်ြျာ ွေး 

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲရနှာင််းြ ုင််းကောလပြစ်စဉ်မ ော်းက ု ရစောင ်ကကည ်ရလ လောငြီ်းသည ်ရနာကတ် င် ေေှ လောရသော 

ရတ ွှေ့ေှ ြ က်မ ော်းက ု စနစ်တက  ဆန််းစစ်ရလ လောကော ၂၀၂၁ ြုနှစ်တ င် အငြီ်းထုတ်အစီေင်ြ စောက ု ထုတ်ပြန်မည် 

ပြစ်ြါသည်။  

အဆ ုြါအငြီ်းသတ်အစီေင်ြ စောက ု ပြည်ရထောင်စုရေ ်းရကောက်ြ ွဲရကေ်ာမေှင်သ ုေ့လည််းရကောင််း၊ ပြည်ရထောင်စု 

လွှတ်ရတောသ် ုေ့လည််းရကောင််း ရြ်းြ ုေ့သ ော်းမည်ပြစ်သလ ု အပြော်းရသော ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေော ဆက်စြ်ြါဝင်သူမ ော်း 

ပြစ်ကကရသော န ုင်င ရေ်းြါတီမ ော်း၊ မီဒီယောမ ော်းနှင ် အေြ်ဘက်လူမှုအြ ွဲွှေ့အစည််းမ ော်းသ ုေ့လည််း ပြနေ့်ရဝသ ော်းမည် 

ပြစ်သည်။ ထ ုေ့အပြင် အငြီ်းသတ်အစီေင်ြ စောြါ အကက ပြြိုြ က်မ ော်းက ု အရပြြ ငြီ်း ရနာင်လောမည  ်

အရထ ရထ ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းနှင ် ကကော်းပြတ်ရေ ်းရကောက်ြ ွဲမ ော်းအော်း က င််းြေောတ င် ြ ုမ အုဆင်ရပြရြ ောရမ ွှေ့ရစမည ်၊ 

အော်းလ ု်းအက  ြို်းဝငြ်ါဝင်မှုက  ု အော်းရြ်းပမြှင ်တင်မည ်၊ န ုင်င တကောစ နှုန််းမ ော်းနငှ ် က ုကည်ီသည ် ဒမီ ကုရေစီနည််းက  

ရေ ်းရကောက်ြ ွဲဆ ငု်ေောဥြရဒမူရဘောင်မ ော်း ပြစ်ရြေါ်လောရစေန် ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲရေ်းအတ က် အဆ ုပြြိုတ ုကတ် န််းပြင််း 

လုြ်ငန််းစဉ်က ုလည််း ဆက်လက်ရဆောင်ေ ကသ် ော်းြါမည။် 

 

ဆက်သွေယ် န ် အချက်အ လ က်ြျာွေး 

ြုန််းန ြါတ်။ 09-428046272, 09-420066222, 09-421162217 

အီ်းရမ်းလ်လ ြ်စော။ kaduthanzaw@gmail.com, rainmaker.mm.org@gmail.com    

ကနဦ်းအစီေင်ြ စော အပြည ်အစ ုက ု https://drive.google.com/file/d/1YZ8BZQHZrCKwTGLK3kVa-

uIeEzEg9rTE/view?usp=sharing တ င်လည််း ကကည ်ရှုန ုငြ်ါသည်။ 
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