
 

 

	
	
 
ကိ#ဗစ-်၁၉ က+းစက်ေရာဂါအား ရငဆ်ိ#ငေ်နရသည့အ်ချိနတ်ငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်အေန@Aင့ ်ကမBာလံ#းဆိ#ငရ်ာ 

(အFကငး်မ့ဲ) အပစအ်ခတရ်ပ်စေဲရးကိ# လိ#ကန်ာ၍ တိ#ကခ်ိ#ကမ်Jများကိ# ချကြ်ခငး်ရပ်စရဲမည ်
 
၂၀၂၀ ခ#@Aစ် ဧNပီလ ၁၀ ရက။် 
 
ကိ#ဗစ-်၁၉ က+းစက်ေရာဂါြဖစ်ပာွးေနမJကိ# အေRကာငး်ြပ၍ လကန်ကက်ိ#ငပ်ဋပိကTြဖစပ်ာွးေနေသာ တိ#ငး်ရငး် 

သားေဒသများတငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်မA ၎ငး်တိ#၏့ လ#ပ်ပိ#ငခ်ငွ့အ်ာဏာ@Aင့တ်ညY်AေိနမJကိ# အခငွ့ေ်ကာငး်ယ+ အသံ#း 

ချေနမJအား လ+အ့ခငွ့အ်ေရးမAတတ်မး်ကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံ (ND-Burma) အေန@Aင့ ်စိ#းရမိမ်ကငး်ြဖစ်မပိါ 

သည။်  တိ#ငး်ရငး်သားလကန်က်ကိ#ငအ်ဖွဲ [အစညး်များအRကား တငး်မာမJကိ# ပိ#မိ#ဆိ#းရွားေစသကဲသ့ိ# ့ ပဋပိကT 

များ\ကးီထာွးလာြခငး်အတကွ ်၎ငး်တိ#တ့ငွ ်အဓကိတာဝနY်Aပိါသည။် ြပညသ်+လ+ထ#အတကွ ်အေရးေပ`ကယ ်

ဆယေ်ရးလ#ပ်ငနး်များ လ#ပ်ေဆာငေ်ရးထက် စစတ်ပ်၏ လိ#လားချကမ်ျားကိ# ေYA [တနး်တငေ်ဆာငရွ်ကေ်နမJ 

များကိ# လ+အ့ခငွ့အ်ေရးကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံမA aJတခ်ျပါသည။် 
 
ြမနမ်ာအစိ#းရအေန@Aင့ ်ဥပေဒစိ#းမိ#းေရး@Aင့ ်တညN်ငမိေ်ရးအစအီမမံျားကိ# အေထာကအ်က+ြပcရန@်Aင့ ်က+းစက် 

ေရာဂါကိ# တ#န ့ြ်ပနတ်ားဆးီရနအ်တကွ ်စစတ်ပ်@Aင့ ်အရပ်ဘကဝ်န\်ကးီဌာနများပါဝငသ်ည့် အေရးေပ`လ#ပ်ငနး် 

အဖွဲ[  ဖွဲ [စညး်ြခငး်အပါအဝင ်အဆင့မ်ျားစာွကိ# လ#ပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါသည။် သိ#ေ့သာဤ်သိ# ့ သတ\ိကးီစာွထား၍ 

လ#ပ်ေဆာငေ်နမJများသည ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်အေန@Aင့ ်မညသ်ည့န်ညး်@Aင့မ်ဆိ# ၎ငး်တိ# ့ အာဏာကိ#ဆကလ်ကထ်နိး် 

သမိး်ထားရနသ်ာ စတိဝ်ငစ်ားေနေRကာငး် ြပသသည့ ်အသငွေ်ဆာငေ်နပါသည။် စစတ်ပ်အေန@Aင့ ်ြပညသ်+လ+ 

ထ# အများစ# မရYA@ိိ#ငသ်ည့ ်ကိ#ယပိ်#ငဘ်တဂ်ျက@်Aင့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်YAာကပံ့် ပိ#းမJများရYAထိားပါသည။် 

ကိ#ဗစ-်၁၉ ေရာဂါမA ၎ငး်တိ#က့ိ#ယ ်၎ငး်တိ#က့ာကယွရ်နအ်တကွ ်အရပ်သားြပညသ်+ လ+ထ#အေန@Aင့ ်စကားအ 

ြဖစပ်င ်မေြပာဆိ#@ိ#ငသ်ည့ ်ေကာငး်မနွစ်ာွြပငဆ်ငထ်ားမJမျိcးကိ# ြမနမ်ာစစတ်ပ်အေန@Aင့ ် ရYAထိားNပီးြဖစ ်

ေRကာငး် သသိာထငY်Aားေနသည။် 
 
က+းစက်ေရာဂါ အလgငအ်ြမနြ်ပန ့@် Aံလ့ာသည@်Aင့အ်မg ပဋပိကTများြဖစပ်ာွးေနေသာ YAမး်ြပညန်ယ ်ေြမာကပိ်#ငး် 
@Aင့ ်ရခိ#ငြ်ပညန်ယတ်ိ#Y့A ိေရာဂါြဖစပ်ာွးမJများအတကွ ်ေဆးဝါးက#သမJ၊ သတငး်အချကအ်လက@်Aင့ ်အက+အ 
ညအီေထာကအ်ပ့ံရYA@ိိ#ငမ်Jကိ# စစပ်ွဲများ@Aင့ ်အေပးအယ+သေဘာမျိcးညi@ိJငိး်လ#ပ်ေဆာငမ်J ခေံနရြခငး်အား 

လ+အ့ခငွ့အ်ေရးကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံ အေန@Aင့ ်အထ+းစိ#းရမိမ်ပိါသည။်  
 
လ+အ့ခငွ့အ်ေရးကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံအဖွဲ[ဝင ်တေအာငး်အမျိcးသမးီအဖွဲ[ (TWO)၊ တေအာငး် ေကျာငး်သား 
@Aင်လ့+ငယ်များအစညး်အaံ#း (TSYU) @Aင့ ်တေအာငး်လ+ထ#အေြခြပc လ+မ့Jအဖွဲ[အစညး်များ၏ 



 

 

မAတတ်မး်များအ ရ ၂၀၂၀ ခ#@Aစ် မတလ် တလတညး်အတငွး်တငွ ်မတရားဖမး်ဆးီမJ၊ ညijးပမး်@Aပ်ိစကမ်J@Aင့ ်

အတငး်အဓမkေစ ခိ#ငး်မJေပါငး် ၁၈ မJြဖစပ်ာွးခဲပ့ါသည။် ရခိ#ငြ်ပညန်ယတ်ငွလ်ညး် အစိ#းရမA 

ဆကလ်ကြ်ပcလ#ပ်ေနေသာ ကမBာအ့ YAညR်ကာဆံ#း အငတ်ာနက်ပိတဆ်ိ#မ့JေRကာင့ ်

လ+မJက+ညကီယဆ်ယ်ေရးလ#ပ်ငနး်များထခိိ#ကေ်နရပါသည။်  ဤလ#ပ်ရပ်များက 

ကိ#ဗစေ်ရာဂါက+းစကမ်JများအRကားတငွ ်အရပ်သားများအေန@Aင့ ်\ကcိတငက်ာကယွေ်ရး အတကွ ်

အေရး\ကးီေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားရYA@ိိ#ငေ်ရးအတကွ ်ပိ#မိ#အ@mရာယ\်ကးီမားေစပါသည။် 
 
လ+အ့ခငွ်အ့ေရးမAတတ်မး်ကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံ ၏ အဖွဲ[ဝငြ်ဖစသ်ည် ့ရခိ#ငြ်ပညလ်ံ#းဆိ#ငရ်ာ ေကျာငး်သား@Aင် ့
လ+ငယမ်ျားအစညး်အaံ#း (AASYC) ၏ လနွခ်ဲသ့ည်လ့က မAတတ်မး်များအရ ရခိ#ငြ်ပညန်ယ@်Aင် ့ချငး်ြပညန်ယ ်

ပလကဝ်Nမိc [နယမ်ျားတငွ ်သတြ်ဖတမ်J၊ ညiဥ်းပနး်@Aပ်ိစကမ်J၊ လ+မဆနစ်ာွ ြပcကျင်မ့J၊ ေပျာကဆ်ံ#းမJ၊ အတငး်အ 
Rကပ်ဖမး်ဆးီခရံမJ@Aင် ့သတငး်မဒီယီာများအေပ` ဖိ@Aပ်မJ ၅၁ ခ#  YAပိါသည။် 	

 
က#လသမဂoအေထေွထ ွအတငွး်ေရးမpး အနတ်ိ#နယီိ# ဂ+းတားရကစ်က် ကမBာလံ#းဆိ#ငရ်ာ(အFကငး်မ့ဲ) အပစအ် 

ခတ်ရပ်စဲေရးကိ# ေတာငး်ဆိ#ေနသည့R်ကားမA ြမနမ်ာစစတ်ပ်အေန@Aင့ ်မဟာမတိည်ေီနာငမ်ျားအဖွဲ[ @Aင့ ်ချငး်အ 

မျိcးသားတပ်ဦး တိ#၏့ အပစအ်ခတရ်ပ်စေဲရးေတာငး်ဆိ#မJကိ# ပယခ်ျခဲသ့ည။် ကိ#ဗစ-်၁၉ က+းစက်ေရာဂါအေန 

@Aင့ ်ြမနမ်ာြပညY်A ိတိ#ငး်ရငး်သားြပညန်ယမ်ျားတွင ်ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနေသာတိ#ကပ်ွဲအစjအလာဓေလက့ိ# 

ေြပာငး်လ@ဲိ#ငစ်မွး်မYAေိသးေRကာငး်ေတွ[ ြမငေ်နရသည။် 
 
ကာကယွေ်ရးဦးစးီချcပ် ဗိ#လခ်ျcပ်\ကးီ မငး်ေအာငလ်Jငိ@်Aင ့ ်ြမနမ်ာတပ်မေတာ်သားများအေန@Aင့ ်ကိ#ဗစ-်၁၉ 

ေရာဂါ ကာကယွထ်နိး်ချcပ်ေရးအတကွ ်အသံ#းြပcရန ်အေမရကိနေ်ဒ`လာ ၁.၆ သနး် မRကာေသးမကီ 

လpဒါနး်ေRကာငး်သရိသည။် ဤအြပcအမ+မAာ က+းစက်ေရာဂါတိ#ကဖ်ျကေ်ရးအတကွ ်ဘuာေငရွငး်@Aးီ 

ြမicပ်@AမံJလိ#အပ်ချကက်ိ# ြပသရာေရာကေ်နသကဲသ့ိ# ့ ကျနး်မာေရးအေြခခအံေဆာကအ်အံ#များအတကွ ်

ဘတဂ်ျကအ်လံ#အေလာကလ်ျာထားသံ#းစွခဲဲပ့ါက ဤသိ#လ့#ပ်ေဆာငရ်န ်မလိ#အပ်ေRကာငး်ြပသေနပါသည။် 

လpဒါနး်ေသာ ေငေွRကးပမာဏကိ#Rကည့၍် တိ#ငး်ြပညလ်+ဦးေရ ၅၁ သနး်၏ ၃၇ ရာခိ#င@် Jနး်မAာ ဆငး်ရမဲJ@မ်ွးပါးမJ 

ြပမျjးေအာက ်နမိ့က်ျေနေသာ (သိ#)့ ေရာကလ်#နးီပါးြဖစေ်နေသာ@ိ#ငင်တံခ#မA စစတ်ပ်အေန@Aင့ ်လစjလစာ 

ေပးရနအ်တကွသ်ကသ်က် အလနွမ်ျားြပားေသာ ဘuာေငကွိ#ရYAေိနေRကာငး် ြပသေနပါသည။် ြမနမ်ာ@ိ#ငင် ံ

တငွ ်အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်YAာကမ်J မရYAေိသာ၊ မတတ@်ိ#ငေ်သာ ထခိိ#ကလ်ယွသ်ည့ ်လ+တနး်စားများစာွ 

YAေိနပါသည။်  
 
တိ#ငး်ရငး်ဘာသာစကား မျိcးကွေဲပါငး်များစာွသံ#းစွေဲသာ @ိ#ငင်တံငွ ်ကျနး်မာေရးဆိ#ငရ်ာအသပိညာေပးမJ 

ေထာက်က+ပစxညး်များကိ# ဘာသာြခားစကားတတေ်ြမာကမ်J မYAသိ+များအတကွ ်ြမနမ်ာအစိ#းရအေန@Aင့ ်

လ#ပ်ေဆာငေ်ပးသင့သ်ည။် အမိတ်ငွး်အRကမး်ဖကမ်Jများ၊ စားနပ်ရကိTာြပတလ်ပ်မJများ@Aင့ ်က+းစက်ေရာဂါထနိး် 

ချcပ်ေရးအတကွ ်အများသံ#းစွ@ဲ ိ#ငေ်သာေနရာထိ#ငခ်ငး် လိ#အပ်ချကမ်ျားြမင့တ်ကလ်ာသည@်Aင့အ်မg ေဘးကငး် 

လံ#ြခcံမJအ@mရာယ ်ြမင့မ်ားစာွYAေိနသာ လ+အများစ#အတကွ ်အစိ#းရ၏တ#န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ချကမ်ျားမAာ ေ@Aးေကးွ 

Nပီး သတငး်ေပးမJ မလံ#မေလာက ်ြဖစေ်နပါသည။် ကိ#ယထ်+ကိ#ယထ် လ+မJေရးအဖွဲ[အစညး်များ အေန@Aင့လ်ညး် 



 

 

အစားအေသာက၊် လကေ်ဆးရနေ်ရခကွမ်ျား@Aင့ ်ပိ#းသတေ်ဆးရည ်လိ#အပ်ချကမ်ျားကိ# ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်

လတတ်ေလာအချိနပိ်#များစာွေပး၍အလ#ပ်လ#ပ်ေနRကရပါသည။် 
 
ြမနမ်ာစစတ်ပ်၏ ဤကဲသ့ိ# ့ အြပcအမ+များကိ# အတတိက် \ကမိဖ်နမ်ျားစာွRကcံခဲဘ့+းပါသည။် တိ#ငး်ြပညတ်ငွ ်

အကျပ်အတညး်Rကcံေတွ[ရတိ#ငး် ြမနမ်ာစစတ်ပ်၏တ#န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်ကမ်Jတိ#ငး်မAာ ကိ#ယက်ျင့သ်ကိTာလမး်yzနမ်J 

ကငး်မဲလ့gကY်AေိRကာငး် သာဓကများစာွYAပိါသည။် အဓကိကျေသာကစိxရပ်များကိ# ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည့ ်

အစား အRကငန်ာတရားေခါငး်ပါးေသာ ေခါငး်ေဆာငမ်Jြဖင့ ်လမိkာပါးနပ်စာွ ပရယိာယြ်ဖင့တ်#န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က ်

ေနသညက်ိ#သာေတွ[ ြမငေ်နရသည။် ၎ငး်တိ# ့ ဂ#ဏသ်တငး်ထခိိ#ကေ်စသညဟ်# ယ+ဆေသာ သတငး်ေဖာ်ြပချက ်

များကိ# တားဆးီပိတပ်ငေ်နမJများကလညး် စစတ်ပ်၏လကY်Aအိေြခအေနကိ# ကိ#ငတ်ယွေ်ဆာငရွ်ကေ်နမJ 

အေပ`ေဝဖနဆ်နး်စစစ်ရာြဖစေ်နသည။် အေရးေပ`အေြခအေနများအတငွး် လတွလ်ပ်မgတေသာသတငး်များ 

ရယ+@ိ#ငေ်ရးအတက်ွ စာနယဇ်ငး်များကိ# အကာအကယွေ်ပးသင့သ်ကဲသ့ိ# ့ ထခိိ#ကခ်စံားေနရေသာ ေဒသခလံ+ထ# 

၏အသကံိ# ထ#တ်ေဖာ်@ိ#ငေ်ရးအတကွ ်လ#ပ်ေဆာငေ်ပးသင့ပ်ါသည။် 
	
ကိ#ဗစ-်၁၉ ပျံ[ @Aံမ့Jတားဆးီေရး လ#ပ်ငနး်များလ#ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်မညသ်ည့အ်ရပ်သားများကိ#မg ချနလ်Aပ် မထား 

YAရိန ်လ+အ့ခငွ့အ်ေရးကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံ အေန@Aင့ ်ြမနမ်ာအစိ#းရ@Aင် ့စစတ်ပ်ကိ# ေတာငး်ဆိ#ပါသည။် 

က+းစက်ေရာဂါပျံ[ ပာွးေနသည့အ်ချိနမ်ျိcးတငွ ်၎ငး်တိ#အ့ေန@Aင့မ်Aနက်နa်ိ# းသားစာွ ြပညသ်+လ+ထ#ကိ# အကာအ 

ကယွေ်ပးလိ#ပါက ြမနမ်ာစစတ်ပ်အေန@Aင့ ်ရခိ#ငြ်ပညန်ယ@်Aင့ ်ချငး်ြပညန်ယအ်တငွး် အငတ်ာနက်သံ#းစွမဲJပိတ ်

ပငတ်ားဆးီြခငး်ကိ# ချကြ်ခငး်a#ပ်သမိး်ေပးရန@်Aင့ ်တ@ိ#ငင်လံံ#းပစခ်တ်တိ#ကခ်ိ#ကမ်J ရပ်စေဲရးေဆာငရွ်ကရ်န ်

သေဘာတ+လိ#ကေ်လျာရမည။် လ+မJက+ညကီယဆ်ယ်ေရးအဖွဲ[များအေန@Aင့ ်ေဘးကငး်လံ#ြခcံစာွ@Aင့ ်စိ#းရမိထ်တိ ်

လန ့မ်JမYA ိလ#ပ်ေဆာင@်ိ#ငေ်စရန ်က+ညေီထာကပံ်ေ့ပးရမည့အ်ြပင ်ကိ#ဗစ-်၁၉ @Aင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်သတငး်အ 

ချကအ်လကမ်ျားရYA@ိိ#ငရ်န ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် ြပညသ်+လ+ထ#အားလံ#း မျက@်Aာဖံ#း၊ လကပိ်#းသတေ်ဆး 

အပါအဝင ်တကိ#ယရ်ည ်ေရာဂါကာကယွေ်ရးပစxညး်များရYAရိန@်Aင့ ်လကေ်ဆးခကွမ်ျား@Aင့ ်တကိ#ယရ်ည ်(သိ#)့ 

အဖွဲ[လိ#က ်ကာကယွထ်နိး်ချcပ်ေရး ြပcလ#ပ်@ိ#ငရ်န ်ေနရာထိ#ငခ်ငး်ရYAေိရးအတကွေ်သချာစာွ ေဆာငရွ်ကေ်ပး 

ရန ်အစိ#းရ@Aင့ ်စစတ်ပ်ကိ# လ+အ့ခငွ့အ်ေရးမAတတ်မး်ကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံ မA  ေတာငး်ဆိ#ပါသည။် 
 
ကိ#ဗစ-်၁၉ က+းစက်ေရာဂါအပါအဝင ်အခကအ်ခအဲကျပ်အတညး်များကိ# ေကျာ်ြဖတ@်ိ#ငရ်န၊် အထ+းသြဖင့ ်

အလနွး်အမငး်ထခိိ#ကY်Aလယွေ်သာ လ+ထ#ကိ# အက+အညေီပးရနအ်တကွ ် ြမနမ်ာစစတ်ပ်၊ တိ#ငး်ရငး်သား 

လကန်ကက်ိ#ငအ်ဖွဲ [အစညး်များ@Aင့ ်အစိ#းရတိ# ့ လကတ်ွေဲဆာငရွ်က@်ိ#ငမ်Aသာ ြမနမ်ာြပညတ်ငွ ်Nငမိး်ချမး်ေရးရYA ိ

@ိ#ငမ်ညဟ်# လ+အ့ခငွ့အ်ေရးမAတတ်မး်ကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ@ိ#ငင်)ံမA ယံ#Rကညပ်ါသည။် ဤလ+ထ#တငွ ်အမျိcးသမးီ 

များ၊ ကေလးသ+ငယမ်ျား၊ သက\်ကးီရွယအ်ိ#များ၊ ပဋပိကTေRကာင့ ်အတငး်အကျပ်ေနရာေaz[ေြပာငး်ခရံသ+များ 

@Aင့ ်ဆကသ်ယွမ်Jခကခ်သဲည့ ်ေကျးလကေ်ဒသတငွေ်နထိ#ငသ်+များ ပါဝငပ်ါသည။် ဆငး်ရသဲားများ@Aင့ ်

ခွြဲခားပစပ်ယခ်ထံားရသ+များ၏ လိ#အပ်ချကမ်ျားကိ# ြဖည့ဆ်းီေပးရန ်ေမတm ာဂa#ဏာတရား ပိ#မိ#ထားYARိကရန ်

ကိ#ဗစ-်၁၉ ေရာဂါြဖစပ်ာွးမJအေြခအေနများက ကမBာ\ကးီကိ#ေတာငး်ဆိ#လိ#ကသ်ည။် ြမနမ်ာ@ိ#ငင်၏ံ 



 

 

တ#န ့ြ်ပနမ်JမAာလညး် |ခငး်ချက ်မဟ#တသ်လိ# လ+အ့ခငွ့အ်ေရးအေြခခဥံပေဒသများကိ# လိ#ကန်ာေစာင့ထ်နိး်ရန ်

ပျကက်ကွေ်သာ စစတ်ပ်@Aင့အ်စိ#းရကိ# သမိ#ငး်က သကည်iာစာွစရီငဆ်ံ#းြဖတလ်မိ့မ်ည ်မဟ#တေ်ပ။ 
 
မဒီယီာ ဆကသ်ယွမ်Jြပcလ#ပ်ရန ်- 
 
ေဒ#သကသ်ကေ်အာင ်(အနာဂတအ်လငး်တနး်ဆံ3မ5တ)်	

ဖ3နး် :	+၉၅ ၉၇၉၄၉၃၂၃၄၄ 
	
ေလးွပိ3းေစ (တအာငး်ေကျာငး်သားC5င် ့လEငယမ်ျားအစညး်အHံ3း)	

ဖ3နး် :		+၉၅ ၉၂၆၄၁၆၂၂၂၉ 

	
--		
ND-Burma ၏ အဖွဲ[ဝင ်၁၂ ဖွဲ [သည ်တိ#ငး်ရငး်သားများ၊ အမျိcးသမးီများ@Aင့ ်လငိစ်တိက်ွြဲပားသ+များအား 
ကိ#ယစ်ားြပcသည။် နစန်ာခဲ့သ+များ၏ တရားမgတမJ ရYAေိရးအတွက ်လ+အ့ခငွ့အ်ေရးချိcးေဖာကမ်Jများကိ# 
၂၀၀၄ ခ#@Aစ်မAစNပီး မAတတ်မး်တငေ်နသည့ ်အဖွဲ[အစညး်ြဖစသ်ည။် 

 
ကနွရ်ကတ်ငွ ်ေအာကပ်ါအဖွဲ[အစညး်များ ပါဝငသ်ည ်

 
အဖဲွ%ဝငမ်ျား 

၁။#ိ%ငင်ေံရးအကျ/းသားများက3ညေီစာင့ေ်89ာကေ်ရးအသငး် (ြမနမ်ာ#ိ%ငင်)ံ  

၂။ မနွြ်ပညလ်3အ့ခငွ့အ်ေရးေဖာငေ်ဒး89ငး် 

၃။ကချငအ်မျိGးသမီးများအစညး်အHံ%း -ထိ%ငး်#ိ%ငင် ံ

၄။တအာငး်အမျိGးသမီးအဖဲွNအစညး် 

၅။တအာငး်ေကျာငး်သား#9င် ့လ3ငယမ်ျားအစညး်အHံ%း 

၆။ထားဝယ ်အမျိGးသမီးသမဂT 

၇။လ3အ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွြ်မVင့တ်ငသ်3များအဖဲွN  

၈။ရခိ%ငြ်ပညလ်ံ%းဆိ%ငရ်ာေကျာငး်သား#9င့လ်3ငယမ်ျားအစညး်အHံ%း  

၉။အနာဂါတအ်လငး်တနး်ဆံ%မ9တ ်

 
ဆကစ်ပ်အဖဲွ%ဝငမ်ျား 

၁။ချငး်လ3အ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွN 

၂။ပအိ%ဝ်းလ3ငယမ်ျားအစညး်အHံ%း 

၃။ပဲခ3း အေ89 N - ယခင ်#ိ%ငင်ေံရးအကျ/းသားေဟာငး်များကနွရ်က ်

၄။ ေ89 Nေြပး အသ ံ

 


