ကုလသမဂ္ဂလံုခခံြုံရရေးရကောင်စီ၏ မမန်မောနုင်ငံဆုင်ရော သတင်ေးထုတမ် ြန်ချက်
ကုလသမဂ္ဂလံုခ ံြုံရ ေးရကောင်စီအဖွွဲ့ဝင်မ ောေးသည် မမန်မောနုင်ငံတစ်ဝှမေး် တွင် ဆက်လက်မဖစ်ရ ေါ်ရန သည်
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က် င်ေး

စုေး မ် ူ န်လ က် ှရကကောင်ေး
တ
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ထုတ်ရဖော်ရမ ောကကောေး

သ
် ောေးမ ောေး၏

ရ

ါ

ေးကင်ေးလံုခ ံြုံရ ေး

သည်။
အတွက်

ရဆောင် ွက်ရ ေး န် တုက်တွန်ေး ါသည်။
ကုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်ရဆေးမ ောေးအောေး ရ
ထုေးနှံရ ေးနုင်ရ ေးနှင်

ေးကင်ေးလံုခ ံြုံစွောမဖင် အဆီေးအတောေးတစ်စံုတစ် ော မ ှ

မဖန်ရဝရ ေးနုင်ရ ေးအတွက်

ရဆောင် ွက်ရ ေး န်အ ါအဝင်

သောတူညီမျှ

မမန်မော

နုင်ငံ ှ

က န်ေးမောရ ေးနှင် လူသောေး င်ေးစောနာရထောက်ထောေးမှုဆင
ု ် ော အရမ အရနမ ောေး တေးု တက်ရကောင်ေး မွနရ
် အောင်
လု ်ရဆောင် န် အရ ေးကကီေးရကကောင်ေး လံုခ ံြုံရ ေးရကောင်စီအဖွွဲ့ဝင်မ ောေးက အရလေးထောေး ရမ ော ကကောေး
လုအ ်ရနသူမ ောေးအောေးလံုေးအတွက်
ရ

ေးကင်ေးလံုခ ံြုံစွောမဖင်

လူသောေး င်ေးစောနာရထောက်ထောေးမှု

အဆီေးအတောေးတစ်စံုတစ် ောမ ှ

လူသောေး င်ေးစောနာရထောက်ထောေးမှုလု ်ငန်ေး
ရ

ေးအနတ ောယ်ကင်ေး ှင်ေးရ ေးနှင်

တက
ု ်တန
ွ ်ေး ါသည်။

အကူအညီမ ောေး

အမ ည်အဝ

လု ်ရဆောင်သူမ ောေးနှင်

လံုခ ံြုံရ ေးအတွက်

ကောကွယ်ရဆေးမ ောေးကု

အောေး

ရ ေးအ ် ွင်မ ြုံ န်နှင်

က န်ေးမောရ ေးဝန်ထမ်ေးမ ောေး၏

အမ ည်အဝကောကွယ်ရစောင်ရ ှောက်မှု

မ ည်သူအောေးလံုေး

ါသည်။

လက်လှမ်ေးမီ

ှနင
ု ်ရအောင်

ွက်ရ ေးသင်ရကကောင်ေး အရလေးအနက် ရမ ောကကောေးထောေးပ ီေး ကုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်ရဆေးမ ောေး

ှနုင်

ရ ေး န်
ရဆောင်
န်နှင်

အမမန်ဆံုေးထုေးနှံရ ေးနုင် န် နုင်ငံတကောမှ ယ ုထက် ု၍ ံ ေးု ကူညရ
ီ ေး န်ကုလည်ေး တုက်တွန်ေး ါသည်။
လံုခ ံြုံရ ေးရကောင်စီအဖွွဲ့ဝင်မ ောေးက

မမန်မောမ ည်သူမ ောေး၏

အက ြုံေးစီေး ွောေးနှင်

လု ်ငန်ေးမ ောေးအတွက် ပငမ်ေး မ်ေးစွော အရမဖ ောှ နုင်ရ ေးတွင်
သရ

ောရဆောင်ရသော

ရမ ောကကောေး

အ န်ေးကဏ္ဍကုလည်ေး

အသက်ရမွေးဝမ်ေးရက ောင်ေးမှု

ါဝင်ကူညီရ ေးနုင်သည် အောဆီယံ၏ အမ ြုံ

အမ ည်အဝရထောက် ံအောေးရ ေးရကကောင်ေး

ါသည်။ လံုခ ံြုံရကောင်စီအဖွွဲ့ဝင်မ ောေးက အောဆီယံ၏ အ က်ငါေး က် ါ
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ံုသရ

ောတူညီ

က်ကု အမမန်ဆံုေးနှင် အမ ည်အဝ အရကောင်အထည်ရဖော် န် ထ ်မံတုက်တွန်ေး ါသည်။ ၎င်ေးတုက
အောဆီယအ
ံ ထူေးကုယစ
် ောေးလှယ်အောေး
အရနမဖင်

ရထောက် ံအောေးရ ေးရကကောင်ေးနှင်

သက်ဆုင်သူမ ောေးအောေးလံုေးနှင်

ရတွွဲ့ဆံု၍

အောဆီယံအထူေးကုယစ
် ောေးလှယ်

အမ န်အလှန်ရဆွေးရနွေးညနှုင်ေးမှု

လု ်ငန်ေးစဉ်

စတင်နုင်ရ ေးနှင် အောဆီယံမှ လူသောေး င်ေးစောနာရထောက်ထောေးမှုအကူအညီမ ောေး ရ ေးအ ်နုင်ရ ေး အတွက်
ကကောေးဝင်ရစစ ်ဖ န်ရမဖရ ေးနုင် န် မမန်မောနုင်ငံသု အမမန်ဆံုေး သွောေးရ ောက်နုင်လမ်မည်ဟု ရမျှော်လင်ရကကောင်ေး
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် ောေးလှယ်နှင်

အောဆီယံကကောေး တစ်ဦေးကုတစ်ဦေး အမ န်အလှန် အောေးမဖည်ကူညီ၍ ကကြုံေး မ်ေး အောေးထုတ်ကက န်ကုလည်ေး
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ွ ်ေးအောေးရ ေး ါသည်။

မကကောမီက

မဖစ်ရ ေါ်ရမ ောင်ေးလမှုမ ောေးသည်
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ောဆနဒအရလျှောက်

အထူေးကကီေးမောေးရသော

စန်ရ ေါ်မှုမ ောေး

မဖစ်ရ ေါ်မည်ကု စုေး မ်ရကကောင်ေး ထ ်မံရမ ောကကောေး ါသည်။
လံုခ ံြုံရ ေးရကောင်စီအဖွွဲ့ဝင်မ ောေးက မမန်မောမ ည်သူမ ောေးနှင် မမန်မောနုင်ငံ၏ ဒီမုကရ စီအသွင်ကူေး ရမ ောင်ေးမှု၊
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အ ြုံ ်အမ ောအောဏော င
ု ်မ၊ှု

နင
ု ်ငံရ ေး

တည်တံ ုင်ပမမှုနင
ှ ် ရ ါင်ေးစည်ေးညီညွတရ
် ေးတအတွ
ု
က်

သီေးမ ောေးလွတ်လ ်မှု၊
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သနနဋ္ဌောန်အောေး ထ ်ရလောင်ေးအတည်မ ြုံရမ ောကကောေး ါသည်။
လံုခ ံြုံရ ေးရကောင်စီအဖွွဲ့ဝင်မ ောေးက ရဖရဖေါ်ဝါ ီလ (၄)
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အက ြုံေးစီေး ွောေးအတွက်
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