EEOP ကာလရွညေ
္ စာင့္ၾကည့္သမ
ူ ာ ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခမ
ံ ာ ၏ ေရပ ေကာက္္အ
ပြဲ ၾကိဳကာလ သံု သ္္မႈ အစီရင္ခလ
ံ ာႊ
၂၀၁၅ခုနစ္၊ ်ားႏုင္၀င္ဘာလ (၅) ရက္
ျ္ည္နယ္်ားႏွင့္တုင္

တာ၀န္ခံမ ာ ်ားႏွင့္

ကာလရွည္

ေစာင့္ၾကည္သူမ ာ က

၄င္ တု.၏ေဒသမ ာ ၊

ရ္္ရပာမ ာ တပင္ျဖစ္္ပာ ေနေသာ

ေရပ ေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္မ ာ ကု ေစာင့္ၾကည့္ျခင္ ၊ အစု ရတာ၀န္ရသူ
ွ မ ာ ်ားႏွင့္ ်ားႏုင္ငံေရ ္ါတီ မ ာ ကုေတပ.ဆံုေမ ျမန္ ျခင္ ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္
ေရပ ေကာက္္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္သူမ ာ ်ားႏွင့္

မြဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာ အာ

ေတပ႕ဆံုေမ ျမန္ ေစာင့္ၾကည့္လ က္ရွ္ါသည္။

ေရပ ေကာက္္ပမ
ြဲ က င္ ္မီ

တ္တ္အလုတပင္ ျမန္မာ်ားႏုင္ငံတ၀ွမ္ ရွ ၂၀၁၅ ေရပ ေကာက္္ပြဲ အေျခအေနကု ္ုမုနက္ရွုင္ စပာ သေဘာေ္ါက္နာ လည္ေစရန္ EEOP အဖပ.ြဲ မွ
ျ္ည္နယ္်ားႏွင့္တုင္

တာ၀န္ခံမ ာ ်ားႏွင့္

ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည္သူမ ာ ၏

သေဘာထာ အျမင္ကု

ေကာက္ယူျ္ီ

ေအာက္္ါအတုင္

အက ဥ္ ခ ိဳ္္ စုစည္ တင္ျ္လုက္္ါသည္။
မြဲဆယ
ပ စ
္ ည္ ရံု ေရ အေျခအေန
၁) ်ားႏုင္ငံေရ ္ါတီမ ာ အာ လံု လပတ္လ္္စပာ ေဟာေျ္ာစုစည္ ခပင့္ ၊ ္ါတီ၀င္အင္အာ စုေဆာင္ ခပင့္ ်ားႏွင့္ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု ခပင့္ မ ာ ရွ္ါသလာ ။
100

91

80
60
40
20

6

3

no

no response

0
yes

၉၁ % ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ က ်ားႏုင္ငံေရ ္ါတီမ ာ အေနျဖင့္
်ားႏွင့်ားႏ
္ ႈင္ ယွဥ္လွ င္

ျဖစ္စဥ္အမ ာ စုတပင္

ျ္ီ ခြဲ့ေသာေရပ ေကာက္္မ
ပြဲ ာ ( ၂၀၁၀ ခု်ားႏွစ္ ၊ ၂၀၁၂ ခု်ားႏွစ္ )

လပတ္လ္္စပာမြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု ်ားႏုင္ေသာ္လည္

၆ % ေသာေစာင့္ၾကည့္ သူမ ာ က ္ါတီမ ာ ၏

မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈ အခ ိဳ.ေနရာမ ာ တပင္ အေ်ားႏွာင့္အယွက္မ ာ ၊ျခမ္ ေျခာက္မႈမ ာ ရွေနသည္ဟု ဆု္ါသည္။

၂ ) မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈမ ာ သည္ ျငမ္ ျငမ္ ခ မ္ ခ မ္ ်ားႏွင့္ မ ွမွ တတ ၇ွိွရြဲ.လာ ။
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၇ွိ၃% ေသာေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ က မြဲဆ်ားႏၵနယ္မ ာ စပာတပင္ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈမ ာ သည္ ၾကီ မာ ေသာျ္သနာမ ာ မရွဟုဆုေသာ္လည္ ၂၃%
ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ ကမူ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈမ ာ တပင္ ျ္သနာမ ာ ရွေနသည္ဟု ဆု္ါသည္။ မြဲဆ်ားႏၵ၇ွိွႈင္မ ာ ကု ေမ ျမန္ ထာ ေသာ
အစီရင္ခံစာတပင္လည္ အလာ တူ စု ရမ္မႈမ ာ ရွေနသည္ကု ေတပ.ရ္ါသည္။

၃) ်ားႏု္င္ငံေရ ္ါတီတစ္ခုခုအတပက္ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈကု ေထာက္္ံ့ေ္ ၇ွိန္ ်ားႏုင္ငံ္ုင္အရင္ အျမစ္မ ာ ကု မမ ွတစပာသံု စပျြဲ ခင္ ရွ္ါသလာ ။
70
58

60
50
41
40
30
20
10

1
0
yes

no

no response

၅၈ % ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ က မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈမ ာ တပင္ ္ါတီတစ္ခုခုက ်ားႏုင္ငံ္ုင္အရင္ အျမစ္မ ာ ကု သံု စပျြဲ ခင္ မရွ ္ါဟုဆုေသာ္
လည္ ၄၁% ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ ကမူ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မ ာ တပင္ ်ားႏုင္ငံ္ုင္အရင္ အျမစ္မ ာ ကု သံု စပသ
ြဲ ည္ဟု ဆု္ါသည္ (ဥ္မာ အစု ရ စီမံကန္ မ ာ ကု ္ါတီ လွွဴဒါန္ မႈအသပင္ ျ္ိဳမူျခင္ )။
၄) သင့္ေဒသတပင္ ်ားႏုင္ငံေရ ္ါတီတစ္ခုခု ( သု.) ကုယ္စာ လွယ္ေလာင္ တစ္ဦ ဦ က ေငပေၾက လက္ေဆာင္ ္စၥည္ မ ာ ေ္ ျ္ီ
မြဲ၀ယ္မႈမ ာ ရွ္ါသလာ ။
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၅၅% ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ က မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈမ ာ တပင္ ကုယ္စာ လွယ္ေလာင္ တစ္ဦ ဦ က ေငပေၾက လက္ေဆာင္ ္စၥည္ မ ာ
ေ္ ျ္ီ

မြဲ၀ယ္သည့္ သေဘာေဆာင္ေသာ အျ္ိဳအမူမ ာ ရွသည္ဟု ဆုျ္ီ ၃၅ % ကမူ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု မႈမ ာ တပင္ မြဲ၀ယ္သည့္ သေဘာ

ေဆာင္ေသာ အျ္ိဳအမူမ ာ မရွ္ဟု ဆုကာ ၁၀ % ကမူ ေျဖၾကာ ျခင္ မရွ္ါ။

၅) ္ါတီ၊ ကုယ္စာ လွယ္ေလာင္ ေတပက မြဲဆ်ားႏၵရွင္ေတပကု လႊမ္ မု ၊ခ ယ္လွယ္ဖု႕အၾကမ္ ဖက္မႈေတပ ျခမ္ ေျခာက္မႈေတပ လု္္လာ ။
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ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ ၏ ၆၇ွိ% က ျခမ္ ေျခာက္မႈ အၾကမ္ ဖက္မႈမ ာ မ၇ွိွဟု ဆုေသာ္လည္

no response

၂၉% ကမူ ျခမ္ ေျခာက္၊ အၾကမ္ ဖက္မႈ

မ ာ ရွေနသည္ဟု အစီရင္ခံ္ါသည္ ။

၆) သာမန္်ားႏုင္ငံသာ ေတပအေနျဖင့္ လပတ္လ္္စပာ စုေ၀ ခပင့၊္ ေဟာေျ္ာခပင့၊္ လႈ္္ရွာ ေဆာင္ရက
ပ ္ခပင့္မ ာ ရွ္ါသလာ ။
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မြဲ၀ယ္ျခင္ ၊ျခမ္ ေျခာက္ အၾကမ္ ဖက္မႈ စသည့္အခ က္မ ာ အေ္ၚ မြဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာ က စု ရမ္မႈမ ာ ရွေနေသာ္လည္ အမ ာ စုကမူ လပတ္လ္္စပာ
စုေ၀ ခပင့၊္ ေဟာေျ္ာခပင့၊္ လႈ္္ရာွ ေဆာင္ရပက္ခပင့မ
္ ာ ရွသည္ဟု ဆု္ါသည္။

၇ွိ) လံုျခံိဳေရ အေျခအေနေတပက လပတ္လ္္ၿ္ီ တရာ မွ တတြဲ့ ေရပ ေကာက္္အ
ပြဲ တပက္ အေထာက္အကူျ္ိဳလာ ။
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ေစာင့္ၾကည့္သူအမ ာ စု ၅၅% က ေရပ ေကာက္္ျပြဲ ဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံု အတပက္ လံုျခံိဳေရ အေျခအေန ေကာင္ မပန္သည္ ဟုဆုေသာ္လည္
၃၈% ကမူ လပတ္လ္္ၿ္ီ တရာ မွ တေသာ ေရပ ေကာက္္ျပြဲ ဖစ္ရန္ လံုျခံိဳေရ အ္ုင္ တပင္ စု ရမ္မႈမ ာ ရွေနဆြဲဟုအစီရင္ခံ္ါသည္။
မြဲဆ်ားႏၵရင
ွ ္
္ ညာေ္ ျခင္

၈)

ျ္ည္သူေတပဟာ

ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ န႔မွာ

(ျ္ည့္စံုတြဲ့သတင္ အခ က္လက္မွ

တဆင့္)မွန္ကန္ေကာင္ မပန္တြဲ့

လု္္်ားႏုင္ရန္္ါတီေတပ ကုယ္စာ လွယ္ေလာင္ ေတပရြဲ႕ ရ္္တည္ခ က္ မူ၀ါဒေတပန႔္
ြဲ တ္သက္ၿ္ီ

ေရပ ျခယ္မႈေတပ

လံုေလာက္တြဲ့ သတင္ အခ က္လက္ရွ

္ါသလာ ။
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မြဲဆ်ားႏၵရွင္ ၃၅ % ကသာလွ င္ ္ါတီမ ာ

no

ကုယ္စာ လွယ္ေလာင္ မ ာ ်ားႏွင့္္တ္သက္ၿ္ီ

no response

လံုေလာက္ေသာသတင္ အခ က္အလက္မ ာ

ရရွသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ က ယံုၾကည္ၿ္ီ (၃)္ံု (၂)္ံုခန္႔ ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာ ၆၁% ကမူ လံုေလာက္ေသာ သတင္ အခ က္လက္
ရရွသည္ဟု မထင္ေၾကာင္ အစီရင္ခံ္ါသည္။

၉)

ျ္ည္သူေတပဟာ

ေရပ ေကာက္္ပြဲ

လု္္ငန္ စဥ္ေတပမွာ

ထေရာက္စပာ္ူ ေ္ါင္ ္ါ၀င္်ားႏုင္ရန္

ေရပ ေကာက္္်ားႏ
ပြဲ ွင့္္တ္သက္ၿ္ီ

လံုေလာက္တြဲ့ ဗဟုသုတမ ာ ရွ္ါသလာ ။ (စာရင္ သပင္ ျခင္ ၊ ေစာဒက တက္တုင္ၾကာ ျခင္ ၊ မြဲေ္ ျခင္ စသည္တု႕ကု ဘယ္ေနရာ
ဘယ္အခ န္တပင္ျ္ိဳလ္
ု ္ရမည္ စသည္ျဖင့္)
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မြဲဆ်ားႏၵရွင္္ညာေ္ ျခင္ သည္ အခ ိဳ႕ေနရာေဒသမ ာ တပင္ ထေရာက္မႈမရွသည့္အတပက္ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ န႕ မြဲေ္ ရာတပင္
ရႈ္္ေထပ မႈ (အဆင္မေျ္မႈ)မ ာ ျဖစ္္ပာ ်ားႏုင္္ါသည္။

၁၀) မြဲဆ်ားႏၵရွင္အမ ာ စု မြဲေ္ ်ားႏုင္ရန္မြဲစာရင္ ထြဲထည့္သပင္ ျခင္ ခံရ္ါသလာ ။
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ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ ကု ေမ ျမန္ ျခင္ ျ္ိဳလု္္ခ န္တပင္ ၂၉% ေသာမြဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာ က မြဲစာရင္ ္ါရွျခင္ မရွဟု တင္ျ္ၾက္ါသည္။

၁၁.လူနည္ စုအု္္စုမ ာ အေနျဖင့္ မြဲဆ်ားႏၵရွင္စာရင္ သပင္ မႈတပင္ အခက္ခြဲႀကံိဳရမႈ တရာ မွ တမႈမရွမႈ တာ ျမစ္ခံရမႈမ ာ ရွ္ါသလာ ။
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လူနည္ စုမ ာ ်ားႏွင့အ
္ ္ယ္ခံအု္္စမ
ု ာ ၏ ၂၉% သည္ မြဲစာရင္ သပင္ မႈတပင္ အခက္ခြဲ်ားႏွင့္ အတာ အဆီ မ ာ ရွသည္ဟု တင္ျ္ၾကသည္။
၎တု႔သည္ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ န႔တပင္ မြဲေ္ ခပင့္ အခပင့အ
္ ေရ ဆံု ႐ွံႈးွံႈ ၿ္ီ ေနာင္ျဖစ္ေ္ၚလာမည့္အစု ရသစ္တပင္လည္ အေမ့ေလ ာ့ခံမ ာ
ျဖစ္သပာ ်ားႏုင္သည္။

၁၂. ေရပ ေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ ေရပ ေကာက္္ျပြဲ ္ိဳလု္္်ားႏုင္ရန္ ေကာင္ မပန္စပာ ဖပြဲ ့စည္ ေလ့က င့္ေ္ ထာ သူမ ာ ျဖစ္္ါသလာ ။
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ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္သူမ ာ မွ ျ္ည္ေထာင္စုေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္မွ ေဆာင္ရပက္ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရွင္္ညာေ္ ျခင္ သည္ အာ နည္
သည္ဟုတင္ျ္ခြဲ့ၾကၿ္ီ ထုနည္ တူစပာ ေဒသဆုင္ရာေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အာ သင္တန္ ေ္ ရာတပင္လည္ ထေရာက္မႈမရွဟု တင္ျ္ၾက
သည္။ အကယ္၍ ထုတင္ျ္ခ က္မ ာ သည္ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ န႕အာ ထင္ဟ္္္ါက ထုထေရာက္မႈနည္ ္ါ ေသာ ေကာ္မရွင္၀န္ထမ္ မ ာ
ေၾကာင့္ ေရပ ေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္ရႈ္္ေထပ မႈမ ာ ျဖစ္ေ္ၚ်ားႏုင္ၿ္ီ မြဲေ္ မႈျဖစ္စဥ္အာ ထခုက္်ားႏုင္သည္။

၁၃. ေဒသဆုင္ရာ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္ ေရပ ေကာက္္ျပြဲ ္ိဳလု္္်ားႏုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာေထာက္္ံ့မွႈ၊ ္စၥည္ ္စၥယမ ာ
ရရွ္ါသလာ ။
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ထက္၀က္ေသာေစာင့္ၾကည့္သူ (၅၀%)က ေဒသဆုင္ရာ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္ ေရပ ေကာက္္ျပြဲ ္ိဳလု္္်ားႏုင္ရန္ ္စၥည္ ္စၥယ
မ ာ ရရွသည္ဟု တင္ျ္သည္။

၁၄. ေရပ ေကာက္္ပလ
ြဲ ု္္ငန္ စဥ္မ ာ အာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္ ဘက္လုက္မႈကင္ သည့္
အဖပ႕ြဲ အစည္ အျဖစ္ မြဲဆ်ားႏၵရွင္မ ာ က သတ္မွတ္ၾက္ါသလာ ။
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ေစာင့္ၾကည့္သူ (၃၅%)က ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္ကု ဘက္လုက္မႈကင္ သည့္အဖပ႕ြဲ ဟု မသတ္မွတ္ၾကဟု တင္ျ္သည္။

ေရပ ေကာက္္ပြဲ ္ညာေ္ ေရ ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရ မတ္ဖက္မ ာ (EEOP)
ေရပ ေကာက္္ပြဲ ္ညာေ္ ေရ ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရ မတ္ဖက္မ ာ (Election Education and Observation Partners – EEOP)
အဖပ႕ြဲ သည္ ျ္ည္နယ္်ားႏွင့္ တုင္ ေဒသႀကီ အာ လံု မွ ္ါတီစက
ပြဲ င္ ၿ္ီ ၊ သီ ျခာ လပတ္လ္္သည့္ အဖပ႕ြဲ ဝင္ ( ၂၃ ) ဖပ႕ြဲ ္ါဝင္ဖ႕ပြဲ စည္ ထာ ေသာ
မြဲဆ်ားႏၵရွင္ ္ညာေ္ ေရ ်ားႏွင့္ ေရပ ေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရ ဆုင္ရာ ္ူ ေ္ါင္ အဖပ႕ြဲ ျဖစ္သည္။ EEOP အဖပ႕ြဲ သည္ ၂၀၁၃ ခု်ားႏွစ္
မတ္လတပင္ စတင္ဖပ႕ြဲ စည္ ခြဲ့ၿ္ီ ၊ အဖပ႕ြဲ ဝင္မ ာ မွာ - New Myanmar Foundation (NMF), Democratic Force (DF), Rural
Development Network (RDN), Metta Campaign, Wisdom Banner, NweOo Foundation, PwintPhyu Observer Group,
Magwe Observer Network, Social Actors’ Group, Youth Development Network , Paungde Observer Group, Pyay
Observer Group (FPSS), Green Network, Rhododendron Indigenous Development (RID) Association, Tedim Youth
Fellowship (TYF), KRDO, Cherry Image, Kyaukmae Development Network, Kayan Women Organization (KWO), Top
Youth, Bilin Observer Group, Wunlark Development Foundation ်ားႏွင့္ Public Welfare Network အဖပ႕ြဲ တု႔ ျဖစ္ၾကသည္။
EEOP

အဖပ႕ြဲ သည္

တရာ ဝင္ေရပ ေကာက္္က
ပြဲ ာလမတုင္မွီ

အေစာ္ုင္ ကတည္ ကစၿ္ီ

ျ္ည္သူ႔နီတ

္ညာေရ ်ားႏွင့္

မြဲဆ်ားႏၵရွင္

္ညာေ္ ေရ သင္တန္ မ ာ ကု ်ားႏုင္ငံအ်ားႏံွ႔္ု႔ခ ေ္ ခြဲ့သည့္အျ္င္၊ မြဲဆ်ားႏၵရွင္ စာရင္ သပင္ ျခင္ ်ားႏွင့္ မြဲဆယ
ပ ္စည္ ရံု ျခင္ ကာလမ ာ ကုလည္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါ သည္။ EEOP အဖပ႕ြဲ သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ က ာ ၆၈% ်ားႏွင့္ မ ၃၂%၊ စုစုေ္ါင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (
၁၅၀၀ ) ေက ာ္အာ တရာ ဝင္အသအမွတ္ျ္ိဳမႈ ေလွ ာက္ထာ ခြဲ့ၿ္ီ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၁၀၀ ) ေက ာ္မွ မြဲရံုမ ာ အာ ေရပ ေကာက္္ေ
ပြဲ န႔ (်ားႏုဝင္ဘာ ၈
ရက္ေန႔) တပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသပာ မည္ ျဖစ္္ါသည္။ ဤေစာင့္ၾကည့္မႈသည္ အဖပ႕ြဲ ဝင္အခ ိဳ႕အတပက္ ေရပ ေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ ္ထမဦ ဆံု
္ါဝင္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္ ၊ အျခာ ္ူ ေ္ါင္ ္ါဝင္သူမ ာ မွာ ၂၀၁၀ ေရပ ေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ ေစာင့္ၾကည့္ခြဲ့ၿ္ီ ၊ ၂၀၁၂ ၾကာ ျဖတ္ေရပ ေကာက္္ပတ
ြဲ ပင္
မြဲဆ်ားႏၵရွင္

္ညာေ္ ေရ လု္္ငန္ မ ာ ကု

အဖပ႕ြဲ ဝင္မ ာ သည္

ေဆာင္ရပက္ခြဲ့သည့္အျ္င္

အေတပ႕အၾကံိဳမ ာ စပာရွသည့္အျ္င္

၄င္ ၾကာ ျဖတ္ေရပ ေကာက္္အ
ပြဲ ာ

ျမန္မာ်ားႏုင္င၏
ံ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။

ဒီမကေရစီ
ု
အေျ္ာင္ အလြဲအေ္ၚ

ေကာင္ မပန္သည့္

စတ္ဆ်ားႏၵအျ္ည့္အ၀ ရွ္ါသည္။ ထု႔အျ္င္ EEOP အဖပ႕ြဲ သည္ အာရွဆုင္ရာ လပတ္လ္္ေသာ ေရပ ေကာက္္မ
ပြဲ ာ ဆုင္ရာ အာရွကပန္ယက္
(Asian Network for Free Elections – ANFREL) အဖပ႕ြဲ ်ားႏွင့္ ခုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရ ရွေသာ္လည္ ၊ ်ားႏုင္ငံတကာအေထာက္အ္ံ့မ ာ ျဖင့္
ေထာက္္ံ့၊ တည္ေထာင္ခြဲ့ေသာ အျခာ အဖပ႕ြဲ အစည္ မ ာ ်ားႏွင့္မတူ္ြဲ၊ အဖပ႕ြဲ ဝင္မ ာ ကုယ္တုင္ ေထာက္္ံ့ဖ႕ပြဲ စည္ ထာ ေသာ အဖပ႕ြဲ ျဖစ္သည္။
ေရပ ေကာက္္ပြဲ ္ညာေ္ ေရ ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရ မတ္ဖက္အဖပ႕ြဲ မ ာ (EEOP) အာ ဆက္သယ
ပ ရ
္ န္
ဆက္သပယ္ရန္ ္ုဂိဳလ္ -

ျမန်ားႏၵာသင္ (အမႈေဆာင္ ဒါရုက္တာ)

လ္္စာ -

အမွတ္ (၂၆၁)၊ ္ထမထ္္ (ဘယ္)၊ မဟာဗ်ားႏၶိဳလ္န္ ျခံလမ္ (အေ္ၚဘေလာက္)၊ ေက ာက္တံတာ ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

တယ္လီဖုန္ -

Phone/Fax: (+95) 01-256 040, Hotline: (+95) 09 3080 5503, (+95) 099 6102 1161,
SMS: (+95) 09 787878 507,
Info: (+95) 097 8254 9231
Other: (+95) 9 3222 1313, (+95) 9 250 60 8775

အီ ေမ လ္ -

contact@eeop.org, new.myanmar.foundation@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုက္ဒ္ -

www.eeop.org

