
COVID-19 ကပ်ဘ ေးကာလအတငွေ်း မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုေးရ အပါအဝင ်သက်ဆ ိုငသ်ြူ ာေးအာေးလံိုေးက အဘရေးဘပေါ် 

အလ ငအ်မြန် အဘလေးထာေး ဘဆာငရွ်က်ဘပေးရန်အတကွ် အရပ် က်အဖွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေး/ ကွန်ရကြ် ာေး၏ 

တ ိုက်တနွ်ေးန  ေးဘဆာ်ခ က်  

 

           ၂၈ - ၅ - ၂၀၂၀ 

 

ကမ္ဘာနငှ ့်အဝှမ့္််း လက့်ရှှိ ဖြစ့်ပ ေါ်ပေပ ာ COVID-19 က ့်ပ ်းကာလတွင့် ဖမ္ေ့်မ္ာနှိိုင့်င ံည့်လည့််း 

ကျေ့််းမ္ာပ ်း၊ နှိိုင့်ငပံ ်းနငှ ့် လူမ္ှုစ ်း ွာ်းပ ်း အ က့် က့်မှ္ ထှိခှိိုက့်ခံစာ်းပေ  ါ ည့်။ COVID-19 

က ့်ပ ်း ထှိခှိိုက့် ခံစာ်းပေ မ္ှု ည့် ပ ရှည့်ဆက့် ာွ်းမ္ည ့် အပဖခအပေဖြစ့်ပ ကာင့််း ပတွွေ့ ဖမ္င့် ှိရှှိ 

ပေ  ါ ည့်။ ယင့််းအပဖခအပေတွင့် ဖမ္ေ့်မ္ာ  အ  ့် က့် အြွ ွေ့အစည့််းမ္ျာ်းနငှ ့် ကွေ့် က့်မ္ျာ်း အချှိ ွေ့တှိို    ည့် 

၂၉ - ၄ -၂၀၂၀  က့်ပေ  နငှ ့် ၁၉ - ၅ -၂၀၂၀  က့်ပေ  တှိို  တွင့် online ဖြင ့် ပတွွေ့ဆံိုကာ COVID-19 

က ့်ပ ်းနငှ ့်  တ့် က့်၍ မ္ဟာဗျျူဟာကျစွာ ချှိတ့်ဆက့် တံို  ဖ ေ့် ပဆာင့် ွက့် ွာ်းနှိိုင့်ပ ်း ပဆွ်းပန်ွး 

ည ှိနှုှိင့််းခ   က ါ ည့်။ ယင့််းပတွွေ့ဆံို ပဆွ်းပန်ွးမ္ှုမ္ျာ်းမှ္ပေ၍ COVID-19 က ့်ပ ်းကာလတစ့်ပလ ာက့် 

လံို်းအတွက့် အ  ့် က့်အြွ ွေ့အစည့််းမ္ျာ်း၏ မ္ဟာဗျျူဟာကျစွာ ချှိတ့်ဆက့်တံို  ဖ ေ့် ပဆာင့် ွက့် ွာ်း မ္ည ့် 

  ့်တည့်ချက့် (manifesto) ထိုတ့်ဖ ေ့် ွာ်း ေ့် ရှှိ ါ ည့်။ ထှိို  ့်တည့်ချက့်အာ်း ထိုတ့်ဖ ေ့် ေ့် 

အချှိေ့်အတှိိုင့််းအတာ တစ့်ခိုထှိ ယူကာ ဖ င့်ဆင့်ပေစဉ် ဖြစ့်ပ ာ့်လည့််း အချှိ ွေ့ပ ာ ကှိစစ  ့်မ္ျာ်း ည့် 

ချက့်ချင့််း အပ ်းပ ေါ် တံို  ဖ ေ့်ပဆာင့် ွက့် ေ့် လှိိုပေပ ာကှိစစ  ့်မ္ျာ်း ဖြစ့်ပေ ည့်ကှိို ပတွွေ့  ါ ည့်။  

 ှိို  ဖြစ့် ါ၍ ပအာက့်ပြာ့်ဖ  ါ  ါဝင့်လက့်မှ္တ့်ပ ်းထှိို်း ပထာက့်ခံမ္ှုဖ  ပ ာ အ  ့် က့် အြွ ွေ့ 

အစည့််း/ ကွေ့် က့်မ္ျာ်းအပေဖြင ့် ပအာက့် ါ အပ ်းပ ေါ် ပဆာင့် ွက့် ေ့် တှိိုက့်တွေ့််းနှုှိ်းပဆာ့်ချက့်မ္ျာ်း ကှိို  

ဖမ္ေ့်မ္ာနှိိုင့်ငအံစှိို်း အ ါအဝင့်  က့်ဆှိိုင့် ူမ္ျာ်းအာ်းလံို်းက အလျင့်အဖမ္ေ့် အပလ်းထာ်း တံို  ဖ ေ့် 

ပဆာင့် ွက့်ပ ်း ေ့် တှိိုက့်တွေ့််း ပတာင့််းဆှိို ါ ည့်။ 

 

အဘရေးဘပေါ်ဘဆာငရွ်က်ရန် တ ိုက်တန်ွေးန  ေးဘဆာ်ခ က်ြ ာေး 

၁။ တှိိုက့် ွ မ္ျာ်းကှိို ဖမ္ေ့်မ္ာနှိိုင့်င၏ံ ပေ ာအာ်းလံို်းတွင့် ခခင့််းချက့်မ္ရှှိ   ့်တေ  ့် ေ့်။ 

 



၂။ စစ့်ပ ်း င ့်ဖ ည့် ူလူထိုနငှ ့် စစ့်ပ ်းပရှာင့်ဖ ည့် ူမ္ျာ်း၊ အထူ်း ဖြင ့်  ခှိိုင့်ဖ ည့်ေယ့် ပဖမ္ာက့် ှိိုင့််းနငှ ့် 

ချင့််းဖ ည့်ေယ့် ပတာင့် ှိိုင့််းပေ မ္ျာ်းတွင့် လူ ာ်းချင့််း စာောပထာက့်ထာ်းမ္ှု အကူအည ပ ်းပ ်း လို ့်ငေ့််းနငှ ့် 

COVID-19 နငှ ့် တ့် က့် ဆက့်န ွှယ့်ပ ာ တံို  ဖ ေ့် ပဆာင့် ွက့်ပ ်း လို ့်ငေ့််းမ္ျာ်းကှိို အစှိို်း အပေဖြင ့် အဖမ္ေ့်ဆံို်း 

အပ ်းပ ေါ် ကူည ပထာက့် ံ ပ ်း ေ့်။ အပ ်းပ ေါ် အကူအည ပထာက့် ံ ပ ်း လို ့်ငေ့််းမ္ျာ်းကှိို လက့်ပတွွေ့ ပဆာင့် 

 ွက့်လျက့်ရှှိပ ာ အ  ့် က့် အြွ ွေ့အစည့််းမ္ျာ်း  ွာ်းပ ာက့် ကူည ပဆာင့် ွက့်ပ ်းနှိိုင့်ပ ်းအတွက့်  ှိတ့် င့် 

ထာ်းရှှိမ္ှုမ္ျာ်းကှိို ခခင့််းချက့်မ္ရှှိ ြယ့်ရှာ်းပ ်း ေ့်။ 

 

၃။ စစ့်ပ ်း ဋှိ ကခဖြစ့် ွာ်း ာ ပေ မ္ျာ်းရှှိ အ  ့် ာ်းမ္ျာ်း အကာအကွယ့်ပ ်းပ ်းနငှ ့် နှိိုင့်ငတံကာလူ ာ်းချင့််း 

စာောပထာက့်ထာ်းမ္ှု ဥ ပေနငှ ့် နှိိုင့်ငတံကာ လူ  အခွင ့်အပ ်း ဥ ပေမ္ျာ်းကှိို ဖမ္ေ့်မ္ာနှိိုင့်င ံ အစှိို်း ၊ ဖမ္ေ့်မ္ာ တ ့် 

မ္ပတာ့်နငှ ့် တှိိုင့််း င့််း ာ်း လက့်ေက့်ကှိိုင့်အြွ ွေ့မ္ျာ်းက ပလ်းစာ်းလှိိုက့်ော ေ့်။ 

 

၄။ ပတာင့် ူလယ့် မ္ာ်းမ္ျာ်း စှိိုက့် ျှိ ်းထိုတ့်လို ့်ထာ်းပ ာ အထာ်းမ္ခံ ည ့် ထိုတ့်ကိုေ့်မ္ျာ်းအာ်း နှိိုင့်ငပံတာ့်မ္ှ 

ဝယ့်ယူပ  ်း လှိိုအ ့် ည ့် ဖ ည့် ူမ္ျာ်းဆ  ှိို   အဖမ္ေ့်ဆံို်းဖြေ  ့်ချှိပ ်း ေ့်။ 

 

၅။ စစ့်ပ ်း စစ့်ေဏ့်ခံပေ ပ ာ ပေ မ္ျာ်းရှှိ ပတာင့် ူမ္ျာ်း၏ နှိိုင့်ငံပတာ့်ထံမ္ှ  ယူထာ်းပ ာ စှိိုက့်စ ှိတ့် 

ပချ်းပ ငမွ္ျာ်းကှိို ခခင့််းချက့်မ္ရှှိ ပလ ာ့်ပ ်း ေ့်။ အဖခာ်းပေ မ္ျာ်းရှှိ ပတာင့် ူမ္ျာ်းမ္ှ ဖ ေ့်လည့် ပ ်းဆ ့် ေ့် ကျေ့် 

ရှှိပ ေပ ာ စှိိုက့်စ ှိတ့်ပချ်းပငမွ္ျာ်းကှိို ဆှိိုင့််းငံ ပ ်း ေ့်။ 

 

၆။ ကှိိုဗစ့်ကာလအတွင့််း ဖ ည့် ူလူထို၏ စိုပဝ်းတှိိုင့် င့်ခွင ့်ကှိို တာ်းဆ ်း  ှိတ့် င့်ထာ်း ည ့် အပဖခအပေတွင့် 

ပဖမ္လွတ့် ပဖမ္လ ့် ပဖမ္ရှိိုင့််းဥ ပေအ  ပဖမ္ယာမ္ှတ့် ံိုတင့်ဖခင့််း ပဖမ္ ှိမ့္််းဖခင့််းအ ါအဝင့် ဖမ္ေ့်မ္ာနှိိုင့်င၏ံ ပ ပဖမ္ နငှ့်  

ပေဟစေစ့်တစ့်မ္ျှိ ်းမ္ျှိ ်းကှိိုအ ံို်းချ၍ စ ်း ွာ်းပ ်း င့််းနှ ်းဖမ္   ့်နှမံ္ှုဖ   ေ့်အတွက့် အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ပဆာင့် ွက့် 

 ေ့် ဖ င့်ဆင့်ပေ ည့်မ္ျာ်း/ မ္လှိိုအ ့်ပ ်းပ ာ လို ့်ငေ့််းမ္ျာ်း လို ့်ကှိိုင့် ေ့် ဖ င့်ဆင့်ပေ ည့်မ္ျာ်း နငှ ့် ပဆာင့် ွက့်ဆ  

ကှိစစ  ့်မ္ျာ်း ဆက့်လက့် လို ့်ပဆာင့်ပေဖခင့််းမ္ျာ်း အာ်းလံို်းကှိို ခခင့််းချက့်မ္ရှှိ   ့်တေ  ့်ထာ်း ေ့်။ 

 

၇။ ကှိိုဗစ့်ကာလအတွင့််း ဖ ည့် ူလူထိုမ္ ှ စိုပဝ်းတှိိုင့် င့် တံို  ဖ ေ့်နှိိုင့်မ္ည ့် အပဖခအပေမ္ရှှိ ည ့်အတွက့်   ာဝ 

 တ့်ဝေ့််းကျင့်ထှိခှိိုက့်မ္ှုမ္ျာ်းနငှ ့် ပေ ခံဖ ည့် ူမ္ျာ်းကှိို ထှိခှိိုက့်ေစ့်ောပစပ ာ  တတ  တူ်းပြာ့်မ္ှုမ္ျာ်း၊ တူ်းပြာ့် ေ့် 



ခွင ့်ဖ  ချထာ်းပ ်းမ္ှုမ္ျာ်း၊ စမ့္််း  ့် တူ်းပြာ့်ဖခင့််းမ္ျာ်း၊ ပ ကာတာ တည့်ပဆာက့်မ္ည ့် စ မ္ံကှိေ့််းမ္ျာ်း၊ ပ အာ်း 

လ  ့်စစ့်ထိုတ့်ယူမ္ည ့် စ မ္ံကှိေ့််းမ္ျာ်း၊ စမွ့္််းအင့်ဆှိိုင့် ာ စ မ္ံကှိေ့််းမ္ျာ်းအာ်းလံို်းကှိို ပခတတ   ့်ဆှိိုင့််းထာ်း ေ့်။ 

 

၈။  ခှိိုင့်ဖ ည့်ေယ့်နငှ ့် ချင့််းဖ ည့်ေယ့်အတွင့််း တှိိုက့် ွ မ္ျာ်းနငှ ့် လံိုဖခံ ပ ်းအပ ကာင့််းဖ ကာ ဖ ည့် ူမ္ျာ်း၏ လွတ့် 

လ ့်စွာ  တင့််း ယူခွင ့်မ္ျာ်းကှိို အဟေ  ့်အတာ်းဖြစ့်ပစပ ာ အင့်တာေက့်လှိိုင့််းမ္ျာ်း ဖြတ့်ပတာက့်ဖခင့််း၊ တှိိုင့််း 

 င့််း ာ်း  တင့််းဝက့်ဆှိိုက့်ေ့်မ္ျာ်း  ှိတ့် င့်ထာ်းဖခင့််းမ္ျာ်းကှိို အဖမ္ေ့်ဆံို်း ဖ ေ့်လည့် ြွင ့်လှစ့်ပ ်း ေ့်နငှ ့်  တင့််း 

မ္ ေ ယာမ္ျာ်းအာ်း လွတ့်လ ့်စွာ  တင့််း ယူခွင ့်ကှိို အဖမ္ေ့်ဆံို်း ဖ ေ့်လည့် စ မ္ံပ ်း ေ့်။  တင့််း မ္ာ်းမ္ျာ်းအာ်း 

 ာဇဝတ့်မ္ှု ဥ ပေမ္ျာ်း အ ါအဝင့် မ္တ ာ်းပ ာ ဥ ပေမ္ျာ်းဖြင ့် အပ ်းယူဖခင့််းမ္ျာ်း လံို်းဝ မ္ဖ  လို ့် ေ့်။ 

၉။ အမ္ှေ့်တကယ့် ဆင့််း  နမွ့္််း ါ်းပ  ်း အကူအည  မ္ဖြစ့်မ္ပေ လှိိုအ ့်ပ ာ ဖ ည့် ူမ္ျာ်းအာ်း ခခင့််းချက့်မ္   အစာ်း 

အစာနငှ ့် ပငပွ က်းပထာက့် ံ မ္ှု၊ မ္ရှှိမ္ဖြစ့် လှိိုအ ့်ပ ာ အ ံို်းအပဆာင့်  စစည့််းမ္ျာ်း ပထာက့် ံ မ္ှုကှိို တစ့်လ အတွင့််း 

ထ ့်မ္ံ ပထာက့် ံ ပ ်း ေ့်။ အဆှိို ါ ပထာက့် ံ မ္ှုမ္ျာ်း ဖ  လို ့်နှိိုင့် ေ့်အတွက့် လှိိုအ ့်ချက့် ဆေ့််းစစ့် ပလ လာမ္ှု (Rapid 

Need Assessment) ကှိို အဖမ္ေ့်ဆံို်း ဖ  လို ့် ေ့်။ ထှိိုဆေ့််းစစ့်ပလ လာမ္ှု ဖ  လို ့် ေ့်အတွက့် 

အ  ့် က့်လူ  အြွ ွေ့အစည့််းမ္ျာ်းနငှ ့် အစှိို်း ဌာေမ္ျာ်းမ္ှ  ူ်းပ ါင့််းပဆာင့် ွက့် ေ့်။ 

 

၁၀။ အပဖခခံ  ညာပကျာင့််းမ္ျာ်း ဇူလှိိုင့်လတွင့် ဖ ေ့်လည့် ြွင ့်လှစ့်မ္ည ့် အစ အစဉ်ကှိိုလည့််း ကှိိုဗစ့်ပ ာေါ အနတ ာယ့် 

ကာကွယ့် တာ်းဆ ်းနှိိုင့်မ္ှု အပဖခအပေနငှ ့် ချှိေ့်ဆကာ ပကျာင့််း ာ်း၊ ဆ ာ၊ မ္ှိ  ဖ ည့် ူမ္ျာ်း၏  ပ ာထာ်းမ္ျာ်းကှိို 

အပဖခခံ၍ ဆံို်းဖြတ့် ပဆာင့် ွက့် ေ့်။  

 

၁၁။ ဖ ေ့်လာပ ာ ပရွှွေ့ပဖ ာင့််းအလို ့် မ္ာ်းမ္ျာ်း၊ အလို ့်လက့်မ္  ဖြစ့် ွာ်းပ ာ အလို ့် မ္ာ်းမ္ျာ်း၏ စာ င့််း 

ဇယာ်းမ္ျာ်းကှိို ပကာက့်ယူ ေ့်နငှ ့် လှိိုအ ့်ပ ာ ပထာက့် ံ မ္ှုမ္ျာ်းကှိို ပ ်းအ ့် ွာ်း ေ့်။ 

 

၁၂။ ကျေ့််းမ္ာပ ်း ဝေ့်ထမ့္််းမ္ျာ်းအတွက့် လှိိုအ ့်ပ ာ ပ ာေါကာကွယ့်မ္ှု ဆှိိုင့် ာ  စစည့််းမ္ျာ်း အချှိေ့်မ္   ံ  ှိို်း 

ပ ်းဖခင့််းနငှ ့် အလို ့်ေဏ့် ှိပေဖခင့််းမ္ှ ပလျာ  ါ်း က့် ာ ေ့် စ စဉ်ပ ်းဖခင့််းတှိို  ကှိို အဖမ္ေ့်ဆံို်း လို ့်ပဆာင့်ပ ်း  ေ့်။ 

 

၁၃။ ကှိိုဗစ့်ဆှိိုင့် ာ တံို  ဖ ေ့်ပဆာင့် ွက့်မ္ှုမ္ူဝါေနငှ ့် အစ အစဉ်မ္ျာ်း ချမ္ှတ့်ပ ်း လို ့်ငေ့််းစဉ်တွင့် လူ  အခွင ့်အပ ်း 

ေ မ္ှိိုကပ စ အပ ်း လူမ္ှုတ ာ်းမ္ တမ္ှုတှိို  ကှိို အပဖခခံ၍ ချမ္ှတ့် လို ့်ပဆာင့် ေ့်။ အဆှိို ါ အစ အစဉ်မ္ျာ်းနငှ ့် 



မ္ူဝါေမ္ျာ်းချမ္ှတ့် ာတွင့် မ္ ေ့်စွမ့္််းနငှ ့် အမ္ျှိ ်း မ္ ်းမ္ျာ်းအတွက့် ထည ့် ွင့််းပဆာင့် ွက့်ကာ ယင့််းတှိို  ကှိိုယ့်တှိိုင့် 

 ါဝင့်ပစ ေ့်။ 

 

ဆက်သယ်ွရန် 

၁။ ပမ္စံ ယ့်ဖြျူ   ၀၉၇၇၈၈၇၅၈၅၉ 

၂။   လင့််းဖမ္င ့်  ၀၉၇၉၁၆၈၅၀၅၆ 

၃။ ပစာမ္င့််းနှိိုင့်  ၀၉၅၁၉၈၈၂၂ 

-  

လက်ြတှဘ်ရေးထ ိုေးဘထာက်ခပံါဝငသ်ည ် အရပ် က်အဖွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေး/ကွန်ရက်ြ ာေး 

1. AGIPP (Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process) 

2. AhLin Thitsa Development Committee 

3. Ahnaga Alinn Development Committee 

4. Alinsaetamarn Library & Resource Center 

5. All Kachin Youth Union (AKYU) 

6. Arakan Humanitarian Coordination Team (AHCT)  ခှိိုင့်လူ ာ်းချင့််းစာောပထာက့်ထာ်းမ္ှုဆှိိုင့် ာ  

            ည ှိနှုှိင့််းပ ်းအြွ ွေ့ 

7. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 

8. Ayeyarwaddy Transparency and Accountability Association (ATAA) 

9. Basic Law Network 

10. BBDN (Beautiful Beach Development Network) 

11. Candle Light Youth Group 

12. Chin Youth Organization (Hakha) 

13. Chinland Natural Resources Watch Group 

14. Citizens Action for Transparency 

15. Civil call - လူထိုပခေါ် ံ  

16. CLAY 

17. Community Empowerment and Resilience Association (CERA) 



18. Community Peace Support Team (Northern Shan State) 

19. Community Response Group (ComReG) 

20. CSFoP (Civil Society Forum for Peace) 

21. Dai Fin Social Service  

22. Dawei Development Association 

23. Dawei Watch Foundation 

24. Dawn Peace 

25. Dood Hope Foundation 

26. Edu wave 

27. Enlightened Myanmar Research Foundation (Emref) 

28. Ever Green  

29. Farmer and Labour Union- Myeik 

30. FOM - Farmer organization Monyein 

31. FUA (Forest User Association) 

32. Further Young Pioneer Organization (FYPO) 

33. Gender Equality Network (GEN) 

34. Generation Wave 

35. Green Network Mergui Archipelago 

36. Green Peasant Institute – GPI 

37. Green Right Organization 

38. Grip Hands 

39. Htoi Gin Tawng 

40. Htoi San LDO 

41. Hu Pho Kaphaw 

42. Integrated Development Executive Association(IDEA) 

43. Kachin Development Networking Group (KDNG) 

44. Karenni Human Right Group 



45. Karenni Women Organization 

46. Kayah Baptist Association-CSSDD 

47. KCWG အစှိမ့္််းပ ာင့်အလင့််းတေ့််းမ္ျာ်းအ င့််း 

48. KDN (Karen Development Network) 

49. KEAN (Kayah Earthrights Action Network) 

50. KESAN (Karen Environmental and Social Action Network) 

51. Khine Mye Thitsar committee 

52. KNGY (Kayah New Generation Youth) 

53. KSFU (Karenni State Farmer Union) 

54. KSSU (Kayah State Student Union) 

55. KSWN 

56. KWU -Kachin Women Union 

57. KYO (Karen Youth Organization) 

58. LAIN Technical Support Group 

59. Land Core Group 

60. Lighthouse Social Development Organization Network Ayeyarwady 

61. Living Water Organization 

62. Local Development Network 

63. Local Resource Centre (LRC) 

64. MATA 

65. MATA Arakan 

66. MATA စစ့်ကှိိုင့််း 

67. MDCN- Monyein District Civil society Network 

68. Metta Set Wine Consortium 

69. Mobye Farmer Network (MbFN) 

70. Mon State CSOs' Network 

71. Mon State CSOs' Peace Support Group 



72. Mwetaung Area Development Group 

73. Myanmar ICT for Development Organization (MIDO) 

74. Myanmar SEZs Watch 

75. Myeik Lawyer Network 

76. Myusha / KSPLC 

77. Nam Kyeo Parahita Foundation  

78. Nyan Lynn Thit Analytica 

79. Organization for building better Society 

80. Our Natural Land 

81. Oway Education and Youth Institute 

82. Peace and Development Initiative-Kintha (PDI-Kintha) 

83. Peace and Justice for Myanmar 

84. Peace Working Committees ( Arakan)  

85. Peasants' Legal Aid Network 

86. People for People (PFP) 

87. PMA CSSDD (Pathein)  Pathein Myaungmya Association Christian Social Service and  

            Development Department 

88. Pyin Nya Thagar 

89. Rakhine Ethnic Congress (REC) 

90. Rakhine Youth New Generation Network (RYNG-N) 

91. RDO (Regional Development Organization) (Bogalay) 

92. SGYK 

93. Shalom Foundation 

94. Shan Women Development Network 

95. Share Mercy 

96. Shingnip Legal Aid Organization 

97. SKY-youth, Kyaukphyu 



98. Smile Myanmar 

99. Southern Youth Development Organization 

100. Spectrum – Sustainable Development Knowledge Network 

101. Star Way  

102. Stoke Association of Myanmar. 

103. Sut Awng Farmer Group 

104. Tampadipa Institute  

105. Tanintharyi MATA 

106. TANKS 

107. TANKS (Kachin MATA) 

108. Tarkapaw Youth Group 

109. UKSY (Union of Karenni State Youth) 

110. Waimaw Lisu Development Association  

111. Wan Lark Development Foundation 

112. WCN (Waimaw Civil Society Network) 

113. Women League of Burma (WLB) 

114. WON (Women’s Organizations Network) 

115. Wunpawng Ninghtoi (WPN) လူထိုအလင့််း 

116. Younity 

117. ကမ့္််းလက့်ပမ္တတ ာ 

118. ကျှိ င့််းတံိုလူငယ့် 

119. ကရိုဏာမ္စ့်ရှင့််းလူမ္ှုစည့််းလံို်းည ညွတ့်ပ ်းအ င့််း (Karuna Mission Social Solidarity) KMSS 

120. ကလျာဏမ္ှိတတ ြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းပြာင့်ပေ်းရှင့််း(KMF) 

121. ခှိိုင့်ပမ္ ပ ာတွ လက့်မ္ျာ်း 

122. ခိုနစှ့်စဉ် ကယ့် ပေ ြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းအြွ ွေ့ 

123. စံ ယ့်ပ က်းစင့်  တတ  တွင့််း ပစာင ့် ကည ့်ပ ်းအြွ ွေ့ 

124. စပေ  ဟှိတ 



125. စှိမ့္််းလေ့််းမ္ျှိ ်းဆက့် 

126. စှိမ့္််းလေ့််းလွင့်ဖ င့်လူမ္ှု ဝြွံွေ့ ပြှိ ်းတှိို်းတက့်ပ ်းအြွ ွေ့ 

127. ဆာကပ ေါ် လူမ္ှုအပထာက့်အကူဖ  အြွ ွေ့ 

128. ဆာမ္ူပထာ့် လမူ္ှုအပထာက့်အကူဖ  အြွ ွေ့ 

129. တပအာင့််းအမ္ျှိ ်း မ္ ်းအြွ ွေ့ 

130. တှိို  မ္ျှိ ်းဆက့်ကွေ့်ယက့် (We Generation) 

131. တှိို  ပဖမ္ကွေ့်ယက့် 

132. တ ကျစ့်ပေ ပစာင ့် ကည ့်ပ ်းအြွ ွေ့ 

133. ပတာင့်ကိုတ့် PSC 

134. ပထာမ္  ါ 

135. ဓနို လူငယ့်အြွ ွေ့ 

136. ေမ္ ့်ဆေ့်  ာ၀ တ့်၀ေ့််းကျင့်ထှိေ့််း ှိမ့္််းပ ်းအြွ ွေ့ 

137. ေမ့္်ရှေ လူမ္ှုအြွ ွေ့အစည့််း 

138.  ေ့််းတှိိုင့်ရှင့် 

139.  ေ့််း ျှိ ်းလက့်လူမ္ှုကူည ပ ်းအ င့််း 

140.  ျှိ ်းခင့််း စ့်ပြါင့်ပေ်းရှင့််း 

141.  ျှိ ်းလူမ္ှုြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းအြွ ွေ့ 

142.  ါ မ္ ြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းကွေ့်ယက့် 

143. ပ ါက့်ပခါင့််းလူငယ့်ကွေ့်ယက့် 

144. ပ ါင့််းကူ်း 

145. ပ ါင့််းစည့််းအာ်းမ္ာေ့်ြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းအြွ ွေ့  

146. ပ ါင့််းစိုလို ့်အာ်းအကူအည ပ ်းပ ်းအြွ ွေ့ (NAG) 

147. ြေ့်တ ်း ာ 

148. ဖြျူစင့်ပမ္တတ ာလူမ္ှုြွံွေ့ ပြှိ ်းတှိို်းတက့်ပ ်းအ င့််း 

149.  ူ်း  ်းပတာင့် လူငယ့် ကွေ့် က့် 

150. မ္ေဂလာပြာင့်ပေ်းရှင့််း 

151. မ္ပေ်းကျွေ့််း လူငယ့် ြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်း အ င့််း 



152. ဖမ္စ့်မ္ခအလင့််း 

153. ဖမ္ေ့်မ္ာတရိုတ့် ှိိုက့်လှိိုင့််းပစာင ့် ကည ့်ပ ်းအြွ ွေ့ 

154. ဖမ္ေ့်မ္ာလူထိုမ္ဟာမ္ှိတ့် ရှမ့္််းဖ ည့် 

155. မ္ပဟာ ဓာဥ ပေအပထာက့်အကူဖ  အြွ ွေ့ 

156. မ္ူစ ကမ့္််း  က့်စံို ြွံွေ့ ပြှိ ်းတှိို်းတက့်ပ ်း အ င့််း 

157. ပမ္တတ ာစမ့္််းပ  

158. ပမ္တတ ာြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းပြာင့်ပေ်းရှင့််း (Metta) 

159. မ္ျှိ ်းဆက့် စ့် (ရှမ့္််းဖ ည့်) – NGSS 

160.  ကခအာ်းမ္ာေ့် အြွ ွေ့ 

161.  ခှိိုင့် အမ္ျှိ ်း မ္ ်း  မ္ေဂ 

162.  ခှိိုင့်ဖ ည့်ေယ့် မ္ ေ့်စွမ့္််း ူမ္ျာ်း အစည့််းအရံို်း 

163.  ခှိိုင့်ဖ ည့်ေယ့်အ  ့် က့်အြွ ွေ့အစည့််းမ္ျာ်းပငှိမ့္််းချမ့္််းပ ်းပကာ့်မ္ တ  

164.  ခှိိုင့်လူငယ့်မ္ျှိ ်းဆက့် စ့် 

165.  ခှိိုင့်လူမ္ှုကွေ့် က့် (ပဖမ္ ံို) 

166.  ခှိိုင့်အမ္ျှိ ်း ာ်းကွေ့် က့် (ပလ်းပတာင့်) 

167.  မ့္််းပဗ ပမ္ှိ ွေ့ေယ့် ြွံွေ့ ပြှိ ်းတှိို်းတက့်ပ ်း အြွ ွေ့ 

168. ပ ွှ ေ့််း ျှိ ်းလက့် ညာေါေ( ေ့်လျင့်) 

169. ပ ွှ ှိေ့်ည င့််း 

170. ပ ွှမ္င့််း ာ်းပြာင့်ပေ်းရှင့််း 

171. ရှမ့္််းဖ ည့်ေယ့် ပငှိမ့္််းချမ့္််းပ ်း အလို ့်အြွ ွေ့ 

172. ပရှွေ့ပဆာင့်လူမ္ှု ဝဖမ္င ့်မ္ာ်းပ ်း 

173. ရှိို်းမ္ချစ့် ူ 

174. ပ ာင့်ေ ဦ်းလူမ္ှုြွံွေ့ ပြှိ ်းတှိို်းတက့်ပ ်း 

175. လက့် ံတေ့််းလူငယ့်ကွေ့်ယက့် 

176. လမ့္််းဖ  ကယ့်စင့် 

177. လွယ့်ယေ့် ွမ့္်လူထိုြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းပြာင့်ပေ်းရှင့််း Loi Yang Bum Community Development 

178. လှုှိင့််း ွ ွေ့လူငယ့်ကွေ့် က့် 



179. လ ဆူအ  ့် က့်လူမ္ှုအြွ ွေ့အစည့််း (LCSO) 

180. လူငယ့်ပ ်း ာတာဝေ့်ခံ 

181. လူငယ့်အာ်းမ္ာေ့်အြွ ွေ့ 

182. ပလာက ါလတ ာ်းဖမ္ င ့်တင့်ပ ်းအြွ ွေ့(ပတာင့်ေေံို) 

183. ပလာကဖမ္င့်ကွင့််းပစာင ့် ကည ့်ကူည ပ ်းအြွ ွေ့ 

184.  ံတွ  ြွံွေ့ ပြှိ ်းတှိို်းတက့်ပ ်း အ င့််း 

185.  ံလွင့် စစာ 

186.  ံလွင့် ာ်းချင့််းအြွ ွေ့ 

187.  ခင့်ကှိိုယ့်ပတာ့်မ္ှုှိင့််းကွေ့် က့်   ခူ်း 

188.   ာ၀ တ့်ဝေ့််းကျင့်ထှိေ့််း ှိမ့္််းပ ်းအြွ ွေ့ ရှမ့္််းပဖမ္ာက့် 

189.  ွ ်း CSOs 

190.  ူ ှိယစနဒာ (မ္င့််းကင့််း) 

191. ဟ ဂာတံခွေ့်အြွ ွေ့ 

192. အပငှိမ့္််းစာ်း  ဟှိတအြွ ွေ့ 

193. အောေါတ့်အလင့််းတေ့််းဆံိုမ္ှတ့် (FLC) 

194. အမ္ျှိ ်း မ္ ်းစွမ့္််းပဆာင့် ည့်ဖမ္ င ့်တင့်ပ ်းအြွ ွေ့ 

195. အမ့္််းပမ္ှိ ွေ့ေယ့်  ှိိုက့်လှိိုင့််းပ ်း ာ ပစာင ့် ကည ့် လှု ့်ရှာ်းပ ်း အြွ ွေ့ 

196. အမ္ျှိ ်း မ္ ်းနငှ ့် ပငှိမ့္််းချမ့္််းပ ်းကွေ့် က့် (ရှမ့္််းဖ ည့်) 

197. အလင့််းတေ့််း 

198. အလင့််းဗေ့််းပမ္ာ့်ပေ  က့်စံိုြွံွေ့ ပြှိ ်းပ ်းအြွ ွေ့ 

199. အလင့််း စ့် 

200. ပ ါင့််းစည့််းဧ ာ 

201. ဧ ာဝတ လူမ္ှုပ ်းအြွ ွေ့ (Airavati Organization) 

202. Bee House 

203. ထွယ့်ေှိေ့်ပခါင့် (HNF)  

204. တအာင့််းပကျာင့််း ာ်းနငှ ့် လူငယ့်မ္ျာ်းအြွ ွေ့ (TSYU) 

205. ရှမ့္််းလူငယ့်မ္ျာ်းအြွ ွေ့ (TYO) 



206. NeT organization 

207. ရှမ့္််းဖ ည့်ေယ့်ကချင့်အမ္ျှိ ်း ာ်းလံို်းဆှိိုင့် ာကွေ့်ယက့် (SKNN) 

208. Justice Society (JS) 

209. ပငှိမ့္််း ံလွင့်ပြာင့်ပေ်းရှင့််း 

210. Paungsee arr institute(PAI) Kutkai. 

211. အာ်း စ့်ပ ာင့်ဖခည့် 

212. ၈၈ / ွင ့်လင့််း ဧ ာ၀တ  

213. ၈၈၈၈ ပ ွ်း စ့် 

 

 


