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၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ဖ ေ့ 

 

မြန်ြာအရပ်ဘကလ်ူထအုဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ ကလုသြဂ္ဂလ မု  ြုံရရ်းရကာငစ်ီသ ု ို့ ရပ်းပ ု ို့ရသာ  အ တဖ် ငို့ရ်ပ်းစာ 

 

 

ဖလေးစ ေးရပါဖ   လ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်ဥကက ဌနငှေ့ ်အေ  ွဲ့ဝငမ်  ေး ရှငေ့/်ခငဗ်  ေး 

 

ခမ မ် န ငုင် ၏ န ငုင် ဖရေးအက ပ်အတည်ေးက ု တ ု ေ့ခပ ဖ်ခေရှငေ်းရ န်ငှေ့ ် ပါဝငပ်တ် က် ူမ  ေးအ ေးလ ုေးအကက ေး 

ကက ေးဝငည်  ြုံန  ငေ်းခေ ေ့ဖ်ခေဖပေးရ  ် နငှေ့ ် အလ ငအ်ခမ ဖ်ခပ ငေ်းလ ဖ ဖ   ဖခမခပငအ်ဖခခအဖ တ င ် ခပည် ူလူထအု ေး 

က က ယ်ဖပေးရ အ်တ က် ခမ မ် န ငုင်   ု ေ့ က ုယ်စ ေးလှယ်အေ  ွဲ့ဖစလွှတ်ခခငေ်းအပါအဝင် အဖရေးဖပေါ်ဖစ ငေ့က်ကညေ့်ဖလေ့လ မ နငှေ့ ်

ဝငဖ်ရ က်စ က်ေက်မ မ  ေး လုပ်ဖ  ငရ်  ် ကုလ မဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်အ ေး ဖအ က်တ ငလ်က်မှတ်ဖရေးထ ေုးထ ေးဖ   မ မ တ ု ေ့ 

ခမ မ် အရပ်ဘက်လူထအုေ  ွဲ့အစည်ေး (၁၇၇) ေ  ွဲ့ မှ ဖတ ငေ်း  ုလ ုက် ည်။ ခမ မ် န ငုင် တ င ် အဖရေးဖပေါ်အဖခခအဖ  

ဖကကည လ ုက်ခခငေ်းအဖပေါ် စ ုေးရ မ်မ ရှ ခခငေ်းနငှေ့ ် ေမ်ေး ေီးထ  ေ်း  မ်ေးခ ထ ေးရ ူမ  ေး ခပ လ် တ်ဖပေးဖရေး ဖတ ငေ်း  ုခ က်ပါဝငဖ်   

ကုလ မဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်၏ ဖကကည ခ က်က ု မ မ တ ု ေ့မှ ကက ြုံ  ုပပီေး ခမ မ် န ငုင် ရှ  အရပ်  ေးခပည် ူမ  ေးအတ က် 

အဖထ က်အကူခေစ်ဖစရ  ် နငှေ့ ် ဖေ တ ငေ်းတည်ပင မ်ဖရေးနငှေ့ ် ကမ္ ေ့ပင မ်ေးခ မ်ေးဖရေးက ု အ မခ ခ က်ရှ ဖစရ အ်တ က ်

ခ ုငမ် ဖ  လုပ်ဖ  ငမ် မ  ေး  က်လက်လုပ်ဖ  င ်  ေးရ  ်မ မ တ ု ေ့မှ တ ုက်တ  ေ်းဖတ ငေ်း  ုလ ုက် ည်။  

ယခုစစ်တပ်အ ဏ   မ်ေးမ က ု ခမ မ် ခပည် ူမ  ေးမှ ခပတ်ခပတ်  ေး  ေး က ေ့က် က်  ေ့က် ငက်် နဒခပဖ ကက ည်။ 

ခမ မ် စစ်တပ် ည် ၂၀၀၈ ခုနစ်ှ ေ  ွဲ့စည်ေးပ ုအဖခခခ ဥပဖေအရ အဖရေးပါ ညေ့် န ငုင် ဖရေးဩဇ အ ဏ က ု တစ်စ ုတစ်ရ  

အတ ုငေ်းအတ အထ  ထ  ေ်းခ ြုံပ်ရရှ ထ ေးပပီေးခေစ်ဖ  ်လည်ေး ယခုအခါ အ ဏ ရပ်အလ ုေးစ ုက ု ထ  ေ်းခ ြုံပ်ထ ေးလ ုက်ပပီ ခေစ် ည်။ 

စစ်အ ဏ   မ်ေးမ က ု   ေ့က် ငက် ေ့က် က် ညေ့် လမ်ေးဖပေါ် ရှ    ေ်းဖပါငေ်းမ  ေးစ  ဖ   ခပည် ူမ  ေး ည် ပင မ်ေးခ မ်ေးစ    နဒခပခခငေ်းခေငေ့ ်

အဖထ ဖထ  ပ တ်ကကီေးက ု  ငန် ွှ လ က်ရှ  ည်။ န ငုင် ဖရေးအက ဉေး  ေးမ  ေးကူညီဖစ ငေ့ဖ်ရှ က်ဖရေးအ ငေ်း (AAPP) ၏ စ ရငေ်းအရ 

စစ်အ ဏ   မ်ေး ည်ေ့အခ   မှ်စ၍ လူဖပါငေ်း (၂၂၀) ဦေး ထ  ေ်း  မ်ေးခ ထ ေးရပပီခေစ်ဖ  ်လည်ေး အလုပ် မ ေးမ  ေး၊ 

ဖက  ငေ်း ူဖက  ငေ်း  ေးမ  ေး၊ လူငယ်အုပ်စုမ  ေး၊ LGBTIQ အ  ုငေ်းအဝ ုငေ်းမ  ေး၊ ဘ   ဖရေးနငှေ့ ် တ ုငေ်းရငေ်း  ေး လူ ည်ေးစုမ  ေး၊ နငှေ့ ်

က  ေ်းမ ဖရေးလုပ်  ေးမ  ေး၊ ဖက  ငေ်း ရ  ရ မမ  ေး၊ ဖလ  ပ်ဝ ထ်မ်ေးမ  ေး၊ အဖက က်ခ  န်ငှေ့ ် ရ အရ ရှ မ  ေးအပါအဝင ်

ခပည် ူ ေ့ဝ ဖ်  ငမ် ကဏ္ဌမှ ဝ ေ်းထမ်ေးအမ  ေးအခပ ေးနငှေ့အ်တူ အလွှ ဖပါငေ်းစ ုမှ ခပည် ူလူထမု  ေးက 

ပင မ်ေးခ မ်ေးစ   နဒထတု်ဖေ ်မ မ  ေးတ င ် ရ ရငေ့စ်   ပူေးဖပါငေ်းပါဝငဖ် ကက ည်။ ယခုက ေ့  ု ေ့ န ငုင် အနှ ေ့ ပင မ်ေးခ မ်ေးဖ  လူထလု ပ်ရှ ေးမ  ည် 

အတ တ်က လ စစ်အုပ်ခ ြုံပ်ဖရေးစ စ်ဖအ က်  ု ေ့ ခပ မ်   ေးလ ု ညေ့် ခပည် ူမ  ေး၏ ခပငေ်းထ ဖ်   ရပ်တည်ခ က်က ု 

ဖေ ်ခပဖ ခခငေ်းလည်ေး ခေစ် ည်။  

ခပည် ူလူထ ုည် ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ ပင မ်ေးခ မ်ေးစ  စုဖဝေးခ ငေ့ ် အခ ငေ့အ်ဖရေးက ု က ငေ့ ် ုေးဖ ဖ  ်လည်ေး အကကမ်ေးေက်မ ၊ 

ဖန ှငေ့ယ်ှက်ဖစ ်က ေးမ ၊ အကကမ်ေးေက်ေမ်ေး ေီးမ  နငှေ့ ် ပခ မ်ေးဖခခ က်မ မ  ေးနငှေ့ ် ကက ြုံဖတ ွဲ့ဖ ရပပီေး စ ုေးရ မ်ေ ယ် ခမငေ့မ် ေးလ ဖ   

အဖခခအဖ တ င ် ရှ ဖ ခခငေ်းဖကက င်ေ့ မ မ တ ု ေ့အဖ ခေငေ့ ် အလ  ပ်င ် စ ုေးရ မ်ပူပ မ် ပါ ည်။ ဖ ခပည်ဖတ ်တ င ်

အမ  ြုံေး မီေးငယ်တစ်ဦေးခေစ်ဖ   ခမ   ွဲ့   ွဲ့ ခ ုငအ် ေး ခ   ရ် ယ်၍ က ည်အစစ်ခေငေ့ ် ပစ်ခတ်ခ ေ့ ခေငေ့ ် ဦေးဖခါငေ်းထ မှ ခ် ေ့ ည်။ ၎ငေ်း ည် 

ယခုအခ   တ် င ် အလ  စ် ုေးရ မ်ရဖ   အဖခခအဖ တ င ် ရှ ဖ ပပီေး အ က်ကယ်အဖထ က်အကူခေငေ့ ် အထေူးကကပ်မတ်ကု မ က ု 

ခ ဖ ရ ည်။ ရ ဘ က ည်  မ  ေးခေငေ့ ် အ ေီးကပ်ပစ်ခတ်ခခငေ်း၊ ဖရအဖခမ က်မ  ေးခေငေ့လ်ည်ေး အ ေီးကပ်ထ ေုးပက်မ မ  ေး 

လုပ်ဖ  ငခ်ခငေ်းဖကက ငေ့ ်ပင မ်ေးခ မ်ေးစ   နဒခပ ူမ  ေးက ု ခပငေ်းခပငေ်းထ ထ်  ်ေဏရ် ရရှ ဖစ ည်။   
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ဖ  က်ထပ်စ ုေးရ မ်ေ ယ်ဖက ငေ်း ည်မှ  စစ်တပ်ဖထ က်ခ ဖ   တ ခ်ပ  ်နဒခပ ူမ  ေးနငှေ့ ် ဖင ဖပေးင ှေးရမ်ေးထ ေးဖ   

ဖကကေးစ ေးလူမ ုက်ဂ္ ုဏေ်းမ  ေး ည်လည်ေး အကကမ်ေးေက်မ ခေစ်ဖစရ  ်လ  ွဲ့ဖ  ်ဖ ကက ည်။ န ငုင် အနှ ေ့ရှ  အ ည်ေး  ုေး ပမ ြုံွဲ့ ယ် ၈၉ ပမ ြုံွဲ့ ယ်တ င ်

ညမထ က်ရအမ  ေ့က်  ု ဖကကည ထ ေးပပီေး လူငါေးဦေးထက် ပ ုပပီေး မစုရ လ်ည်ေး က ေ့ ်တ်ထ ေး ည်။ ထ ု ေ့အခပင ်

တရ ေးမဝငအ် ဏ   မ်ေးထ ေးဖ   စစ်တပ်အ ေး အဖကက ငေ်းအရ အခ က်အလက်မ  ေး ပ တ်ပငန် ငုရ် န်ငှေ့ ် တငေ်းအခ က်အလက်မ  ေး 

ကက ေးခေတ်ရယူမ က ု ခ ငေ့ခ်ပြုံထ ေး ညေ့်   ုက်ဘ လ ုခခ ြုံဖရေးဥပဖေက ု စစ်တပ်က အ  ုခပြုံထ ေးပပီေး ယငေ်းက အငတ်  က် 

ဝ ဖ်  ငမ် ဖပေးဖ   ကုမပဏမီ  ေးအဖပေါ် က ေ့ ်တ်မ အ စ်မ  ေး ခ မှတ်ရ လ်ည်ေး ခ ငေ့ခ်ပြုံထ ေး ည်။ ၎ငေ်းဥပဖေ စ်ဖအ က်တ င ်

အဖရေးယူခ ရ ူမ  ေး ည် ဖထ ငေ်ဏ ် ၃ နစ်ှခေစ်ဖစ၊ အဖမရ က  ် ဖေေါ်လ  ၇,၅၀၀ နငှေ့ ် ညီမျှဖ  ဖင ေဏ ်    ေ်းတစ်ရ ခေစ်ဖစ၊ 

ေဏန်စ်ှရပ်လ ုေးခေစ်ဖစ က ခ ရန ငုမ်ည် ခေစ် ည်။ 

 ယ်စုနစ်ှဖပါငေ်းမ  ေးစ   ခပည်တ ငေ်းစစ်နငှေ့ ် ခမ မ် စစ်တပ်က က  ေးလ  ဖ်   ရက်စက်ကကမ်ေးကကြုံတ်မ နငှေ့ ် စ စ်တက  

လူ ေ့အခ ငေ့အ်ဖရေးခ  ြုံေးဖေ က်မ မ  ေးက ု ကက ြုံဖတ ွဲ့ခ စ ေးခ ေ့ကကရ ညေ့် ခမ မ် န ငုင် ရှ  တ ုငေ်းရငေ်း  ေး ခပည် ူမ  ေး ည်လည်ေး ပမ ြုံွဲ့မ  ေး၊ ရ  မ  ေး 

နငှေ့ ် ခမ မ် စစ်တပ်၏ တပ်စခ ေ်းဖရှ ွဲ့မ  ေးတ င ်မဖကက က်မရ  ွဲ့  နဒခပပ  မ  ေး ခပြုံလုပ်ခ ေ့ပပီေး အဖခခခ က ဖ   န ငုင် ဖရေးဖခပ ငေ်းလ မ မ  ေးက ု 

ဖတ ငေ်း  ုကက ည်။ ယခု စစ်တပ်အ ဏ   မ်ေးမ ဖကက ငေ့ ် လူ  ေးခ ငေ်းစ   ဖထ က်ထ ေးမ  အကူအညီမ  ေးအဖပေါ် 

ဖ  က်ထပ်က ေ့ ်တ်မ မ  ေး ပ ုမ ုခေစ်လ န ငုဖ်ခခ ရှ  ညေ့်အတ က် ပဋ ပကခ က်ဖရ က်မ ေဏခ် ရ ညေ့် ဖ ရပ်စ  ေ့ခ်  ထ က်ဖခပေး 

တ မ် ဖရှ ငရ် ူ တ ုငေ်းရငေ်း  ေးခပည် ူမ  ေးအတ က် ယငေ်းဖတ ငေ်း  ုမ မ  ေး ည် အလ  ပ်င ် အဖရေးကကီေးပါ ည်။ ခမ မ် န ငုင် ရှ  

ခပည် ူမ  ေးအ ေးလ ုေး အတူတက စုစည်ေးပပီေး စစ်တပ်မှ ဖရေး   ထ ေးဖ   ၂၀၀၈ ေ  ွဲ့စည်ေးပ ုအဖခခခ ဥပဖေက ု ဖခပ ငေ်းလ ပစ်ရ န်ငှေ့ ်

ေက်ေရယ်ေမီ ုကဖရစီက ု တည် ဖထ ငရ်  ် ယခုက ေ့  ု ေ့ဖ   ရှ ေးပါေးဖတ ငေ်း  ုခ က် ည် ခမ မ် န ငုင် ၏ အ  ဂ္ါတ်အတ က ်

ကကီေးမ ေးဖ   ဖမျှ ်လငေ့ခ် က်က  ုခေစ်ဖပေါ်ဖစ ည်။  

  ု ေ့ရ တ င ် ပင မ်ေးခ မ်ေးစ  ခေငေ့ ်လုပ်ဖ  ငဖ် လ က်ရှ ဖ   လူထု နဒခပပ  မ  ေးက ု ခမ မ် စစ်တပ်မှ အကကမ်ေးေက်ပေ ြုံခ  ခခငေ်းခေငေ့ ်

အပမ တဖစ ဖခေရှငေ်းခ ေ့ ည်။ စစ်အ ဏ   မ်ေးမ က ု ဦေးဖ  ငခ် ေ့ဖ   က က ယ်ဖရေးဦေးစီေးခ ြုံပ် မငေ်းဖအ ငလ်  ငန်ငှေ့ ်

စစ်တပ်ဖခါငေ်းဖ  ငမ်  ေး ည် ရ ုဟငဂ်္  မ  ေးနငှေ့ ် အခခ ေးဖ   တ ုငေ်းရငေ်း  ေးနငှေ့ ် ဘ   ဖရေး လူ ည်ေးစုမ  ေးအဖပေါ် 

 ယ်စုနစ်ှဖပါငေ်းမ  ေးစ   က  ေးလ  ဖ် ခ ေ့ ညေ့်   ုေးရ  ေးလှဖ   န ငုင် တက ရ ဇဝတ်မ မ  ေးက ု အခပစ်ဖပေးအဖရေးယူခ ရခခငေ်း လ ုေးဝမရှ ဘ  

က  ေးလ  ခ် ေ့ဖ    ူမ  ေးလည်ေးခေစ် ည်။ ၎ငေ်းစစ်ဖခါငေ်းဖ  ငမ်  ေး ည် ခမ မ် ခပည် ူမ  ေး၏ အဖခခခ က ဖ   အခ ငေ့အ်ဖရေးမ  ေးက ု 

 က်လက်ခ  ြုံေးဖေ က်ဖ ပပီေး ခပည် ူလူထုအဖပေါ် ဖ  က်ထပ်ရ ဇဝတ်မ မ  ေး က  ေးလ  ဖ် ခခငေ်းက ု လ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်အဖ ခေငေ့ ်

လက်ပ ုက်ကကညေ့် မဖ  ငေ့ဖ်ပ။ ယခုလက်ရှ အဖခခအဖ  ည် ဖရှ ွဲ့မတ ုေး ဖ  က်မ ုတ်န ငု ်ညေ့်အဖခခအဖ ခေစ်ဖ ပပီေး 

လူထလု ပ်ရှ ေးမ မ  ေးက ု ခမ မ် စစ်တပ်မှ ဥပဖေနငှေ့မ်ညီဘ  အလ  အ်က  အငအ် ေး  ုေး အကကမ်ေးေက်ပေ ြုံခ  မ ခေငေ့ ် အ  ုေး တ်မည်က ု 

မ မ တ ု ေ့မှ စ ုေးရ မ်ပူပ  ်ည်။ တစ်ခ   တ်ည်ေးတ င ်မ မ တ ု ေ့၏ မ ုငေ်းက ု အလှညေ့်အဖခပ ငေ်းခေစ်ဖစမညေ့် အဖခခခ က ဖ     ုမှတ်တစ်ခုတ င ်

ခပည် ူမ  ေးအဖ ခေင်ေ့ လက်ဖလျှ ေ့အရ  ေးဖပေးရ  ် အ င ်ငေ့မ်ခေစ်ကကဖခ ။ ထ ု ေ့ဖကက ငေ့ ် လ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်၏ ခပတ်  ေးဖ   

အဖရေးဖပေါ်လုပ်ဖ  ငမ်    ုေးခေတ်ခ က် ည် ခမ မ် ခပည် ူမ  ေးအတ က်  မက ဖေ တ ငေ်း တည်ပင မ်ဖရေးနငှေ့ ်

ကမ္ ေ့ပင မ်ေးခ မ်ေးဖရေးအတ က်လည်ေး အလ  ပ်ငအ်ဖရေးကကီေးပါ ည်။ 

    

မ မ တ ု ေ့မှ ကုလ မဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်က ု ဖအ က်ပါအခ က်မ  ေး လုပ်ဖ  ငဖ်ပေးရ  ်အဖရေးတကကီေး ဖတ ငေ်း  ုလ ုက် ည်။  

▪ ခမ မ် န ငုင် ဖခမခပငရ်ှ  ခမ  ် စ်  ခေစ်ဖပေါ်ဖခပ ငေ်းလ ဖ ဖ   အဖခခအဖ မ  ေးက ု ဖစ ငေ့က်ကညေ့်ဖလေ့လ ရ န်ငှေ့ ်

 က်  ုင ်ူအ ေးလ ုေးအကက ေး ဖစေ့စပ်ည  ြုံန  ငေ်းမ  ဖ  ငရ် က်န ငုရ် အ်တ က် အ ေးဖက ငေ်းဖ   ဖစ ငေ့က်ကညေ့် ဖလေ့လ မ နငှေ့ ်

ကက ေးဝငခ်ေ ေ့ဖ်ခေဖရေး က ုယ်စ ေးလှယ်အေ  ွဲ့ အဖရေးတကကီေး ဖစလွှတ်ရ ၊်   
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▪ လူ  ေးခ ငေ်းစ   ဖထ က်ထ ေးမ အကူအညီနငှေ့ ်COVID ကယ် ယ်ဖရေး အစီအစဉမ  ေး ည် ပဋ ပကခ က်ဖရ က်မ ေဏ ်

ခ ရ ညေ့် ထ ခ ုက်အလ ယ်  ုေးဖ  ၊ ဖဘေးေယ်က ဥ်ခ ထ ေးရဖ   လူထအု  ုငေ်းအဝ ုငေ်းမ  ေးအတ က် 

ရည်ရ ယ်ထ ေး ညေ့်အတ ုငေ်း အက  ြုံေးရှ စ   အ  ုေးခပြုံခခငေ်း ရှ ၊ မရှ  ဖ ခ  ဖစဖရေး ဖစ ငေ့က်ကညေ့်ဖလေ့လ ရ ၊်   

▪ ေက်ေရယ်ေမီ ုကရက်စီ ခပည်ဖထ ငစု် ထဖူထ ငခ်ခငေ်း၊ ဖရရှည်တည်တ ေ့ခ ုငပ်မ ဖ   ပင မ်ေးခ မ်ေးဖရေး၊ လူမ  ြုံေးစု တ ေ်းတူဖရေးနငှေ့ ်

ခပည် ူအ ေးလ ုေး၏ အခ ငေ့အ်ဖရေးမ  ေး က က ယ်ဖပေးခခငေ်း၊ နငှေ့ ် ခပည် ူလူထ၏ု  နဒနငှေ့အ်ညီ ေ  ွဲ့စည်ေးပ ုအဖခခခ ဥပဖေ  ုငရ်  

ဖခပ ငေ်းလ မ မ  ေး အဖက ငအ်ထည်ဖေ ်န ငုရ် ်အတ က် လမ်ေးခပဖခမပ ု ဖေ ်ဖ  ငန် ငုဖ်ရေး ခမ မ် န ငုင် အ ေး ကူညီပ ေ့ပ ုေးဖပေးရ ။်  

 

ထ ု ေ့အခပင ် ကုလ မဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်နငှေ့ ် ကုလ မဂ္ဂအေ  ွဲ့ဝငန် ငုင် မ  ေးအဖ ခေငေ့ ် ခမ မ် စစ်အ ဏ ရှငမှ် ဖအ က်ပါအခ က်မ  ေး 

လုပ်ဖ  ငဖ်ရေး တ ုက်တ  ေ်းရ  ်မ မ တ ု ေ့မှ ဖတ ငေ်း  ုလ ုက် ည်။  

▪ မတရ ေး ေမ်ေး ေီးထ  ေ်း  မ်ေးထ ေး ူအ ေးလ ုေးက ု ခ ငေ်းခ က်မရှ  ခ က်ခ ငေ်း ခပ လ်ွှတ်ဖပေးရ ၊် 

▪ အကကမ်ေးေက်မ မ  ေး၊ ဥပဖေနငှေ့မ်ညီဖ   ဖရအဖခမ က်မ  ေး၊  နဒခပ ူမ  ေးအ ေး က ည်အစစ်မ  ေး အ  ုေးခပြုံ၍ ပစ်ခတ်ခခငေ်းမှ 

ခ က်ခ ငေ်း ဖရှ ငက် ဉရ ၊် နငှေ့ ်ဥပဖေမ ေ့ေမ်ေး ေီးခခငေ်းနငှေ့ ်အဓမမဖပ  က်  ုေးဖစမ  လုပ်ရပ်မ  ေးအ ေးလ ုေး ရပ်တ ေ့ရ် ၊်  

▪ အမ  ေးခပည် ူနငှေ့ ် နဒခပ ူမ  ေးမှ အငတ်  က်က ု အက ေ့အ် တ်မရှ  အ  ုေးခပြုံန ငုခ် ငေ့ ်အ မခ ရ န်ငှေ့ ်

လူမ မီေယီ ပလက်ဖေ ငေ်းမ  ေး၊ VPN နငှေ့ ်မီေယီ   ုက်မ  ေး အ  ုေးခပြုံခခငေ်းအဖပေါ် က ေ့ ်တ်မ အ ေးလ ုေးက ု ရုပ်  မ်ေးဖပေးရ န်ငှေ့ ်

အ  ဂ္တ်တ င ်အငတ်  က်အ  ုေးခပြုံမ အဖပေါ် ဖ  က်ထပ်ဖ   က ေ့ ်တ်ခ ြုံပ်ခ ယ်မ မ  ေး ခပြုံလုပ်ခခငေ်းမှ 

ဖရှ ငရ်ှ ေးရ အ်ပါအဝင ်ခပည် ူမ  ေး၏ လ တ်လပ်စ  ထတု်ဖေ ်ဖခပ   ုခ ငေ့န်ငှေ့ ်ပင မ်ေးခ မ်ေးစ  စုဖဝေးခ ငေ့က် ု 

ဖလေးစ ေးလ ုက်  ရ ၊်    

▪ တ ုငေ်းရငေ်း  ေးနငှေ့ ်အပစ်ခတ်ရပ်စ ထ ေးဖ  ဖေ မ  ေးတ င ်န ငုင် တက  လူ  ေးခ ငေ်းစ   မ   ုငရ် ဥပဖေနငှေ့ ်

လူ ေ့အခ ငေ့အ်ဖရေး  ုငရ် ဥပဖေ ခ  ြုံေးဖေ က်မ မ  ေးအ ေးလ ုေး ရပ်တ ေ့ရ် ၊် လူ  ေးခ ငေ်းစ   ဖထ က်ထ ေးမ   ုငရ်  

အကူအညီမ  ေးအ ေး က ေ့ ်တ်တ ေးခမစ်မ အ ေးလ ုေးက ု ေယ်ရှ ေးခခငေ်းနငှေ့ ်တ ုငေ်းရငေ်း  ေးဖေ မ  ေး  ု ေ့ 

အကူအညီဖပေးပ ု ေ့မ မ  ေးတ င ်ဝငဖ်ရ က်စ က်ေက်မ  မရှ ဖစဖရေး အ မခ ခခငေ်းမ  ေးအပါအဝင ်အရပ်  ေးခပည် ူအ ေးလ ုေးအ ေး 

က က ယ်ဖစ ငေ့ဖ်ရှ က် မ  ဖ ခ  စ  လုပ်ဖ  ငဖ်ရေး အ မခ ရ ၊်   

▪ တ ုငေ်းရငေ်း  ေးဖေ မ  ေးတ င ်လက်ရှ လုပ်ဖ  ငဖ် ဖ   စစ်ဖရေးထ ေုးစစ် ငမ် မ  ေးအ ေးလ ုေးက ု ခ က်ခ ငေ်းရပ်တ ေ့ရ် ။်  

 

မ မ တ ု ေ့၏ ဖတ ငေ်း  ုခ က်မ  ေးက ု အတတ်န ငု ် ုေး ထညေ့်  ငေ်းစဥ်ေးစ ေးဖပေးလ မေ့်မည်ဟု ဖမျှ ်လငေ့ပ်ါ ည်။ 

 

လက်မှတ်ဖရေးထ ေုးထ ေးဖ   အေ  ွဲ့အစည်ေးမ  ေး  

 

1. Action Committee for Democracy Development  

2. Ahlin Tagar Rural Development Organization 

3. All Arakan Students’ and Youths’ Congress  

4. Arakan CSO Network  

5. Area Peace and Development Forward  

6. Arr Marn Thit Social Development Organization 

7. Assistance Association for Political Prisoners  

8. Association of Human Rights Defenders and Promoters  

9. AYY Farmers Union 

10. Ayyar Pyo May Women Development Organization 

11. Backpack Health Workers Team 
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12. Banmaw Youth Network 

13. Bee House 

14. Burma Human Rights Network 

15. Burma Medical Association 

16. Candle Light Youth Group 

17. Child Prevention Network 

18. Chin Agency 

19. Chin Human Rights Organization  

20. Chin MATA Working Group 

21. Chin Resources Center 

22. Chin Women Development Organization 

23. Civil Health and Development Network 

24. Community Association Development 

25. Community Response Group (COMREG)  

26. Dawei Development Association  

27. Dawn Peace Foundation 

28. Democracy for Ethnic Minorities Organization 

29. Democracy, Peace and Women Organization 

30. Doe Myae Civil Social Development Organization 

31. Equality Myanmar  

32. European Karen Network  

33. Farmer Agricultural Network  

34. Farmers and Land Rights Action Group 

35. Farmers Development and Environmental Watch Group 

36. Free Education Service Organization 

37. Freedom and Labor Action Group 

38. Future Light Social Development Organization  

39. Future Star Youth Organization 

40. Future Women Association 

41. Generation Wave  

42. Golden Future Social Development Organization 

43. Golden Heart Organization 

44. Helping Hands (Local Development Organization)  

45. Hkumzup Development Committee  

46. Hope for Children Development Organization 

47. Htoi Gender and Development Foundation 

48. Htum Thit Sa Rural Development Organization 

49. Human Rights Foundation of Monland  

50. IFI Watch Myanmar 

51. International Karen Organisation  

52. Justice Movement for Community (Innlay) 

53. Justice Society  

54. Kachin National Youth Network 

55. Kachin Peace Network 

56. Kachin State Women Network 

57. Kachin Women’s Association Thailand  
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58. Kachin Women’s Union 

59. Kachin Youth Network 

60. Kachin Youth Organization  

61. Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization 

62. Kanpetlet Land Development Organization 

63. Karen Community in Norway 

64. Karen Environmental and Social Action Network 

65. Karen Grassroot Women Network 

66. Karen Human Rights Group 

67. Karen Organization for Relief and Development 

68. Karen Organization of America 

69. Karen Peace Support Network 

70. Karen Refugee Committee 

71. Karen Rivers Watch 

72. Karen Student Network Group 

73. Karen Swedish Community 

74. Karen Teacher Working Group 

75. Karen Women’s Organization  

76. Karen Youth Network 

77. Karen Youth Rangoon 

78. Karenni Evergreen  

79. Karenni Human Rights Group 

80. Karenni Legal and Human Rights Center  

81. Karenni Mobile Health Committee 

82. Karenni National Women’s Organization  

83. Karenni National Youth Organization  

84. Karenni Refugee Committee 

85. Karenni Social Welfare and Development Center 

86. Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization 

87. Kaung Rwai Social Justice and Development Organization 

88. Kayah Baptist Association - Christian Social Service and Development Department (KBA-CSSDD) 

89. Kayah Earthrights Action Network  

90. K'Cho Land Development Association 

91. Keng Tung Youth 

92. Khumi Affairs Coordination Council  

93. Kong Jor Shan Refugee Camp  

94. LAIN Technical Support Group 

95. Lamyan Farmers Network 

96. LatButta Farmer Union 

97. Legal Aid for Human Rights 

98. Let's Help Each Other 

99. Light Social Development Organization 

100. Lin Lake Kyal Social Development Organization 

101. Loka Ahlinn (Social Development Organization)  

102. Magway Region Development and Justice Organization (MRDJO) 

103. Maramagri Youth Network 
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104. Matu Women Organization 

105. Muditar Organization 

106. Mung Chying Rawt Jat  

107. Myanmar Muslim Youth Association (Kachin State) 

108. Myanmar People Alliance (Shan State) 

109. National Network for Education Reform 

110. NeT Organization  

111. Northern Shan State Women Peace and Security Network  

112. Northern Spectrum Youth Association 

113. Olive Organization  

114. Open Development Foundation 

115. Pan Thi Kyo LGBT Organization 

116. Pa-O Women’s Union  

117. Pa-O Youth Organization   

118. Paung Ku 

119. Paungsee Arr Institute 

120. Paungsee Myittar Organization 

121. Peace World Gender Organization 

122. Phyu Sin Myittar Social Development Organization 

123. Pone Yate Sit Regional Development Organization 

124. Progressive Voice  

125. Rule of Law Watch Group 

126. Rural Social Development Organization 

127. Salween Peace Park 

128. Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization 

129. SarPhyu Farmer Network 

130. Saytana Shaesaung Youth Organization 

131. Shan MATA 

132. Shan State-Kachin National Network  

133. Shan Women Development Network 

134. Shwe Nathar Farmar Development Organization 

135. Shwechinthae Social Service Group (ShweBo) 

136. Social Care Volunteer Group  

137. Southern Youth Development Organization 

138. Summer Shelter Library 

139. Swam Su Ti Rural Development Organization 

140. Synergy – Social Harmony Organization  

141. Ta’ang Students and Youth Union 

142. Ta’ang Women’s Organization  

143. Tai Youth Network 

144. Taunggyi Youth Center  

145. Tawwin Thazin Women Group 

146. The Khumi Institute (TKI) 

147. The Seagull:Human Rights, Peace & Development  

148. Thukhuma Khayeethe Team (TKT)  

149. Thwee Community Development Network 
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150. Transparency Accountability Network Kachin State 

151. TRIP NET 

152. Waingmaw CSO Network 

153. Waingmaw Women CBO 

154. Women’s Peace Network 

155. Worker Development Organization 

156. Yai Ywal Yar Youth Development Organization 

157. Yatanar Youngyi Social Development Organization 

158. Young Ni Oo Women Social Development Organization 

159. YOUNITY 

160. Zinlum Committee (Tanphaye) 

161. ဖခခလှမ်ေး စ်လူမ ေ  ွဲ့ ပေ ြုံေးဖရေး 

162. ညီမ  ော်ဒ ူ

163. တ  ို့မတ ငော်သူလယော်သ  ားအသငော်ား 

164. ပည ပါရမီစ ကကညေ့်တ ုက် 

165. ေ ု ေ့ဖခမက  ရ်က် 

166. ပ ငေ့ခ်ေ လယ်ဖခမက  ရ်က် 

167. မဖက ေးတ ုငေ်းဖေ ကကီေးလူငယ်က  ရ်က်အေ  ွဲ့ပည ပါရမီ ကု  ုလ်ခပြုံအေ  ွဲ့ 

168. မဖက ေးဖေ ေ  ွဲ့ ပေ ြုံေးတ ုေးတက်ဖရေးစငတ်   

169.  ဇ္ဇ  နလှ  ားသ ားလူငယော်အဖ  ွဲ့ 

170. ဖခမလတ်မ  ြုံေး က်အငစ်တီက ြုံ 

171.   တထ ီလ ခရ  ငော် အလငော်ားတနော်ားအဖ  ွဲ့ 

172. ဖရွှခခဖ သေ့ဖတ င ်ူက  ရ်က် 

173. ဖရွှခခဖ သေ့ဖတ င ်ူက  ရ်က်(ဖရွှဘ ုခရ ုင)် 

174. မ ွှေတတ ဂ မတ ငော်သူလယော်သ  ားအဖ  ွဲ့ 

175. မ ွှေမတ ငော်တ  ကော်နယော်မတ ငော်သူ ို့အ ား  နော် ဝ ော်ားတ ငော်ားမ   ွဲ့နယော်အဖ  ွဲ့ 

176. ဝ  ငော်ားမ  ော်မ   ွဲ့နယော်လ  ားဆ  ငော်   သျှ ော်ားလူငယော်   ားစညော်ားလ  ားညီည တော်မ ားအဖ  ွဲ့ 

177. ပ ေ်းပ  ြုံေးလက် ဗ ေ်းဖမ ်လူမ ဖရေးအေ  ွဲ့ 

 

 

 


