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The Honorable Penny Wong   

Minister for Foreign Affairs,  

Parliament House,  

Canberra ACT 2600  

န ေ့စ ွဲ။ ။  ၂၀၂၂ ခုနစှ ်ဇ  ်လ ၂၉ ရက် 

 

မြန်ြာန ိုငင်အံရပ်ဘကလ်ူြှုအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ ဩစတ  ်းလ န ိုငင် ံန ိုငင်မံ ာ်းတရ်းဝန်ကက ်း Penny Wong 

ထသံ ို ို့ အ  ဖ် ငို့တ်ပ်းစာ 

Re: မြနြ် ာ့အရ ေး လက်ရ ှိလမ််းက ကြောင််းကှိို အမမနဆ် ို်း ကမ ြောင််းလဲပ  ်း လက်က  ွေ့ အကကြောငအ်ထညက် ြော်ရန ်

လှိိုအ ်သည။်  

 

ရ ေးစ ေးအပ်ပါရ   ဝနက်  ေး Penny Wong    ာ့ 

 

ကအြောက်က ြော်မ  ါ လကမ်  ်ကရ်းထှိို်းထြော်းကသြော ကျွန်ို ် ှိို ို့ မမနမ်ြော၊ ကေသ  င််းန ငို့ ် နှိိုငင်  ကြော 

အရ ်ဘက်လူမှုအ  ဲွေ့အစည််း ၆၈၈   ဲွေ့က သငို့အ်ြော်း နှိိုငင် မခြော်းကရ်းဝနက်က ်းအမ စ် ရြောထ်ူးခန ို့အ် ်မခင််းကှိို 

ကကှိြိုဆှိိုကထြောက်ခ က ကြောင််းန ငို့ ် အစှိို်းရအ  ဲွေ့  င ်  ါဝငသ်ည်ို့အခါ မမနမ်ြောမ ညသ်လူူထိုန ငို့အ် ူ က  

ခှိိုငမ်ြောပ  ်း  ည ် ို့ကသြော ဆက်ဆ ကရ်းက ြော်ကဆြောငရ်န ်ဩစက  ်းလျလို ်သြော်း ါ   (Australian Labor 

Party) ၏ ကကှိြို်း မ််းအြော်းထို ်မှုကှိို အကလ်းထြော်းအသှိအမ  ်မ ြို ါက ကြောင််း က ြော်မ လှိို ါသည။် 

ဩစက  ်းလျအကနမ ငို့ ် မမနမ်ြောို့ေ မှိိုကကရစ  အကရ်းအက ေါ်  ှိိုက်ရှိိုက် ှိိုက်ခှိိုက်မှုကှိို 

ကဘ်းမ ရ ် ကညို့မ်ကနသငို့က် ကြောင််း သင၏် ယခင ် မ  ်ချက်မျြော်းန ငို့ ် ဩစက  ်းလျအစှိို်းရအကနမ ငို့ ်

မမနမ်ြောို့ေ မှိိုကကရစ အကရ်းအ  က် မြော်းမြော်းမ ်မ ် ရ ် ညပ်  ်း  စ်မ  ်ထြော်းအကရ်းယူ ှိ ်ဆှိို ို့မှုမျြော်း 

ကဆြောငရ် က်ရန ် သင၏်  ှိိုက်  န််းက ြောင််းဆှိိုချက် ကှိိုလည််း ကျွန်ို ် ှိို ို့ ဂရိုမ ြိုမှိ ါသည။် 

အကရ ွေ့က ြောငအ်ြောရ ကရ်းရြော အထ်ူးသ  မန ်ခန ို့အ် ်ရန၊် အကရ ွေ့က ြောငအ်ြောရ ကေသ  င််းသှိို ို့ အကူအည မျြော်း 

 ှိို်းချဲွေ့က ်း ှိို ို့ရနန် ငို့ ်“First Nations Foreign Policy” ကှိို အကကြောငအ်ထညက် ြော်ရန ်ဩစက  ်းလျနှိိုငင်  

အစှိို်းရ၏ ကကှိြို်းစြော်းအြော်းထို ်မှုကှိိုလည််း ကျွန်ို ် ှိို ို့ အသှိအမ  ်မ ြိုရ ါသည။် 

 

လက်ရ ှိ  ရြော်းမဝငစ်စ်အို ်စို၏ ထှိ ်လန် ို့စှိို ို့်းရ  ွေ့   ယရ်ြော ပခှိမ််းကမခြောက်မှုကှိို ခ ကနရကသြော မမနမ်ြောနှိိုငင် ၏ 

ယဉ်ကကျ်းမှုမျြော်း၊ သက်ကမ ်းဝမ််းက ကြောင််းရ ် ညလ်ှု ်ရ ြော်းမှုမျြော်းန ငို့ ်ထှိရ  ျက်စ ်းလ ယ် ကဂဟစနစ်မျြော်းကှိို 

ကြောက ယ်ကစြောငို့က်ရ ြောက်ရနန် ငို့ ် လူသြော်းအြော်းလ ို်းအ  က် လူ ို့အခ ငို့အ်ကရ်းမျြော်း ထှိန််းသှိမ််းက ှိမ ြိုကသြော 

https://www.canberratimes.com.au/story/7147433/government-under-pressure-to-send-a-strong-message-on-myanmar-after-bloody-weekend/
https://www.pennywong.com.au/media-hub/media-statements/government-must-act-to-restore-democracy-in-myanmar/
https://www.alp.org.au/policies/first-nations
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အနြောဂ ် က်ေရယ်ေ မှိိုကကရစ  နှိိုငင် က ြော် စ်ခိုအ  က် ကျွန်ို ် ှိို ို့ ရိုန််းကနက်ကှိြို်း မ််းကန ကသညို့ ်

ကျွန်ို ် ှိို ို့၏ အသ မျြော်း၊ ရ ် ညက် ြောင််းဆှိိုချက်မျြော်းကှိို သငန်ြော်းဝင ်ကြော်းသှိကစရနအ်  က ်

ယခိုအှိ ်  ငို့က် ်းစြောကှိို ကရ်းသြော်းရမခင််း မ စ်သည။် 

 

၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ က က ြော်ဝါရ လ ၁ ရက်ကန ို့  ရြော်းမဝင ်အြောဏြောသှိမ််းရန ် ကကှိြို်း မ််းမှုမ စ ငပ်  ်း  ရြော်းမဝင ်

စစ်အို ်စိုသည ်ကနရြောအန  ို့မ  လူထိုလူ န််းစြော်း အရ ်ဘက်အငအ်ြော်းစိုအသ ်းသ ်းက ခိုခ က ြော်လ န ်ကသည်ို့ 

မမနမ်ြောမ ညသ်လူူထိုအက ေါ် အ ကမ််း က်စစ်  ဲ ဆငန်  လဲျက်ရ ှိ ါသည။် စစ်အို ်စိုသည ်

မ ညသ်လူူထိုအက ေါ်  ှိိုက်ခှိိုက်မခင််းမျြော်းန ငို့ ်  ရြော်းလက်လ  ်  စ်ခ ် ှိိုက်ခှိိုက်မခင််းမျြော်းအ ါအဝင ်

လက်နက်ကှိိုင ်ှိိုက်  ဲက ါင််း ၁၀,၀၀၀  ကကျြော် ဆငန်  ခဲဲို့ပ  ်း မ ညသ်ူဥ ်းကရ ၂,၀၀၀ ကကျြော် သ ်မ  ်ခ ခဲို့ရပ  ်း 

မ စသ်ည။် အြောဏြောသှိမ််း ကကှိြို်း မ််းချှိနက်စပ  ်း နှိိုငင်  ဝန််းစစ်အို ်စို၏ ကသ ်းကအ်းကအ်း ရညရ် ယ်ချက်ရ ှိရ ှိ 

 ှိိုက်ခှိိုက်မှုမျြော်း၊ သ ်မ  ်မှုမျြော်း၊  ညှဉ််း န််းန ှိ ်စက်မှုမျြော်း၊ မိုေှိန််းကျငို့မ်ှုမျြော်း၊ ကကျ်းရ ြော အှိို်းအှိမ်န ငို့ ်

စြော်းန ်ရှိကခြောမျြော်း မ ်းရှု ှိ ွေ့ ျက်ဆ ်းမှုမျြော်းက ကြောငို့ ် မ ညသ်ကူ ါင််း ၄၄၀,၀၀၀ ခန ို့သ်ည ် အှိို်း စ်အှိမ် စ ်

ထ က်ကမ ်းရသညို့ ် အမ စ်သှိို ို့ ကရြောက်ရ ှိခဲို့ရ ါသည။် ၂၀၂၂ ခိုန စ် က က ြော်ဝါရ လမ  ဧပ  လ အ  င််းမ ြော င ်

စစ်ကှိိုင််း ှိိုင််းအ  င််းရ ှိ အှိမ်ကမခက ါင််း ၅,၆၀၀ ကကျြော်ကှိို စစ်အို ်စို   ်သြော်းမျြော်းက 

မ ်းရှု ှိ ွေ့ ျက်ဆ ်းခဲို့ ကသည။် စစ်အို ်စို၏ ရြောဇဝ ်မှုမျြော်းသည ်စစ်ရြောဇဝ ်မှုမျြော်းန ငို့ ်လူသြော်းမျှိြို်းန ယ်အက ေါ် 

ကျ ်းလ နက်သြော ရြောဇဝ ်မှု ကမမြောက်ပ  ်း၊ ဤရြောဇဝ ်မှုမျြော်းကှိို စစ်ကကြောငစ် သည ်အမ စ်က ်း ေဏခ် ် 

အကရ်းယူခ ရမခင််း အလျဉ််းမရ ှိ ဲ ကျ ်းလ နခ် ငို့ ်ရကန ါသည။် 

 

စစ်အို ်စိုက  ျက်ဆ ်းခဲို့သမ ငို့ ် နှိိုငင် ို့စ ်း  ြော်းကရ်းသည ် ၃၀% ကျ ြိုွေ့သ ြော်းခဲို့ပ  ်း စြော်းန ်ရှိကခြောမလ ိုမခ ြိုမှု 

(မလ ိုကလြောက်မှု) ဆှိို်းဆှိို်းရ ြော်းရ ြော်းကျယက်ျယ်မ န ို့မ် န ို့ ် မ စ်  ြော်းခဲို့သည။်  စစ်အို ်စိုသည ် က က်းနန််း 

ဆက်သ ယ်ကရ်းကှိို လကန်က်သ  ယ်အသ ို်းမ ြိုခဲို့ပ  ်း နှိိုငင် ၏ ကနရြောအန  ို့အမ ြော်း  င ် အင ်ြောနက ်

မ  ်က ြောက်မခင််း၊ သ င််းရင််းမမစ်မျြော်းကှိို  ြော်းဆ ်း ှိ ် ငမ်ခင််းန ငို့ ် မ ညသ်မူျြော်းကှိို ကစြောငို့ ်ကညို့ ်

 စ်မ  ်ထြော်းမခင််း ှိို ို့ မ ြိုလို ်လျက်ရ ှိသည။် ဂျြောနယ်လစ်မျြော်းအြော်း သ ်မ  ်မခင််း၊  မ််းဆ ်းမခင််း၊ 

ညှင််း န််းန ှိ ်စက်မခင််း၊ နြောမည ်ျက်မခင််း န ငို့ ် အမိုန််းစကြော်းမျြော်း၊ သ င််းအမ ြော်းမျြော်း မ န ို့က်ဝမခင််း ှိို ို့မ ငို့ ်

 စ်မ  ်ထြော်း  ှိိုက်ခှိိုက်ခဲို့သည။် 

 

အြောဆ ယ သည ် စစ်အို ်စိုအ ကမ််း က်မှုမျြော်း  င ်  က ရြော ါ  ါဝင ် ်သကက်န ါသည။် စစ်အြောဏြော 

သှိမ််းရန ် ကကှိြို်း မ််းခဲို့ချှိနမ် စ၍ အြောဆ ယ သည ် မမနမ်ြောမ ညသ်လူူထို၏ အသ မျြော်းကှိို လျစ်လျ ရှုခဲို့ပ  ်း 

စစ်အို ်စို  ရြော်းဝငမ် စ်ကရ်းကှိို ဆက်လက် လို ်ကဆြောငခ်ဲို့ ါသည။် အြောဆ ယ ၏ ကအြောငမ်မငမ်ှုမရ ှိကသြော 

https://drive.google.com/file/d/1s3T1zJW5J0EsMD2Fq3oUK4d5lu6CxETB/view
https://aappb.org/?p=21681
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111812
https://drive.google.com/file/d/1s3T1zJW5J0EsMD2Fq3oUK4d5lu6CxETB/view
https://www.accessnow.org/myanmars-digital-coup-statement/
https://rsf.org/en/two-more-journalists-arrested-myanmars-continuing-crackdown
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ဘ ိုသကဘြော ူည ချက် ငါ်းချက်သည ်  ရြော်းမဝင ် စစ်အို ်စို  စ်  ဲွေ့ ည််းန ငို့သ်ြော ကဆ ်းကန ်း 

သကဘြော ူည ခဲို့ ကမခင််း မ စ်သညို့အ်မ င၊် ယင််း ှိို ို့ကှိို အကကြောငအ်ထညက် ြော်ရန ် ဂ ှိကဝ  ်

မျြော်းကှိိုလည််း စစ်အို ်စို က်က  ျက်က က်ခဲို့သည။်အြောဆ ယ သည ် အစည််းအကဝ်း  ဲမျြော်း၊ 

အခမ််းအနြော်းမျြော်း၊ စစ်ကရ်းကလို့ကျငို့မ်ှုမျြော်းသှိို ို့  စစ်အို ်စိုကှိို ထ ်ကြော လဲလဲ  ှိ ် ကြော်း 

 က်ကရြောက်ကစခဲို့သည။် ထှိို ို့အမ င ် စစ်ရြောဇဝ ်ကကြောငမ်ျြော်းကှိို အြောဆ ယ အ  ဲွေ့ဝငန်ှိိုငင် မျြော်းန ငို့ ်

ဩစက  ်းလျနှိိုငင်  ှိို ို့န ငို့ ် ထှိက  ွေ့ ဆက်ဆ နှိိုငက်စရန ် အြောဆ ယ က အကြောအက ယ်က ်းခဲို့ပ  ်း၊ ယင််းသည ်

ဩစက  ်းလျနှိိုငင် ၏ အမညက်ှိို အလ ဲသ ို်းစြော်းမ ြို၍ ရြောဇဝ ်မှုမျြော်း မ ြိုလို ်နှိိုငရ်နအ်  က် စစ်အို ်စိုအြော်း 

 ှိိုမှိိုအ င်ို့ရဲကစခဲို့သည။် မမနမ်ြောနှိိုငင် ဆှိိုငရ်ြော အြောဆ ယ  အထ်ူးသ  မနသ်ညလ်ည််း  ရြော်းမဝင ်

စစ်အို ်စို၏ သကဘြောဆနဒအက ေါ် နြောခ လှိိုက်ကလျြောလျက် ရ ှိပ  ်း မမနမ်ြောနှိိုငင် ၏  ရြော်းဝင ်အစှိို်းရမ စ်သညို့ ်

အမျှိြို်းသြော်းည ည  ်ကရ်းအစှိို်းရ (NUG)၊ အမျှိြို်းသြော်း ည ည  ်ကရ်းအ ှိိုင ်ငခ်  ကကြောငစ်  (NUCC)၊ 

 ှိိုင််းရင််းသြော်းက ြော်လ နက်ရ်းအ  ဲွေ့အစည််းမျြော်း (EROs)၊ အရ ်ဘက်လူမှု အ  ဲွေ့အစည််းမျြော်းန ငို့ ်

ထှိက  ွေ့ဆက်ဆ ရန ် ျကက် က်လျကရ် ှိ ါသည။် 

 

အြောဆ ယ ၏ လူသြော်းချင််းစြောနြောကထြောက်ထြော်းမှုဆှိိုငရ်ြော အကူအည မျြော်း  ူ်းက ါင််းကဆြောငရ် က်ကရ်း စင ်ြော 

(AHA Centre) သည ် သဘြောဝကဘ်းအနတရြောယ်က ကြောင်ို့မ စ်သည်ို့ လူသြော်းချင််း စြောနြောကထြောက်ထြော်းမှု 

ဆှိိုငရ်ြောအကမခအကနမျြော်းအ  က် အစှိို်းရအချင််းချင််း ကြော်း စ မ ခန ို့ခ် ဲမှုဆှိိုငရ်ြော အ  ဲွေ့အစည််း စ်ခိုမ စ်ပ  ်း 

ဩစက  ်းလျ နှိိုငင် သြော်းမျြော်း၏ အခ နဘ်ဏ္ဍြောကင မျြော်းမ ငို့ ်   ို့ ှိို်းထြော်းသည။် AHA စင ်ြော၏ 

လူသြော်းချင််းစြောနြောမှုဆှိိုငရ်ြော အကူအည မျြော်း မ န ို့က်ဝက ်းရန ်  ငမ်မှိ ် က်အ  ဲွေ့အစည််းအမ စ် 

သ ်မ  ်ထြော်းသညို့ ် စစ်အို ်စိုသည ် လက်ရ ှိ ဋှိ ကခ  င ် အဓှိကရနလ်ှိိုသ၊ူ မ စ်မှုကျ ်းလ နသ်ူ 

မ စက်နသည်ို့အ  က်  လက်ရ ှိအကမခအကနကှိို ကှိိုင ် ယ်ကမ ရ င််းနှိိုငသ်ည်ို့ စ မ််းကဆြောငရ်ညမ်ရ ှိ ါ။ 

၎င််းသည ် စစ်အို ်စိုအြော်း လူသြော်းချင််းစြောနြောကထြောက်ထြော်းမှု အကူအည မျြော်းကှိို လက်နက်သ  ယ ်

အသ ို်းမ ြိုခ ငို့ ် က ်းမခင််းမ ငို့ ် မ ညသ်လူူထို အစိုလှိိုက်အမ  ြိုလှိိုက် ထ က်ကမ ်း ှိမ််းကရ ြောငမ်ခင််း မ စ်ကစကသြော 

အ ကမ််း က်မှုမျြော်း၏ အဓှိက ကျ ်းလ နသ်မူ စ်သညို့ ်စစ်အို ်စိုကှိို  ရြော်းဝငမ်ှု သြောမက နည််းဗျ ဟြောအရ၊ 

နှိိုငင် ကရ်းအရ  အခ ငို့အ်ကရ်း က ်းရြောကရြောက်ပ  ်း  မမနမ်ြောနှိိုငင် ရ ှိ အကျ ်အ ည််းကှိို  ှိိုမှိိုဆှိို်းရ ြော်း 

လြောကစ ါသည။်  ှိိုင််းရင််းသြော်းက ြော်လ နက်ရ်းအ  ဲွေ့အစည််းမျြော်း  စ်ခိုချင််းစ န ငို့ ် သ ်းမခြော်းက  ွေ့ဆ ိုပ  ်း 

အမျှိြို်းသြော်းည ည  ်ကရ်းအစှိို်းရ (NUG)၊ အမျှိြို်းသြော်းည ည  ်ကရ်း အ ှိိုင ်ငခ် ကကြောငစ်  (NUCC)၊ 

အရ ်ဘက်လူမှုအ  ဲွေ့အစည််းမျြော်းန ငို့ ် ထှိက  ွေ့ဆကဆ် ရန ်  ျက်က က်သညို့ ် AHA စင ်ြော ၏ 

ကသ ်းခ ဲဆက်ဆ ကသြော ချဉ််းက ်မှု  ိုစ ကှိို ကျွန်ို ် ှိို ို့ အရ ်ဘက်လူမှုအ  ဲွေ့အစည််းမျြော်းက မ င််းမ င််းထနထ်န ်

ကန ို့က် က် ယ်ချ ါသည။် 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/11/asean-decision-on-humanitarian-assistance-on-myanmar-must-include-all-related-parties-to-avoid-aid-weaponization-by-the-junta/
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ကမြော်ရစ်ဆငအ်စှိို်းရသည ် ဩစက  ်းလျနှိိုငင် ၏ စ နှုန််းမျြော်းန ငို့ ် ေ မှိိုကကရစ န ငို့လ်ူ ို့အခ ငို့အ်ကရ်းဆှိိုငရ်ြော 

က ှိကဝ ်မျြော်းကှိို ကလ်းစြော်းလှိိုက်နြောကျင်ို့သ ို်းရန ်  ျက်က က်ခဲို့သညမ် ြော ရ က်  ယ်ရြောအ ှိမ စ်သည။် 

သင၏်ကရ ွေ့ယခငဝ်နက်က ်းသည ် မမနမ်ြောစစ်အို ်စိုကှိို  စ်မ  ်ထြော်း ှိ ်ဆှိို ို့အကရ်းယူမှုမျြော်း ချမ  ရ်န၊် 

 ြောဝနခ် မှုအ  က် နှိိုငင်  ကြောကကှိြို်း မ််းမှု  င ် ူ်းက ါင််း ါဝငရ်န၊် အမျှိြို်းသြော်းည ည  ်ကရ်းအစှိို်းရ (NUG) 

ကှိို  ရြော်းဝငအ်စှိို်းရအမ စ်န ငို့ ်အမျှိြို်းသြော်း ည ည  ်ကရ်းအ ှိိုင ်ငခ် ကကြောငစ်  (NUCC) ကှိို မမနမ်ြောနှိိုငင် ၏ 

အမမငို့ဆ် ို်းအ ှိိုင ်ငခ် အ  ဲွေ့အစည််း အမ စ် အသှိအမ  ်မ ြိုရန ်  ျကက် က်ခဲို့သည။် ထှိို ို့အမ င ်

မင််းကအြောငလ်ှုှိငအ် ါအဝင ် စစ်အို ်စိုကှိို န စ်နှိိုငင် န ငို့န်ှိိုငင် စ ို ထှိက  ွေ့ဆက်ဆ မှုမျြော်းမ  စ်ဆငို့ ်

 ရြော်းဝငအ်သှိအမ  ်မ ြိုသည်ို့ လို ်ရ ်မျြော်း ဆက်လက်လို ်ကဆြောငက်န ါသည။် ဩစက  ်းလျနှိိုငင် ၏ 

Future Fund သည ် မမနမ်ြောစစ်အို ်စိုကှိို စစ်လက်နက်န ငို့ ်အမမ ်အစ န််းမျြော်း က ်းကနသညို့ ် စ ်း  ြော်းကရ်း 

လို ်ငန််းမျြော်း  င ် ဆကလ်က် ရင််းန  ်းမမြို ်န  ထြော်းရ ှိသည။် မမနမ်ြောနှိိုငင် ကှိို ကမခမှုန််း ျက်စ ်းကနသည်ို့ 

စ ်း  ြော်းကရ်းလို ်ငန််းမျြော်းမ  အမမ ်ထို ်ကနမခင််းမ စ်သည။် 

 

သှိို ို့မ စ် ါ၍ ဩစက  ်းလျနှိိုငင် ၏ မမနမ်ြောို့အကရ်းအ  က် လက်ရ ှိ ဦ်း ညရ်ြောလမ််းက ကြောင််း 

ကမ ြောင််းလဲ ါရန ်သငို့အ်ြော်း ကျွန်ို ် ှိို ို့က ကလ်းကလ်းနက်နက် ကမ တ ြောရ ်ခ ရ ါသည။် 

 

၁။ မြနြ် အ ဏ သှိမ််းစစ်အို ်စို၊ ၎ငေ်း၏စ ေးပ  ေးရ ေး  ပ်ငနေ်းြ  ေးနငှာ့ ် ဆ  ေး   ေးရ     ာ့အခ ငာ့အ်ရ ေး 

ခ   ေးရ   ်ြှုြ  ေးအတ  ် တ ဝနရ်ှ   အ ေး   ေး    ပစ်ြှတ်ထ ေး ပ တ်ဆ  ာ့အရ ေးယ ြှုြ  ေး ခ ြတှ ်

ရပေး န။် 

၂။ အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG) အ ေး မမနမ်ြောန  ငင် ၏ တ  ေးဝငအ်စ  ေး  အရနမ ငာ့ ်

 ညေ်းရ  ငေ်း၊ အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအတ  ငပ်ငခ် ရ  ငစ်  (NUCC) အ ေး အမြငာ့ဆ်  ေး အတ  ငပ်ငခ်  

အ   ွဲ့အစညေ်းအရနမ ငာ့ ်ညေ်းရ  ငေ်း အ  အြှတ်မပ  ရထ  ်ခ အ ေးရပေး န။် 

၃။ တ  ေးြဝငစ်စ်အို ်စို၏ ဩစရ တေး  န  ငင် ဆ  င ်  မြနြ်   အြတ်ခန ာ့အ်ပ်ြှု    ပယ်ခ ပပ ေး 

အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG) ၏   အြတ် ခန ာ့အ်ပ်ြှု      ်ခ ရပေး န။် 

 

၄။ အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG)၊ အြ   ေး  ေးအတ  ငပ်ငခ် ရ  ငစ်  (NUCC) နငှာ့ ်

တ  ငေ်း ငေ်း  ေး ရတ ် ှနရ် ေးအ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေး (EROs) ြ  ေးနငှာ့ ်တ  ငပ်င၍် ယ    ညစ် တ်ခ  ရ   

မပညတ် ငေ်း     ေးခ ငေ်းစ န ရထ  ်ထ ေးြှုဆ  င ်   ပ်     ထ အရမခမပ  အ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေးြ ှ

https://www.justiceformyanmar.org/stories/abusing-myanmar-for-australias-future
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တစ်ဆငာ့ ် ဩစရ တေး  န  ငင်   ရပေးအပ်ရ   အ  အည ြ  ေး    နယ်စပ်မ တ်ရ   ် မ န ာ့ရ်ဝ 

ရပေးမခငေ်းမ ငာ့ ် မြနြ် န  ငင် ရှ      ေးခ ငေ်းစ န ရထ  ်ထ ေးြှု ဆ  င ်  အ  ပ်အတညေ်းအတ   ်

ပ ာ့ပ  ေး  ည ြှုြ  ေး ပ  ြ   မပ   ပ် န။် 

၅။ ရ  ဟငဂ်  ြ  ေးအရပေါ်   ြ   ေးတ  ေး တ်မ တ်ြှုဆ  င ်    ဇ၀တ်ြှုြ  ေးအတ  ် တ ဝနခ် ြှု အမပညာ့အ်၀ 

 ရှ  န ် အမပညမ်ပညဆ်  င ် တ  ေးရ  ေးတ င ် မြနြ် န  ငင် အရပေါ် တ  ေးစ  ထ ေး ညာ့အ်ြှုတ င ် ပါဝင ်

ရဆ င ်  ် န။် 

၆။ စစ်အို ်စိုအတ  ် ၀ငရ်င  ငေ်းမြစ်မ စ် ညာ့အ်မပင ် တ  ငေ်း ငေ်း  ေး  ြ   ေးစ  အ   ငေ်းအဝနေ်းြ  ေးနငှာ့ ်

 ဘ ၀ပတ်ဝနေ်း  င ်   ထ ခ   ်ပခ ြ်ေးရမခ  ်ရန ညာ့ ်  တထ  တ ငေ်းထ  ြ်  ေး ရှ ရ  မခငေ်းနငှာ့ ်

တ ေးရ  ် မခငေ်းြ  ေး    ဩစရ တေး    တတ  တ ငေ်း  ြပဏ ြ  ေး  ဆ ်  ်   ပ်ရဆ ငမ်ခငေ်းြှ 

တ ေးဆ ေးအရ ေးယ ရဆ င ်  ်မခငေ်းြ  ေး မပ   ပ် န။် 

၇။ မြနြ် အ ဏ သှိမ််းစစ်အို ်စို၊ ၎ငေ်း၏ခရ  န ြ  ေးန င်ို့ စ ေးပ  ရ ေး  ပ်ငနေ်း  ပ်မခငေ်းြှ ရရှ ငရ်ှ ေးန  င ်န ်

ဩစရ တေး  စ ေးပ  ေးရ ေး  ပ်ငနေ်းြ  ေးနငှာ့ ်  ငေ်းနှ ေးမြ ပ်နှ   ြ  ေးအတ  ် အ   ရပေးတစ်ဦေး ထ ေးရှ  

ခန ာ့အ်ပ် န။် 

၈။ အြောဏြောသှိမ််းစစ်အို ်စို    စစ်  ်န ်နငှာ့ ် ဝငရ်င အမြတ်အစ နေ်းြ  ေး ပ ာ့ပ  ေးရပေးရန ညာ့ ်

စ ေးပ  ေးရ ေး  ပ်ငနေ်းြ  ေးအ ေး   ေးြှ Future Fund ၏  ငေ်းနှ ေးမြ ပ်နှ ြှု  ပ်ဆ  ငေ်းရစ န။် 

၉။ မြနြ် အြောဏြောသှိမ််းစစ်အို ်စိုအရပေါ်  ြဘ    ေးဆ  င ်    ်န ်တငပ်  ာ့ရ  ငေ်းခ ြှု ပ တ်ဆ  ာ့ 

အရ ေးယ ြှု ခ ြှတ်ရ ေးနငှာ့ ်မြနြ် န  ငင် အရမခအရန    အမပညမ်ပညဆ်  င ်    ဇဝတ်ြှုခ  ရ  ေး (ICC)    ာ့ 

   ရမပ ငေ်းရပေးရ ေး     ြဂဂ   မခ  ရ ေးရ  ငစ်     တ   ်တ နေ်း န။် 

၁၀။ မမနမ်ြောို့အရ ေးအြော်း အရ ေးယ  နပ်  ်   ်မှုအက ေါ် အ ဆ ယ ၏ ရန  ်  ယတ် င ် ဆငရ်မခရပေး 

ပ နေ်း  ယ်ရနမခငေ်း     ပ်တန ာ့ ်န။် 

 

၁၁။ မြနြ် အ ဏြောသှိမ််းစစ်အို ်စိုကှိို အစညေ်းအရဝေးြ  ေး၊ အစ အစဉ်ြ  ေးနငှ်ာ့ စစ်ကရ်းကလို့ကျငို့မ်ှုမျြော်း 

အ ေး   ေးြှ  ယ်ထ တ်ရ ေး၊ အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG) နငှာ့ ် အြ   ေး  ေး ည ည တ်ရ ေး 

အတ  ငပ်ငခ် ရ  ငစ်  (NUCC)     အ  အြတှ်မပ ရ ေး၊ စစ်အို ်စို    ယ်စ ေး ှယ်ြ  ေး 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes
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တ ်ရ   ်ြညာ့ ် အစညေ်းအရဝေးပ  ြ  ေးအ ေး   ေး ဆန ာ့ ် င ်  ပ တ်ရြှ  ်ရ ေး အ ဆ ယ     

တ   ်တ နေ်း န။် 

၁၂။ မြနြ် မပညအ်  ပ်အတညေ်းအတ  ်   ာ့အခ ငာ့အ်ရ ေးနငှာ့ ် ဒ ြ   ရ စ  အရမခခ ြ ြ  ေး    

    ်န  ညာ့ ် တ ရှညခ် ၍ ခ  ငပ်ြ ရ   အစ ေးထ  ေးအရမ     ရှ ရ   န ် ဘ   ရဘ တ ည ခ   ်

ငါေးခ   ်   ရ   ်  နပ်ပ ေး အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG)၊ အြ   ေး  ေးည ည  ်ကရ်း 

အတ  ငပ်ငခ် ရ  ငစ်  (NUCC)၊ တ  ငေ်း ငေ်း  ေးရတ ် ှနရ် ေးအ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေး (EROs)၊ 

အ ပ်ဘ ်  ြှုအ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေးနငှာ့ ်အတ   တ်   အ  ပ်  ပ် န။် 

၁၃။ မြနြ် န  ငင် ဆ  င ်  အ ဆ ယ      ေးခ ငေ်းစ န ရထ  ်ထ ေးြှုဆ  င ်  အ  အည ရပေးရ ေး 

အတ  ငပ်ငခ်  အစညေ်းအရဝေးတ င ် ခ ြှတ်ပပ ေး မ စ်ရ   အြောဏြောသှိမ််းစစ်အို ်စို    အ  အည ြ  ေး 

မ န ာ့ရ်ဝရပေးရ ေးတ င ် ထ နေ်းခ  ပ်ခ ငာ့ရ်ပေး ညာ့ ် ဆ  ေးမ တ်ခ  ်    မပန ်ည ် ရ တ်  ြ်ေးရ ေး 

အ ဆ ယ အ ေးတ   ်တ နေ်း န။်  ဘ ဝရဘေးအနတ  ယ်စ ြ ခန ာ့ခ်  ြှုဆ  င ်      ေးခ ငေ်းစ န  

ရထ  ်ထ ေးြှုအ  အည ြ  ေးအတ  ် အ ဆ ယ ၏ ပ ေးရပါငေ်း ရဆ င ်  ်ရ ေးစငတ်  (AHA 

Centre)၏ ရ  ေးခ  ဆ ်ဆ  ညာ့ ်ခ ဉ်ေး ပ်ပ       ပ်တန ာ့ပ်ပ ေး အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG)၊ 

အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအတ  ငပ်ငခ် ရ  ငစ်  (NUCC)၊ တ  ငေ်း ငေ်း  ေးရတ ် ှနရ် ေး 

အ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေး (EROs)၊ အ ပ်ဘ ်  ြှုအ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေးနငှာ့ ်အ ေး   ေးပါဝင ်ညာ့ ်ရဆ ေးရန ေးည  နှု ငေ်း 

ြှု    စတင ်န။် ဤအခ  ်ြ  ေးအ ေး အ ဆ ယ     ပ်ရဆ င ်န ်ပ  ်   ပ်ါ  မြနြ် ာ့အရ ေး 

အတ  ်  ဘ ဝရဘေးအနတ  ယ်စ ြ ခန ာ့ခ်  ြှုဆ  င ်      ေးခ ငေ်းစ န ရထ  ထ် ေးြှု အ  အည မျြော်း 

အတ  ် အ ဆ ယ ၏ ပ ေးရပါငေ်းရဆ င ်  ်ရ ေး စငတ်  (AHA Centre)     ရပေးအပ်   ်ရှ ရ   

အ  အည နငှာ့ ်နညေ်းပည ပ  ငေ်းဆ  င ် အရထ  ်အပ ာ့ြ  ေး  ပ်ဆ  ငေ်း န။် 

၁၄။ မမနမ်ြောန  ငင် ၏   ာ့အခ ငာ့အ်ရ ေးနငှာ့ ်     ေးခ ငေ်းစ န ရထ  ်ထ ေးြှုဆ  င ်  အ  ပ်အတညေ်း 

ရမ ရှငေ်း  တ င ် အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG)၊ အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအတ  ငပ်ငခ်  

ရ  ငစ်  (NUCC)၊ တ  ငေ်း ငေ်း  ေးရတ ် နှရ် ေးအ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေး (EROs)၊ အ ပ်ဘ ်  ြှု 

အ   ွဲ့အစညေ်းြ  ေးနငှာ့ ် ည  နှု ငေ်းရဆ င ်  ်   ်     ြဂဂနငှာ့ ် အ ဆ ယ  ပ ေးရပါငေ်းရဆ င ်   ်

န  ငရ် ေး အ ဆ ယ အထ ေး  တြန၊်     ြဂဂအထ ေး  တြနတ်  ာ့နငှာ့ ် ထ ရတ ွဲ့ဆ ်ဆ န  င ်န ်

ဩစရ တေး  န  ငင် ၏ အရရှွဲ့ရတ ငအ် ရှဆ  င ်  အထ ေး  တြန ်တ ဝနရ်ပေး ခန ာ့အ်ပ် န။် 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/11/asean-decision-on-humanitarian-assistance-on-myanmar-must-include-all-related-parties-to-avoid-aid-weaponization-by-the-junta/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/11/asean-decision-on-humanitarian-assistance-on-myanmar-must-include-all-related-parties-to-avoid-aid-weaponization-by-the-junta/
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၁၅။ Quad အ   ွဲ့ဝင ် ဂ ပနန်ငှာ့ ် အ နဒ ယတ  ာ့  စစ်အို ်စိုနငှာ့ ် စ ေးပ  ေးရ ေး  ပ်   ငရ်နြှု    ခ  ်ချင််း 

 ပ်တန ာ့ရ် ေး၊   ်န ်ရ  ငေ်းခ ြှု ပ တ်ဆ  ာ့ရ ေးနငှာ့ ် စစ်အို ်စိုအတ  ် စစ်ရ ေးပ ာ့ပ  ေးြှု အ ေး   ေး    

အဆ  ေး တ်ရ ေး တ   ်တ နေ်း န။် Quad  ည ်အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအစ  ေး  (NUG)     တ  ေးဝင ်

အစ  ေး အမ စ်နငှာ့ ် အြ   ေး  ေးည ည တ်ရ ေးအတ  ငပ်ငခ် ရ  ငစ်  (NUCC)      မမနမ်ြောန  ငင် ၏ 

အမြငာ့ဆ်  ေးအတ  ငပ်ငခ် အ   ွဲ့အမ စ် အ  အြှတ်မပ ရထ  ်ခ  န။် 

 

ထပ်မံသရိှိလိပုါက ဆကသ် ယရ် ်  

• ကေေါ်ခငဥ်မမြော၊ ကရ ွေ့ကမ ်းအသ အ  ဲွေ့၊ info@progressive-voice.org  

• James Thangman, Ethnic Myanmar Communities' Council of Australia,  

zotmtuang@gmail.com   

• Salai Za Uk Ling၊ ချင််းလူ ို့အခ ငို့အ်ကရ်းအ  ဲွေ့၊ zauk@chinhumanrights.org  

 

လကမှ်တန်ရေးထိေုးထောေးနသော အဖ ွဲ ွဲ့အစညေ်းမ ောေး  

လက်မ  ်ကရ်းထှိို်းထြော်းကသြောအ  ဲွေ့အစည််းမျြော်း  င ် ကအြောက် ါအမညက် ြော်မ ထြော်းသညို့ ် မမနမ်ြော၊ 

ကေသ  င််းန ငို့ ် နှိိုငင်  ကြော အရ ်ဘက်လူထိုအ  ဲွေ့အစည််း ၂၉၈   ဲွေ့ န ငို့ ် အမညမ်က ြော်မ လှိိုကသြော 

မမနမ်ြောအရ ်ဘက်လူထိုအ  ဲွေ့အစည််း ၃၉၀   ဲွေ့ ှိို ို့ ါဝငသ်ည။်  

1. 8888 Generation (New Zealand) 
2. Active Youths (Kalay Myo) 
3. Ah Nah podcast- conversation with Myanmar 
4. Ah. La. Ka (12) Hta Khwe. Primary Education Student Union 
5. All Burma Democratic Face in New Zealand 
6. All Burma Federation of Trade Unions-ABFTU 
7. All Burma Indigenous People Alliance (APIBA) 
8. All Religions Strike Column 
9. All Sagaing Township Basic Education Students' Union 
10. All Schools of Aungmyaythazan Township Strike 
11. Alternative Solutions for Rural Communities (ASORCOM) 
12. ALTSEAN-Burma 
13. Anti-Junta Forces Coordination Committee (AFCC) 
14. Arakan CSO Network 
15. Arakan Humanitarian Coordination Team-AHCT 
16. Asia Justice and Rights (AJAR)    
17. Association for Human Rights Defenders and Promoters 
18. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 
19. Auckland Kachin Community NZ 

mailto:info@progressive-voice.org
mailto:zotmtuang@gmail.com
mailto:zauk@chinhumanrights.org
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20. Auckland Zomi Community 
21. Aung Myay Thar Zan Education School 
22. Aung Myay Tharzan Basic Education Students' Union-ABFSU 
23. Aung Pin Lae Main Strike Column 
24. Australia Chin Communities' Council Inc.  
25. Australia Karen Organization (AKO) 
26. Australian Burmese Muslim Organization 
27. Australian Burmese Rohingya Organization (ABRO) 
28. Ayeyarwaddy Youth Network 
29. Bago Basic Education Students' Union 
30. Bago MATA 
31. Bago Women Group 
32. Bank Trade Unions Federation of Myanmar - BTUFM 
33. BEHS-1, Hpa-An Basic Education Students' Union 
34. BEHS-1, Mandalay Basic Education Students' Union-ABFSU 
35. BEHS-11, Aungmyethazan Basic Education Students' Union-ABFSU 
36. BEHS-24, Mahaaungmyay Basic Education Students' Union-ABFSU 
37. BEHS-4, Mandalay Basic Education Students' Union-ABFSU 
38. BEHS-8, Aungmyethazan Basic Education Students' Union-ABFSU 
39. Blood Money Campaign 
40. Burma Action Ireland 
41. Burma Environmental Working Group 
42. Burma River Network 
43. Burma suomalaiset, Finland 
44. Burmese American Millennials 
45. Burmese Canadian Network 
46. Burmese Community Group (Manawatu, NZ) 
47. Burmese Community in France 
48. Burmese Rohingya Welfare Organisation New Zealand 
49. Burmese Women’s Union 
50. Campaign for a New Myanmar 
51. CDM Support Team Mandalay 
52. Chan Mya Thar Si Township People Strike Column 
53. Chanayetharsan Basic Education Students' Union 
54. Check us for Safety (Ahlone) 
55. Chin Community of Auckland 
56. Chin Human Right Organization (CHRO) 
57. Chin Leaders 
58. Chin MATA 
59. Chin Resources Center 
60. Citizen of Burma Award - New Zealand 
61. Coalition of Mandalay Engineers 
62. Columns Coordination Committee 
63. Committee Representing Mandalay Region Hluttaw 
64. Cooperative University Student Strike Column 
65. CRPH & NUG Supporters Ireland 
66. CRPH Funding Ireland 
67. Daik-U Basic Education Students' Union 
68. Daung Sit Thi 
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69. Dawei Basic Education Students' Union 
70. Dawei Development Association 
71. Delta News Agency 
72. Democracy for Ethnic Minorities Organization 
73. Democracy for Myanmar - Working Group (NZ) 
74. Democratic Youth Council 
75. Demoso Basic Education Students' Union 
76. Dhanu Youth Organization 
77. Doh Atu - Ensemble pour le Myanmar 
78. Education Family (Anti - Fascists Education Strike) 
79. Educational Initiatives Prague 
80. Equality Myanmar 
81. Ethnic Myanmar Communities' Council of Australia  
82. Ethnic Youth General Strike Committee (Mandalay) 
83. Family Private School Basic Education Students' Union-ABFSU 
84. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ) 
85. Federal Trade Union of Kawthoolei (FTUK) 
86. Free Rohingya Coalition 
87. Freedom for Burma 
88. Future Light Center 
89. Future Thanlwin 
90. Generation Wave 
91. Global Movement for Myanmar Democracy (GM4MD) 
92. Helping Hands for Burma (H2B) 
93. Hinthada Basic Education Students' Union-ABFSU 
94. Hlaing Thar Yar Basic Education Students' Union 
95. Hopin Basic Education Students' Union 
96. HTY Scout Channel 
97. Human Rights Educators Network 
98. Human Rights Foundation of Monland 
99. Information & Scout News (Hlaing) 
100. Insein Scout Channel 
101. Inter-Faith Strike Column 
102. Interfaith Youth Coalition on Aids in Myanmar (IYCA-Myanmar) 
103. International Association, Myanmar-Switzerland (IAMS) 
104. Justice For Myanmar 
105. Kachin State Women Network 
106. Kachin Women’s Association Thailand 
107. Kachin Women’s Union 
108. Kadu Youth Development Association (KYDA) 
109. Kamayut Scout Channel 
110. Karen Environment and Social Action Network (KESAN) 
111. Karen Human Rights Group 
112. Karen Office of Relief and Development (KORD) 
113. Karen Rivers Watch 
114. Karen Student Network Group (KSNG) 
115. Karen Women’s Organization 
116. Karen Youth Organization (KYO) 
117. Karenni Civil Society Network 
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118. Karenni Community Geelong 
119. Karenni Human Rights Group 
120. Karenni National Women’s Organization 
121. Karenni Society Finland 
122. Karenni Society New Zealand 
123. Katha Basic Education Students' Union 
124. Kayah Liphu Youth (KLY) 
125. Kayan Internally Displacement Supervising Committee (KIDSC) 
126. Keng Tung Youth 
127. Kyaikhto Basic Education Students' Union – KBESU 
128. Kyaikhto Students' Union - KSU 
129. Kyaukse Basic Education Students' Union 
130. Kyaukse University Interim Administrative Council 
131. Kyauktada Strike Committee (KSC) 
132. Kyause University Students' Union 
133. Kyimyindaing Scout Channel 
134. Labor Union Federation 
135. Labutta Basic Education Students' Union-ABFSU 
136. Langkho Basic Education Students' Union 
137. Lanmadaw,Latha & Pabedan Scout Channel 
138. Lashio Basic Education Students' Union 
139. Launglon Basic Education Students' Union 
140. League of Labour Union 
141. Let’s Help Each Other 
142. Letpadan Basic Education Students' Union-ABFSU 
143. LGBT Union Mandalay (LGBTIQ Strike of Mandalay) 
144. Maha Aung Myay Township People Collective Strike Column 
145. Mahaaungmyay Township People Strike 
146. Mandalar College Students Strike 
147. Mandalar University Student Strike Column 
148. Mandalar University Student Union (Mandalay Poets’ Union) 
149. Mandalar University Students Union  
150. Mandalay Alliance Coalition Strike 
151. Mandalay Based People Strike Column 
152. Mandalay Civil Society Organization 
153. Mandalay Engineer United Force 
154. Mandalay Engineers Group 
155. Mandalay People Strike 
156. Mandalay Poets’ Union 
157. Mandalay Private Universities Students Union 
158. Mandalay Technology University (MTU) Students Union 
159. Mandalay Universities, Degree and College Teachers and Staffs Strike 
160. Mandalay University Alumni Strike 
161. Mandalay University of Foreign Languages Students Union 
162. Mandalay Wholesale Centers Strike 
163. Mandalay Wholesale Strike Column 
164. Mandalay Women Strike 
165. Mandalay Youth Association 
166. Mandalay Youth Strike Column 
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167. Mawkmai Basic Education Students' Union 
168. Mawlamyine Basic Education Students' Union 
169. Mayangone News 
170. Medical Family Mandalay (MFM) 
171. Medical University (Mandalay) Student Union 
172. Meikhtila Basic Education Students' Union-ABFSU 
173. Metta Campaign Mandalay 
174. Midwives Training School (Mandalay) Students’ Union 
175. MIIT Student Strike Column 
176. Minbu Basic Education Students' Union-ABFSU 
177. Minhla Youth Center 
178. Mogaung Basic Education Students' Union 
179. Mohnyin Basic Education Students' Union 
180. Monywa Basic Education Students' Union - ABFSU 
181. Mudon Basic Education Students' Union 
182. Muslim Youth Network 
183. Muslim Youth Union 
184. Mya Taung Strike Column 
185. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability 
186. Myanmar Canadian Network 
187. Myanmar Diaspora Group Finland 
188. Myanmar Emergency Fund - Canada 
189. Myanmar Engineers - New Zealand 
190. Myanmar Gonye (New Zealand) 
191. Myanmar Institute of Information Technology Students’ Union 
192. Myanmar Labour News 
193. Myanmar People Alliance (Shan State) 
194. Myanmar People from Ireland 
195. Myanmar Railway, Region (3) CDM Strike Column 
196. Myanmar Students' Union in New Zealand 
197. National Support Team (NST) 
198. National University of Arts and Culture (Mandalay) Students’ Union 
199. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma) 
200. New Zealand Doctors for NUG 
201. New Zealand Karen Association 
202. New Zealand Zo Community Inc. 
203. No (12) Basic Education Middle School Student Union 
204. No (7) Basic Education High School Alumni Strike 
205. No.12 Basic Education Middle School (High Branch) Basic Education Students' Union 
206. NOK Information & Scout Echo 
207. North Dagon & East Dagon News 
208. NRFF - New Rehmonnya Federated Force 
209. Nursing Training School Students Union (Mandalay) 
210. Nyaunglebin Basic Education Students' Union 
211. Overseas Mon Association - New Zealand 
212. Oway Institute 
213. Padaung Basic Education Students' Union-ABFSU 
214. Pan Pa Wati People Strike Column 
215. Pa-O Youth Organization 
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216. Paramedical Technical University (Mandalay) Student Union 
217. PEC Private School Basic Education Students' Union 
218. Pharmacy University (Mandalay) Students’ Union 
219. Phayagyi Peace Strike Column 
220. Private pre-school Teachers’ Association 
221. Progressive Voice 
222. Pyay Basic Education Students' Union-ABFSU 
223. Pyigyidagon Strike 
224. Pyin Nyar Nan Daw Private School Basic Education Students' Union 
225. Pyin Oo Lwin Basic Education Students' Union 
226. Pyinmana Basic Education Students' Union-ABFSU 
227. Pyithu Gonye (New Zealand) 
228. Reliable Organization 
229. Rvwang Community Association New Zealand 
230. Sagaing MATA 
231. Sangha Samaga Strike Column 
232. Sangha Union Strike 
233. Save and Care Organization for Women at Ethnic Border Areas 
234. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand) 
235. Save the Salween Network 
236. Sein Pan Strike Column 
237. Shan Community (New Zealand) 
238. Shan MATA 
239. Sintgaing Basic Education Students' Union 
240. Sisters 2 Sisters 
241. Sitt Nyein Pann Foundation 
242. Social Garden 

243. SOS MYANMAR (ရိုန််းကနသ် အ  ဲွေ့) 

244. South Dagon Scouting Infos (SDG) 
245. Southern Youth Development Organization 
246. Strike Column of Representatives of Arbitrarily Arrested People 
247. Strike Column of Teachers from Universities and Degree Colleges of Mandalay 
248. Students for Free Burma (SFB) 
249. Support Group for Democracy in Myanmar (the Netherlands) 
250. Swedish Myanmar Supporting Community 
251. Synergy - Social Harmony Organization 
252. Ta’ang Women’s Organization 
253. Taekwando Sport Association 
254. Taekwondo Federation 
255. Taiwan Alliance for Myanmar 
256. Tampawadi People Strike 
257. Tamwe Nway Oo Channel 
258. Tanintharyi Nationalities Congress 
259. Tanitharyi MATA 
260. Taunggyi Basic Education Students' Union 
261. Technical University (Mandalay) Student Union 
262. Technological University (Yadanabon Cyber City) Students’ Union 
263. Technological University Mandalay (TUM) Students Union 
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264. Tha Pyay Nyo Newsletter 
265. Thaketa & Dawbon Scout Channel 
266. Thaton Basic Education Students' Union 
267. Thint Myart Lo Thu Myar Organization 
268. Traditional Medicine (Mandalay) Students’ Union 
269. Union of Karenni State Youth 
270. University of Computer (Mandalay) Students’ Union 
271. University of Computer Studies (Mandalay) Students’ Union 
272. University of Dental Medicine (Mandalay) Students’ Union 
273. University of Medicine (Mandalay) Students’ Union 
274. University of Nursing (Mandalay) Students’ Union 
275. University of Pharmacy (Mandalay) Students’ Union 
276. University of Traditional Medicine (Mandalay) Students’ Union 
277. US Advocacy Coalition for Myanmar (USACM) 
278. VEC Private School Basic Education Students' Union 
279. Way Way Nay 
280. Wetlet Basic Education Students' Union-ABFSU 
281. Women’s League of Burma 
282. Wundwin Basic Education Students' Union-ABFSU 
283. Yadanabon University Students’ Union 
284. Yadanapone University Student Union (Ya. Ta. Ka. Tha) 
285. Yangon Revolution Force - YRF (Soft Strike Community) 
286. Yedashe Basic Education Students' Union-ABFSU 
287. Youth Poets’ Union 
288. Youth Scout For Democracy (YSD) 
289. Youths Union 
290. Youths Union - Pathein 
291. Z Fighter News 
292. Zabuthiri Basic Education Students' Union-ABFSU 
293. Zeegwat News 
294. Zo Community Australia Inc.  

295. က ြော်လ နက်သ ်းမကိုန ်က ြောငေ်ဂ ိုသ ှိ ်အငအ်ြော်းစို 

296. ေှိို ို့ကမမက နရ်က်(LIOH) 

297.   င်ို့မ  လယ်ယြောကမမက နရ်က် 

298. မျှိြို်းဆက်-Generations 

 

 


