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ချက်ချင််းထတု်ပြနရ်န ်

၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နန ေ့ 

 

 

 

သတင််းထတု်ပြနခ်ျက ်

မြန်ြာန ိုငင်၏ံ လသူာားချငာ်းစာနာထထာကထ်ာားြှုဆ ိုငရ်ာ အကျပ်အတညာ်း တံို ုံ့မပန်ထမြေရှငာ်းြှုြျာားသည ်

ထေသခံဦားထဆာငြ်ှုက ို ဗဟ ိုမပြုရြည ်

နယ်စြ်အနပခစ ုက် နေသခအံစီအစဥ်မျော်းအတွက် အနထောက်အြံေ့မျော်း ြ ုမ ုလ ုအြ်နနသည်။ 

 

• ပမနမ်ောန ငုင်၏ံ ‘အြူြ ငု််းနေသ’ ရှ  အရြ်သော်းပြည်သမူျော်းသည် ြ ုမ ုဆ ်ုးရွော်းလောနနနသော လူသော်းချင််း 

စောနောနထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော အကျြ်အတည််းက ု ရငဆ် ငုန်နရပြီ်း န ငုင်တံကော အကူအညီြံေ့ြ ု်းနြ်း 

သူမျော်းထမံှ အကအူညီအနည််းငယ်သော ရရှ နနချ နတ်ွင ် အကကမ််းဖက်စစ်ဆငန်ရ်းမှတစ်ဆင်ေ့ 

တရော်းမဝင ် ပမနမ်ောစစ်အုြ်စသုည် န ငုင်ကံ ုထ န််းချျုြ်န ငုရ်န ် ၎င််း၏ နသ်ွးစွန််းနသော အောဏောလုယူနရ်း 

ကက ျု်းြမ််းမှုက ု ဆက်လက်နဖောန်ဆောငရ်ောတွင ် လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု အကူအညီမျော်းက  ု

လက်နက်သဖွယ် ဆက်လက်အသံု်းချနနသည်။ 

• အောဆယီံ အြါအဝင ် န ငုင်တံကောအသ ုင််းအဝ ုင််းသည် ပမနမ်ောန ငုင်ရံှ  တစ်စထက်တစ်စ ြ ုမ နုက်ရှု  င််း 

လောနနနသော လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော အကျြ်အတည််းက ု နပဖရငှ််းရောတွင ် နေသခံ 

လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျော်းနငှ်ေ့ နယ်စြ်ပဖတ်နကျေ်ာ အကူအညီမျော်းက  ု

ြံေ့ြ ု်းကူညီပခင််းအော်းပဖင်ေ့ နသွ်းစည််းညီညွတ်မှုက ု အနပခခံသည်ေ့ ချဥ််းကြ်မှုအော်း ကျင်ေ့သံု်းရမည်။ 

 

အကူအညီမျော်း နြ်းြ ု ေ့ပဖန် ေ့နဝရနအ်တွက ် ပမနမ်ောစစ်အုြ်စုနငှ်ေ့ ြ်ူးနြါင််းလုြ်နဆောငပ်ခင််းသည် 

စစ်အုြ်စ၏ု န ငုင်နံရ်းအစီအစဥ် တရော်းမဝငအ်ောဏောသ မ််းရန ် ကက ျု်းြမ််းမှုက ု ဆက်လက်နဖော်နဆောငန် ငုန်ရ်း 

အတွက် အကူအညီမျော်းက ု လက်နက်သဖွယ် အသံ်ုးချခွင်ေ့ နြ်းနနပခင််းြင ် ပဖစသ်ည်။ ဤသ ု ေ့ပဖစ်နနသည်က ု 

ချက်ချင််းရြ်တန် ေ့သင်ေ့ပြီ်း ထ အုစော်း ပမနမ်ောန ငုင်နံယ်စြ်တစ်နလ ောက် အနပခစ ုက်သည်ေ့ အဖွ ွဲ့အစည််းမျော်း 

အြါအဝင ် နေသခံ လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျော်းအော်း တ ုက်ရ ုက် ြံေ့ြ ု်းနြ်းပခင််းက  ု

န ငုင်တံကောအသ ုင််းအဝ ငု််းမျော်းအနနပဖင်ေ့ အနလ်းအနက်ထော်း စဥ််းစော်းရမည် ဟု နရှ ွဲ့နပြ်းအသအံဖွ ွဲ့က ဆ သုည်။ 
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ယနန ေ့ထတ်ုပြနလ် ုက်သညေ့် “နပခောက်နသွွဲ့နေသ မီ်းတ ုက်ခံရပခင််း - ပမနမ်ောန ငုင် ံ အြူြ ုင််းနေသရှ  

လူသော်းချင််းစောနော နထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော အကျြ်အတည််း” စောတမ််းတ ုတွင ် စစ်အြ်ုစုက အောဏောသ မ််းရန ်

ကက ျု်းြမ််းသညေ့် ၂၀၂၁ ခုနစှ် နဖနဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နန ေ့နနောက်ြ ုင််း  ပမနမ်ောန ငုင်၏ံ ‘အြူြ ုင််းနေသ’ ပဖစ်သည်ေ့ 

စစ်က ုင််း၊ မနကွ်းနငှ်ေ့ မနတနလ်း တ ုင််းနေသကကီ်းတ ု ေ့အတငွ််း နပမပြငတွ်င ်ကျယ်ကျယ်ပြန် ေ့ပြန် ေ့ ပဖစ်ြွော်းနနနသော 

လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော စ နန်ခေါ်မှုမျော်းနငှ်ေ့ နေသခံတ ု ေ့၏ တုံ ေ့ပြနန်ဆောငရွ်ကမ်ှုမျော်းက  ု

မီ်းနမောင််းထ ်ုးတငပ်ြထော်းသည်။ 

စစ်အုြ်စနုငှ်ေ့ ၎င််းဖွ ွဲ့စည််းထော်းသည်ေ့ ြျျူနစောထ်ီး လက်နက်က ုငပ်ြည်သူ ေ့စစ်အဖွ ွဲ့တ ု ေ့၏ နနရောမလြ်၊ 

စဥ်ဆက်မပြတ် နလနကကောင််းတ ုက်ခ ုက်မှုမျော်း၊ လက်နက်ကကီ်းပဖင်ေ့ ြစ်ခတ်မှုမျော်း၊ နငှ်ေ့ ရွောမီ်းရှု  ွဲ့ဖျက်ဆ်ီးမှု 

မျော်းနကကောင်ေ့ ြ ုမ ုဆ ု်းရွော်းပြင််းထနလ်ောနနသညေ့် လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော အကျြ်အတည််းနငှ်ေ့ 

ကကီ်းမော်းနသော ပြည်သတူ ု ေ့၏ ေကုခခံစော်းနနရမှုမျော်းက နပဖရှင််းချက်မျော်းက ု အချ နမ်ဆ ုင််းဘ  ချက်ချင််း 

နဖော်နဆောငရ်န ်နတောင််းဆ ုနနလျက်ရှ သည်။ 

ပြီ်းခ ေ့သညေ့် နစ်ှြတ်အတွင််း စစ်အုြ်စုသည် စစ်က ုင််းတ ငု််းနေသကကီ်းနတောငြ် ငု််းရှ  နေသခံပြည်သ ူ

အမျော်းအပြော်းက ု ဝ ုင််းရံြ တ်ဆ ု ေ့ကော အ မ်မျော်းမ်ီးရှု  ွဲ့ဖျက်ဆ်ီးပခင််း၊ လအူစုလ ုက်အပြံျုလ ကု် သတ်ပဖတ်ပခင််း၊ နငှ်ေ့ 

နဝဟငန်ငှ်ေ့နပမပြင ် စစ်ဆငန်ရ်းမျော်းနကကောင်ေ့ ကက်ီးမော်းဆ ု်းရွော်းနသော ြျက်ဆ်ီးဆံ်ုးရှု်ံးမှုမျော်းက ု ပဖစ်နစခ ေ့သည်။ 

ဤလုြ်ရြ်မျော်းသည် စစရ်ောဇဝတ်မှုမျော်းနငှ်ေ့ လူသော်းမျ ျု်းနယွ်အနြေါ် ဆန် ေ့ကျငသ်ည်ေ့ ရောဇဝတ်မှုမျော်း 

နပမောက်သည်။ 

ထရှှေ့ထမပားအသအံြေ  ှေ့၏ ဥကက ဌ ထေေါ်ခငဥ်ြမာက “ပမနမ်ောန ငုင်မံှောရှ တ ေ့ ပြည်သူနတကွ ု လူသော်းချင််းစောနော 

နထောက်ထော်းမှု အကူအညီနတွ နြ်းနဝဖ ု ေ့အတွက် အကကမ််းဖက်စစ်အုြ်စုန ေ့ မ တ်ဖွ ွဲ့ ြူ်းနြါင််းနဆောငရွ်က ်

တောဟော ဘက်မလ ုကန်ရ်း၊ ကကော်းနနနရ်း၊ န ေ့ ‘ဘယသ်ူမှ ထ ခ ုက်နစ်နောမှု မရှ နစနရ်း” ဆ ုတ ေ့ မူဝါေနတွက ု 

ချ ျု်းနဖောက်တောပဖစ်တ ေ့အတွက် န ငုင်တံကောအသ ုင််းအဝ ငု််းန ေ့ အောဆယံီတ ု ေ့ဟော စစ်အုြ်စုန ေ့ ြူ်းနြါင််းပြီ်း 

အကူအညီနတွ နြ်းဖ ု ေ့ကက ျု်းစော်းနနတောက ု ရြ်တန် ေ့ရြါမယ်။ ေအီကျြ်အတည််းန ေ့ ကကီ်းမော်းတ ေ့ ပြည်သူနတွရ ေ့ 

ေကုခခံစော်းရမှုနတွက ု ဖနတီ််းခ ေ့တ ေ့သူနတွဟော အနပဖရှောတ ေ့နနရောမှော ဘယလ် မှု မ တဖ်က်ပဖစန် ငုမှ်ော 

မဟုတ်ြါဘ်ူး။ အ ေါနကကောင်ေ့ ကုလသမဂဂန ေ့ အောဆယီနံတအွနနန ေ့ ပမနမ်ောန ငုင်မံှော လူ ေ့အသက်ကယ်တငဖ် ု ေ့ 

လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု အကူအညီနြ်းနရ်း ဝနန်ဆောငမ်ှုနတွက ုနြ်းဖ ု ေ့ အမှနတ်ကယ် စ တ်ဆနဒ 

ရှ တယ်ဆ ရုင ် လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော အကျြ်အတည််းက ု နရှ ွဲ့တန််းကနန ထ ထ ဝငဝ်င ်

ထ ထ နရောက်နရောက် တုံ ေ့ပြနလု်ြ်နဆောငန်နတ ေ့ နေသခံန ေ့ တ ုင််းရင််းသော်း လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု 

အဖွ ွဲ့အစည််းနတွန ေ့ တွ ဖကအ်လုြ်လုြ်ပြီ်း သူတ ု ေ့က ု အပြည်ေ့အဝ ြံေ့ြ ု်းဖ ု ေ့လည််း လ ုြါတယ်” ဟု နပြောသည်။ 

“နေသခံအဖွ ွဲ့အစည််းနတွဟော ကကီ်းမော်းတ ေ့ စ နန်ခေါ်မှုနတွ ရှ နနတောနတောငမ်ှ နယ်စြ်နယ်နပမနေသနတကွနန 

တစ်ဆင်ေ့ အြါအဝင ် ပမနမ်ောန ငုင် ံ အလယ်ြ ငု််းနေသမှောရှ တ ေ့ IDP နတွအတွက် ဘဏ္ဍောနရ်းန ေ့ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/31/%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%9e-%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/31/%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%9e-%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81/


3 
 

အသကရ်ှငသ်နန်ရ်းဆ ုငရ်ော အကူအညီနတွက ု နအောငန်အောငပ်မငပ်မင ်နထောက်ြံေ့ြ ု ေ့နဆောငန်ြ်းနနကကတယ်” ဟု 

၎င််းကဆက်နပြောသည်။ 

“ပမနမ်ောန ငုင် ံ အြူြ ငု််းနေသက နဝ်းလံနခါငဖ်ျော်းတ ေ့ နနရောနတွက ု ထ နရောက်တ ေ့ တုံ ေ့ပြနမ်ှုလုြ်ငန််းနတွ 

လုြ်ဖ ု ေ့အတွက်ဆ ုရင ်အလှူရငှန် ေ့ န ငုင်တံကောအသ ုင််းအဝ ငု််းနတွအနနန ေ့ ရှ နငှ်ေ့ပြီ်းသော်းပဖစ်တ ေ့ နယ်စြ်ပဖတ်နကျော ်

အကူအညီနြ်းြ ု ေ့မှုနတွက ု ြ ုမ ုအော်းနကောင််းခ ငုမ်ောလောနအောင၊် ြ ုမျော်းပြော်းလောနအောင ် လုြ်နဆောငတ်ောမျ ျု်း 

အြါအဝင ် နေသခံအဖွ ွဲ့အစည််းနတွန ေ့ အရြ်ဘက်လူထအုဖွ ွဲ့အစည််းနတွက ု တ ုက်ရ ုက်ဘဏ္ဍောနငအွကအူညီ 

ချနြ်းပြီ်း စည််းမျဥ််းကန် ေ့သတ်မှု လ ုအြ်ချက်နတွက ု ပြျုလွယ်နပြောင််းလွယ်ပဖစ်နအောင ် လုြ်နြ်းတောမျ ျု်း 

ချက်ချင််းလုြ်နဆောငဖ် ု ေ့ လ ုြါမယ်။ ေအီတွက်က ုလည််း န ငုင်တံကောအသ ုင််းအဝ ငု််းက AHA စငတ်ောအနြေါ် 

မှီခ အုော်းထော်းနနတောက ု ရြ်ဖ ု ေ့လ ုြါတယ်။ AHA စငတ်ောဟော အောဆယီအံစ ု်းရအချင််းချင််းကကော်း ဖွ ွဲ့စည််းထော်းတ ေ့ 

ယနတရော်းတစ်ခုပဖစ်ပြီ်းနတောေ့ စစ်အုြ်စုရ ေ့ က ုယ်စော်းလှယ်က  ုအောဆယံီက အ ေစီငတ်ောရ ေ့ အုြ်ချျုြ်နရ်းအဖွ ွဲ့ထ မှော 

ဆက်လက်ြါဝငခွ်င်ေ့ ပြျုနနတော ပဖစ်ြါတယ်။ အ ေါနကကောင်ေ့ AHA စငတ်ောကနနတစ်ဆင်ေ့ နြ်းြ ု ေ့ပဖန် ေ့နဝမယ်ေ့ 

အကူအညီနတွက စစ်အုြ်စရု ေ့ ထ န််းချျုြ်မှု၊ အပမတ်ထတု်မှုန ေ့ လက်နကအ်ပဖစအ်သံ်ုးချမှု တ ု ေ့က ု ခံနနရမှော 

ပဖစ်ြါတယ်” ဟုလည််း ၎င််းကဆက်နပြောသည်။ 

စစ်က ိုငာ်းတ ိုငာ်းထေသကက ားရှ  လသူာားချငာ်းစာနာထထာကထ်ာားြှုအထရား လိုပ်ထဆာငထ်နသညုံ့်လငူယ ် Grace 

ကလည်ား “ကျမတ ု ေ့ နေသခံ လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု အဖွ ွဲ့အစည််းန ေ့ အရြ်ဘက်လူထအုဖွ ွဲ့အစည််း 

နတွအနနန ေ့ နပမပြငမှ်ော ယ ယုွင််းဆ ်ုးရွော်းလောနနတ ေ့ အနပခအနနအနြေါ် ပမနဆ်နတ် ေ့ တုံ ေ့ပြနမ်ှုလုြ်ငန််းနတွက  ု

နဖေ်ာနဆောငခ် ေ့ကကြါတယ်။ ထ ထ နရောက်နရောက် လည်ြတ်လုြ်နဆောငန်နတ ေ့ ကျမတ ု ေ့လ ု နေသခံအဖွ ွဲ့နတွက 

ပြည်တွင််းန ေ့ န ငုင်တံကောနရောက် ပမနမ်ောပြည်သူနတွရ ေ့ ကူညီြံေ့ြ ု်းမှုန ေ့ အသည််းအသနလ် အုြ်နနတ ေ့ 

ပြည်သူနတွအတကွ ် အသက်ရှငသ်နန်ရ်း အကအူညီန ေ့ နငသွော်းအကူအညီနတွက ု အချ နမီ် ြံေ့ြ ု်းန ငုခ် ေ့တယ်။ 

ေါနြမယ်ေ့ ြံေ့ြ ်ုးကူညီမှုနတွက အမျော်းကက်ီးလ ုနနြါနသ်းတယ်” ဟု နပြောသည်။ 

“နေသခံနတွဟော ကျမတ ု ေ့က ု ယုံကကည်သလ  ု နယ်နပမခအံဖွ ွဲ့နတွအနြေါ် မှီခ ုအော်းထော်းြါတယ်။ 

ေါနကကောင်ေ့မ ု ေ့လည််း အကူအညီနတွ နအောငန်အောငပ်မငပ်မင ် နြ်းြ ု ေ့န ငုတ်ောြါ။ နဝ်းလံနခါငဖ်ျော်းတ ေ့ နေသနတ ွ

အြါအဝင ် အကအူညီလ ုအြ်နနတ ေ့ နေသနတွဆ ီ အကအူညီနတွ နရောက်ဖ ု ေ့အတွက်ဆ ုရင ် ထ ခ ုက်လယွတ် ေ့ 

လူထအုသ ုင််းအဝ ငု််းနတွရ ေ့ လ ုအြ်ချက်က ု အမှနတ်ကယ်နော်းလည်ပြီ်း အနပခအနန အမျ ျု်းမျ ျု်းအနြေါ်မှော 

ဘယ်လ ြုံုစံ ပမနပ်မနဆ်နဆ်နန် ေ့ အနရ်းနြေါ် တုံ ေ့ပြနန်ဆောငရွ်က်သွော်းမယ် ဆ တုောနတွက  ု တတ်သ နော်းလည်တ ေ့ 

ကျမတ ု ေ့လ ု နေသခံနတွရ ေ့ ကျွမ််းကျငမ်ှုနတွက မရှ မပဖစ် လ အုြ်ြါတယ်” ဟု ၎င််းကဆက်နပြောသည်။ 

ထရှှေ့ထမပားအသအံြေ  ှေ့ ြှ Jack Musgrave က “UN နအဂျငစီ်နတွန ေ့ န ငုင်တံကောအဖွ ွဲ့အစည််းနတွ 

သွော်းနရောက်မယ်ေ့ နေသနတွက ု စစ်အုြ်စုက ဆက်တ ုကဆ် ုသလ ု ကန် ေ့သတ်ထော်းပြီ်း အကူအညီနတွက ု ြ တ်ဆ ု ေ့၊ 

ဖျက်ဆ်ီး၊ ကန် ေ့သတ်နနချ နမှ်ော န ငုင်တံကောအသ ုင််းအဝ ငု််းကနတောေ့ အောဆယံီန ေ့ အောဆယံီရ ေ့အလုြ်မပဖစ်နနတ ေ့ 
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ဘံုသနဘောတူညီချက ်ငါ်းရြ်အနြေါ်မှောြ  တောဝနလ်  ချနနတောဟော အနတောေ့်က ု လက်မခံန ငုစ်ရော ပဖစ်ြါတယ်” ဟ ု

နပြောသည်။ 

“စစ်အုြ်စုက လူသော်းချင််းစောနောနထောက်ထော်းမှု အကအူညီနြ်းနနတ ေ့ ဝနထ်မ််းနတွန ေ့ နဆ်းဘက်ဆ ငုရ်ော 

ဝနထ်မ််းနတွက ု ဆက်လက်တ ုက်ခ ုက်နနချ နမှ်ော စစ်အြ်ုစုရ ေ့လမ််းနကကောင််းနတွကနနတစ်ဆင်ေ့ အကူအညီနတွ 

နြ်းနဝဖ ု ေ့ဆ ုတောဟော ဘယ်လ ုမှက ု မပဖစ်သင်ေ့ြါဘ်ူး။ အကူအညီနတွ နြ်းဖ ု ေ့အနရ်း စစ်အုြ်စုန ေ့ ြူ်းနြါင််း 

နဆောငရွ်က်တောဟော အလုြ်မပဖစ်နစရံုမကဘ်ူး နပမပြငက်အနပခအနနက လုည််း ြ ုမ ုထ ခ ုက်နစ်နောနစမှော 

ပဖစ်သလ ု ပမနမ်ောန ငုင်တံစ်ဝန််းက အပြစ်မ ေ့ပြည်သနူတွအတွက် ြဋ ြကခန ေ့ ကံဆ ု်းမ ်ုးနမှောငမ်ှုနတွ 

ြ ုမ ုကျနရောကလ်ောနစမှော ပဖစြ်ါတယ်” ဟု ၎င််းကဆက်နပြောသည်။ 

စောတမ််းတ ုက  ု ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ နမလမှ ဇူလ ငုလ်အတွင််း လူ ေ့အခွင်ေ့အနရ်းနငှ်ေ့ လူသော်းချင််း 

စောနောနထောက်ထော်းမှုဆ ုငရ်ော အဖွ ွဲ့အစည််းမျော်း၏ သတင််းနငှ်ေ့ အစရီငခ်ံစောမျော်း အြါအဝင ်နေသခံ လသူော်းချင််း 

စောနောနထောက်ထော်းမှု အကအူညီ ြံေ့ြ ု်းပဖန် ေ့နဝသမူျော်း၏ သုနတသနနမ်းခွန််းနပဖဆ မုှုမျော်းနငှ်ေ့ ရှ နငှ်ေ့ပြီ်းနသော 

အချက်အလက်မျော်းက ု သနုတသနပြျုလုြ်ပခင််းမ ှ ရရှ လောသည်ေ့ အချက်အလက်မျော်းက ု အနပခခပံြီ်း 

နရ်းသော်းထော်းပခင််း ပဖစ်ြါသည်။ 

• စောတမ််းတ ုက ု ဤနနရောတွင ်ရယူန ငုြ်ါသည်။ 

• စစ်က ုင််းတ ုင််းနေသကကီ်းအတငွ််းမှ ဓောတ်ြုံမျော်း နငှ်ေ့ ဗီေယီ ကု  ုဤနနရောတငွ ်ရယကူကညေ့်ရှုန ငုြ်ါသည်။ 

ဓောတ်ြုံမျော်းအော်းလံ်ုးအတကွ ်Ko Nway Oo (Myaung)၊ က သု ကကော်း နငှေ့ ်Yay Lal Kyun News တ ု ေ့ ၏ 

မူြ ုငခွ်င်ေ့က ု အသ အမှတ်ပြျုြါသည်။  

 

ထရှှေ့ထမပားအသအံြေ  ှေ့အထ ကာငာ်း 

နရှွဲ့နပြ်းအသအံဖွ ွဲ့သည် အရြ်ဘက်လူထအုသ ုင််းအဝ ငု််းအော်း အနပခပြျုကော လူထြူု်းနြါင််းြါဝငမ်ှုနငှေ့ ်

လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းက ု အနပခခံနသော မူဝါေဆ ငုရ်ော သုနတသနနငှေ့ ် စည််းရံု်းလှုံွဲ့နဆေ်ာနရ်း လုြ်နဆောငန်နနသော 

အဖွ ွဲ့တစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ ထ ု ေ့အပြင ် နရှ ွဲ့နပြ်းအသအံဖွ ွဲ့သည် နအောက်နပခလူထတု ု ေ့၏ အသမံျော်းက  ု

ပမြှငေ့တ်ငန်ြ်းကော လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းအနပခခံသညေ့် မူဝါေမျော်း နြေါ်ထနွ််းလောနရ်းအတွက် စည််းရံု်းလှုံွဲ့နဆေ်ာပခင််းပဖငေ့ ်

ရြ်ရွောလူထအုသ ငု််းအဝ ုင််း နငှေ့ ်ပမနမ်ောန ငုင်နံငှ်ေ့န ငုင်တံကော မူဝါေနရ်းဆွ ချမှတသ်ူမျော်းအကကော်း နြါင််းက်ူးသဖွယ ်

နဆောငရွ်က်ြါသည်။ 

 

ဆကသ် ယရ်န် 

နစောအထနွ််း 

Media and Communications Officer 

info@progressive-voice.org 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/31/%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%9e-%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81/
https://drive.google.com/drive/folders/1sN0jaUmN26VeDI_YcTExuDY9h1GiDpTc?usp=sharing

