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သ  ို့ 

 

The Honorable James Cleverly 

Secretary of State for the Foreign, Commonwealth & Development Office 

King Charles Street  

London, SW1A 2AH 

United Kingdom 

 

၂၀၂၂ ခ နစှ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၃ ရက*် 

ယကူေနိိုငင်ခံ ာြားက ြားဝန်ကေ ြားထ ံ အတိဖွ်င့််က ြားစာ - ခြန်ြာနိိုငင်သံိို ့် ကေယာဥ်ဆ တင ိ်ို ့်က ာငြ်ား ျ ာတငွ ်

 ါဝငသ်ည့်် ေိုြပဏ အာြားေံိုြားေိို အက ြားယ ိူတဆ်ိို ့် န် 

 

လလေးစာေးရပါလသာ ဂ ဏသ်လရရှ ဝနက်ကီေးမငေ်းရငှ/်ခငဗ် ာေး 

လ ာက်တွငလ်က်မှတ်လရေးထ  ေးထာေးလသာ မ မ တ  ို့ မြနြ်ာ၊ ဒေသတွင််းနငှ  ်န ိုငင်တံကာ ဖွ ွဲ့ စည်ေး ၅၅၀ 

ဖွ ွဲ့ သည်  ပပည်ပပည်ဆ  ငရ်ာ လ ို့ ခွင်ို့ လရေးလန ို့က    သ  မှတ်ပပြုပပီေး ပမနမ်ာစစ်  ပ်စ က   ဆန ို့က် င ်တံ ကာ 

၎ငေ်းတ  ို့၏ ရပ  ငခွ်င်ို့နငှ်ို့ ဒမီ  ကလရစီက   ရ ရင်ို့စွာဆက်လက်ကာကွယ်လနကကသည်ို့ ပမနမ်ာပပည်သ မ ာေးနငှ်ို့ တ  

လသွေးစည်ေးညီညွတ်စွာ ရပ်တည်သည်ို့ လနပဖင်ို့ ပမနမ်ာစစ်  ပ်စ က   လလယာဥ်ဆတီငပ်  ို့လရာငေ်းခ ရာတွင ်

မည်သညို့် ပဗ တ သျှက မပဏမီျှ တ  က်ရ  က်ပဖစ်လစ၊ သွယဝ်  က်၍ပဖစ်လစ ပါဝငပ်ခငေ်းမရှ လရေး ယ လက စ  ေးရမှ 

ခ က်ခ ငေ်း လရေးယ လဆာငရွ်က်လပေးပါရန ် လတာငေ်းဆ  လ  က်သည်။ ထ  ို့ ပပင ် ပမနမ်ာစစ်  ပ်စ ၏ ဆ  ေးရွာေးလသာ 

ရာဇဝတ်မှုမ ာေးက    ဆံ ေးသတ်ရန ် လ ကကီေးမငေ်း လနပဖင်ို့ ပ  မ  ပပတ်သာေးပပငေ်းထနသ်ညို့် လ ပ်လဆာငမ်ှုမ ာေး 

လဆာငရွ်က်ရနလ်ည်ေး မ မ တ  ို့မှ လတာငေ်းဆ  သည်။ 

၂၀၂၁ ခ နစ်ှ လဖလဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်လန ို့တွင ် ပမနမ်ာစစ်တပ်မှ လ ပ်လဆာငခ် ို့လသာ တရာေးမဝင ်

 ာဏာလ ယ လရေးကက ြုေးပမ်ေးမှုက န  ငင်တံစဝ်နေ်းတငွ ်ဆ  ေးရွာေးကကမ်ေးကကြုတလ်သာ လ ို့ ခွင်ို့ လရေးခ  ြုေးလဖာက်မှုမ ာေး 

နငှ်ို့ ယခငက် တစ်ခါမျှမကကံြုခ ို့ဖ ေးလသာ လ ို့ ခွင်ို့ လရေးနငှ်ို့ လ သာေးခ ငေ်းစာနာလထာက်ထာေးမှုဆ  ငရ်ာ 

 က ပ် တည်ေးက   ပဖစ်လပေါ်လစခ ို့သည်။ စစ်  ပ်စ ၏  ကကမ်ေးဖက်တ  က်ခ  က်မှုမ ာေး၊  ထ ေးသပဖင်ို့ 

လလလကကာငေ်းတ  က်ခ  က်မှုမ ာေးလကကာင်ို့ လ လပါငေ်း ၂,၅၀၀  သက်ဆံ ေးရှုေံးရကာ လနာက်ထပ်လသာ လ လပါငေ်း ၂.၅ 

သနေ်းလက ာက်  လည်ေး    ေး  မ်စွန် ို့ခွာထက်ွလပပေးလစခ ို့သည်။ လပမပပငရ်ှ   မှနတ်ကယလ်သာ ပမာဏသည် 

ထ  ို့ထက်မ ာေးစွာ ပ  ၍မ ာေးန  ငသ်ည်။ လက ာငေ်းမ ာေး၊ လဆေးဘက်ဆ  ငရ်ာဝနလ်ဆာငမ်ှုဌာနမ ာေး၊ ဘာသာလရေးဆ  ငရ်ာ 

https://aappb.org/
https://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-emergency-overview-map-number-people-displaced-feb-2021-and-remain-displaced-21-nov-2022?_gl=1*16cttfd*_ga*MTUxNzQ2OTA1NC4xNjY3Mzc5MjEw*_ga_E60ZNX2F68*MTY2OTc3NDMyNi41LjAuMTY2OTc3NDMyNy41OS4wLjA.
https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2022/10/KPSN-aid-fact-sheet_English.pdf
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-army-helicopters-fire-school-killing-six-media-residents-2022-09-19/
https://myanmar-now.org/en/news/patient-killed-as-myanmar-military-airstrike-hits-loikaw-clinic
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/religiousbuildings-07082022181759.html
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 လဆာက် ဦေးမ ာေး  ပါ ဝင ်  ရပ်သာေးမ ာေးသည် လလလကကာငေ်းတ  က်ခ  က်မှု၏ ပစ်မှတ်ထာေးပခငေ်းနငှ်ို့ 

ပခ မ်ေးလပခာကမ်ှုက    စဥ်တစ  က်ခံလနရသည်ို့ ပပင ် သက်လဘေး တွက်လည်ေး ထကွလ်ပပေးလနကကရသည်။ 

စစ်  ပ်စ သည် န  ငင်ပံခာေးက မပဏမီ ာေးက တငပ်  ို့လရာငေ်းခ လပေးလသာ၊ ကကာေးဝင ်က  ြုေးလဆာငလ်ပေးလသာ 

လလယာဥ်ဆမီ ာေးလကကာင်ို့ ပပည်သ မ ာေး လပေါ် လလလကကာငေ်းတ  က်ခ  က်မှုမ ာေးက    ရှ နပ်မြှင်ို့န  ငပ်ခငေ်း ပဖစ်သည်။ 

န  ငင်ပံခာေးဆ ပ်ကမ်ေးမ ာေးမှ တငပ်  ို့လသာ လလယာဥ်ဆလီရာငေ်းခ မှု ကငွေ်းဆက်မ ာေးသည် စစ်  ပ်စ က 

လန ို့စဥ်က  ေးလွနလ်နသည်ို့ စစ်ရာဇဝတ်မှုမ ာေးနငှ်ို့ တ  က်ရ  က်ခ  တ်ဆကလ်နသည်။ ပဗ တ သျှက မပဏမီ ာေးသည် 

ပမနမ်ာန  ငင်သံ  ို့ လလယာဥ်ဆ ီ တငပ်  ို့လနသည်ို့ သလဘဘာမ ာေးက    ာမခံဝနလ်ဆာငမ်ှုလပေးလနလကကာငေ်း မ မ တ  ို့မ ှ

သ ရှ ရသည်။ ထ  တငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှု ကွငေ်းဆက်သာ ဆက်လက်လည်ပတခွ်င်ို့ ရလနမည်ဆ  ပါက စစ်  ပ်စ ၏ 

ရက်စက်ကကမ်ေးကကြုတ်မှုမ ာေးသည် လနာက်ထပ်လသာ လ ို့ သက်မ ာေးစွာက   န တ်ယ မည်ို့ ပပင ် ကကေီးမာေးသည်ို့ 

လနရပ်စွန် ို့ခွာထက်ွလပပေးရမှုမ ာေး၏  လပခ လနက  လည်ေး ပ  မ  ဆ  ေးရွာေးလာလစမည် ပဖစ်သည်။ စစ်  ပ်စ ၏ 

မလရတွက်န  ငလ်သာ စစ်ရာဇဝတ်မှုမ ာေးနငှ်ို့ လ သာေးမ  ြုေးနယ်ွ လပေါ်ဆန် ို့က ငလ်သာ ရာဇဝတ်မှုမ ာေးသည် ၂၂ လ 

တ  ငသ်ည် ထ  ကကမ်ေးတမ်ေးရမ်ေးကာေးခွင်ို့ ဆက်လက်ရလနသည်။ ယခ  ခ  နသ်ည် န  ငင်တံကာ သ  ငေ်း ဝ  ငေ်းမှ 

ဤ ပပညပ်ပည်ဆ  ငရ်ာရာဇဝတ် ဖွ ွဲ့ထ ံ စီေးဆငေ်းလနလသာ လက်နက်ခ ယမ်ေး တငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှုမ ာေးက   

ပဖတ်လတာက်ရန ် လံ ေးစံ လသာတာေးပမစခ် က်က   လ ပ်လဆာငရ်မည်ို့ ခ  န ်ပဖစ်သည်။ 

ဒမီ  ကလရစီနငှ်ို့ လ ို့ ခွင်ို့ လရေးတနဖ်  ေးမ ာေး လပေါ် ထာေးရှ လသာ ယ လက စ  ေးရ၏ ကတ ကဝတ်မ ာေးက   

ပမနမ်ာန  ငင်၏ံ ပ  မ  နက်ရှု  ငေ်းလာလနလသာ  က ပ် တည်ေးက   လပဖရှငေ်းရန ် လ ကကေီးမငေ်းက ထ လရာက်ပပီေး 

 ဓ ပပာယ်ရှ သည်ို့ တံ ို့ပပနလ်ဆာငရွ်က်မှုမ ာေးပဖင်ို့ ထငဟ်ပ်ပပသရမည် ပဖစ်သည်။ စစ်ရာဇဝတ်လကာငမ် ာေးနငှ်ို့ 

စစ်  ပ်စ နငှ်ို့ဆက်စပ်သည်ို့ စီေးပွာေးလရေးလ ပ်ငနေ်းမ ာေး လပေါ်  လရေးယ ပ တ်ဆ  ို့ပခငေ်း  ပါ ဝင ် ပမနမ်ာပပည်သ  

မ ာေး၏ ရပ  ငခ်ွင်ို့မ ာေးက   ကာကွယ်ရန ် တရာေးမဝငလ်သာ  ာဏာလ ယ လရေးကက ြုေးပမ်ေးမှု  ဆံ ေးသတ်လရေး 

လ ပ်လဆာငလ်သာ ပပည်သ လ ထ ၏ ကက ြုေးပမ်ေး ာေးထ တ်မှုမ ာေးက   ပံို့ပ  ေးသည်ို့ ယ လက စ  ေးရ၏ ယခင ်

လ ပ်လဆာငခ် က်မ ာေးနငှ်ို့ ပမနမ်ာပပည်သ မ ာေး ာေး တရာေးဝငက်  ယ်စာေးပပြုလသာ  မ  ြုေးသာေးညီညွတ်လရေး 

 စ  ေးရ၏ရံ ေးက   လ ကကေီးမငေ်း၏န  ငင်၌ံ ဖွင်ို့လှစ်ရာတငွ ်  ာေးလပေးလထာက်ခခံ ို့မှု တ  ို့က   မ မ တ  ို့မှ 

 သ  မတှ်ပပြုသည်။ ထ  ို့ ပပင ် န  ငင်တံကာတရာေးရံ ေး (ICJ) တွင ် ပမနမ်ာန  ငင် ံာေး တရာေးစွ ဆ  ထာေးသည်ို့ 

ဂမ်ဘယီာ၏ မှု၌ လနာက်က မှပဖစ်လသာ်လည်ေး ပါဝငလ်ာလသာ ယ လက စ  ေးရ၏ လထာက်ခံရပ်တည်မှု 

က  လည်ေး မ မ တ  ို့မှ ကက ြုဆ  သည်။ သ  ို့လသာ် ပမနမ်ာန  ငင် ံတွငေ်း ပဖစ်ပွာေးလနလသာ လလလကကာငေ်း 

တ  က်ခ  က်မှုမ ာေးနငှ်ို့ ရက်စက်ကကမ်ေးကကြုတ်မှုမ ာေးက    ဆံ ေးသတ်ရန ် ယခ ထက် ပ  မ  ပပတ်သာေးပပီေး 

လက်လတွွဲ့က သည်ို့ လ ပ်လဆာငမ်ှုမ ာေး  လရေးလပေါ် လ   ပ်လနလ ကရ်ှ သည်။ ပဋ ပကခနငှ်ို့ဆက်စပ်သည်ို့ 

လ ငစ် တ်ခံယ မှုကွ ပပာေးမှု လပေါ်  လပခခံလသာ  ကကမ်ေးဖက်မှုမ ာေးက   က  ငတ်ွယ်လပဖရှငေ်းမည်ဟ သည်ို့ 

လ ကကီေးမငေ်း စ  ေးရ၏ ကတ သည်လည်ေး ပမနမ်ာန  ငင်၏ံ  က ပ် တည်ေး တငွေ်းရှ   မ  ြုေးသမီေးမ ာေးနငှ်ို့ 

မ နေ်းကလလေးငယ်မ ာေးက   ဦေးစာေးလပေးရမည် ပဖစ်သည်။ 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/religiousbuildings-07082022181759.html
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-jet-fuel-companies-for-targeted-sanctions
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/myanmar-amnesty-aviation-fuel/
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-the-5th-anniversary-of-the-rohingya-crisis
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-the-5th-anniversary-of-the-rohingya-crisis
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လ ကကီေးမငေ်း လနပဖင်ို့ စစ်  ပ်စ ထ ံလလယာဥ်ဆတီငပ်  ို့လရာငေ်းခ ရာတွင ်ပါဝငသ်ည်ို့ ပမနမ်ာက မပဏမီ ာေး 

နငှ်ို့ န  ငင်ပံ  ငလ် ပ်ငနေ်းမ ာေး လပေါ် ခ က်ခ ငေ်းဒဏခ်တ်  လရေးယ ပ တ်ဆ  ို့လပေးပါရန ် မ မ တ  ို့မှ  လလေး နက ်

ပနက်ကာေးသည်။ ထ  ို့ ပပင ် ပမနမ်ာန  ငင်သံ  ို့ လလယာဥ်ဆတီငပ်  ို့လရာငေ်းခ ပခငေ်းတွင ် မည်သည်ို့ ပ  ငေ်းကမဆ   

ပါဝငလ်နသည်ို့ ပဗ တ သျှက မပဏမီ ာေးက  လည်ေး ခ က်ခ ငေ်း လရေးယ ပ တ်ဆ  ို့ရန ် မ မ တ  ို့မှ လတာငေ်းဆ  သည်။ 

ပမနမ်ာန  ငင်သံ  ို့ လလယာဥ်ဆ ီ တငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှုက   ယ လက စ  ေးရက  လသ ခ ာ ပ တ်ဆ  ို့ လရေးယ ရန ်

 လွန် ို့ လွန ်လရေးကကီေးသည်။ ထ  ပ တ်ဆ  ို့ လရေးယ မှုမ ာေးထ တွင ် ပမနမ်ာန  ငင်သံ  ို့ လလယာဥ်ဆတီငပ်  ို့ရာ၌ 

 သံ ေးပပြုလနသည်ို့ သလဘဘာမ ာေးနငှ်ို့  လပခခံ လဆာက်  ံ မ ာေး တွက်  ာမခလံပေးသည်ို့ က မပဏမီ ာေး၊ 

 သ  မတှ်ပပြုပခငေ်းနငှ်ို့ စ စစ် တည်ပပြုပခငေ်း စသည်ို့ ဝနလ်ဆာငမ်ှုမ ာေး လဆာငရွ်က်ပခငေ်းတ  ို့လည်ေး 

 က ံြုေးဝငရ်မည်။ ပမနမ်ာစစ်  ပ်စ သည် တငပ်  ို့လရာငေ်းခ သ မ ာေးထမံှ စီေးပွာေးလရေးသံ ေး ဆင်ို့ လလယာဥ်ဆမီ ာေးက   

ယခငက် သ မေ်းဆည်ေးခ ို့ဖ ေးသညို့် တွက် ပမနမ်ာန  ငင်သံ  ို့ လလယာဥ်ဆတီငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှုက    လံ ေးစံ တာေးပမစ်ရန ်

မပဖစ်မလန လရေးကကီေးသည်ဟ  မ မ တ  ို့မှ ယံ ကကည်သည်။ 

ယလန ို့ ခ  နထ်   လရေးယ ပ တ်ဆ  ို့မှုမ ာေး ခ မှတ်ရာတွင ် ပ ေးလပါငေ်းညြှ နှု ငေ်းလဆာငရွ်က်လရေး တွက ်

ကက ြုေးစာေး ာေးထ တ်လနသညို့် ယ လက စ  ေးရ၏  ခနေ်းကဏ္ဍက   မ မ တ  ို့က ကက ြုဆ  လထာက်ခံသည်။ ပမနမ်ာ လပေါ် 

လလယာဥ်ဆတီငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှု တာေးပမစ်လရေး လ ပ်လဆာငရွ်ာတွင ် ကသစလကတေးလ ၊ ကလနဒါ၊  လမရ ကန ်

ပပည်လထာငစ် နငှ်ို့ ဥလရာပသမဂဂ တ  ို့က ို့သ  ို့လသာ မဟာမ တ်မ ာေးမှ ပ ေးလပါငေ်းလဆာငရွ်က်လာလစလရေး 

ယ လက လနပဖင်ို့ တ  က်တွနေ်းရနလ်ည်ေး မ မ တ  ို့မှ လမတတ ာရပ်ခံသည်။ လလယာဥ်ဆ ီ တငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှုက   

 လံ ေးစံ တာေးပမစ်လ  က်ပါက စီေးပွာေးပဖစ်ပ ံသနေ်းလနသညို့် ပပည်တွငေ်းလလလကကာငေ်းခရေီးမ ာေး လပေါ် သက်လရာက်မှု 

ရှ မည်က   ပမနမ်ာ ရပ်ဘက်လ ထ  ဖွ ွဲ့ စည်ေးမ ာေးပဖစ်လသာ မ မ တ  ို့မှ သလဘာလပါက်နာေးလည်ပါသည်။ 

သ  ို့လသာ် ရက်စက်ကကမ်ေးကကြုတ်သည်ို့ လလလကကာငေ်းတ  က်ခ  က်မှုမ ာေး လလျှာို့ခ န  ငမ်ှုလကကာင်ို့ ရရှ လာမညို့ ်

လ သာေးခ ငေ်းစာနာလထာက်ထာေးမှုဆ  ငရ်ာ  က  ြုေး ပမတ်သည် လလယာဥ်ဆ ီ တငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှု 

ပ တ်ပငပ်ခငေ်းလကကာင်ို့ ပဖစ်လာမည်ို့ မည်သညို့် ဆငမ်လပပမှုမ ာေးထက်မဆ   ပ  ၍သာလွနလ်ကာငေ်းမွနမ်ည်ဟ  

မ မ တ  ို့မှ ယံ ကကည်သည်။ 

လနာက်ဆံ ေး လနပဖင်ို့ ပမနမ်ာန  ငင် ံလပေါ်  လံ ေးစံ လသာ ကမဘာလံ ေးဆ  ငရ်ာ လက်နက်ခ ယမ်ေး 

တငပ်  ို့လရာငေ်းခ မှု တာေးပမစ်ပ တ်ပငသ်ည်ို့ ဆံ ေးပဖတခ် က်တစ်ရပ် က လသမဂဂလံ မ ံြုံလရေးလကာငစ်ီတငွ ်

ခ မှတပ်ပဌာနေ်းန  ငလ်ရေး လ ပ်ဆာငရ်န ် ယ လက စ  ေးရက   မ မ တ  ို့မှ ယံ ကကည်စွာ ပ်နငှေ်းသည်။ 

ယငေ်းဆံ ေးပဖတ်ခ က်တငွ ် လက်နက်၊ ခ ယမ်ေးနငှ်ို့ က ရ ယာမ ာေး ပပင ် စစ်ဘက်သငတ်နေ်းနငှ်ို့  က  ညီမ ာေး 

 ာေးလံ ေး လပေါ်  က ံြုေးဝငသ်ညို့် တာေးပမစ်ပ တပ်ငမ်ှု ပဖစရ်မည် ပဖစ်သည်။ 

လ ို့ ခွင်ို့ လရေးနငှ်ို့ တရာေးမျှတမှုက   လလေးစာေးလ  က်နာသည်ို့ ဖက်ဒရယ်ဒမီ  ကလရစီ န  ငင်တံစခ်  

ပဖစ်လပေါ်လာလရေး တကွ် ပမနမ်ာပပည်သ မ ာေးက ၎ငေ်းတ  ို့၏  သက်   ေး  မ်မ ာေးနငှ်ို့  နာဂတ်က   

စလတေးလနကကပခငေ်းပဖစ်ရာ ယ လက စ  ေးရ လနပဖင်ို့ တရာေးမဝင ် စစ ် ပ်စ မ ှ လန ို့စဥ်နငှ်ို့ မျှ က  ေးလွနလ်နသည်ို့ 
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ရက်စက်ကကမ်ေးကကြုတ်မှုမ ာေး ရပ်တန် ို့န  ငရ်နန်ငှ်ို့ ပမနမ်ာပပည်သ မ ာေး၏ ဘဝမ ာေးက   ကာကွယ်လပေးရန ်တကွ ်

ရန  ငသ်မျှလသာ လက်နက်က ရ ယာ ာေးလံ ေးက    ဆံ ေးစွနထ်   သံ ေးပပြုလ ပ်လဆာငရ်မည် ပဖစ်သည်။ 

 

ထ ်ြံသရိ ိေိို ါေ ဆေသ်ယွ ်န် 

• လနာ်ဝါေးခ ရှေီး၊ ကရငပ်င မေ်းခ မ်ေးလရေး လထာက် က ပပြုကွနရ်က်၊ wahku80@gmail.com 

• လဒေါ်ခငဥ်မမာ၊ လရှ ွဲ့လပပေး သ၊ံ info@progressive-voice.org 

• Mark Farmaner, Burma Campaign UK, mark.farmaner@burmacampaign.org.uk , 

 tel. +447941239640 

ဤ  တ်ဖွင်ို့လပေးစာက    မည်မလဖာ်ပပလ  သည်ို့  ဖွ ွဲ့ စည်ေး ၃၁၄ ဖွ ွဲ့  ပါ ဝင ် ပမနမ်ာ၊ ဒေသတွင််းနငှ  ်

န ိုငင်တံကာ ဖွ ွဲ့ စည်ေး စိုစိုဒ ေါင််း  ၅၅၀* ဖွ ွဲ့က လက်မှတလ်ရေးထ  ေးလတာငေ်းဆ  ပခငေ်း ပဖစသ်ည်။ 

*ဤအ တ်ဖွင ဒ် ်းစာတွင ်  ေါဝငဒ်ထာက် ံထာ်းဒသာ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းစာရင််းက ို ၂၀၂၂ ိုနစှ်၊ ေဇီငဘ်ာလ ၁၃ 

ရကဒ်န  တွင ်update မ နလ်ို ်ထာ်း ေါသည်။ 

1. 8888 Generation (New Zealand) 
2. Action Committee for Democracy Development (Coalition of 14 grassroots 

networks)  
3. Active Youths Kalaymyo 
4. Ah Nah Podcast - Conversations with Myanmar 
5. Albany Karen Community 
6. All Burma Democratic Front in New Zealand 
7. All Burma Student Democratic Front (ABSDF) - Australia Branch 
8. All Young Burmese League (AYBL) 
9. Alliance for Democracy in Myanmar (Western USA) 
10. Alliance for FREE Burma Solidarity 
11. ALTSEAN-Burma 
12. Anti-Junta Forces Coordination Committee - Mandalay (AFCC) 
13. Anyar Taw Eain 
14. ASEAN Parliamentarians for Human Rights 
15. Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC) 
16. Asian Cultural Forum on Development Foundation (ACFOD) 
17. Asian Democracy Network (ADN) 
18. Assistance Association for Political Prisoners  
19. Association of Human Rights Defenders and Promoters 
20. Association Suisse-Birmanie 
21. Auckland Kachin Community NZ 
22. Auckland Zomi Community 
23. Australia Chin Communities Council Inc. 
24. Australian Karen Organisation (AKO) 
25. Ayeyarwaddy Journalist Society (AJS) 

mailto:wahku80@gmail.com
mailto:info@progressive-voice.org
mailto:mark.farmaner@burmacampaign.org.uk
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26. Ayeyarwaddy West Development Organization (Magway Region) 
27. Ayeyarwaddy Youth Network 
28. Back Pack Health Worker Team 
29. Blood Money Campaign 
30. Burma Action Ireland 
31. Burma Campaign UK 
32. Burma Human Rights Network (BHRN) 
33. Burma Lawyer Council (BLC) 
34. Burma Medical Association  
35. Burman suomalaiset Finland  
36. Burmese American Democratic Alliance (BADA) 
37. Burmese Community Development Collaboration (BCDC) 
38. Burmese Community Group (Manawatu, NZ) 
39. Burmese Community Support Group (BCSG) 
40. Burmese Medical Association Australia (BMAA) 
41. Burmese Muslim Association (BMA) 
42. Burmese Rohingya Organisation UK 
43. Burmese Rohingya Welfare Organization New Zealand 
44. Cambodian Americans and Friends for Democracy and Human Rights Advocates  
45. Campaign for Popular Democracy (CPD) 
46. CDM Support Team Mandalay (CSTM) 
47. Chin Community of Auckland 
48. Chin Human Rights Organization  
49. Civil Information Network - CIN 
50. CRPH & NUG Supporters Ireland 
51. CRPH Funding Ireland 
52. Dawei Development Association 
53. Delta News Agency 
54. Dhanu Youth Organization  
55. Doh Atu - Ensemble pour le Myanmar 
56. Dooplaya Karen Community Development Group (DKCDG) 
57. Educational Initiatives Prague 
58. Ethnic Myanmar Communities Council of Australia Inc.  
59. European Karen Network (EKN)  
60. European Rohingya Council 
61. Federal FM Mandalay 
62. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ) 

63. Food Not Bombs Kawthoolei လှုပ်ရာှေးမှု  ဖွ ွဲ့ 

64. Foundation of Khmer Samaki, USA 
65. Free Rohingya Coalition 
66. Freedom and Labor Action Group 
67. Future Light Center 
68. Future Thanlwin 
69. General Strike Coordination Body 
70. Generation Wave 
71. Grass-root People 
72. Human Rights and Development Foundation (HRDF), Thailand 
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73. Human Rights Educators Network 
74. Human Rights Foundation of Monland 
75. India For Myanmar 
76. Industrial Training Centre (ITC) Family Sydney 
77. Info Birmanie 
78. Initiatives for International Dialogue  
79. Inlihtan Peninsula Tenasserim 
80. Institute for Asian Democracy 
81. Inter Pares 
82. International Association, Myanmar-Switzerland (IAMS) 
83. International Trade Union Confederation (ITUC) 
84. Justice 4 Rohingya UK 
85. Justice For Myanmar 
86. Kachin Association Australia (KAA) 
87. Kachin National Youth Network - KNYN 
88. Kachin State Civilian Movement- KSCM 
89. Kachin Women’s Association Thailand 
90. Karen Community Association UK 
91. Karen Community in Norway (KCN) 
92. Karen Community of North Carolina 
93. Karen Community of Syracuse 
94. Karen Human Rights Group 
95. Karen Organization of America 
96. Karen Peace Support Network 
97. Karen Society of Buffalo 
98. Karen Swedish Community (KSC) 
99. Karen Women’s Organization 
100. Karenni National Women’s Organization 
101. Karenni Society Finland 
102. Karenni Society New Zealand 
103. Keng Tung Youth 
104. Kyaukse University Students' Union - KUSU 
105. Laiza Youth Committee 
106. Let’s Help Each Other  
107. LGBTIQ Strike of Mandalay 
108. Los Angeles Myanmar Movement (LA2M) 
109. Mandalay Regional Youth Association 
110. Mandalay Youth Association 
111. Matu Chin Community - NSW/UPU Chin Association 
112. MeBoun Foundation 
113. Medical Family Mandalay (MFM) 
114. Metta Campaign Mandalay 
115. MIIT Student Strike Column  
116. Minbu Farmer Group 
117. Mindat Chin Community NSW 
118. Minhla Development Organization 
119. Mon National Council (MNC) 
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120. Monywa Peoples' Strike Steering Committee 
121. Mwetaung Area Development Group (MADG) Chin State 
122. Myanmar Action Group Denmark 
123. Myanmar anti-military coup movement in New Zealand 
124. Myanmar Campaign Network (Australia) 
125. Myanmar Community Coffs Harbour (MCC) 
126. Myanmar Community Group Christchurch New Zealand  
127. Myanmar Community Group Dunedin New Zealand  
128. Myanmar Cultural Research Society (MCRS) 
129. Myanmar Diaspora Group Finland  
130. Myanmar Engineering Association of Australia (MEAA) 
131. Myanmar Engineers - New Zealand  
132. Myanmar Gonye (New Zealand)  
133. Myanmar People Alliance (Shan State) 
134. Myanmar Professionals Association Australia (MPAA) 
135. Myanmar Students' Union in New Zealand 
136. Myaung Education Network 
137. Myaung Medical Team 
138. Naphe Development Organization 
139. Nelson Myanmar Community Group New Zealand  
140. Netherlands-Myanmar Solidarity Platform 
141. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma) 
142. New Rehmonnya Federated Force (NRFF) 
143. New Zealand Doctors for NUG 
144. New Zealand Karen Association  
145. New Zealand Zo Community Inc. 
146. NLD Solidarity Association (NSW chapter) 
147. NSW Karenni (Kayah) Communities 
148. Nway Oo Guru Lay Myar 
149. Overseas Mon Association, New Zealand 
150. Pakokku Youth Development Council 
151. Progressive Voice 
152. Pwintphu Development Organization (Magway Region) 
153. Pyithu Gonye (New Zealand) 
154. Rohingya Action Ireland 
155. Rvwang Community Association New Zealand 
156. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas 
157. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand) 
158. Sea Junction 
159. Shan Community (New Zealand) 
160. Shan MATA 
161. Sisters 2 Sisters 
162. Social Democracy Think Tank, Thailand 
163. Southern Youth Development Organization 
164. Swedish Burma Committee 
165. Sydney Friends for Myanmar Unity 
166. Synergy Social Harmony Organization 
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167. Ta’ang Students and Youth Union 
168. Ta’ang Women’s Organization  
169. Tamar Institute 
170. Tanintharyi MATA 
171. Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB) 
172. The Free Burma Campaign (South Africa) 
173. The Ladies 
174. U.S. Campaign for Burma 
175. Union for Civil Liberty Association 
176. Unitarian Universalist Service Committee 
177. Universities Kachin Literature and Culture Association Yangon (Yangon JLH) 
178. Utica Karen Organization 
179. Victoria Myanmar Youth 
180. We Pledge CDM (Australia) 
181. White Coat Society Yangon 
182. Women Advocacy Coalition Myanmar (WAC-M) 
183. Women’s League of Burma 
184. Women’s Peace Network  
185. Yangon Medical Network  
186. Young People for Social Democracy Movement, Thailand 
187. Youths for Community-Myaung 
188. Zo Community Australia Inc. 
189. Zomi Association Australia Inc. 
190. က နေ်းမာလရေးမ သာေးစ  - မနတလလေး  

191. ခ မ်ေးပမသာစည်ပမ ြုွဲ့နယ် လ ထ သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

192. ခ နစှ်စဥ်ကကယ်  ဖွ ွဲ့ 

193. စ နပ်နေ်း သပ တစ်စ်လကကာငေ်း 

194. ဆသီ  ို့ စာစဉ် 

195. တကသလက ာငေ်းသာေးလဟာငေ်းမ ာေး င ်ာေးစ  

196. တမပဝတီ လ ထ သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

197. တ  က်ကွမ်ဒ    ာေးကစာေး သငေ်း 

198. တ  ငေ်းရငေ်းသာေးလ ငယ်မ ာေး  လထလွထသွပ တ်လကာ်မတီ 

199. ဒ  ို့လပမကွနရ်က် (LIOH) 

200. လဒါငေ်းစစ်သည် 

201. လဒါငေ်းတမန ်စာစဉ် 

202. လနဦွေးခရေီးသည် 

203. ပညာလရေးမ သာေးစ  (စစ် ာဏာရှငဆ်န ို့က် ငလ်ရေး ပညာလရေးစစ်လကကာငေ်းမ ာေး 

ခ  တ်ဆက်ညြှ နှု ငေ်းလရေးလကာ်မတီ) 

204. ပပည်ကကီေးတံခွနသ်ပ တ ်

205. ပွင်ို့ပဖ လယ်ယာလပမကွနရ်က် 
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206. ပ ဂဂလ က မ ကက ြုဆရာ၊ ဆရာမမ ာေး ဖွ ွဲ့ 

207. ဘာသာလပါငေ်းစံ  သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

208. ဘ ရာေးကကေီး ပင မေ်းခ မေ်းလရေးသပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

209. မလကွေး CDM Network 

210. မလကွေးလ ထ တ  က်ပွ လကာမ်တီ 

211. မနတလာတကက သ  လ် လက ာငေ်းသာေးလက ာငေ်းသ မ ာေးသပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

212. မနတလလေး က နစ်ည်ဒ  ငသ်ပ တစ်စ်လကကာငေ်း 

213. မနတလလေး၊ တကက သ  လ် ဒဂီရီ၊ လကာလ ပ် ဆရာ၊ ဆရာမမ ာေး၊ ဝနထ်မ်ေးမ ာေး သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

214. မနတလလေးတကက သ  လ် လက ာငေ်းသာေး လက ာငေ်းသ လဟာငေ်းမ ာေး သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

215. မနတလလေးပမ ြုွဲ့ လပခစ  က် လ ထ သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

216. မနတလလေးမဟာမ တ် သပ တ်တပ်လပါငေ်းစ စစ်လကကာငေ်း 

217. မနတလလေးလ ငယ် သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

218. မနတလလေး ငဂ် ငန်ယီာ တပ်လပါငေ်းစ  

219. မနတလလေး ငဂ် ငန်ယီာမ ာေး ဖွ ွဲ့  

220. မနတလလေး ရပ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည်ေးမ ာေး 

221. ပမစ်လကွွဲ့ - လ ထ လတာ်လှနလ်ရေးစာစဉ် 

222. ပမလတာင ်သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

223. ပမနမ်ာို့မီေးရထာေး တ  ငေ်း မှတ် (၃) CDM ဝနထ်မေ်းမ ာေး သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

224. မွတ်စ်လငမ််လ ငယ်မ ာေး ဖွ ွဲ့ 

225. မဟာလ ာငလ်ပမပမ ြုွဲ့နယ် စ လပါငေ်းလ ထ သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

226. မီေးဒ တ် စာစဉ် 

227. ယငေ်းမာပင-်ဆာေးလငေ်းကကေီး လက ေးရွာလပါငေ်းစံ  လ ထ သပ တ် ဦေးလဆာငလ်ကာ်မတီ 

228. လရွှေပပည်သာသပ တ်လကာ်မတ ီ

229. သဃံသမဂဂ သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

230. သလပပည ြု သတငေ်းလွှော 

231. သမဝါယမတကက သ  လ် လက ာငေ်းသ ၊ လက ာငေ်းသာေးမ ာေး သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

232.  .ထ.က (၇) လက ာငေ်းသ ၊ လက ာငေ်းသာေးလဟာငေ်းမ ာေး သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

233.  .လ.က (၁၂) ထခွ ၊  လပခခပံညာလက ာငေ်းသာေးမ ာေးသမဂဂ ( .က.သ) 

234.  ဖမ်ေးဆေီးခံပပည်သ မ ာေး က  ယ်စာေးပပြုသပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

235. လ ာငပ်ငလ်ယ် ပငမ်သပ တစ်စ်လကကာငေ်း 

236. လ ာငလ်ပမသာစံ ပညာလရေးလက ာငေ်းလပါငေ်းစံ  သပ တ်စစ်လကကာငေ်း 

 


