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ခြနြ်ာန ငုင်တံငွ ်စစ်တပ်ြှ အာဏာသ ြြ်ီးရန ်ကက ျုြီးပြ်ြီးခ ဲ့သည်ဲ့ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ရေရော်ဝါရီလ ၁ ရက်ရန ဲ့ြှ 

စ၍ စစ်အုပ်စုနငှ်ဲ့ ၎ငြ်ီး၏လက်ရအာက်ရှ  လံုခခံျုရရြီးတပ်ေွ ွဲ့ဝငြ်ျာြီးြှ ကျ ြီးလွနရ်သာ ြုဒ ြ်ြီးြှု၊ လ ငပ် ငုြ်ီးဆ ငုရ်ာ 

အကကြြ်ီးေက်ြှု၊ အဓြမလက်စတုံြီးရေျာက်ေျက်ြှုနငှ်ဲ့ ညှဥ်ြီးပနြ်ီးနှ ပ်စက်ြှုြျာြီးအရကကာငြ်ီးက ု အစီရငခ်ံရော်ခပြှု 

ရပါငြ်ီးြျာြီးစွာ ရှ လာခ ဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ န ဝုငဘ်ာလ ၁၈ ရက်ရန ဲ့အထ  စာရငြ်ီးအရ ခြနြ်ာစစ်အုပ်စုြ ှသတခ်ေတ ်

ခ ဲ့သူ အနည်ြီးဆံုြီး ၂,၅၁၉ ဦြီးအထ  ရှ လာပပီ ခေစ်သည်။1 ၎ငြ်ီးတ ု ဲ့အနက် ၁၉၁ ဦြီး ထက်ြနည်ြီးြှာ ကရလြီးသူငယ် 

ြျာြီးခေစ်သည်။2 ထ ု ဲ့အခပင ် ခြနြ်ာစစ်တပ်၏ အာဏာသ ြ်ြီးရနက်က ျုြီးပြ်ြီးြှုက ု ဆန် ဲ့ကျငဆ်နဒခပသြူျာြီးအနက ်

တရာြီးြဝငစ်စအ်ုပ်စ၏ု တရာြီးလက်လွတ်ေြ်ြီးဆြီီးခံရသူ သ ု ဲ့ြဟုတ် ေြ်ြီးဝရြ်ြီး ထတု်ခံထာြီးရသ ူ၁၆,၂၇၅ ဦြီး ရှ  

သည်။3 န ငုဝ်ငဘ်ာလ ၁ ရက်ရန ဲ့အထ  ခန် ဲ့ြှနြ်ီးရခခ စာရငြ်ီးအရ ခြနြ်ာန ငုင် ံတစ်ဝနြ်ီးလံုြီး၌ ခပည်တွငြ်ီးရန အ ြုီးအ ြ် 

စွန် ဲ့ခွာထက်ွရခပြီးရနရသညဲ့် ခပည်သူရပါငြ်ီး ၁.၄၄ သနြ်ီးရှ ပပီြီး ၎ငြ်ီးတ ု ဲ့အနက် ၁ သနြ်ီးဝနြ်ီးကျငြ်ှာ အာဏာသ ြြ်ီးရန ်

ကက ျုြီးပြ်ြီးြှုရနာက်ပ ုငြ်ီး အ ြုီးအ ြ်စွန် ဲ့ခွာထက်ွရခပြီးကကရသူြျာြီး ခေစက်ကသည်။4 

၂၀၂၀ ခပညဲ့်နစှအ်ထ  ဂျပနအ်စ ုြီးရသည် ခြနြ်ာန ငုင်အံတွက် အကူအညီရထာက်ပံဲ့ရငအွခေစ် ဂျပန ်

ယနြ်ီးရင ွ ၃၅၆.၅၁ ဘလီျံခန် ဲ့ ရထာက်ပံဲ့ခ ဲ့သက ဲ့သ ု ဲ့ (ရချြီးရငသွရဘာတူစာချျုပ်ြျာြီးပါ က နြ်ီးဂဏနြ်ီးြျာြီးအရ) 

ရချြီးရငအွခေစ် ဂျပနယ်နြ်ီးရင ွ၁၀၉.၉၄ ဘလီျံရချြီးရန ်ကတ ခပျုထာြီးသည်။5 အာဏာသ ြြ်ီးရန ်ကက ျုြီးပြြ်ီးြှုရနာက် 

ပ ုငြ်ီး အဆ ုပါ တရာြီးဝငေံွ်ွဲ့ ပေ ျုြီးတ ုြီးတက်ရရြီးအကူအညီ (ODA) ြျာြီးအရပေါ် ဂျပန၏် ြူဝါဒနငှ်ဲ့ ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ 

 
1 Assistance Association for Political Prisoners, "Daily Briefing in Relation to the Military Coup" (November 25, 

2022): https://aappb.org/?p=23538 

2 Progressive Voice, "Military Junta: Threat to Myanmar Children's Life and Future" (Weekly Highlights 

September 12-18, 2022): https://progressivevoicemyanmar.org/2022/09/26/military-junta-threat-to-myanmar-
childrens-life-and-future/ 

3 Supra note 1 

4 UNHCR, “MYANMAR EMERGENCY UPDATE as of 1 November 2022” 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-1-november-2022 

5 ODA data by country (2021), Ministry of Foreign Affairs: 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100384974.pdf#page=30 



ခုနစှ် ရြလ ၂၁ ရက်ရန ဲ့၌ န ငုင်ခံခာြီးရရြီးဝနက်ကြီီး ြွနတ် ဂကီ “.....အရခခအရနက ဒအီတ ုငြ်ီးသာ ဆက်ခေစ်ရနဦြီး 

ြယ်ဆ ုရင ် ODA က ု ကျရနာ်တ ု ဲ့ ခပနသ်ံြုီးသပ်ေ ု ဲ့ ဝတတ ရာြီးရှ ပပီြီး ကုြပဏရီတွဟာလည်ြီး ရငြ်ီးနှြီီးခြှျုပ်နှခံျငရ်နရင ်

ရတာင ် လုပ်လ ု ဲ့ရရတာဲ့ြှာ ြဟုတ်ပါဘူြီး” ဟ၍ူလည်ြီးရကာငြ်ီး၊ “ခြနြ်ာန ငုင်ရံ ဲ့ ဒြီ ုကရရစီ ရော်ရဆာငရ်ရြီးက  ု

ပုံစံအြျ ျုြီးြျ ျုြီးန ဲ့ ရထာက်ပံဲ့ရနတ ဲ့ န ငုင်တံစ်ခုအခေစ်ရရာ ြ တ်ရဆွအရနန ဲ့ရရာ ဂျပနန် ငုင်ဟံာ ဒအီချက်ရတွက  ု 

ခြနြ်ာန ငုင်ကံ ု ရှငြ်ီးရှငြ်ီးလငြ်ီးလငြ်ီး အသ ရပြီးရြယ်လ ု ဲ့ ယုံကကည်သလ ု အြှနတ်ကယ်လည်ြီး လုပ်ခ ဲ့ပပီြီး ခေစ်ပါ 

တယ်”ဟု ရခပာကကာြီးခ ဲ့သည်။ သ ု ဲ့ရသာ် ထ အုချ နက်တည်ြီးကပင ် ခြနြ်ာန ငုင်တွံင ် လူ ဲ့အခွင်ဲ့အရရြီးအကျပ် 

အတည်ြီး တခေည်ြီးခေည်ြီး ဆ ုြီးရွာြီးလာရနရသာခ်ငာြီး န ငုင်ခံခာြီးရရြီးဝနက်ကြီီးဌာနသည် တစ်နစှ်ခွ ရကျာ်ကာလ 

အတငွြ်ီး ဂျပနဥ်ပရဒခပျုရရြီးြဏ္ ျုငအ်တငွြ်ီးြှ ရြြီးခွနြ်ီးြျာြီးနငှ်ဲ့ န ငုင်သံာြီးြျာြီး၏ ရြြီးခြနြ်ီးြှုြျာြီးက ု တုံ ဲ့ခပနရ်ာတွင ်

“ဂျပနန်ငှ်ဲ့ န ငုင်တံကာအသ ုငြ်ီးအဝ ငုြ်ီးတ ု ဲ့ လုပ်ရဆာငသ်ည်ဲ့ အာြီးထတု်ြှု အရခခအရနြျာြီးက ု ကကညဲ့်ရှုပပီြီး ြည် 

သည်ဲ့အစီအြြံျာြီးက ထ ရရာက်သည်က ု ကျယ်ကျယ်ခပန် ဲ့ခပန် ဲ့ သံုြီးသပ်သွာြီးြည်” ခေစ်ရကကာငြ်ီး အကက ြက်က ြ ်

ရခပာဆ ုခခငြ်ီးသာရှ ခ ဲ့ပပီြီး6 ခ ုငြ်ာရသာ ြည်သည်ဲ့လုပ်ရဆာငခ်ျက် အစီအြံက ုြျှ ယရန ဲ့ချ နထ်  လုပ်ရဆာငခ်ခငြ်ီး 

ြရှ ရသြီးရပ။ 

ခြနြ်ာန ငုင်သံ ု ဲ့ ကူညီရသာ ဂျပန ်ODA ၏ ကကီြီးြာြီးသည်ဲ့ အစ တ်အပ ငုြ်ီးသည် ရချြီးရငအွကူအညီ (ယနြ်ီး 

ရချြီးရင)ွခေစ်ပပီြီး ၎ငြ်ီးက ု အထြူီးစီြီးပွာြီးရရြီးဇုနတ်စခု်နငှ်ဲ့ ၎ငြ်ီးနငှ်ဲ့ဆက်စပ်သည်ဲ့ အရခခခံအရဆာက်အအံုြျာြီး၊ 

လြ်ြီးရဆာက်လုပ်ရရြီးလုပ်ငနြ်ီးြျာြီး၊ နငှ်ဲ့ ရထာြီးလြ်ြီးြျာြီးခပျုခပငရ်ရြီး တ ု ဲ့အတွက်သံုြီးစွ ခခငြ်ီးအခပင ် ပညာရရြီး၊ 

ကျနြ်ီးြာရရြီးနငှ်ဲ့ စ ုက်ပျ ျုြီးရရြီး ကဏ္ြျာြီးအတွက် အကအူညီရထာက်ပံဲ့ရငနွငှ်ဲ့ နည်ြီးပညာပ ုငြ်ီးဆ ငုရ်ာ အကူအညီ 

ြျာြီးရပြီးခခငြ်ီးနငှ်ဲ့အတူ NGO ြျာြီးြှတစ်ဆင်ဲ့ အကူအညီြျာြီး ရပြီးပ ု ဲ့ခခငြ်ီးတ ု ဲ့အတွက် ခေစသ်ည်။ ခြနြ်ာန ငုင်တံွင ်

စစ်အုပ်စုက ပ ုငဆ် ငုရ်သာ သ ု ဲ့ြဟုတ် ထ နြ်ီးချျုပ်ထာြီးရသာ ကုြပဏြီျာြီးသည် စြီီးပွာြီးရရြီးလုပ်ငနြ်ီးြျာြီးစွာ လုပ် 

က ုငလ်ည်ပတရ်နကကပပီြီး ထ လုုပ်ငနြ်ီးြျာြီးြရှရသာ အခြတ်အစွနြ်ီးြျာြီးသည် စစ်အုပ်စအုတွက် ရနပုံ်ရငခွေစ်ရန 

ကာ ၎ငြ်ီးတ ု ဲ့၏ ရက်စက်ကကြ်ြီးကကျုတ်ြှုြျာြီးက ု အရထာက်အပံဲ့ရပြီးရနရကကာငြ်ီးက  ုကုလသြဂဂြှ တာဝနအ်ပ် 

နငှြ်ီးထာြီးသည်ဲ့ ခြနြ်ာန ငုင်ဆံ ငုရ်ာ လွတ်လပ်ရသာန ငုင်တံကာစံုစြ်ြီးစစ်ရဆြီးရရြီးြစ်ရငှ ်(IIFFMM) က ရငှြ်ီးရှငြ်ီး 

လငြ်ီးလငြ်ီး ထတ်ုရော်ခ ဲ့ပပီြီး ခေစ်သည်။7 ယငြ်ီးက ဲ့သ ု ဲ့ရသာ ရတွွဲ့ ရှ ချက်ြျာြီးက ု သံြုီးသပ်သညဲ့်အရနခေင်ဲ့ အရပ် 

ဘက်လူထအုေွ ွဲ့အစည်ြီးြျာြီးက စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသ ြ်ြီးရနက်က ျုြီးပြ်ြီးသညဲ့် အချ နက်တည်ြီးက ODA စီြံက နြ်ီး 

 
6 Answer by HARA Keiichi, Deputy Assistant Minister of the Ministry of Foreign Affairs, to a question from 

SUZUKI Takako of the Liberal Democratic Party at a meeting of the Foreign Affairs Committee of the House of 
Representatives (April 14, 2021);  

Answer by the Ministry of Foreign Affairs at a meeting of the Parliamentary Group Supporting Democratization in 
Myanmar and the Parliamentary Group Promoting "Human Rights Diplomacy" on Japan's ODA and OOF 
programs and economic activities in Myanmar (February 1, 2022); 

Answer by HAYASHI Yoshimasa, Minister for Foreign Affairs, to a question from INOUE Satoshi of the Japanese 
Communist Party at a meeting of the Committee on Foreign Affairs and Defense of the House of Councillors 
(March 16, 2022); 

Answer by MIBAE Taisuke, Deputy Assistant Minister of the Ministry of Foreign Affairs, to a question from 
TOKUNAGA Hisashi of the Constitutional Democratic Party of Japan at a meeting of the Committee on National 
Security of the House of Representatives (April 26, 2022); 

Answer by Mr. Kurimoto, Director of the Country Assistance Planning Division I, International Cooperation 
Bureau, Ministry of Foreign Affairs, to a question from Mekong Watch at the ODA Policy Council meeting held on 
July 20, 2022 as part of the NGO-Ministry of Foreign Affairs Regular Consultation Meetings. 

7 Fact-finding Mission on Myanmar, Economic interests of the Myanmar military (September 16, 2019) 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx 



ြျာြီးသည် စစ်အပ်ုစုအာြီး ရငရွကကြီးအရထာက်အပံဲ့ခေစ်ရစခခငြ်ီး ရှ ၊ ြရှ က ု စစ်ရဆြီးရပြီးပါရနန်ငှ်ဲ့ ယငြ်ီးက ဲ့သ ု ဲ့ 

ရသာ စစ်ရဆြီးြှုြှ ရတွွဲ့ ရှ သညဲ့်ရလဒက်  ု ထတု်ခပနရ်ပြီးပါရန ် ဂျပနန် ငုင်ခံခာြီးရရြီးဝနက်ကီြီးဌာနနငှ်ဲ့ ဂျပန ် န ငုင် ံ

တကာ ပူြီးရပါငြ်ီးရဆာငရွ်က်ရရြီးရအဂျငစ်ီ (JICA) တ ု ဲ့က ု တစ်စ ုက်ြတ်ြတ် တ ုက်တွနြ်ီးလာခ ဲ့သည်။ ယခုအချ န ်

တွင ်ဂျပနယ်နြ်ီးရချြီးရငခွေင်ဲ့ ရဆာက်လုပ်ရသာ ပ ခူြီးတံတာြီးရဆာက်လုပ်ရရြီး လုပ်ငနြ်ီးတွင ်  ခြနြ်ာဲ့စီြီးပွာြီးရရြီး 

ရကာ်ပ ုရရြီးရှငြ်ီးလီြ တက် (MEC) နငှ်ဲ့ဆက်စပ်ရနရသာ ကုြပဏတီစ်ခုက တံတာြီးအတွက် ကုနက်ကြ်ြီးပစစည်ြီး 

ြျာြီးက  ု ရထာက်ပံဲ့ရပြီးရနရကကာငြ်ီးက  ု ရဒသခံအေွ ွဲ့အစည်ြီးတစ်ခုက တ ုငက်ကာြီးထာြီးသည်ဲ့ စာတစ်ရစာငတ်ငွ ်

ထတု်ရော်ရရြီးသာြီးထာြီးသည်။8 MEC သည် အထက်တွငရ်ော်ခပခ ဲ့သည်ဲ့ စုံစြ်ြီးစစ်ရဆြီးရရြီးြစ်ရှငြှ် န ငုင် ံ

တကာ အသ ုငြ်ီးအဝ ုငြ်ီးက ု စီြီးပွာြီးရရြီးအရ ပတသ်က်ြှုြခပျုလုပ်ရန ်သ ု ဲ့ြဟုတ် ပတ်သကရ်နပါက ဆက်လက ်

ြလုပ်ရဆာငရ်န ်အကကံခပျုတ ုက်တွနြ်ီးထာြီးရသာ စစ်တပ်၏ လုပ်ငနြ်ီးြျာြီးထ ြှ တစ်ခုခေစ်သည်။ သ ု ဲ့ရာတွင ်န ငုင် ံ

ခခာြီးရရြီးဝနက်ကီြီးဌာနရရာ JICA ကပါ ODA စီြံက နြ်ီးြျာြီးနငှ်ဲ့ စစ်တပ်ဆက်န ွှယ်ရနရသာ လုပ်ငနြ်ီးြျာြီးအကကာြီး 

ပတ်သက်ြှုက ု လူသ ရှငက်ကာြီး ရငှြ်ီးလငြ်ီးရခပာကကာြီးခခငြ်ီး ြရှ ရသြီးရပ။ ဂျပနအ်စ ြုီးရသည် ရှငြ်ီးခပခခငြ်ီး တစ်စံ ု

တစ်ရာြရှ ဘ  ODA စီြံက နြ်ီးြျာြီးက ု ဆက်လက်လုပ်ရဆာငရ်နသညဲ့်အတွက် ODA ရနပုံ်ရင ွ စီြီးဆငြ်ီးြှုြျာြီး 

ရကကာင်ဲ့ စစ်အုပ်စု ြည်သ ု ဲ့အကျ ျုြီးခေစ်ထနွြ်ီးရနသညဲ့် အရကကာငြ်ီးရငြ်ီးနငှ်ဲ့ပတ်သက်၍ စ ြုီးရ ြ်ပူပနြ်ှုြျာြီးက ု ဂျပန ်

န ငုင်ရံန ခြနြ်ာခပည်သူြျာြီးနငှ်ဲ့ ဂျပနအ်ရပ်ဘက်လူထအုေွ ွဲ့အစည်ြီးြျာြီးက ဂျပနန် ငုင်ခံခာြီးရရြီးဝနက်ကြီီးဌာနရရှ ွဲ့ 

တွင ်ဆနဒခပပွ ြျာြီး စီစဥ်ခပျုလုပ်ကာ ထတ်ုရော်လာခ ဲ့ကကသည်။ 

ODA စီြံက နြ်ီးြျာြီးသည် စစ်အုပ်စုနငှ်ဲ့ စီြီးပွာြီးရရြီးပတ်သက်ဆက်န ွှယ်ြှု ြရှ သည်ဲ့တ ုင ် လြ်ြီးြကကီြီး 

ြျာြီးက ဲ့သ ု ဲ့ ODA ရငခွေင်ဲ့ တည်ရဆာက်သည်ဲ့ အရခခခံအရဆာက်အအံုြျာြီးက ု ခြနြ်ာစစ်တပ်၏ စစ်ဆငရ်ရြီး 

ြျာြီးတွင ်အသံြုီးခပျုရနသည်။ အရရှွဲ့-အရနာက်စီြီးပွာြီးရရြီးစကကြနရ်ှ  ပဋ ပကခရဒသတစ်ခုတငွ ်ရော်ရဆာငရ်နသညဲ့ ်

တံတာြီးရဆာက်လုပ်ရရြီးတစခ်ုက ု ဆ ုငြ်ီးငံဲ့ရပြီးရန ် Karen Peace Support Network ကလည်ြီး ရတာငြ်ီးဆ  ု

ထာြီးသည်။9 ထ ု ဲ့အခပင ် ၂၀၁၆ ခုနစ်ှ စက်တငဘ်ာလ ၁၂ ရက်ရန ဲ့တွင ် ခြနြ်ာန ငုင်နံငှ်ဲ့ သရဘာတူလက်ြှတ ်

ရရြီးထ ြုီးခ ဲ့ရသာ သနြ်ီး ၅၀၀ စီြီးပွာြီးရရြီးနငှ်ဲ့ လူြှုေံွွဲ့ ပေ ျုြီးရရြီးအစီအစဥ်ရအာက်ြှ ရထာက်ပံဲ့ထာြီးရသာ သရဘြာ 

သံုြီးစငြ်ီးအနက် နစှ်စငြ်ီးက ု ၂၀၂၂ ခုနစှ် စက်တငဘ်ာလ၌ ရခ ုငခ်ပည်နယ်အတငွြ်ီး စစ်ရရြီးရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

အသံုြီးခပျုခ ဲ့သည်ဟု Human Rights Watch က ရထာက်ခပထာြီးသည်။10 လူနည်ြီးစုတ ုငြ်ီးရငြ်ီးသာြီးရဒသြျာြီးရှ  

လက်နက်က ုငပ်ဋ ပကခြျာြီးနငှ်ဲ့ န ငုင်သံာြီးြျာြီးအရပေါ် ပေ ျုခွငြ်ီးေ နှ ပ်ြှုြျာြီး ဆက်လက်ရှ ရနသြျှကာလတစ ်

ရလျှာက် ယနြ်ီးရချြီးရငခွေင်ဲ့ အရကာငအ်ထည်ရော်ရနသညဲ့် အဆ ုပါ စီြံက နြ်ီးြျာြီးက ဲ့သ ု ဲ့ ဧရာြအရခခခံ 

အရဆာက်အအံုစီြံက နြ်ီးြျာြီး၏ အကျ ျုြီးသက်ရရာက်ြှုသည် ကုြပဏအီနည်ြီးငယ်ထကရ်ကျာ်လွနြ်ည် ြဟုတ ်

သက ဲ့သ ု ဲ့ ယငြ်ီးက ဲ့သ ု ဲ့ရသာ စီြံက နြ်ီးြျာြီးက ခြနြ်ာခပည်သအူာြီးလုံြီး၏ လူရနြှုအဆင်ဲ့အတနြ်ီးြျာြီး တ ြုီးတက်ရစ 

 
8 Myanmar Now, "Japan must abandon project with military-owned company to build bridge in Yangon, say 

engineers" (March 26, 2021): https://www.myanmar-now.org/en/news/japan-must-abandon-project-with-military-
owned-company-to-build-bridge-in-yangon-say-engineers 

9 Karen Peace Support Network, SAC Regime Unleashes War Across the Southern Dawna Range (July 19, 

2022): https://progressivevoicemyanmar.org/2022/07/19/sac-regime-unleashes-war-across-the-southern-dawna-
range/ 

10 Human Rights Watch, “Myanmar: Military Used Japan-Funded Ships Tokyo Should Immediately Suspend Non-

Humanitarian Aid to Junta” (October 10, 2022): https://www.hrw.org/news/2022/10/11/myanmar-military-used-
japan-funded-ships 



ရရြီးအရပေါ် တစ်ရထာင်ဲ့တစ်ရနရာြှ အကျ ျုြီးခပျုန ငုရ်ခခြှာ နည်ြီးပါြီးလှသည်။ ထ အုရခခအရနရကကာင်ဲ့ လက်ရှ  

ခေစ်ပွာြီးရနရသာ အခငြ်ီးအကျငြ်ီးတွင ်ခြနြ်ာန ငုင် ံတငွြ်ီးရှ  အရခခခံအရဆာက်အအံု စီြံက နြ်ီးြျာြီး၌ ဂျပနခ်ပည်သူ ဲ့ 

ဘဏ္ာရငြွျာြီးက ု ရငြ်ီးနှြီီးခြှျုပ်နှရံန ်ဆ ုသည်ြှာ အဓ ပပာယ်ြရှ ရပ။ 

၂၀၂၁ ခုနစှ် ဧပပီလအထ  ရချြီးရငသွရဘာတူညီချက်ပါ က နြ်ီးဂဏနြ်ီးြျာြီးအရ ODA စီြံက နြ်ီး ၃၄ က  ု

အရကာငအ်ထည်ရော်ရနပပီြီး စုစုရပါငြ်ီး ဂျပနယ်နြ်ီးရင ွ၃၉.၆ ဘလီျံရှ ရကကာငြ်ီး ဂျပနန် ငုင်ခံခာြီးရရြီးဝနက်ကြီီးဌာနက 

ဥပရဒြဏ္ ျုင ် (လွှတ်ရတာ်တငွ)် ထတ်ုခပနရ်ကကညာခ ဲ့သည်။11 ယငြ်ီးက ု NGO ြျာြီးနငှ်ဲ့ ရတွွဲ့ဆံုသညဲ့် အစည်ြီး 

အရဝြီးတစ်ခုတွငလ်ည်ြီး အတည်ခပျုခ ဲ့သည်။ အာဏာသ ြ်ြီးရန ်ကက ျုြီးပြ်ြီးြှုရနာက်ပ ုငြ်ီးတွင ်ရငရွကကြီးရခြာက်ြျာြီး 

စွာတနေ် ုြီးရှ သည်ဲ့ စီြံက နြ်ီးြျာြီးစွာက ု ဆက်လက်လုပ်ရဆာငခ်ခငြ်ီးအာြီးခေင်ဲ့ ဂျပနအ်စ ုြီးရသည် စစ်အုပ်စုထ ံ

သွယ်ဝ ုက်၍ အရထာက်အပံဲ့ြျာြီးရပြီးရနသညဲ့်အရပေါ် ခြနြ်ာန ငုင်သံာြီးြျာြီး၏ စ ြုီးရ ြ်ပူပနြ်ှုက ု ြ ြ တ ု ဲ့ြှ ြျှရဝ 

လ ုသည်။12 

အာဏာသ ြ်ြီးရန ် ကက ျုြီးပြ်ြီးခ ဲ့သည်ြှာ တစ်နစ်ှနငှ်ဲ့ ၁၀ လ ကကာခြင်ဲ့ပပီခေစ်ရသာ်လည်ြီး ခြနြ်ာစစ်တပ် 

သည် စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာြီးနငှ်ဲ့ လူသာြီးြျ ျုြီးနယ်ွအရပေါ်ဆန် ဲ့ကျငရ်သာ ရာဇဝတြ်ှုြျာြီးရခြာက်သည်ဲ့ ကကီြီးရလြီးရသာ 

လူ ဲ့အခွင်ဲ့အရရြီးချ ျုြီးရောက်ြှုြျာြီးက ု ဆက်လက်ကျ ြီးလွနရ်နဆ  ခေစ်သည်။ ဂျပနအ်ရနခေင်ဲ့ စစ်အုပ်စု အကျ ျုြီး 

ခေစ်ထနွြ်ီးရစရန ်ODA ြျာြီး ရထာက်ပံဲ့ရပြီးခခငြ်ီးအာြီးခေင်ဲ့ လူ ဲ့အခွင်ဲ့အရရြီးချ ျုြီးရောက်ြှုြျာြီးတွင ် ကကံရာပါခေစ်ရန 

ြည်က ု ြ ြ တ ု ဲ့ြှ အရလြီးအနက် စ ြုီးရ ြ်ပပူနြ် သည်။ ဂျပနအ်စ ြုီးရအရနခေင်ဲ့ ခြနြ်ာစစ်တပ်၏ထ နြ်ီးချျုပ်ြှု 

ရအာက်တွင ် အရကာငအ်ထည်ရော်ရနဆ ခေစ်သည်ဲ့ ရချြီးရငအွကူအညီအာြီးလုံြီးက  ု ဆ ုငြ်ီးငံဲ့ရနန်ငှ်ဲ့ ခြနြ်ာ 

ခပည်သူြျာြီး၏ စ တ်ဆနဒက ု ထ ထ ရရာက်ရရာက် ကူညီန ငုရ်န ်အြျ ျုြီးသာြီးညီညွတ်ရရြီးအစ ုြီးရ (NUG)၊ တ ုငြ်ီးရငြ်ီး 

သာြီးလက်နက်က ငုရ်တာ်လှနရ်ရြီးအေွ ွဲ့အစည်ြီး (ERO) ြျာြီးနငှ်ဲ့ ရဒသခံ ခြနြ်ာအရပ်ဘက်လူထအုေွ ွဲ့အစည်ြီး 

ြျာြီး၏ အသကံ ု နာြီးရထာငရ်န ်ြ ြ တ ု ဲ့ြှ အခ ုငအ်ြာ တ ုက်တွနြ်ီးရတာငြ်ီးဆ ုသည်။ 

 

ဤစာက ု ရအာက်ပါအေွ ွဲ့အစည်ြီးြျာြီးက လက်ြှတ်ရရြီးထ ြုီးရထာက်ခံသည် 

 

1 Action Committee for Democracy Development (Coalition of 14 grassroots networks) 

 Myanmar 

2 Asia-Pacific Human Rights Information Center Japan 

3 Asian Community Center 21  Japan 

4 Asian Health Institute Japan 

 
11 Answer by UENO Atsushi, Director-General for International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, to a 

question from INOUE Satoshi of the Japanese Communist Party at a meeting of the Committee on Foreign 
Affairs and Defense of the House of Councillors (April 15, 2021). 

12 Progressive Voice, “Japan and Junta Make Dangerous Bedfellows”( Weekly Highlights July 11-17, 2022): 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/07/26/japan-and-junta-make-dangerous-bedfellows/ 



5 Association of Human Rights Defenders and Promoters Myanmar 

6 Burma Campaign UK United Kingdom 

7 Burmese Relief Center Japan Japan 

8 Burmese Women’s Union Myanmar 

9 Campaign for a New Myanmar USA 

10 Earth Tree Japan 

11 Equality Myanmar Myanmar 

12 ETOs Watch Coalition  Thailand 

13 Family Based Learning Network of Farmers for Agrarian Reform (FALFAR) Myanmar 

14 Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen in Japan (FWUBC) Japan 

15 Friends Against Dictatorship (FAD) Thailand 

16 Future Light Center  Myanmar  

17 Future Thanlwin Myanmar 

18 Gen-Z Myanmar Support Team Myanmar 

19 Generation Wave Myanmar 

20 Grass-root People Myanmar 

21 Human Rights Foundation of Monland  Myanmar 

22 India For Myanmar Myanmar 

23 International Campaign for the Rohingya  USA 

24 Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) Japan 

25 Japan Tropical Forest Action Network (JATAN) Japan 

26 Kachin Women’s Association Thailand Myanmar 

27 Karen Human Rights Group Myanmar 



28 Karen Peace Support Network Myanmar 

29 Karen Women’s Organization Myanmar 

30 Karenni National Women’s Organization Myanmar 

31 Keng Tun Youth Myanmar 

32 Let’s Help Each Other  Myanmar 

33 Metta Campaign Mandalay Myanmar 

34 Myanmar News Now!! Japan 

35 Myanmar People Alliance (Shan State) Myanmar 

36 Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma) Myanmar 

37 Network for Indonesian Democracy (NINDJA) Japan 

38 No Business With Genocide USA 

39 Non-for profit Organization Music Dream Creation Japan 

40 Nyan Lynn Thit Analytica Myanmar 

41 Pacific Asia Resoure Center Japan 

42 Progressive Voice Myanmar 

43 Project SEVANA South-East Asia Thailand 

44 Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas Myanmar 

45 Second Tap Root Myanmar 

46 Shan MATA Myanmar 

47 SHARE(Services for the Health in Asian & African Regions) Japan 

48 Sinapis Japan 

49 Sisters 2 Sisters Myanmar 

50 Southern Youth Development Organization  Myanmar 



51 Spirit in Education Movement (SEM) Thailand 

52 Ta'ang Legal Aid Myanmar 

53 Tanintharyi MATA Myanmar 

54 The Free Burma Campaign (South Africa) (FBC(SA)) Myanmar 

55 The Mekong Butterfly Thailand 

56 Thint Myat Lo Thu Myar Organization Myanmar 

57 U.S. Campaign for Burma  United States 

58 WE21 Japan Japan 

59 Women's Democratic Club, Femin Japan 

 

 

 

ပ ုြ ုသ ရှ လ ပုါက ဆက်သယွ်ရန ်

Mekong Watch  

3F Aoki Bldg., Taito 1-12-11, Taito-ku, Tokyo 110-0016 Japan 

Phone: +81-3-3832-5034 

E-mail: contact@mekongwatch.org 


