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အ#ိ$ယိ#ိ&ငင် ံ၊ မဏိပ/ရ ြပညန်ယ ်အတငွး်ြဖစပွ်ားေနသည့ ်

စိ&းရိမ်ဖွယအ်ေြခအေနများ#?င ့ ်စပ်လျဥး်၍ 

ြမန်မာြပညေ်တာ်လ?န်ေရးအစ&အဖဲွDများ၏ ပ/းတွထဲ&တြ်ပန်ေတာငး်ဆိ&ချက ်

 

ရကစ်ွ။ဲ  ။ မတလ် ( ၂ ) ရက၊် ၂၀၂၃ ခ345စ။်  

 

၁။ က%&်(ပ်တိ(သ့ည ် ြမနမ်ာြပညစ်စအ်(ပ်စ(၏ အာဏာသမ်ိးရန9်က:ိးပမ်းမ;&<င့ ် ြပညသ်>များအား 

လကန်ကအ်ားကိ(း အ&ိ(ငထ်ကစ်းီ သတြ်ဖတေ်နသည့ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်အား ေဒသအသးီသးီအေြခစိ(က ်

ဆန ့က်ျင ်ေတာ်လ<နေ်နHကသ>များြဖစသ်ည။်  

 

၂။ ြမနမ်ာြပညသ်>များသည ် ဒမိီ(ကေရစ&ီ<င့ထ်ိ(ကတ်နသ်ည။် ဒမိီ(ကေရစခီရီးသည ် Hကမ်းတမ်း 

ခကခ်လဲ<ေHကာငး် အ&ိKယိအစိ(းရ&<င့ ် ြပညသ်>များအသြိဖစသ်ည။် ယေနအ့ချိနတ်ငွ ်

ြမနမ်ာြပညသ်>များသည ် သတN ေိြပာငေ်ြမာကစ်ာွြဖင့ ် ရရာလကန်ကစ်ွကဲိ(င၍် PဗိတသိR 

ကိ(လိ(နနီယခ်ျဲSများအား တိ(ကပ်ွဲ၀ငခ်ဲ ့ သကဲသ့ိ( ့ မိမိတိ( ့ အိ(းအမ်ိစညး်စမ်ိ&<င့ ် လတွလ်ပ်ေရးအား 

စစအ်(ပ်ချ:ပ်ေရးကာလက 1စတင၍် Pခမ်ိးေြခာကလ်(ယ>ခဲသ့ည့ ် ြမနမ်ာစစအ်(ပ်စ(ကိ( ၂၀၂၁ ခ(&<စတ်ငွ ်

မညသ်ည့န်ညး်&<င့မ်R သညး်မခ ံ &ိ(ငေ်တာသ့ြဖင့ ် အေဆေွတာ်တိ( ့ အ&ိKယိ&ိ(ငင်၏ံ အမ်ိနးီချငး် 

ေဒသများြဖစသ်ည့ ် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်&<င့ ် ချငး်ြပညန်ယအ်ပါအ၀င ် တစ&်ိ(ငင်လံံ(း ပါ၀ငလ်;ပ်W<ား 

ေနHကသညမ်<ာ ယေနဆ့ိ(လRင ်ရကေ်ပါငး် (၇၆၀) တိ(ငခ်ဲ့Pပီြဖစသ်ည။် 

 

၃။ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်ေဒသ9ကးီ&<င့ ် ချငး်ြပညန်ယသ်ည ် စစအ်ာဏာ ဆန ့က်ျငေ်ရး အြပငး်ထနဆ်ံ(း 

ပါ၀ငေ်နHကသည့ ် ေဒသများြဖစသ်ကဲသ့ိ( ့ စစအ်(ပ်စ(၏ ရကစ်ကစ်ာွ ေချမ;နး်မ;ကိ(လညး် ြပငး်ထနစ်ာွ 

Hက:ံေတွSေနရသည့ေ်ဒသြဖစသ်ည။် ယေနက့ာလအထ ိ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်ေဒသ9ကးီတငွ ် စစေ်ဘးေW<ာင ်

ဦးေရ ၄၂.၆% W<ိေနPပီး လ>နညး်စ( ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၀ငအ်များစ(ေနထိ(ငသ်ည့ ် 2 ချငး်ြပညန်ယ ် တငွ ်

၃.၁% W<ိေနသည။် 3 ြမနမ်ာစစအ်(ပ်စ(သည ် ေတာ်လ<နစ်စ ် ကာလအတငွး် ြပညသ်>များအား 

သတြ်ဖတြ်ခငး်၊ အဓမdေထာငခ်ျြခငး်၊ စစေ်လယာဥ်သံ(း၍ ေဆးeံ( ၊ စာသငေ်ကျာငး်များ၊ 

ဘ(ရားေကျာငး်များအား ပစမ်<တထ်ားတိ(ကခ်ိ(ကြ်ခငး် &<င့ ်  ြပညသ်>များ၏ အိ(းအမ်ိစညး်စမ်ိများ 

 
1 https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya 
2 https://www.chinhumanrights.org/testimony-of-salai-za-uk-ling-deputy-executive-director-of-chro-at-the-
4th-hearing-of-international-parliamentary-inquiry-on-myanmar/ 
3 https://data.unhcr.org/en/country/mmr 
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ဖျကဆ်းီ၍ စစရ်ာဇ၀တမ်;များအား 4စနစတ်ကျ&<င့ ် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန်ဆ့ကတ်ိ(က ် ကျgးလနွေ်နဆ ဲ

ြဖစသ်ည။်  

 

၄။ အေနာကေ်ြမာကတ်ိ(ငး် စစဌ်ာနချ:ပ်လကေ်အာကW်<ိ တပ်မများ၏ Hကမ်းHက:တရ်ကစ်ကမ်;များ&<င့ ်
5ရငဆ်ိ(ငခ်ဲရ့သည့ ် ချငး်ြပညန်ယW်<ိ ြပညသ်>များ &<င့ ် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်ြပညသ်>များသည ်

ြပညသ်>က့ာကယွေ်ရး တပ်သားများ အလိ(အေလျာကြ်ဖစလ်ာHကPပီး အများစ(ေသာ အမျိ:းသမီးများ၊ 

ကေလးသ>ငယမ်ျား၊ သက9်ကးီရွယအ်ိ(များ&<င့ ် လကန်ကမဲ်ြ့ပညသ်>များ သည ် အ&ိKယိနယစ်ပ် 

တစေ်လRာကW်<ိ Pမိ:Sငယမ်ျားသိ( ့ အသကလ်(ထကွေ်ြပး၍ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွခဲ့Hကရပါသည။် 6 

 

၅။ သိ(ေ့သာ်လညး် ြမနမ်ာြပညသ်>များသည ် အ&ိKယိ နယစ်ပ်တစေ်လRာကတ်ငွ ် ထပ်မံ၍ 

စတိ&်<လံ(းမချမ်းေြမ့ဖွယြ်ဖစရ်ပ်များ&<င့ ် ဆကလ်က ် ရငဆ်ိ(ငေ်နHကရဆ7ဲ ြဖစေ်နသညက်ိ( က%&်(ပ်တိ( ့ 

ြမနမ်ာြပညသ်>များက Hကားသေိနရပါသည။်  

 

၆။ အ&ိKယိ&ိ(ငင်၊ံ မဏပိ>ရ် ြပညန်ယတ်ငွ ်၂၀၂၂ ခ(&<စ ်ေဖေဖာ်၀ါရီလက စတင၍် ြမနမ်ာြပညသ်>များအား 

ခိ(း၀င&်ိ(ငင်ြံခားသား အကဥ်ပေဒ ပ(ဒမ် (၁၄) ြဖင့ ်စတငဖ်မ်းဆးီမ;များ ြပ:လ(ပ်ရာ (၅) 9ကမ်ိခန ့W်<ိခဲ့Pပီး 

အငဖ်ား Sajiwa ေထာငတ်ငွ ် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်သံား စစေ်W<ာင ် ၂၀၀ ခန ့ ် 8ဖမ်းဆးီချ:ပ်ေ&<ာင ် ခေံနရဆ ဲ

ြဖစပ်ါသည။် ထိ(အထတဲငွအ်ချိ:S မ<ာ ရကက်နး်လ(ပ်သားများြဖစH်ကPပီး စစအ်ာဏာသမ်ိးမ; 

မတိ(ငခ်ငက်ပင ် လာေရာကလ်(ပ်ကိ(ငစ်ားေသာကေ်နသ>များြဖစသ်ည။် လကW်<ိအချိနအ်ထ ိ

အသကမ်ြပည့ ် ေသးသ>များ ၁၅ ဦးခန ့၊် အသကအ်ရွယ ် 9ကးီသ> ၁၀ ဦး ခန ့၊် အမျိ:းသမီး ၃၀ ဦးခန ့ ်

အငဖ်ားေထာငတ်ငွ ်W<ိေနHကပါသည။် 9 

 

၇။ ၄ငး်အြပင ်၂၀၂၃ ခ(&<စ ်ေဖေဖာ်၀ါရီလ (၂၆) ရကေ်နတ့ငွ ်မဏပိ>ရ်ြပညန်ယ၊် မိ(ေရးPမိ:S၊ Langcham 

ရွာတငွ ် ဖမ်းဆးီခရံPပီး ထနိး်သမ်ိးခထံားရသည့ ် စစေ်ဘးေW<ာင ် တစဦ်းြဖစသ်> Mr. Demkholun 

Guite ဒမ်ဲခိ(လနွး် (၃၂ &<စ)် သည ်အငဖ်ာPမိ:S Sajiwa ေထာငအ်တငွး် e(တတ်ရကေ်သဆံ(းခဲသ့ည။် 10 

 
4 https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/08/Setting-Tinderbox-
Alight_English_FINAL.pdf 
5 https://mohr.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2023/01/Special-Report-on-L.I.B-161168169-of-10th-
Military-Operations-Commandeng-
version.pdf?fbclid=IwAR3YYkPXBeTOkHJWlxQbEkeKwFigOVnSwSCNU5jUrvPD3D-PVM9npUZEmcg 
6 https://www.voanews.com/a/refugees-flee-to-india-amid-military-airstrikes-in-myanmar/6924644.html 
7 https://www.hrw.org/news/2021/07/28/india-release-detained-myanmar-asylum-seekers 
8 https://www.hindustantimes.com/cities/others/80-myanmar-nationals-held-in-manipur-for-illegal-
immigration-to-india-101674902957865.html 
9 Mizzima- Burmese News: https://rb.gy/quupam 
10 https://timesofindia.indiatimes.com/city/imphal/myanmar-natl-dies-of-arrhythmia-in-imphal-east-
detention-centre/articleshow/98261821.cms?from=mdr 
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မစ�တာ ဒလဲမ်ခိ(လနွး်အား မေသဆံ(းမီ တစရ်ကအ်လိ(တငွ ် မိသားစ(ဝငမ်ျား ြဖစH်ကသည် ့ဦးေလး &<င် ့

ညမီ&<စေ်ယာက ်သာွးေရာကေ်တွSဆံ(ခဲရ့ာ ကျနး်ကျနး်မာမာ W<ိေHကာငး်ေတွSဆံ(ခဲP့ပီး ေနာကတ်စေ်နတ့ငွ ်

e(တတ်ရကေ်သဆံ(း သာွးေသာေHကာင် ့မိသားစ(ဝငမ်ျား အံH့သေHကကွ ဲဝမ်းနညး် လRက ်W<ိHကသည။်  

 

၈။ က%&်(ပ်တိ( ့ ြမနမ်ာြပညေ်တာ်လ<နေ်ရးအစ(အဖဲွSများအေနြဖင့ ်အဆိ(ပါြဖစရ်ပ်အပါအ၀င ်အကျဥ်းချ 

ခထံားရသည့ ် ြမနမ်ာြပညသ်>များအတကွ ် အထ>းပင ် စိ(းရိမ်မကငး်ြဖစေ်နHကPပီး အ&ိKယိ 

ဗဟိ(အစိ(းရ&<င့ ် မဏပိ>ရ်ြပညန်ယအ်စိ(းရအား ေအာကပ်ါအချက ် (၄) ချကအ်ား အချိနမ်ဆိ(ငး် 

အေကာင ်အထည ်ေဖာ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ(လိ(ကသ်ည။် 

 

(က) အ4ိ8ယိ4ိ3ငင် ံ ဗဟိ3အစိ3းရ ၏ အမ်ိနီးချငး်4ိ3ငင်မံျား45င့ဆ်ကစ်ပ်သည့ ်4ိ3ငင်ြံခားေရးမK၀ါဒ အား 

ြပNြပငေ်ြပာငး်လကဲာ ြမန်မာစစတ်ပ်၏ စစအ်ာဏာသမ်ိးPကNိးပမ်းမQများအား RQတခ်ျ 

ကန ့်ကကွ၍် ြမန်မာြပညသ်Kများ 45င့အ်တK ဒမိီ3ကေရစအီေရးရပ်တညရ်န်။   

 

(ခ) အသကေ်သဆံ3းခဲသ့ည့ ် ဒမ်ဲခိ3လန်ွး ၏ တရားမTတမQအတကွ ် ေသဆံ3းခဲရ့သည့ ် ြဖစရ်ပ်အား 

အြဖစမ်5န်ေပVေပါကရ်န် အတကွ ်စံ3စမ်းစစေ်ဆးရန် 45င့ ်မိသားစ345င့ ်ြမန်မာြပညသ်Kများ အား 

ြဖစရ်ပ်အမ5န်အား ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာစာွ ေြဖW5ငး်ေပးရန်။  

 

(ဂ) စစပ်ဋပိကZများေ[ကာင့ ် တရားမ၀ငန်ယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ်ခဲရ့သည့ ် စစေ်ဘးေW5ာင ် ြပညသ်Kများ 

အား ဖမ်းဆးီေထာငခ်ျ အေရးယKမQများကိ3 ရပ်တန ့်၍ အကျဥး်ေထာငမ်ျားက ချကြ်ခငး် 

ြပန်လ_တေ်ပးရန်။  

  

(ဃ) ြမန်မာြပညသ်Kများ၏ ေနရပ်စနွ ့်ခွာ စစေ်ဘးေW5ာငရ်သည့ ် လကေ်တွaအခကအ်ခဲများအား 

လKသားချငး်ေလးစား စာနာေသာအားြဖင့ ် မဏိပKရ်ြပညန်ယတ်ငွ ် ယာယေီနထိ3ငခွ်င့ ်

စစေ်ဘးေW5ာငက်ဒမ်ျား ထ3တ ်ေပး၍ သာွးလာေနထိ3ငခွ်င့ြ်ပNရန်။  

 

Contact:  
 

 
India For Myanmar: india4myanmar@protonmail.com  
 

1. Salai Dokhar +919-362-212819 (Call), +959-756-208376 (Signal) 
2. Thinzar Shunlei Yi +959-795-574775 (Signal)  
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ြမနမ်ာြပညေ်တာ်လ<နေ်ရးအစ(အဖဲွSများ  

1. India For Myanmar  

2. Blood Money Campaign Myanmar 

3. Kuki Students' Organization _ Myanmar 

4. Southern Dragon Myanmar 

5. Kuki Students' Democratic Front (က>ကးီေကျာငး်သားများ ဒမိီ(ကရကတ်စ ်တပ်ဦး) 

6. Burma Support  

7. New Power Generation 

8. SCOEWBA+FT 

9. TAMPADIPA INSTITUTE 

10. Southern Youth Development Organization 

11. Tanintharyi MATA 

12. Democracy, Peace and Women’s Organization  

13. Kuki Women's Human Rights Organization  

14. Youth Development Institute (YDI) 

15. Let's Help Each Other  

16. MRYA- Revolution Core Group 

17. Burma Civil War Museum (BCM) 

18. Athan  

19. Sisters 2 Sisters 

20. Action Committee For Democracy Development (ACDD) 

21. ေမPမိ:ပငမ်အေထေွထသွပိတအ်ငအ်ားစ((May Myo Strike Force) 

22. W<မ်းြပည ်အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၁)] 

23. အမျိ:းသမီး အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၂)] 

24. လ>အ့ခငွ့အ်ေရး အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၃)] 

25. စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ က(စားသည့ ်အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၄)] 

26. ြပညတ်ငွး်သပိတ ်အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၅)] 

27. မ&Nေလးအေြခစိ(က ်အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၆)] 

28. မ&Nေလးအေြခစိ(က ်အဖဲွSအစညး် [လံ(ြခ:ံေရးအရ အမညမ်ေဖာ်ပါ (၇)] 

29. သဃံသမဂ® (မ&Nေလး) 
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30. မ&Nေလးတိ(ငး်ေဒသ9ကးီလတ̄ေ်တာ် ကိ(ယစ်ားြပ:ေကာ်မတ ီ(Committee Representing 

Mandalay Region Hluttaw) 

31.  အမျိ:းသားဒမိီ(ကေရစအီဖဲွSချ:ပ် (မ&Nေလးတိ(ငး်) 

32. မ&Nေလးသပိတအ်ငအ်ားစ( 

33. ကျနး်မာေရးမိသားစ( - မ&Nေလး (Medical Family – Mandalay) 

34.  ပညာေရးမိသားစ( (စစအ်ာဏာW<ငဆ်န ့က်ျငေ်ရး ပညာေရးစစေ်Hကာငး်များ 

ချိတဆ်ကည်±&ိ ;ငိး်ေရးေကာ်မတ)ီ 

35. မ&Nေလးအရပ်ဖကအ်ဖဲွSအစညး်များ 

36.  CDM Support Team Mandalay (CSTM) 

37. တိ(ငး်ရငး်သားလ>ငယမ်ျား အေထေွထသွပိတေ်ကာ်မတ ီ

38. ြမေတာင ်သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

39.  ဘ(ရား9ကးီ Pငမ်ိးချမ်းေရးသပိတစ်စေ်Hကာငး် 

40. ချမ်းြမသာစညP်မိ:Sနယ ်လ>ထ(သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

41. မဟာေအာငေ်ြမPမိ:Sနယ ်စ(ေပါငး်လ>ထ(သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

42. မ&Nေလးလ>ငယ ်သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

43. အ.လ.က (၁၂) ထခွ၊ဲ အေြခခပံညာေကျာငး်သားများသမဂ® (အ.က.သ) 

44. သမဝါယမတက² သိ(လ ်ေကျာငး်သ>၊ ေကျာငး်သားများ သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

45. မ&Nလာတက² သိ(လ ်ေကျာငး်သားေကျာငး်သ>များသပိတစ်စေ်Hကာငး် 

46. မ&Nေလးမဟာမိတ ်သပိတတ်ပ်ေပါငး်စ(စစေ်Hကာငး် 

47. မ&NေလးPမိ:Sအေြခစိ(က ်လ>ထ(သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

48. ဘာသာေပါငး်စံ( သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

49. MIIT ေကျာငး်သားေကျာငး်သ>များ သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

50. ေဒါငး်စစသ်ည ်

51. LGBTIQ (လငိစ်တိခ်ယံ>မ;ကွြဲပားသ>များ) သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

52. ေအာငေ်ြမသာစ ံပညာေရးေကျာငး်ေပါငး်စံ( သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

53. စနိပ်နး် သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

54. ြပည9်ကးီတခံနွသ်ပိတ ်

55. ေအာငပ်ငလ်ယ ်ပငမ်သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

56. တမဝ́တ ီလ>ထ(သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

57. အ.ထ.က (၇) ေကျာငး်သ>၊ ေကျာငး်သားေဟာငး်များ သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

58. အဖမ်းဆးီခြံပညသ်>များ ကိ(ယစ်ားြပ:သပိတစ်စေ်Hကာငး် 
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59. မ&Nေလးအငဂ်ျငန်ယီာများအဖဲွS (Mandalay Engineer Group)  

60. ရတနာပံ(တက² သိ(လေ်ကျာငး်သားများသမဂ® (ရ.တ.က.သ) 

61. မ&Nလာတက² သိ(လေ်ကျာငး်သားများသမဂ® 

62. မ&Nေလး&ိ(ငင်ြံခားဘာသာတက² သိ(လေ်ကျာငး်သားများသမဂ® 

63. မ&Nေလးနညး်ပညာတက² သိ(လေ်ကျာငး်သားများသမဂ® 

64. နညး်ပညာတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

65. နညး်ပညာတက² သိ(လ(်ရတနာပံ(ဆိ(ငဘ်ာစးီတးီ)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

66. အမျိ:းသားယµေကျးမ;&<င့ ်အ&(ပညာတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

67. ေဆးတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

68. သာွးဘကဆ်ိ(ငရ်ာေဆးတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ®    

69. ေဆးဝါးတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

70. တိ(ငး်ရငး်ေဆးတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

71.  ေဆးဘကဆ်ိ(ငရ်ာနညး်ပညာတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

72.  သ>နာြပ:တက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

73. ြမနမ်ာသတငး်အချကအ်လကန်ညး်ပညာတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

74. မ&Nေလးကနွပ်ျgတာတက² သိ(လေ်ကျာငး်သားများသမဂ® 

75. ကနွပ်ျgတာတက² သိ(လ(်မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

76. မ&Nေလးပ(ဂ®လကိတက² သိ(လ ်ေကျာငး်သားများသမဂ® (MPUSU) 

77.  သ>နာြပ:သငတ်နး်ေကျာငး်(မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ® 

78.  သားဖွားသငတ်နး်ေကျာငး်(မ&Nေလး)ေကျာငး်သားများသမဂ®  

79. မ&Nေလးအငဂ်ျငန်ယီာ တပ်ေပါငး်စ( 

80. မ&Nေလး က(နစ်ညဒ်ိ(ငသ်ပိတစ်စေ်Hကာငး် 

81. သေြပည:ိ သတငး်လာ̄ 

82.  အလ(ပ်သမားသမဂ®များအဖဲွSချ:ပ် 

83.  မ&Nေလး ကဗျာဆရာများသမဂ® (Mandalay Poets’ Union) 

84.  လ>ငယက်ဗျာဆရာများသမဂ® 

85. မ&Nေလး၊ တက² သိ(လ ်ဒဂီရီ၊ ေကာလပ်ိ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝနထ်မ်းများ သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

86.  မ&Nေလးတက² သိ(လ ်ေကျာငး်သား ေကျာငး်သ>ေဟာငး်များ သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

87. မတွစ်လ်ငမ််လ>ငယမ်ျားအဖဲွS 

88. ပ(ဂ®လကိ မ>9က:ိဆရာ၊ ဆရာမများအဖဲွS 

89. တိ(ကက်မ်ွဒိ( အားကစားအသငး် 
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90. ြမနမ်ာ&ိ(ငင်ဘံဏအ်လ(ပ်သမားသမဂ®များအဖဲွSချ:ပ် (Bank Trade Unions Federation of 

Myanmar – BTUFM) 

91. ြမနမ်ာမီ့းရထား တိ(ငး်အမ<တ ်(၃) CDM ဝနထ်မ်းများ သပိတစ်စေ်Hကာငး် 

92. ေမPမိ:S ပငမ်အေထေွထသွပိတအ်ငအ်ားစ( 

93.  ြမငး်ြခလံ>ထ(လ;ပ်W<ားမ;ေကာ်မတ ီ

94.  ေတာငသ်ာလ>ထ(လ;ပ်W<ားမ;ေကာ်မတ ီ

 


