
ကလ ေးသငူယမ်  ေးအပါအဝင ် အရပ်သ ေးပပည်သမူ  ေးအလပေါ် အကကမ်ေးဖကမ်ှုမ  ေးအ ေး အဆ  ေးသတလ်ပေး 

လရေးနငှံ့ ် ပဖစအ် ံ့ဆဆဲ ဲ  သူ ေးခ ငေ်းစ န လထ က်ထ ေးမှုဆ  ငရ်  ပပဿန အကကပ်အတည်ေး က   

အဆ  ေးသတရ်ပ်တန ံ့်လရေး တ  ံ့အတကွ ် အစ  ေးရမဟ တသ်ညံ့် န  ငင် တက အဖဲွွဲ့အစည်ေးမ  ေး အလနပဖငံ့ ်

လတ ငေ်းဆ     ကပ်ါသည်။  

 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွင််း အလိုပ်လိုပ်က ိုငန်နသည ် အစ ို်းရြဟိုတ်သည ်န ိုငင်တံကာအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းမဖစ်သည  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အနနမဖင  ် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ အရပ်သာ်းမပည်သြူ ာ်းအနပေါ်  နသနစနလာက်သည်အထ   

အလွနအ်ြင််း အကကြ််းဖက်ြှုြ ာ်းအာ်း မပင််းထနစ်ွာရှုတ်ခ ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ နဖနဖာ်ဝါရီလ (၁) 

ရက်နန  ကတည််းကပင ် စတင၍် ကနလ်း (၄၆) ဦ်းအပါအဝင ် အရပ်သာ်းမပည်သ ူ (၅၅၀) ဦ်း 

အကကြ််းဖက်သတ်မဖတ်ခံရသည ်အတွက် ကျွနပ််တ ို   အနနမဖင  ် အလွနအ်ြင််းစ ို်းရ ြ်ဝြ််းနည််းရပါသည။်  

ယင််းအကကြ််းဖက်ြှုြှာြတ်လ(၂၇)ရက်နန  တွငထ်ပ်ြံ၍မြင တ်က်လာခ  ပပီ်း၊ ယင််းနန  တစ်ရက်တည််းတငွ ်

အနည််းဆံို်း (၁၁၄) ဦ်းအသတ်ခံခ  ရသည်။ ၎င််းရကသ်တတ ပတ် တစ်နလ ာကလ်ံို်းတွင ် မြနြ်ာစစ်တပ်က 

ကရငမ်ပည်နယတ်ွင ် နလနကကာင််းတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာ်း မပြုလိုပ်ခ  သမဖင်  အရပ်သာ်းမပည်သြူ ာ်း 

နသနကကပ က်စီ်းကာ၊ လူ (၁၀၀၀၀) ခန  သ်ည် နနရပ်စွန်  ခွာတ ြ််းန ှာင ် ထကွ်နမပ်းခ  ရသည်။ ယင််း 

နကကာက်ြက်ဖွယ်အကကြ််းဖက်လိုပ်ရပ်ြ ာ်း က ို ခ ကခ် င််းရပ်တန  ရ်ြည်မဖစ်သည်။  

 

ကျွနပ််တ ို  အနနမဖင  ်   ဤအကကပ်အတည််းြှထကွ်နပေါ်လာြည ် အလွနမ်ပင််းထနသ်ည်  လူသာ်းခ င််း 

စာနာနထာကထ်ာ်းြှုဆ ိုငရ်ာအက  ြု်းဆက်ြ ာ်း အတွက် အလွနအ်ြင််း စ တ်ပူပနလ် က် ှ သည။် 

ဒဏရ်ာရ ှ နသာသြူ ာ်း (သ ို  ြဟိုတ်) အလွနမ်ပင််းထနန်သာနရာဂါ ှ သည ် သြူ ာ်းအတွက် ြ ှ ြမဖစ် 

အနရ်းကကီ်းနသာက န််းြာနရ်းနစာင န် ှာက်ြှုြ ာ်း ရ ှ ရန ် အဟန်  အတာ်းြ ာ်းသည် နရ ှည်ထ ခ ိုက ်

နစ်နာနစသည်  အနတရာယြ် ာ်း ပ ိုြ ိုမြင ြ်ာ်းနစပပီ်း က ိုဗစ် - ၁၉ က ို တံို  မပနရ်နအ်တကွ် စ နန်ခေါ်ြှု 

မဖစ်နစသည်။ တစ်ခ  နတ်ည််းြှာပင ်န ိုငင်အံနှံ  အမပာ်း ှ   ပညာနရ်းနငှ  ်က န််းြာနရ်း နစာင န် ှာက်ြှုဆ ိုငရ်ာ 

အနမခခံအနဆာက်အအံိုြ ာ်းက ို မြနြ်ာစစ်တပ်က ဝငန်ရာက်နနရာယူသ ြ််းပ ိုက်ထာ်းမခင််းသည ် 

ပညာသငက်ကာ်းခွင န်ငှ  ်က န််းြာနရ်းဆ ိုငရ်ာရပ ိုငခ်ွင ြ် ာ်းက ို နအာက်နမခက လှု က်စာ်းနစပါသည်။  

 

လက်နက်က ိုငတ်ပ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်းနငှ  ် ရ တပ်ဖွ ွဲ့တ ို  အာ်း အရပ်သာ်းမပည်သြူ ာ်း၊ ပင ြ််းခ ြ််းစွာဆနဒထိုတ်နဖာ်လ က ်

 ှ နသာဆနဒမပမပည်သြူ ာ်း၊ သတင််းသြာ်းြ ာ်း၊ ြီဒယီာသြာ်းြ ာ်းအနပေါ် အကကြ််းဖက်ြှုပံိုသဏ္ဍာနြ်  ြု်းစံို 

က  ်းလနွန်နမခင််းက ို ြမပြုလိုပ်ရနန်ငှ  ် လွတ်လပ်စွာစီတန််းလညှ ်လည်ခွင ၊် လွတ်လပ်စွာ 

ထိုတ်နဖာ်နမပာဆ ိုခွင ၊်လတွ်လပ်စွာသတင််းအခ ကအ်လက်စီ်းဆင််းခွင တ် ို  အပါအဝင ်



မြနြ်ာန ိုငင်အံတွင််း ှ  မပည်သအူာ်းလံို်း၏ အနမခခံ လူ  အခွင အ်နရ်းြ ာ်းက ို နလ်းစာ်းရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အနနမဖင  ်

ထပ်နလာင််းနမပာဆ ိုလ ိုကပ်ါသည်။ 

 

ကျွနပ််တ ို  သည် ြ တဖ်ကအ်ရပ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှ  ် အတူတကွ ဆကလ်က်လက်တွ လိုပ်နဆာင ်

နနဆ မဖစ်သည ်အမပင၊် လူအဖွ ွဲ့အစည််းအတငွ််း လတ်တနလာ အနမခခလံ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်း အတွက ်

အနရ်းနပေါ် အနထာက်အပံ ြ ာ်း နငှ  ်ကာလ ှည် ကကံ ကကံ ခံန ိုငြ်ှုက ို တည်နဆာကြ်ည ်အစီအစဉ်ြ ာ်း မဖင  ်

လူ  အဖွ ွဲ့ အစည််းအာ်း ဆက်လက်ပံ ပ ို်းကူညီသာွ်းဦ်းြည်မဖစ်သည်။ န ိုငင်နံရ်းအကကပ်အတည််းသည ်

ထ ခ ိုက်နစ်နာြှုအသစ်ြ ာ်း၊ ပ ိုြ ိုမြင် တက်လာသည်  လူသာ်းခ င််းစာနာနထာက်ထာ်းြှုဆ ိုငရ်ာ 

လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်း အမပင ် န ိုငင်အံနှံ   ပ ိုြ ိုနက်ရှု  င််းသည ် ဆင််းရ ြွ နတြှုတ ို  က ို ဖနတ်ီ်းနနပါသည။် 

အရပ်သာ်းမပည်သြူ ာ်း၏ဘဝြ ာ်း၊ အသက်နြွ်းဝြ််းနကကာင််းြှုြ ာ်းနငှ  ် အခွင အ်နရ်းြ ာ်းက ို 

ကာကွယ်ရြည်မဖစ်သည်။  

 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အနနမဖင  ်ပါဝငပ်တ်သက်သည ်အဖွ ွဲ့အစည််းအာ်းလံို်းက ို နအာက်ပါအခ က် တ ို  က ို နသခ ာနစရန ်

အတွက် မဖစ်န ိုငန်ခ  ှ နသာ သခံင််းတြနခ်င််းလြ််းနကကာင််းအာ်းလံို်း၊ ဖ ိုရြ်နပါင််းစံိုနငှ  ်

နည််းလြ််းအာ်းလံို်းတ ို  က ို အသံို်းမပြုနရ်း အတွက် အနရ်းနပေါ်တ ိုက်တနွ််းနမပာကကာ်းလ ိုက်ပါသည်။ 

 

• အရပ်သာ်းမပည်သြူ ာ်းအနပေါ် ြဆငြ်မခငမ်ပြုြူနသာအကကြ််းဖက်ြှုြ ာ်းြှ 

နသခ ာစွာကာကယွ်နပ်းရနန်ငှ  ် လံိုမခံြုနရ်းအတွက် ထကွ်နမပ်းနနကကရသည ်မပည်သြူ ာ်းက ို 

န ိုငင်တံကာဥပနဒနငှ အ်ညနီထာက်ပံ ကာ ကာကယွ်ြှုြ ာ်းနပ်းရန၊်  

• မြနြ်ာန ိုငင်တံစ်လ ာ်း ှ  အကူအညီလ ိုအပ်နနသည ်လူ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းြ ာ်းအတကွ ်

လူသာ်းခ င််းစာနာ နထာက်ထာ်းြှုဆ ိုငရ်ာအနထာက်အပံ ြ ာ်း ပ တဆ် ို  ြှုြ ှ ဘ ရယူသံို်းစွ ခွင က် ို 

အဆငန်မပနခ ာနြွွဲ့ ြှု ှ နစနရ်း နဆာငရွ်က်နပ်းရန ်နငှ  ်အဆ ိုပါအခွင် အနရ်းက ို နလ်းစာ်းလ ိုက်နာရန ် 

• မြနြ်ာန ိုငင်သံာ်းမပည်သမူပည်သာ်းြ ာ်းနငှ အ်တတူကပွူ်းနပါင််း၍ 

လက် ှ အကကပ်အတည််းအတွက် ပင ြ််းခ ြ််းစွာ နမဖ ှင််းန ိုငြ်ည ်နည််းလြ််းတစ်ရပ်က ို 

အနရ်းနပေါ်ခ က်ခ င််း ှာနဖွရန။်  

 
 
Action Aid  

AVI  

AVSI Foundation 

BBC Media Action 

CARE International in Myanmar 



CDN-ZOA  

Centre for Development and Environment 

ChildFund Myanmar 

Christian Aid 

Church World Service 

Community Partners International  

Cord 

Cordaid 

Danish Refugee Council 

Democracy Reporting International 

Energy and Poverty Research Group 

Fauna & Flora International 

Finnish Refugee Council  

Gret 

HelpAge International 

Helvetas 

Humanity & Inclusion / Handicap International Federation  

International Alert 

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease  

MA-UK 

Médecins du Monde France 

Mercy Corps 

Norwegian People’s Aid  

Oxfam International  

Pathfinder International  

People in Need 

Plan International  

PSI 

Save the Children  

Solidarites International 

SWISSAID  

Swisscontact 

The Border Consortium 

The Freedom Fund 

VSO 

Welthungerhilfe 

World Vision 

Yangon Film School 

 

 

 


