
 

 

 
 
 
             

 
 

     
 
 

ည"#းပန်း()ပ်ိစက်ခံရသ1များကိ5 က1ညီေထာက်ပံ့ေရး အြပည်ြပည်ဆိ5ငရ်ာေန ့

ြမန်မာစစ်တပ်၏ ည"#းပနး်()ပ်ိစကမ်Aများ ကျBးလနွ်ြခငး်သည် (ိ5ငင်တံကာ ရာဇဝတမ်Aတစ်ခ5ြဖစသ်ည်-  

ထိ5လ5ပ်ရပ်အား လံ5း၀ ရပ်တန ့်ရမည်။ 

 
ဇွနလ် ၂၆ ရက်၊  ၂၀၂၁ ခ/01စ ်

 
ယေနက့ျေရာက်ေသာ ည:;းပနး်01ပိ်စက်ခံရသ@များကိ/ က@ညီေထာက်ပံ့ေရး အြပည်ြပည်ဆိ/ငရ်ာေနတွ့င ်

မိမိတိ/အ့ေနြဖင့ ် ြမနမ်ာ0ိ/ငင်Jံ1ိ အရပ်သားြပည်သ@များအေပK ကျLးလွနသ်ည့် ရက်စက်Mကမ်းMကNတ်လ1ေသာ 

ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOများကိ/ အြမနဆ်ံ/းရပ်တန ့ရ်န0်1င့ ် တရားမPတမOအတွက် ကျLးလွနသ်@များကိ/ အြပစ်ေပး 

အေရးယ@ရန ် ေတာငး်ဆိ/ပါသည်။ ြမနမ်ာ0ိ/ငင်အံတွငး်J1ိ ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOများ01င့ပ်တ်သက်၍ AJAR 01င့် 

မိတ်ဖက်အဖွဲUအစည်းများအေနြဖင့ ် အပိ/ငး် ၅ ပိ/ငး်ပါေသာ W/ပသ်ံဇာတ်လမ်းတဲွကိ/ ထ/တ်လXင့မ်ည်ြဖစ်သည်။ 

(AJAR ၏ YouTube channel ((click here))၊ 0ိ/ငင်ေံရးအကျ;းသားများ က@ညီေစာင်ေ့J1ာက်ေရးအသငး်၊ 

လ@အ့ခွင့အ်ေရးမ1တ်တမ်းကွနရ်က်(ြမနမ်ာ0ိ/ငင်)ံ01င် ့အမျိNးသမီးများအဖွဲUချNပ် (ြမနမ်ာ0ိ/ငင်)ံ၏ Website/Facebook 

တိ/တွ့င ်Mကည့်WO0ိ/ငပ်ါသည်။) 
 
စစ်တပ်အာဏာသိမ်း]ပီးေနာက်ပိ/ငး် ဖိ01ပိ်မOများကိ/ Mကည့်ြခငး်အားြဖင့ ် ြမနမ်ာစစ်တပ်သည ် ၎ငး်တိ/ ့ အမနိ ့အ်ား 

ြပည်သ@လ@ထ/မ1 နာခံေစရနအ်တွက် ဆယ်စ/01စမ်ျားစွာ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ် ကျင့သ်ံ/းခဲ့ေသာ အရပသ်ား 

ြပည်သ@များအေပK ရက်စက်Mကမ်းMကNတ်စွာ ြပNမ@ဆက်ဆံသည့်နည်းလမ်းအသံ/းြပNြခငး်ကိ/ လံ/း၀ရပ်တန ့ ်

မည်မဟ/တ်ေMကာငး် ြပသေနသည်။  
 
 
0ိ/ငင်တံဝ1မ်းJ1ိ ြပည်သ@လ@ထ/တရပ်လံ/းနးီပါး စစ်အာဏာJ1ငစ်နစ်ကိ/ ရဲရင့စ်ွာ01င့ ် ]ငမိ်းချမ်းစွာ ဆက်လက် 

ဆန ့က်ျငေ်တာ်လ1နေ်နချိနတွ်င ် စစ်အာဏာJ1င၏် လံ/ြခံNေရးတပ်ဖွဲUဝငမ်ျားမ1ာမ@ ရက်စက်Mကမ်းMကNတ်စွာ 

ြပနလ်ည်တံ/ ့ြပနလ်Pက်J1ိသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းချိနမ်1စ၍ ယေနအ့ချိနအ်ထိ ကေလးငယ်များ01င့ ်

“Ta’ang Civil Society Organization (TCSO)” 
   
 

“Union of Karenni State Youth (UKSY)” 
   
   



 

 

လ@ငယ်များအပါအဝင ် လ@ေပါငး်၈၈၀ခန ့မ်1ာ လံ/ြခံNေရးတပ်ဖွဲUဝငမ်ျား၏ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်မOေMကာင့် 

ေသဆံ/းခဲ့ရ]ပီးြဖစ်သည်။  0ိ/ငင်ေံရးအကျ;းသားများ က@ညီေစာင့ေ်J1ာက်ေရးအသငး် (AAPP) ၏ 

စစ်တမ်းများအရ ဇွနလ် ၂၄ ရက်ေနအ့ထိ လ@ေပါငး် ၆၃၀၀ နးီပါး ဖမ်းဆီးခံခဲရ့]ပီး ၅၁၀၄ ဦးမ1ာ ယေနအ့ချိနထ်ိ 

ဖမ်းဆီးထိနး်သမိ်းခံေနရဆဲြဖစ်သည်။ စစအ်ာဏာJ1င၏် အMကမ်းဖက်]ဖိNခွငး်မOသည် 0ိ/ငင်ေံရးသမားများ၊ 

]ငမိ်းချမ်းစွာ ဆ0eထ/တ်ေဖာ်သ@များ၊ သတငး်ေထာက်များ၊ နာမည်fကီးအ0/ပညာJ1ငမ်ျား01င့ ် နာမည်ေကျာ်Mကား 

သ@များ၊ သပိတ်ေမ1ာက်အလ/ပ်သမားများသာမက ကေလးငယ်များ01င့ ် လမ်းသွားလမ်းလာများပါမကျန ်

စစ်အာဏာသိမ်းမOကိ/ ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် မညသ်@မဆိ/ ပစ်မ1တ်ထားေနသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသ@များထဲမ1 အများစ/မ1ာ 

ဆိ/းဝါးလ1သည့် ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOေပါငး်စံ/ကိ/ ခံMကရသည်။  
 
 
ဖမ်းဆီးထားစ;အတွငး်တွငလ်ည်း အိမသ်ာသွားခငွ့မ်ေပးြခငး်၊ အိပ်စက်ခွင့မ်ေပးြခငး်01င့ ် Wိ/က်01က်ြခငး် 

အပါအဝင ် စနစ်တကျည:;းပနး်01ပိ်စက်မOများကိ/ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့လ်/ပ်ေဆာငသ်ည့် သတငး်များလည်း 

ထွက်ေပKလာသည်။ စစ်ေMကာေရးစခနး်အတွငး် ဖမ်းဆီးထိနး်သိမး်ခံထားရသ@များကိ/ မျက်01ာကိ/အဝတ်01င့် 

စည်းေ01ာငဖ်ံ/းထားကာ လက်ေနာက်ြပန ် ချည်ေ01ာငလ်Pက် (သိ/မ့ဟ/တ်) လက်ထိပ်ခတ်လPက် 

ကွနက်ရစ်Mကမ်းခငး်ေပKတွင ် ဒ@းေထာက်ခိ/ငး်ြခငး် (သိ/မ့ဟ/တ်) ေမ1ာက်ရက်အိပ်ခိ/ငး်]ပီး သတငး်အချက်အလက် 

ရJ1ိရန ် (သိ/မ့ဟ/တ်) အတငး်အဓမi ဝနခ်ံထွက်ဆိ/လာေစရနအ်တွက် ထပ်တလဲလဲ Wိ/က်01က်Mကသည်။ အချိNU မ1ာ 

ေသနတ်ဒငမ်ျား၊ ဖနပ်/လငး်များ၊ ေကဘယ်လ်fကိNးများက့ဲသိ/ေ့သာ အ0kရာယ်J1ိေသာ အရာများြဖင့ ်

Wိ/က်01က်ခံရေMကာငး် ေြပာဆိ/Mကသည်။ အထ@းစိ/းရမိ်ဖွယ်ရာအချက်မ1ာ အမျိNးသမီးများသည် စစ်ေMကာေရး 

ကာလ01င့ ် ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံရစ;အတွငး်  လိငပ်ိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ01င့ ် လိငကဲွ်ြပားမOကိ/ အေြခခံေသာ 

အMကမ်းဖက်မOများ၊ လိငခ်ွဲြခားမO01င့ ် လိငကဲွ်ြပားမOဆိ/ငရ်ာ မ/နး်တီးမOပံ/စံများြဖင့ ် ည:;းပနး်01ပိစ်က် 

ခံရြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။ ဖမ်းဆီးထိနး်သမိ်းထားစ;အတွငး် အမျိNးသမီးများ၏ လိငအ်ဂm ါများကိ/ Wိ/က်01က်ြခငး်01င့ ်

လိငပ်ိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ ]ခမိ်းေြခာက်မOများအပါအဝင ်လိငပ်ိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာေစာ်ကားမOများ ကျLးလွနသ်ည့် သတငး်များလည်း 

ထွက်ေပK ခဲ့သည်။  
 
 
ဖမ်းဆီးထိနး်သမိ်းခံရသ@အချိNU မ1ာ ဆက်လက်J1ငသ်န0်ိ/ငြ်ခငး် မJ1ိခဲ့ေပ။ လံ/ြခံNေရးတပ်ဖွဲUဝငမ်ျား၏ ပစခ်တ် 

ဖမ်းဆီးြခငး်ခံလိ/က်ရေသာ အရပ်သားြပည်သ@များသည် အများအားြဖင့ ် ေဆးဝါးက/သခငွ့ ် မရJ1ိMကဘဲ 

ေနာက်ပိ/ငး်တွင ် ၎ငး်ဒဏရ်ာများေMကာင့ပ်င ် ေသဆံ/းခဲ့Mကရသည်။ သိသာထငJ်1ားသည့် ည:;းပနး်01ပိစ်က်သည့ ်

ဒဏရ်ာများ၊ လကnဏာများJ1ိေသာ်လည်း ည:;းပနး်01ပိ်စက်ခံရ]ပီး ေသဆံ/းခဲသ့@များ၏ W/ပ်အေလာငး်များကိ/ 

ေသဆံ/းသည့်အေMကာငး်အရငး်အေပK လ/ပ်Mကံဇာတ်ခငး်ကာ မိသားစ/ထံ ြပနပ်ိ/ခ့ဲ့Mကသည်။ 

အချိNU W/ပ်အေလာငး်များတွင ် ကိ/ယ်တွငး်အစိတ်အပိ/ငး်များ ဖယ်ထ/တ်ထားသည့် ဒဏရ်ာအမ1တ် အသားများ 



 

 

ကိ/လည်း ေတွUရသည်။ အချိNU မ1ာ အသက်J1ငသ်နလ်Pက် ၎ငး်တိ/၏့ မိသားစ/ထံ ြပနပ်ိ/ခ့ံရေသာ်လည်း ေရာက်]ပီး 

နာရီပိ/ငး်အနည်းငယ်အMကာတွငပ်င ်ရJ1ိထားေသာ ဒဏရ်ာများေMကာင့ ်ေသဆံ/းခဲ့Mကသ@များလည်း J1ိသည်။ AAPP 

ေကာက်ယ@ထားသည့် စာရငး်များအရ ထိ/သိ/ ့ ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOေMကာင့ ် ေသဆံ/းရသ@ေပါငး် အနည်းဆံ/း ၂၄ 

ဦးJ1ိ]ပီြဖစ်သည်။  
 
 
ြမနမ်ာစစ်တပ်မ1 ကျင့သ်ံ/းေနေသာ ဤရက်စက်Mကမ်းMကNတ်လ1ေသာ နည်းဗျLဟာများသည် လ@ထ/ 

ေထာက်ခံမOများေသာ စစ်အာဏာJ1ငေ်တာ်လ1နေ်ရးကိ/ 01ပိ်ကွပ်ေရး01င့ ် ၎ငး်တိ/၏့ အာဏာကိ/ ဆက်လက် 

တည်]မဲေရးအတွက် လ@ထ/MကားေMကာက်ရွံ U မOများ သွတ်သွငး်ကာ အMကမ်းဖက်မOဓေလ့ကိ/ ဖနတီ်းရန ်

ရည်ရွယ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ မညသ်ိ/ပ့ငဆ်ိ/ေစကာမ@ ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOကိ/ အသံ/းြပNြခငး်သည ် လတ်တေလာ 

0ိ/ငင်ေံရးြဖစစ်;အတွက် အသစ်အဆနး်တစ်ခ/ မဟ/တ်ေပ။ အရပ်ဘက် လ@မOအဖွဲUအစည်းများမ1 01စ်ေပါငး် 

များစွာြပNစ/ထားေသာ မ1တ်တမ်းများအရ ြမနမ်ာ0ိ/ငင်တွံင ် စစ်ေMကာေရး01င့ ် ေထာငသ်ွငး် အကျ;းချသည့် 

ကာလအတွငး် ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOကိ/ အသံ/းြပNMကသည်မ1ာ ြဖစW်ိ/းြဖစ်စ; တစ်ခ/ပငြ်ဖစ်သည်။ ထိ/ထတွဲင ်

ရဲအချNပ်တွင ်ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခရံေသာ LGBTIQ များအေပK 01ပိ်စက်ြခငး်များလည်း ပါဝငသ်ည်။ တိ/ငး်ရငး်သား 

နယ်ေြမများတွင ် တိ/ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ/င ် အဖွဲUအစည်းများ၏ လOပ်J1ားမOများ၊ ေ0ဦွးေတာ်လ1နေ်ရး01င့ ်

ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များရယ@ရန်01င့ ် အတငး်အဓမiဝနခ်ံေစရန ် အတွက် (သိ/မ့ဟ/တ်) 

စစ်အ/ပစ်/၏အတိ/က်အခံများအေပK စာနာနားလည် ေထာက်ခံမOများေMကာင့် အြပစ်ေပးရနအ်တွက် 

စစ်အာဏာJ1ငသ်ည ် အရပသ်ားြပညသ်@များအေပK ည:;းပနး်01ပိစ်က်ြခငး်အပါအဝင ် အြခားရက်စက်သည့် 

ြပNမ@ဆက်ဆံမOပံ/စမံျားကိ/ အသံ/းြပNခဲ့Mကသည်။   
 
ြမနမ်ာ0ိ/ငင်ဆံိ/ငရ်ာ လွတ်လပ်ေသာ 0ိ/ငင်တံကာ အချက်အလက်J1ာေဖွေရးအဖွဲU (FFM) ၏ ကမqာ့က/လသမဂrသိ/ ့ 

တငြ်ပေသာ အစီရငခ်စံာများတွင ် “ဘာသာတရား01င့ ် လ@မျိNးအေပK တပ်မေတာ်သားများက 0Oတ်ြဖင့ ်

WOတ်ချြခငး်01င် ့ လိငအ်Mကမ်းဖက်မOအပါအဝင ် ည:;းပနး်01ပိ်စက်ြခငး်01င့ ် ရက်စက်သည့ ် ြပNမ@ 

ဆက်ဆံမOပံ/စံများသည ် ကချငြ်ပည်နယ်01င့ ် J1မ်းြပည်နယ်များJ1ိ တိ/ငး်ရငး်သားလ@နည်းစ/များများ၏ 

လ@မဆနသ်ည့် လ/ပ်ရပ်များကိ/ ြပနလ်ည် ထငဟ်ပ်ေနသည်”ဟ/  ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အမ1နစ်ငစ်စတွ်င ်

ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOများ01င့ ် ရက်စက်သည့် ြပNမ@ဆက်ဆံမOများ အပါအဝင ် အရပ်သားများကိ/ 

ပစ်မ1တ်ထားြခငး်သည် ြမနမ်ာစစ်အာဏာJ1င၏် ရခိ/ငြ်ပည်နယ်၊ ကချငြ်ပည်နယ်01င့ ် J1မ်းြပည်နယ်အတွငး် 

စစ်ဆငေ်ရးပံ/စံများ၏ အေြခခံအကျဆံ/း အမ1တ်သေကmတတစ်ခ/ ြဖစ်ေMကာငး် FFM မ1 ေလ့လာေတွU J1ိခဲ့သည်။  
 
ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOသည် J1ငသ်နလွ်တ်ေြမာက်သ@များ01င့ ် ၎ငး်တိ/၏့ မသိားစ/များအတွက် ဆိ/းဝါးလွနး်သည့ ်

ေရJ1ည်အကျိNးဆက်များကိ/ ြဖစ်ေစသည်။ ၎ငး်တိ/အ့ေနြဖင့ ်W/ပ်ပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ ထိခိ/က်ဒဏရ်ာများ၊ စိတ်ပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ 



 

 

ဒဏရ်ာများ၊ လ@မOေရးဆိ/ငရ်ာ ဖယ်ကျ;ြခငး်01င့ ် စီးပွားေရးအခက်အခဲများ W/နး်ကနေ်နရသည့ ်

တ]ပိNငန်က်တည်းတွင ် ြမနမ်ာ0ိ/ငင်အံတွငး် အထ@းသြဖင့ ် လက်J1ိအေြခေနကာလအတွငး်တွင ်

အေြခခံေထာက်ပံ့က@ညီမOဝနေ်ဆာငမ်Oများ လက်လ1မ်းမ1ီမOမ1ာလည်း မJ1ိသေလာက် နည်းပါးလPက်J1ိသည်။ 

ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOမ1 J1ငသ်နလွ်တ်ေြမာက်လာသ@များ01င့ ် ၎ငး်တိ/၏့ မိသားစ/များအေနြဖင့ ် ကျနး်မာေရး01င့် 

ေဆးဝါးက/သမO၊ စိတ်ပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ လ@မOေရးအက@အညီများ၊ ဥပေဒအက@အညီများ01င့ ် အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာငး်ဆိ/ငရ်ာ အခွင့အ်လမ်းများ လက်လ1မ်းမီရန ် အထ@းလိ/အပ်လPက်J1ိသည်။ ၎ငး်တိ/၏့ အေရးေပK 

လိ/အပ်ချက်များအပါအဝင ် အသက်J1ငသ်နလွ်တ်ေြမာက်သ@များ၏ အေတွUအMကံNများကိ/ အသိအမ1တ်ြပN 

လက်ခံ]ပီး ေနာက်ထပ်မြဖစ်ေအာင ် ေသချာေစသည့် ေရJ1ည်လိ/အပ်ချက်များအတွက် အစီအစ;များ 

ချမ1တ်ရနလ်ည်း လိ/အပ်ေနသည်။   
 
 
လံ/ြခံNေရးတပ်ဖွဲUများ၏ ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOများသည် 0ိ/ငင်တံကာဥပေဒသာမက ြမနမ်ာ0ိ/ငင်၏ံ 

ြပည်တွငး်ဥပေဒများကိ/ပါ ချိNးေဖာက်ြခငး်ြဖစ်သည်။ အချိNUေသာ အေြခအေနများတွင ် ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOသည ်

ြပည်သ@လ@ထ/အေပK ကျယ်ြပန ့စ်ွာ စနစ်တကျ ကျLးလွနေ်နသည့် တိ/က်ခိ/က်မO အစိတ်အပိ/ငး်ြဖစ် ပါဝငေ်နပါက 

၎ငး်လ/ပ်ရပ်ကိ/ လ@သားြဖစမ်Oကိ/ ဆန ့က်ျငသ်ည့် ရာဇဝတ်မOအြဖစ ် သတ်မ1တ်0ိ/ငသ်ည်။ ယခငက် မမိိတိ/ ့ 

အfကိမ်fကိမ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့ ် အတိ/ငး်ပင ် ဆယ်စ/01စမ်ျားစွာ အြပစ်ေပးအေရးယ@မOမ1 ကငး်လွတ်ေနြခငး်သည် 

ြမနမ်ာစစ်တပ်အား ေMကာက်မက်ဖွယ်ေကာငး်ေသာ ရာဇဝတ်မOများကိ/ တာဝနခ်ံမOကငး်မဲ့စွာ ဆက်လက် 

ကျLးလွနရ်န ် ပိ/မိ/တွနး်အားေပးေနသည်။ ဤအေြခအေနကိ/ လံ/း၀ရပ်တန ့ရ်မည်ြဖစ်]ပီး တရားမPတမOအား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက် အချိန်ကျေရာက်]ပီ ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာစစ်တပမ်1 ကျLးလွနေ်နေသာ 

အရပ်သားများအေပK အMကမ်းဖက်မOများကိ/ ချက်ချငး်ရပ်တန ့ရ်န0်1င့ ် တရားမPတမOအတွက် ည:;းပနး်01ပိ်စက်မO 

ကျLးလွနသ်@ မည်သ@မဆိ/ မ1နက်နေ်သာ တရားစီရငေ်ရးသိ/ ့ အေရာက်ပိ/ေ့ဆာငရ်မည် ြဖစ်သည်။  

 
ထိ/ေ့Mကာင့ ်မိမိတိ/အ့ေနြဖင့ ်ေအာက်ပါအတိ/ငး် အMကံြပNတိ/က်တွနး်သည်၊  

 
0ိ/ငင်တံကာအသိ/ငး်အဝိ/ငး်သိ/ ့ - 

• အာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏ 0ိ/ငင်ေံတာ်စီမံအ/ပ်ချNပ်ေရးေကာငစ်ီ (နစက)ကိ/ အသိအမ1တ်မြပNရန0်1င့ ်

စစ်တပ်အေနြဖင့ ် ဂျနဗီာ သေဘာတ@စာချNပ်ကိ/ ေလးစား လိ/က်နာကာ အရပ်သားြပညသ်@များအေပK 

အMကမ်းဖက်မOများ ချက်ချငး်ရပ်တန ့ေ်ရး အတွက် ြမနမ်ာစစ်တပ်အား ဖိအားေပးရန ်

• ြမနမ်ာ0ိ/ငင်အံေြခအေနအား 0ိ/ငင်တံကာ ရာဇဝတ်ခံ/Wံ/ း (ICC) သိ/ ့ လXဲေြပာငး်မO ြပNလ/ပ်ရန ်

• ြမနမ်ာ0ိ/ငင်ဆံိ/ငရ်ာ လွတ်လပ်ေသာ စံ/စမ်းစစ်ေဆးေရးယ0kရားကိ/ ပိ/မိ/အားေကာငး်ေစေရး ေဆာငရွ်က်ရန ်

• ေပါငး်စပ်ည:ိ0Oငိး်ထားသည့် လက်နက်ပိတ်ဆိ/မ့Oတစ်ခ/ ြမနမ်ာ0ိ/ငင်အံေပK ချမ1တ်ရန ်



 

 

• ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ စီးပွားေရးလ/ပင်နး်များအေပK ပစမ်1တ်ထားသည့် စီးပွားေရးပိတ်ဆိ/မ့Oအား 

ထပ်မံလ/ပ်ေဆာငရ်န ်

• ည:;းပနး်01ပိ်စက်ခံရသ@များကိ/ အသိအမ1တ်ြပNြခငး်01င့ ်အသိအမ1တ်ြပNမOများတွင ်ပ@းေပါငး်ပါဝငရ်န ်

• ည:;းပနး်01ပိ်စက်ခံရသ@များ၏ အေရးေပKလိ/အပ်ချက်01င့ ် ေရJ1ည်လိ/အပ်ချက်များကိ/ ေြဖJ1ငး်ရန ်

အတွက် W/ပ်ပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ၊ ေဆးဝါး01င့ ် စိတ်ပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ အက@အညီများ ပံပ့ိ/းေပးရန ် ရည်ရွယ်သည့ ်

လ/ပ်ငနး်စ;များမ1တစ်ဆင့ ်လ@အ့ခွင့အ်ေရး ကာကွယ်ေစာင့ေ်J1ာက်သ@များအပါအဝင ်ည:;းပနး်01ပိ်စက်ခံ 

ရသ@များ01င့ ်၎ငး်တိ/၏့ မိသားစ/ဝငမ်ျားကိ/ က@ညီပံ့ပိ/းေပးရန ်

• အMကမ်းဖက်မOဒဏခ်ံရသည့ ် အရပ်သားြပည်သ@များအား နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သည့် လ@သားချငး်စာနာ 

ေထာက်ထားမOအက@အညီများ ပံ့ပိ/းေပးရန ်

အေK) Lေတာငအ်ာK)(ိ5ငင်မံျားအဖွဲL (ASEAN) သိ5-့ 

• ြမနမ်ာ့အေရး01င့ပ်တ်သက်သည့ ် ၎ငး်၏ “အချက် ၅ ချက်ပါ သေဘာတ@ညီချက်” ကိ/ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် အချိနက်ာလ သတ်မ1တ်ရန0်1င့ ် ြမနမ်ာစစ်အ/ပ်စ/မ1 တာဝနခ်ံမOJ1ိေစေရး 

အတွက် ထိေရာက်ပွင့လ်ငး်စွာ ေဆာငရွ်က်ရန ်

• 0ိ/ငင်ေံရးအကျ;းသ@/အကျ;းသားများအားလံ/း ချက်ချငး်လXတ်ေပးေရး ေတာငး်ဆိ/ရန ်

• 0ိ/ငင်တံကာအသိ/ငး်အဝိ/ငး်မ1 ြပNလ/ပ်သည့် လက်နက်ပတ်ိဆိ/မ့Oကိ/ ေထာက်ခံပံ့ပိ/းရန ်

 
အမျိOးသားညPီQတေ်ရးအစိ5းရ (NUG) သိ5-့ 

• လံ/ြခံNေရးတပ်ဖွဲUဝငမ်ျားမ1 ကျLးလွနေ်သာ ည:;းပနး်01ပိစ်က်မOများကိ/ မ1တ်တမ်းတငရ်န ်

• IIMM 01င့ ်ပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန ်

• အြပည်ြပည်ဆိ/ငရ်ာ ရာဇဝတ်ခံ/Wံ/ း၏ ေရာမစာချNပ်ကိ/ လက်ခံြခငး်01င့ ်အတိတ်မ1 ရာဇဝတ်မOများအတွက် 

ICC၏ တရားစီရငပ်ိ/ငခ်ွင့ကိ်/ လက်ခံေMကာငး် ေMကညာြခငး်အပါအဝင ် တရားမPတမOအတွက် 

ကျLးလွနသ်@များကိ/ တရားစီရငေ်ရးသိ/ ့ ေခKေဆာငရ်နအ်တွက် ကတိကဝတ်ြပNရန်  

• ကမqာ့က/လသမဂr ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOဆန ့က်ျငေ်ရးသေဘာတ@စာချNပ်ကိ/ ေထာက်ခံေရး01င့် 

လက်မ1တ်ထိ/းေရးအတွက် ကတိကဝတ်ြပNရန် 

• NUG၏ အခွင့အ်ာဏာေအာက်J1ိ လံ/ြခံNေရးတပ်ဖွဲUဝငမ်ျားကိ/ အသိပညာေပးသငတ်နး်များ 

ပံ့ပိ/းေပးြခငး်ြဖင့ ်ည:;းပနး်01ပိ်စက်မOကိ/ တားဆီးကာကွယ်ေရး ကတိကဝတ်ြပNရန ် 

• အMကမ်းဖက်မOများမ1 J1ငသ်နလွ်တ်ေြမာက်လာသ@များ၏ အခွင့အ်ေရးများြဖစ်သည့် အမ1နတ်ရား 

ရJ1ိေရး01င့ ် ြပနလ်ည်က/စားေပးေလျာ်ြခငး် အခွင့အ်ေရးများ၊ အထ@းသြဖင့ ် J1ငသ်နလွ်တ် 

ေြမာက်သ@များတွက် ြပနလ်ည်ထ@ေထာငေ်ရး အစီအစ;များကိ/ လ/ပ်ေဆာငရ်နအ်လိ/င့1ာ 



 

 

အဓိပvာယ်ြပည့ဝ်ေသာ အသငွး်က@းေြပာငး်ေရးဆိ/ငရ်ာ တရားမPတမO ယ0kရားများကိ/ တည်ေဆာက်ရန် 

အတွက် ကတိကဝတ်ြပNရန် 
 
 
1. Asia Justice and Rights (AJAR) 
2. Women’s League of Burma (WLB)  
3. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma)  
4. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)  
5. All Arakan Student’s and Youth Congress (AASYC) 
6. Ta’ang Civil Society Organization (TCSO)  
7. Burma Civil War Museum (BCM)  
8. Union Of Karenni State Youth (UKSY)  
 
 
Contacts: 

secretariat@womenofburma.org 
aasyc.ghq@gmail.com 
admin.burma@asia-ajar.org  
 

 
 
 
 


