
အာဆယီံနငှ ့်ကုလသမဂ္ဂမ ှ

မမန မာန ငု ငအံာားပံ့်ပ ုားမည ့် လသူာားချင ားစာနာထထာက ထာားမှုဆ ုင ရာ အကူအညီထပားထရား 

အဆ ုမပြုချက အထပေါ်တငွ  ပူားတွွဲသထ ာထာားထတု မပန ချက  

 

 

 

 

 

၃၀ မေလ ၂၀၂၂ 

 

ေ  ျားေက  မီ   မမဘောဒီီးယ ျားန ိုငင်တံွင ် ပပြုလိုပ်ခ ဲ့မသ  အ ဆီယံ၏ လူသ ျားခ ငျ်ား စ န မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  

အ  ပ်အတည်ျား အစညျ်ားအမ၀ျားတွင ် စစ်မ  ငစီ်ေှတဆင်ဲ့ အ ူအညီေ  ျား  ိုပံဲ့ပ ိုျားမပျားသွ ျားေည်ဟို ဆံိုျားပြတ်ခ ဲ့က  

သည်။ ထ ိုဆံိုျားပြတ်ခ  ်သည် အထူျားသပြင်ဲ့ စစ်မ ျားမ ှ ငစ်ခနျ်ားေ  ျားအ ျား ဗံိုျားက  တ ို ်ခ ို ်ပခငျ်ား၊ မမ  ြို့ရွ ေ  ျားအ ျား 

ေီျားရှု  ှို့ ြ  ဆ်ီျားပခငျ်ားေ  ျားအ ျား  န် ဲ့ ွ ်တ ျားဆီျားပခငျ်ားပပြုပပီျား အေှနတ် ယ်လ ိုအပ်မနမသ  ပပည်သူေ  ျားထံသ ို ဲ့ 

လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ထ် ျားေှုအ ူအညီေ  ျားမပျားရနထ် ်စစ်မ  ငစ်ီေှလ ် ှ    ျားလွနမ်နသ အက ေ်ျားြ ်ေှု 

ေ  ျား  ို ြံိုျား ွယ်ရန ်က  ြုျားစ ျားေှုနငှ်ဲ့အတူ   လူသ ျားချင ီး စ န မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  အ ူအညီေ  ျား  ို စစ်မ  ငစ်ီေ ှ

လ ်န ်သြွယ် အသံိုျားပပြုရန ်ပြစ်လ မစပါသည။်  

 

အ ဆီယံ၏ လူသ ျားချငျ်ားစ န မထ  ထ် ျားေှု အ ူအညမီပျားမရျားစငတ်  (ASEAN AHA Centre) နငှ်ဲ့  ိုလသေဂ္ဂ 

လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  အ ူအညီမပျားမရျားည  နှု ငျ်ားေှုရံို ျား (UNOCHA) တ ို ဲ့သည် အေ  ြုျားသ ျား 

ညီညွတ်မရျားအစ ိုျားရ (NUG) ၏ လူသ ျားခ ငျ်ားစ န မထ  ်ထ ျားမရျားနငှ်ဲ့ မ ျားအနတရ ယ်ဆ ိုငရ် စီေံခန် ဲ့ခွ မရျား ၀နက် ီျား 

ဌ န၊ တ ိုငျ်ားရငျ်ားသ ျားမတ ်လှနမ်ရျားအြွ ှို့ေ  ျား၊ ပပည်နယ်အတ ိုငပ်ငခ်ံမ  ငစီ်ေ  ျားနငှ်ဲ့ မဆွျားမနျွားတ ိုငပ်ငခ် ဲ့ပခငျ်ားေ ှ ပ  

လိုပ်ငနျ်ားေ  ျားမဆ ငရွ် ်ရနအ်တွ ် က  ြုတငပ်ပငဆ်ငေ်ှုနငှ်ဲ့ မလဲ့လ ဆနျ်ားစစ်မှုေ  ျားဆ ိုငရ်  ပံိုစံဒဇီ ိုငျ်ားနငှ်ဲ့ လိုပ်ငနျ်ားစဥ ်

အ ျား အပပီျားသတ်လိုပ်မဆ ငခ် ဲ့သည်။ ၄ငျ်ားသမ  တူထ ျားပပီျားပြစ်သည်ဲ့ က  ြုတငစီ်စဥ်ထ ျားမသ   မလဲ့လ ဆနျ်ားစစ်ေှု 

လိုပ်ငနျ်ားစဥ်ေ  ျား၏ လေ်ျားမက  ငျ်ားအတွ  ်“လံိုပခံြုမရျား” မပျားရနသ်   ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အ ျားမေတတ  ရပ်ခခံ ဲ့ပါသည။် သ ်ဆ ိုင ်

သူေ  ျား ပါ၀ငေ်ှုေ ှ သည်ဲ့ ချဉီး ပ်သည်ဲ့နညျ်ားလေ်ျား  ို ပပနလ်ည်စဥ်ျားစ ျားရန်၊  ဆနျ်ားစစ်မလဲ့လ ေှုနငှ်ဲ့ အ ူအညီ 

မပျားမရျား အစီအစဥ်ေ  ျား  ို ပပနလ်ည်သံိုျားသပ်မရျားဆွ ရန ် ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့ မတ ငျ်ားဆ ိုခ ဲ့ပါသည်။ သ ို ဲ့မသ ်လညျ်ား 

မတ ငျ်ားဆ ိုေှုေ  ျား  ို ၎ငျ်ားတ ို ဲ့  လ ်ခံစဉီးစ ျားရနဆ်နဒ ှ ပံို ေပပပ  စီစဥ်ထ ျားသည်ဲ့အတ ိုငျ်ားသ  ဆ ်လ ပ်ပီျား 

MoHADM-NUG KNPP CNF KNU 



မဆ ငရွ် ်ရန ် မပေါ်လွငမ်နပပီျား အဓ ပပ ယ်ပပည်ဲ့၀သည်ဲ့ မဆွျားမနျွားတ ိုငပ်ငေ်ှု (သ ို ဲ့ေဟိုတ်) လ ် ှ ပဋ ပ ခတွင ်

ပါ၀ငမ်နက မသ  သ ်ဆ ိုငရ် ေည်သည်ဲ့အြွ ှို့အစည်ျားနငှ်ဲ့ေျှ မဆွျားမနျွားတ ိုငပ်ငခ် ဲ့ပခငျ်ား ေ ှ ပါ။  

 

ထ ို ဲ့မက  င်ဲ့ ဤအမပခအမနေ  ျား  ို  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့ လံိုျား၀လ ်ခံန ိုငြွ်ယ်ရ ေ ှ ပါ။ ဤ  ဲ့သ ို ဲ့မသ  ချဉီး ပ်ေှု 

နည်ျားလေ်ျားသည် စစ်မ  ငစ်ီအ ျား တရောီး၀ငေ်ှုအပ်နငှျ်ားသည်ဲ့ အနတရ ယ်က ျီားေ ျားမသ  လိုပ်ရပ်ပြစ်   ပပည်သူေ  ျား 

အ ျား ပ ို၍မ ျားဒို ခမရ  ်မစေည်ပြစ်ပပျီား လူသ ျားခ ငျ်ားစ န မထ  ်ေှုဆ ိုငရ်  အမပခခံေူေ  ျားအ ျား ခ  ြုျားမြ  ်ပခငျ်ား 

လည်ျား ပြစ်ပါသည်။ စစ်မ  ငစီ်ေှ ၄ငျ်ားတ ို ဲ့ပစ်ေှတ်ထ ျားတ ို ်ခ ို ်မနသည်ဲ့ အ ူအညီအလ ိုအပဆ်ံိုျားပပည်သူေ  ျား  ို 

ခ နလှ်ပ်ထ ျားရန ် ရည်ရွယ်ခ  ်ပြင်ဲ့ “အေည်ခ ံ န ိုငင်တံ   လူသ ျားခ ငျ်ားစ န မထ  ထ် ျားေှု အ ူအညီ”   ို 

ဆ ်လ ်လိုပ်မဆ ငလ် ေ်ဲ့ေည်ပြစ်ပပီျား ၄ငျ်ားတ ို ဲ့၏ မ ှ ှို့တနျ်ားစစ်စခနျ်ားေ  ျား  ို ရ  ခ ပြည်ဲ့တငျ်ားရန ် ထ ိုအစီအစဥ်  ို 

ဗ  ဟ မပေ  ်မရွျားခ ယ်အသံိုျားခ လ ေ်ဲ့ေည်ပြစ်သည်။ ဤခ ဥ်ျား ပ်ေှုပြင်ဲ့ အမ  ငအ်ထည်မြ ်မဆ ငရွ် ်ပါ  

မပေပပငတ်ွင ်ပ ိုေ ိုထ ခ ို ်ေှုေ  ျားပြစ်မပေါ်မစေည်ပြစ်သည။် စစ်မ  ငစ်ီေှ ဗံိုျားက  တ ို ်ခ ို မ်နသည်ဲ့ ရပ်ရွ မဒသေ  ျား 

သည် လူသ ျားချငျ်ားစ န မထ  ်ထ ျားေှု အ အူည ီအလ ိုအပ်ဆံိုျားပြစ်ပပီျား ၄ငျ်ားတ ို ဲ့ပပြုလိုပ်ေည်ဲ့ မလဲ့လ ဆနျ်ားစစခ်   ်

တွင ်ထ ိုမဒသေ  ျားခ နလ်ပှ်ထ ျားပခငျ်ား  ို စ တ်ေမ  ငျ်ားက ီျားစွ ပြင်ဲ့ မတွှို့  ှ ရပါသည်။  

 

ဤလိုပ်မဆ ငေ်ှုသည် အ ဆီယ ံ သမ  တညူီခ  ် (၅) ခ  ်ေ ှ အခ  ်တစခ်  ်  ို မဆ ငရွ် ်မရျားအတွ  ်

အ ျားမပျားပေ င်ဲ့တငေ်ှုေဟိုတ်   ေ ှျားယွငျ်ားမနသည်ဲ့အမပခအမနေ  ျားအမပေါ် လွ ေှ ျားစွ မဆ ငရွ် ်ပခငျ်ားေ  ြုျား ပြစမ်န 

ပါသည်။ ရ ်စ ်က ေ်ျားက ြုတ သည်ဲ့ရ ဇ၀တ်ေှုေ  ျား  ို    ျားလွနမ်နသည်ဲ့စစမ်  ငစ်ီ၏ လိုပ်ရပ်ေ  ျားအ ျား လ ်ရ  

ဇက ရ  ထပ်ေံ   ျားလွနလ် မစရန ်အ ျားမပျားပပီျား အ ဆီယသံမ  တူညီခ  ် အ ျားလံိုျား  ို အြတ်ဆယ်ေရမအ င ်

အ   ြုျား သ ်မရ  ်လ ေ်ဲ့ေည်ပြစ်ပါသည်။ ထ ို ဲ့ပပင ်သမ  တူညီခ  ်၏ ပထေ (၂) ခ   ်ပြစမ်သ  “ပဋ ပ ခတွင ်

ပါ၀င ် မနက မသ  အစိုအြွ ှို့ေ  ျားအက  ျား အပပြုသမ  မဆ င ် မဆွျားမနျွားည  နှု ငျ်ားရန”် နငှ်ဲ့ “အက ေ်ျားြ ်ေှုေ  ျား 

ခ  ခ် ငျ်ား ရပ်တန   ရန”် ဟူမသ  အခ  ်နစ်ှခ  ်  ို အဟန် ဲ့အတ ျားပြစ်မစလ ေ်ဲ့ေည် ပြစ်ပါသည။်  

 

န ိုငင်တံ  က  ်မပခနမီ  ်ေတ ီ(ICRC)   ို ခ နလှ်ပ်ထ ျားခ ဲ့ပပီျား ပေနေ် ဲ့က  ်မပခနအီသငျ်ား (MRCS)   ို ထည်ဲ့သွငျ်ား 

လ ပခငျ်ားေ ှလညျ်ား ေ ေ တ ို ဲ့အ ျား ေ  ျားစွ  ေမပပလည်ေှုနငှ်ဲ့ စ တ်အမန ှင်ဲ့အယှ ် ပြစမ်စပါသည။် ပေနေ် န ိုငင် ံ

က  ်မပခနအီြွ ှို့သည် စစ်တပ်၏အရံတပ်ြွ ှို့ ပြစ်   စစ်မ  ငစ်ီ၏ ယနတယ ျားအစ တ်အပ ိုငျ်ားတစ်ခိုအပြစ ်အသံိုျားပပြု 

မနေှု ေ  ျား ှ မနပါသည်။ အ ယ၍် အ ဆီယံနငှ်ဲ့  ိုလသေဂ္ဂတ ို ဲ့သည် ပေနေ် က  ်မပခနအီသငျ်ား၊ စစ်မ  ငစ်ီ 

တ ို ဲ့နငှ်ဲ့ လ ်တွ မဆ ငရွ် ်ပါ  ထ ိုအြွ ှို့အစည်ျားေ  ျားအ ျား လူသ ျားချငျ်ားစ န မထ  ထ် ျားေှုဆ ိုငရ်  စည ီးေ ဥ်ျားေ  ျား 

  ို လ ို ်န မရျားအတွ ် မတ ငျ်ားဆ ိုန ိုငစ်ွေ်ျား ေ ှ ပါ။ န ိုငင်တံ  က  ်မပခနမီ  ်ေတီ  ဲ့သ ို ဲ့မသ    ်ေလ ို  ်

သည်ဲ့ လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ထ် ျားေှုဆ ိုငရ်  အြွ ှို့အစညျ်ားေ  ျားအမနနငှ်ဲ့ ပဋ ပ ခတွငပ်ါ၀ငမ်နက မသ  အစိုအြွ ှို့ 

ေ  ျား  ို ၀နမ်ဆ ငေ်ှုေ  ျားမပျားန ိုငရ်န ်အဆ ိုပပြုခွင်ဲ့ ှ ရပါေည။် ယငျ်ား  ဲ့သ ို ဲ့မသ အြွ ှို့အစညျ်ားေ  ျား၏ ပါ၀ငေ်ှုသည် ပပငပ် 

ေှ လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  အ ူအညီေ  ျားမပျားအပ်ပခငျ်ားနငှ်ဲ့ ပဋ ပ ခအတွငျ်ား အ  အ ွယ်မပျားေှု 

ေ  ျား  ို ဥပမဒ အမပခခံေှ ပံဲ့ပ ိုျားပါ၀ငပ်ခငျ်ား  ိုလည်ျား ပြစမ်စပါသည်။  



 

ခ ိုငလ်ံိုစွ မရျားသ ျားပပြုစိုထ ျားသည်ဲ့ အဆ ိုပပြုခ  ်ေ  ျား အပါအ၀င၊် န ိုငင်အံတွငျ်ား မ ျားဒို ခေ  ျားခံစ ျားမနရသူေ  ျားအ ျား 

လူသ ျားခ ငျ်ားစ န မထ  ထ် ျားေှုအ ူအညီမပျားအပ်ပခငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားေ  ျား မဆ ငရွ် ်ရ ၌   ်လ ို ်ေှုေ ှ မစရန ်နငှ်ဲ့ 

ထ မရ  ်စွ မပျားပ ို ဲ့န ိုငရ်န ်  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့  ိုလသေဂ္ဂနငှ်ဲ့ အပခ ျားအြွ ှို့အစညျ်ားေ  ျားသ ို ဲ့ တစ ို ်ေတ်ေတ် 

မတ ငျ်ားဆ ို ခ ဲ့ပါသည်။ န ိုငင်တံ  အသ ိုငျ်ားအ၀ ိုငျ်ား အေ  ျားစိုေှ  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့မတ ငျ်ားဆ ိုခ  ်အမပေါ် တံိုပပန် ဲ့ေှု ေ ှ သည်ဲ့ 

အတွ ် စ တ်ပ  ်ေ ပါသည်။ အ ူအညီလ ိုအပမ်နသူေ  ျားအ ျား အသ ်မ ျားေှ ယ်တငန် ိုငရ်န ် မပျားအပမ်သ  

ေည်သည်ဲ့ အ ူအညီေ  ျား  ိုေဆ ို  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့က  ြုဆ ိုပါသည။် သ ို ဲ့မသ ်လည်ျား စစ်မ  ငစီ်ေှ 

ရ ်ရ ်စ ်စ ်    ျားလွနမ်နမသ  ရ ဇ၀တ်ေှုေ  ျား  ို ထပ်ေံပြစ်မပေါ်မစရနအ် ျားမပျားပခငျ်ား၊ အ  ပ်အတည်ျားအ ျား 

န ်ရှု  ငျ်ားစွ  မရ ှညဆ် ်လ  ် ပြစ်မပေါ်မစပခငျ်ားနငှ်ဲ့  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့ပပည်သူေ  ျား၏ မက   ေ် ်ြွယ်မ  ငျ်ားမသ  

စ နမ်ခေါ်ေှုေ  ျား က ံြုမတွှို့မနရပခငျ်ားေ  ျားအ ျား  ထပ်ေ၍ံ ရ ရ တငျ်ားတငျ်ား   ျားလွနန် ိုငေ်ည်ဲ့ အမပခအမနေ  ျားသ  က ံြုမတွှို့ 

လ န ိုငေ်ည် ပြစ်မသ မက  င်ဲ့ ဤအစီအစဥအ် ျား  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့  န် ဲ့ ွ ်ရေညပ်ြစ်ပါသည်။ 

 

  ်လ ို ်ေှု ေ ှ မစရနအ်တ ွ်၊ လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှုအ ူအညေီ  ျားအတွ  ် မဆ ငရွ် ်ရ တွင ်

သ ်ဆ ိုငမ်သ  အစိုအြွ ှို့အ ျားလံိုျားအမနဖြင   အစီအစဥ်စတငမ်ရျားဆွ ပခငျ်ားအဆင်ဲ့တွင ် ပါ၀ငက် ရေည်ပြစ်သည။် 

ထ ို ဲ့မက  င်ဲ့ ဤအစီအစဥအ် ျား သင်ဲ့မလ  ်သည်ဲ့ လိုပ်ငနျ်ားစဥ်အပြစ် ပပနလ်ည်မရျားဆွ ရန ် ထပမ်လ ငျ်ား မတ ငျ်ားဆ ို 

လ ို ်သည်။  

 

ေ ေ တ ို ဲ့၏ ေူလ သတ မပျားခ  ်ေ  ျားနငှ်ဲ့ မတ ငျ်ားဆ ိုခ  ်ေ  ျား -  

၁။ မ ျားဒို ခေ  ျား  ို သ ်သ  မလ  ဲ့ပါျား မစမရျား အမရျားမပေါ်အ ူအညီမပျားအပ်ပခငျ်ား - 

 ။ အေ  ျားယံိုက ည်လ ်ခမံသ  မဒသအမပခပပြု အရပ်  လ်ူေှုအြွ ှို့အစည်ျားေ  ျား (CSO/CBO) နငှ်ဲ့ 

NGOs ေ  ျားအ ျား မထ  ်ပံဲ့ေှု တ ိုျားပေ င်ဲ့မပျားအပ်ပခငျ်ားသည် အမ  ငျ်ားဆံိုျားပြစ်သည။် ထ ိုအြွ ှို့အစည်ျား 

ေ  ျားသည် သ ိုသ ပ်စွ ပြင်ဲ့လှုပ် ှ ျားန ိုငက် ပပီျား ၄ငျ်ားတ ို ဲ့အ ျားပံဲ့ပ ိုျားေှု ပ ိုေ ိုတ ိုျားမပျားပခငျ်ားအ ျားပြင်ဲ့  ှ ထ ျားနငှ်ဲ့ပပီျား 

မသ  လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  လေ်ျားမက  ငျ်ားေ  ျားေှတဆင်ဲ့ လိုပ်ငနျ်ားေ  ျားပ ိုေ ိုတ ိုျားခ  ှို့ 

မဆ ငရွ် ်န ိုငေ်ည် ပြစ်သည။် 

၂။  ရပ်ရွ စွန် ဲ့ခွ ထွ ်မပပျားမနရသည်ဲ့ မထ ငမ်ပါငျ်ားေ  ျားစွ မသ ပပည်သူေ  ျားအတွ ် မရ ှည်လိုပ်ငနျ်ားစဥ ်-  

 ။ တ ိုငျ်ားရငျ်ားသ ျားနယ်မပေနငှ်ဲ့ လွတ်မပေ  ်နယ်မဖမေ  ျားအတွငျ်ား လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှု 

လိုပ်ငနျ်ားေ  ျား လိုပ်မဆ ငမ်နက မသ  အေ  ျားယံိုက ည်လ ်ခံသည်ဲ့ မဒသအမပခပပြုနငှ်ဲ့ န ိုငင်တံ   

အြွ ှို့အစည်ျားေ  ျားအ ျား ပံဲ့ပ ိုျားမပျားပခငျ်ား။ 

ခ။ နယ်စပ်ပြတ်မ   ်လိုပ်မဆ ငန် ိုငရ်နအ်တွ ်  ငျ်ားလွတ်ခွင်ဲ့ရ ှ မအ င ် လိုပ်မဆ ငမ်ပျားပခငျ်ား  

(သ ို ဲ့ေဟိုတ်) အ   ြုျားမဆ ငပံ်ဲ့ပ ိုျားေှုေ  ျား မပျားအပ်ပခငျ်ား။  

 



အာဆယီံ၊ ကလုသမဂ္ဂနငှ ့် အလှူရှင မျာားအာားလံုားသ ု ့် အကကံမပြုချက နငှ ့် ထမတတ ာရပ ခံချက  

၁။ စစ်မ  ငစ်ီေ ှ သတ်ေှတ်မပျားသည်ဲ့ မဒသေ  ျားအတွ သ် အ   ြုျား ှ မစရနသ်  ဒဇီ ိုငျ်ားပပြုလိုပ်ထ ျားပပျီား 

သ ်ဆ ိုငသူ်ေ  ျားအ ျား ခ နလ်ှပ်ြယထ်ိုတ်ထ ျားသည်ဲ့ လသူ ျားချင ီးစ န မထ  ထ် ျားေှုလိုပ်ငနျ်ားစဥ်အ ျား 

ဆ ်လ ်မဆ ငရွ် ်ပခငျ်ား ေပပြုလိုပ်ရန။် 

၂။ လိုပ်ငနျ်ားအစီအစဥ်အ ျား ခ  ်ခ ငျ်ားပပနလ်ညမ်ရျားဆွ ရနန်ငှ်ဲ့ ပြစ်စဥ်ထ တွငပ်ါ၀ငမ်နသည်ဲ့ သ ်ဆ ိုငသူ်ေ  ျား 

အ ျားလံိုျားအ ျား ထည်ဲ့သွငျ်ားရန။်  

၃။  ိုလသေဂ္ဂနငှ်ဲ့ အ ဆီယံ အထူျားသံ  ိုယ်စ ျားလှယ်ေ  ျားအပါအ၀င ်  အ ဆယီံအပပင ် (ASEAN Plus)၊ 

ခ ဉီး ပ ်သည  နည်ျားလေ်ျား  ို ထည်ဲ့သွငျ်ားစဥျ်ားစ ျားရန။် 

၄။ န ိုငင်တံ  လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  ဥပမဒေ  ျားနငှ်ဲ့   င်ဲ့စဥ်မ  ငျ်ားေ  ျား၏ စံတနြ် ိုျားေ  ျား 

နငှ်ဲ့ စံနှုန ီးေ  ျား အမပေါ်တွင ်အမပခခံ၍ သ ်ဆ ိုငသူ် အ ျားလံိုျားပါ၀ငမ်သ  လူသ ျားချင ီးစ န  မထ  ထ် ျားေှု 

ဆ ိုငရ်  ည  နှု ငျ်ားမဆွျားမနျွားေှု  ိုပပြုလိုပ်ရန။် 

၅။ အမရျားမပေါ် လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ထ် ျားေှုဆ ိုငရ်  အ ူအညီလ ိုအပ်ခ  ်  ို ပံဲ့ပ ိုျားမပျားန ိုငရ်န ် နယ်စပ် 

ပြစ်မ   ်ပံဲ့ပ ိုျားမပျားန ိုငသ်ည်ဲ့ သမ  တူညခီ  ်ေှတဆင်ဲ့ လိုပ်မဆ ငရ်နအ်တွ ် လူသ ျားချင ီးစ န  

မထ  ်ထ ျားေှုဆ ိုငရ်  အ ူအညီမပျားမရျား ည  နှု ငျ်ားေှုရံို ျား (OCHA) နငှ်ဲ့ န ိုငင်တံ  က  ်မပခနမီ  ်ေတီ 

(ICRC) တ ို ဲ့အ ျား  ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့ေှ တ ို ်တွနျ်ားသည်။ 

၆။ အလွနအ်ေငျ်ားအ ူအညီလ ိုအပ်မနမသ  မနရ ေ  ျား  ို အမရျားမပေါ်အ အူညီေ  ျားမရ  ် ှ ရနအ်တွ  ်

  လတ ို လူသောီးချင ီးစ န မထ  ်ထ ျားေှု စင်္ကြံထူမထ ငပ်ခငျ်ားအ ျား ခွင်ဲ့ပပြုရနအ်တွ ် အ ဆီယံ၊ အ နဒ ယ၊ 

ထ ိုငျ်ားန ိုငင်တံ ို ဲ့နငှ်ဲ့ ည  နှု ငျ်ားမဆျွားမနျွားရ တွင ် ိုလသေဂ္ဂနငှ်ဲ့ န ိုငင်တံ  က  ်မပခန ီမ  ်ေတီတ ို ဲ့ေှ ၀ငမ်ရ  ် 

 ူညီမပျားရန ် ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့ မေတတ  ရပ်ခံပါသည။်  

၇။ လူသ ျားချင ီးစ န မထ  ထ် ျားေှုအ ူအညီေ  ျားမပျားမ၀ရ တွင ် စစ်မ  ငစ်ီေှ ၀ငမ်ရ  ်စွ ်ြ ်ေှု ေ ှ  

မစရန ် အမလျားထ ျားလိုပ်မဆ ငရ်န၊် လူသ ျားခ ငျ်ားစ န မထ  ထ် ျားေှုဆ ိုငရ်  အပစအ်ခတ်ရပ်စ မရျား 

သမ  တူညီခ  ်  ို မဆွျားမနျွားရနန်ငှ်ဲ့  မလဲ့လ မစ င်ဲ့က ည်ဲ့ရနအ်တွ ် တတ ယအစိုအြွ ှို့ ေှ ပါ၀င ်

လိုပ်မဆ ငမ်ပျားရန ် ျွန်ိုပ်တ ို ဲ့အမနနငှ်ဲ့ မတ ငျ်ားဆ ိုပါသည။်  

 

ဆ ်သွယ်ရန ်- 

(၁) Mr. Liam (NUG)  +၆၆ ၉ ၇၀၈၉ ၀၉၁၈ 

(၂) ချူားပလိုရယ် (KNPP)  +၆၆ ၈ ၉၅၅၃ ၁၂၉၆ 

(၃) ဆလ ိုငျ်ားထ ်န ီ(CNF) +၉၁ ၆၉ ၀၉၇၅၁၇၂၁ 

(၄) ပဒ ိုမစ မတ နျီား (KNU) +၆၆ ၆ ၃၀၂၀ ၂၄၁၁ 


