
COVID-19 အကျပ်အတည််းအပပေါ်  အရပ်ဘက်ပပည်သ ူ့အဖ  ွဲ့အစည််းမျ ်း၏ 

ရပ်တည်ချက်နငှူ့ ်ဆန််းစစ်ပေဖန်ပခင််းမျ ်း 

 

                                           ၂၈ မတလ်၊ ၂၀၂၀ ။ 

လ ူ့ပိိုငခ်ွင်ူ့၊ လ ူ့သိက္ခာ၊ ဒမိီိုက္ရေစီနငှူ့ ်တောားမျှတမှု တနဖိ်ိုားမ ာားက္ိို အရလားမထာားပါက္ က္ျွန်ိုပ်တိို ူ့က္ိို ပိိုမိို၍ အထိ 

နာရစရတာူ့မည်။ 

၁။ က္ျွန်ိုပ်တိို ူ့ ရှငသ်နေ်ာ က္မဘာကက္ီားသည် က္ာလတိိုအတွငာ်း ကက္ီားမာားစွာ ရ ပာငာ်းလဲသွာားခဲူ့ပါပပီ။ နိိုငင်တံစ်ခိုလံိုား အဝင ်

အထွက္် ပိတ်လိိုက္်ကက္သည်။  ပည်နယ်အလိိုက္် အဝငအ်ထွက္ ် ပိတ်လိိုက္်ကက္သည်။ နယ်စပ်မ ာားက္ိို ပိတ်ဆိို ူ့လိိုက္်ကက္ 

သည်။ ရနအိမ်မ ာားတွင ်ရနထိိုငက်က္ေန ် ပဋ္ဌာနာ်းညွှနက်က္ာားကက္သည်။  

၂။ က္ျွန်ိုပ်တိို ူ့က္ိို ကက္ီားမာားစွာ ရိိုက္်ခတ်လာရတာူ့မညူ့် မရေောသညူ့် အရ ခအရနမ ာားအတွက္်  ပည်သ အာားလံိုား စိိုားေိမ် 

ရသာက္ ရောက္်ကက္ေပါသည်။ 

၃။ ကက္ံြုံရတွွေ့လာေမညူ့် ရ ားက္ိို ေငဆိ်ိုငေ်န ်စဉားစာားကက္ောတွင ်လ ူ့သိက္ခာ၊ လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့၊် တောားမျှတမှုနငူ့ ်ဒမိီိုက္ရေစီ တနဖိ်ိုား 

မ ာားက္ိို အရ ခခံ စဉားစာားေမည်  ဖစ်ပါသည်။ အထ ားသ ဖငူ့ ် ပည်သ အမ ာားစိုသည် က္ပ်ရောဂါ မတိိုငမီ်က္ပင ်အရ ခအရန 

ဆိိုားမ ာား၏ ဖိအာားရအာက္်တွင ်ရောက္်ရိှရနနငှူ့ပ်ပီား  ဖစ်သည်ဆိိုသညူ့် အခ က္်က္ိို မရမူ့ ရလ ာူ့ေန ်လိိုပါသည်။  

၄။ အငတ်ာနက္်  ဖတ်ရတာက္်၍ သတငာ်းအရမှာငခ် ခံရနေသညူ့် သတတ နတေက္ပ်သငူ့ရ်ဒသမ ာားမှ  အေပ်သာား ပည်သ မ ာား၊ 

လ ဦားရေသိပ်သည်ားမှု၊ ဝနာ်းက္ ငန်ငှူ့တ်စ်က္ိိုယ်ရေ သန ူ့ရှ်ငာ်းရေား ဆိိုားဝါားမှု၊ က္ နာ်းမာရေား နမိူ့်ပါားမှု အနတောယ်ရအာက္်တွင ်ရေွား 

ခ ယ်ောမဲူ့  ဝရောက္်ရနရသာ ဒိုက္ခသည်စခနာ်းအသီားမှ  ပည်သ မ ာား၊ လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့ ်  ပည်သ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့ ် လှုပ်ရှာားမှုမ ာားရကက္ာငူ့ ်

မတောားပိုဒမ်မ ာား ဖငူ့ ် ဖမ်ားဆီားခံထာားေသ  အက္ ဉားသာား  ပည်သ မ ာား၊ အ ခာားနိိုငင်မံ ာားတွင ် မပိတ်မိရစေန ် အမိနိိုငင်သိံို ူ့ 

အလ ငအ် မန ်  ပနလ်ာကက္ေသညူ့်  ပည်သ မ ာားစွာ၏ ထမငာ်းရှင ်ရရွှွေ့ရ ပာငာ်း အလိုပ်သမာား ပည်သ မ ာား၊ က္ပ်ရ ားရကက္ာငူ့ ်

အလိုပ်လက္်မဲူ့ ဖစ်ကက္ေသညူ့် မိသာားစိုမ ာား၏ ထမငာ်းရှင ် က္ဏ္ဍစံိုမှ အလိုပ်သမာား ပည်သ မ ာား၊ မလံိုရလာက္်သညူ့် ေငာ်း မစ် 

မ ာား ဖငူ့ ် ရောဂနတေက္ပ်က္ိို  ထိပ်တိိုက္်ေငဆိ်ိုင်ေမညူ့်  က္ နာ်းမာရေားဝနထ်မ်ား ပည်သ မ ာား၊ အိမ် ပငမ်ထွက္်နိိုင ်ခငာ်း၊ ဝငရ်င ွ

နည်ားပါား ခငာ်းတိို ူ့ကက္ာားတွင ်အိမ်တွငာ်းအကက္မ်ားဖက္်မှုမ ာား ပိိုမိိုရတွွေ့ ကက္ံြုံေမညူ့် အမ ိြုံားသမီားနငှူ့ ်က္ရလားငယ် ပည်သ မ ာား၊ နည်ား 

ပါားလှသညူ့် ပငစ်ငဝ်ငရ်ငမွ ာား ဖငူ့ ် ရိုနာ်းက္န ် ေပ်တည်ရနေသညူ့် အသက္်အေွယ်ကက္ီားေငူ့သ်  အပငမ်ိားစာား ဝနထ်မ်ားမိသာားစို 

 ပည်သ မ ာားစသညူ့် အရ ခအရနတိို ူ့က္ိို လ စ်လ ျူရှုသညူ့် ရ ဖရှငာ်းပံိုတိို ူ့သည် အမှနတ်က္ယ်လံို ခံြုံမှုဆီသိို ူ့ ဦားတည်နိိုငမ်ည် 

မဟိုတ်ပါ။ 

၅။  ပမာဏ ကက္ီားမာားလှသညူ့် အရေားရပေါ်အရ ခအရနမ ာားတွင ် ပည်သ မ ာားသည် အစိိုားေ၏ က္ိိုငတ်ွယ်ရ ဖရှငာ်းမှုက္ိို ရစာငူ့ ်

ရမျှာ်ေပါသည်။ အစိိုားေတိို ူ့၏ အရေားရပေါ်က္ာလ လိုပ်ပိိုငခ်ွငူ့အ်ာဏာမ ာား ကက္ီားမာားက္ ယ် ပန ူ့လ်ှရကက္ာငာ်းနငှူ့ ်     အရက္ာငာ်း 

အဆိိုား သက္်ရောက္်မှုမ ာားလည်ား ကက္ီားမာားလှရကက္ာငာ်း နိိုငင်တံက္ာ  အရတွအကက္ံြုံမ ာားအေ  မငရ်တွွေ့ေပပီား  ဖစ်ပါသည်။  



 

၆။ အရေားရပေါ်က္ာလ အာဏာက္ ငူ့သံ်ိုားပံိုနငှူ့ ်ရ ဖရှငာ်းပံိုမ ာားသည် လ ူ့အဖဲွွေ့အစည်ား၏ ပိိုငခ်ွငူ့ ်သိက္ခာနငှူ့ ်ဒမိီိုက္ရေစီ တနဖိ်ိုား 

မ ာားက္ိို ပိိုမိိုခ ိနဲ ူ့ ရစပပီား စီားပွာားရေားနငှူ့န်ိိုငင်ရံေား အာဏာက္ိို အက္ ိြုံားစီားပွာား ပတ်သက္်သ မ ာားက္ ပိိုမိို ထိနာ်းခ ြုံပ်ခွငူ့ ် ေရစရလူ့ 

ရိှတတ်သညူ့် သရ ာသ ာဝက္ိိုလည်ား က္ျွန်ိုပ်တိို ူ့ ပ ပနက်က္ပါသည်။ အထ ားသ ဖငူ့ ် လ နည်ားစို၏ ခ ြုံပ်က္ိိုငဆံ်ိုား ဖတ်မှုမှ 

မလွတ်ရ မာက္်နိိုငရ်သာ နိိုငင်၏ံ ပက္တိအရ ခအရနရကက္ာငူ့ ်ပိိုမိိုပ ပနပ်ါသည်။ 

၇။  က္ပ်ရ ား ရက္ ာ်လွနေ်န ် ကက္ိြုံားပမ်ားောတွင ်လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့၊် လ ူ့သိက္ခာ၊ ဒမိီိုက္ရေစီနငှူ့ ်တောားမျှတမှုတနဖိ်ိုားမ ာားက္ိို အရလား 

မထာားသညူ့် ရ ဖရှငာ်းပံိုမ ာားသည် လတ်တရလာ ရဝဒနာမ ာားက္ိို ကက္ီားမာားရစသည်သာမက္ ရေရှည်တွင ် နာလံမထ ရတာူ့ 

သညူ့် အလာားအလာက္ိို ဦားတည်ရစရကက္ာငာ်း ရလားနက္်စွာ သတိရပားလိိုပါသည် ။ 

၈။ က္ျွန်ိုပ်တိို ူ့  ပည်သ ူ့အသိိုငာ်းအဝိိုငာ်းမ ာားအရနနငှူ့ ် လက္်နက္ ်ဖငူ့ ် သတ် ဖတ်သညူ့် နာတာရှည် သတတ နတေက္ပ်၊ သ ာဝ 

ရ ားရကက္ာငူ့ ်အစာားအစာ ငတ်မွတ်ရခါငာ်းပါားသညူ့် ဒိုဗ္တိက္ခ နတေက္ပ်မ ာားက္ိို လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့၊် လ ူ့သိက္ခာ၊ ဒမိီိုက္ရေစီနငှူ့ ်တောားမျှတ 

မှု တနဖိ်ိုားမ ာား ဖငူ့ ်ကက္ံူ့ခိိုငစွ်ာ ေငဆိ်ိုငခ်ဲူ့ကက္ပါသည်။  ထိိုအရတွွေ့အကက္ံြုံမ ာားက္ိို အမှတ်ေ အသံိုားခ ကက္ပါမှ အခက္်အခဲမ ာားက္ိို 

ေငဆိ်ိုငေ်န ်အငအ်ာား ဖစ်တည်ပါလိမူ့်မည်။ 

၉။ ရောဂါက္ ားစက္်ခံေသ ၊ က္ ားစက္်ခံ သံသယရိှသ မ ာားက္ိို အနတောယ် ရိှသ မ ာားအ ဖစ်  မငရ်စသညူ့် အ ပြုံအမ အရ ပာအဆိို 

မ ာားသည် ရောဂါပိိုားရိှသ မ ာား၏ လ ူ့သိက္ခာ လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့မ် ာားက္ိို ထိပါားရစရံိုမက္ က္ပ်ရက္ ာ် က္ာက္ွယ်ရေား လိုပ်ငနာ်းမ ာားက္ိို 

ပ က္် ပာား က္ ဆံိုားရစရကက္ာငာ်း သငခ်နာ်းစာမ ာားရိှပပီား  ဖစ်ပါသည်။ နှမ်ိူ့ခ သတ်မှတ် ပစ်ပယ်ဆက္်ဆံမှုသည် လ ူ့အဖဲွွေ့အစည်ား 

၏ ရောဂနတေက္ပ် ရ ားေနက်္ိို ပိိုမိိုဆိိုားဝါားရစပပီား လ ူ့သိက္ခာ လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့ ် အရ ခခံစာနာ ရနာွးရထွားရစာငူ့ရ်ရှာက္်သညူ့် လ သာား 

အာားလံိုား အက္ ံြုံားဝငမ်ှု ဖငူ့သ်ာ ရောဂနတေက္ပ်မ ာားက္ိို ရက္ ာ်လွှာား ရအာင ်မငက်က္ပါသည် ။ 

၁၀။ က္ျွန်ိုပ်တိို ူ့ အေပ် က္် ပည်သ ူ့အဖဲွွေ့အစည်ားမ ာားသည် COVID-19 က္ပ်ရ ား ရက္ ာ်လွနရ်ေားအတွက္ ်လ ူ့ပိိုငခ်ွငူ့၊် လ ူ့ 

သိက္ခာ၊ ဒမိီိုက္ရေစီနငှူ့ ် တောားမျှတမှု တနဖိ်ိုားမ ာား ဖငူ့ ် လ မှု ဝ  ရပါငာ်းစည်ားမှု အငအ်ာား (social solidarity) က္ိို တည် 

ရဆာက္် ခငာ်း ဖငူ့ ်ပါဝငက်က္ပါမည်။  

အရပ်ဘက် ပပည်သ ူ့အဖ  ွဲ့အစည််းမျ ်း 

ဆက်သ ယ်ရန် −            

ရစာမငာ်းနိိုင ်    095198822          `.                      

သတိိုားရအာင ် 09798427109                                                                                               

ပ ်းပပေါင််းပေါေငပ်သ  အရပ်ဘက်အဖ  .အစည််းမျ ်း− 

1. 3Dimension Community Development Group. 

2. Action and Learning Community (ALC). 

3. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (စစ်က္ိိုငာ်းတိိုငာ်း). 



4. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (ပဲခ ားတိိုငာ်း). 

5. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (မရက္ွားတိိုငာ်း). 

6. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (မနတရလားတိိုငာ်း). 

7. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (ဧောဝတီတိိုငာ်း). 

8. Airavati Foundation. 

9. Alinsaetamarn library & resource center. 

10. All Kachin Youth Union. 

11. Athan – Freedom of Expression Activist Organization 

12. Action Committee for Democracy Development 

13. Cang Bong Youth. 

14. Central Chin Youth Organization. 

15. Chin MATA working group. 

16. Chin Youth Organization, Matupi. 

17. Citizen’s Action for Transparency (CAFT). 

18. CLAY. 

19. Community Care for Emergency Response and Rehabilitation. 

20. Community Response Group. 

21. Cooperative Committee of Trade Union (CCTU). 

22. Chindwin Institute Monywa. 

23. Daifin. 

24. Dawei Watch foundation. 

25. Dawn Peace. 

26. Democratic Education Corner (DEC). 

27. Doe Myay Community Development organization (Twantay). 

28. Enlighten Myanmar Research Foundation (EMReF). 

29. Ever Green (မိိုားရမာက္်). 

30. Farmers and Land Rights Action Group. 

31. Foundation for Education and Development (FED). 

32. Future Light Center (FLC). 

33. Future Young Pioneer Organization (FYPO)  

34. Genuine People's Servants – GPS 

35. Forest User Group-FUA 

36. Green Rights Organization  



37. Generation Wave. 

38. Golden Heart Organization. 

39. Grip Hands. 

40. Hkumzup Development Committee. 

41. Htoi Gender and Development Foundation. 

42. Humanity Institute 

43. Htoi Gin Tawng 

44. IFI Watch Myanmar. 

45. Justice Movement for Community, Innlay 

46. Kayah Earthrights Action Network (KEAN) 

47. Karenni Evergreen 

48. Karenni State Farmer Union (KSFU) 

49. Kachin Development Networking Group (KDNG). 

50. Kachin National Youth Network (KNYN) 

51. Kachin State Farmer Association (KSFA). 

52. Kachin State Women Network. 

53. Kachin Women Union. 

54. Kanpetlet Land Development Organization. 

55. Kaw Dai Organization 

56. Lawngbyit Hkawngt အဖဲွွေ့ 

57. Living water Organization. 

58. Mansi local. 

59. Matu Baptist Churches. 

60. Matu forum Committee. 

61. Matu social welfare. 

62. Myanmar Cultural Research Society (MCRS). 

63. Men fellowship, Matupi. 

64. Metta Development Foundation. 

65. Mingalar Foundation. 

66. Minhla Youth Centre. 

67. Mon Region Land Policy Affairs Committee (MRLPAC). 

68. MRJ-Myu Sha Rawt Jat. 

69. Mwetaung Area Development Group. 

70. Myanmar Free Press. 



71. Myanmar Press Freedom Center (MPFC). 

72. Myusha (Kamai). 

73. MATA (Arakan) 

74. MATA (Yangon) 

75. Nyan Lynn Thit Analytica. 

76. Open Development Foundation. 

77. Paung Kuu (ရပါငာ်းက္ ား). 

78. Protection Committee for Myanmar Journalists (PCMJ). 

79. Rakha strength social development organization. 

80. Rakhine Youth New Generation Network. 

81. Shan Women Development Network. 

82. Shan Youth Yangon. 

83. Spectrum. 

84. Summer Shelter Library. 

85. Synergy – Social Harmony Organization. 

86. The Seagull: Human Rights, Peace & Development 

87. Shingnip Legal Aid Organization 

88. Southern Youth Development Organization 

89. SKY-youth, Kyaukphyu 

90. Thint Myat Lo Thu Myar (Peace Seekers and Multiculturalist Movement). 

91. Uakthon Local Social Development Organization. 

92. Waimaw CSO Network (WCN). 

93. We Generation Network. 

94. Women fellowship Matupi. 

95. Yangon Youth Network. 

96. Zomia International Myanmar. 

97. Zomi Student and Youth Organization. 

98. ခ ငာ်းလ ငယ်က္ွနယ်က္်။ 

99. ငဖဲပမိြုံွေ့နယ်ဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

100. စိမ်ားရောငစိ်ို (တံတာားဦား)။ 

101. နမ်က္ ိြုံပေဟိတရဖာငရ်ဒားရှငာ်း။ 

102. နမ်ရှနလီ မှုအဖဲွွေ့အစည်ား။ 

103. ပံိုရတာငပံ်ိုညာတွဲလက္်မ ာား (ဂန ူ့ရ်ဂါ)။ 



104. ပနာ်းပ ိြုံားလက္် (ဗ္နာ်းရမာ်) လ မှုက္ ညီရေားအသငာ်း။ 

105. ပွငူ့ ်ဖျူဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေားအဖဲွွေ့။ 

106. ပ ိြုံားလ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

107. ဗ္နာ်းရမာ်ယ နစ်လ မှုက္ ညီရေားအသငာ်း။ 

108. ဗ္နာ်းရမာ်လ ငယ်က္ွနယ်က္်။ 

109. မငာ်း  ားရတာငသ် လယ်သမာားမ ာား အစိုအဖဲွွေ့။ 

110. မငာ်းလှဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

111. မတ ပီအမ ိြုံားသမီားမ ာားအသငာ်း။ 

112. မနတရလား (YMCA)။ 

113. လွတ်လပ်ရသာအရှုိခ ငာ်းအမ ိြုံားသာားအငအ်ာားစို။ 

114. လွယ်ယန ွ်မ်လ ထိုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားရဖာငရ်ဒားရှငာ်း။ 

115. လီဆ အေပ် က္်လ မှုအဖံွွေ့အစည်ား (LCSO)။ 

116. လ ူ့ရ ာငသ်စ် ဒမိီိုက္ေက္်တစ်အဖဲွွေ့။ 

117. လ ငယ်အဝိိုငာ်းအဝနာ်း (Youth Circle)။ 

118. ဝါားစိမ်ားရတာငက်္ာက္ွယ်ရစာငူ့က်က္ညူ့်ရေားရက္ာ်မတီ (WPWC)။ 

119. သငူ့ ်မတ်သ မ ာား၏ ပငမ်ိားခ မ်ားရေားလမ်ားစဉအဖဲွွေ့(PoPP)။ 

120. အစိမ်ားရောငအ်လငာ်းတနာ်းမ ာားအဆငာ်း (KCWG/TNGL)။ 

121. အလငာ်းဗ္နာ်းရမာ်ရဒသ က္်စံိုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

122. ဥဿံိုလ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားရဖာငရ်ဒားရှငာ်း။ 

123. ဧောဝတီ မစ်အရနာက္် က္်ဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေားအငအ်ာားစို (AWDO)။ 

124. ရဆွသဟာလ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့ (Swe Tha Har Organization)။ 

125. ရတာငသ် လယ်သမာားသမဂဂက္န ူ့ ်လ ပမိြုံ ွေ့နယ်။ 

126. ရပါငာ်းစည်ားအာားမာနဖံွ်ွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

127. ရမာ်ခ ီားရဒသ က္ေငလ် မှုွေ့ ဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေား အမ ိြုံားသမီားအဖဲွွေ့။ 

128. နိိုငင်လံံိုားဆိိုငေ်ာတိိုငာ်းေငာ်းသာားလ ငယ်မ ာားမဟာမိတ်။ 

129. Saytana Shaesaung Youth Organization. 

130. Young Ni Oo Social Development Organization.  

131. Young Ni Oo Women Group. 

132. Muditar Organization. 

133. Paungsee Myittar Organization 

134. Pone Yate Sit Regional Development Organization. 

135. ရက္ ားလက္်ရဒသလ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 



136. Future Star Youth Organization။ 

137. Lin lake Kyal Social Development Organization။ 

138. ဓမမအလငာ်း ယဉရက္ ားလိမမာအဖဲွွေ့။ 

139. က္ရလားသ ငယ်က္ာက္ွယ်ရစာငူ့ရ်ရှာက္်ရေားက္ွနယ်က္်။ 

140. ပ ိြုံားဥယ ာဉပညာရေားအရထာက္်အက္  ပြုံအဖဲွွေ့။ 

141. Sar Phyu Famar Network 

142. Pan Tain Shin Women Rural Development Organization. 

143. စာနာကက္ည် ဖျူ လ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

144. ဂရိုဏာရှင ်နာရေားက္ ညီရေားအဖဲွွေ့။ 

145. Shwe Thinkha Social Development Organization. 

146. Community Association Development. 

147. ေည်ေွယ်ော လ ငယ်ဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

148. Rule of law watch group. 

149. အလိုပ်သမာားဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိ်််ို်ားတက္်ရေားအဖဲွွေ့။ 

150. အလငာ်းရောငလ် မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေား။ 

151. အာားမာနသ်စ် လ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

152. စွမ်ားစိုတည်ရက္ ားလက္်ရဒသဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

153. ရေွှအနာဂတ် လ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

154. အခမဲူ့ပညာရေားဝနရ်ဆာငမ်ှုအဖဲွွေ့။ 

155.  ဖျူစငရ်မတတ ာနာရေားက္ ညီမှုအသငာ်း။ 

156. ရေွှနံ ူ့သာရတာငသ် လယ်သမာားအဖဲွွေ့။ 

157. ဧောပ ိြုံရမ အမ ိြုံားသမီားဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

158. ရတာငသ် လယ်သမာားစိိုက္်ပ ိြုံားရမွား မျူရေားက္ွနယ်က္်။ 

159. ေတနာရောင ်ခည် လ မှုဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

160. ရက္ာငာ်း မတ်နလှံိုားသာားက္ နာ်းမာရေားရစာငူ့ရ်ရှာက္်မှုအဖဲွွေ့။ 

161. ထွနာ်းသစ်စ ရက္ ားလက္်ရဒသဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေားအဖဲွွေ့။ 

162. က္မ်ားရ ခအာားမာန ်ရေလိုပ်သာားဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေားအဖဲွွေ့။ 

163.  မစ်မဧောဝတီ အဖဲွွေ့။ 

164. အလငာ်းတံခါားအဖဲွွေ့။ 

165. Hope For Children အဖဲွွေ့။ 

166. အနာဂတ်အလငာ်းသစ်အဖဲွွေ့။ 

167. ရစတနာရှင ်လ မှုက္ ညီရေားအဖဲွွေ့။ 



168. Child Care Foundation ( မဝတီပမိြုံွေ့နယ်) 

169. F&J (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

170. FHS (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

171. Hsar Du Wor CBO (ဆာဒ ရဝေါ်CBO) (သံရတာငက်က္ီားပမိြုံ ွေ့နယ်) 

172. Hsara Baw CBO (ဆာက္ရပေါ် CBO) (သံရတာငက်က္ီားပမိြုံ ွေ့နယ်) 

173. Hsar Mu Htaw (လ မှုအရထာက္်အက္  ပြုံအဖဲွွေ့) (သံရတာငက်က္ီားပမိြုံ ွေ့နယ်) 

174. KAG (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

175. KESAN (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

176. KOG (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

177. KSWN (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

178. KYO (ကက္ာအငာ်းဆိတ်ကက္ီားပမိြုံ ွေ့နယ်) 

179. Lu Mu Htar CBO (လ မ ထာ CBO) (သံရတာငက်က္ီားပမိြုံ ွေ့နယ်) 

180. ရှမ်ား ပည်နယ်က္ခ ငစ်ာရပနငှ်ူ့ယဉရက္ ားမှုအဖဲွွေ့ 

181. က္ေငလ် ငယ်အဖဲွွေ့(ဖာပွနပ်မိြုံ ွေ့နယ်) 

182. ဂရိုဏာရဖာငရ်ဒားရှငာ်း (ရက္ာူ့က္ေိတ်ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

183. စိမ်ားလနာ်းမ ိြုံားဆက္် (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

184. မွနစ်ာရပနငှူ့ယ်ဉရက္ ားမှုအဖဲွွေ့ (ရက္ာူ့က္ေိတ်ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

185. မိက္ေငလ် ငယ် (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

186. လွတ်လပ်ရသာလ ူ့ရ ာင ်(ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

187. လှုိငာ်း ဲွွေ့လ ငယ်က္ွနယ်က္ ်

188. ဝငာ်းဒေယ်ရက္ ားေွာလ မှုရေားအဖဲွွေ့ (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

189. သံလွငက်္ွနယ်က္် (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

190. သစစာဂိုဏ်က္ွနယ်က္် 

191. သီွား CSO (ရက္ာူ့က္ေိတ်ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

192. အမ ိြုံားသမီားစွမ်ားရဆာင်ေည် မငူ့တ်ငရ်ေား (ရက္ာူ့က္ေိတ်ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

193. အမ ိြုံားသမီားစွမ်ားရဆာင်ေည် မြှငူ့တ်ငရ်ေား (ရက္ာူ့က္ေိတ်ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

194. အာားသစ်ရောင ်ခည် (လှုိငာ်း ဲွွေ့ ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

195. အရ ခခံဥပရဒက္ွနယ်က္် (ဖာားအံပမိြုံ ွေ့နယ်) 

196. ရထာ်မဲပါ CSO (လှုိငာ်း ဲွွေ့ ပမိြုံ ွေ့နယ်) 

197. မ စဲက္မ်ား  က္်စံို ဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေား အသငာ်း 

198. ေခိိုငအ်မ ိြုံားသာားက္ွနေ်က္် (ရလားရတာင)် 

199. အမ်ားပမိြုံွေ့နယ် ပိိုက္်လိိုငာ်းရေားော ရစာငူ့က်က္ညူ့် လှုပ်ရှာားရေား အဖဲွွေ့ 



200. ေခိိုင ်အမ ိြုံားသမီား သမဂဂ 

201. ေမ်ားပဗဲ္ပမိြုံ ွေ့နယ် ဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေား အဖဲွွေ့။ 

202. ရတာငက်္ိုတ် PSC 

203. သံတွဲ ဖံွွေ့ ပဖိြုံားတိိုားတက္်ရေား အသငာ်း 

204. ေခိိုငလ် မှုက္ွနေ်က္် (ရ မပံို) 

205. ေက္ခအာားမာန ်အဖဲွွေ့ 

206. မရဒားက္ျွနာ်း လ ငယ် ဖံွွေ့ ပဖိြုံားရေား အသငာ်း 

207. ေခိိုင ်ပည်နယ် မသနစွ်မ်ားသ မ ာား အစည်ားအရံိုား 

208.   ားသီားရတာင ်လ ငယ် က္ွနေ်က္ ်

209. ေခိိုငလ် ငယ်မ ိြုံားဆက္်သစ် 

210. လ ငယ်အာားမာနအ်ဖဲွွေ့ 

211. ရက္ ာက္် ဖျူအထ ားစီားပွါားရေားဇံ်ိုရစာင်ူ့ကက္ည်ူ့ရေားအဖဲွွေ့ 

212. ရဗ္ဒါ လ မှုဖံွ ဖ်််ိ်ားရေား အဖဲွွေ့ 

213. အိိုားရဝ ပညာဒါန 

214. ပနာ်းသီကက္ိြုံား LGBT အဖဲွွေ့ 

215. ခရိိုင ်မစ်ဖ ာားဧောသ ာဝပတ်ဝနာ်းက္ ငထိ်နာ်းသိမ်ားရေား 

216. ရှစ်ရလားလံိုားရသွားသစ် (မိိုားညြှငာ်း) 

217. ရလ ဖတ်သ မ ာားက္ ညီရစာင်ူ့ရောက္်ရေားအသငာ်း- မနမ်ာ 

 

 

 


