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                    March 28, 2020 
 
Disregard to human rights, dignity, democratic values and justice will hurt us to the core. 
 
1. The world we live in has tremendously changed in a short time. The whole nation is locked 
down. Each state is locked down to bar exit and entry. Borders are closed. shelter at home 
ordered. 
 
2. The uncertainty and the impending dangers caused great worry for the citizen. 
3. In facing the upcoming disaster, consideration should be prioritized based on the values of 
human dignity, human rights, justice and democracy. It should be noted that majority of the 
people are already hard pressed under the yoke of bad systems.  
 
4. A real sense of security would not be obtained if the solution neglected the needs of the 
citizen from the conflict ridden areas who faced  internet closure and no access to timely 
information, citizen living under the squalid and precarious situation in IDP camps, citizen 
who are imprisoned due to their activism on civil and human rights, citizen who fled from the 
neighboring countries to avoid lock down  who are also the sole bread winner of their family, 
citizen who lost their jobs due to the impacts of the pandemic, workers from different walk 
of lives, health care professionals who will battle without proper protection, woman who will 
face decreased income and increased domestic violence, children, and old pensioners. 
 
5. People expect decisive actions from the government in emergency situations. International 
examples showed us the far reaching power of government during state of emergency, and 
how it could impacts positively and negatively.    
 
6. we are worried that the unchecked power during the time of emergency and its utilization 
sometime eroded the human dignity and democratic values, while alluding more control to 
those who control political and economic power. This was exacerbated by the realities of the 
country whose control was ceded to only a handful of elites.   
 
7. we would like to caution that any solution with no regard to values on human rights, human 
dignity, democracy and justice will not only amplify the current suffering but seriously hamper 
the future recovery efforts.  
 
8. We, as a civic community, had faced the prolonged armed conflicts that wrecked countless 
lives, hunger and famines caused by the natural disaster with values based on human rights, 
human dignity, democracy and justice. Referring and calling back those experience and 
putting into practices may strengthen our core.  
 
9. Lessons are abound that any intervention measure that infringe the rights of the person 
with suspects for virus will be futile, and worse will stifle the measures to overcome the 
pandemic should the suspects are treated as dangerous people and discriminated. Only with 



the measures that recognized the fundamental of human rights and human dignity will 
prevail, the measures which discriminate the suspects will only worsen the situation.  
 
10. We, the civil society organizations, will join by cultivating social solidarity in holding the 
values of rights, dignity, democracy, and justice to overcome the COVID-19 disaster. 
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Endorsing CSOs 
 
1. 3Dimension Community Development Group. 
2. Action and Learning Community (ALC). 

3. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (စစ်က ိုင််းတ ိုင််း). 

4. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (ပဲခ ်းတ ိုင််း). 

5. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (မကက ်းတ ိုင််း). 

6. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (မန္တက ်းတ ိုင််း). 

7. Action Group for Farmers Affair (AGFA) (ဧရာဝတီတ ိုင််း). 

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 (မ ို်းကမာက်). 

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 အဖ ဲွဲ့ 

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 (ကပေါင််းက ်း). 

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. ချင််း  ငယ်က နယ်က်။ 

99. ငဖဲမမ  ွဲ့နယ်ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

100. စ မ််းကရာငစ် ို (တ တာ်းဦ်း)။ 

101. နမ်ကျ  ပရဟ တကဖာငက် ်းရှင််း။ 

102. နမ်ရှန ီ မှုအဖ ဲွဲ့အစည််း။ 

103. ပ ိုကတာငပ် ိုညာတ ဲ က်မျာ်း (ဂန  က်ဂေါ)။ 

104. ပန််းပျ  ်း က် (ဗန််းကမာ်)   မှုက ညီကရ်းအသင််း။ 

105. ပ င ဖ်ဖြူဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

106. ပျ  ်း  မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

107. ဗန််းကမာ်ယ နစ်  မှုက ညီကရ်းအသင််း။ 

108. ဗန််းကမာ်  ငယ်က နယ်က်။ 

109. မင််းဘ ်းကတာငသ်  ယ်သမာ်းမျာ်း အစိုအဖ ဲွဲ့။ 

110. မင််း ှဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

111. မတ ပီအမျ  ်းသမီ်းမျာ်းအသင််း။ 

112. မန္တက ်း (YMCA)။ 

113.   တ် ပ်ကသာအရှု  ချင််းအမျ  ်းသာ်းအငအ်ာ်းစို။ 

114.   ယ်ယနဘ် မ်  ထိုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းကဖာငက် ်းရှင််း။ 



115.  ီဆ အရပ်ဘက်  မှုအဖ  ွဲ့အစည််း (LCSO)။ 

116.    ကဘာငသ်စ်  မီ ိုကရက်တစ်အဖ ဲွဲ့။ 

117.   ငယ်အဝ ိုင််းအဝန််း (Youth Circle)။ 

118. ဝေါ်းစ မ််းကတာငက်ာက ယ်ကစာင က်ကည ်ကရ်းကကာ်မတီ (WPWC)။ 

119. သင ဖ်မတ်သ မျာ်း၏ မင မ််းချမ််းကရ်း မ််းစဉ်အဖ ဲွဲ့(PoPP)။ 

120. အစ မ််းကရာငအ် င််းတန််းမျာ်းအဆင််း (KCWG/TNGL)။ 

121. အ င််းဗန််းကမာ်က သဘက်စ ိုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

122. ဥဿ ို  မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းကဖာငက် ်းရငှ််း။ 

123. ဧရာဝတီဖမစ်အကနာက်ဘက်ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်းအငအ်ာ်းစို (AWDO)။ 

124. ကဆ သဟာ  မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့ (Swe Tha Har Organization)။ 

125. ကတာငသ်  ယ်သမာ်းသမဂဂကန  ဘ်  မမ  ွဲ့နယ်။ 

126. ကပေါင််းစည််းအာ်းမာနဖ်  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

127. ကမာ်ချီ်းက သ ကရင ် မှုွဲ့ ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်း အမျ  ်းသမီ်းအဖ ဲွဲ့။ 

128. န္ ိုငင်   ို်းဆ ိုငရ်ာတ ိုင််းရင််းသာ်း  ငယ်မျာ်းမဟာမ တ်။ 

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. ကကျ်း က်က သ  မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

136. Future Star Youth Organization။ 

137. Lin lake Kyal Social Development Organization။ 

138. ဓမမအ င််း ယဉ်ကကျ်း  မမာအဖ ဲွဲ့။ 

139. ကက ်းသ ငယ်ကာက ယ်ကစာင က်ရှာက်ကရ်းက နယ်က်။ 

140. ပျ  ်းဥယျာဉ်ပညာကရ်းအကထာက်အက ဖပ အဖ ဲွဲ့။ 

141. Sar Phyu Famar Network 
142. Pan Tain Shin Women Rural Development Organization. 

143. စာနာကကည်ဖဖြူ   မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

144. ဂရိုဏာရှင ်နာကရ်းက ညီကရ်းအဖ ဲွဲ့။    

145. Shwe Thinkha Social Development Organization. 
146. Community Association Development. 

147. ရည်ရ ယ်ရာ   ငယ်ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

148. Rule of law watch group. 

149. အ ိုပ်သမာ်းဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ််် ို််းတက်ကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 



150. အ င််းကရာင ် မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်း။ 

151. အာ်းမာနသ်စ်   မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

152. စ မ််းစိုတည်ကကျ်း က်က သဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

153. ကရွှေအနာဂတ်   မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

154. အခမဲ ပညာကရ်းဝနက်ဆာငမ်ှုအဖ ဲွဲ့။ 

155. ဖဖြူစငက်မတတ ာနာကရ်းက ညီမှုအသင််း။ 

156. ကရွှေန  သာကတာငသ်  ယ်သမာ်းအဖ ဲွဲ့။ 

157. ဧရာပျ  ကမ အမျ  ်းသမီ်းဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

158. ကတာငသ်  ယ်သမာ်းစ ိုက်ပျ  ်းကမ ်းဖမြူကရ်းက နယ်က်။ 

159. ရတနာကရာငဖ်ခည်   မှုဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

160. ကကာင််းဖမတ်န္ ှ ို်းသာ်းကျန််းမာကရ်းကစာင က်ရှာက်မှုအဖ ဲွဲ့။ 

161. ထ န််းသစ်စ ကကျ်း က်က သဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

162. ကမ််းကဖခအာ်းမာန ်ကရ ိုပ်သာ်းဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

163. ဖမစ်မဧရာဝတီ အဖ ဲွဲ့။ 

164. အ င််းတ ခေါ်းအဖ ဲွဲ့။ 

165. Hope For Children အဖ ဲွဲ့။ 

166. အနာဂတ်အ င််းသစ်အဖ ဲွဲ့။ 

167. ကစတနာရှင ်  မှုက ညီကရ်းအဖ ဲွဲ့။ 

168. Child Care Foundation (ဖမဝတီမမ  ွဲ့နယ်) 

169. F&J (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

170. FHS (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

171. Hsar Du Wor CBO (ဆာ  ကဝေါ်CBO) (သ ကတာငက်ကီ်းမမ  ွဲ့နယ်) 

172. Hsara Baw CBO (ဆာကကပေါ် CBO) (သ ကတာငက်ကီ်းမမ  ွဲ့နယ်) 

173. Hsar Mu Htaw (  မှုအကထာက်အက ဖပ အဖ ဲွဲ့) (သ ကတာငက်ကီ်းမမ  ွဲ့နယ်) 

174. KAG (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

175. KESAN (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

176. KOG (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

177. KSWN (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

178. KYO (ကကာအင််းဆ တ်ကကီ်းမမ  ွဲ့နယ်) 

179. Lu Mu Htar CBO (  မ ထာ CBO) (သ ကတာငက်ကီ်းမမ  ွဲ့နယ်) 

180. ရှမ််းဖပည်နယ်ကချငစ်ာကပန္ငှ် ယဉ်ကကျ်းမှုအဖ ဲွဲ့ 



181. ကရင ် ငယ်အဖ ဲွဲ့(ဖာပ နမ်မ  ွဲ့နယ်) 

182. ဂရိုဏာကဖာငက် ်းရှင််း (ကကာ ကရ တ်မမ  ွဲ့နယ်) 

183. စ မ််း န််းမျ  ်းဆက် (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

184. မ နစ်ာကပန္ငှ ယ်ဉ်ကကျ်းမှုအဖ ဲွဲ့ (ကကာ ကရ တ်မမ  ွဲ့နယ်) 

185. မ ကရင ် ငယ် (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

186.   တ် ပ်ကသာ   ကဘာင ်(ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

187.  ှု င််းဘ ဲွဲ့  ငယ်က နယ်က် 

188. ဝင််း ရယ်ကကျ်းရ ာ  မှုကရ်းအဖ ဲွဲ့ (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

189. သ   ငက် နယ်က် (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

190. သစစာဂိုဏက် နယ်က် 

191. သ ီ်း CSO (ကကာ ကရ တ်မမ  ွဲ့နယ်) 

192. အမျ  ်းသမီ်းစ မ််းကဆာငရ်ည်ဖမင တ်ငက်ရ်း (ကကာ ကရ တ်မမ  ွဲ့နယ်) 

193. အမျ  ်းသမီ်းစ မ််းကဆာငရ်ည်ဖမြှင တ်ငက်ရ်း (ကကာ ကရ တ်မမ  ွဲ့နယ်) 

194. အာ်းသစ်ကရာငဖ်ခည် ( ှု င််းဘ ဲွဲ့ မမ  ွဲ့နယ်) 

195. အကဖခခ ဥပက က နယ်က် (ဖာ်းအ မမ  ွဲ့နယ်) 

196. ကထာ်မဲပေါ CSO ( ှု င််းဘ ဲွဲ့ မမ  ွဲ့နယ်) 

197. မ စဲကမ််း ဘက်စ ို ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်း အသင််း 

198. ရခ ိုငအ်မျ  ်းသာ်းက နရ်က် (က ်းကတာင)် 

199. အမ််းမမ  ွဲ့နယ် ပ ိုက်  ိုင််းကရ်းရာ ကစာင က်ကည ်  ှုပ်ရှာ်းကရ်း အဖ ဲွဲ့ 

200. ရခ ိုင ်အမျ  ်းသမီ်း သမဂဂ 

201. ရမ််းမဗဲမမ  ွဲ့နယ် ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်း အဖ ဲွဲ့။ 

202. ကတာငက်ိုတ် PSC 

203. သ တ ဲ ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်း အသင််း 

204. ရခ ိုင ် မှုက နရ်က် (ကဖမပ ို) 

205. ရကခအာ်းမာန ်အဖ ဲွဲ့ 

206. မက ်းကျွန််း   ငယ် ဖ  ွဲ့ မဖ  ်းကရ်း အသင််း 

207. ရခ ိုငဖ်ပည်နယ် မသနစ် မ််းသ မျာ်း အစည််းအရ ို်း 

208. ဘ ်းသီ်းကတာင ်  ငယ် က နရ်က် 

209. ရခ ိုင ် ငယ်မျ  ်းဆက်သစ်    

210.   ငယ်အာ်းမာနအ်ဖ ဲွဲ့ 

211. ကကျာက်ဖဖြူအထ ်းစီ်းပ ေါ်းကရ်းဇ ်ိုကစာင် ကကည် ကရ်းအဖ ဲွဲ့ 



212. ကဗ ေါ   မှုဖ  မဖ  ်းကရ်း အဖ ဲွဲ့ 

213. အ ို်းကဝ ပညာ ေါန 

214. ပန််းသီကက  ်း LGBT အဖ ဲွဲ့ 

215. ခရ ိုငဖ်မစ်ဖျာ်းဧရာသဘာဝပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းကရ်း 

216. ရှစ်က ်း  ို်းကသ ်းသစ် (မ ို်းညြှင််း) 

217. က ဖဖတ်သ မျာ်းက ညီကစာင် ကရာက်ကရ်းအသင််း-ဖမနမ်ာ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


