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ကချင်ြြည်နယ်နှင်ဴ ရှမ်ဵ ြြညန်ယ်ေြမာက်ြိုင်ဵရိှ ကုိဵနှစ်တာ ကကာြမင်ဴပြီဵြြစ်ေော စစ်ြွ၊ဲ 

ေနရြ်စွန့်ခွာစစ်ေေဵတိမ်ဵေရှာင်ေစမှု၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေြာက်မှု၊ ကုိဗစ်-၁၉ ကြ်ေရာဂါနှင်ဴ 

လူောဵမျာဵ၏ ထိခိုက်နာကျင်မှုမျာဵ  

ြမန်မာ (၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့)  

 

ြမနမ်ာဴတပ်မေတာ်နှငဴ် ကချင်လွတ်လပ်ေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ (KIO) အပါအဝင် တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင် 

ေတာ်လှန်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵအကကာဵ                      ြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ လက်နကကုိ်င်ပဋိပက္ခမျာဵ1သည် 

ယေန့တွင် ၁၀နှစ ် တာကကာြမငဴ်ေသာ ကာလတစ်ခသ့ုိုေရာက်ရှိခဲဴပပီ ြဖစ်ပါသည်။ ယင်ဵလက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခ 

ေကကာင်ဴ ကချင် ြပည်နယ် နှငဴ် ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်ဵေဒသရိှ လူေပါင်ဵ ၁၂၀,၀၀၀ ေကျာ်တ့ုိသည် 

စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵေပါင်ဵ ၁၇၀ ေကျာ် တွင်ေနရပ်စွန့ခ်ွာစစ်ေဘဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရပပီဵ ြပည်သူမျာဵဆင်ဵရဲဒုက္ခ 

ကကီဵစွာခဳေနရကာ ၎င်ဵတို့၏ အေြခခဳအကျဆဳုဵ အခွငဴ်အေရဵမျာဵရရိှမုကကိပုင် တာဵဆီဵပတ်ိပင်ခဳေနရပါသည်။  

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖဲွ့ (JST)2သည် စစ်ေဘဵသင်ဴြပည်သူမျာဵနှင်ဴ အတူတကွလုိကပ်ါ၍ လုိအပ်ေသာ လူသာဵချင်ဵ 

စာနာ ေထာက်ထာဵမုကဆုိင်ရာ ေထာက်ပဴဳမုကမျာဵနှင်ဴ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မုကမျာဵရရိှေစရန် တစ်စိက်ုမတ်မတ် 

ကကိုဵပမ်ဵ လျှက်ရိှပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို ့ JST နှင်ဴအတူ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆုိင်ရာ အေထာက်အပဴဳမျာဵ 

ပဴဳပုိဵနိုင်ရန် ကူညီေပဵခဴဲသူအာဵလဳုဵကိလုည်ဵ  JST မှာ ေကျဵဇူဵအထူဵတင်ရှိေကကာင်ဵေဖာ်ြပလုိပါသည်။  

ယေန့တွင် တစ်ေကျာဴြပန်စစ်ပဲွမျာဵြဖစ်ပွာဵေနြခင်ဵ (၉) နှစ်ြပညဴ်ခဲဴပပီြဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ကျွန်ုပ်တ့ုိ JST သည် စစ်ေဘဵ 

ဒဏကုိ် ခဳစာဵေနကကရေသာ ြပည်သူမျာဵနှငဴ်အတူ အထူဵစိုဵရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပါသည်။ စစ်ေဘဵသင်ဴြပည်သူမျာဵ၏ 

စိုဵရိမ်မုက၊ လုိအပ်ချက်နှငဴ် အခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ကျဉ်ဵေပဵနုိင်ရန် 

အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမ ှ သဳဓိဌာန်ချမတ်ှ၍ ဝိုင်ဵဝန်ဵ  ကကိုဵပမ်ဵေပဵေစလုိပပီဵ ြပည်တွင်ဵေနရပ်စွန့ခ်ွာ စစ်ေဘဵတိမ်ဵ 

ေရှာင်သမူျာဵ (IDP)နှငဴ် လက်နက်ကိငု် ပဋိပက္ခဒဏ်ကို ခါဵစည်ဵခဳေနရသည်ဴ ြပည်သူမျာဵ၏ လူ့အခွငဴ်အေရဵနှင်ဴ 

ဂုဏ်သိက္ခာကိ ုအခိုင်အမာကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵရန် ေတာင်ဵဆုိလုိပါသည်။  

                                                      
1ြမန်မာဴတပ်မေတာ်နှငဴ် ကချင်လွတ်လပ်ေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ/ တပ်ဖွဲ့ (KIO/KIA)အကကာဵ (၁၇) နှစ်ကကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထာဵခဴဲပပီဵမှ ၂၀၁၁ 
ခုနှစ် ဇွန်လဆန်ဵတွင် ြပန်လည်ြဖစ်ပွာဵေသာ လက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခ 
2 JST သည် ကချင်နှငဴ်ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵေကကာငဴ် စစ်ေဘဵ တိမ်ဵေရှာင်ေနသူမျာဵအတွက် လူသာဵချင်ဵ 
စာနာေထာက်ထာဵမုကလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဗျူဟာတကျ စဳချနိ်စဳနုကန်ဵမျာဵကို လိုက်နာကာ လုပ်ေဆာင်ေနေသာ ေဒသခဳအဖွဲ့အစည်ဵ ၁၀ ဖွဲ့ ြဖင်ဴ 
ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အဖဲွ့ြဖစ်သည်။ JST သည် ရုကပ်ေထွဵေသာ အခင်ဵအကျင်ဵတွင် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုက အကူအညီမျာဵကိ ုတစုိက် 
မတ်မတ်ပဳဴပိုဵေနသည်ဴအြပင် နိုင်ငဳတကာ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ အဝန်ဵအဝုိင်ဵတွင် အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵခဳရေသာ အဖဲွ့ 
တစ်ဖွဲ့ ြဖစ်သည်။ 
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ေနရပ်စနွ့်ခာွစစ်ေဘဵတိမ်ဵေရှာင်ြခင်ဵ (၉) နှစ်တာကကာြမငဴ်လာသည်ဴနငှဴ်အမျှ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသည်   

ဂုဏ်သိက္ခာရှိေသာဘဝ အေြခအေနမျာဵနှငဴ် ေဝဵကွာလျက်ရိှသည်။ ကကပ်တည်ဵေသာလူေနေဆာင်မျာဵ၊ တစ်ကိယ်ု 

ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ လုိအပ်ချက်မျာဵ၊ လက်လှမ်ဵမရီန်ခက်ခေဲသာ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ပညာေရဵ ဝန်ေဆာင်မုကမျာဵ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆုိင်ရာ အခွငဴ်အလမ်ဵအခက်အခဲမျာဵတ့ုိက စစ်ေဘဵေရှာင် ြပည်သူမျာဵ၏ ဘဝကုိ ပုိမုိ 

ခက်ခဲေစပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ကျာဵမအေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မုကမျာဵ၊ အိမ်တွင်ဵအကကမ်ဵဖက်မုကမျာဵ အစရိှသညဴ ် လူမုက 

ဝန်ဵ ကျင်ယိုယွင်ဵပျက်စီဵမုကမျာဵရိှလာသည်သာမက ေမျှာ်လငဴ်ချက်မျာဵေပျာက်ဆဳုဵကာ မူမမှန်သညဴ ် အြပုအမူမျာဵ 

မျာဵြပာဵလာပါသည်။  

 

တစ်ချနိ်တည်ဵမာှပင် အစိုဵရ၏ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵစီမဳခန့ခ်ွမဲုက ဥပေဒအာဵြဖင်ဴ စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵ 

စွန ့်ခွာခဲဴသညဴ် ေနရင်ဵရပ်ရွာေဒသမျာဵ၌ အကကီဵအကျယ်ေြမယာသိမ်ဵမုကမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှိရာ ေြမယာရပိင်ုခငွဴ် 

အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဆဳုဵရုကဳဵမုကဒဏ်ကို စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵ အလူဵအလဲခေဳနကကရသည်။  

ဤသ့ုိခက်ခလွဲန်ဵချနိ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေဘဵကုိ ထပ်မဳရင်ဆုိင်ေနရြခင်ဵေကကာငဴ် စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵ 

နှင်ဴ အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ (ထုိင်ဵနှငဴ် ဘဂေလာဵေဒဴရှ)်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်ဵ မျာဵတွင် ေနထုိင်ေနကကရသူမျာဵအတွက် 

လွန်စာွ စိုဵရိမ်ပူပန်မိပါသည်။ စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵသည် ကျပ်တည်ဵေသာ လူေနေဆာင်မျာဵတွင် ေနထုိင်ကက 

ရပပီဵ ရသင်ဴရထုိင်ေသာ ဝနေ်ဆာင်မုကမျာဵမရကကသည်ဴအြပင် လူခွဲေနြခင်ဵ၊ တစ်ကိယ်ုရည်သန့်ရှင်ဵမုကေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

အစရိှသည်တ့ုိ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ခက်ခေဲသာ အခင်ဵအကျင်ဵတွင် ေနရြခင်ဵေကကာင်ဴ ဤကပ်ေဘဵကာလတွင် 

ထိခိုက်နာကျင်လွယ်သူမျာဵလည်ဵ ြဖစက်ကသည်။ ထ့ုိအြပင် အသွာဵအလာကန့်သတ်ခရဳြခင်ဵေကကာင်ဴ အသက်ေမွဵ 

ဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆဳုဵရုကဳဵြခင်ဵ၊ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆုိင်ရာ အေထာက်အပဴဳမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာ 

ြခင်ဵေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိသည် စခန်ဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါ ပျ ဳ့နှဳ့မည်ကုိစိုဵရိမရ်သကဲဴသ့ုိ စာဵနပရ်ိက္ခာြပတ်လတ်မည်ကုိ 

လည်ဵစုိဵရိမ်ေနကကရပါသည်။  

 

ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေဘဵကာလတွင် ြမနမ်ာဴတပ်မေတာ်သည် နိုင်ငဳအဝှမ်ဵရိှ ၎င်ဵတို့၏ စစ်ေရဵလုကပ်ရှာဵမုကမျာဵကို 

ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့ထိ ထပ်မဳတိုဵြမင်ဴ ရပ်ဆုိင်ဵလုိက်ေကကာင်ဵကုိ ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် ေကကြငာခဲဴပါသည်။ 

သ့ုိေသာ် ထုိကဲဴသ့ုိ စစ်ေရဵလုကပ်ရှာဵြခင်ဵ ရပ်ဆုိင်ဵမုကတွင် ပဋိပက္ခမျာဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်နှငဴ ် ချင်ဵ 

ြပည်နယ် မပါဝငခ်ဲပဴါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ JST သည် ရခိုင်နှငဴ ် ချင်ဵြပည်နည်အတွင်ဵရိှ ပဋိပက္ခမျာဵေကကာင်ဴ ေနရပ်စွန့ခ်ွာ 

စစ်ေဘဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရေသာ ြပည်သူ ၁၆၀,၀၀၀ ေကျာ်ရှိပပီဵ ထိခိုက်ေသဆဳုဵမုကမျာဵရှိေနသည်ဴအတွက် မျာဵစွာ 

စိုဵရိမ်မိပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ကိုဗစ-်၁၉ ကပ်ေဘဵကာလအတွင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အစိုဵရ၏ IDP စခန်ဵမျာဵ 

ပိတ်သိမ်ဵနိုင်ရန်မဟာဗျူဟာစီမဳချက်ကလည်ဵ  IDP မျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ အာမခဳချက်မေပဵနုိင်ေသာ 

အတင်ဵအကကပ် ေနရပ်ြပန်ေစြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ေနရာချထာဵြခင်ဵဆုိင်ရာ ပခိမ်ဵေြခာက်မုကမျာဵကို ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။  
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အေရဵေြါ်ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵ -  

 

ဤကဲဴသ့ုိ ဆုိဵဝါဵသညဴ ်အေြခအေနအရပ်ရပက်ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵကာ ကျွန်ုပ်တ့ုိ JST အေနြဖင်ဴ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင်ဴ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵကုိ ေလဵစာဵကတိကဝတ်ြပုေသာသူမျာဵအာဵလဳုဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ဝိုင်ဵဝန်ဵကူညီေပဵကကပါရန် 

အေရတကကီဵ ေမတ္တာရပ်ခဳလုိပါသည်။  

 

တစ်နိုင်ငဳလဳုဵတွင်စစ်ြဲွမျာဵချက်ြခင်ဵရြ်တန့်ေြဵရန် - လက်နက်ကိငု်တပ်ဖဲွ့မျာအေနြဖငဴ် စစ်ဆင်ေရဵလုကပ်ရှာဵမုကမျာဵ 

နှင်ဴ စစ်မက် ြပုြခင်ဵမျာဵကုိ ချက်ချင်ဵရပ်တန့်ေပဵရန်နှင်ဴ လူသာဵချင်စာနာေထာက်ထာဵမုကဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ လူ့အခွင်ဴ 

အေရဵ ဥပေဒမျာဵကုိ ေလဵစာဵလုိကန်ာပပီဵ  ြပည်သူမျာဵကို အြပည်ဴအဝ အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵအလ့ုိဌာ အာမခဳ 

ချက်ေပဵရန် ြဖစသ်ည်။ ကုိဗစ်-၁၉ သည် ြမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ကွဲြပာဵေသာ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵမျာဵ အကကာဵ 

အြပန်အလှန်ေလဵစာဵမုကနှငဴ် တရာဵမျှတမုကေပါ်အေြခခဳေသာ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵမုကကို ြပန်လည်လုပ်ေဆာင် 

နိုင်ရန် အခွင်ဴအေရဵတစ်ရပြ်ဖစ်ရပါမည်။  

IDP မျာဵ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေြဵရန် - IDP မျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကုိ ေလဵစာဵ 

ရပါမည်။ ြမနမ်ာအစုိဵရမ ှ လက်ရိှချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မညဴ်  IDP စခန်ဵမျာဵ ပိတ်သိမ်ဵရန်မဟာဗျူဟာ 

စီမဳချက်အာဵ ချက်ချင်ဵရပ်သငဴ်ပါသည်။  IDP မျာဵနှင်ဴ ပဋိပက္ခဒဏ်ခရဳသမူျာဵအာဵလဳုဵ၏ အခွငဴ်အေရဵကုိ 

အသိအမှတ်ြပုသည်ဴ နိုင်ငဳတကာလူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုက ဥပေဒ၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵဥပေဒ စဳချနိ်စဳနုကန်ဵ မျာဵ၊ 

ေရရှည်တဳဴတည်ဴေသာေြဖရှင်ဵချက် စဳချနိ်စဳနုကန်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီေသာ ေနရပ်ြပန်ေရဵနှင်ဴ ြပနလ်ည်ေနရာ ချထာဵေရဵ 

မဟာဗျူဟာစီမဳချက်မျ ိုဵကုိသာ အေကာင် အထည်ေဖာ်သင်ဴပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ IDP မျာဵ၏ ေနရင်ဵ ရပ်ရွာမျာဵတွင် 

ေြမယာမျာဵကုိ ပဳုစမဳျ ိုဵစဳုြဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵမုကမျာဵကို ရပ်တန့်ပစ်ရမည်။ ထ့ုိအြပင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ေနရင်ဵ ရပ်ရွာေဒသရိှ 

အိုဵအိမ်၊ ေြမယာနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာဆုိင်ရာ ရပိင်ုခငွဴ်မျာဵကုိ ြပန်လည်ရပုိင်ခွငဴ်ရိှေကကာင်ဵ ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရမည်။  

လူောဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေရဵအကူအညီမျာဵရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ေြဵရန ် - ြမနမ်ာနိုင်ငဳအစိုဵရနှငဴ် ြမနမ်ာဴ 

တပ်မေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ မီှတင်ဵေနထုိင်လျက်ရှိသည်ဴ နိုင်ငဳသာဵ 

မျာဵအာဵလဳုဵ အထူဵသြဖင်ဴ IDP မျာဵ၏ နိုင်ငဳသာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵကုိ အြပည်ဴအဝ တာဝန်ယူတာဝန်ခေဳပဵရန် 

လုိအပ်သည်။ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေရဵနှငဴ်  ကိုဗစ-်၁၉ ဆုိင်ရာ အကူအညီမျာဵကုိ အချနိ်နှင်ဴတေြပဵ 

ညီပဴဳပုိဵကူညီနိငု်ေစရန်အတွက် နိုင်ငဳတကာလူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဥပေဒကုိ အြပည်ဴအဝလုိကန်ာ မုကရှိရန် 

ထိန်ဵေကျာင်ဵေပဵရမည်။  

လူောဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုလုြ်ငန်ဵမျာဵလုြ်ေဆာင်ေနေော ေဒေခဳအြဲွ့အစည်ဵ၊ လူြုဂ္ဂိုလ်မျာဵကုိ ေလဵစာဵ 

ရန ်- အလှူရှင်မျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ အန်ဂျအီိုမျာဵအပါအဝင် နိုင်ငဳတကာ  အသုိင်ဵအဝန်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵသည် “Grand Bargain”  တွင်ကတိကဝတ်ြပုခဲဴေသာ “ေဒသခဳအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ အခန်ဵက ကို 

အသိအမှတ်ြပုေထာက်ခြဳခင်ဵ- Humanitarian Localization” အာဵြဖင်ဴ ၂၀၂၀ ခုနစှ်မကုန်ခင် တွင် နိုင်ငဳတကာ 
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လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေရဵဆုိင်ရာ ရဳပုဳေငွ၏ ၂၅ ရာခုိင်နုကန်ဵ ကိ ု ေဒသခဳအဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵကို 

တုိကရ်ိုကပဴဳ်ပုိဵြခင်ဵ၊ ေဒသခဳအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအတွက် ရဳပုဳေငွမျာဵတုိဵြမင်ဴလျာထာဵြခင်ဵနှင်ဴ စီမဳကိန်ဵ  သက်တမ်ဵမျာဵ 

တုိဵြမငဴ်ေပဵြခင်ဵကိ ု လုိကန်ာလုပ်ေဆာင်သင်ဴသည်။ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆုိင်ရာ ပဴဳပုိဵမုကမျာဵကို 

ထိေရာက်စွာပဴဳပုိဵလုပ်ေဆာင်သာွဵနိုင်ရန် ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉအ်ဖဲွ့ (Joint Strategy Team)၊ ရှမ်ဵ ြပည်နယ် 

(ေြမာက်ပုိင်ဵ) လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖဲွ့ (Humanitarian Strategy Team-

Northern Shan State)၊ Arakan Humanitarian Coordination Team (AHCT), Karenni Refugee Return 

and Resettlement Working Group (KnRRRWG)၊ ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵမဏိ္ဍုင် (Local Resource Center) ကဲဴသ့ုိေသာ 

ေဒသခဳအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ စုေပါင်ဵကွန်ယက်မျာဵကုိ အာဵေပဵေထာက်ခသဳင်ဴသည်။  

 

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖဲွ့ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့ 

  

 

ဆက်သွယ်ရန် -  

 

ဦဵဂွမ်ရှာေအာင်  

အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

                          (JST) 

 

လက်ကိုင်ဖုန်ဵ - +95 95192913 ၊          -  gum.sha.awng@metta-myanmar.org 

 

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖွဲ့ဝင်မျာဵ  – Bridging Rural Integrated Development and Grassroot Empowerment 

(BRIDGE), Dai Fin Social Service (Dai Fin),Kachin Baptist Convention Humanitarian and Development 

Department (KBC- HDD), Kachin Relief and Development Committee (KRDC), Kachin Women Association 

(KWA), Kachin Development Group (KDG), Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), Metta Development 

Foundation (Metta), Nyein (Shalom) Foundation and Wunpawng Ninghtoi (WPN). 

 

 

 

mailto:gum.sha.awng@metta-myanmar.org

