ကချင်ြြည်နယ်နှငဴ် ရှမဵ် ြြည်နယ်ေြမာက်ြုိင်ဵရှိ ကိုဵနှစ်တာ ကကာြမငဴ်ပြီဵြြစ်ေော စစ်ြ၊ွဲ
ေနရြ်စွန့်ခွာစစ်ေေဵတိမ်ဵေရှာင်ေစမှု၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေြာက်
ိ
မှု၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ေရာဂါနှငဴ်
လူောဵမျာဵ၏ ထိခိုက်နာကျင်မမ
ှု ျာဵ
ြမန်မာ (၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့)
ြမန်မာဴတပ်မေတာ်နှငဴ်

ကချင်လွတ်လပ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

(KIO)

အပါအဝင်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်

ြဖစ်ပွာဵေနသညဴ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵ1သည်

ေတာ်လှန်ေရဵတပ်ဖွဲ့မျာဵအကကာဵ

ယေန့တွင် ၁၀နှစ် တာကကာြမငဴ်ေသာ ကာလတစ်ခသ
ု ို့ေရာက်ရှိခဴပဲ ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ယင်ဵလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ
ေကကာငဴ်

ကချင်

ြပည်နယ်

နှငဴ်

ရှမဵ် ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵေဒသရှိ

လူေပါင်ဵ

၁၂၀,၀၀၀

ေကျာ်တို့သည်

စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵေပါင်ဵ ၁၇၀ ေကျာ် တွင်ေနရပ်စွန့ခ
် ွာစစ်ေဘဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရပပီဵ ြပည်သူမျာဵဆင်ဵရဲဒုက္ခ
ကကီဵစွာခဳေနရကာ ၎င်ဵတို့၏ အေြခခဳအကျဆုဳဵ အခွငဴ်အေရဵမျာဵရရှိမုကကပ
ို င် တာဵဆီဵပိတ်ပင်ခဳေနရပါသည်။
ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖွဲ့ (JST)2သည် စစ်ေဘဵသငဴ်ြပည်သူမျာဵနှငဴ် အတူတကွလိုကပ
် ါ၍ လိုအပ်ေသာ လူသာဵချင်ဵ
စာနာ ေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ ေထာက်ပဳဴမုကမျာဵနှငဴ် ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မုကမျာဵရရှိေစရန် တစ်စက
ို ်မတ်မတ်
ကကိုဵပမ်ဵ လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ JST နှငဴ်အတူ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴမျာဵ
ပဳဴပိုဵနိုင်ရန် ကူညီေပဵခဲဴသူအာဵလုဳဵကိလ
ု ည်ဵ JST မှာ ေကျဵဇူဵအထူဵတင်ရှိေကကာင်ဵေဖာ်ြပလိုပါသည်။
ယေန့တွင် တစ်ေကျာဴြပန်စစ်ပွဲမျာဵြဖစ်ပွာဵေနြခင်ဵ (၉) နှစ်ြပညဴ်ခဴပဲ ပီြဖစ်ေသာေကကာငဴ် ကျွန်ုပ်တို့ JST သည် စစ်ေဘဵ
ဒဏ်ကို ခဳစာဵေနကကရေသာ ြပည်သူမျာဵနှငဴ်အတူ အထူဵစိုဵရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပါသည်။ စစ်ေဘဵသငဴ်ြပည်သူမျာဵ၏
စိုဵရိမ်မုက၊ လိုအပ်ချက်နှငဴ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ၎င်ဵတို့၏ ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ကျဉ်ဵေပဵနိုင်ရန်
အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ သဳဓိဌာန်ချမှတ်၍ ဝိုင်ဵဝန်ဵ ကကိုဵပမ်ဵေပဵေစလိုပပီဵ ြပည်တွင်ဵေနရပ်စွန့ခ
် ွာ စစ်ေဘဵတိမ်ဵ
ေရှာင်သမ
ူ ျာဵ (IDP)နှငဴ် လက်နက်ကင
ို ် ပဋိပက္ခဒဏ်ကို ခါဵစည်ဵခဳေနရသညဴ် ြပည်သူမျာဵ၏ လူ့အခွငဴ်အေရဵနှငဴ်
ဂုဏ်သိက္ခာကို အခိုင်အမာကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုလိုပါသည်။

1

ြမန်မာဴတပ်မေတာ်နှငဴ် ကချင်လွတ်လပ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ/ တပ်ဖွဲ့ (KIO/KIA)အကကာဵ (၁၇) နှစ်ကကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထာဵခဲဴပပီဵမှ ၂၀၁၁

ခုနှစ် ဇွန်လဆန်ဵတွင် ြပန်လည်ြဖစ်ပွာဵေသာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ
2

JST သည် ကချင်နှငဴ်ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵရှိ လက်နက်ကုင
ိ ်ပဋိပက္ခမျာဵေကကာငဴ် စစ်ေဘဵ တိမ်ဵေရှာင်ေနသူမျာဵအတွက် လူသာဵချင်ဵ

စာနာေထာက်ထာဵမုကလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဗျူဟာတကျ စဳချန်ိ စဳနုကန်ဵမျာဵကို လိုက်နာကာ လုပ်ေဆာင်ေနေသာ ေဒသခဳအဖွဲ့အစည်ဵ ၁၀ ဖွဲ့ ြဖငဴ်
ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အဖွဲ့ြဖစ်သည်။ JST သည် ရုကပ်ေထွဵေသာ အခင်ဵအကျင်ဵတွင် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုက အကူအညီမျာဵကို တစိုက်
မတ်မတ်ပဳဴပိုဵေနသညဴ်အြပင် နိုင်ငဳတကာ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ အဝန်ဵအဝိုင်ဵတွင် အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵခဳရေသာ အဖွဲ့
တစ်ဖွဲ့ ြဖစ်သည်။

1

ေနရပ်စန
ွ ့်ခာွ စစ်ေဘဵတိမ်ဵေရှာင်ြခင်ဵ

(၉)

နှစ်တာကကာြမငဴ်လာသညဴ်နင
ှ ဴ်အမျှ

စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသည်

ဂုဏ်သိက္ခာရှိေသာဘဝ အေြခအေနမျာဵနှငဴ် ေဝဵကွာလျက်ရှိသည်။ ကကပ်တည်ဵေသာလူေနေဆာင်မျာဵ၊ တစ်ကယ
ို ်
ရည်သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မျာဵ၊ လက်လှမ်ဵမီရန်ခက်ခေ
ဲ သာ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ပညာေရဵ ဝန်ေဆာင်မုကမျာဵ
အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆိုင်ရာ အခွငဴ်အလမ်ဵအခက်အခဲမျာဵတို့က စစ်ေဘဵေရှာင် ြပည်သူမျာဵ၏ ဘဝကို ပိုမို
ခက်ခဲေစပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် ကျာဵမအေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မုကမျာဵ၊ အိမ်တွင်ဵအကကမ်ဵဖက်မုကမျာဵ အစရှိသညဴ် လူမုက
ဝန်ဵကျင်ယိုယွင်ဵပျက်စီဵမုကမျာဵရှိလာသည်သာမက ေမျှာ်လငဴ်ချက်မျာဵေပျာက်ဆုဳဵကာ မူမမှန်သညဴ် အြပုအမူမျာဵ
မျာဵြပာဵလာပါသည်။
တစ်ချန်ိ တည်ဵမှာပင် အစိုဵရ၏ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ်ေြမရိုင်ဵစီမဳခန့ခ
် မ
ွဲ ုက ဥပေဒအာဵြဖငဴ် စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵ
စွန့်ခွာခဲဴသညဴ် ေနရင်ဵရပ်ရွာေဒသမျာဵ၌ အကကီဵအကျယ်ေြမယာသိမ်ဵမုကမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှိရာ ေြမယာရပိင
ု ်ခင
ွ ဴ်
အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ဆုဳဵရုကဳဵမုကဒဏ်ကို စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵ အလူဵအလဲခေ
ဳ နကကရသည်။
ဤသို့ခက်ခလ
ဲ ွန်ဵချန်ိ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေဘဵကို ထပ်မဳရင်ဆိုင်ေနရြခင်ဵေကကာငဴ် စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵ
နှငဴ် အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ (ထိုင်ဵနှငဴ် ဘဂေလာဵေဒဴရှ)် ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်ဵမျာဵတွင် ေနထိုင်ေနကကရသူမျာဵအတွက်
လွန်စာွ စိုဵရိမ်ပူပန်မိပါသည်။ စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵသည် ကျပ်တည်ဵေသာ လူေနေဆာင်မျာဵတွင် ေနထိုင်ကက
ရပပီဵ ရသငဴ်ရထိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မုကမျာဵမရကကသညဴ်အြပင် လူခဲေ
ွ နြခင်ဵ၊ တစ်ကယ
ို ်ရည်သန့်ရှင်ဵမုကေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
အစရှိသည်တို့ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ခက်ခေ
ဲ သာ အခင်ဵအကျင်ဵတွင် ေနရြခင်ဵေကကာငဴ် ဤကပ်ေဘဵကာလတွင်
ထိခုက
ိ ်နာကျင်လွယ်သူမျာဵလည်ဵ ြဖစ်ကကသည်။ ထို့အြပင် အသွာဵအလာကန့်သတ်ခရ
ဳ ြခင်ဵေကကာငဴ် အသက်ေမွဵ
ဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆုဳဵရုကဳဵြခင်ဵ၊ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာ
ြခင်ဵေကကာငဴ် ၎င်ဵတို့သည် စခန်ဵအတွင်ဵ ကိုဗစ်ေရာဂါ ပျ ဳ့နှဳ့မည်ကိုစုဵိ ရိမရ
် သကဲဴသို့ စာဵနပ်ရိက္ခာြပတ်လတ်မည်ကို
လည်ဵစိုဵရိမ်ေနကကရပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေဘဵကာလတွင် ြမန်မာဴတပ်မေတာ်သည် နိုင်ငဳအဝှမ်ဵရှိ ၎င်ဵတို့၏ စစ်ေရဵလုကပ်ရှာဵမုကမျာဵကို
ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့ထိ ထပ်မဳတိုဵြမငဴ် ရပ်ဆိုင်ဵလိုက်ေကကာင်ဵကို ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် ေကကြငာခဲဴပါသည်။
သို့ေသာ် ထိုကဴသ
ဲ ို့ စစ်ေရဵလုကပ်ရှာဵြခင်ဵ ရပ်ဆိုင်ဵမုကတွင် ပဋိပက္ခမျာဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်နှငဴ် ချင်ဵ
ြပည်နယ် မပါဝင်ခပ
ဲဴ ါ။ ကျွန်ုပ်တို့ JST သည် ရခိုင်နှငဴ် ချင်ဵြပည်နည်အတွင်ဵရှိ ပဋိပက္ခမျာဵေကကာငဴ် ေနရပ်စွန့ခ
် ွာ
စစ်ေဘဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရေသာ ြပည်သူ ၁၆၀,၀၀၀ ေကျာ်ရှိပပီဵ ထိခုက
ိ ်ေသဆုဳဵမုကမျာဵရှိေနသညဴ်အတွက် မျာဵစွာ
စိုဵရိမ်မိပါသည်။ ထို့အြပင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေဘဵကာလအတွင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အစိုဵရ၏ IDP စခန်ဵမျာဵ
ပိတ်သိမ်ဵနိုင်ရန်မဟာဗျူဟာစီမဳချက်ကလည်ဵ

IDP မျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို အာမခဳချက်မေပဵနိုင်ေသာ

အတင်ဵအကကပ် ေနရပ်ြပန်ေစြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ေနရာချထာဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ပခိမ်ဵေြခာက်မုကမျာဵကို ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။
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အေရဵေြါ်ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵ ဤကဲဴသို့ ဆိုဵဝါဵသညဴ် အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵကာ ကျွန်ုပ်တို့ JST အေနြဖငဴ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှငဴ်
လူ့အခွငဴ်အေရဵကို ေလဵစာဵကတိကဝတ်ြပုေသာသူမျာဵအာဵလုဳဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဝိုင်ဵဝန်ဵကူညီေပဵကကပါရန်
အေရတကကီဵ ေမတ္တာရပ်ခဳလိုပါသည်။
တစ်နိုင်ငဳလုဳဵတွင်စစ်ြွဲမျာဵချက်ြခင်ဵရြ်တန့်ေြဵရန် - လက်နက်ကင
ို ်တပ်ဖွဲ့မျာအေနြဖငဴ် စစ်ဆင်ေရဵလုကပ်ရှာဵမုကမျာဵ
နှငဴ် စစ်မက် ြပုြခင်ဵမျာဵကို ချက်ချင်ဵရပ်တန့်ေပဵရန်နှငဴ် လူသာဵချင်စာနာေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ လူ့အခွငဴ်
အေရဵ ဥပေဒမျာဵကို ေလဵစာဵလိုကန
် ာပပီဵ ြပည်သူမျာဵကို အြပညဴ်အဝ အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵအလို့ဌာ အာမခဳ
ချက်ေပဵရန် ြဖစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ သည် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ကွဲြပာဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျုဵမျာဵ
ိ
အကကာဵ
အြပန်အလှန်ေလဵစာဵမုကနှငဴ်

တရာဵမျှတမုကေပါ်အေြခခဳေသာ

ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵမုကကို

ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်

နိုင်ရန် အခွငဴ်အေရဵတစ်ရပ်ြဖစ်ရပါမည်။
IDP မျာဵ၏ လူ့အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေြဵရန် - IDP မျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ေလဵစာဵ
ရပါမည်။ ြမန်မာအစိုဵရမှ လက်ရှိချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မညဴ်
စီမဳချက်အာဵ

ချက်ချင်ဵရပ်သငဴ်ပါသည်။

IDP

မျာဵနှငဴ်

IDP စခန်ဵမျာဵ ပိတ်သိမ်ဵရန်မဟာဗျူဟာ

ပဋိပက္ခဒဏ်ခရ
ဳ သူမျာဵအာဵလုဳဵ၏

အခွငဴ်အေရဵကို

အသိအမှတ်ြပုသညဴ် နိုင်ငဳတကာလူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုက ဥပေဒ၊ လူ့အခွငဴ်အေရဵဥပေဒ စဳချန်ိ စဳနန
ုက ်ဵ မျာဵ၊
ေရရှည်တဳဴတညဴ်ေသာေြဖရှင်ဵချက် စဳချန်ိ စဳနန
ုက ်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီေသာ ေနရပ်ြပန်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ေနရာ ချထာဵေရဵ
မဟာဗျူဟာစီမဳချက်မျုဵကိ
ိ ုသာ အေကာင် အထည်ေဖာ်သငဴ်ပါသည်။ သို့ြဖစ်ရာ IDP မျာဵ၏ ေနရင်ဵ ရပ်ရွာမျာဵတွင်
ေြမယာမျာဵကို ပုဳစမ
ဳ ျုဵစု
ိ ဳြဖငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵမုကမျာဵကို ရပ်တန့်ပစ်ရမည်။ ထို့အြပငဴ် ၎င်ဵတို့၏ ေနရင်ဵ ရပ်ရွာေဒသရှိ
အိုဵအိမ်၊ ေြမယာနှငဴ် ပစ္စည်ဵဥစ္စာဆိုင်ရာ ရပိင
ု ်ခင
ွ ဴ်မျာဵကို ြပန်လည်ရပိုင်ခွငဴ်ရှိေကကာင်ဵ ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်
ေပဵရမည်။
လူောဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေရဵအကူအညီမျာဵရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေြဵရန် - ြမန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရနှငဴ် ြမန်မာဴ
တပ်မေတာ်သည်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ

မှီတင်ဵေနထိုင်လျက်ရှိသညဴ်

နိုင်ငဳသာဵ

မျာဵအာဵလုဳဵ အထူဵသြဖငဴ် IDP မျာဵ၏ နိုင်ငဳသာဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵကို အြပညဴ်အဝ တာဝန်ယူတာဝန်ခေ
ဳ ပဵရန်
လိုအပ်သည်။ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေရဵနှငဴ်

ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵကို အချန်ိ နှငဴ်တေြပဵ

ညီပဳဴပိုဵကူညီနင
ို ်ေစရန်အတွက် နိုင်ငဳတကာလူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဥပေဒကို အြပညဴ်အဝလိုကန
် ာ မုကရှိရန်
ထိန်ဵေကျာင်ဵေပဵရမည်။
လူောဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုလုြ်ငန်ဵမျာဵလုြ်ေဆာင်ေနေော ေဒေခဳအြွဲ့အစည်ဵ၊ လူြုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို ေလဵစာဵ
ရန် - အလှူရှင်မျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ အန်ဂျအိ
ီ ုမျာဵအပါအဝင် နိုင်ငဳတကာ အသိုင်ဵအဝန်ဵမျာဵ
အာဵလုဳဵသည် “Grand Bargain”

တွင်ကတိကဝတ်ြပုခဲဴေသာ “ေဒသခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အခန်ဵက

ကို

အသိအမှတ်ြပုေထာက်ခြဳ ခင်ဵ- Humanitarian Localization” အာဵြဖငဴ် ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်မကုန်ခင် တွင် နိုင်ငဳတကာ
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လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေရဵဆိုင်ရာ

ရဳပဳေ
ု ငွ၏

၂၅

ရာခိုင်နုကနဵ် ကို

ေဒသခဳအဖွဲ့အစည်ဵ

မျာဵကို

တိုကရ
် ိုကပ
် ဳဴပိုဵြခင်ဵ၊ ေဒသခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် ရဳပဳေ
ု ငွမျာဵတိုဵြမငဴ်လျာထာဵြခင်ဵနှငဴ် စီမဳကိနဵ် သက်တမ်ဵမျာဵ
တိုဵြမငဴ်ေပဵြခင်ဵကို

လိုကန
် ာလုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်။

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုကဆိုင်ရာ

ပဳဴပိုဵမုကမျာဵကို

ထိေရာက်စွာပဳဴပိုဵလုပ်ေဆာင်သာွ ဵနိုင်ရန် ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖွဲ့ (Joint Strategy Team)၊ ရှမဵ် ြပည်နယ်
(ေြမာက်ပိုင်ဵ) လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမုက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖွဲ့ (Humanitarian Strategy TeamNorthern Shan State)၊ Arakan Humanitarian Coordination Team (AHCT), Karenni Refugee Return
and Resettlement Working Group (KnRRRWG)၊ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵမဏ္ဍိုင် (Local Resource Center) ကဲဴသို့ေသာ
ေဒသခဳအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ စုေပါင်ဵကွန်ယက်မျာဵကို အာဵေပဵေထာက်ခသ
ဳ ငဴ်သည်။

ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖွဲ့ - ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့

ဆက်သွယ်ရန် ဦဵဂွမ်ရှာေအာင်
အတွင်ဵေရဵမှူဵ
(JST)
လက်ကုင
ိ ်ဖုန်ဵ - +95 95192913 ၊
ပူဵေပါင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

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

– 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).
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