
 

 

က ိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါနငှာ့ ်န ိုငင်သံဘားမ ဘား၏ န ိုငင်ရံ ားအခွငာ့အ်ရ ား - LBH Yogyakarta (ယ ိုဂ ဘကဘတဘ) 

• စီမံကိန ်းခ ေါင ်းစဉ်  

က ိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါတွငာ်း န ိုငင်သံဘားမ ဘား၏ န ိုငင်ရံ ားအခွငာ့အ်ရ ား  

• ခ ေါင ်းစဉ်  ွဲ  

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ က ရ ဘက်ရေစဉ်အတွငာ်း န ိုငင်သံဘားမ ဘား၏ လွတ်လပ်ခွငာ့န်ငှာ့ ် ပတ်သက်၍ 

ပပည်သူလူထိုနငှာ့ ် အစ ိုား ၏ အပမင်သရ ဘထဘားမ ဘားက ို လွှမ်ားမ ိုားမှုရှ ရစသညာ့ ်

န ိုငင်သံဘားအခွငာ့အ်ရ ားဆ ိုင ်ဘ က စစ ပ်မ ဘားက ို ပြေ ာ့ပ်ြ ားပညဘရပား ေန်ငှာ့ ်

အ ပ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားအဘားရကဘငာ်းလဘရအဘင ်တည်ရဆဘက်သွဘား ေ။်  

ခ ံြုံငံုံသံုံ်းသပ  ျက အကျဉ််း 

လတ်တစ်ရလဘနစှ်မ ဘားအတွငာ်း Daerah Istimewa Yogyakarta ခရ ိုငအ်ဝှမ်ား 

လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားခ   ားရြဘက်မှုမ ဘား ပ ိုမ ို ပမငာ့တ်က်လဘခ ာ့သည်။ အစ ိုား  (ရေသနတ အစ ိုား နငှာ့် 

ဥပရေစည်ားကကပ်ရြဘ်ရဆဘင ်သညာ့် အ ဘရှ မ ဘား)သည် မကကဘခဏ ဆ ိုသလ ို ြ နှ ပ်ခ  ပ်ခ ယ်သညာ့် 

အရ ားယူရဆဘင ွ်က်ခ က်မ ဘား၊ နှ ပ်ကွပ်မှုနငှာ့ ် ခခ မ်ားရပခဘက်အက ပ်က ိုငမ်ှုမ ဘားပပ လိုပ်လ က် ရှ သည်။ 

ဤအရပခအရေသည် က ိုဗစ်-၁၉ က ရ ဘက်လဘသညာ့်အခါ ပ ိုမ ိုဆ ိုား ွဘားပပငာ်းထေလ်ဘခ ာ့သည်။ အစ ိုား ြက်မှ န ိုင ်

ငသံဘားမ ဘား၏ အခွငာ့အ်ရ ားက ို ထ ော်းခ  ပ်ကေ ာ့သ်တ်မှုမ ဘား မကကဘခဏဆ ိုသလ ို ပပ လိုပ်လဘခ ာ့သည်။ က ိုဗစ်-၁၉ 

ကူားစက် ပ ံွဲ့ နှံ ာ့မှုက ို တဘားဆ ားလ ို၍ဟိုသဘ အရကကဘငာ်းပပရလာ့ရှ သည်။ လူထိုက ော်းမဘရ ားက ိုင ာ့၍ လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားက ို 

အတ ိုငာ်းအတဘ တစ်ခိုအထ  ကေ ာ့သ်တ်မှုပပ န ိုင်သည်ဟိုဆ ိုရသဘ်လည်ား ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၌ 

ရြဘ်ရဆဘငလ် က်ရှ သညာ့်ပံိုစံသည် စေစ်တက မ ရှ    တစ်ြက်ရစဘငာ်းေငာ်းန ိုငလ်ွော်းလှသည်။ 

အပခဘားတစ်ြက်၌လည်ား အစ ိုား အရေပြငာ့် လူေည်ားစိုမ ဘားနငှာ့ ် ထ ခ ိုက်န ိုငရ်ပခ ပမငာ့မ်ဘားသူမ ဘားအရပေါ် 

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ၏ ရ ိုက်ခတ်မှုက ို ရလ ဘာ့ပါားသက်သဘရစမညာ့် အရ ားယူရဆဘင ွ်က်ခ က် တစ် ခိုတစ်ရလမျှ 

ရြဘ်ရဆဘငရ်ပားထဘားပခငာ်းမရှ ရပ။  

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ က ရေဘက်ရေစဉ်အတွငာ်း ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၌ အလွှဘရပါငာ်းစံိုနငှာ့ ် ကဏ္ဍရပါငာ်းစံိုရှ  

အ ပ်ြက်အြွ ွဲ့အ စည်ားမ ဘားက ို ထ ခ ိုက်ေစ်ေဘရစခ ာ့သညာ့် အ ပ်ြက် ပ်ဝော်းရပေါ် ခ  ပ်ခ ယ်ကေ ာ့သ်တ်မှုမ ဘားက ို 

ရတွွဲ့ ကကံ ခ ာ့ကက သည်။ သဘဓ ကမ ဘား၌ ရအဘက်ပါတ ို ာ့ပါဝငလ် က်ရှ သည်။  

1) အ ပ်ြက်ပပည်သူမ ဘား၏ ဦားရဆဘငမ်ှုပြငာ့ရ်ြဘ်ရဆဘငလ် က်ရှ သညာ့် ယ ိုဂ ဘကဘတဘ 

စဘားေပ်  ကခဘဆ ိုင ်ဘ စည်ား လံိုားည ညွတ်ရ ား(Solidaritas Pangan Jogja)ဟူသညာ့ ်

အရ ားရပေါ် မ ားြ ိုရခ ဘငအ်စ အစဉ်သ ို ာ့   မ ဘားရ ဘက် လဘခ ာ့ခပ ား ထ ော်းခ  ပ်ခ ာ့ပခငာ်း၊  



 

 

2) WALHI(အငေ် ိုေ ားရှဘား သ ဘဝပတ်ဝော်းက ငြ် ို မ်)ရံို ား၌ အ ပ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘား၏ အစဘားအစဘနငှာ့ ်

နဘှ ရခါငာ်းစည်ားပြေ ာ့ပ်ြ ားရထဘက်ပံာ့ရ ား အစ အစဉ်က ို ပပေလ်ည်သံိုားသပ်အက ပြတ်ရေသညာ့် 

အစည်ားအရဝားတစ်ခို က ို အဘဏဘပ ိုငမ် ဘားက လဘရ ဘက်ဟေ ာ့တ်ဘား၍ လူစိုခွ ခ ာ့ပခငာ်း၊  

3) မဘလ ယ ို  ိုရ ို (Malioboro)၌  တ်စ်ကဘားဥပရေက ို ဆေ ာ့က် ငဆ်နဒပပခ ာ့ကကသူမ ဘားအရပေါ်   တပ်ြွ ွဲ့ မ ှ

ခြ  ခွ နှ မ် နငှာ်းခ ာ့ပခငာ်း၊  

4) အမ ဘားပပည်သူဆ ိုင ်ဘ ငပ်ပငမ် ဘား၌ လူထိုဆနဒရြဘထ်ိုတ်မှုက ို ထ ော်းခ  ပ်သွဘားမညာ့ ်

က စစ ပ်မ ဘားနငှာ့ပ်တ်သက်၍ ခမ  ွဲ့ရတဘ်ဝေက် DIY No. 1/2021 ဟူသညာ့ ်

အိုပ်ခ  ပ်ရ ားအမ ေ ာ့ထ်ိုတ်ပပေပ်ခင်ား၊  

5) ယ ိုဂ ဘကဘတဘ အိုပ်ခ  ပ်ရ ားမ ားရံို ားရရှ ွဲ့၌ န ိုငင်တံကဘအမ   ားသမ ားမ ဘားရေ ာ့ အခမ်ားအေဘားက ို ဂိုဏပ်ပ သညာ့် 

အရေ ပြငာ့ ်ဆနဒထိုတ်ရြဘ်မှုက ို လူတစ်စိုက ဝငရ် ဘက်လူစိုခွ ၍ ပွ ြ က်ပခငာ်း၊  

6) ဆနဒထိုတ်ရြဘ်ခ ာ့သူအခ   ွဲ့ အကကမ်ားြက်ခြ  ခွငာ်းမှုရကကဘငာ့ ်ထ ခ ိုက်ေဏ ်ဘ ပခငာ်း၊  

7) ယ ိုဂ ဘကဘတဘရေ ဆေ ာ့က် ငြ်က်လ ငက် ာ့သ ို ာ့ ပပ မူရေထ ိုငသူ်မ ဘားသည် က ိုဗစ်-၁၉ ရ ိုက်ခတ်မှုအတွက် 

အစ ိုား  ထံမှ မည်သညာ့်လူမှုြူလံိုရ ား အရထဘက်အပံာ့မျှမ ရှ ပခငာ်း။  

ယခိုစ မံက ော်းသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါအက ို အရကကဘငာ်းပပ ၍ န ိုင်ငသံဘားမ ဘား၏ အခွငာ့အ်ရ ားက ို 

ဆက်လက်ထ ော်းခ  ပ် ကေ ာ့သ်တ်မှုမပပ ရတဘာ့သညာ့် အရပပဘငာ်းအလ မ ဘားရပေါ်ရပါက်လဘရစ ေန်ငှာ့ ်

မူဝါေမ ဘားတ ိုားတက်အဘားရကဘငာ်းလဘရအဘင ်အရထဘက်အကူပပ သွဘား ေ ်  ည် ွယ်ပခငာ်းပြစ်သည်။ အစ ိုား အဘား 

ပပဿေဘ၏ ဇစ်ပမစ်က ို က ိုငတ်ွယ်ရပြရှငာ်းသွဘား ေ် အထူားသပြငာ့ ် ဆ ိုား ွဘားပပငာ်းထေသ်ညာ့် 

ကူားစက်ပပေ ာ့ပ်ွဘားမှုတစ် ပ် ပ် ရပေါ်ရပါက်လဘပခငာ်းမရှ ရအဘင ်၎ငာ်းတ ို ာ့အရေပြငာ့် အ ရ ားယူရဆဘင ွ်က်သငာ့သ်ညာ့် 

က စစ ပ်မ ဘားက ို တ ိုက်တွော်းအကကံပပ သွဘားမည်ပြစ်သည်။ လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားရှုရထဘငာ့န်ငှာ့ ် အ 

 ည်အရသွားပပညာ့်ဝသညာ့် စည်ားရံို ားအရ ားဆ ိုရ ားစွမ်ား ည်မ ဘား ပ ိုငဆ် ိုငထ်ဘားသညာ့ ်

အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားနငှာ့အ်တူ အရ ွွဲ့တစ်ခိုက ို ရပါငာ်းစပ်တည်ရဆဘက်ပခငာ်းပြငာ့ ် က ိုဗစ်-၁၉ 

က ရ ဘက်ရေစဉ်အတွငာ်း ယ ိုဂ ဘကဘတဘပပည်သူမ ဘား၏ န ိုငင်ံသဘားအခွငာ့အ်ရ ား ခ   ားရြဘက်ခံ သညာ့် သ ို ာ့မဟိုတ် 

ကေ ာ့သ်တ်ခံ သညာ့် မူဝါေမ ဘားက ို ရပြရလျှဘာ့ရပားသွဘား ေ ်အစ ိုား  က ို တွော်းအဘားရပားသွဘားမည်ပြစ်သည်။  

စီမံကိန ်းအစီအစဉ်အကျဉ််း 

စ မံက ော်းက ို အပ ိုငာ်းရလားပ ိုငာ်းခွ ၍ ရြဘ်ရဆဘငသွ်ဘား ေ ်ပပငဆ်င်ထဘားပခငာ်းပြစ်သည်။ 

၁။ ယိုံဂျျာကျာတျာရ ိ အရပ ဖက အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျျာ်းန င  အတ ူ ဒမီိုံကခရစီန င   လူ  အ  င  အခရ်းအလုံပ ရံုံ 

ခ  ်းခန ်းပ ွဲ ခပြုံလုံပ သ ျာ်းရန ၊ 

• ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ က ရ ဘက်ရေစဉ်အတွငာ်း လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားဆ ိုင ်ဘ 

အသ အပမငဗ်ဟိုသိုတမ ဘား အဘား ရကဘငာ်းလဘရစ ေ ်  ည် ွယ်၍ အ ပ်ြက်ပိုဂ္  လ်မ ဘားနငှာ့ ်

အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားက ို အတူတကွ စိုရံို ားစည်ား ရဝားပခငာ်း၊ 



 

 

၂။ ယိုံဂျျာကျာတျာအတ င ်း ကိုံဗစ -၁၉ တုံန   ခပန ခရ်းလုံပ ငန ်းအတ က  မူဝေါဒမျျာ်း ခရ်း  ွဲ ျမ တ ရျာ၌ လူထုံ၏ 

နိုံင ငခံရ်းအရ ပေါဝင ခ ျာင ရ က မှုအခခ အခနကိုံ သုံခတသနခပြုံလုံပ ခ င ်း၊  

• အစ ိုား ၏ ကပ်ရ ဘဂါက ိုငတ်ွယ်ရပြရှငာ်းမှုပံိုစံက ို ရလာ့လဘဆော်းစစ်၍ လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားဗဟ ိုပပ  

ခ ဉ်ား ကပ်ရဆဘင ွ်က်ရ ားအတွက် ရ ွားခ ယ်စ ဘမူဝါေအဆ ိုပပ ခ က်မ ဘား ရထဘက်ပံာ့ရပား ေ ်

သိုရတသေပပ  ရလာ့လဘဆော်းစစ်ပခငာ်း၊ 

၃။ ခပေါဒ    တ စ (Podcasts)မ တစ  င   နိုံင ငသံျာ်းအ  င  အခရ်း ိုံင ရျာ အခ ကျာင ်းအရျာမျျာ်းကိုံ ထုံတ လွှင   

ခ င ်း၊ 

• စည်ားရံို ားအရ ားဆ ိုရ ား မဟဘဗ  ဟဘတစ် ပ်ခ မှတ် ေ ် လ ိုအပ်သညာ့်အသ အပမငဗ်ဟိုသိုတ 

 ရှ ရ ားနငှာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားက ို ရလားစဘားလ ိုက်ေဘသညာ့် က ိုဗစ်-၁၉ ခ ဉ်ားကပ်မှုပံိုစံတစ်ခိုနငှာ့ ်

တဘဝေခံ်မှုရှ ရ ား ရတဘငာ်းဆ ိုမှုပပ လိုပ်န ိုငရ်စမညာ့် လူထိုပညဘရပားလိုပ်ငော်းမ ဘားက ို 

အရလားရပားရြဘ်ရဆဘငပ်ခငာ်း၊ 

၄။ နိုံင ငသံျာ်းအ  င  အခရ်း  ံုံ်းရှု ံ်းနစ နျာမှုအတ က  လူထုံတရျာ်းစ ွဲ ိုံခ င ်း။ 

• န ိုငင်သံဘားအခွငာ့အ်ရ ား ဆံိုားရှု ံားေစ်ေဘမှုအတွက် ရေသနတ အစ ိုား က ို တ ဘားစွ ဆ ိုသွဘားန ိုင ်ေ ်

ေည်ားလမ်ား ရပါငာ်းစံိုသံိုား၍ ကက  ားပမ်ားအဘားထိုတ်ပခင်ား၊  

လက်ရတွွဲ့ရလာ့လဘဆော်းစစ်ခ က်အဘားပြငာ့ ် စ မံက ော်း၏ အက   ားသက်ရ ဘက်မှု၊ သင်ခော်းစဘမ ဘား၊ 

အက   ား လေမ် ဘားနငှာ့ ်စ ေ ်ရခေါ်မှုမ ဘားက ို ရဝြေသံ်ိုားသပ်သွဘားမည်ပြစ်သည်။  

စိန ခ ေါ်မှုမျျာ်းန င   ရည ရ ယ  ျက မျျာ်း  

ရအဘက်တ ို ဘလတွငာ်း သိုရတသေရတွွဲ့ ရှ ခ က်မ ဘားက ို တငသွ်ငာ်းခ ာ့ခပ ားရေဘက်ပ ိုငာ်း အရပခအရေအ ပ် ပ် 

ပပေလ်ည် တည်ခင မ်သွဘားပခငာ်းက အဓ ကစ ေရ်ခေါ်မှုတစ် ပ် ပြစ်လဘခ ာ့သည်။ န ိုဝင ်ဘလ၌ အစ ိုား ြက်မှ 

ရဆားရံိုတငက်ိုသမှုနငှာ့ ်ရသဆံိုားမှုနှုော်းက ို ရလ ဘာ့က သွဘားရစသညာ့် ကဘကွယ်ရဆားထ ိုားနှမံှုနှုော်း ပမငာ့တ်က်လဘရစ ေ ်

အရှ ေတ်ငရ်ဆဘင ွ်က်ခ ာ့သည်။ ေ ဇင ်ဘလအရ ဘက်တွင ် ယခငက်မရတွွဲ့ သညာ့် 

အ ပ်ြက် ပ်ဝော်းတံခါားပွငာ့လ်ဘသည်က ို ရတွွဲ့ ရှ ခ ာ့ သည်။ ထ ို ာ့ရကကဘငာ့ ် ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့၏ 

ရေဘက်ဆံိုားအရ ွွဲ့တစ်ခိုပြစ်သညာ့် န ိုငင်ံသဘားအခွငာ့အ်ရ ား ခ   ားရြဘက်မှုအတွက် အစ ိုား က ို တ ဘားစွ ဆ ိုရ ား 

က စစ ပ်သည်လည်ား လ ိုအပ်ပခငာ်းမရှ ရတဘာ့သပြငာ့် စ မံက ော်းအပပညာ့်အဝလည်ပတ်ခွငာ့မ်    

အဆံိုားသတ်ခ ာ့ သည်။ အငမ်တေရ်ကဘငာ်းမွေသ်ညာ့် အလှညာ့်အရပပဘငာ်းတစ်ခို ပြစ်ခ ာ့သည်မှေရ်သဘ်လည်ား 

ကက  တငတ်ွက်ဆထဘားပခငာ်းမရှ သပြငာ့ ် စ မံက ော်းလိုပ်ငော်းမ ဘားက ို လက်စသတ် ဘ၌ မည်သညာ့်ေည်ားလမ်ားက 

အရကဘငာ်းဆံိုားပြစ်မည်ေည်ားဟူသညာ့် က စစ ပ်အရပေါ် ရဝခွ မ ပြစ်ခ ာ့ သည်။  

ရေဘက်ထပ်စ ေရ်ခေါ်မှုတစ်ခိုမှဘ အွေလ် ိုငာ်းအရပခပပ  အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ မ ဘားနငှာ့ ် သငတ်ော်းမ ဘားက ို 

အွေလ် ိုငာ်းအသံိုားမပပ မ  အခ  ေက်ေည်ားတူ မည်သ ို ာ့ထ ရ ဘက်ရအဘင ် ပပ လိုပ်သွဘားမည်ေည်ားဟူသညာ့် 

က စစ ပ်ပြစ်သည်။ ဤပပဿေဘက ို က ိုင ် တယွ်ရပြရှငာ်း ေ်အတွက် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ တက်ရ ဘက်ရေစဉ် 



 

 

ဝက် ်ကငမ် ဘြွငာ့ထ်ဘားရစပခငာ်းက ာ့သ ို ာ့ရသဘ အရပခခံ စည်ားကမ်ားခ က်မ ဘားထိုတ်ပပေ၍် ပ ိုမ ိုထ ရ ဘက်သညာ့ ်

ပါဝငမ်ှု ရှ ရစ ေ ် ရဆဘင ွ်က်ခ ာ့သည်။ သ ို ာ့ရသဘ်လည်ား အငတ်ဘ ေက်လ ိုငာ်းဆွ အဘား ပပဿေဘရကကဘငာ့ ်

အခမ တမ်ားလ ိုလ ို ကငမ် ဘြွငာ့ထ်ဘား ေ ် မပြစ်န ိုငခ် ာ့ရပ။ သ ို ာ့ပြစ်၍ တက်ရ ဘက် ပါဝငသူ်မ ဘားြက်က 

မည်မျှစ တ်ဝငတ်စဘားပါဝငမ်ှုရှ ရကကဘငာ်း တ ိုငာ်းတဘန ိုင ်ေ ် မ ဘားစွဘခ ယဉ်ားလဘခ ာ့သည်။ ထ ို ာ့ရကကဘငာ့် 

အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ မှ အသ အပမငဗ်ဟိုသိုတ မည်မျှ ရှ ခ ာ့ခပ ား အွေလ် ိုငာ်းအရပခပပ  အစ အစဉ်မ ဘားက ို 

မည်က ာ့သ ို ာ့ဆက် လက်ရြဘ်ရဆဘငသွ်ဘား မည်က ို ရလာ့လဘသံိုားသပ်န ိုင ်ေအ်တွက် လံိုပခံ ရ ားကငာ်းမှုရှ သညာ့် 

အရပခအရေမ   ားရှ ပါက အွေ ် လ ိုင်ားသငတ်ော်းအခပ ား လူခ ငာ်းလ ိုက်လံရတွွဲ့ဆံိုရဆွားရနာွးသညာ့် ခ  ားစဉ်မ ဘားက ိုပါ 

တ ိုားခ  ွဲ့ရြဘ်ရဆဘငခ် ာ့ သည်။  

အပခဘားမ တ်ြက် အ ပ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားက ို ပါဝငရ်ဆဘင ွ်က်ရစသညာ့်အခါတ ိုငာ်း ရေဘက်ဆက်တွ အစ အ 

စဉ်မ ဘား၌ လည်ား ၎ငာ်းတ ို ာ့က ို ပါဝငရ်ဆဘင ွ်က်ခွငာ့ပ်ပ လ မာ့်မညဟ်ို ရမျှဘ်လငာ့တ်ကက ားရှ ခ ာ့ကကသည်။ သ ို ာ့ရသဘ်လည်ား 

စ မံက ော်းအတွငာ်း ပါဝငရ်ဆဘင ွ်က်သွဘား ေ ် ဆနဒရှ ခ ာ့လျှငပ်င ် အြွ ွဲ့အစည်ားအရတဘ်မ ဘားမ ဘားသည် မ မ တ ို ာ့၏ 

က ိုယ်ပ ိုငအ်လိုပ်မ ဘားပြငာ့ ် မ အဘားမလပ်န ိုငပ်ြစ်ရေကကသပြငာ့ ် ယခိုပူားရပါငာ်းရဆဘင ွ်က်မှုသည် 

ရမျှဘ်လငာ့ထ်ဘားသရလဘက် အရကဘငာ်းဆံိုား လေမ် ဘားက ို ရဆဘငက် ဉ်ားရပားန ိုငခ် ာ့ပခငာ်းမရှ ရပ။ ဤအခ က်က 

အဘားလံိုားအတွက် အဆငရ်ပပမညာ့်အခ  ေက် ို ည  နှု ငာ်းဇယဘားဆွ   လွေစ်ဘွ ခ ယဉ်ားသွဘားရစခ ာ့သလ ို 

အြွ ွဲ့အစည်ားအမ ဘားအပပဘားသည်လည်ား ရမျှဘ်လငာ့ထ်ဘားသက ာ့သ ို ာ့ တက်တက်ကကကကပါဝငလ်ဘပခငာ်း မရှ ခ ာ့ရပ။  

စက်တင ်ဘလ၏ ညတစ်ည၌ LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘရံိုားခော်းက ို မ ိုလ ိုရတဘဗာ့်ဓဘတ်ဆ ပိုလငာ်းဗံိုားပြငာ့ ် တ ိုက်ခ ိုက် 

မ ားရှု  ွဲ့ခံ ခ ာ့ သပြငာ့ ်လံိုပခံ ရ ားဆ ိုင ်ဘ စ ေရ်ခေါ်မှုမ ဘားလည်ားရှ ရေရကကဘငာ်း မှတ်သဘားခ ာ့ သည်။  ယ်သူက  ယ်လ ို 

 ည် ွယ် ခ က်မ   ားပြငာ့ ်တ ိုက်ခ ိုက်ခ ာ့ရကကဘငာ်း ရှငာ်းရှငာ်းလင်ားလငာ်းမသ ရှ  ရသားသက ာ့သ ို ာ့ ယခိုစ မံက ော်း သ ို ာ့မဟိုတ် 

အပခဘားစည်ားရံို ားအ ရ ားဆ ိုမှုလိုပ်ငော်းမ ဘားနငှာ့ ်ပတ်သက်ဆက်နယွ်မှုရှ မရှ က ိုလည်ား ရဝခွ  ခက်ခ ရေဆ ပြစ်သည်။ 

မည်သ ို ာ့ဆ ိုရစ မည်သူ တစ်ဦားတစ်ရယဘက်မျှ ထ ခ ိုက်ေဏ ်ဘမ ရှ ခ ာ့သည်က ိုပင ်

ကကံြေရ်က ားဇူားတင ်မည်ပြစ်သည်။  

ကျွန ုံပ တိုံ  ၏ အခရ်းယူခ ျာင ရ က  ျက မျျာ်းက အရပ ဖက ရပ ဝန ်းကိုံ 

မည သိုံ  ကူညီခစျာင  ခရ ျာက ခပ်းမည နည ်း။ (တစ မျက န ျာ) 

အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားအကကဘား မဟဘဗ  ဟဘရပမဘက်  ပ်မှော်းခ က်မ ဘားအတွက် 

မ တ်ြက်ရဆဘင ွ်က်မှုအပါအ ဝင ် န ိုငင်သံဘားနငှာ့ ် န ိုငင်ရံ ားအခွငာ့အ်ရ ားမ ဘားက ို အရလားရပားအဘရံိုစ ိုက်သညာ့် 

အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားက ို စည်ားရံို ား စိုစည်ား၍ ၂၀၂၁ ခိုနစှ် စက်တင ်ဘလကိုေပ် ိုငာ်း၌ 

အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ တစ်ခို ရခေါ်ယူက ငာ်းပခ ာ့သည်။ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွး ပွ သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ 

က ရ ဘက်ရေသညာ့်ကဘလအတွငာ်း တက်ရ ဘက်လဘကကသူမ ဘားအဘား ၎ငာ်းတ ို ာ့၏ အခွငာ့အ်ရ ား မ ဘားက ို 

သ ရှ ေဘားလည်လဘရစ ေ ်အပမငြ်ွငာ့ရ်ပား၍  က ိုဗစ်-၁၉ က ရ ဘက်လဘခပ ားရေဘက်ပ ိုငာ်း န ိုငင်သံဘားမ ဘား၏ အ ပ ်

ြက် ပ်ဝော်း က ဉ်ားရပမဘငာ်းလဘသညာ့် က စစ ပ်က ို က ိုငတ်ွယ်ရပြရှငာ်းန ိုငရ်စမညာ့် ဆော်းသစ်သညာ့် မဟဘဗ  ဟဘနငှာ့ ်



 

 

အရ ား ယူရဆဘင ွ်က်ခ က်မ ဘားက ို အတူတကွဝ ိုငာ်းဝော်းခ မှတ်သွဘား ေ ်  ည် ွယ်ပခငာ်းပြစ်သည်။ 

အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ အ  ပြစ် ရပမဘက်လဘခ ာ့သညာ့် လူထိုလှုပ်ရှဘားမှုသည် လူထိုလူတော်းစဘားမ ဘားအဘား ၎ငာ်းတ ို ာ့၏ 

န ိုငင်သံဘားအခွငာ့အ်ရ ားမ ဘားက ို ထိုတ်ရြဘ် ရပပဘဆ ို၍ တ ဘားမျှတမှုမရှ သညာ့် မူဝါေမ ဘားက ို ဆေ ာ့က် ငက်က ေ ်

တ ိုက်တွော်းနှု ားရဆဘ်ရပားခ ာ့သည်။  ရေဘက်ပ ိုငာ်း၌ LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၏ လူမှုကွေ ်က်သံိုား သတင်ားမ ေ ယဘမ ဘား၏ 

စဘြတ်ပ  သတ် ၁၆၀၀၀ ရက ဘဆ် သ ို ာ့ ဤသတငာ်းအခ က် အလက်မ ဘားက ို အရ ဘက်ရပားပ ို ာ့ ေအ်တွက ်

ရပါော့ခ်တ်အစ အစဉ်တစ်ခိုက ို ြေတ် ားထိုတ်လွှငာ့ခ် ာ့သည်။ 

ထ ို ာ့အပပင ် ရတဘငသူ်လယ်သမဘားရေ ာ့က ာ့သ ို ာ့ရသဘ အရ ားပါသညာ့် အမ   ားသဘားအထ မ်ားအမှတ်ရေ ာ့မ ဘား၌လည်ား 

စိုရံို ားခ  တက် မှုမ ဘားက ို ပပ လိုပ်ခ ာ့ကကသည်။ ဤရေ ာ့မ ဘား၌ စိုရံို ားခ  တက်မှုမ ဘားက အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘား၏ 

မ တ်ြက်ရဆဘင ွ်က်မှု အစ အစဉ်မ ဘားက ို အမ ဘားပပညသူ်၏ အရလားရပားအဘရံိုစ ိုက်မှု ရှ လဘရစ ေ ်

မ ဘားစွဘြမ်ားစဘားန ိုငခ် ာ့သည်။ လူထိုလူတော်းစဘား မ ဘား၏ စိုရံိုားခ  တက်မှုမ ဘားနငှာ့ ် လိုပ်ငော်းအစ အစဉ်မ ဘား၌ 

ပါဝငခ် ာ့ကကသူ အမ ဘားအပပဘားသည် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ သ ို ာ့တ ိုင ် ရ ဘက်ရှ လဘခ ာ့ကကသည်။ စိုရံို ားခ  တက်ပွ မ ဘားက ို 

ေ ဇင ်ဘလ ၁၀  က်ရေ ာ့နငှာ့ ်အရ ားပါသညာ့် အထ မ်ားအမှတ်ရေ ာ့ထူားရေ ာ့ ပမတ်မ ဘား၌ ပပ လိုပ်ခ ာ့ကကပခငာ်းပြစ်သည်။ 

ထ ို ာ့အပပင ် အပတ်စဉ် ကကဘသပရတားရေ ာ့ရ ဘက်တ ိုငာ်း ပပ လိုပ်ခ ာ့သညာ့် အစ အစဉ် တစ်ခိုလည်ားပါရှ ခ ာ့သည်။ 

ယငာ်းရေ ာ့ရ ဘက်လျှင ်လူထိုလူတော်းစဘားမ ဘားသည် အရ ားပါသညာ့် ခမ  ွဲ့ရတဘ်၏ အထငက် ရေ  ဘတစ်ခိုပြစ်သညာ့ ်

အထ မ်ားအမှတ်ရက ဘက်တ ိုငရ်ရှ ွဲ့၌ လဘရ ဘက်စိုရဝားကကပခငာ်းပြစ်သည်။ စိုရံို ားခ  တက်ပွ ငါားခိုက ို ယ ိုဂ ဘ 

ကဘတဘ၏ အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ား အငအ်ဘားစိုမ ဘားက စ စဉ်ရဆဘင ွ်က်ခ ာ့ပခငာ်းပြစ်သည်။ ငါားခိုပါ 

စိုရံို ားခ  တက်ပွ  တ ိုငာ်းက ို LBH သ ို ာ့မဟိုတ် ေ မ ိုကရ စ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ နငှာ့ ်

ခ  တ်ဆက်ထဘားပခငာ်းမ   ားရတဘာ့မရှ ခ ာ့ရပ။ အခ   ွဲ့က ို ေ မ ိုကရ  စ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ သ ို ာ့ 

 ပ်/ရက ားအငအ်ဘားစိုမ ဘားက ို က ိုယ်စဘားပပ တက်ရ ဘက်ခ ာ့ကကသညာ့် အစိုအြွ ွဲ့မ ဘားက ဦားစ ား 

ရဆဘင ွ်က်ခ ာ့ပခငာ်းပြစ်သည်။ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ က စိုရံို ားခ  တက်ပွ မ ဘားအရပေါ် မညမ်ျှအတ ိုငာ်းအတဘအထ  

အတ အက  ရက ားဇူားပပ ခ ာ့ရကကဘငာ်း ကံရသကံမရပပဘဆ ို ရတဘာ့ ခ ယဉ်ားလှပါသည်။ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ က 

ဤအရ ွွဲ့က ို မည်မျှရက ား ဇူားပပ ခ ာ့ပါသလ ဟို ရမားပမော်းကကညာ့်သညာ့်အခါ အမ ဘားစိုသည် စိုရံိုားခ  တက်ပွ သ ို ာ့တ ိုင် 

ရ ဘက်ရှ လဘသည်အထ  မ ဘားစွဘအ ရထဘက်အမပြစ်ရစခ ာ့သည်ဟို ပပေလ်ည်ရပြဆ ိုခ ာ့ကကသည်။ 

အစ အစဉ်မ ဘား၌ ၎ငာ်းတ ို ာ့ ပ ိုမ ိုပါဝငခ် ငလ်ဘရအဘင ် အ ရကကဘငာ်း ငာ်းတစ်ခိုတည်ားရပေါ်အရပခခံ၍ 

တွော်းအဘားရပားခ ာ့ပခငာ်းမ   ားမဟိုတ်   ရဆွားရနာွးသရ ဘတူထဘားသညာ့် က စစ ပ် မ ဘားက ို ပ ိုမ ိုလိုပ်က ိုငပ်ြစ်ရစ ေ ်

စဉ်ဆက်မပပတ်လ ိုက်လံမ ားထ ိုားရပားခ ာ့ပခငာ်းပြစ်သည်။ ၎ငာ်းတ ို ာ့အတွက် လ ိုအပ်သညာ့် အ ရထဘက်အပံာ့နငှာ့ ်

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ဘား ပ ိုမ ို ရှ ရစ ေ ်ပံာ့ပ ိုားရပားခ ာ့သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့အရေပြငာ့ ်အစ ိုား ၏ က ိုဗစ်-၁၉ မူဝါေမ ဘား အထူားသပြငာ့ ်ယငာ်းမူဝါေမ ဘားက ဆေ ာ့က် ငြ်က်လ ငက် ာ့သ ို ာ့ 

ပပ မူရေ ထ ိုငက်ကသူမ ဘား၊ အပခဘားေည်ားပြငာ့သ်ေစ်ွမ်ားကကသူမ ဘား၊ လမ်ားရ ားရစ ားသည်မ ဘားနငှာ့ ် ဆ ိုငက်ယ်တကက စ  

ရမဘငာ်းနငှသူ်မ ဘားက ာ့ သ ို ာ့ရသဘ ခ  ားသွဘားဧညာ့်သည်မ ဘားက ို မှ ခ ိုအသက်ရမွားဝမ်ားရက ဘင်ားပပ ရေ သူမ ဘားနငှာ့် 

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါက ရ ဘကမ်ှု ရကကဘငာ့ ် ဝငရ်ငအွကက ားအက ယ်ထ ခ ိုက်ခ ာ့ ရသဘ်လည်ား အစ ိုား ကရပားအပ်သညာ့် 

မည်သညာ့် လူမှုြူလံိုရ ားအရထဘက် အပံာ့က ိုမျှ မ ရှ ခ ာ့ကကသူမ ဘားက ာ့သ ို ာ့ရသဘ ထ ခ ိုက်န ိုငရ်ပခပမငာ့မ်ဘားလ က်ရှ သညာ့် 



 

 

လူထိုလူတော်းစဘား အစိုအြွ ွဲ့မ ဘားအရပေါ် ယငာ်းမူဝါေမ ဘား၏ အက   ားသက်ရ ဘက်မှုပံိုစံမ ဘားက ို သိုရတသေပပ  

ရလာ့လဘဆော်းစစ်ခ ာ့သည်။ သိုရတသေက ို ၂၀၂၁ ခို နစှ် စက်တင ်ဘလ၌ စတငရ်ြဘ်ရဆဘငခ် ာ့ပခငာ်းပြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့သည် ဤအစိုအြွ ွဲ့မ ဘားအရပေါ် အက   ားသက်ရ ဘက် မှုက ို ရလာ့လဘဆော်းစစ်၍ အစ ိုား အရေပြငာ့ ်

လိုပ်ရဆဘငသွ်ဘား ေလ် ိုအပ်သညာ့် လိုပ်ငော်းမ ဘားက ို သံိုားသပ်တငပ်ပသွဘား ေ ်  ည် ွယ်ခ ာ့ပခငာ်းပြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့အရေပြငာ့ ် ဥပရေပပဋ္ဌဘော်းခ က်မ ဘား၊ ရ ွားခ ယ်စ ဘေည်ားလမ်ားအမ   ားမ   ားနငှာ့ ် အရ ားယူ 

ရြဘ်ရဆဘငန် ိုငခ် ာ့သငာ့်သညာ့် လိုပ်ငော်းရြဘ်ရဆဘငမ်ှုလမ်ားရကကဘငာ်းမ ဘားက ို သံိုားသပ်ကကညာ့်ရှုခ ာ့သည်။ 

ဤရလာ့လဘဆော်းစစ် ခ က်ပြငာ့ ် က ိုဗစ်-၁၉ တိုေ ာ့ပ်ပေ ်ဘ၌ အပပေအ်လှေ ် က ိုငာ်းကျွော်းမှ  ကျွေ်ားက ိုငာ်းမှ  

အခ  တ်အဆက်မ မ  ခ ဉ်ားကပ်ရဆဘင ွ်က် မှုနငှာ့အ်တူ သဘလွေရ်ကဘငာ်းမွေ၍် ပ ိုမ ိုရှငာ်းလငာ်းပပတ်သဘားခပ ား 

မဟဘဗ  ဟဘရပမဘက်သညာ့် မူဝါေမ ဘားက ို ရ ားဆွ ခ မှတ်သွဘား  ေ ် အစ ိုား က ို တ ိုက်တွော်းအဘားရပားသွဘား ေ ်

 ည် ွယ်ပခငာ်းပြစ်သည်။ သိုရတသေရတွွဲ့ ရှ ခ က်မ ဘားက ို ၂၀၂၁ ခို နစှ် ေ ဇင ်ဘလ ၂၀  က်ရေ ာ့၌ 

ရေသနတ အစ ိုား နငှာ့အ်တူ ရှငာ်းလင်ားခ ပပခ ာ့ခပ ား ရေဘက်ပ ိုငာ်း၌ အမ   ားသဘားအဆငာ့ ် အစ ိုား ထံသ ို ာ့ 

ဆက်လက်တငပ်ပခ ာ့သည်။ အငေ် ိုေ ားရှဘား ဥပရေရထဘက်ကူပပ ရြဘငရ်ေားရှငာ်းက ဦားရဆဘင၍် ယ ိုဂ ဘကဘတဘတွငာ်း 

ပပဿ ေဘမ ဘားက ို အမ   ားသဘားအဆငာ့ ် အရ ားယူရဆဘင ွ်က်သွဘား မညာ့် ပပဿေဘမ ဘားအပြစ ်

ကူည မ ားရမဘငာ်းထ ိုားပပန ိုငခ် ာ့သည်။ သ ို ာ့ ရသဘ်လည်ား ယခိုအခ  ေထ်  အစ ိုား ထံမှ 

မည်သညာ့်တိုေ ာ့ပ်ပေခ် က်က ိုမျှမ ရှ ရသားရပ။  

စိုရံိုားခ  တက်ပွ မ ဘားနငှာ့ ် လူထိုလှုပ်ရှဘားမှုအစ အစဉ်မ ဘား ရြဘ်ရဆဘငမ်ှုအခပ ား၌ အစ ိုား ြက်က 

ကေ ာ့သ်တ်ခ က်မ ဘားက ို ရပြ ရလျှဘာ့ရပားပခငာ်းပြငာ့ ် ၎ငာ်းတ ို ာ့၏ ပပ မူရဆဘင ွ်က်ခ က်မ ဘားက ို ရပပဘငာ်းလ ခ ာ့ခပ ား 

က ယ်က ယ်ပပေ ာ့ပ်ပေ ာ့က်ဘ ကွယ်ရဆားထ ိုားနှမံညာ့် အစ အစဉ်က ို ရြဘ်ရဆဘငလ်ဘခ ာ့သည်။  လေတ်စ်ခိုအပြစ် 

ယခငက် ေဘက ည်ားရေါသထွက်ခ ာ့ကကရသဘ်လည်ား အစ ိုား ၏ မူဝါေမ ဘားအရပေါ် ယခငက်ထက် 

လူထိုလူတော်းစဘားမ ဘား ပ ိုမ ိုလက်ခံလဘခ ာ့သည်။ ဤတ ိုားတက်ရပပဘငာ်းလ မှု လကခဏဘ မ ဘားနငှာ့ ်

အရ ားရပေါ်အရပခအရေမှ ရလျှဘက စပပ လဘပခငာ်းရကကဘငာ့ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့အရေပြငာ့ ်ယခငက် စ စဉ်ထဘားသညာ့်အတ ိုငာ်း 

တ ဘားစွ ဆ ို ေ ်မလ ိုအပ်ရတဘာ့ဟို သံိုားသပ်ယူဆလဘခ ာ့ပခငာ်းပြစ်သည်။  

အကျိြုံ်းရလဒ မျျာ်း  

၁။ ဒမီိုံကခရစီန င   လူ  အ  င  အခရ်း ိုံင ရျာ ကိစစရပ မျျာ်းန င  ပတ သက ၍ ခကျျာင ်းသခူကျျာင ်းသျာ်းမျျာ်း၊ ဥပခဒ 

ခထျာက ကူခပြုံအဖ ွဲွဲ့မျျာ်း၊ လူနည ်းစုံမျျာ်းန င   ထ ိိုံက နိုံင ခခ ခမင  မျာ်းလျက ရ ိသည   အစုံအဖ ွဲွဲ့မျျာ်း (LGBT၊ 

အမျိြုံ်းသမ်ီး မျျာ်းန င   ဘျာသျာခရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည ်းကွဲ သိုံ  ခသျာ)၊ အရပ ဖက လူ  အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျျာ်း၊ 

ဥပခဒခရ်းရျာအ ကံခပ်းအဖ ွဲွဲ့အစည ်း မျျာ်းန င   ပညျာခရ်းအဖ ွဲွဲ့အစည ်းကွဲ သိုံ  ခသျာ ယိုံဂျျာကျာတျာရ ိ 

အရပ ဖက နယ ပယ ခပေါင ်းစံုံမ  ကိုံယ စျာ်းလ ယ မျျာ်းန င   အလုံပ ရံုံခ  ်းခန ်းပ ွဲခပြုံလုံပ ရန ။ 

• ယခိုအစ အစဉ်၌ ကဏ္ဍရပါငာ်းစံိုမှ အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားနငှာ့ ် ပိုဂ္  လ်မ ဘားက ို 

ပါဝငရ်ဆွားရနာွးကက ေ ်ြ တ် ကကဘားခ ာ့သည်။  



 

 

• အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးမှုအခပ ား၌ တက်ရ ဘက်ခ ာ့ကကသူမ ဘားအဘားလံိုားက လူထိုလှုပ်ရှဘားမှုအစ အစဉ်မ ဘား၊ 

မူဝါေရ ား ဘ သိုရတသေနငှာ့ ် ဥပရေပ ိုငာ်းဆ ိုင ်ဘ အရ ားယူရဆဘင ွ်က်ခ က်မ ဘားက ာ့သ ို ာ့ရသဘ 

ရေဘက်ဆက်တွ လိုပ်ငော်းစဉ်မ ဘား က ို သရ ဘတူရထဘက်ခံခ ာ့ကကခပ ား ပါဝငရ်ဆဘင ွ်က်သွဘားကက ေ် 

ဆနဒပပ ခ ာ့ကကသည်။ 

၂။ ယိုံဂျျာကျာတျာတ င ်း ကိုံဗစ -၁၉ က်ူးစက ခပန   ပ ျာ်းမှုကိုံ ကိုံင တ ယ ခခဖရ င ်းသ ျာ်းမည   မူဝေါဒမျျာ်းကိုံ 

ခရ်း  ွဲ ျမ တ  ရျာ၌ လူထုံလူတန ်းစျာ်းမျျာ်း၏ နိုံင ငခံရ်းအရ ပေါဝင ခ ျာင ရ က မှုန င  ပတ သက ၍ 

အရပ ဖက လူ  အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျျာ်းန င   အတ ူဝိုံင ်းဝန ်းသုံခတသနခပြုံသ ျာ်းရန ။ 

ဤသိုရတသေလိုပ်ငော်းအတွင်ား ေယ်ပယ်အရသားမ ဘားက ို ရခါငာ်းစဉ်ခွ ၍ ရြဘ်ရဆဘငသွ်ဘားခ ာ့သည်။ 

ပထမရပခလှမ်ားအပြစ် LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၌ အြွ ွဲ့ဝငမ် ဘားနငှာ့အ်တူ ယ ိုဂ ဘကဘတဘတွငာ်း က ိုဗစ်-၁၉ 

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ က ိုငတ်ွယ်ရပြရှငာ်းမှုနငှာ့ ်ပတ်သက်၍ န ိုင်ငရံ ားသရ ဘသက်ဝငလ် က်ရှ သညာ့် က စစ ပ်မ ဘားက ို 

သက်ရ ဘက်လွှမ်ားမ ိုားမှုရှ လဘရစမညာ့် လိုပ်ငော်းအစ  အစဉ်မ ဘားက ို ခ မှတ်ရြဘ်ရဆဘငခ် ာ့သည်။ 

ရအဘက်ရပခမှတ်စို၌ ဤသိုရတသေနငှာ့ ်ပတ်သက်၍ အရသားစ တ်ဝငရ် ဘက် ကကညာ့်ရှုန ိုငပ်ါသည်။1 

၃။ ခပေါဒ    တ စ န င   အ န လိုံင ်းသတင ်းထုံတ လွှင   ျက မျျာ်းအျာ်းခဖင   နိုံင ငသံျာ်းအ  င  အခရ်း ိုံင ရျာ 

အသအိခမင ဗဟုံ သုံတမျျာ်းကိုံ ခဖန   ခဝသ ျာ်းရန ။  

ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့ အသံိုားပပ သွဘားခ ာ့သညာ့်စကကြေသ်ည် LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၏ လူမှုကွေ ်က်မ ေ ယဘပြစ်သည်။  ထ ို ာ့အပပင ်

ကျွန်ိုပ် တ ို ာ့အရေပြငာ့ ် အစ ိုား ၏ ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါ က ိုငတ်ွယ်ပံိုနငှာ့ပ်တ်သက်၍ အမ ဘားပပည်သူ 

ပ ိုမ ိုေဘားလည်သ ပမငလ်ဘရအဘင ်အပမငြ်ွငာ့ပ်ညဘရပား ေလ်ည်ား  ည် ွယ်ခ ာ့သည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့ြက်က က ိုဗစ်-၁၉ 

ေဏသ်ငာ့အ်စိုအြွ ွဲ့မ ဘား သ ို ာ့မဟိုတ် ကမ္ဘာ့ ကပ်ရ ဘဂါ က ိုငတ်ွယ်မှုပံိုစံအရပေါ် စ ိုား  မ်မကငာ်းရှ သညာ့ ်

အစိုအြွ ွဲ့မ ဘားနငှာ့အ်တူ ရအဘက်ပါရပါော့ခ်တ်စ်ရ ေ ယ ိုအစ အစဉ် နစှ်ခိုက ို အသံလွှငာ့်ခ ာ့သည်။  

1. Podcast Saksi: Memperjuangkan Kebebasan Akademik di Kampus UP 45 

Yogyakarta di Masa Pandemi 

2. Podcast Saksi: Hampir 2 Tahun Pandemi, Sudahkah Efektif Kebijakan 

Penanganan Pandemi?  

ညွှန ်းကိန ်းမျျာ်း -  

 
• 1 Central Government and D.I.Yogyakarta Government policies regarding COVID (normative), including how various 

regulations, including laws and levels of technical regulations in the D.I.Yogyakarta Province. 
• Sociological conditions in the field, including Limited Hospital Conditions (statistical data); health workers who died 

(statistical data); and the concentration of the Central Government in handling the Pandemic which is only centred in 
Java and Bali. 

• Special conditions of the D.I. Yogyakarta Province: the majority of the population of D.I.Yogyakarta Province have low 
income and depend on the tourism industry (government statistics); who is the most affected and how is the fate of 
the vulnerable groups? (Affected people and vulnerable groups will take interviews with representatives of Bentor 
(traditional public transport in Indonesia), Waria Community, Sex Workers) 

• Analysis of the Political Law of the D.I.Yogyakarta Government and its recommendations in handling Covid  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXIQr_SjJfg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=zXIQr_SjJfg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.
https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.


 

 

၁။ အတတူက စည ်းရံုံ ်းအခရ်း ိုံသ ျာ်းမည   လုံပ ငန ်းစီမံ ျက န င  ပတ သက ၍ ယိုံဂျျာကျာတျာရ ိ 

မဟျာဗျျူဟျာခခမျာက  အစုံအဖ ွဲွဲ့ခပေါင ်း ၁၅  ုံ၏ သခဘျာတခူထျာက  ံ ျက ရရ ိ ွဲ သည ။  

အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ အခပ ား၌ ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၏ အ ပြ်က်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘားသည် သိုရတသေ၊ 

လူထိုလှုပ်ရှဘားမှုနငှာ့ ်အ ပ်ြက်တ ဘားစွ ဆ ိုမှုတ ို ာ့ ပါဝငလ် က်ရှ သညာ့် စည်ားရံို ားအရ ားဆ ိုရ ားလိုပ်ငော်းမ ဘားအတွက် 

လိုပ်ငော်းစ မံခ က်တစ် ပ် ရ ား ဆွ ခ မှတ်သွဘား ေ ် သရ ဘတူခ ာ့ကကသည်။ ထ ို ာ့ရေဘက ် လိုပ်ငော်းစ မံခ က်က ို 

ဆက်လက်ရိုပ်လံိုားရြဘ်သညာ့်အရေပြငာ့ ် အ လိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ ၌ ပါဝငခ် ာ့ကကသူမ ဘားနငှာ့် 

လ ိုက်လံရဆွားရနာွးရပပဘဆ ိုခ ာ့သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့အရေပြငာ့ ် ယခိုအစ အစဉ်အဘားပြငာ့ ် ရြဘ်ရဆဘငသွ်ဘားမညာ့် 

အရပပဘငာ်းအလ သည် ေ ဇ ိုငာ်းအ သဘမက လက်ရတွွဲ့အဘားပြငာ့လ်ည်ား သ ဘဝက က  အသက်ဝင် 

လဘလ မာ့်မည်ဟို ယံိုကကည်ရမျှဘ်လငာ့ထ်ဘားသည်။ ဤေည်ားအဘားပြငာ့ ် လူထိုလူတော်းစဘားအြွ ွဲ့ဝငတ် ိုငာ်းသည် 

စည်ားရံို ားအရ ား ဆ ို ဘ၌ သ ို ာ့မဟိုတ် အစ ိုား ၏ ြ နှ ပ်ခ  ပ်ခ ယ်မှုက ို  ငဆ် ိုငအ်ံတို ဘ၌ ၎ငာ်းတ ို ာ့က ိုယ်က ို 

ထ ထ ရ ဘက်ရ ဘက်ပပငဆ်ငသွ်ဘား န ိုငလ် မာ့်မည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့အရေပြငာ့ ်အခ ိုငအ်မဘယံိုကကည်ထဘားသည်။  

၂။ ကမ္ျာ ကပ ခရျာဂေါ ကိုံင တ ယ ခခဖရ င ်းခရ်းအတ က  အသံုံ်းခပြုံနိုံင သည   အခ ျာ်းခရ ်း ျယ စရျာနည ်းလမ ်းန င   

ခဝဖန  အ ကံခပြုံ ျက တစ ရပ ပေါဝင သည   မူဝေါဒခရ်းရျာ သံုံ်းသပ  ျက ပံုံစမံျိြုံ်းခဖင   

သုံခတသနခတ ွဲ့ ရ ိ ျက မျျာ်းကိုံ ယိုံဂျျာကျာ တျာအစိုံ်းရအျာ်း တင သ င ်း ွဲ ပပီ်းခဖစ သည ။  

ဤညွှော်းက ော်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့ပပ လိုပ်ခ ာ့သညာ့် သိုရတသေနငှာ့် အမ ဘားပပည်သူသ ရှ န ိုင ်ေ် ထိုတ်ပပေမ်ှုအဘားပြငာ့ ်

 ရှ ခ ာ့သည် (https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44)။ ဤသိုရတသေရတွွဲ့ ရှ ခ က်မ ဘားက ို 

အစ ိုား ထံသ ို ာ့ တင ်သွငာ်းခ ာ့ခပ ားပြစ်သည်။ ေိုတ ယညွှော်းက ော်းပြစ်သညာ့် ရခါငာ်းစဉ်ခွ  ခ က ို LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘ၏ 

YouTube စဘမ က်နဘှရပေါ် ရပါော့ခ်တ်စ်ရိုပ်သံနစှ်ခိုက ို ထိုတလ်ွှငာ့ပ်ခငာ်းပြငာ့ ် ရှ ခ ာ့သည်။ ထ ို ာ့အပပင ် ရပါော့ခ်တ်က ို 

LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘနငှာ့ ်AJI ယ ိုဂ ဘကဘတဘတ ို ာ့၏ လူမှုကွေ ်ကစ်ဘမ က်နဘှမှတစဆ်ငာ့လ်ည်ား ထိုတ်လွှငာ့ခ် ာ့သည်။ 

• https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1I/?utm_source=ig_web_copy_link; 

• https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link; 

• https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/; 

• https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link; 

• https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_link.  

 ) အစိုံ်းရ၏ ကမ္ျာ ကပ ခရျာဂေါ ကိုံင တ ယ ခခဖရ င ်းမှုကိုံ တန ခပန ခထျာက ခပခခပျာ ိုံထျာ်းသည   ခဝဖန  ျက ကိုံ 

အ နည ်း ံုံ်း ပင မမဒီယီျာလမ ်းခ ကျာင ်းန စ  ုံန င   LBH ယိုံဂျျာကျာတျာ၏ လူမှုက န ရက မဒီယီျာန င   

အရပ ဖက လူ  အဖ ွဲွဲ့အ စည ်းတစ  ုံက စမီံ န     ွဲလျက ရ ိသည   မဒီယီျာခပေါ်မ  ထုံတ လွှင  သ ျာ်း ွဲ သည ။  

• ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့ပပ လိုပ်ခ ာ့သညာ့် သိုရတသေနငှာ့ ် တေ်ပပေအ်ဆ ိုအရပေါ် အစ ိုား ြက်က 

ပပေလ်ည်တိုေ ာ့ပ်ပေလ်ဘခ ာ့ သည်။ အစ ိုား ြက်က တိုေ ာ့ပ်ပေခ် က်မ ဘားက ို အစ ိုား နငှာ့ ်

လူထိုကကဘားေဘရ ားြ ို မ်တစ်ခို ရခေါ်ယူက ငာ်းပ၍ ရပြရှငာ်းသွဘားခ ာ့ပခင်ားပြစ်သည်။ ၎ငာ်းတ ို ာ့အရေပြငာ့် 

ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါက ို က ိုငတ်ွယ်ရပြရှငာ်းသွဘားမညာ့် ဥပရေ သစ်မ ဘား ရ ားဆွ ပပဋ္ဌဘော်းပခင်ားပြငာ့် 

https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44
https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/
https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

တ ိုားတက်ရကဘငာ်းမွေလ်ဘရအဘင ်ရဆဘင ွ်က်လ က်ရှ သည်ဟို ရပပဘဆ ို သွဘားခ ာ့သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့၏ 

လက်ထ သ ို ာ့ ဥပရေမူကကမ်ားရ ဘက်ရှ လဘပခငာ်း မရှ ရသားရသဘ်လည်ား ဤအခငာ်း အက င်ားသည် 

ဥပရေကကမ်ားပါ ပပဋ္ဌဘော်းခ က်မ ဘားသည် လူ ာ့အခွငာ့အ်ရ ားနငှာ့် တ ဘားဥပရေစ ိုားမ ိုားရ ား အရပခခံ 

မူမ ဘားနငှာ့ ် လ ိုက်ရလ ဘည ရထွရှ ရကကဘငာ်း ရသခ ဘရစ ေ ် ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့ြက်က 

ကကဘားဝငရ်ဆဘင ွ်က်န ိုငသ်ညာ့် အရ ွွဲ့တစ်ခိုပြစ်လဘန ိုငပ်ါသည်။ ရ ားဆွ ပပငဆ်ငလ် က်ရှ သညာ့ ်

ဥပရေသစ်က ို ဤလငာ့ခ််ရပေါ်၌ ဝငရ် ဘက် ကကညာ့်ရှုန ိုငပ်ါသည်။  

• https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-

penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all  

• https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-

tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu. 

၃။ လူထုံတရျာ်းစ ွဲ ိုံမှု 

ဤစ မံက ော်း၏ ရေဘက်ဆံိုားရလားလပတ် ကဘလအတွငာ်း အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားမ ဘား၏ 

လိုပ်ငော်းရဆဘင ွ်က်မှုအရပေါ် ြ နှ ပ်ခ  ပ်ခ ယ်သညာ့် 

အမှုအခငာ်းမ   ားမရှ ရတဘာ့ရပ(ကွငာ်းတွငာ်းရစဘငာ့က်ကညာ့်အက ခတ်မှုနငှာ့ ် မ ေ ယဘသိုရတသေရတွွဲ့ ရှ ခ က် အဘားပြငာ့်)။ 

LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘ အ ပ်ြက်လူ ာ့အြွ ွဲ့အစည်ားကွေ ်က်မှ စိုရံို ားခ  တက်ပွ ရပါငာ်းမ ဘားစွဘက ို စ စဉ်က ငာ်းပန ိုငခ် ာ့ 

သည်။ စိုရံို ားခ  တက်ပွ မ ဘား ရပေါ်ရပါက်လဘခ ာ့ခပ ားရေဘက်ပ ိုငာ်း အစ ိုား ြက်က တဘားပမစ်ကေ ာ့သ်တ်မှု သ ို ာ့မဟိုတ ်

ြ နှ ပ်ခ  ပ် ခ ယ်မှုမ ဘား ဆက်လက်ပပ လိုပ်ပခငာ်းမရှ ရတဘာ့ရပ။  

ကိုံ်းကျာ်းခခပျာ ိုံ ျက မျျာ်းန င   အခမင သခဘျာထျာ်းမျျာ်း (စျာမျက န ျာတစ ဝက ) 

• “က ရေဘာ့်အပမငအ်  ရပပဘ မယ်ဆ ို င ် က ိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါပြစ်ရေတ ာ့အခ  ေ ် အစ ိုား   ာ့ 

လူ ာ့အခွငာ့ ် အရ ားဆ ိုင ်ဘ တဘဝေဝ်တတ  ဘားရတွက ို အရကဘငအ်ထည်ရြဘ်တ ာ့ပံိုစံက ိုကကညာ့် င ်

အစ ိုား ြက်က ကူား စက်ပ ံွဲ့ နှံ ာ့မှုက ို ထ ော်းခ  ပ်တ ာ့ရေ ဘမှဘ ရနာှးရကွားလွော်းခပ ား 

လ ိုအပ်ခ က်ရတွအမ ဘားကက ားရှ ခ ာ့တယ်လ ို ာ့ ပမငမ်  တယ်။ တစ်ြက်ရစဘငာ်းေငာ်းမူဝါေရတွကစခပ ား 

လူအမ ဘား  ာ့ လ ိုလဘားခ က်ရတွက ို ဦားစဘားရပားြ ို ာ့ပ က်ကွက်ခ ာ့ တ ာ့အတွက် လူထိုက ော်းမဘရ ား 

ပပေခ်ပ ားေလံထလဘန ိုငရ်အဘင ်မစွမ်ားရဆဘငန် ိုငခ် ာ့တဘပါ။” 

 Dila Farhani Nurrahman ၏ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ တွငာ်း ရပပဘဆ ိုမှု 

• “LGBT ရတွအရပေါ် အပမငမ်ှဘားရေတ ာ့ လူမ ဘားစိုအစိုအြွ ွဲ့ရတွ  ာ့ လိုပ်ရဆဘငခ် က်ရတွရကကဘငာ့် 

ဆေ ာ့က် င ် ြက်လ ငလ် ို ပပ မူရေထ ိုငက်ကသူရတွ ထ ခ ိုက်န ိုငရ်ပခပမငာ့မ်ဘားသွဘားခ ာ့ တဘမ   ား 

ရေ ဘအနှံ ာ့မှဘ တွငတ်ွငက် ယ် က ယ်က ိုရှ ရေခ ာ့တဘပါ။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါပြစ်လဘတ ာ့အခါက ရတဘာ့ 

အရပခအရေက ပ ိုခပ ားဆ ိုား ွဘားလဘ ရတဘာ့တဘရပါ ာ့။ ေ အရပခအရေက လမ်ားရ ားအနိုပညဘသည်ေ ာ့ 

လ ငရ်ြ ဘ်ရပြရ ားလိုပ်ရေသူရတွ အမ ဘားစို ပြစ်တ ာ့ ဆေ ာ့က် ငြ်က်လ ငပ်ြစ်တ ာ့ 

https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all
https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all
https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu
https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu


 

 

အမ   ားသမ ားလ ိုပပ မူရေထ ိုင်ကကတ ာ့သူရတွ က ိုယာ့်အလိုပ်က ို က ိုယ်ဆက် လိုပ်လ ို ာ့ 

မ ရတဘာ့တ ာ့အရပခအရေမ   ား ရ ဘက်သွဘားခ ာ့ တယ်။ ဆေ ာ့က် ငြ်က်လ ငအ်ပြစ် ခံယူရေထ ိုငထ်ဘား 

ကကတ ာ့အတွက် ေ လ ိုခံယူခ က်ရှ တ ာ့ အမ   ားသမ ားအစိုအြွ ွဲ့ရတွဟဘ အစ ိုား ဆ က  ဘအကူအည မ ှ

မ ကက ရတဘာ့ပါ ူား။ အစ ိုား အရေေ ာ့ သူတ ို ာ့  ာ့ ခံယူခ က်(အိုပ်ခ  ပ်ရ ားအ )ေ ာ့ပတ်သက်ခပ ား 

ပံာ့ပ ိုားကူည ရပားန ိုငတ်ဘ မ   ားမရှ သလ ို ကူည ြ ို ာ့အတွက်လည်ား အစ ိုား ဆ မှဘ န ိုငင်ရံ ားဆနဒက ို 

ရှ မရေတဘပါ။ ရေဘက်ဆံိုားက ရတဘာ့ ေ အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းထ က လူရတွကပ  အလ ရငရွကဘက်ခံခပ ား 

အခ ငာ်းခ ငာ်းပပေက်ူကက ရတဘာ့တဘရပါ ာ့။”  

Mami Rully, the Kebaya Foundation. 

• “အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ က အရ ားပါသလ ို အသံိုားလည်ားဝငခ် ာ့တယ်လ ို ာ့ ရပပဘလ ို ာ့ ပါတယ်။ 

အဘားလံိုားက အစ  အစဉ်အမ   ားမ   ားမှဘ က ိုယ်တ ိုငက် ိုယ်က ပါဝငခ် ာ့ကကသလ ို 

က ိုယာ့်  ာ့သက်ဆ ိုင ်ဘအြွ ွဲ့အစည်ားေ ာ့  ပ် ွဘအြွ ွဲ့ဝင ် ရတွက ိုပါ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွ ေ ာ့ပတ်သက်ခပ ား 

တစ်ဆငာ့ပ်ပေရ်ြဘက်သည်ခ ရပားခ ာ့ကကပါတယ်။ အ ေ ရေဘက် ရတဘာ့ သူတ ို ာ့ရတွက ပပဿေဘရတွေ ာ့ 

အရ ားက စစရတွက ို ရြဘ်ထိုတ်သတ်မှတ်ခပ ား အရကဘငအ်ထည်ရြဘ် ရဆဘင ွ်က်သွဘားမယာ့ ်

စည်ားရံို ားအရ ားဆ ိုရ ား လိုပ်ငော်းရတွအတွက် အစ အစဉ်ရ ားဆွ ခ မှတ်တ ာ့ ရလာ့က ငာ့် ခော်းရတွမှဘ 

ပါဝငရ်ဆဘင ွ်က်လဘကကပါတယ်။ ခပ ားရတဘာ့ အ ေ အစ အစဉ်ရတွက ို သူတ ို ာ့က ိုယ်တ ိုင် ပပေခ်ပ ား 

အရကဘငအ်ထည်ရြဘ်ကကတယ်။ ေါကရတဘာ့ တက်ရ ဘက်လဘကကသူရတွက ိုယ်တ ိုင် 

က ရေဘ်တ ို ာ့က ို ပပေ ်ရပပဘခ ာ့ကကတဘပါ။”  

ယ ိုဂ ၊ LBH ယ ိုဂ ဘကဘတဘ 

အနျာဂတ အစီအစဉ်မျျာ်း 

က ရေဘ်တ ို ာ့အရေေ ာ့ ေ စ မံက ော်းမှဘပါရေတ ာ့ မ တ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ားရတွအပါအဝင ် စ တဝ်ငစ်ဘားမှုရှ တ ာ့သူရတွ 

အဘားလံိုားေ ာ့ လက်တွ အလိုပ်လိုပ်သွဘားြ ို ာ့ အဆငသ်ငာ့်ပါပ ။ က ရေဘ်တ ို ာ့  ာ့ ေယ်ရပမအလ ိုက် 

မ တ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ားရတွေ ာ့ စကဘားရပပဘ သွဘားြ ို ာ့လည်ား စဉ်ားစဘားထဘားပါတယ။် အထူားသပြငာ့ရ်တဘာ့ 

အလဘားတူကေ ာ့သ်တ်ခ က်ရတွက ို ထပ်ခပ ားခ မှတ်လဘန ိုငတ် ာ့ အ လဘားအလဘရတွေ ာ့ပတ်သက်ခပ ား 

ေါမ   ားရတွရေဘက်တစ်ခါ ပပေမ်ပြစ်ရအဘင ် တဘားဆ ားကဘကွယ်သွဘားြ ို ာ့ ဆနဒရှ ရေကကတဘပါ။ 

က ရေဘ်တ ို ာ့အရေေ ာ့ကရတဘာ့  ယ်လ ိုပူားရပါငာ်းရဆဘင ွ်က်မှုမ   ားက ိုမဆ ို အခမ တမ်ားကက  ဆ ိုသွဘားြ ို ာ့ 

ရမျှဘ်လငာ့ထ်ဘားသလ ို ပပည် တွငာ်းမ တ်ြက်ရတွေ ာ့ န ိုငင်တံကဘက မ တ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ားရတွက ိုလည်ား 

ခ  တ်ဆက်ရပားန ိုငပ်ါတယ်။  အတူ ဘရတွက ို ဝ ိုငာ်းလိုပ်လ ို ာ့ န ိုငမ်လ  ဆ ိုတဘကလည်ား ရေသအရပခအရေရပေါ်မှဘ 

အမ ဘားကက ားမူတည်ရေပါတယ်။ ဆ ိုရတဘာ့ အေဘဂတမ်ှဘ က ရေဘ်တ ို ာ့ လိုပ်န ိုငမ်ယာ့်အ ဘရတွေ ာ့ပတ်သက်ခပ ား 

အခ ငာ်းခ ငာ်းကက  စကဘားရပပဘထဘားန ိုငမ်ယ်ဆ ို ငလ်ည်ား အမ ဘားကက ားအသံိုား ဝငပ်ါလ မာ့်မယ်။  

အလုံပ ခ ေါ်သ ံ



 

 

က ရေဘ်တ ို ာ့ေ ာ့ စံတေြ် ိုားရတွ၊  ည်မှော်းခ က်ရတွေ ာ့ ရမျှဘ်မှော်းခ က်တူတ ာ့  ယ်အြွ ွဲ့အစည်ားက ိုမဆ ို ေ စ မံက ော်း 

အရကဘင ် အထည်ရြဘ်န ိုငရ်အဘင ် တတ်န ိုငသ်မျှ ဝ ိုငာ်းဝော်းကူည ရပားကကြ ို ာ့ လှု က်လှု က်လှ လှ ြ တ်ရခေါ်သလ ို 

အခမ တံခါားြွငာ့က်က  ဆ ိုရေ ပါတယ်။ က ရေဘ်တ ို ာ့က ို ေ  office@lbhyogyakarta.org 

လ ပ်စဘကရေတစ်ဆငာ့ပ်ြစ်ပြစ် ေ  Homepage - LBH Yogyakarta စဘမ က်နဘှက ိုပြစ်ပြစ် 

ဝငရ် ဘက်ကကညာ့်ရှု ခပ ား ဆက်သွယ်န ိုငပ်ါတယ်။  

 

mailto:office@lbhyogyakarta.org
https://lbhyogyakarta.org/

