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ြမန်မာ&ိ(ငင်ကံ တရားမဝငစ်စအ်(ပ်စ(ကိ( ပ့ံပိ(းေပးေနတဲ ့&ိ(ငင်တံကာအစိ(းရေတနဲွ ့

&ိ(ငင်တံကာအဖဲွ9အစညး်ေပါငး် ၆၀ ေကျာ်ကိ( အစရီငခ်ံစာသစမ်Bာ ေဖာ်ထ(တထ်ား 

 

 အကျဥး်ချEပ် 
 

ြမနမ်ာ&ိ(ငင်ကံ တရားမဝငစ်စအ်(ပ်စ(ကိ( ပံပိ့(းက4ညမီ7ေတ ွ ေပးေန:ကတဲ ့ &ိ(ငင်တံကာအစိ(းရေတ၊ွ 

&ိ(ငင်တံကာအစိ(းရအဖဲွ>အစညး်ေတ၊ွ &ိ(ငင်တံကာေငေွရးေ:ကးေရးအဖဲွ>အစညး်ေတနွဲ ့ အြခားေသာ 

&ိ(ငင်တံကာအဖဲွ>အစညး်ေပါငး် ၆၀ ေကျာ်ရဲ ့ အေသးစတိအ်ချကအ်လကေ်တကွိ( အခ(အသစထ်ကွG်Hိတဲ ့

အစရီငခ်စံာမHာ ေဖာ်ြပထားပါတယ။် အဲဒ့ ီ အစရီငခ်စံာ “အာဏာ%&ငစ်နစတ်စရ်ပ် ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး် - 

တရားမဝငြ်မန်မာစစအ်6ပ်စ6ကိ6 အစိ6းရများ:&င့ ် :ိ6ငင်တံကာအဖဲွ?အစညး်များ၏ ပ့ံပိ6းကBညမီDများ:&င့ ်

ရပ်တန ့်ေအာင ်လ6ပ်ေဆာငရ်မည့အ်ရာများ” မHာ စစအ်(ပ်စ(အေနနဲ ့&ိ(ငင်တံကာ ဆံ(းြဖတခ်ျကခ်ျေရးဖိ(ရမ် 

ေတမွHာ တကေ်ရာကခ်ငွ့ရ်တာ၊ ဖံွ> MဖိNးေရးအက4အညေီတ၊ွ နညး်ပညာပ4းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်7ေတ၊ွ ေချးေင ွ

ေတ၊ွ အေြခခအံေဆာကအ်အံ(ဆိ(ငရ်ာ စမံီကနိး်ေတအွြပင၊် တြခားအရာေတကွတဆင့ ် &ိ(ငင်ေံရးနဲ ့

ဘPာေရးအရ အကျိNးအြမတေ်တရွGHိေနတဲ ့ နညး်လမ်းေတကွိ( ေဖာ်ြပထားပါတယ။် 

အဲဒ့အီစရီငခ်စံာမHာ ဒပံီပိ့(းမ7ပံ(စေံတကွိ( သQ(ပ်ေဖာ်ြပေနတဲ ့အေသးစတိြ်ဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ7 ၁၈ ခ( ပါဝငM်ပီး၊ 

တရားမဝင ်စစအ်(ပ်စ(အတကွ ်ေနာကထ်ပ်ေငေွ:ကးေတ၊ွ အရငး်အြမစေ်တနွဲ ့ အာဏာေတရွGHိေနတာမျိNး 

မGHိေစဖိ( ့ လ(ပ်ေဆာငရ်မယ့အ်ရာေတအွတကွ ် GHငး်လငး်တကိျတဲ ့ အ:ကြံပNချကေ်တကွိ( ေပးအပ်ထား 

ပါတယ။် 

အ"#စ်ချ(ပ်အစီရငခ်ံစာ 

ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၃။ 
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 သဖိိ(အ့ချကအ်လကေ်တ ွ 
 

• စစအ်(ပ်စ(က ၂၀၂၁ ခ(&Hစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ တရားမဝင ်

အာဏာသမ်ိးWကNိးပမ်းမ7 ေနာကပိ်(ငး် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်မံHာ 

လ4ေပါငး် ၂,၈၀၀ ေကျာ်ကိ( သတြ်ဖတထ်ားခဲM့ပီး၊ လ4ေပါငး် 

၁၇,၀၀၀ ေကျာ်လညး် ဖမ်းဆးီခထံားရပါတယ။် 

• စစအ်(ပ်စ(ကိ( &ိ(ငင်ေံရးနဲ ့ / သိ(တ့ညး်မဟ(တ ် ေငေွ:ကး 

အေထာကအ်ပံေ့ပးအပ်မ7ေတမွHာ ပါဝငပ်တသ်ကသ်4 

ေတကွ &ိ(ငင်တံကာအစိ(းရ ၂၂ ခ(၊ &ိ(ငင်တံကာ အစိ(းရ 

အဖဲွ>အစညး် ၂၆ ဖဲွ> (က(လသမဂ[အဖဲွ>အစညး် ၁၄ ဖဲွ> အပါအဝင)်၊ &ိ(ငင်တံကာေငေွရးေ:ကးေရး 

အဖဲွ>အစညး် ၈ ဖဲွ> နဲ ့အြခား&ိ(ငင်တံကာ အဖဲွ>အစညး် ၈ ဖဲွ>တိ( ့ပါဝငပ်ါတယ။် 

• အစရီငခ်စံာမHာ ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ7 ၁၈ ခ(နဲ ့နမ4နာြဖစရ်ပ်များစာွတိ(ရဲ ့ အေသးစတိ ်အချကအ်လက ်

ေတနွဲ ့အေထာကအ်ထားေတ ွပါဝငပ်ါတယ။် 

 အဓိက ေဖာ်ထ(တထ်ားတဲ ့အေHကာငး်အရာေတ ွ
 

အဲဒ့အီစရီငခ်စံာမHာ အဓိကေဆးွေ&းွတဲ ့ အေ:ကာငး်အရာေတနွဲ ့ သ4တိ(က့ိ( ဥပမာေပး GHငး်လငး်ထားတဲ ့

ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ7ေတကွိ( စစအ်(ပ်စ(အတကွ ် အဓိကပံပိ့(းမ7အမျိNးအစား ၄ မျိNးအြဖစ ် အ(ပ်စ(ခွထဲား 

ပါတယ။် 

• သတံမနဆ်ကဆ်ေံရးကေနတဆင့ ် စစအ်(ပ်စ(ကိ( &ိ(ငင်တံကာဖိ(ရမ်ေတမွHာ ြမနမ်ာ&ိ(ငင်ကံိ(ယစ်ား 

ဆံ(းြဖတခ်ျကေ်တ ွ ချမHတ&်ိ(ငေ်အာင ် တရားဝငမ်Dေပးအပ်တဲ ့ လ6ပ်ရပ်ေတကွတဆင့ ်

:ိ6ငင်ေံရးဆိ6ငရ်ာပ့ံပိ6းမD။  

• စစအ်(ပ်စ(နဲ ့ ၎ငး်တိ(ရဲ့ ့ အကျိNးစးီပာွးကိ( ထမ်းေဆာငေ်နသ4ေတကွိ( အသပိညာနဲ ့ ကGမ်းကျငမ်Dေတ ွ

လHေဲြပာငး်ေပးမD။ 
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• စစအ်(ပ်စ(အတကွ ် ဘPာေရးနဲ ့ မဟာဗျaဟာအရအေရးပါတဲ ့ အေြခခံအေဆာကအ်ဦးေတ ွ

တညေ်ဆာကတ်ာအပါအဝင ် ဖံွ? KဖိLးေရးအကBအညအီြဖစ ်ေငေွပးေချတာ၊ ေချးေငထွ(တေ်ပးတာ၊ 

စစအ်(ပ်စ(ထနိး်ချNပ်ထားတဲက့(မbဏေီတနွဲ ့ စးီပာွးေရးလ(ပ်ငနး်ေတဆွကီ တိ(ကQိ်(ကဝ်ယယ်4တာ 

သိ(မ့ဟ(တ ်သယွဝိ်(ကM်ပီး စးီပာွးေရးလ(ပ်ေဆာငတ်ာေတကွ တဆင့ ်ဘNာေရးဆိ6ငရ်ာ ပ့ံပိ6းမD။ 

• စစတ်ပ်နဲ ့ ဆက&်ယွတ်ဲ ့ စးီပာွးေရးလ(ပ်ငနး်ေတရဲွ ့ ဟိ(တယခ်နး်ေတ၊ွ Qံ( းခနး်ေတနွဲ ့ လ4ေနအမ်ိေတ ွ

စတဲ ့ပိ6ငဆ်ိ6ငမ်DပစOညး်ေတငွ&ားရမ်းမD။ 

 

 အဓိကေတွ9 IBိချကေ်တ ွ
 

:ိ6ငင်ေံရးဆိ6ငရ်ာပ့ံပိ6းကBညတီဲ ့လ(ပ်ေဆာငခ်ျကေ်တမွHာ ပါဝငခ်ဲတ့ဲ ့အစိ(းရနဲ ့ &ိ(ငင်တံကာအဖဲွ>အစညး် ေပါငး် 

၄၅ ဖဲွ? တိ(မ့Hာ - 

- က(လသမဂ[အဖဲွ>အစညး် ၅ ဖဲွ> အပါအဝင ် စစအ်(ပ်စ(ကိ( သ4တိ(ရဲ့ ့ ခန ့အ်ပ်လeာေတ ွ ေပးတာ / 

သိ(မ့ဟ(တ ်သေဘာတ4စာချNပ်ေတ ွလကမ်Hတေ်ရးထိ(းတာ ၁၂ ခ(။ 

- အစိ(းရ ၁၀ ဖဲွ> နဲ ့ က(လသမဂ[အဖဲွ>အစညး် ၈ ဖဲွ>အပါအဝင ်စစအ်(ပ်စ(အဖဲွ>ဝငေ်တကွိ( အစညး်အေဝးနဲ ့ 

အခမ်းအနားေတမွHာ ြမနမ်ာ&ိ(ငင်ကံိ(ယစ်ားြပNMပီး တကေ်ရာကေ်စခဲတ့ဲ ့၂၇ ဖဲွ>။ 

- စစအ်(ပ်စ( ကျငး်ပတဲ ့ စစေ်ရးြပအခမ်းအနားကိ( တကေ်ရာကခ်ဲတ့ဲ ့ &ိ(ငင်တံကာအစိ(းရ 

ကိ(ယစ်ားလHယ ်၈ ဦး တိ( ့ ပါဝငပ်ါတယ။် 

 

အစရီငခ်စံာမHာ ြမနမ်ာစစအ်(ပ်စ(အတကွ ်&ိ(ငင်ေံရးဆိ(ငရ်ာ ပံပိ့(းမ7ေတကွိ( တR6တ:်ိ6ငင်နံဲ ့ R6%&ား:ိ6ငင်တံိ(ဆ့ကီ 

သသိသိာသာထငထ်ငG်HားGHား တိ(းြမhင့ရ်GHိခဲတ့ာကိ(လညး် ေတွ> GHိခဲပ့ါတယ။် 

 

ဂျပန်:ိ6ငင်နံဲ ့ အ:ိTယိ:ိ6ငင်တံိ(ဟ့ာ စစအ်(ပ်စ(ကိ( ပံ(စမံျိNးစံ(နဲပံ့ပိ့(းမ7ေတ ွ ေပးေနတဲ ့ အေရးပါတဲပံ့ပိ့(းသ4ေတ ွ

အြဖစ ်ထကွေ်ပiလာခဲပ့ါတယ။် 
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အစိ(းရနဲ ့ &ိ(ငင်တံကာအဖဲွ>အစညး် ၁၂ ဖဲွ? တိ(က့ နညး်ပညာဆိ(ငရ်ာ ပ4းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်7ေတမွHာ ပါဝင ်

ေဆာငရွ်ကခ်ဲပ့ါတယ။် ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ7တစခ်(မHာ ဂျပန&်ိ(ငင်ကံ ြမနမ်ာစစတ်ပ် တပ်ဖဲွ>ေတကွိ( ေလက့ျင့ ်

သငX်ကားမDေတ ွဆကလ်ကေ်ပးအပ်ေနေ:ကာငး်နဲ ့ အဲဒ့ေီလက့ျင့သ်င:်ကားေရး အစအီစဥ်က ဘွဲ>ရGHိခဲတ့ဲ ့

အနညး်ဆံ(းေကျာငး်ဆငး်တစေ်ယာကဟ်ာ ၂၀၂၁ ခ(&Hစ ် စစတ်ပ်ရဲတ့ိ(ကခ်ိ(ကမ်7ေတမွHာ ပါဝငထ်ားခဲတ့ာကိ( 

ေတွ> GHိခဲပ့ါတယ။် 

 

&ိ(ငင်တံကာအစိ(းရနဲ ့ &ိ(ငင်တံကာအဖဲွ>အစညး် ၁၆ ဖဲွ?တိ(ဟ့ာ အာဏာသမ်ိးWကNိးပမ်းမ7 လ(ပ်ေနတဲ:့ကားက 

&ိ(ငင်တံကာအစိ(းရေတကွ ေငေွ:ကးအရေကျာေထာကေ်နာကခ်ြံပNထားတဲ ့အေရးပါတဲ ့သယယ်4ပိ(ေ့ဆာင ်

ေရးအေြခခအံေဆာကအ်ဦး စမံီကနိး် ၃ ခ(အပါအဝင၊် ဘNာေရးဆိ6ငရ်ာပ့ံပိ6းမD ေပးအပ်တဲ ့ဒါမHမဟ(တ ်

ေပးအပ်မယ့အ်&kရာယက်ိ(ြဖစေ်စတဲ ့ စမံီကနိး်ေတအွေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ဖိ(န့ ဲ ့ တညေ်ဆာကေ်ရးလ(ပ်ငနး် 

ေတကွိ( ေGH >ဆကလ်(ပ်ဖိ( ့ WကNိးပမ်းလျကG်Hိတဲ ့လ(ပ်ေဆာငခ်ျကေ်တမွHာ ပါဝငခ်ဲပ့ါတယ။်  

 

စစအ်(ပ်စ(အတကွ ် အကျိNးအြမတရ်GHိေစ&ိ(ငတ်ဲ ့ ပိ(ငဆ်ိ(ငမ်7ငHားရမ်းမ7ေတမွHာ &ိ(ငင်တံကာအစိ(းရေတနွဲ ့ 

&ိ(ငင်တံကာအဖဲွ>အစညး် ၁၁ ဖဲွ> ပါဝငပ်ါတယ။် ဩစေ:တးလျနဲ ့ ေနာ်ေဝအစိ(းရတိ(က့ စစအ်(ပ်စ(ရဲ ့ 

အာဏာသမ်ိးWကNိးပမ်းမ7ေနာကပိ်(ငး် စစတ်ပ်ဆက&် eယဟ်ိ(တယေ်တမွHာ အေမရိကန ်ေဒiလာ ၂ သနး်ေကျာ် 

ကိ( သံ(းစွထဲားပါတယ။် 

 

အစရီငခ်စံာမHာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့အဖဲွ>အစညး်ေတထွကဲ ၁၃ ဖဲွ?ဟာ စစအ်(ပ်စ(အတကွ ်သ4တိ(ရဲ့ ့ ပံပိ့(းမ7ေတကွိ( 

ရပ်တန ့ဖိ်( ့ အေရးယ4ေဆာငရွ်ကမ်7ေတကွိ( မ:ကာေသးမီက လ(ပ်ေဆာငထ်ားပါတယ။် 
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စစအ်(ပ်စ(ကိ( ပံပိ့(းမ7ေတေွပးတာေ:ကာင့ ် အေရးပါတဲ ့ ဥပေဒေXကာငး်ဆိ6ငရ်ာ အကျိLးဆကေ်တ ွ ြဖစေ်ပi 

လာ&ိ(ငပ်ါတယ။် &ိ(ငင်တံကာဥပေဒအရ &ိ(ငင်တံစ&်ိ(ငင်အံေနနဲ ့ တြခား&ိ(ငင်တံစ&်ိ(ငင်ကံ ေရွးချယထ်ားတဲ ့

အစိ(းရကိ( အသအိမHတမ်ြပNဘ၊ဲ အစိ(းရတစရ်ပ်ကိ( အသအိမHတြ်ပNတာနဲ ့ တြခား&ိ(ငင်ရဲံ ့ အချNပ်အြခာ 

အာဏာနဲ ့ ကိ(ယပိ်(ငြ်ပဌာနး်ခငွ့က်ိ( ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကတ်ာဟာ အေြခခမံ4အားြဖင့ ် ဥပေဒနဲည့nီွတြ်ခငး် 

မGHိပါဘ4း။ စစအ်(ပ်စ(ဟာ တရားဝငအ်စိ(းရတစရ်ပ် မဟ(တတ်ဲအ့တကွ ်လတွေ်ြမာကတ်ဲြ့မနမ်ာ&ိ(ငင်အံေနနဲ ့ 

ေနာကပိ်(ငး်မHာ စစအ်(ပ်စ(ကိ( အသအိမHတြ်ပNခဲသ့4ေတဆွကီ နစန်ာမ7ေလျာ်ေ:ကးေတ ွ ေတာငး်ဆိ(လာ&ိ(င ်

ပါတယ။် 

 

စစအ်(ပ်စ(အဖဲွ>ဝငေ်တ ွ ဒါမHမဟ(တ ် စစတ်ပ်ထနိး်ချNပ်ထားတဲ ့ စးီပာွးေရးလ(ပ်ငနး်ေတလွိ(မျိNး ဒဏခ်တ ်

ပိတဆ်ိ(ထ့ားတဲ ့ အဖဲွ>အစညး်ေတရဲွ ့ ဘဏအ်ေကာင့ေ်တဆွ ီ ေငေွပးေချမ7ေတGွHိခဲရ့င ် ေပးေချသ4ေတ ွ

အေနနဲ ့ ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ(မ့7ေတကွိ( တိ(ကQိ်(ကပဲ်ြဖစေ်စ၊ သယွဝိ်(ကM်ပီးြဖစေ်စ ချိNးေဖာကရ်ာေရာက&်ိ(ငM်ပီး၊ 

ေငေွ:ကးနဲ ့ ရာဇဝတေ်:ကာငး်အရ ြပစဒ်ဏေ်တ ွချမHတခ်ရံတာအြပင ်ဂ(ဏသ်ကိpာပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ထခိိ(ကမ်ယ့ ်

အ&kရာယက်ိ( :ကNံေတွ>ရ&ိ(ငပ်ါတယ။် 

 

ဥပေဒကိ( နားလညသ်GိHိMပီးြဖစတ်ယလ်ိ( ့ မHတယ်4ထားတဲအ့ေြခအေနမHာ ေကာ်ပိ(ေရးGHငး်ေတ ွ အပါအဝင ်

လ4ပ(ဂ[ိNလေ်တအွေနနဲ ့ စစအ်(ပ်စ(ရဲ့ ့ &ိ(ငင်တံကာရာဇဝတမ်7ေတမွHာ :ကရံာပါ ပတသ်ကေ်နေ:ကာငး် 

ကိ(လညး် ေတွ> GHိ&ိ(ငပ်ါတယ။် 

 

စစအ်(ပ်စ(အတကွ ် ပံပိ့(းမ7ေတနွဲ ့ အေထာကအ်ပံေ့တြွဖစေ်စတဲ ့ လ(ပ်ရပ်ေတမွHာ ပါဝငပ်တသ်ကေ်နတဲ ့

&ိ(ငင်စံံ(က(မbဏေီတအွေနနဲ ့ &ိ(ငင်စံံ(စးီပာွးေရးလ(ပ်ငနး်ေတအွတကွ ် OECD လမ်းneနခ်ျကေ်တကွိ( 

ချိNးေဖာကရ်ာ ေရာက&်ိ(ငM်ပီး၊ &ိ(ငင်ေံပါငး် ၅၁ &ိ(ငင်ကံ တစ&်ိ(ငင်မံHာ မေကျနပ်မ7မ7ေတ ွတိ(င:်ကားခရံတာနဲ ့ 

နစန်ာမ7ေလျာ်ေ:ကးေတာငး်ခရံတာေတ ွများြပားလာေစမHာြဖစတ်ယ။် 
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 ေနာကခ်အံေ)ကာငး်အရာ 
 

၂၀၂၀ ခ(&Hစ၊် &ိ(ဝငဘ်ာလမHာ &ိ(ငင်အံဆင့ဒ်မိီ(ကေရစေီရွးေကာကပ်ွဲတစရ်ပ် ကျငး်ပMပီးေနာကပိ်(ငး် ြမနမ်ာ 

စစေ်ခါငး်ေဆာငေ်တဟွာ၂၀၂၁ ခ(&Hစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလမHာ တရားမဝင ်အာဏာသမ်ိး WကNိးပမ်းမ7တစရ်ပ်ကိ( 

လ(ပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါတယ။် အဲအ့ချိနက်စMပီး စစအ်(ပ်စ(ဟာတိ(ငး်ြပညရဲ် ့ အဓိကအ(ပ်ချNပ်ေရးအဖဲွ>အစညး် 

ေတကွိ( ထနိး်ချNပ်ထားပါတယ။် 

 

 အစရီငခ်ံစာကိ( ရယKပါ။ 

 

အစရီငခ်စံာအား www.justiceformyanmar.org တငွ ်ရယ4ပါ။  

 
စစအ်0ပ်စ0အား ပ့ံပိ0းမ5များေပးအပ်ြခငး်ေ8ကာင့ ်အစရီငခံ်စာတငွ ်

အမညေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်အဖဲွAအစညး်များ 
 

၂၀၂၁ ခ%&'စ ်ကမ,ာလံ%းဆိ%ငရ်ာ ေကျးလကဖံွ်9 :ဖိ;းေရးဖိ%ရမ် 2021 

Global Rural Development Forum 

အဆင့ြ်မင့ေ်ခါငး်ေဆာငမ်@ေဖာငေ်ဒးB'ငး်  Advanced Leadership 

Foundation (ALF) 

အာဆယီအံေြခခံအေဆာကအ်အံ%ရန်ပံ%ေငအွဖဲွ9 ASEAN 

Infrastructure Fund 

အာဆယီစံာရငး်စစအ်ဖဲွ9အစညး်ချ;ပ်  ASEAN Supreme Audit 

Institutions (ASEANSAI) 

အာB'ပစဖိိတဖိ်%ရမ်  Asia Pacific Forum (APF) 

အာB'ဖံွ9 :ဖိ;းေရးဘဏ် Asian Development Bank (ADB) 

အာB'အေြခခံအေဆာကအ်အံ% ရငး်&'းီြမ L;ပ်&'မံ@ဘဏ် Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

အေB' 9ေတာငအ်ာB'&ိ%ငင်မံျားအသငး် (အာဆယီ)ံ Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) 

NသစေNတးလျအစိ%းရ &ိ%ငင်ြံခားေရးရာ&'င့ ်က%န်သယွမ်@ဌာန 

Australian Government Department of Foreign Affairs 
and Trade 

တP%တဘ်ဏ် Bank of China 

ကQေပါငး်စံ% နညး်ပညာ&'င့ ်စးီပွားေရး ပRးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်@ 

အတကွ ်ဘဂUလားပငလ်ယေ်အာ်အဖဲွ9အစညး် Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation (BIMSTEC) 

ကာွလာလမ်ပR:မိ; 9 B'ိ :ဗိတသိWမဟာမငး်YကးီPံ% း British High 

Commission in Kuala Lumpur 

တP%တအ်စိ%းရ &ိ%ငင်ြံခားေရးဝန်Yကးီဌာန Chinese Government 

Ministry for Foreign Affairs 

Colombo Plan ဝန်ထမ်းေကာလပ်ိ Colombo Plan Staff 

College 

ြမန်မာ&ိ%ငင်ဆံိ%ငရ်ာ တP%တသ်Pံံ% း Embassy of China in 

Myanmar 
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ြမန်မာ&ိ%ငင်ဆံိ%ငရ်ာ အ&ိ\ယိသPံံ% း Embassy of India in Myanmar 

ြမန်မာ&ိ%ငင်ဆံိ%ငရ်ာ ကိ%ရီးယားသPံံ% း Embassy of Korea in 

Myanmar 

ြမန်မာ&ိ%ငင်ဆံိ%ငရ်ာ ေနာ်ေဝသPံံ% း Embassy of Norway in 

Myanmar 

ဥေရာပသမဂ̂ European Union (EU) 

ဂျာမန်အစိ%းရ ြပညေ်ထာငစ်%&ိ%ငင်ြံခားေရးPံ% း German 

Government Federal Foreign Office 

NသစေNတးလျအစိ%းရ Government of Australia 

ဘဂUလားေဒB့'်အစိ%းရ Government of Bangladesh 

ဘPR&ိ%ငး်ဒါP%စလမ်အစိ%းရ Government of Brunei Darussalam 

ကေနဒါအစိ%းရ Government of Canada 

တP%တအ်စိ%းရ Government of China 

အ&ိ\ယိအစိ%းရ Government of India 

ဂျပန်အစိ%းရ Government of Japan 

လာအိ%အစိ%းရ Government of Laos 

ပါကစ_တန်အစိ%းရ Government of Pakistan 

P%B'ားအစိ%းရ Government of Russia 

ေဆာ်ဒအီာေရဗျအစိ%းရ Government of Saudi Arabia 

စကUာပRအစိ%းရ Government of Singapore 

ထိ%ငး်အစိ%းရ Government of Thailand 

:ဗိတန်ိအစိ%းရ Government of the United Kingdom 

ဗီယကန်မ်အစိ%းရ Government of Vietnam 

မဟာမဲေခါငေ်ဒသခွဲ စးီပွားေရးပRးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်@အစအီစ` 

Greater Mekong Subregion Economic Cooperation 
Program (GMS) 

မေလးB'ားလRအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မB'င ်Human Rights 

Commission of Malaysia (SUHAKAM) 

အ&ိ\ယိအစိ%းရ &ိ%ငင်ြံခားေရးဝန်Yကးီဌာန Indian Government 

Ministry of External Affairs 

တP%တစ်ကမ်@လ%ပ်ငန်း&'င့ ်ကRးသန်းေရာငး်ဝယေ်ရးဘဏ် Industrial 

and Commercial Bank of China 

အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ :မိ; 9 ြပေလေNကာငး်အဖဲွ9 International Civil 

Aviation Organization (ICAO)  

အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာNကကေ်ြခနီေကာ်မတ ီInternational 

Committee of the Red Cross (ICRC) 

ေPa9ေြပာငး်သာွးလာေနထိ%ငး်ြခငး်ဆိ%ငရ်ာ&ိ%ငင်တံကာအဖဲွ9အစညး် 

International Organization for Migration (IOM) 

&ိ%ငင်တံကာ ဆန်စပါးသ%ေတသနအဖဲွ9 International Rice 

Research Institute (IRRI) 

အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ ဆကသ်ယွေ်ရးသမဂ̂ International 

Telecommunication Union (ITU) 

ဂျပန်အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာတကb သိ%လ ်International University of 

Japan 

အငတ်ာပိ%လ ်INTERPOL 

ဂျပန် အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ ပRးေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး ေအဂျငစ် ီ

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

ဂျပန်ကိ%ယပိ်%ငက်ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွ9 Japan Self-Defense Forces 

ဂျပန်အစိ%းရကာကယွေ်ရးဝန်Yကးီဌာန Japanese Government 

Ministry for Defense 

လန်ဲချန်း-မဲေခါင ်ပRးေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးဖိ%ရမ် Lancang 

Mekong Cooperation Forum (LMC) 

အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာ :ငမ်ိးချမ်းေရး&'င့ ်တရားဥပေဒစိ%းမိ%းေရးအတကွ ်

MaxPlanck ေဖာငေ်ဒးB'ငး် Max Planck Foundation for 

International Peace and the Rule of Law 

ဂျပန်အမျိ;းသားကာကယွေ်ရးအကယဒ်မီ National Defense 

Academy of Japan 
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မRဝါဒေလလ့ာေရးဆိ%ငရ်ာအမျိ;းသားဘွဲ9လန်ွအငစ်တကီျ; National 

Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

ဂျပန်လaတေ်တာ် Parliament of Japan 

Japan Grant Aid (JDS) မ' 

လRစ့မ်ွးအားအရငး်အြမစဖံွ်9 :ဖိ;းတိ%းတကေ်ရး ပညာသငဆ်% ပေရာဂျက ်

Project for Human Resource Development Scholarship 
by Japanese Grant Aid (JDS)  

P%B'ားအစိ%းရကာကယွေ်ရးဝန်Yကးီဌာန Russian Government 

Ministry for Defense 

B'န်ဟိ%ငး်ပRးေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအဖဲွ9 Shanghai Cooperation 

Organisation (SCO) 

က%လသမဂ̂ဇီဝမျိ;းစံ%မျိ;းကွညဲလီာခံ United Nations 

Biodiversity Conference 

က%လသမဂ̂ကေလးများရန်ပံ%ေငအွဖဲွ9 United Nations Children’s 

Fund (UNICEF) 

က%လသမဂ̂ဖံွ9 :ဖိ;းမ@အစအီစ` United Nations Development 

Programme (UNDP) 

က%လသမဂ̂ ပညာေရး၊ သပိeံ&'င့ ်ယ`ေကျးမ@အဖဲွ9 United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 

က%လသမဂ̂ စားနပ်ရိကfာ&'င့ ်စိ%ကပ်ျိ;းေရးအဖဲွ9 United Nations 

Food and Agriculture Organization (FAO) 

က%လသမဂ̂ ဒ%ကfသညမ်ျားဆိ%ငရ်ာ မဟာမငး်YကးီPံ% း United 

Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 

က%လသမဂ̂ လRသားချငး်စာနာမ@ဆိ%ငရ်ာ ညL&ိ@ငိး်ေရးPံ% း United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (UNOCHA) 

က%လသမဂ̂ မRးယစေ်ဆးဝါး&'င့ ်ရာဇ၀တမ်@ဆိ%ငရ်ာPံ% း United 

Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)  

က%လသမဂ̂ ကမ,ာ့စားနပ်ရိကfာအစအီစ` United Nations World 

Food Programme (WFP) 

က%လသမဂ̂ ကမ,ာ့ခရီးသာွးလ%ပ်ငန်းအဖဲွ9 United Nations World 

Tourism Organization (UNWTO) 

အေမရိကန်&ိ%ငင်တံကာဖံွ9 :ဖိ;းေရးေအဂျငစ် ီUnited States 

Agency for International Development (USAID) 

ဗီယကန်မ် ြပန်Nကားေရး&'င့ ်ဆကသ်ယွေ်ရးဝန်Yကးီဌာန 

Vietnamese Ministry of Information and 
Communications 

ကမ,ာ့ဘဏ် World Bank 

ကမ,ာ့ဘဏ်အ%ပ်စ%၏ &ိ%ငင်စံံ%ရငး်&'းီြမ;ပ်&'မံ@အာမခံေအဂျငစ် ီWorld 

Bank Group’s Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA) 

ကမ,ာ့အေကာကခ်ွန်အဖဲွ9  World Customs Organisation 

(WCO) 

ကမ,ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ9 World Health Organization (WHO)

* မ"တခ်ျက ် - အစရီငခ်စံာမ.ာ အမညေ်ဖာ်ြပထားတဲ ့ အဖွဲ:အစညး် ၇၇ ဖွဲ: <.ိပါတယ။် ၁၃ ဖွဲ:က အမညစ်ာရငး် ေဖာ်ြပထားတဲ ့ အစိDးရေတ၊ွ လကေ်အာကခ် ံ

ဝနI်ကးီဌာနေတနွဲ ့ လDပ်ငနး်ေတြွဖစတ်ဲအ့တကွ ်သLတိDက့ိD အထကမ်.ာေဖာ်ြပထားတဲ ့အဓိကစာရငး်အချကအ်လကေ်တမွ.ာ သးီြခား မေရတကွထ်ားေပ။  


