မတရ ားဖမ္ားဆားးခ်ဳ္္ေႏွာင

္ သတ္ျဖတ္းရ
ခ သသ့္္ ရ သ ား ၃ ဥား အတက္

ျ္မန္မာႏိုင န ္ငံနရပ္ဖန္ရဖဲ္
ြ အစန္း္ မ္း္မွ
အမန္တရ ား ္ေႏွာဳပ္ေႏွာဳပက္ရန္င ့္္ တရ ားမခတမႈ ရရရ
ွိ န္္ေႏွာတ
ရက္္။ြဲ
မူဆယ္ၿမွိ်႕နယ္င ့္္ နမ့္္းမ္ားၿမွိ်႕နယ္တ ္ ္ေႏွာနနွိ ္္ေႏွာသ

ား္ ဆွိျး ား္

။ အပ္ဖနတ ဘ
န မ၊ ၁ ငပ္ဖန၊ ၂၀၂၀ းင္္

ရ သ ား ၃ ဥားသသ္ ္ေႏွာမမလ ၂၉ ရက္ ၂၀၂၀

းင္္တ ္ ျမန္မ ့္တဳ္မ္ေႏွာတ ္ တဳ္မ (၉၉)၏ ဖမ္ားဆားျး ္ားးခးြဲ့္ရၿဳား ၃ မလ ၾက
ေဳခ က္ဆခားၿဳား္ေႏွာန က္ ၾသဂတ္မလ ၂၀ ရက္္ေႏွာနနတ ္ ရ သူ ရ သ ားအးခွိ်႕မ အ္ေႏွာမလ
သက္ဆွိ ္ရ

မူဆယ္ၿမွိ်႕ ရြဲ္းန္ားသွိန အသွိ္ေႏွာဳား အ္ေႏွာၾက

္ေႏွာနသသ့္္ ရ သ ားမခ ား၏ အ္ေႏွာမလ

္ား ျဖ္္္ေႏွာၾက

သတ ္ားအ္အန
္ားကွိ ္တ ္္ေႏွာတနရွိၿဳား

္ားၾက ားၿဳား တူား္ေႏွာဖ ္ၾကသ့္္းြဲ့္ရ

္ေႏွာဳခ က္ဆခား

္ား သွိရသသ္။

၄ ္ားရ သ ား ၃ ဥားအနက္ င္္ဥား (္ႏိုင န္းစီႏိုတနာမွ နွ္ႏိုင ္းန စေ

မနမန္း) သစန မူဆယ္ၿမွိ်႕နယ္ နမ့္္ကတ္အဳ္္

မန္ကန္္ေႏွာကခားရ င ့္္ မွိ ္ားဆက္္ေႏွာကခားရ တ ္ ္ေႏွာနနွိ ္သူျဖ္္ၿဳား မား္ေႏွာသားဖတ္္ေႏွာန္ဥ္ ျမန္မ ့္တဳ္မ္ေႏွာတ ္
တဳ္မ ၉၉ ၏ ဖမ္ားဆားျး ္ားးခးြဲ့္သသ္ဟ မခက္ျမ ္သက္္ေႏွာသ ္ေႏွာျဳ းခက္အရ သွိရသသ္။

ကခန္ရ သ ား

တ္္ဥား(္ႏိုင န္း္ႏိုငပ္ဖနီင္န)သသ္ နမ့္္းမ္ားၿမွိ်႕နယ္ မလယ္မန္ား္ေႏွာကခားရ ္ေႏွာနနွိ ္သူျဖ္္ၿဳား သားသန္နဖမ္ားးခရသသ့္္
အတက္ မသ္သသ့္္ဳခ္ခံ၊ မသ္သသ့္္္ေႏွာနရ တ ္ ဖမ္ားဆားျး ္ားးခရသသ္ကွိ ္ေႏွာသးခ မသွိး့္ရ
ြဲ ္ေႏွာဳ။
္ေႏွာသဆခားသူ ဥားအွိက္မလွိတ္၏ ဇနားမ “သူတွိန္ေႏွာတက ဘယ္အဖနအ
ြဲ ္သ္ားနြဲနမ ဳတ္သက္မႈ မရွိဘန
ြဲ ြဲန အးမလွိ
အျဖ္္မခွိ်ား ႀကခ်္ေႏွာတနရ္ေႏွာတ ့္ အရမ္ား္ွိတ္န တယ္ံ၊ ဒကွိ္ၥနနြဲ ဳတ္သက္ၿဳား ္ေႏွာရ္ေႏွာတ ္ေႏွာ ္ေႏွာတ ဘယ္္ေႏွာမလ က္ဘြဲ
ဳခအဳ္္ေႏွာဳားဳပ္ေႏွာ္ ဘယ္မလွိမ မ္ေႏွာကခနဳ္ငွိ ္သမလွိ ဘယ္္ေႏွာတ ့္မမလသ္ား ္ေႏွာမ့္မလွိနရမ မဟတ္ဘူားံ၊ ္ေႏွာန က္္ေႏွာန

္

သူတွိနမလွိ အျဖ္္မခွိ်ား ဘယ္သူမ နဳ္မႀကခ်္ေႏွာ္းခ ္္ေႏွာတ ့္ဘူားံ၊ ၿဳား္ေႏွာတ ့္ ္္္သ ားနြဲန ျဳသ္သူကွိ းျြဲ း ား
သွိ္ေႏွာ္းခ ္တယ္ ” ဟ္ေႏွာျဳ ဆွိဳပသသ္။
ျမန္မ ့္တဳ္မ္ေႏွာတ ္ တဳ္မ (၉၉)၏ အရဳ္သ ားမခ ား မတရ ားဖမ္ားဆားံ၊ သတ္ျဖတ္ျး ္ား မလဳ္ရဳ္သသ္
အျဳသ္ျဳသ္ဆွိ ္ရ မလူနအး ့္္အ္ေႏွာရား ္ေႏွာၾကသ ္ တမ္ား၏ ရသ္ရယ္းခက္ကွိ ဆန္နကခ ္သသ့္္အျဳ ္ အဳွိဒ္
(၃) “ မသ္သက
ူ မ
ွိ သ ား္ ဳမ္ားငဳ
ွိ ္
္ က္ျး ား္ သွိမဟတ္ ရက္္က္ၾပ္ဖ္နားႀက်တ္္ေႏွာသ ံ၊ မလူမဆန္္ေႏွာသ ံ၊ မလူနသက
ွိ ၡ

သ်ွိားငမ္ား္ေႏွာ္္ေႏွာသ

ျဳ်မူဆက္ဆျခ း ား္ သွိနမဟတ္ အျဳ္္ဒဏ္္ေႏွာဳားျး ား္ မျဳ်ရ”ံ၊ ဂခနဗ ္ းခ်ဳ္ နခဳတ္ ၄

မလက္နက္ကွိ ္ဳဋွိဳကၡအတ ္ား

အရဳ္သ ားမခ ား

က ကယ္မ်ကွိမလသ္ား္ေႏွာက

္ားံ၊

ငွိ ္ ခတက

မလက္နက္ကွိ ္ မဟတ္္ေႏွာသ မလက္နက္ကွိ ္ဳဋွိဳကၡ (non-international armed conflict-NIAC)တ ္
္္္သသ္မခ ား မလွိက္န

ရမသ့္္ အဳွိဒ္ ၃ (common article 3) ကွိမလသ္ား အတႏိုအမလ ္း္ းခွိ်ား္ေႏွာဖ က္

္ေႏွာနသသ္ကွိ ္ေႏွာတနရဳပသသ္။

နွိနျဳ ္

ငွိ ္ ခတက အသွိ ္ား္၀မန္းမခ ားအ ား

ငွိ ္ ခတက ႀကား္ေႏွာမလား္ေႏွာသ ျဳ္္မ်ံ၊

ငွိ ္ ခတက

ဓ္ေႏွာမလ့္နခားတမ္ား ဥဳ္ေႏွာဒအျဖ္္ သတ္မတ္မလ ၿဳားျဖ္္္ေႏွာသ အရဳ္သ ားမခ ားကွိ ဳ္္မတ္န ားတွိက္းွိက္ျး ္ားံ၊
ငွိ ္ ခတွိ ္ားတ ္

္ေႏွာမလား္ ား

(International

မလွိက္န ရမသ့္္

Humanitarian

ဳ္္မတ္န ားမတွိက္းွိက္ရဟူ္ေႏွာသ

ငွိ ္ ခတက

Law-IHL)

၏

မလူသ ားးခ ္ား္ န ္ေႏွာန က္န ားမ်
အ္ေႏွာျးးခမူတးျဖ္္္ေႏွာသ

အရဳ္သ ားမခ ားကွိ

းျြဲ း ားသွိျမ ္ျး ္ား (distinction) ကွိမလသ္ား းခွိ်ား္ေႏွာဖ က္ဳပသသ္။

ျမန္မ အ္ွိားရသသ္ ၁၉၉၂ းင္္တ ္ ဂခနဗ

္ းခ်ဳ္၏ အဖန၀
ြဲ ္ ငွိ ္ ခတး ျဖ္္မလ းြဲ့္သသ့္္အတက္

္ းခ်ဳ္ဳပ မလွိက္န ရမသ့္္ ္သ္ားမခဥ္ား္သ္ားကမ္ားမခ ားဳပတွိ ္ား မလွိက္န ္ေႏွာဆ
အနက္ဳပ အ္ေႏွာၾက

ဥဳ္ေႏွာဒ

္ားအရ င ့္္ ဳတ္သက္၍ မူဆယ္ၿမွိ်႕နယ္ တအ

္ရက္ရန္ မလွိအဳ္သသ္။

္ား္ ္ေႏွာဳင ့္္ ယဥ္္ေႏွာကခားမႈေပ္ဖမန္တ္မွ

ၾသဂတ္မလ ၂၆ ရက္ ၂၀၂၀ းင္္တ ္ သ္ေႏွာဘ န ားနတ္ျဳန္းခက္ တ္္္ေႏွာ္
ျမန္မ ့္တဳ္မ္ေႏွာတ ္ တဳ္မ (၉၉) တဳ္ရ ္ားမ ားမ ၄ ္ားတွိနကွိ (မူဆယ္ၿမွိ်႕ တအ

္နတ္ျဳန္ၿဳား္ေႏွာန က္

္ား္ ္ေႏွာဳင ့္္ ယဥ္္ေႏွာကခား္ႈ

ေပ္ဖမန္တ) ၾသဂတ္မလ ၂၇ ရက္္ေႏွာနနတ ္ ကတ္းွိ ္ၿမွိ်႕နယ္ နမ့္္ဖက္က ္ေႏွာကခားရ တ ္ ္ေႏွားပယူ္ေႏွာတနဆခးြဲ့္ၿဳား
တဳ္မ (၉၉)၏ တဳ္သ ားမခ ား ကခ ားမလန္မႈ ရွိံ၊ မရွိ ္ခ္မ္ား္ေႏွာဳားမသ္ဟ ္ေႏွာျဳ ဆွိၿဳား္ေႏွာန က္ ၾသဂတ္မလ ၃၁
ရက္္ေႏွာနန မနက္တ ္ ျမန္မ တ
့္ ဳ္မ္ေႏွာတ ္ တဳ္မ (၉၉)မ တဳ္မမ ား၏ PSO မ ဖန္ားဆက္ၿဳား “ ကခ္ေႏွာတ ္တွိန
မတ္တမ္ားအရ

သူတွိန္ေႏွာတ

ဖမ္ားးခရတြဲ့္္ေႏွာနနမ

တဳ္မ

(၉၉)

အ္ေႏွာနနြဲန

ဘ မလ်ဳ္ရ ားမႈမ

မရွိဘူားံ၊

ဘ အ္ရ ္းခ္ မ တက္မမလ ဘူားဆွိ္ေႏွာတ ့္ ကခ္ေႏွာတ ္တွိန အဖနြဲ ကခ ားမလန္တ မဟတ္ဘူားံ၊ တျး ားအဖန္ေႏွာ
ြဲ တ ့္
မ္ေႏွာျဳ တတ္ဘူား”ဟ္ေႏွာျဳ ဆႏိုငခွသ
ြ သ္။
တအ

္ားအရဳ္ဖက္အဖနအ
ြဲ ္သ္ား၏ တ ၀န္ရွိသူ ္ေႏွာမလားဳွိ;မလဘ ားမ

“ ရ သ ား္ေႏွာတကွိ မလးခဖမ္ားဆား

နွိန္ားသွိမ္ားတယ္ံ၊ ၿဳား္ေႏွာတ ့္ ရက္ရက္္က္္က္ သတ္ျဖတ္တြဲ့္ ကွိ္ၥဟ
ကခ ားမလန္တ ျဖ္္တယ္ံ၊ ၿဳားရ ္
အျမန္ဆခား္ေႏွာဖ ္္ေႏွာဆ

ႀကားမ ားတြဲ့္ ရ ဇ၀တ္မႈကွိ

န္္န သ ားတြဲ့္ မွိသ ား္အတက္ အမန္တရ ားနြဲန တရ ားမခတမႈကွိ

္္ေႏွာဳား္ေႏွာ္းခ ္တယ္ံ၊ ဒကွိ္ၥကွိ တ ၀န္ယူမႈ ရွိဖွိန မလွိအဳ္တယ္ံ၊ ၿဳား္ေႏွာတ ့္ ကခ ားမလန္တြဲ့္

တဳ္ဖြဲနကွိ အျဳ္္္ေႏွာဳားအ္ေႏွာရားယူမႈ ျဳ်မလဳ္္ေႏွာဳားမ တရ ားဥဳ္ေႏွာဒ ္ွိားမွိားမႈရွိမယ္ံ၊” ဟ ္ေႏွာျဳ ဆွိဳပသသ္။
္ေႏွာတ

ား္ ဆွိးခက္မခ ား

1) အသတ္းခရသသ့္္

ရ သ ားအမႈင ့္္

ဳတ္သက္၍

အျမန္ဆခား

္ခ္မ္ား္္္္ေႏွာဆားမႈ

အမန္တရ ား ္ေႏွာဳပ္ေႏွာဳပက္္ေႏွာရားင ့္္ တရ ားမခတမႈ ရရွိ္ေႏွာရားအတက္ ္ေႏွာဖ ္္ေႏွာဆ

ျဳ်မလဳ္ၿဳား

္္ေႏွာဳားရန္။

2) ျမန္မ ့္တဳ္မ္ေႏွာတ ္က ျဳ္္မႈ ကခ ားမလန္္ေႏွာနသသ့္္ တဳ္ဖြဲနအ ား အမခ ားျဳသ္သူ္ေႏွာရ႕တ ္ ဳ ့္မလ
္
္ား
ျမ ္သ မႈရွိ္ေႏွာသ နွိ္ေႏွာရ က္သသ့္္ အျဳ္္္ေႏွာဳားအ္ေႏွာရားယူမႈ ျဳ်မလဳ္္ေႏွာဳားရန္။
3) ကခန္ရ္္သူ (န္္န သူ) မွိသ ား္အတက္ သ ့္္္ေႏွာမလခ ္သသ့္္ ျဳန္မလသ္က္ ား ္ေႏွာဳားမႈ ျဳ်မလဳ္္ေႏွာဳားရန္။
4) ္ေႏွာန က္္ေႏွာန

္ ယးကြဲ့္သွိန းခွိ်ား္ေႏွာဖ က္မႈ သ မက အျး ား္ေႏွာသ

းခွိ်ား္ေႏွာဖ က္မႈမခွိ်ားကွိ မဆွိ မျဳ်မလဳ္ရန္။

မသ္သသ့္္ မလူနအး ့္္အ္ေႏွာရား

5) ျဳသ္သူမလူနကွိ ဓ ား္ းခအျဖ္္ အသခားျဳ်ျး ္ားမ ရဳ္တန္န္ေႏွာဳားရန္။
6) တွိ ္ားရ ္ားသ ား္ေႏွာဒသအတ ္ား

နွိား္္္ဆ ္မ်ကွိ

ရဳ္တန္န္ေႏွာဳားရန္င ့္္

ဂခနဗ

အျး ားငွိ ္ ခတက ဥဳ္ေႏွာဒကွိ ္ေႏွာမလား္ ားမလွိက္န ရန္။
7) အ ားမလခား ဳပ၀ ္သသ့္္ ္္္မန္္ေႏွာသ ၿ ွိမ္ားးခမ္ား္ေႏွာရား မလဳ္ န္ား္ဥ္မခ ား ္ေႏွာဖ ္္ေႏွာဆ

ဆပ္ဖနသယ
ဖ င
န မန
ေီဖ္းီမွမ္းငႏိုမန္း

- 09- 257 726 713

္ႏိုင န္းဂင နဆ စန္း

- 09-258 385 728

ေီဖ္းခမွ ,ဆ ္း

- 09- 791 530 451

ံ္းေံ ္းန ဳပ၀ သ
္ သ့္္အဖနအ
ြဲ ္သ္ားမခ ား
၁) တ္မ န္း္္ ႏိုမ္းသ္္း္ရဖဲ္
ြ အစန္း
၂) တ္မ န္းေပ္ဖ မ န္းသမ္းာမွ နွီ ယန္ မ္း္ရဖဲြ
၃) တ္မ န္း ံေေ္ေ

မပ္ဖန္ပ္ဖျံမ္ရဖဲြ

၄) မလူမႈသဟဇ တ္ေႏွာဖ ္္ေႏွာဆ

္္ေႏွာရားအဖနြဲ - Synergy

၅) မလူနအး ့္္အ္ေႏွာရား က ကယ္ျမ ့္္တ ္သူမခ ားအဖနြဲ- HRDP
၆) ငွိ ္ ခ္ေႏွာရားအကခဥ္ားသ ားမခ ား ကူသ္ေႏွာ္

့္္္ေႏွာရ က္္ေႏွာရားအသ ္ား - AAPP

၇) Generation Wave – GW
၈) သမချး ္ားျမန္မ - (EQMM)
၉) မလူနအး ့္္အ္ေႏွာရားဳသ ္ေႏွာဳားသူမခ ား ကန္ရက္-HREN
၁၀) Karenni Human Rights Group – KnHRG
၁၁) Myanmar People Alliance - MPA (SS)
၁၂) ္ေႏွာမလ ကအမလ ္ား မလူမႈဖခနၿဖွိ်ား္ေႏွာရားအဖနအ
ြဲ ္သ္ား- Loka Ahlinn (LA)

္္ေႏွာဳားရန္။

္ းခ်ဳ္င ့္္

၁၃) Metta Campaign Mandalay
၁၄) Genuine People’s Servants – GPS
၁၅) ္သ - ီဖတနီံနအဖမ

ငတနေရမနေျံမဆႏိုငခဖ နွီမွမံနငမွမ္း္ႈ္ရဖဲြ (Athan)

၁၆) ဳပ ္ဆ သ္ားမလူ ယ္ နမ့္္းမ္ားၿမွိ်႕)
၁၇) မလယ္ဳန္တအ

္ားမလူ ယ္ တန္နယန္ား)

၁၈) အွိမ္တမ ၀္မလူမႈကူသ္ေႏွာရားအသ ္ား ္ေႏွာကခ က္မ)ြဲ
၁၉) မငၱေ္ေႏွာမလား တအ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ

၂၀) မွိား္ေႏွာသ က္ၾကယ္ မလူမႈကူသ္ေႏွာရားအသ ္ား မန္တခ)
၂၁) မလ ားရွိ်ားတအ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ LTY)

၂၂) တအ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ နမမတူ)

၂၃) တအ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ မူဆယ္)

၂၄) Future Light Center
၂၅) Open Myanmar Initiative - OMI
၂၆) ္ေႏွာရ႕္ေႏွာျဳားအသခ (PV)
၂၇) ရန္ကန္တအ
၂၈) တအ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ (ကတ္းွိ ္)

၂၉) ရးွိ ္္ေႏွာရ႕္ေႏွာဆ

္အမခွိ်ားသမားအဖနြဲ (RWIO)

၃၀) Burma Rivers Network – BRN
၃၁) ရမ္ားျဳသ္နယ္္ေႏွာျမ က္ဳွိ ္ားမလူသ ားးခ ္ား ္ န ္ေႏွာန က္န ားမႈ ဳူား္ေႏွာဳပ ္ား္ေႏွာဆ
NSS)
၃၂) တအ

္ားမလူ ယ္အဖနြဲ (မွိားမွိတ)္

၃၃) Action Committee for Democracy Development (ACDD)

္ရက္္ေႏွာရား အဖနြဲ (HST-

-

္ေႏွာရၿးခ္ေႏွာျမကန္ရက္ံ၊ ကမ္ားၿးခကန္ားၿမွိ်႕နယ္

-

ရဳ္ရ ၿ ွိမ္ားးခမ္ား္ေႏွာရားင ့္္ ဖခနၿဖွိ်ား္ေႏွာရား ္ေႏွာရ႕္ေႏွာဆ

-

ဒွိနမလယ္ယ ကန္ရက္ံ၊ ဟသၤ တၿမွိ်႕နယ္ံ၊ ရ ၀တ

-

မလူနအး ့္္အ္ေႏွာရားက ကယ္ျမ ့္္တ ္္ေႏွာရားကန္ရက္ံ၊ ္ေႏွားခ က္ၿမွိ်႕နယ္ မ္ေႏွာကားတွိ ္ား္ေႏွာဒသႀကား

-

အမလဳ္သမ ားအဖနအ
ြဲ ္သ္ား္ေႏွာဳပ္ေႏွာဳပက္္ေႏွာရားင ့္္ အမခွိ်ားသမားအး ့္္အ္ေႏွာရား အသွိဳသ

္အဖနံ၊ြဲ က္ေႏွာမလားၿမွိ်႕နယ္ ္္္ကွိ ္ားတွိ ္ား္ေႏွာဒသႀကား

အသွိဳသ ္ေႏွာဳား္ေႏွာရား ဳြဲးူားကန္ရက္) ဳြဲးူားတွိ ္ား္ေႏွာဒသႀကား
-

္ေႏွာတ

္သူမလယ္သမ ားမခ ားင ့္္ ္ေႏွာရမလဳ္သ ားမခ ား အကခွိ်ား

အကခွိ်ား္ားဳ ားက ကယ္္ေႏွာ္

့္္္ေႏွာရ က္္ေႏွာရားကန္ရက္ ျမ္္ကခွိ်ားတွိက္နယ္ံ၊ ဳြဲးူားတွိ ္ား္ေႏွာဒသႀကား

-

ဥသခ္္ဳ ္ မလူ ယ္ကန္ရက္ံ၊ ဥသခ္္ဳ ္ၿမွိ်႕ံ၊ ဳန္ား္ေႏွာတ

္ားၿမွိ်႕နယ္ံ၊ ဳြဲးူားတွိ ္ား္ေႏွာဒသႀကား

-

Peasants’ Legal Aid Network-Arakanယ ္ေႏွာျမ က္ဥားၿမွိ်႕နယ္ ရးွိ ္ျဳသ္နယ္

-

မန္မလူ ယ္ကန္ရက္-္ေႏွာရားံ၊ ္ေႏွာရားမလမွိ ္ားံ၊ မန္ျဳသ္နယ္

-

မလူမႈဖခနၿဖွိ်ား္ေႏွာရားင ့္္ ၿ ွိမ္ားးခမ္ား္ေႏွာရားကန္ရက္ံ၊ ္ေႏွာဳပ ္ၿမွိ်႕နယ္ံ၊ မန္ျဳသ္နယ္

-

Ramkhye - ရမ္ား္ေႏွားားံ၊ ျမ္္ႀကားန ားကန္ရက္ံ၊ ကးခ ္ျဳသ္နယ္

-

Justice Drum ကန္ရက္ံ၊ ္ေႏွာတ

္ႀကားၿမွိ်႕နယ္ ရမ္ားျဳသ္နယ္္ေႏွာတ

္ဳွိ ္ား

၃၄) အမခွိ်ားသမားမခ ားအဖနး
ြဲ ခ်ဳ္ (ျမန္မ ငွိ ္ ခ) – WLB
-

ျမန္မ ့္အမခွိ်ားသမားသမဂၢ (BWU)

-

ကရ ္နအမခွိ်ားသမားအ္သ္ားအရခား (KNWO)

-

ကးခ ္အမခွိ်ားသမားအ္သ္ားအရခား နွိ ္ားငွိ ္ ခ (KWAT)

-

ကူကားအမခွိ်ားသမားဆွိ ္ရ မလူနအး ့္္အ္ေႏွာရားအ္သ္ားအရခား (KWHRO)

-

ကရ ္အမခွိ်ားသမားအ္သ္ားအရခား (KWO)

-

ကယန္ားအမခွိ်ားသမားအ္သ္ားအရခား (WyWO)

-

မလ ားဟူအမခွိ်ားသမားအ္သ္ားအရခား (LWO)

-

ဳအွိ၀္ားအမခွိ်ားသမားသမဂၢ (PWU)

-

ရမ္ားအမခွိ်ားသမား္ေႏွာရားရ ဆက္သယ္မလ်ဳ္ရ ား္ေႏွာဆ

-

န ား၀ယ္အမခွိ်ားသမား သမဂၢ (TWU)

-

တရ ားမခတမႈအတက္ အမခွိ်ားသမားမခ ားအဖနြဲ (WJ)

၃၅) Open Myanmar Initiative

္ရက္္ေႏွာရားအသ ္ား (SWAN)

၃၆) The Seagull: Human Rights, Peace & Development
၃၇) Thanlwin Citizens’ Empowerment Program
၃၈) မွိတ္္ေႏွာဆ္္္အဖနြဲ
၃၉) Karen Human Rights Group – (KHRG)
၄၀) Karen Peace Support Network – KPSN
၄၁) Students and Youth Congress of Burma – SYCB
၄၂) မွိားကတ္တအ

္ားမလူ ယ္အဖြဲန

၄၃) HURFOM
၄၄) Paungsee Arr Institute
၄၅) Humanity Institute
၄၆) New Star Law Firm
၄၇) ငမွ္န္းီ ယန္ မ္း္ရဖဲြ - TYO
၄၈) ျ္မန္မတအနာႏိုင န ီင္းဆႏိုင နငမ ငမွ္န္းီ ယနပ္ဖဖမနငပ္ဖန - TYN
၄၉) ္ငံနရပ္ဖနီဲ္ရဖဲ္
ြ အစန္း ႏို္န္းခ ္န္းေင္းရႏိုငင္န (CSFOP)
၅၀) Youth Circle
၅၁) Action Group For Farmer Affair-AGFA (Bago)
၅၂) သ နွျ္တနသ္ မ္းား၏

ႏို္န္းခ ္န္းေင္းီ္န္းအ န္ရဖဲြ (PoPP)

၅၃) Halcyon
၅၄) Karen Institute of Strategic Studies
၅၅) Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
၅၆) Peace Working Committee
၅၇) Social Program Aid for Civic Education (SPACE)

၅၈) Peasant Legal Aid Network (PLAN)
၅၉) All Arakan Civil Society Organization Partnership
၆၀) Wan Lark Development Foundation
၆၁) NeT Organization
၆၂) Kachin Peace Network
၆၃) ငခႏိုင နျံစနီင္းဆႏိုင နငမ ေပ္ဖ မ န္းသမ္းာမွ နွီ ယန္ မ္း္အစန္း္ငင္း (AASYC)
၆၄) Myo Thant, Land Activist
၆၅) Myat Noe, Peace Lover
၆၆) Htet Htet Aung, Civic educator
၆၇) Nay Win, Green Images Myanmar
၆၈) Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF)
၆၉) Pa-O Youth Organization (PYO)
၇၀) Paung Ku (ေံ န္းပ္ဖ္း)

