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သ ို႔  
ကိုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အဖြြဲ႔၀င္ႏွင့္ ေလ့လာသူႏို င္ငံမ ား၏ အၿမြဲတမ္းက ိုယ္စားလွယ္မ ား  
 
 
ေလးစားရပါေသာ ဂိုဏ္သေရရွ  လူႀကီးမင္းမ ားရွင့္/ခင္  ား 
 

ေအာက္ေျချပည္သူလူထိုမ ားႏွင့္ အလိုပ္လိုပ္ေနေသာ အရပဘ္က္လူထိုအဖြြဲ႔အစည္းမ ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏို္ပ္တ ို႔မ ွ
ျမန္မာႏ ိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူႀကီးမင္းမ ားထံသ ို႔ စာေရးလ ိုက္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းမ ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံဆ ိုင္ရာ 
ကိုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (UN Human Rights Council – UNHRC) ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ က္က ို ဆက္လက္ 
ထားရွ ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏို င္ငံဆ ိုင္ရာကိုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူးက ိုယ္စားလွယ္၏ အခြင့္အာဏာက ို ယခင္ႏွစ္မ ား 
အတ ိုင္း ေကာင္စီ၏ အစီအစဥ ္ အမွတ္ ၄ ေအာက္တြင္ သက္တမ္းတ ိုးၿပီး ဆက္လက္ထားရွ ေပးရန ္ အေလးအနက ္
တ ိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏို င္ငံ၏သမ ိုင္းတြင္ ဤအေရးႀကီးလွေသာဆံိုခ က္ကာလ၌ ေကာင္စီႏွင့္ အထူးက ိုယ္စား 
လွယ္တ ို႔မွ ျမန္မာႏ ိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး၏ အနာဂတ္အတြက ္ လမ္းျပေျမပံိုအျဖစ္ ေဆာင္ရြကေ္ပးမည့္ ရွင္းလင္းေသခ ာ 
ေသာ စံႏံႏႈန္းမွီလမ္းၫႊန္မူမ ား ခ မွတ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ လိုပ္ေဆာင္ၾကပါရန ္ကၽြႏ္ိုပ္တို ႔မွ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။  
 

ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ ႏ ိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းမံႏႈသည္ ေခတ္သစ္တစခ္ို၏ အနားစပ္သ ို႔ ေရာက္ရွ ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
သ ို႔ရာတြင္ ယင္းေခတ္ထြဲ မေရာက္ေသးသလ ို ရာႏံႏႈန္းျပည့္အသြင္ေျပာင္းမံႏႈသည္လည္း ျဖစ္မလာေသးေပ။ ယင္းကြဲ့ 
သ ို႔ေသာအခ  န္အခါတြင္ ေကာငစ္ီ၏ ပ ိုမ ိုျမင့္မားသည့္ ႏ ိုးၾကားသတ ႏွင့္ ေထာက္ကူအားေပးမံႏႈတ ို႔ ရယူႏ ိုင္ရန ္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔မွ 
ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ဤကာလမ ားသည္ ကြြဲရွလြယ္ၿပီး အနီးကပ္ စစ္ေဆးေလ့လာမံႏႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲခတ္မံႏႈမ ား 
ကင္းမြဲ့ပါက ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ အပတ္တကိုတ္ ႀက  းပမ္းအားထိုတ္ခ က္မ ားမွာ အလြယ္တကူပင္ ေရစိုန္ေမ ာသြားႏ ိုင္ 
သည္။ ယခိုႏွစ္အတြက္ ေကာင္စီမွ ျမန္မာႏ ိုင္ငံအေပၚ စဥ္းစားသံိုးသပ္သည့္အခ  န္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအစ ိုးရသစ္မွာ 
အျပည့္အဝအထ ိုင္က ဦးမည္မဟိုတ္ဘြဲ အရပ္ဘက္ဒီမ ိုကေရစီခ  ပ္က ိုင္မံႏႈ ပမာဏက ိုလည္း တ က စြာသတ္မွတ္ႏ ိုင္ဦး 
မည္ မဟိုတ္ေသးပါ။ ၂၀၀၈ ဖြြဲ႔စည္းပံိုအေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၂၅% ရရွ ထားၿပီး 
ေသာ့ခ က္က သည့္ အင္အားႀကီးဝန္ႀကီးဌာနသံိုးခိုက ိုလည္း ထ န္းခ  ပ္ထားျခင္း၊ အေထြေထြအိုပ္ခ  ပ္ေရးဦးစီးဌာန 
မွတဆင့္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔က က္ထားျခင္းႏွင့္ ၾသဇာႀကီးသည့္ အမ   းသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံိုျခံ ေရးေကာင္စ ီ
(National Defense and Security Council – NDSC) ၌လည္း အေပၚစီးရရွ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖြြဲ႔စည္းပံို 
အေျခခံဥပေဒမ ွလြတ္လပ္၊ မွ တ၍ ဂိုဏ္သ ကၡာရွ ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ ား မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္က င္းပႏို င္ေရးတ ို႔က ို 
ကာကြယ္တားဆီးထားၿပီး စစ္တပ္ျပ ျပင္းေျပာင္းလြဲေရးက ိုလည္း မျပ လိုပ္ႏို င္ေအာင္ ေသခ ာစြာ အကာအကြယ္ 
ေပးထားသည္။ NDSC ဆ ိုင္ရာ ဥပေဒျပ တင္သြင္းေရး၊ သမၼတလံိုျခံ ေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပ ေရးႏွင့္ တရား၀င္ 
အၿင မ္းစားအနားယူသက္တမ္း ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တပမ္ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ  ပ္၏ အနားယူသက္တမ္းက ို 
ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ ထပ္တ ိုးျမွင့္လ ိုက္ျခင္းတ ို႔ကြဲ့သ ို႔ မၾကာေသးမီက ဥပေဒျပ ေရးေျခလွမ္းမ ားသည္ ၎၏အာဏာက ို 
တ ိုးျမႇင့္ရန္ ေနာက္ထပၾ္က  းပမး္မံႏႈမ ားပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က ို ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ အရပ္ဘက္ ထ န္းခ  ပ္မံႏႈ 
ေအာက္သ ို႔ ထားရွ ျခင္းႏွင့္ ၎၏လိုပ္ရပ္မ ားအတြက္ တာ၀န္ယူမံႏႈ တာ၀န္ခံမံႏႈ ျပ လိုပျ္ခင္းမ ား မျပ လိုပ္ႏို င္ေသးသေရြ႕ 
ေရြးေကာက္ပြြဲမ ား မည္မွ ပင ္က င္းပေနေစကာမ ူစစ္တပ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ   းေဖာက္မံႏႈမ ား၏ အဓ ကက  းလြန္သူ 
အျဖစ ္ဆက္ရွ ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။  
 

လာမည့္လမ ားတြင္ ျမန္မာႏို င္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏို င္သည့္ ႏ ိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလြဲ နီးစပ္ခ ဥ္းကပ္ 
လာခ  န္တြင ္ ႏ ိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း၏ေနာက္ကြယ္၌ ႀကီးမားလွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစ နေ္ခၚမံႏႈႀကီး ရွ ေနသည္က ို 
အသ အမွတ္ျပ ႏ ိုင္ရန ္အေရးႀကီးပါသည္။  
 

၂၀၁၃ ခိုႏွစ္ ေနာက္ဆံိုးထား၍ ႏ ိုင္ငံေရးအက ဥ္းသားအားလံိုး လႊတ္ေပးမည္ဟူေသာ အစ ိုးရ၏ ကတ ျပ  
ခ က္မွာ ယေန႔ထ  မျပည့္ေသးဘြဲ ရွ ေနသည္က ို လူႀကီးမင္းမ ား သ ထားၿပီး ျဖစ္ပါလ မ့္မည္။ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ကိုန္ဆံိုးသြား 
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ေသာ္လည္း ႏ ိုင္ငံေရးအက ဥ္းသား ၁၂၈ ဦး အက ဥ္းက ေနဆြဲျဖစ္ၿပီး လံႏႈပ္ရွားတက္ႂကြသူႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူ ၄၀၃ ဦးမွာ တရားဆ ိုင္ေနရဆြဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္တြင ္ အတ ိုက္အခံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
သင္းပင္းဖြြဲ႔စည္းခြင့္အေပၚ ႏွ ပ္ကြပ္မံႏႈတ ိုးျမင့္လာသည္က ိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ အမည္ဆ ိုးျဖင့္ ေက ာ္ၾကားေသာဥပေဒ 
မ ားျဖစ္သည့္ ၿင မ္းခ မ္းစြာစိုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပိုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒတ ို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒႏွင့္အတူ တလြြဲအသံိုးခ ခံရရန္ အလား 
အလာမ ားေနၿပီး တရားစီရင္ေရးပ ိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံအမ   းသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တ ို႔ကြဲ့သ ို႔ေသာ အေဆာက ္
အအံိုမ ားသည္လည္း ၎တ ို႔၏ လြတ္လပ္မံႏႈႏွင့္ ဘက္မလ ိုက္မံႏႈက ို အာမခံႏ ိုင္ရန ္ အေရးတႀကီး ျပ ျပငေ္ျပာင္းလြဲမံႏႈမ ား 
လ ိုအပ္ေနပါသည္။ စစ္တပ္မွ ေရးဆြြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြြဲ႔စည္းပံိုအေျခခဥံပေဒသည္ ၎၏လက္ရွ တည္ေဆာက္ပံိုအရ 
စစ္တပ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခရံျခင္းကင္းလြတ္ခြင့္က ို အခ ိုင္အခံထ့ည့္သြင္းထားၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ အဓ ကက ေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ ား၌ ေနရာယူထားျခင္းျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာအားလံိုးက ို စစ္တပ္မ ွ ဆက္လက္ခ  ပ္က ိုင္ႏ ိုင္ခြင့္က ို 
ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကြဲ့သ ို႔ အေျခခံက ေသာ အေဆာက္အအံိုပ ိုင္း အေျပာင္းအလြဲမ ားအတြက္ ကိုလသမဂၢ 
ဆ ိုင္ရာ ကၽြမ္းက င္သူမ ား၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမံႏႈႏွင့္ ေထာက္ကူမံႏႈတ ို႔အျပင္ အမ ားျပည္သူတ ို႔၏ ပါဝင ္
ေဆာင္ရြက္မံႏႈမ ားလည္း လ ိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ျပင္းထန္ၿပီး ျဖစ္ပြားေနဆြဲျဖစ္သည့္ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡမ ားႏွင့္ အရွ န္ျမငွ့္တက္လာေနေသာ အတင္းအဓမၼ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေစမံႏႈမ ား၊ အထူးသျဖင့္ တ ိုင္းရင္းသားေဒသမ ားရွ  ထ ိုကြဲ့သ ို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားသည္ တစႏ္ ိုင္ငံလံိုးဆ ိုင္ရာ 
ပစ္ခတ္တ ိုက္ခ ိုက္မံႏႈရပ္စြဲေရးသေဘာတူစာခ  ပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) အပါအဝင ္
ၿင မ္းခ မ္းေရးလိုပ္ငန္းစဥ္က ို ပ က္ရယ္ျပ ေနပါသည္။ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡမ ားေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ ီသည့္ ဒိုကၡသည ္
မ ား အ ိုးအ မ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းရမံႏႈမ ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းရပ္ရြာလူထိုအမ ားစိုက ို ဆယ္စိုႏွစ္မ ားစြာ ထ ခ ိုက္ 
ေစခြဲ့သည့္ ညႇဥ္းပမ္းႏွ ပ္စက္မံႏႈ၊ ဥပေဒမြဲ့သတ္ျဖတ္မံႏႈတ ို႔ကြဲ့သ ို႔ မတရားခ   းေဖာက္မံႏႈမ ားမွာလည္း ယခိုထ တ ိုင္တြြဲဖက္ၿပီး 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆြဲ ျဖစသ္ည္။ ထ ို႔အျပင ္ ထ ိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ ာက္၌ လံိုျခံ ေဘးကင္းၿပီး သ ကၡာရွ စြာ 
ေနရပ္ျပန္ႏ ိုင္ေရး အလားအလာအနည္းငယ္မွ ျဖင့္ ဆက္လက္အ ိုးအ မ္စြန္႔ေနရဆြဲ ေထာင္ႏွင့္ခ ီေသာ ဒိုကၡသည္မ ား 
လည္း ရွ ေနပါသည္။ စစ္တပ္သည္ လူနည္းစိုတ ိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ ားက ို သံမဏ လက္ဖဝါးျဖင့္ ဆက္လက္ 
ဆိုပ္က ိုင္ထားၿပီး လ င္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မံႏႈမ ားက ိုလည္း စစ္လက္နက္သဖြယ္ စနစ္တက က င့္သံိုးျခင္းအပါအဝင္ 
မတရားခ   းေဖာက္က င့္ၾကံမံႏႈမ ားက ို အႀကီးဆံိုးက  းလြန္သူလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏ ိုင္ငံဆ ိုင္ရာ ကိုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးအထူးက ိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ဦးမွ ႏ ိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ရာဇဝတမ္ံႏႈမ ားႏွင့္ လူသားမ   းႏြယ္ 
ဆန္႔က င္သည့္ရာဇဝတ္မံႏႈမ ားက ို စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆ ိုခြဲ့ၿပီး မတရားက  းလြန္မံႏႈမ ားသည္ "အိုပ္ခ  ပ္ေရး၊ 
စစ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဆင့္တ ိုင္းမွ အာဏာပ ိုင္မ ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ႏ ိုင္ငေံတာ္အစ ိုးရမူဝါဒတစရ္ပ"္ 
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခြဲပ့ါသည္။ မၾကာေသးခင္၌ လက္မွတ္ထ ိုးခြဲ့သည့္ NCA ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြြဲက င္းပခြဲသ့ည့္ 
ျပည္ေထာင္စိုၿင မ္းခ မ္းေရးညီလာခံတ ို႔သည္ အေျပာင္းအလြဲမ ားျဖစ္ေပၚေစမည့္ အလားအလာ မေတြ႔ရေသးေပ။  
 

လြန္ခြဲသ့ည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၌ သည္းခံျခင္းတရား နည္းပါးမံႏႈႏွင့္ ဘာသာေရး 
အစြန္းေရာက္မံႏႈတ ို႔ ျဖစ္ေပၚပ ံ႕ႏွံ႔ခြဲ့သည္။ ဤက စၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မြတ္စလင္လူနည္းစို အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားအေပၚ 
ႏို င္ငံေတာ္မူဝါဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း စနစ္တက  ခြြဲျခားဖ ႏွ ပ္ထားျခင္းမွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ 
ယင္းခြြဲျခားဖ ႏွ ပ္မံႏႈ ျပင္းထန္မံႏႈေၾကာင့္ မႏွစ္တြင္ ႀကီးမားလွသည့္ ေဒသတြင္းဒိုကၡသည္ အက ပ္အတည္းႏွင့္ လူသားခ င္း 
စာနာေရးအက ပ္အတည္း ေပၚေပါက္ေစခြဲရ့ာ ေတာင္အာရွမွ ေနရာအခ   ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာငအ္ာရွ၏ အဓ ကအစ တ ္
အပ ိုင္းတစ္ခိုက ို လႊမ္းမ ိုးသြားခြဲ့သည္။ ယေန႔အထ ပင ္ ၎တ ို႔အား ႏွ ပ္ကြပ္မံႏႈႏွင့္ ၎တ ို႔ထြက္ေျပးရမံႏႈ၏ အေျခခ ံ
အေၾကာင္းတရားမ ားက ို မေျဖရွင္းႏ ိုင္ေသးေပ။ နက္႐ံႏႈ င္းစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ပဋ ပကၡမ ားက ို ေျပလည္ေအာင ္
ေျဖရွင္းၿပီး အမွန္တရား၊ တရားမွ တမံႏႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမံႏႈတာဝန္ခံမံႏႈတ ို႔က ို ထူေထာင္ရန ္ လို အပ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ 
က ယ္ျပန္႔ေသာ ႏ ိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ကူမံႏႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမံႏႈႏွင့္ ကၽြမ္းက င္မံႏႈတ ို႔ လ ိုအပ္မည့္ ဧရာမလိုပ္ငန္း 
တာဝန္ႀကီးပင္ ျဖစပ္ါသည္။ 
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ျမန္မာႏ ိုင္ငံသမ ိုင္း၏ အေရးႀကီးလွသည့္ ယခိုလ ိုအခ  န္မ   းတြင ္UNHRC အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မံႏႈ အခန္းက႑မ ွ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန ္အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ ျမန္မာႏို င္ငံသည္ ဒီမ ိုကေရစစီနစ္သ ို႔ အေျခတည္စ အသြင္ေျပာင္းလြဲမံႏႈ 
ႏွင့္ ႏ ိုင္ငံေရးျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမံႏႈမ ားက ို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ေနခ  န္တြင ္ ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံႏွင့္ ထ ေတြ႔ 
ဆက္ဆံခြဲ့သည့္ ၎၏ကာလရွည္အေတြ႔အၾကံ က ို အသံိုးခ သင့္ပါသည္။ ယင္းသ ို႔လိုပ္ႏ ိုင္ရနအ္တြက္ ေကာင္စီသည္ 
၎၏ အစီအစဥ္အမွတ္ ၄ အရ လက္ရွ ထ ေတြ႔ဆက္ဆံမံႏႈက ို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏ ိုင္ငံရင္ဆ ိုငေ္နရသည့္ 
ဧရာမလူ႔အခြင့္အေရးစ န္ေခၚမံႏႈမ ားက ို က ိုင္တြယ္ရန္ ရွင္းလင္းသည့္ ဦးတည္ခ က္ႏွင့္ လမ္းျပေျမပံို ခင္းျပႏ ိုင္ရန္ 
ဤသမ ိုင္းဝင္အခ  န္အခါတြင ္ အခြင့္ေကာင္းယူသင့္ပါသည္။ ယင္းလိုပ္ရပ္ႏွင့္တြြဲဖက္လ က္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံအစ ိုးရသည္ 
လည္း ျပည္တြင္း၌ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ သတင္းပ ို႔အစီရင္ခံခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝရွ ေသာ ကိုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆ ိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံိုး (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) 
ဖြင့္ေရး ကာလၾကာထစ္ေငါ့ေနမံႏႈက ို အဆင္ေျပေခ ာေမြ႔သြားေစမည့္ေျခလွမ္းမ ား ခ က္ျခင္းလွမ္းသင့္ပါသည္။ 
 
 
လကမ္တွထ္ ိုးသမူ ား  
 
 
1. ေက ်းလကလ္ူငယ္ကြန္ယက ္(ေစတတုၲရာ) 

2. စိမ္်းေရာငစ္ို (တံတာ်းဥ ်း) 

3. တတံာ်းဥ ်းစ မကံိန္်းမ ာ်းေစာင့္ႀကည့္ေရ်းေကာ္မတ  
4. ေတာငသ္လူယ္သမာ်းမ ာ်းသမဂၢ (တတံာ်းဥ ်း) 

5. ကံမလူငယ္အဖဲြ႕ 
6. ေညာင္ကနု္်းသစ္ပင္ခ စ္သမူ ာ်းအဖဲြ႕(ပြင့္ျဖဴ) 

7. မင္်းလ၊ွ သရကလ္ူငယ္အဖဲြ႕ 
8. ပေဒသာမို်း 
9. တြံေတ်းကြန္ရက ္

10. လြတ္လပေ္သာအရိိႈခ င္်းမ ာ်းအင္အာ်းစု (ငဖ)ဲ 

11. Action Committee for Democracy Development 
12. All Arakan Civil Society Organizations Partnership 
13. All Arakan Students’ and Youths’ Congress 
14. All Burma Federation of Student Unions 
15. Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process 
16. Arakan Rivers Network 
17. Article 19 Myanmar 
18. Assistance Association for Political Prisoners 
19. Association of Human Rights Defenders and Promoters 

20. Ayerwaddy West Development Organization (မင္းဘးူ) 

21. Azure Women Group 
22. Back Pack Health Worker Team 
23. Burma Issues 
24. Burma Medical Association 
25. Burma Partnership 
26. Burma Study Center 
27. Burmese Women's Union 
28. Candle Light 
29. Care For Children 
30. Chin Youth Network 
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31. Chinland Natural Resources Watch Group 
32. Civil Authorize Negotiate Organization 
33. Committee for Internally Displaced Karen People 
34. Committee for Protection and Promotion of Child Rights (Burma) 
35. Community Response Group 
36. Community Sustainable Livelihood Development Committee 
37. Dawei 88 Geneation 
38. Dawei Development Association 
39. Dawei Research Association 
40. Dawei Watch Foundation 
41. Dawei Youth Fellowship 
42. Diverze Youth Art Platform 
43. Educational Initiatives 
44. Equality Myanmar 
45. Ethnic Affairs Institute 
46. Ethnic Youths Development Center 
47. Farmer Union (Dawei District) 
48. Farmer Union Kyaukse 
49. Farmers And Landworkers Union (Myanmar) 
50. Forum for Democracy in Burma 
51. Free Thinkers 
52. Future Light Center 
53. Gender Equality Network 
54. Gender and Development Institute-Myanmar 
55. Genuine People’s Servants 
56. Green Rights Organization (Shan State) 
57. Green Soul 
58. Green Trust Pyin Oo Lwin 
59. Human Rights Defenders Myingyan 
60. Human Rights Educators Network 
61. Human Rights Foundation of Mon Land 
62. Human Rights Watch Dawei 
63. Humanity Institute 
64. IFI Watch Myanmar 
65. ISchool – Myanmar 
66. Justice Movement for Community – Innlay 
67. Kachin Canadian Association 
68. Kachin Development Networking Group 
69. Kachin Legal Aid Network 
70. Kachin Peace Network 
71. Kachin Women Peace Network 
72. Kachin Women’s Association – Thailand 
73. Karen Environmental and Social Action Network 
74. Karen Human Rights Group 
75. Karen Women’s Organization 
76. Karenni National Women's Organization 
77. Karenni Refugee Committee 
78. Karenni Social Welfare and Development Center 
79. Kayan Women’s Organization 
80. Land in Our Hands 
81. Mae Tao Clinic 
82. Mon Youth Organization - Ye 
83. Mong Pan Youth Association 
84. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability 
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85. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (Mandalay Division) 
86. Myanmar China Pipeline Watch Committee 
87. Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections 
88. Myanmar People Alliance 
89. Nay Thu Yein Law Firm 
90. Network for Democracy and Development 
91. Network for Human Rights Documentation – Burma 
92. Overseas Irrawaddy Association 
93. Palaung Women’s Organization 
94. Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays – Myanmar 
95. Paung Ku 
96. Peace & Open Society (Kyaukse Twonship) 
97. Peace and Justice 
98. Rays of Kamothway Indegnious Pepole Network 
99. Sha-it Social Development Foundation 
100. Shan Human Rights Foundation 
101. Shan Youth Power 
102. Social Program Aid for Civil Education 
103. Takapaw 
104. Tanintharyi River and Indegnious People Network 
105. Tavoyan Women’s Union 
106. Ta’ang Students and Youth Organization 
107. The Seagull: Human Rights, Peace and Development 
108. Thuriya Sandra Environmentally 
109. Union of Karenni State Youth 
110. United ACT 
111. Upper Chindwin Youth Network 

112. Volunteer Youth Group (ေစတိုတၲရာ) 

113. Wan Lark Development Foundation (Arakan) 
114. Warmly Metta Organization 
115. Women And Peace Action Network (Shan State) 
116. Women’s League of Burma 
117. Yaung Chi Oo Workers’ Association 
118. Yaung Zin Organization 
119. Youth Development Network 
120. Youth Pacemaker Organization 
121. Zomi Students and Youth Organization 

 


