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ပ ူးတ ွဲသဘ ောထောူးထတုပ်ပန်ချက် 

ပြန်ြောနိငုင်၏ံ လကန်ကက်ိငုပ်ဋပိကခအတ ငူ်း ကျဘရောကဘ်နဘသော အရပ်သောူးပပညသ် ြျောူးအောူး 

ယခုချကခ်ျငူ်း အကောအက ယဘ်ပူးရန် အရပ် ကလ် ထအုဖ ွဲ ွဲ့အစညူ်းြျောူးြှ တိကုတ် န်ူးဘတောငူ်းဆိပုခငူ်း 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဧပ ြီလ ၁၅ ရက်န ေ့ 

န ောက်တွင ် လက်မှတ်နရေးထိေုးထောေးန ော မိမိတုိ ေ့  ရ ်ဘက်လူထ ုဖွ ွဲ့ စည်ေးမ ောေးနငှေ့ ် တစ်ဦေးခ ငေ်းမ ှ

မမ မ်ောနိငုင်၌ံမဖစ် ွောေးန လ ကရ်ှိန ော လက် က်ကုိင ်  ဋ ိကခမ ောေးတငွ ်  ရ ် ောေးမ ည် ူမ ောေး ောေး ကောကွယ် 

နစောငေ့န်ရှောက်န ေးရ န်ငှေ့ ် နိငုင်နံတေ်ာ န မဖငေ့ ် ဂ ြီ ြီဗော နဘောတူစောခ ျု ်မ ောေးနငှေ့ ် ကမ္ောေ့ကုလ မဂဂ လံမုခံျုနရေး 

နကောငစ်ြီ၏ ဆံုေးမဖတ်ခ က်  မှတ်မ ောေးမဖစ်န ော ၁၂၆၅၊ ၁၂၉၆၊ ၁၃၂၅ တုိ ေ့၌  ါဝငန် ော  ခ က်မ ောေးနငှေ့ ်ညြီ 

နဆောငရွ်ကရ်မညေ့် တောဝ ဝ်တတ ရောေးမ ောေး  တိုငေ်း လိုက် ောနဆောငရွ်က်ရ  ် တိုက်တွ ေ်းနတောငေ်းဆိ ုည်။ 

ရကခိျုငေ့တ် ်နတေ်ာ (AA) နငှေ့ ် မမ မ်ောစစ်တ ်တုိ ေ့ ကကောေး  ဋ ိကခ တွငေ်း  မ စ်မ ေ့  ရ ် ောေးမ ည် ူမ ောေး ောေး 

ယခုက ေ့ ို ေ့  စ်မှတ်ထောေး တိုက်ခိုက်မှုမ ောေး ည် စစ်ရောဇဝတမ်ှုနမမောက်ပ ြီေး ထိကု ေ့ ို ေ့န ောလု ်ရ ်မ ောေး ည် ခ က်ခ ငေ်း 

ရ ်တ ေ့ရ်မည် မဖစ် ည်။ 

မမ မ်ောစစ်တ ်နငှေ့ ် AA  ကကောေး  ဋ ိကခနကကောငေ့ ် ၂၀၁၈ ခုနစ်ှမှစ၍ ရခုိငမ် ည် ယ်နငှေ့ ် ခ ငေ်းမ ည် ယ် 

မ ောေးတွင ် လူဦေးနရ (၁၅၀,၀၀၀)  ထ ိ န ရ ်စွ ေ့ခွ်ောနစခ ေ့ရပ ြီေး ၎ငေ်း ဋ ိကခ၏ဂယက်မ ောေးကုိ  မ စ်မ ေ့ ရ ် ောေး 

မ ည် ူမ ောေးက  မ ောေးဆံေုးမ ငေ်းထ စ်ွောခံစောေးန ရ ည်။ လွ ခ် ေ့ ညေ့် ရက် ၃၀  တွငေ်း ည် ငလ်ျှင ်ခ ငေ်းမ ည် ယ်မှ 

ရွော ောေး (၂၈) ဦေး ည် ထိစုစ် ွ မ ောေးနကကောငေ့ ်င ် ဝမ်ေး ည်ေးဖွယ် န ဆံုေးခ ေ့ရ ည်။ မမ မ်ောစစ်တ ်ဘကမ် ှ

တိုက်နလယောဉ်မ ောေး   ံေုးမ ျုကော  မ စ်မ ေ့မ ည် မူ ောေး ောေး ရည်ရွယ်ခ က်ရှရိှ ိ နလနကကောငေ်းမှတစ်ဆငေ့ ်

 စ်ခတ်တုိက်ခုိက်မှုမ ောေး လု ်နဆောငန် လ က်ရှိ ည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဧပ ြီလ ၇ ရက်န ေ့တွင ် ခ ငေ်းမ ည် ယ်ရှ ိ

 လက်ဝပမိျုွဲ့ ယ်   ေ်းနခ ောငေ်းရွော ောေး မမ မ်ောစစ်တ ် တုိက်နလယောဉ်နစ်ှစငေ်း၏ တုိက်ခုိက်မှုနကကောငေ့ ်  ရ ် ောေး 

မ ည် ူ (၇) ဦေး   က်ဆံုေးရှု ံေးခ ေ့ရပ ြီေး န ောက်ထ ် ရ ် ောေးမ ည် ူ (၈) ဦေး ောေး ထခုိိက်ဒဏရ်ောရနစ ညေ့် မ င ်

 မ်ိ ခ ိျုွဲ့ကုိလည်ေး မြီေးနလောငမ် ောက နစခ ေ့ ါ ည်။ ယငေ်းမှော တစ် တ် တွငေ်း ဒတိုယနမမောက် နလနကကောငေ်း 

တိုက်ခိုက်မှုမဖစ်ပ ြီေး မတ်လ ၃၁ ရက်န ေ့ နဘောငေ်းဝရွော ောေး တုိက်ခုိက်မှုတွင ်ယခုထက ုိ်၍ င ် ရ ် ောေးမ ည်  ူ

မ ောေး ောေး ထခုိိက်ဒဏရ်ောရနစခ ေ့ ည်။ ပ ြီေးခ ေ့ ညေ့် မတ်လ ၁၄ ရက်န ေ့ နငှေ့ ် ၁၅ ရက်န ေ့မ ောေးတွငလ်ည်ေး 

 လက်ဝပမိျုွဲ့ ယ်ရှ ိ နက ေးရွော ခ ိျုွဲ့ ောေး  ကကိမ်ကကိမ်တုိက်ခုိက်ခ ေ့ရော၌  ရ ် ောေးမ ည် ူ (၂၁) ဦေး   က်ဆံေုးရှုေံး 

ခ ေ့ရောတွင ်ကနလေးမ ောေးလည်ေး  ါဝငခ် ေ့ ည်။ 

ယငေ်းတုိက်ခုိက်မှုမ ောေး ည်  ရ ် ောေးမ ည် ူတုိ ေ့၏   က်  ိေုး မ်ိ စည်ေးစိမ်ကုိ လုံေးဝ နလေးထောေးမခငေ်း 

မရှိဘ  လု ်နဆောငမ်ခငေ်းမဖစ၍်  ရ ် ောေးမ ည် ူမ ောေး န ေါ် မဆငမ်မခငတ်ိုက်ခိကု်မှုမ ောေး လု ်နဆောငမ်ခငေ်း 

 ို ေ့မဟုတ် တမငရ်ည်ရွယ်ကော  စ်မှတ်ထောေးမခငေ်းဟု င ်  တ်မှတ်ရန မည်။ ဂ ြီ ြီဗော နဘောတူစောခ ျု ်၏ 
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 မ ောေးဆိငုရ်ော  ုဒမ် (၃) တွင ် ရ ် ောေးမ ောေး၊ စစ် ွ တွင ် မ ါဝငန်ိငုန်တောေ့န ော  ုဂဂိျုလ်မ ောေး၏ "  က်ကုိန ေ်ာ 

လည်ေးနကောငေ်း၊ ခနဓောကုိယ်ကုိန ေ်ာလည်ေးနကောငေ်း  ကကမ်ေးဖက်မခငေ်း၊  ထေူး မဖငေ့ ်  တ်မဖတ်မခငေ်း  မ ိျုေး စောေး 

 ောေးလံေုး"  ောေး  ထေူးမ ျုတောေးမမစ်ထောေး ည်။ ထို ေ့ မ င ်ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက်ခံ ုဂဂိျုလ်မ ောေး ောေး "တမငတ်ကော 

 တ်မဖတ်မခငေ်း" ကုိ မမ မ်ောနိငုင်မှံ ၁၉၉၂ ခုနစ်ှတွင ် တည်မ ျုလက်မှတ်နရေးထိေုးခ ေ့ ညေ့် ဂ ြီ ြီဗော နဘောတူစောခ ျု ် 

(၄) ခုစလုံေးတွင ် ကကြီေးနလေးန ော နဖောက်ဖ က်မှုမ ောေး မဖစ်  တ်မှတ်ထောေး ည်။  ို ေ့မဖစ်ရော  လကဝ်ပမိျုွဲ့ ယ်ရှ ိ

နက ေးရွောမ ောေး ောေး နလနကကောငေ်းတုိက်ခုိက်မှုမ ောေးမဖငေ့ ်  မ စ်မ ေ့ ရ ် ောေးမ ည် ူမ ောေး ောေး  စ်မှတ်ထောေးမခငေ်း 

က ေ့ ို ေ့န ော မဖစ်ရ ်မ ောေးမှော နိငုင်တံကောလူ ောေးခ ငေ်း စော ောနထောက်ထောေးမှုဆိုငရ်ောဥ နဒနငှေ့ ် ဓနလေ့ထံေုးတမ်ေး 

ဥ နဒမ ောေး န ေါ် ဆိုေးဝါေး ညေ့်ခ ိျုေးနဖောက်မှု မဖစ် ယူဆနိငုမ်ခငေ်းနကကောငေ့ ်နရောမ နဘောစောခ ျု ် ရ စစ်ရောဇဝတ်မှု 

မ ောေး နမမောက်န  ည်။ 

ထိမုျှ ောမက ကမ္ောေ့ကုလ မဂဂလုံမခံျုနရေးနကောငစ်ြီ၏ ဆံေုးမဖတ်ခ က် မှတ် ၁၂၆၅ နငှေ့ ်၁၂၉၆ တုိ ေ့၌လည်ေး 

လက် က်ကုိင ်ဋ ိကခ တွငေ်း  ရ ် ောေးမ ည် မူ ောေး ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက်နရေးကုိ ကုိငတွ်ယ်မ ဋ္ဌော ေ်း 

ထောေး ည်။ ဆံုေးမဖတ်ခ က် မှတ် ၁၂၆၅ တွင ်"လက် ကက်ိုင ်ဋ ိကခ  နမခ န မ ောေးတွင ် ရ ် ောေးမ ောေး န ေါ် 

တမငရ်ည်ရွယ်၍  စ်မှတ်ထောေးမခငေ်းန ေ်ာလည်ေးနကောငေ်း၊ နိငုင်တံကောဥ နဒန ောက်၌ ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက် 

ထောေးန ော  ရော စစည်ေးမ ောေး န ေါ် တိုက်ခိုက်မခငေ်းန ော်လည်ေးနကောငေ်း မ ငေ်းမ ငေ်းထ ထ်  ် ရှုတ်ခ ထောေးပ ြီေး 

 ဖွ ွဲ့ စည်ေး ောေးလံေုးမှ ၎ငေ်းလု ်ရ ်မ ောေးကို  ဆံုေး တရ်  ် နတောငေ်းဆိ ုည်။" တစ်ခ ိ တ်ည်ေးတွင ် "လူမ ိျုေးတံေုး 

 တ်မဖတ်မှု၊ လူ ောေးမ ိျုေးနယ်ွ ောေး ဆ ေ့က် င ်ညေ့် ရောဇဝတ်မှုနငှေ့ ် နိငုင်တံကောလူ ောေးခ ငေ်း စော ောနထောက်ထောေးမှု 

ဆိုငရ်ောဥ နဒ ောေး ဆိုေးဝါေးစွောခ ိျုေးနဖောက်မှုမ ောေး တွက် တောဝ ရ်ှိ ူတုိ ေ့ကုိ တရောေးစွ ဆိ ု  မ စ်န ေးရ န် ော်လည်ေး 

နကောငေ်း၊ မ စ်ဒဏက်ငေ်းလွတ်ခွငေ့ ် ရရှိန မှုကုိ  ဆံုေး တ်ရ န် ေ်ာလည်ေးနကောငေ်း နိငုင်နံတေ်ာ စုိေးရမ ောေးတွင ်

တောဝ ရ်ှိ ည်” ကိုလည်ေး  နလေးန ေးနထောက်မ ထောေး ည်။ 

ထို ေ့ မ င ်  မ ိျုေး မြီေး၊ ပငမ်ိေးခ မ်ေးနရေးနငှေ့ ် လုံမခံျုနရေးဆိုငရ်ော ကမ္ောေ့ကုလ မဂဂလုံမခံျုနရေးနကောငစ်ြီ 

ဆံုေးမဖတ်ခ က် မှတ် ၁၃၂၅ ၌ "လက် က်ကုိင ်ဋ ိကခတွင ်  က်ဆိငုန် န ော  ဖွ ွဲ့ စည်ေး ောေးလံေုး ည် 

လက် က်ကုိင ်ဋ ိကခ  နမခ န မ ောေးထ တွင ်  မ ိျုေး မြီေးမ ောေးနငှေ့ ် မိ ေ်းကနလေးငယ်မ ောေးကုိ လိငကွ် မ ောေးမှု န ေါ် 

 နမခခံ ညေ့်  ကကမ်ေးဖက်မှု၊  ထေူး မဖငေ့ ် မုဒမ်ိေးမှုနငှေ့ ်  မခောေးလိင ုိ်ငေ်းဆိုငရ်ော ညှဉ်ေး  ေ်းမှု ဏ္ဌော မ် ောေး၊ ထို ေ့မ င ်

 မခောေးန ော ကကမ်ေးဖက်မှု ဏ္ဌော မ် ောေး ောေးလုံေးမှ ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက်န ေးရ  ်တွက်  ထေူး စြီ မံမ ောေး 

 မဖစ် နဆောငရွ်က်န ေးရ  ် နတောငေ်းဆိုထောေး ည်။" ယငေ်း ခ က် ည် မမ မ်ောနိငုင်မံဖစ်စဉ်တွင ်  ထေူးထငရ်ှောေး 

န ေါ်လွငန်  ည်။  နကကောငေ်းမူ မမ မ်ောနိငုင်တွံင ် ဆယ်စုနစ်ှမ ောေးနငှေ့ခ် ြီ၍ လက် က်ကုိင ်ဋ ိကခ တွငေ်း 

လိင ုိ်ငေ်းဆိုငရ်ော ကကမ်ေးဖကမ်ှု ထ ်တလ လ  က ငေ့ ်ံုေးန မခငေ်းနကကောငေ့မ်ဖစ် ည်။ ယငေ်း ခ က်နငှေ့ ်ဆက်စ ်ကကညေ့ ်

မည်ဆို ါက ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ ဒြီဇငဘ်ောလတွင ် မမ မ်ော စုိေးရနငှေ့ ်  ဋ ိကခ တွငေ်း လိင ုိ်ငေ်းဆိငုရ်ော ကကမ်ေးဖက်မှု 

နငှေ့ ်တ် က်န ော ကမ္ောေ့ကုလ မဂဂ  နထနွထ ွတွငေ်းနရေးမ ေးခ ျု ်၏  ထေူးကုိယ်စောေးလှယ်တုိ ေ့ လက်မှတ် 

နရေးထိေုးခ ေ့န ော  ူေးတွ ထတ်ုမ  ခ် က်မှော  ဋ ိကခ က်နရောက်ရော ယ်နမမမ ောေးမှ  မ ိျုေး မြီေးမ ောေးနငှေ့ ် တုိင ်င ်
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ညိှနှုငိေ်းမခငေ်း မရှိခ ေ့ရံု ောမက တုိငေ်းရငေ်း ောေး ယ်နမမမ ောေးတွင ် မမ မ်ောစစ်တ ်က လက်ရှိက  ေးလွ န် န ော 

လိင ုိ်ငေ်းဆိုငရ်ော  ကကမ်ေးဖက်မှုနငှေ့ ် လိငကွ် မ ောေးမှု န ေါ်  နမခခံ ညေ့်  ကကမ်ေးဖက်မှုမ ောေးမှောလည်ေး 

ကမ္ောေ့ကုလ မဂဂ  နထနွထ ွ  တွငေ်းနရေးမ ေးခ ျု ်၏  ထေူးကုိယ်စောေးလှယ်နငှေ့ ်  ူေးတွ နကကညောခ က် 

လက်မှတ်ထိေုးခ ေ့န ော မမ မ်ော စုိေးရ၏ ဟ မ်  ခံယူခ က် မှ  ်မျှနငှေ့ ်ကွ လွ န ွဖြီန လ က်ရှိ ါ ည်။ 

န ောက်ဆံုေး ခ က် န မဖငေ့ ်မမ မ်ောနိငုင်မှံ  တည်မ ျုထောေးန ော ကနလေး ူငယ်မ ောေး  ခွငေ့ ်နရေးဆိငုရ်ော 

 နဘောတူစောခ ျု ် (CRC)  ရ "ကနလေးတိုငေ်းတွင ်  ငက်ိုယ်ဗြီဇ မဖစ်   က်ရငှ ် န ထိငုခွ်ငေ့ရ်ှ ိည်" ဟု 

   ိမှတ်မ ျုထောေးကော မမ မ်ောနိငုင် ံန မဖငေ့ ် "ကနလေး ူငယ် ရ ်တည်ရှင ် န်ရေးနငှေ့ ် ဖံွွဲ့ ပဖိျုေးနရေး တွက် 

မဖစ်နိငု ်မျှ  စွမေ်းကု "်  ောမခံနဆောငရွ်က်န ေးရမည်မဖစ် ည်။ မမ မ်ောနိငုင် ံည် ဂ ြီ ြီဗော နဘောတူစောခ ျု ် 

မ ောေးနငှေ့ ် CRC တုိ ေ့ကုိ လက်မှတ်နရေးထိေုးထောေး ညေ့ ် ကမ္ောေ့ကုလ မဂဂ  ဖွ ွဲ့ဝငန်ိငုင် ံ တစ်နိငုင် ံန မဖငေ့ ်

ထိနုိငုင်တံကောဥ နဒ  နဘောတူညြီခ က်စောခ ျု ် ါ  ခ က်မ ောေးကုိ လုိက် ောက ငေ့ ်ံုေးရ  ်တောဝ ရ်ှိန  ည်။ 

တစ်ခ ိ တ်ည်ေးတွင ်  နရှွဲ့နတောင ်ောရှနိငုင်မံ ောေး  ငေ်း ( ောဆြီယံ) မှ ထ ထ ဝငဝ်င ်  ါဝင ်တ် က်ရ  ်

တွ ေ့ဆု်တ်န မခငေ်း ည် ယငေ်းမဟောမိတ် ဖွ ွဲ့ န မဖငေ့ ်  ကကမ်ေးဖက်မှု  ရှိ မ်မငေ့တ်က်လောန မခငေ်း န ေါ် 

နမဖရှငေ်းရ  ်  ဓိက ခ ေ်းကဏ္ဍ မဖစ်  ါဝငန်ိငုမ်ညေ့် ခွငေ့ ်နရေးကုိ လက်လွတ် ွောေးမခငေ်း ငမ်ဖစ် ည်။ 

 ောဆြီယံ ည် နဘေးမှရ ်ကကညေ့်မခငေ်းမဖငေ့ ် မမ မ်ော စုိေးရ၏ လု ်နဆောငခ် က်မ ောေးကုိ နထောက်ခံန မညေ့် စောေး 

 စုိေးရနငှေ့ထ်နိတွွဲ့ဆက်ဆ၍ံ  ကကမ်ေးဖက်မှု၏  နကကောငေ်းရငေ်းမ ောေးကုိ ကုိငတွ်ယ်နမဖရငှေ်းရ  ် မိမိ၏ လူ ောေးခ ငေ်း 

စော ောမှုဆိုငရ်ော နရှ ွဲ့နဆောငန်ရှ ွဲ့ ရွက်မှုမ ောေးနငှေ့ ် ဆက်စ ်ကကိျုေးစောေးနိငု ်ညေ့် တစ်ခ ိ တ်ည်ေးတွင ် မမ မ်ောေ့ ယ်စ ်မ ောေးမှ 

နက ော်လွ ၍်  မခောေးနိငုင်မံ ောေးကို ါ  က်နရောက်န န ော လက်ရှိ ကကမ်ေးဖက်မှုမ ောေး တွက် နမဖရငှေ်းခ က ်

ရှောနိငုရ်  ် ောဆြီယ ံည် ၎ငေ်း၏ ကူညြီ က ိျုေးနဆောငန်ိငုစ်မွ်ေးကို   ံုေးခ နိငု ်ည်။ 

ကမ္ောကကြီေးတစ်ခုလုံေး ည် ကိုရို ောဗုိငေ်းရ ်စ် က ်နရောဂါနဘေး ကောကွယ်နိငုရ်  ် စြီမံနဆောငရွ်က်န ခ ိ တ်ငွ ်

ခ ငေ်းမ ည် ယ်နတောင ုိ်ငေ်းရှိ  မ စ်မ ေ့ ရ ် ောေးမ ည် ူမ ောေးကုိ နလနကကောငေ်းတုိက်ခုိက်မှုမ ောေးနငှေ့ ်  မခောေးစစ်ဆငမ်ှု 

မ ောေးမဖငေ့ ်  စ်မှတ်ထောေးတုိက်ခုိက်မခငေ်း ည် ဝမ်ေး ည်ေးနကကကွ ဖွယ်နကောငေ်းလ ှညေ့်  ခ ည်ေးနှြီေး ဆံေုးရှုေံးမှုမ ောေး 

မဖစ်နစပ ြီေး စစရ်ောဇဝတမ်ှုနမမောက်နစ ါ ည်။ ဤ မဖစ်ကို ယခုခ က်ခ ငေ်း ဆံေုး တရ်မည် မဖစ် ည်။  

ဤစစရ်ောဇဝတ်မှုမ ောေး  ည် ဂ ြီ ြီဗော နဘောတူစောခ ျု ်မ ောေးကို နမ ောငန်မ ောငတ်ငေ်းတငေ်း ခ ိျုေးနဖောက်မခငေ်းမဖစ်ပ ြီေး 

ရ ်ရွောလူထ ု ိငုေ်း ဝိုငေ်း မ ောေးကို ဖ က်ဆြီေးန  ါ ည်။  ရ ် ောေးမ ည ်မူ ောေး ောေး  စ်မှတ်ထောေး ညေ့် 

တုိက်ခုိက်မှု ောေးလုံေး ခ က်ခ ငေ်း  ဆံုေး တ်ရ န်ငှေ့ ်  မ စ်မ ေ့မ ည် ူမ ောေး၏   က် ိုေး မ်ိစည်ေးစိမ်မ ောေးကုိ 

ကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက်ရ  ်မိမိတုိ ေ့မှ  နလေး  က် တုိက်တွ ေ်းနတောငေ်းဆို  ် ါ ည်။ 
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ထပ်မံသရိ ိလိိုပါက ဆကသ်ယွရ်န် 

• Salai Lian, Chin Human Rights Organization, +95 945 068 7296, info@chinhumanrights.org 

• Khin Ohmar, Progressive Voice, +1 571 992 8395, khinohmar@progressive-voice.org 

• East Asia and ASEAN Programme, FORUM-ASIA, ea-asean@forum-asia.org 

• Marc Batac, Initiatives for International Dialogue, +63 945 274 8214, marc@iidnet.org 

ပါဝငဘ်ထောကခ်ံလကြှ်တထ်ိူုးသ ြျောူး - 

1. Alliance for Conflict Transformation (ACT), Cambodia 

2. ALTSEAN-Burma 

3. Asian Resource Foundation (ARF), Thailand 

4. ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) 

5. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

6. ASEAN SOGIE Caucus 

7. Association of Women for Awareness and Motivation (AWAM), Pakistan 

8. AwazCDS-Pakistan 

9. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha, (MASUM), India 

10. Balay Alternative Legal Advocates for Development in Mindanaw (Balaod Mindanaw), the 

Philippines 

11. Bodhigram, India 

12. Burma Campaign UK (BCUK) 

13. Bytes For All, Pakistan 

14. Cambodian Civil Society Partnership (CCSP), Cambodia 

15. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Cambodia 

16. Center for Human Rights and Development (CHRD), Mongolia 

17. Centre for Communication and Development Studies (CCDS), India 

18. Center for Conflict Resolution (CECORE), Uganda 

19. Center for Peace Education-Miriam College, the Philippines 

20. Civil and Human Rights Network (CSHRN), Afghanistan 

21. Christian Solidarity Worldwide (CSW) 

22. Civil Rights Defenders (CRD) 

23. Coalition for Integrity and Social Accountability (CISA), Cambodia 

24. Covenants Watch, Taiwan 

25. Community Resource Centre Foundation (CRC), Thailand 

26. Centre for the Sustainable Use of Natural and Social Resources (CSNR), India 

mailto:info@chinhumanrights.org
mailto:khinohmar@progressive-voice.org
mailto:ea-asean@forum-asia.org
mailto:marc@iidnet.org
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27. Community Self Reliance Centre (CSRC), Nepal 

28. Desaparecidos, the Philippines 

29. Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) 

30. Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)-Southeast 

31. Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)-North America 

32. Globe International Center (GIC), Mongolia 

33. GZO Peace Institute, Philippines 

34. HAK Association, Timor Leste 

35. Hustisya, Philippines 

36. IM Center for Peace and Dialogue, Indonesia 

37. Info-Birmanie, France 

38. INFORM Human Rights Documentation Centre, Colombo, Sri Lanka 

39. Initiatives for International Dialogue (IID), Philippines 

40. JANANEETHI, India 

41. Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC), Roma, Italia 

42. Karapatan Alliance Philippines 

43. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law (KIBHR) 

44. KontraS (Commission for the Disappeared and Victims of Violence), Indonesia 

45. Korean House for International Solidarity 

46. Legal Aid Foundation Indonesia 

47. Maldivian Democracy Network (MDN) 

48. The Mekong Butterfly, Thailand 

49. MONFEMNET National Network, Mongolia 

50. Odhikar, Bangladesh 

51. Oyu Tolgoi Watch, Mongolia  

52. Pax Christi Pilipinas, the Philippines 

53. People’s Watch, India 

54. People's Empowerment Foundation (PEF), Thailand 

55. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) 

56. Public Association “Dignity”, Kazakhstan 

57. Pusat KOMAS, Malaysia 

58. People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), India 

59. Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), University of Dhaka, Bangladesh 

60. Research and Education for Peace, Universiti Sains Malaysia (REPUSM), Malaysia 
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61. Recourse, Netherlands 

62. Right to Life Human Rights Centre, Sri Lanka 

63. Rivers without Boundaries Mongolia 

64. Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto (Society of Ex-Detainees against 

Detention and Arrests in the Philippines) 

65. South India Cell for Human Rights Education and Monitoring (SICHREM) 

66. Southeast Asia Conflict Studies Network (SEACSN), Malaysia 

67. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia 

68. Swedish Burma Committee (SBC), Sweden 

69. Tanggol Bayi (Defend Women), Philippines 

70. Think Center, Singapore 

71. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) 

72. Vietnamese Women for Human Rights (VNWHR) 

73. Witness Radio Organisation, Uganda 

74. Youth for Peace (YFP), Cambodia 

75. Action Committee for Democracy Development (ACDD), Burma/Myanmar 

76. Athan – Freedom of Expression Activist Organization, Burma/Myanmar 

77. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), Burma/Myanmar 

78. Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP), Burma/Myanmar 

79. Australia Chin Federation (ACF) 

80. Burmese Women’s Union (BWU), Burma/Myanmar 

81. Center of Development and Ethnic Studies (CDES), Burma/Myanmar 

82. Chin American Association (CAA) 

83. Chin Christian Council in Australia (CCCA) 

84. Chin Human Rights Organization (CHRO), Burma/Myanmar 

85. Chin Youth Organization of North America (CYONA) 

86. Chinbridge Institute (CI), Burma/Myanmar 

87. Chin Community in Norway (CCN) 

88. Chin Community of Indiana (CCI), USA 

89. Central Chin Youth Organization (CCYO), Burma/Myanmar 

90. Chin Civil Society Network (CCSN), Burma/Myanmar 

91. Chin Literature and Culture Committee (Universities - Yangon), Burma/Myanmar 

92. Chin Refugee Committee (Delhi), India 

93. Chin Student Union, Burma/Myanmar 
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94. Chin Community in Denmark (CCDK) 

95. Chin Women Organization (Hakha), Burma/Myanmar 

96. Cherry Foundation (Yangon), Burma/Myanmar 

97. Equality Myanmar (EQMM), Burma/Myanmar 

98. Future Light Center (FLC), Burma/Myanmar 

99. Genuine People’s Servants (GPS), Burma/Myanmar 

100. Generation Wave (GW), Burma/Myanmar 

101. Human Rights Foundation of Monland (HURFOM), Burma/Myanmar 

102. Human Rights Educators Network (HREN), Burma/Myanmar 

103. Independent Chin Communities (ICC), Malaysia 

104. Indigenous Peoples' Partnership (IPP), Burma/Myanmar 

105. Karen Women's Organization (KWO), Burma/Myanmar 

106. Karenni Human Rights Group (KnHRG), Burma/Myanmar 

107. Karenni Legal and Human Rights Center (KnLHRC), Burma/Myanmar 

108. Karen Human Rights Group (KHRG), Burma/Myanmar 

109. Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), Burma/Myanmar 

110. Loka Ahlinn (Social Development Network), Burma/Myanmar 

111. Khumi Affairs Coordination Council (KACC), Burma/Myanmar 

112. Koung Jor Shan Refugee Camp (KJSRC), Burma/Myanmar 

113. Metta Campaign - Mandalay, Burma/Myanmar 

114. Myanmar Human Rights Alliance Network (MHRAN), Burma/Myanmar 

115. Myanmar People Alliance (Shan State) (MPA-SS), Burma/Myanmar 

116. Myanmar Cultural Research Society (MCRS), Burma/Myanmar 

117. Peace & Development Center (Meikhtila), Burma/Myanmar 

118. Progressive Voice (PV), Burma/Myanmar 

119. Reliable Organization, Burma/Myanmar 

120. Synergy (Social Harmony Organization), Burma/Myanmar 

121. Ta’ang Women’s Organization (TWO), Burma/Myanmar 

122. The Seagull:Human Rights, Peace & Development, Burma/Myanmar 

123. Women Peace Network (WPN), Burma/Myanmar 

124. Women's League of Burma (WLB), Burma/Myanmar 

125. White Marker Group, Burma/Myanmar 

126. Yangon Youth Network (YYN), Burma/Myanmar 

127. Youth Corner (YC Hakha), Burma/Myanmar 
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128. ရ ွှေခ ြံရခြေကွန ်က်၊ ကွြ်ေ်းခ ြံကုန််း ၊  နက်ုနတ် ုင််းရေသကက ်း၊ Burma/Myanmar 

129. လူအ ွင အ်ရ ်းကာကွယ်ခြေြှင တ်ငရ် ်းကွန ်က်၊ ရ  ာက်မြေ  ြို့နယ်၊ ြေရကွ်းတ ုင််းရေသကက ်း၊ Burma/Myanmar 

130. အလုပ်သြော်းအဖွဲြို့ ဖွဲြို့စည််းရပေါ်ရပေါက်ရ ်းနငှ  ်အြေ   ်းသြေ ်းအ ွင အ်ရ ်းအသ ပညာရပ်းရ ်း ပဲ ူ်းကွန ်က်၊ 

ပဲ ူ်းတ ုင််းရေသကက ်း၊ Burma/Myanmar 

131. ရတာငသ်ူလယ်သြော်းြေ ာ်းနငှ  ်ရ လုပ်သာ်းြေ ာ်း အက   ်းစ ်းပွာ်းကာကွယ်ရစာင ရ် ှာက်ရ ်း 

ကွန ်က်၊ ခြေစ်က   ်းတ ုက်နယ်၊ ပဲ ူ်းတ ုင််းရေသကက ်း၊ Burma/Myanmar 

132. ဥသျှစ်ပင ်လူငယ်ကွန ်က်၊ ဥသျှစ်ပငမ်ြေ  ြို့နယ်၊ ပန််းရတာင််းမြေ  ြို့နယ်၊ ပဲ ူ်းတ ုင််းရေသကက ်း၊ Burma/Myanmar 

133. ရတာငသ်ူလယ်သြော်းြေ ာ်းဥပရေအရ ာက်အကူခပ  ကွန ်က် (PLAN-A) ၊ ရခြောက်ဦ်းမြေ  ြို့နယ်၊    ုငခ်ပည်နယ်၊ 

Burma/Myanmar 

134. ြွေနလ်ူငယ်ကွန ်က်၊ ရ ်းလြေ ုင််း၊ ြွေနခ်ပည်နယ်၊ Burma/Myanmar 

135. လူြူေဖွြံြို့ မဖ  ်းရ ်းနငှ  ်မင ြ်ေ်း  ြ်ေ်းရ ်းကွန ်က်၊ ရပေါငမ်ြေ  ြို့နယ်၊ ြွေနခ်ပည်နယ်၊ Burma/Myanmar 

136. Ramkhye -  ြေ််းရ ်း ခြေစ်ကက ်းနာ်း ကွန ်က်၊ ခြေစ်ကက ်းနာ်း၊ က  ငခ်ပည်နယ်၊ Burma/Myanmar 

137. Justice Drum ကွန ်က်၊  ှြ်ေ်းခပည်နယ်ရတာငပ် ုင််း၊ Burma/Myanmar 

138.  ပ် ွာမင ြ်ေ်း  ြ်ေ်းရ ်းနငှ ဖ်ွြံ ြို့ မဖ  ်းရ ်းရ ှ ြို့ရ ာငအ်ဖွဲြို့ (Area Peace and Development Forward) ကရလ်း မြေ  ြို့နယ်၊ 

ကရလ်း  ရ ုင၊် စစ်က ုင််းတ ုင််း၊ Burma/Myanma 

139. ေ ု  လယ်ယာ ကွန ်က်၊ အင်္ဂပူမြေ  ြို့နယ်၊ ဟသဂာတ ရ ုင၊် ဧ ာဝတ တ ုင််းရေသကက ်း၊ Burma/Myanmar 

Individual: 

140. Jim Gomez 


