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၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အစီရင္ခံစာ

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝသည္
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ဓါတ္ပံုမူရင္း-  MIMU

ရခိုင္ျပည္နယ္
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ဓါတ္ပံုမူရင္း-  MIMU

ရွမ္းျပည္နယ္
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မာတိကာ

နိဒါန္း               ၆

စာတမ္းျပဳစုေရးသားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္းအက်ဥ္း      ၇

သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ခံသည့္ပံုစံ          ၉

အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္                                                      ၉

အမႈအေျချပဇယား              ၁၀ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအားသံုးသပ္ျခင္း    ၁၂

အမႈဥပမာမ်ားေဖာ္ျခင္း              ၁၃

 အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္္             ၁၆
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နိဒါန္း

ယခုေရးသားထုတ္ေဝသည့္ “၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာအုပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားမွ ပူးေပါင္း၍ ေရးသား ထုတ္ေဝသည့္ 
အစီရင္ခံစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေရးသားသည့္ အစီရင္ခံစာအုပ္သည္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔မွ လက္လွမ္းမွီသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ လူေတြ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္း ကိုဗစ္ - ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ဆိုးရြားစြာျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမွာ ယေန႔ထိတိုင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို သက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာရွင္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢဳလ္မ်ား သိရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာအုပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာအုပ္ကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားအား ဥပေဒအရကုစားခြင့္ႏွင့္ အဆိုပါျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
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စာတမ္းျပဳစုေရးသားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္းအက်ဥ္း။

(က) ရခုိင္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုိင္ရာ ညိႇွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ 
ရခုိင္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုိင္ရာ ညိႇွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕အစည္း (၆) ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးပဋိပကၡ ေဒသမွ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ၊ ထိေရာက္စြာ၊ လြမ္းျခံဳ၍ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္မႈႏွင့္ အရပ္သားအကာအကြယ္ ျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္္ရြက္ေနသည့္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ရက္တြင္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအမည္- 

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕

၂။ ဝံလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ရခို္င္ျပည္)

၃။ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ျပည္သူ

၄။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အစည္းအရံုး 

၅။ ရပ္ရြာလူထု စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံနို္င္စြမ္းတိုးျမႇင့္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္

၆။ ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ - ကြန္ရက္

(ခ) ရခိုင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ 
ရခိုင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို  
ႏိုင္ငံသားတုိင္း သိရွိလက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ရခိုင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

(ဂ) ရခိုင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္
       ရခိုင္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္သည္ စစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရသူမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡေဒအတြင္း အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အတြက္အေထာက္အပံ့ ကူညီကယ္
ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာကြန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဃ) လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကြန္ရက္
လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ရွားသူမ်ားကြန္ရက္သည္ အဖြဲ႕စည္း (၅)ခုႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ရက္တြင္ပါဝင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအမည္- 

၁။ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း

၂။ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕
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၃။ တအာင္းဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

၄။ ေပါင္းစည္းအားအင္စတီက်ဴ႕ ႏွင့္

၅။ New Star Law Firm (NSLF)

(င) United Rights Group (URG) 
United Rights Group သည္ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစုိက္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၄)ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ကြန္ရက္ျဖစ္ၿပီး စစ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒအေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ 
အေရးဆိုပန္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ URG တြင္ပါဝင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအမည္ -

၁။ Humanity Institute 

၂။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ  

၃။ Shait Social Development Foundation ႏွင့္

၄။ Shingnip Kachin Legal Aid Network Group
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သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ခံသည့္ပံုစံ

ယခုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ခံခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ မ်ားအား လူ႔ေတြ႔ ေမးျမန္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ စာရင္းျပဳစု ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္                           
                                                                                          

၁။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ စနစ္တက် 
 ျပဳလုပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ျပည္တြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား သိရွိေစရန္ 
 ႏွင္႔ က်ဴးလြန္ခံရေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား တရားမွ်တမႈရရွိလာေစရန္။ 

၂။ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ 
 လာေစရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္ 
 မႈမ်ားရွိလာႏုိင္ေစရန္။

၃။  ရခုိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင္႔ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ 
 သူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားကို တရားဥပေဒအရ ျပန္လည္ကုစားခြင္႔မ်ား ရရွိလာေစရန္။
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အမႈအေျချပဇယား

လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံ
ရသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား လူအခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ
သူမ်ား 

က်ဴးလြန္ခံရသူ
စုစုေပါင္း 

မ က်ား 

နမ့္ဆန္
ၿမိဳ႕နယ္

ပစၥည္းဥစၥာမ်ား 
ဖ်က္ဆီးျခင္း 

ညွင္းပန္း
ႏွိပ္စက္ျခင္း 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ၉ ၉

ေက်ာက္မဲ
ၿမိဳ႕နယ္ 

လက္နက္ႀကီး
မ်ားျဖင့္
ေနအိမ္မ်ားကို
 ဖ်က္ဆီးျခင္း  

လက္နက္ႀကီး
ထိမွန္

သတ္ျဖတ္ျခင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ၃ ၈ ၁၁

မိုးမိတ္
ၿမိဳ႕နယ္

ပစၥည္းဥစၥာမ်ား
မတရား 
သိမ္းစည္းျခင္း 

မတရား
ဖမ္းဆီး
ခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း

၁ ၆ ၇

ကြတ္ခိုင္
ၿမိဳ႕နယ္

ညႇင္းပန္း
နွိပ္စက္ျခင္း

ေပၚတာေခၚ
ေဆာင္ျခင္း 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း မတရားဖမ္းဆီး
ခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း

၁၇ ၃၉ ၅၆

လားရွိဳး
ၿမိဳ႕နယ္

သတ္ျဖတ္ျခင္း ၄ ၂ ၆

မူဆယ္
ၿမိဳ႕နယ္

မတရားဖမ္းဆီး
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 

သတ္ျဖတ္ျခင္း ပစၥည္ဥစၥာမ်ား 
အတင္းအဓမၼ
ယူျခင္း 

ေပၚတာေခၚ
ေဆာင္ျခင္း 

၂ ၁၇ ၁၉

နမ့္ခမ္း
ၿမိဳ႕နယ္

ေျမျမႇဳပ္မႈိင္း ၅ ၅

မန္တုန္
ၿမိဳ႕နယ္

သတ္ျဖတ္ျခင္း ၁ ၁

နမၼတူ
ၿမိဳ႕နယ္။ 

ေျမျမႇဳပ္မႈိင္း ၁ ၁

ေက်ာက္ေတာ္
ၿမိဳ႕နယ္

သတ္ျဖတ္ျခင္း မတရား
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္
ေႏွာင္ျခင္း 

ေနအိမ္မီးရွိဳ႕ 
ဖ်က္ဆီးျခင္း 

ညႇင္းပန္း
နွိပ္စက္ျခင္း

မတရား
ဖမ္းဆီး
ေထာင္ခ်ျခင္း 

၁ ၁၂ ၁၃

မင္းျပား
ၿမိဳ႕နယ္ 

ညႇင္းပန္း
နွိပ္စက္ျခင္း

လက္နက္ႀကီး
ထိမွန္
ေသဆံုးျခင္း 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေနအိမ္မီးရႈိ႕ 
ဖ်က္ဆီးျခင္း 

၁ ၉ ၁၀

ေျမာက္ဦး
ၿမိဳ႕နယ္ 

 သတ္ျဖတ္ျခင္း လက္နက္ႀကီး
ထိမွန္ေသ
ဆံုးျခင္း 

၃ ၃

ရေသ့ေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္

မုဒိမ္းမႈ ၁ ၁

စုစုေပါင္း
လူဦးေရ

၃၀ ၁၁၂ ၁၄၂
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူဦးေရ
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအားသံုးသပ္ျခင္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မွဴမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းအား ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃)   ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ားမွာ မိုင္းထိမွန္ ေသဆံုးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ 
ပစၥည္းဥစၥာမ်ား လုယူဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ လက္လြတ္စပယ္ ပစ္ခတ္၍ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ 
အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီး၍ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲခံရျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မုဒိမ္း 
ျပဳက်င့္ျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူမ်ားအား 
မတရား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္သိမ္းထားျခင္း ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ တို႔သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး 
ဒဏ္ရာရရွိသူ စုစုေပါင္း (၃၅) ဦးရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ႏွင္းမိ၍ အသက္ဆံုးရွံဳးသူမ်ားႏွင့္ 
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား (၂၃) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း 
(၃၄) ဦး  ထိခိုက္ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ျဖစ္သည့္ ဗံုးမ်ားကို ေက်းရြာအတြင္း ေနအိမ္မ်ားတြင္ 
လက္လြတ္စပယ္ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေဆာ့ကစားရင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည့္ အတြက္ 
အသက္ (၅)ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္ ေသးဆံုးခဲ့ၿပီး ကေလး (၅)ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား လည္း 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေၾကာင့္လည္း 
ထိခိုက္ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။  ျပည္သူမ်ာအား ဥပေဒျပင္ပ သတ္ျဖတ္ျခင္း 
အမႈျဖစ္စဥ္ မွာ တတိယေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ (၃၁) ဦးမွာ 
တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ခုခံခြင့္ မရွိဘဲ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။  
အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား မတရား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ယေန႔ထိတိုင္း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအား 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို မခံႏိုင္၍ အသက္ေသ 
ဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား လည္းရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္စီး ျခင္းႏွင့္ 
လုယူဖ်က္စီးျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္သိရွိရပါသည္။ ေပၚတာဆြဲျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယေန႔ထိတုိင္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး (၅) ဦး အမ်ိဳးသား (၈) ဦး စုစုေပါင္း 
(၁၃) ဦးမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေပၚတာဆြဲျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံဟု ဆိုေသာ္လည္း စစ္ျဖစ္ပြားရာ 
အရပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ ယေန႔ထိတိုင္း ဒီမိုကေရစီ အနစ္သာရကို မခံစားရဘဲ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ခံစားေနရသည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရပါသည္။ 
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အမႈဥပမာမ်ားေဖာ္ျခင္း

လက္လြတ္စပယ္ ပစ္ခတ္ျခင္း

အဲေန႔က (၁၁. ၁၀. ၂၀၂၀) ရက္တြင္ည (၈) နာရီေလာက္ခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မတို႔အိပ္ေနတဲ့ခ်ိန္ လက္နက္ႀကီး တစ္လုံး 
က်လာတယ္၊ လက္နက္ႀကီးက်တဲ့ ေနရာကြ်န္မတို႔အိမ္ေဘးက (ဦး***) အိမ္ခန္းငွား အသစ္ေဆာက္ထား 
ေနရာမွာက်တယ္။ အခန္းထဲမွာလည္းေဒၚ***က အိပ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကိုေတာ့မထိဘူး။ လာထိတဲ့ေနရာက 
အေနာက္ဘက္အိမ္ ေပၚမွာက်တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက်ေနရာက အထဲဘက္ကို တည့္တည့္မက်ပဲ တိုင္ေပၚမွာထိေတာ့ 
ဗုံးစေတြက ကြ်န္မတို႔ဘက္ျပန္႔က်ဲၿပီး သြပ္မိုးအကုန္ေပါက္သြားတယ္။  ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔မိသာစုက အိပ္ေနတဲ့ခ်ိန္၊ 
ကြ်န္မကိုလာထိတယ္၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔ 
ကေလးကိုေတာ့မထိဘူး။ ကြ်န္မရဲ႕ နဖူးနဲ႔ 
ေျခေထာက္ကုိထိတယ္၊ကြ် န္မအိမ္က 
အေမအ့မိန္ဲ႔ နီးနီးေလးပ ဲဆိုေတာ ့ကြ်နမ္တို႔ 
မိသားစုက အေမ့အိမ္ကို ေျပးသြားတယ္။ 
ေသြး လ ည္း အ ရ မ္း ထြ က္ေ တာ့  
ေခါင္းလည္း မူးလာတယ္။ အေမလည္း 
လာၾကည့္တယ္၊ ညမိုးခ်ဳပ္ေနၿပီး 
ကြ်န္မတို႔ အျပင္ မထြက္ရဲ ေတာ့ဘူး။  
ေဆးခန္းလည္း ခ်က္ခ်င္းမသြားဘူး၊ အဲည 
သြားရင္ လမ္းမွာေၾကာက္ေနရတယ္၊
 နာရင္လည္း ေအာင့္ထားရတယ္၊ အေမကအိမ္မွာရွိတဲ့ ေဆးေတြကို တိုက္တယ္၊ လိမ္လည္းလိမ္ေပးတယ္။  
မနက္မိုး လင္းမွ ကြ်န္မတို႔ ေဆးရုံ သြားတယ္၊ မနက္(၆)နာရီ ကြ်န္မတို႔ ေဆးရုံေရာက္ေနၿပီ။ ေဆးရုံေရာက္ေတာ့ 
စစ္တပ္က(ဗိုလ္မွဴးဝင္ေအာင္) လာၾကည့္တယ္၊ ေဆးဖို႔လည္းသူတို႔ပဲေပးတယ္။ က်ားေခါင္းပါတီ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ 
ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖလည္း လာကူညီေပးတယ္။ အခုလိုမ်ိဳးျဖစ္သြားေတာ့ ကြ်န္မစိတ္မေကာင္းဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လာေရာက္ 
ကူညီေပးသူ ေတြေတာ့ ကြ်န္မ ေက်းဇူးအရမ္းတင္တယ္။ အခုေတာင္ကြ်န္မေခါင္းမူး ေသးတယ္။ ကိုက္လည္း ကိုက္တယ္၊ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သူတို႔ရဲ႕ ဗုံးကိုေတာ့ ျပန္လာေကာက္သြားတယ္၊ က်ကြဲတဲ့ဗုံးက (၆၀)အား၊ ေနာက္တစ္လုံးကေတာ့ 
မသိလိုက္ဘူး။ ရြာသူႀကီးက တစ္လုံး ေကာက္ထား တယ္၊ အိမ္ေခါင္မုိးေတြလည္း သူတို႔အကုန္လာလဲေပးတယ္၊ 
အားလုံး ႏွစ္သိ္န္း ရွစ္ေသာင္း ငါးရား က်ပ္ (၂၈၀၅၀၀)ကုန္တယ္။ ၿပီးေတာ့အဲဒီညပဲ (၅) မိနစ္အၾကာဦး*** 
ဂိုေဒါင္းမွာတစ္လုံးထပ္က်တယ္၊ လူေတာ့မေနဘူး၊ ပစၥည္းေတြပဲ ထားထားတယ္၊ အ မ်ားႀကီးပ်က္စီးဆုံးရံႈးခဲ့တယ္၊ 
ဦး***ရဲ႕ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ပစၥည္း တန္ဖိုးက(၁၃)သိန္း ရွိတယ္၊ စစ္တပ္ဘက္က အကုန္မေထာက္ပ့့ံေပးခဲ့ဘူး။ သူတို႔က 
(၆)သိန္းပဲ ေပးတယ္၊ ဦး***အိမ္လည္း ပ်က္စီးသြားတဲ့ တန္ဖိုး က်ပ္ ငါးသိန္း ရွစ္ေသာင္း (၅၈၀၀၀၀) ေလာက္ရွိတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သူ႔ဘက္အျပည္ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ဘူး က်ပ္ သံုးသိန္း ငါးေသာင္း (၃၅၀၀၀၀) ပဲျပန္ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ 
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ေနအိမ္မ်ားမီးရိႈ႕ၿပီး ရြာသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈ

၂၈-၃-၂၀၂၀ ေန႔တြင္ မင္းျပာၿမိဳ႕နယ္၊ ***ေက်းရြာသို႔ ျမန္႔မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုဝင္လာၿပီး လူေနအိမ္မ်ားကို 
မီးရိႈ႕ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေၾကာင္းဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနအိမ္မ်ားကို မီးရိႈ႕ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ မင္းျပာတံတားအနီး၊ 
ဇက္ဆိပ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။ ***ေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ (၂၈၀) ရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရိႈ႕ေသာ 
မီးေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု အပါအဝင္ ေနအိ္မ္ (၁၂) လံုးေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့ပါသည္။ ***ေက်းရြာသို႔ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေရာက္ရွိၿပီး ရြာထဲတြင္ စခန္းခ်ထားသည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (၃၇၉) တပ္ရင္းမွ ျဖစ္သည္။ 
ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ ဦး*** မွာမိမိေနအိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရြာသားမ်ား 
မိမိတို႔ရြာသို႔ ျပန္လာၾကခ်ိ္န္တြင္ အသက္ (၅၀) အရြယ္ရွိေသာ ဦး***၏ရုပ္အေလာင္းကိုသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ 

***ေက်းရြာမွ ေဒၚ***ေျပာျပခ်က္အရ ဦး***ကို ေခါင္းျပတ္ၿပီး ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေျခတစ္ေခ်ာင္းနွင့္ လက္တစ္ေခ်ာင္းမွာလည္း က်ိဳးေနပါသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဒၚ***မွာဦး***၏မရီးျဖစ္
သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
အသက္ (၈၄)ႏွစ္ အရြယ္ အဖြားအို ေဒၚ***မွာလည္း သူ၏သမက္ျဖစ္သူႏွင့္အတူ ေက်းရြာကို မီးရိႈ႕ေနစဥ္ေနအိမ္ထဲတြင္ 
ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ေသဆံုးသူေဒၚ***၏သမက္ျဖစ္သူက “ကြၽန္ေတာ္က ကိုယ္အိမ္ေအာက္မွာ အိပ္ေနပါတယ္။ 
သူတို႔စစ္သားေတြေသနတ္ေတြပစ္ၿပီး ဝင္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ထလိုမရေတာ့ အိမ္ေအာက္မွာဝပ္ေနပါတယ္။ 
သူတို႔ ေမဘုတို႔ အိမ္ကို စတင္မီးရႈိ႕ပါတယ္။ မီးတိုက္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က မထဝံ့ဘူး။ ေနာက္မီးရွိန္ ျမင့္လာေတာ့ 
သူတို႔အိမ္ျခံထဲကေန ျခံျပင္ကို ထြက္သြားၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္က ထြက္ေျပးဖို႔ ရခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ 
ေယာကၡမ ျဖစ္သူကို ကြ်န္ေတာ္ မေခၚယူႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခုု မီးထဲမွာ ပါသြားပါၿပီ။ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ” ဟုေျပာဆိုသည္။ 
ေသဆံုးသူ ဦး***မွာမီးေလာင္ေနသည္ဟုဆိုကာ အိပ္ယာမွထကာ မီးသတ္ရန္လာစဥ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု 
၄င္းကေျပာဆိုသည္။ 

မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈ/ မုဒိမ္းမႈ

၂၉-၆-၂၀၂၀ ေန႔တြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ***ေက်းရြာသို႔ လူအင္အား (၇၁) ဦးပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္ 
စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုသည္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ 
စစ္ေၾကာင္းဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်းရြာသားမ်ားမွာ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားကို ထြက္ေျပးသြားၾကၿပီး 
တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ ရြာထဲတြင္ က်န္ေနခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစစ္ေၾကာင္းသည္***ေက်းရြာတြင္ တစ္ညအိပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ 
၄င္းစစ္ေၾကာင္းသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည့္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အိပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ၾကက္မ်ားကိုလည္း သတ္ျဖတ္စားေသာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ေနအိမ္တစ္ခုတြင္ ပုန္းခိုေနၾကစဥ္ ကေလးငိုသံၾကားေသာေၾကာင့္ စစ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ 
ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီး (၆) ဦးအထဲမွ ေဒၚ*** ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းစရာ ရွိတယ္ ဆိုၿပီး  သူမ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္သူ၏ 
အိမ္ကိုေခၚယူၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ မျပဳလုပ္မီ ထိုစစ္သားမ်ားသားမ်ားမွ ၄င္းအမ်ိဳးသမီးအား 
“အစ္မကို တစ္ခုေျပာမယ္။ အစ္မကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္းတာကို ေပး”  ဟုလည္း ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ၿပီးေတာ့အတင္းဝိုင္းခ်ဳပ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သား (၃) ဦးမွ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမွာ 
ကေလး (၃) ဦးမိခင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျမန္မာစစ္သားတို႔သည္ ***ထိုအမ်ိဳးသမီးအား ေငြက်ပ္ နွစ္ေသာင္း 
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(၂၀၀၀၀) ေပးၿပီး သတင္းမေပါက္ၾကားဖို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အဲဒီေန႔အိမ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ 
ထပ္မံေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ကေလးေမြးဖြားၿပီး (၆) ရက္သာရိွေသးသည့္ အသက္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး 
ေနာက္တစ္ဦးကို စစ္ေဆးစရာရွိတယ္ဆိုၿပီး အျပင္သို႔ေခၚယူကာ အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့တယ္လို႔လည္း 
ေဒၚ***ကေျပာပါတယ္။ အဆိုပါ အသက္(၁၉) ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးငယ္သည္ ေဒၚ***၏သမီးျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ 
သမီးကို ေခၚသြားေသာအခါ ဦး***သည္ ၄င္း၏ေယာကၡမျဖစ္သူကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပံုကို ေျပာျပၿပီး သြားၾကည့္ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ 
သူူ႔၏ ေယာကၡမ သြားေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းပန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ (၁၉)ႏွစ္ အရြယ္အမ်ိဳးသမီးသည္ 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့  ပါသည္။
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 အႀကံ ျပဳတိုက္တြန္းခ်က္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

၁။ ကိုဗစ္- ၁၉ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား 
 အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင္႔ ကိုဗစ္- ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
 လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

၂။ ေဒသခံမ်ားအား စစ္ပြ ဲအတြင္း ပစ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္တိုက္ခိ ုက္ျခင္း၊ လူူသားဒိ ုင္းအျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္း 
 အထူးသျဖင္ ့ စစ္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည္႔ေဒသ အနီးတစ္ဝိ ုက္ရွ ိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင္႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင္းအေရးမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာရန္။ 

၃။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ 
 စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အျပစ္ေပးအေရးယူေပးၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ 
 သည့္ ျပည္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။

၄။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးကာ မတရား တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်မႈမ်ား မျပဳ 
 လုပ္ရန္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

၁။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္း 
 စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၂။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းသို႔ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးရန္အတြက္ အစို္းရမွ 
 အမိန္႔ေပးရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားသည့္ ရကၡိဳင္႔တပ္ေတာ္ (ေအေအ) အပါအဝင္ 
 လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသားျပန္လည္ 
 သင့္ျမတ္ေရးကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္။

၅။ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင္ ႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ အစိုးရမွ ဖံ ုးကြယ္ထားျခင္းမျပဳဘဲ ႏိ ုင္ငံတကာ 
 အသိုင္းအဝုိင္း ( ICJ, ICC, IIMM ) ႏွင္႔ပူးေပါင္း၍ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ရန္။
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၆။ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အရပ္ဘက္တရားရံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
 စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အား တြန္းအားေပးရန္။

၇။ စစ္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ႔ရာတြင္ 
 လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးရန္။
 
 
ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

၁။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေနသည့္ 
 အေပၚတြင္ ရရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ထိေရာက္မႈမရွိပါက ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္။ 

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို 
 ေလးစား လိုက္နာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အား 
 ပိုမို ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။ ဖိအားေပးရန္။

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင႔္ ေဒသခံအရပ္ဘက္  လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသံ၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 ႏွင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၄။  စစ္ေျပးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေထာက္ပံ ႔ရာတြင္ ေဒသခ ံ
  အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အကူအညီမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးရန္။ 
 
 


