
Civicus Monitor ၏စောင့်ကြည့်
လေ့လာရေး စာရင်း : မြန်မာ  
ြည်သူ့လွတ်လပ်ခွင့်များ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခံရခြင်း လက်
တလော ဖြစ်ရပ်များအပေါ် သုံးသပ်ချက် 

ဇနွလ် ၂၀၂၁၊ CIVICUS Monitor ၏ န ိငုင်လံ ုးံဆ ိငုရ်ာ သတုေသနတေွရ့ ှခိ ျက ် အကျဉး်ခ ျ ပု
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တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် အရပ်သား နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရခေါင်းဆောင်
များကို ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ မှစ၍  CIVICUS Monitor ၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစာရင်း
ထဲတွင် မြန်မာကို စတင်ထည့်သွင်း လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လေးလကျော်ကြာပြီးနောက်တွင် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များ 
ဆိုးဆိုးရွားရွား ချိုးဖေါက်ခံနေရဆဲပင်ဖြစ်သည်။ 

တပ်မတော်အာဏာသိမ်းအစိုးရမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဆန္ဒပြသူများနှင့် ဂျာနယ်လစ်များကို တစ်ဖက်သတ်
ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီး အချို့မှာ အကျဉ်းထောင်တွင်း နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရခြင်းနှင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံခံရ
ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(AAPP) ၏ ထုတ်ပြန်
ချက်အရ ၈၆၃ ဦးအသတ်ခံခဲ့ရပြီး ၄၈၈၀ဦး လက်ရှိအချိန်တွင် ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရသည်။ အာဏာသိမ်းအစိုးရ
အနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် အင်တာနက်ကို မီးဖြတ်၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းမျိုးကိုလည်း 
ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံသော အစိုးရဝန်ထမ်းများကိုလည်း 
အလုပ်မှ ရပ်နားထားခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ထားသည်။  

 ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံအများအပြားတို့က အာဏာသိမ်းယူမှုကို ရှုတ်ချပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သော ဥ
ရောပသမဂ္ဂနှင့် ယူအက်စ်ကဲ့သို့သော အဖွဲ့ဝင်အချို့က ပိတ်ဆို့မှုများဆောင်ရွက်သော်လည်း ထိုအကြပ်အတည်း
ကို ဖြေရှင်းရန် သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးဆိုးရွားစွာ ဖောက်ဖျက်မှုများကို တားဆီးရန်အတွက် ဒေသတွင်းအဆင့် 
ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ လျော့ရဲလျက်ရှိသည်။ အာဆီယံမှ အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း
ရန် အပြင်းအထန်တောင်းဆိုခြင်းသဘောမဆန်သော ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပြီးနောက် 
ဧပြီလ ၂၄ရက် ၂၀၂၁ တွင် ဂျာကာတာမြို့၌ ဒေသတွင်းအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ကျင်းပ
ခဲ့ သော်လည်း အခြေအနေတိုးတက်မှုမှာ စာရွက်ပေါ်တွင်ပင် မရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်။  

 

အာဏာသိမ်းအစိုးရအနေနှင့် ကချင်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်များတွင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပြီး အခြား
ပြည်နယ်များတွင်တွင် ကျေးရွာများအပေါ် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကာ အာဏာဖီဆန်
ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးထားသော လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ(EAOs) များအပေါ် တိုက်ခိုက်မှု
များ တိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်။ Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ 
မေလ ၂၀၂၁ တစ်လတည်းတွင်ပင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အရပ်သား ၁၂၅ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး အယောက် 
၁၅၀၀၀၀ ကျော်ကို အိုးအိမ်မဲ့ဘဝရောက်စေရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  

CIVICUS Monitor အကြောင်း 
CIVICUS Monitor သည် ၁၉၆ နိုင်ငံရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူ့လွတ်လပ်ခွင့်တို့၏ အခြေအနေနှင့် 
သက်ဆိုင်သော အရေအတွက်ဆိုင်ရာနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ဒေတာအချက်အလက်တို့ကို ပေးသော သုတေသန
ရေးရာ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုဒေတာအချက်အလက်များသည် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းသုတေသန မိတ်
ဖက်ပေါင်း ၂၀ကျော်နှင့် လက်တွဲကာ လွတ်လပ်သော လူ့အခွင့်အရေး အကဲဖြတ်ချက်များမှ ရလာသော ကိန်းဂဏန်း
များထည့်သွင်းပြီးနောက် ရလာခြင်းဖြစ်သည်။  

ထိုဒေတာအချက်အလက်များသည် လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်တို့
နှင့် ပတ်သက်သော အခြေအနေတို့နှင့် ပတ်သက်သော နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များနှင့် အညွှန်းကိန်း
များအပေါ် အခြေခံထားသော ပြည်သူများလွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်အနေအထားကို အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်
အတွက် အခြေခံအချက်အလက်များကို ပေးသည်။ နိုင်ငံများကို အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် :  

တံခါးပိတ် ဖိနှိပ ် အတားအဆီးများ ကျဉ်းမြောင်း ပွင့်လင်း ဟူ၍ 
သတ်မှတ်သည် 

CIVICUS Monitor အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်၊ တစ်နည်း ပြည်သူ့
လွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကို “ဖိနှိပ်ခ ံ” အဆင့် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ 
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တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခြင်း 
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ လူဦးရေထောင်ဂဏန်းကို အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး
ဖြစ်သည်။ ထိုဖမ်းဆီးခံရသူများထဲတွင် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဝင်များ၊ 
ကျောင်းသားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များနှင့် ရဟန်းများပါဝင်
သည်။ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလှသော ညအချိန်ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖမ်းဆီးမှုများအတွင်း လူအများအပြား ဖမ်းဆီး
ခံရပြီးဖြစ်သည်။ သတင်းပေးပို့ချက်များအရ အိမ်တွင်းပုန်းအောင်းနေနိုင်သော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဆန္ဒ
ပြသူများကို ဖမ်းဆီးရာတွင် တစ်မိသားစုလုံး ကလေးများအပါအဝင် လမ်းပေါ်သို့ ထွက်တန်းစီခိုင်းပြီး သေနတ်ဖြင့်
ချိန်၍ မှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးသည်ဟုဆိုသည်။ အချို့ကို လမ်းပေါ်တွင်ဖမ်းဆီး၍ လျှို့ဝှက်စခန်းများအတွင်း ထိန်းသိမ်း
ထားပြီး မိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာ ရှေ့နေနှင့်လည်းတွေ့ခွင့်မပေးချေ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများစုမှာ 
ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ ထိကျနိုင်သော “နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု” သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်ထိကျနိုင်သော “လှုံ့ဆော်မှု” တို့
အပါအဝင် အခြေအမြစ်မရှိသော စွဲချက်များကို ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။  

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ရာဂဏန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့စွန်ရှိ နာမည်ဆိုးဖြင့် အကျော်
ကြားဆုံးဖြစ်သော အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားခံရပြီးဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးထားစဉ်တွင် စစ်ကြော
စဉ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက်များ
ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လှုပ်ရှားရန်ခက်ခဲသော အခန်းတစ်ခန်းထဲ စုပြုံထည့်ပြီး လက်နောက်ပြန်
လက်ထိပ်ခတ်ကာ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းပေါ်တွင်ပင် မရမက ထမင်းစားခိုင်းသည်။  လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အနေနှင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ အမျိုးသမီးများအပေါ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေသော ဆက်ဆံမှုများလုပ်ကြောင်း 
သတင်းပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ဆန္ဒပြပွဲများတွင် အင်အားအလွန်အကျွံသုံးခြင်းနှင့် တရားမဝင်သတ်ဖြတ်ခြင်းများ  
အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ လူထုဆန္ဒပြပွဲများနှင့် သပိတ်များသည် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု(CDM) ဖြင့် 
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ဆရာဝန်များ၊ ကျောင်းဆရာများနှင့် အခြားအစိုးရဝန်ထမ်းများ 
သည်လည်း ကျောင်းသားနှင့် အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှုတို့ဖြင့် လက်တွဲ၍ လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။ ဖမ်းဆီးမခံရစေရန် 
ဆန္ဒပြပွဲများကိုလည်း ပို၍ပို၍ မထင်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများကို သုံး၍ ဆောင်ရွက်ရသည်။  

တုန့်ပြန်မှုအနေနှင့် မြန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း ဆန္ဒပြပွဲများအပေါ် ပို၍ကြမ်းတမ်းသော လူစုခွဲနည်း
များဖြစ်သည့် ရေပိုက်များ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ ရာဘာကျည်များနှင့် အသံဗုံးများကိုသုံးသည့်အပြင် စစ်မြေပြင်
သုံး လက်နက်များဖြစ်သည့် ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်များ၊ စက်သေနတ်ငယ်များ၊ စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်များနှင့် လက်ပစ်ဗုံး
အစစ်များကိုသုံးသည်အထိ ဖြစ်လာကာ ဆန္ဒပြပွဲဖြိုခဲွမှုများကို ပို၍ အရှိန်မြှင့်လာခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်ရေးတပ် 
အများအပြားကို မြို့များကို စေလွှတ်၍ ဆန္ဒပြပွဲများကုိ နှိမ်နင်းစေခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်တက်၍ ကျောင်းများ၊ 
တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးရုံများတွင် တပ်စွဲစခန်းချကာ ထိုတပ်များသည် ပြည်သူအပေါ် ကြမ်းတမ်းသည့် စနစ်များ
ဖြင့် အကြမ်းဖက်လျက်ရှိသည်။  

လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာသည့်အခါ ဆန္ဒပြသူများသည်လည်း လက်လုပ်ဒိုင်းများ၊ 
လမ်းများတွင် ခံတပ်များ ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြသည်။ ထိုသို့လုပ်
သော်လည်း လူရာဂဏန်းအများအပြား သေဆုံး၍ ထောင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသည်။ မေလ ၂၆ရက်  
၂၀၂၁တွင် သတင်းပေးပို့ချက်အရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်မှ မေလ ၁၅ရက်အတွင်း အနည်းဆုံး ကလေး ၇၃ဦး 
အသတ်ခံခဲ့ရသည်။  

တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အများအပြားသည်လည်း စစ်တပ်ကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ယှဉ်တိုက်ခဲ့ဖူးသော လူမျုိးစု
လက်နက်ကိုင်တပ်များ (EAOs) ထံတွင် သင်တန်းတက်ရန်နှင့် စစ်ရေးပညာသင်ယူရန်အတွက် မြို့များမှ အခြားသော 
နယ်များထံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကုန်ကြသည်။  

ပိုမိုသိရှိလိုပါက : 



More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

ဂျာနယ်လစ်များကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း 
ဂျာနယ်လစ်များသည် စစ်တပ်၏ ပစ်မှတ်ထား လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရသည်။ ဧပြီလ ၄ရက် ၂၀၂၁တွင် ဒီမိုက
ရေစီရေး လှုပ်ရှားဆန္ဒပြမှုများနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်သောကြောင့် အလိုရှိ
သော ဂျာနယ်လစ်စာရင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် အာဏာပိုင်များမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး ဂျာနယ်လစ် ၁၉ဦး 
အမည်ပေါက်ခဲ့သည်။ သတင်းပေးပို့ချက်များအရ မေလ ၂၁ရက် ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ ဂျာနယ်
လစ် ၈၈ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဖမ်းခံခဲ့ရသူအများစုမှ ဂျာနယ်တိုက်တွင်း ဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် 
အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင့်ရေးဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း သတင်းယူနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဝက်ကျော်
ကျော်မှာ ဖမ်းဆီးခံရပြီးဖြစ်ကာ ၃၃ဦးမှာ ပုန်းအောင်းနေရသည်။ နှစ်ဦးကိုမူ အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ 
ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော သူတို့မှာ တိုင်းပြည်အတွင်းမှ ထွက်ပြေး သို့မဟုတ် လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ 
ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေများအတွင်း ခိုလှုံလျက်ရှိသည်။  

 ဂျာနယ်လစ်အများအပြားသည် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အရာရှိများကို တပ်တွင်းပုန်ကန်ရန် လှုံ့ဆော်သော 
သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် “သတင်းတုများ” ကို ဖြန့်ဝေမှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော 
သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ကျယ်လှသည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် စွဲဆိုချက်ကို ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။ 
ထိုအမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပါက အများဆုံး ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်ထိ ကျနိုင်သည်။  

အင်တာနက်နှင့် တီဗွီဖြတ်တောက်မှု  
အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်သော အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုများသည် ယခုအချိန်တွင် မကြုံဖူးသော
အတိုင်းအတာထိ ပြင်းထန်လာပြီဖြစ်သည်။  ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများကို ကြာချိန်အမျိုးမျိုးဖြင့် မိုဘိုင်းဒေတာ၊ 
roaming နှင့် အများသုံး ဝိုင်ဖိုင်တို့အပါအဝင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးတို့ကို ပိတ်ချရန် အမိန့်ပေးခဲ့
သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းများသည် ဆန္ဒပြသူများ အုပ်စုဖွဲ့စီစဉ်ရာတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပုံပေါ
ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုလည်း လက်ရှိမြေပြင်တွင် 
ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို ကမ္ဘာသိအောင် ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် ပိုမိုအခက်အခဲဖြစ်စေသည်။  

 

မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရသည် လက်ရှိအင်တာနက်ကန့်သတ်မှုထဲတွင် ဂြိုလ်တုတယ်လီဗွီးရှင်းကိုပါပိတ်ပင်လိုက်
ပြီး တိုင်းပြည်၏ သတင်းအချက်အလက်ကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာအုပ်စီးလိုက်သည်။ မေလ ၄ရက် ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် 
စစ်တပ်က ကြေညာသည်မှာ ဂြိုလ်တုစလောင်းသုံး၍ တီဗွီကြည့်ပါက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ထိ သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေငါး
သိန်း(၃၂၀ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ) ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။  

 

ဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်းဖက်ခြင်းတို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်တပ်သည် 
စောင့်ကြည့်ရေး ဒရုန်းများ၊ ဖုန်းများကို ဟက်သော ကိရိယာများနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပြူတာ လုံခြုံရေးစနစ်
အတွင်းချိုးဖောက်ဝင်ရောက်သော ဆော့ဖ်ဝဲရ်များကို သုံး၍ အတိုက်အခံများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများ
စွာ ကျူးလွန်နေသည့်အနက်မှ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။  

ပိုမိုသိရှိလိုပါက : 



More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုလိုပါသည် :  
• အရေးပေါ်အခြေအနေကို ရုတ်သိမ်း၍ ရွေးကောက်ခံ အရပ်သားအစိုးရကို ပြန်လည်ခန့်နိုင်ရန်အတွက် နိုဝင်ဘာ 

၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ ရလဒ်မှ ဖေါ်ပြထားသော ပြည်သူ့ဆန္ဒအတိုင်း လေးစားလိုက်နာရန်အတွက် 
မြန်မာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုရန် 

• အစိုးရအရာရှိများနှင့် နိုင်ငံရေးသမား၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူများ၊ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် အရပ်
ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဝင်များ အပါအဝင် အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသော သူများအားလုံးကို လွှတ်ပေးရန်
အတွက် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုရန်  

• ဆန္ဒပြပြည်သူများကို အင်အားအလွန်အကျွံသုံးခြင်းနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ အသုံးပြုပစ်ခတ်ခြင်းကို ချက်ချင်း
ရပ်တံ့ရန်နှင့် ပြည်သူတို့၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်တို့ကို 
လေးစားရန် 

• မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ရက်များအားလုံးအပါအဝင် အင်တာနက်ကို လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ရရှိနိုင်ရန်နှင့် မီဒီ
ယာဆိုက်များ၊ လူမှုမီဒီယာ ပလက်ဖောင်းများအပေါ် ချထားသော ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများအားလုံးကို ဖယ်ရှား
ပေးရန်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ပင်ကန့်သတ်သော အခြားမည်သည့် တားမြစ်မှုမျိုးကိုမှ မလုပ်ရန်
အတွက် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုရန်  

• လာမည့် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအပါအဝင် အခြားအဖွဲ့ပေါင်းစုံညီ 

• တက်ရောက်မည့် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် စိုးရိမ်ကြောင်းကို အများရှေ့မှောက် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်  

• မြန်မာနိုင်ငံအား အလုံးစုံလက်နက်တင်သွင်းမှု ချက်ချင်းပိတ်ပင်ရန်မှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် 
တာဝန်များအပေါ် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးကောင်စီကို တောင်းဆိုရန် 

• လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးရာတွင် အထူးသဖြင့် လူမျိုးစုနှင့် အပစ်အခတ်
ရပ်စဲနေရာတွင် ကြိုတင်လက်ဦးမှုရယူ ဆောင်ရွက်ရက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖိနှိပ်ခံရသောကြောင့် ထွက်ပြေး
တိမ်းရှောင်သူများကို ပြန်မပို့ရန် 

• ဘေးရင်ဆိုင်နေရသော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို လက်တွေ့
ကျကျနှင့် သံတမန်ရေးရာ အထောက်အကူများပေးရန်  

ပိုမိုသိရှိလိုပါက : 


