ကရင္ျပည္နယ္အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏ အစီရင္ခံစာ
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းသည္

သမာဓိက်ေသာ

ျပည္သူလူထုအေပၚၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား
ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္

ေနသည့္

ပုဂၢလိက

ႏွင့္

ေဆး၀ါး

ႏွင့္

ျပင္းထန္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သိပၸံပညာတို႔ကို

အသံုးျပဳကာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

စံုစမ္းရရွိေသာ

ႏွင့္

တားဆီးရန္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈပညာရပ္တို႔ကို အသံုးျပဳကာ • လူတစ္ဦးအေပၚ သို႔ ျပင္းထန္ၿပီး ပမာဏေသးငယ္ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈလုပ္ရပ္မ်ား မႀကီးထြားလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး
• ႏိုင္ငံတာမွ အာမခံထားသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္စီ ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္
• လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုေရး စသည့္ အခ်က္တို႔အား ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား

စိတ္အားထက္သန္ၿပီး

ကၽြမ္းက်င္ေသာ

ပညာရွင္မ်ား

ႏွင့္

အေလးထားပူပန္ေပးၾကသည့္

ႏိုင္ငံသားျပည္သူတို႔က

ကူညီေထာက္ပ့ံေနျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းသည္ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ ျမန္မာ၊ ကြန္ဂို၊ ရ၀မ္ဒါ၊ စူဒန္၊ အေမရိကန္၊ ယခင္
ယူဂိုစလားဗီးယား ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ကမၻာအ၀ွမ္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တြင္ စံုစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
လြန္ခဲ့ေသာ

၂

ႏွစ္အတြင္းတြင္

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား

လႊတ္ေပးျခင္း

ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဒီမိုကေရးစီစနစ္ သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္
အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ပမာဏေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ကရင္ျပည္နယ္ သို႔ ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔အေပၚတြင္မူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေသးေခ်။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခု ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစု မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ
တနသၤာရီတိုင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၂ ခုအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္းလုပ္ရပ္တို႔အား PHR မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း PHR ၏
သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား
စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားအရ
အထူးသျဖင့္

ဗမာစစ္တပ္

မိသားစု

လြတ္လပ္ခြင့္ အသစ္မ်ားကို

သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္

ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေနရာမ်ားအတြင္းရွိ

ရရွိခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

ခံစားေနရေၾကာင္း

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ေဖာ္ျပထားသည္။
တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တို႔ ႏွစ္ဖက္အၾကား အေျခအေနတင္းမာ လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားထက္ ၈ ဆနီးပါး ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားအရ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

အခ်ိဳ႕ေသာ

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား

ခံစားေနရသည့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဗမာအစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
တာ၀န္ယူအာမခံေပး

ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကာလအတြင္းတြင္သာမက

ေဖာ္ျပေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ရရွိေနသည့္

အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္လည္း

ႏွစ္ေပါင္း

ေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး

၆၀

ေက်းရြာမ်ားအား

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္
ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

စစ္ျဖစ္ေနသည့္

ဗမာစစ္တပ္အေနျဖင့္

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား၊

တရားေရးထက္လြန္ကဲေသာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအဓမၼေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္းမ်ား ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူတို႔အား အနီးကပ္ သဲႀကီးမဲႀကီး
ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား စသည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ဗမာစစ္တပ္မွ
ကခ်င္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

KIA

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္လည္း

အား

အသည္းအသန္

အလားသ႑န္တူညီေသာ

http://physiciansforhumanrights.org/

တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္

ႏွင့္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔တြင္မူ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ အတြင္းတြင္ ဗမာအစိုးရဖက္မွ အပစ္အခတ္မ်ား
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အဓိက ထိုးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားႏွင့္
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ စစ္အေျခစိုက္စခန္း ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၈ ခုခန္႔ျဖင့္ စစ္တပ္အခိုင္အမာ ခ်ထားၿမဲျဖစ္သည္။
ဗမာစစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အရပ္သားျပည္သူမ်ားသည္
ဗမာစစ္တပ္မွ ၄င္းတို႔အား အတင္းအၾကပ္ ရိကၡာေထာက္ပံ့ခိုင္းျခင္း၊ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္ သြားလာေရးတို႔အား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားလ်က္ေနၾကရသည္။
စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေပးေရကာတာမ်ား၊ သတၲဳတြင္းမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား ႏွင့္ စက္မႈဇံုေနရာမ်ားတြင္လည္း
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ သဘာ၀တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ားပိုင္း
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္က်က္စားေလ့ရွိၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္
ယင္းေဒသမ်ားတြင္ စတင္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၄င္းတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ဗမာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးေထာက္ပံ့ေပးသည့္
စစ္တပ္တို႔က

ဖက္စပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ဗမာစစ္တပ္အား

အတင္းအဓမၼေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္းမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား ႏွင့္ ၄င္းစီမံကိန္း အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ အရပ္သားျပည္သူလူထုအား
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

စသည့္

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖင့္

တရားစြဲဆိုထားသည္။

PHR

အေနျဖင့္လည္း

ယင္းကဲ့သို႔

စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒ၀ီ ပင္လယ္ေရနက္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇံုတစ္၀ိုက္တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းစီမံကိန္း
အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ

အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွ

အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္အမ်ားအရ

အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား၊

၄င္းတို႔ပိုင္

ေျမေနရာမ်ားသို႔

သြားလာရန္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ား ႏွင့္ သြားလာေရးတို႔အား ကန္႔သတ္ခံရျခင္း စသည္တို႔သည္ အျခား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေနရာမ်ားထက္ ၂
ဆ

မွ

၈

ဆ

အထိ

ပမာဏပိုမိုျမွင့္မားေနေၾကာင္း

ေတြ႕ရွိရသည္။

ဗမာအစိုးရသည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
၄င္းစီမံကိန္းမ်ားသည္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

တည္ေဆာက္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ္လည္း

ဖန္တီးႏိုင္သည့္

ဗမာအစိုးရအေနျဖင့္

အရပ္သား

အလားအလာ
ျပည္သူလူထု၏

ႏွင့္

ႏိုင္ငံအတြင္း

အေျခခံ

အခြင့္အေရးမ်ားအား

အေဆာက္အအံုမ်ားကို

မထိခိုက္ေစရန္

ကာကြယ္ၿပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားသင့္သည္။
ကရင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ စနစ္တက် ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းျခင္းတို႔ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလူးအလိမ့္ ခံစားခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအစိုးရ
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံခ်က္ဌာန ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ေဒသတြင္းရွိအဖြဲ႕မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္
ႀကီးေလးေသာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္သည့္

အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး

ခိုင္းေစျခင္းမ်ား၊

အတင္းအၾကပ္ေနရပ္မွ

ဖယ္ရွားခိုင္းျခင္းမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ထင္ရာျမင္ရာ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အျခား
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ

ပမာဏ

ျမင့္မားေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤအစီရင္ခံခ်က္တြင္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရမႈ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုလံုးအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ဤအစီရင္ခံခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားသည္

မၾကာေသးမီအခ်ိန္က

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္

အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လွ်ပ္တစ္ျပတ္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံခ်က္အရ ေအာက္ပါ အေျခခံက်သည့္
သံုးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ထုတ္ႏိုင္သည္ • အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္မူ
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။
• လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားပ်ံ႕ႏွ႔ံလ်က္ရွိေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေနရာမ်ားတြင္

တိုက္ပြဲမ်ား

သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊

အရပ္သားျပည္သူတို႔၏

အခြင့္အေရးမ်ား

အခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းအား ေသခ်ာေပါက္ အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
• စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ
ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္

ပါ၀င္သည့္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမ်ားသည္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

လူ႕အခြင့္အေရး

ေပါလစီမူ၀ါဒ

ႏွင့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ျမင့္မားလာရျခင္းအေၾကာင့္ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းတို႔အား

လူတစ္ဦးခ်င္းစီသာမက

လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ ဂရုတစိုက္ ေရးဆြဲသင့္သည္။
• လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ အျပည့္အ၀
ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ က်န္းမားေရး အစရွိသည့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိျခင္း စသည့္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔
ေအာင္ျမင္စြာကူးေျပာင္းရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

http://physiciansforhumanrights.org/

အခ်က္အခ်ာက်ေသာ

အစိုးရမွ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း

ဆက္လက္

ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အခ်ိန္မီ သုေသတနျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာအစိုးရ
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
မ်ားေသာအားျဖင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ
ဖံုးအုပ္ထားလ်က္ရွိသည္။

ခ်ီးက်ဴးေနသည့္အသံမ်ားသည္

အထူးသျဖင့္

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏

ရင္ဖြင့္သံမ်ားအား

တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေတာ့သည့္

ေနရာမ်ားမွ

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားသည္
ႏိုင္ငံတကာမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအား မူ၀ါဒဆိုင္ရာမ်ား ေျပာင္းလဲေစရန္ သတင္းေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္
ေရရွည္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္လာေရးအတြက္

ႏိုင္ငံတကာမွ

အဓိကက်ေသာဖိအားေပးသည့္

အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား

ေလ်ာ့ေပ့ါေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔ ျပန္လည္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြမူ၀ါဒ
ေပါလစီမ်ားအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ
အေျခအေနတို႔အား ပံုရိပ္ထင္လာေစႏိုင္သည္။

နည္းလမ္းမ်ား
ဂၽြန္ဟုပ္ကင္း

Johns

Hopkins

တကၠသိုလ္ရွိ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏

အသင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေ၀ဖန္သံုးသပ္ေရး

လူ႕က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေ၀ဖန္

သံုးသပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕

ႏွင့္

ဘုတ္အဖြဲ႕၊

အႀကံေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဤေလ့လာမႈအား ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သုေသတနျပဳအသင္းသည္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း
၅ ခုမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ ၂၂ ေယာက္အား အထူးသင္တန္းေပးၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္း ေက်းရြာစု ၉၀ စုရွိ
အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားအား အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလ့လာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေဖာင္စာရြက္မ်ားသည့္
စံညႊန္းသတ္မွတ္ထားေသာ

ေမးခြန္း

၉၃

ခုျဖင့္ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး

ေဒသသံုး

ဘာသာစကား

ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္လည္း

ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္။

၄င္းေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား
ညႊန္ျပသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံမႈအေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၿခံဳငံုပါ၀င္သည္။
PHR စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၉၀ ခုအား ခ်ဥ္းကပ္သြားေယာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာစစ္တပ္ ႏွင့္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားရွိသည့္အတြက္ လံုၿခံေရးအရ ေက်းရြာ ၁၀ ခုသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္
နီးစပ္ရာေက်းရြာ ၈ ခုသို႔သာ အစားထိုးသြားေရာက္၍ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေက်းရြာ ၂ ရြာသို႔သာ သြားေရာက္ျခင္း
မရွိခဲ့ေခ်။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ၆၈၆ ေယာက္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရာတြင္ ၆၆၅ ေယာက္သည္ ဤေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌
ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
၄င္း ၆၆၅ ဦးအား ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ၃၀% ခန္႔သည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး အခိုင္းေစခံရမႈမ်ားသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု
၂၅% ခန္႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္တပ္အတြက္ ေပါတာထမ္းေပးရျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးရျခင္း ႏွင့္ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ား
ရွင္းလင္းေပးရျခင္း

အစရွိသည့္

အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား

ခံခဲ့ရေၾကာင္းလည္း

တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားသည္ အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စု ၁.၃% ခန္႔သည္ ျပန္ေပးဆြဲခံရျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ရုိက္ႏွက္ခံရျခင္း သို႔
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေစာ္ကားခံခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သည္ ဗမာအစိုးရမွ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းဆိုက္မ်ား တည္ရွိရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အျဖစ္အမ်ားဆံုးေနရာလည္း

ျဖစ္သည္။

စာရင္းေကာက္ယူထားသည့္

ေနရာမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

သုေသတနျပဳခ်က္အရ

ေနထိုင္သူမ်ားထက္

အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား

ေပါတာအျဖစ္

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္

ေနထိုင္သူမ်ားသည္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခိ်ဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခံရမႈ

ပိုမို၍

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္

အျခား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း
အျခားေနရာမ်ားတြင္

ေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထက္ ၄.၄ ဆ ပို၍ မ်ားေၾကာင္းသိရသည္။ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ မိသားစုမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္

http://physiciansforhumanrights.org/

ေနထုိင္ၾကသည့္

မိသားစုမ်ားထက္

လမ္း

အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားမွာ
သြားေရးလာေရးကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းရွိသည့္

၇.၉

၇.၄

ႏွင့္
ဆ၊

ဆ

ေနရာေဒသသည္

တံတားမ်ား

မိမိတို႔ပိုင္

ေျမေနရာမ်ားသို႔

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

အထူးသျဖင့္

တည္ေဆာက္ခိုင္းျခင္း

ပိုမို၍

သြားလာရန္

အစရွိသည့္

ပိတ္ပင္ခံရမႈတို႔သည္

ျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ေျမယာဖယ္ရွားခိုင္းျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခပံုစံတူ

အစရွိသည့္

၆.၂

ဆ

ႏွင့္

ဤသုေသတနျပဳလုပ္ခ်က္အရ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။
PHR ၏ သုေသတနသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၁၇.၄ % ခန္႔ရွိေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစုတို႔သည္ စားနပ္ရိကၡာပမာဏအားတုိင္းတာသည့္ FANTA ၂

အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈ

အတိုင္းအတာအရ

အတန္အသင့္

သို႔

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈတို႔ကို

ခံစားေနရေၾကာင္းကိုလည္း ညႊန္ျပေနသည္။ လက္ေမာင္းအေပၚပိုင္းတြင္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၃.၇% ခန္႔သည္
အတန္အသင့္

သို႔

အျပင္းအထန္

ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေၾကာင္း

PHR

အေနျဖင့္

ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

ႏွင့္

၉.၈%

ခန္႔မွာ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

ရလဒ္မွာ

၄င္းႏွစ္အတြင္း

မျပင္းထန္ေသာ္လည္း

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေၾကာင္း

ဆန္စပါးရိတ္သိမ္းသည့္

ကလအေတာအတြင္း

အနိမ့္ဆံုးအမွတ္အထိ

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဂရက္ရိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဗမာအစိုးရထံသို႔ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေကအဲန္ယူ (KNU) ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ
ညိွႏႈိင္းခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ေနသည္။

အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာပ်က္စီးခဲ့ၿပီး

၄င္းေဒသအတြင္း

အေျခခံက်သည့္

စသည့္အခ်က္အလက္တို႔မပါ၀င္ေသာ
စီးပြားေရးအရတိုးတက္ေနသည့္ေနရာမ်ား
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

လြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္က

ႏိုင္ငံေရးအရပါ၀င္မႈမရွိျခင္း

သေဘာတူညီမႈမ်ား
ႏွင့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

သည္

သို႔

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အနာဂတ္တြင္

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း
ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

တာ၀န္ခံမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိျခင္း

အလြယ္တကူ

စစ္ဘက္မွအေျခခ်

ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီမႈမ်ားမွာ
ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။

အာရံုစိုက္ေနသည့္ေနရာမ်ားရွိ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ခုသည္

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔အား အဆံုးသတ္ေပး ႏိုင္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းမ်ားဆက္လက္၍ တင္ရွိထားျခင္းသာမက လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူတို႔အား စတင္၍တာ၀န္ယူတရားစြဲဆိုျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ ျပန္လည္ေစ့စပ္ညိွႏႈိ္င္းရာ၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားပင္
ျဖစ္သည္။

ေဖာက္ထြင္း၍ျမင္ႏိုင္ေသာ

အျပဳအမူလုပ္ရပ္မ်ားကို

သိႏိုင္ေသာ

ျပင္းထန္သည့္တာ၀န္ယူရားစြဲဆိုမႈ

နည္းလမ္းမ်ား

ႏွင့္

လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အားေပးေထာက္ခံျခင္းမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးစိုးေနသည့္ အေရးယူဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရေသးသည့္
လုပ္ရိုးအစဥ္အလာတို႔ကို တစ္စစီ ဖဲ့ထုတ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းမ်ားသည္
ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား ပဋိပကၡထဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အနာဂတ္ဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္
နက္ရႈိင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းဌာနဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ • အျပတ္အသတ္

ရန္လိုမႈတို႔အား

အဆံုးသတ္ျခင္းအပါအ၀င္

ျပန္လည္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေပါင္းစည္းေရးတို႔ပါ၀င္သည့္

ႏိုင္ငံေရးအရ

ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

ႏွင့္

မည္သည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈကိုမဆို ေသခ်ာစြာေစာင့္ထိန္းေရး။
• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈတုိ႔တြင္ပါ၀င္သည့္

အခ်က္အလက္တို႔အား

ေစာင့္ထိန္းရန္

တာ၀န္ရွိသည့္

အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ တာ၀န္ယူအာမခံသည့္ လုပ္စဥ္နည္းလမ္းမ်ားအား ေရးဆဲြဖန္တီးေရး။
• လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈ

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ

မလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ

အေသးစိတ္
တာ၀န္ရွိသည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး
ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူတို႔အား

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အာမခံတာ၀န္ယူမႈ နည္းလမ္းယႏၲရားမ်ား တည္ေထာင္ေရး။
• ႏိုင္ငံ့လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖဲြ႕အား

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္

တရားစြဲဆိုထားသည့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔အား ဘက္မလုိက္ဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး။
• လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေသာ အစိုးရ ႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိတို႔အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံအတြင္းမွ
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔အား ဖယ္ရွားပစ္ေရး။

http://physiciansforhumanrights.org/

• ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား

မွတ္တမ္းတင္ရန္

ႏွင့္

လိုအပ္ေသာ

အကူအညီ၀န္ေဆာင္မႈတို႔အား

ေထာက္ပံ့ေပးပို႔ျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတို႔အား အခြင့္ေပးေရး။
• ကမာၻကုလသမၼဂရံုးလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးအား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ရံုးခြဲတစ္ခု

ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ရန္

ဖိတ္ၾကားေရး

စသည့္အခ်က္လက္တို႔အား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ သြားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းထံသို႔ • အျပတ္အသတ္

ရန္လိုမႈတို႔အား

အဆံုးသတ္ျခင္းအပါအ၀င္

ႏိုင္ငံေရးအရ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

ႏွင့္

ျပန္လည္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေပါင္းစည္းေရးတို႔ပါ၀င္သည့္ ဗမာအစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ မည္သည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကိုမဆို
ေသခ်ာစြာေစာင့္ထိန္းေရး။
• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈတုိ႔တြင္ပါ၀င္သည့္

အခ်က္အလက္တို႔အား

ေစာင့္ထိန္းရန္

တာ၀န္ရွိသည့္

အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ တာ၀န္ယူအာမခံသည့္ လုပ္စဥ္နည္းလမ္းမ်ားအား ေရးဆဲြဖန္တီးေရး။
• တစ္သားတည္းျဖစ္ေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ညိွႏႈိုင္းသေဘာတူညီမႈျဖစ္သည့္

အရပ္သားျပည္သူတို႔၏

လူ႕အခြင့္အေရးတို႔အား

ေသခ်ာစြာစနစ္တက်ေစာင့္ထိန္းေရး စသည့္အခ်က္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းသြားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ အလႉရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းထံသို႔

-

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အရပ္သားျပည္သူတို႔အားအကိ်ဳးျပဳေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔အား
ႏိုင္ငံတကာမွ

အလႉရွင္တို႔က

ေငြေၾကးအရ

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ရန္

နည္းလမ္းအခြင့္အေရးမ်ားကို

ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ေငြအင္အားအရင္းအႏွီးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလႉရွင္တို႔သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကးအနည္းငယ္
သာထားရွိခဲ့ၿပီး

နယ္စပ္မွ

ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔

၄င္းတို႔၏

အာရံုမ်ားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Mae Tao မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ ေက်ာပိုးအိတ္လြယ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ျပည္သူမ်ားသာမက

က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ားမရရွိျခင္း

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ

သို႔

နည္းပါးေသာ

ကရင္က်န္းမားေရးႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ျဖတ္ေက်ာ္

၀င္ေရာက္လာသူတို႔အား

လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဌာန

စသည့္

မရွိမျဖစ္

အဖြဲ႕အစည္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၏ မရွိမျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔အား ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားမွ ဆက္လက္၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားသင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

ႏိုင္ငံတကာမွ

အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း

ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအသီးသီးတြင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မ်ားျပားလာျခင္းသည္

ယခင္ကတည္းကပင္

အခ်ိဳ႕လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

ကိုသာ

ျပဳလုပ္လ်က္ေနၾကသည့္

အရပ္သားျပည္သူတို႔အားအကိ်ဳးျပဳေနေသာ လူ႕မႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အေရးပါပံုတို႔ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္
လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

လုပ္ေဆာင္ခြင့္

ႏွင့္

ရန္ပံုေငြအခက္အခဲမ်ား

ရွိသည့္ၾကားက

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ေရာက္ရွိလာၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနရာတြင္
အစားထိုး၀င္ေရာက္ကူညီျခင္းထက္ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား သင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ • လူမႈအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အထူးသျဖင့္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

မရရွိၾကသူမ်ား

သို႔

အနည္းငယ္သာရရွိၾကသူမ်ားအား တိုက္ရုိက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနၾကသည့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္လက္၍
ေငြေၾကးအရကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင့္ေၾကာင္း။
• ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သို႔ က်န္းမာေရးအေလးေပးပရုိဂရမ္
အစီအစဥ္တို႔အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွစီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းထံသို႔ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားထက္ ၈ ဆ ပိုမို၍ ျမင့္မားေၾကာင္း ႏွင့္
ယင္းတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတို႔သည္
ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ရွိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက

အခိုင္အမာဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္

PHR

၏

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းအား

ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားရာမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေရအတြက္မ်ားျပားသည့္တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား
တိုးပြားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း

http://physiciansforhumanrights.org/

သို႔

စီးပြားေရးဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔

ကိုယ္တိုင္

တက္ၾကြစြာေျခလွမ္းမစတင္ပါက

စီမံကိန္းမ်ားပို၍တိုးမ်ားလာေလ အေရအတြက္ မ်ားျပားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပို၍ မ်ားလာေလ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
လည္ပတ္ေနၾကသည့္

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း

၄င္းတို႔၏

အဖြဲ႕၀င္မ်ား

ႏွင့္

လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္တို႔သည္

၄င္းတို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသလို မျဖစ္ေစရန္ သို႔ ပတ္၀န္က်င္ပ်က္စီးသြားေစရန္ ကူညီေပးေနသလို
မျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ • လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းျမွပ္ႏွံမႈတို႔အား ဘက္မလိုက္ဘဲ
ထိေရာက္ေသာ

ခ်င့္ခိ်န္မႈမ်ားကို

အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း။

၄င္းခ်င့္ခ်ိန္မႈမ်ား၏

ရလဒ္တို႔အား

လူအမ်ားသိရွိေစရန္

ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း။
• ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္မစတင္မွီ

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု

လူမႈအဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

မျဖစ္ေစရန္

လမ္းညႊန္မႈ

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ေၾကာင္း။
• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

လူ႕အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား

ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္း

အဖြဲ႕အတြင္း

guideline

မ်ားခ်မွတ္ေပၿပီး ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း။
• ကုလသမၼဂ UN မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာပါ့မည္ဟု
အာမခံသင့္ေၾကာင္း။

1

• သတၲဳတြင္းတူးေဖာ္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ သတၲဳတြင္းတူးေဖာ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္း EITI ႏွင့္အညီ
လုိက္နာရန္ အာမခံသင့္ေၾကာင္း။
• ဆႏၵအေလ်က္ျဖစ္သည့္

2

လံုၿခံဳေရး

ႏွင့္

လူ႕အခြင့္အေရး

စသည့္အခ်က္အလက္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ သြားသင့္သည္။

က်င့္၀တ္တရားတို႔အား

လုိက္နာပါမည္ဟု

အာမခံသင့္ေၾကာင္း

3

အေမရိကန္ႏိုင္ငံထံသို႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား သီးျခားပစ္မွတ္ထားရွိသည့္ အစိုးရအေပၚ အေသးစိတ္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအပါအ၀င္ အိုဘားမား၏စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခိုင္မာသည့္ မူ၀ါဒေပါလစီျဖင့္ ရပ္တည္လာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၄င္း၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို
စတင္ေလ်ာ့ေပ့ါေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ေငြေၾကးအရ

ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္ကို ေလ်ာ့ပါးေပးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္
က႑သစ္တစ္ရပ္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္း

တင္ျပခ်က္မ်ားထဲတြင္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

၄င္း၏

ကုမၸဏီမ်ားသည္

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္မႈ သို႔ ယင္းကဲ့သို႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားထဲမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈ စသည့္အခ်က္တို႔အား တားျမစ္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား

ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းျခင္း

မရွိေသးေပ။

ပါလီမံတြင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

ေရြးေကာက္ျခင္း

ႏွင့္

ရုပ္သံႏွင့္စာနယ္ဇင္းမီဒီယာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေလ်ာ့ေပ့ါျခင္း စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်က္တို႔ေၾကာင့္
ထိုကဲ့သို႔

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏

မူ၀ါဒေပါလစီမ်ား

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ

ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ယင္းေဒသအတြင္း

ကရင္ျပည္နယ္တြင္

လြတ္လပ္စြာ

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိႏိုင္ေရး

ႏွင့္

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တာ၀န္ရွိသည့္အေလ်ာက္ အေရးယူေရး အစရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တို႔အား
ဆက္လက္၍ ဖိအားေပးသင့္သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္သည္ ျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးရွိေစေၿပီး
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔အား ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္လည္းရွိေနသည္ဟူသည့္ အခ်က္မွာ အထူး စိုးရိမ္ရမ္ရမည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားပ်ံႏွံမႈႏႈန္းပိုမို၍
ျမွင့္မားေၾကာင္း
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မွတ္တမ္းတင္ရရွိခဲ့သည္။

၄င္းအခ်က္အရ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

အျခားေသာေနရာမ်ားရွိ

တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား

ကမၻာ့ကုလသမၼဂအထူးကိုယစားလွယ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ ကုလသမၼဂအစီရငခံခ်ကတြင္ လူ႕အခြင့အေရးဆိုင&ာႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူ႕အခြင့အေရးဆိုင&ာေကာငစီ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့အေရးဆိုင&ာလမ္းညႊန2ခ်ကတာ၀န္ ၀တၲရားမ်ားႏွင့ဆိုင္ေသာ
ထုတ္ျပန2ခ်က္ - ကမၻာ့ကုလသမၼဂႏိုင္ငံမ်ား “ကာကြယ္ေရး၊ ေလးစားလိုကန1ာေရး ႏွင့္ ကုစားျခင္း” ဆိုင&ာ ကန္႔သတခ်က္၊
ကမၻာ့ကုလသမၼဂ Doc A/HRC/17/31 (၂၁ မတလ ၂၀၁၁)၊ http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf
2

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့သတၲဳတြင္းတူးေဖာမႈဆိုင&ာလမ္းညႊန2ခ်က္၊ EITI ဆိုတာဘာလဲ? h
့ ttp://eiti.org/eiti
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လံုၿခံဳေရးႏွင့လူ႕အခြင့အေရးဆိုင&ာဆႏၵအေလ်ာကလမ္းညႊန2ခ်က္ http://www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf

http://physiciansforhumanrights.org/

အနီးတစ္၀ိုက္တြင္လည္း

ယင္းကဲ့သို႔ပင္

ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္း

ႏွင့္

ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း

အျခားေသာ

ခ်ိဳးေဖာက္

သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုသည္မွာ

အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းျခင္း၊

က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္

အနက္အဓိပၸါယ္တူျခင္း

မရွိေပ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြားေစရန္ ေအာက္ပါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ခ်က္မ်ားအား
လက္ခံသင့္သည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပါလစီတို႔ကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ ေရနံ ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ စသည့္ က႑မ်ားမွ ထြက္ခြာရန္ ႏွင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားမွ

ထြက္ခြာရန္

စသည့္

တင္းၾကပ္ေသာ

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းတို႔ကို

ျပန္လည္ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း။
• အကယ္၍ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ၄င္းကုမၸဏီတို႔အား ထိေရာက္စြာအေရးယူမည့္ တင္းၾကပ္ေသာ အာမခံတာ၀န္ယူမႈမ်ားကို
ထားရွိသင့္ေၾကာင္း။
• အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္သည့္

စီးပြားေရးအတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး

လူ႕အခြင့္အေရး

ႏွင့္

ဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

တက္ၾကြစြာ

ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာစာရင္းအား ပံုမွန္ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္
၄င္းစာရင္းထဲတြင္ပါ၀င္သည့္

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္

အလုပ္အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအား

ေတြ႕ရွိပါက

ကုမၸဏီမ်ား၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္တို႔ကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းျခင္း စသည့္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသင့္ေၾကာင္း။
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• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြဲကမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္တို႔ကို လက္ခံစုေဆာင္းသင့္ေၾကာင္း။
• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

ႏွင့္

နယ္စပ္မ်ားရိွ

လူမႈအကိ်ဳးျပဳ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

ျပစ္မႈမ်ားအား

ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္

ႏွင့္

တရားစြဲဆိုထားသည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခုိင္မားေစျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေထာက္ပံ့စီစဥ္ေပးသင့္ေၾကာင္း။
• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အေျခအေနႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတို႔၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ညီလာခံတြင္ က်င္းပနားေထာင္ၿပီး လိုအပ္ပါက ဥပေဒျပဳေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထံသို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ

အာဆီယံ

(ASEAN)

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳဟူသည့္

အဖြဲ႕၀င္

ေပါလစီအား

၁၀

ႏိုင္ငံသည္

ကိုးကား၍

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက

ႏိုင္ငံအတြင္း

အေျခအေနမ်ားကို

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားအား

အေရးႀကီးသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား
လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ကို

ေလးစားရန္

ႏွင့္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

လိုက္နာရန္

ပါ၀င္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အာဆီယံႏိုင္ငံအစိုးရခ်င္း

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္တရားမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေရးဆြဲရာတြင္
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအကိ်ဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

မရွိေသးသည္သာမက

ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္းပါရွိ်သည့္အတိုင္းပင္

ဤမွတ္တမ္းအားလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေခ်။ အာဆီယံ အေနျဖင့္ • လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကာကြယ္ျခင္း

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နယ္ေျမဆိုင္ရာ

ဦးစားေပးျဖစ္လာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုေစ့စပ္ထားသည့္ ပကတိအေေနအထားအတိုင္း ေျပာင္းလဲေရး။
• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အာဆီယံပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ လိုက္နာရမည့္တာ၀န္၀တၲရား မ်ားအား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ တိုက္တြန္းေရး။
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အေမရိကန္ႏိုင္ငံဘ႑ာေရးဌာန အထူးသတမွတထ1 ားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း (SDN) ၂၄ ဇြန2လ1ိုငလ1 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊

http://www.treasury.gov/recource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား အထူးသျဖင့္ လူ႕မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးအရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္
ေနရာမ်ားကို ဂရုတစိုက္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကပ္ေရး။
• ႏိုင္ငံတကာမွ

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း

တရား၀င္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား အားေပးတိုက္တြန္းေရး။
• ထုတ္ျပန္ရန္

ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး

ေၾကျငာခ်က္အား

အမ်ားျပည္သူသိေစရန္

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တို႔သည္

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

နယ္ေျမဆိုင္ရာ

ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား

ႏွင့္
ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ တိက်ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး။
•

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏွင့္

အျခားေနရာေဒသမ်ားရွိ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား

ျမွင့္တင္အားေပးေရး စသည့္ အခ်က္အလက္တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ထံသို႔ ILO

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

လႈပ္ရွားေနၿပီး

အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားအပါအ၀င္

အလုပ္သမား

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္

အစီရင္ခံစာမ်ားအား စုစည္းေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဤ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံခ်က္အရ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား အတြင္း
ကရင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အိမ္ေထာင္မိသားစု ၉၀% ခန္႔သည္ ILO အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာတို႔အား
သိရွိျခင္း မရွိေခ်။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ၁၈၆ ဦးအနက္ တစ္ဦးသာလွ်င္ ILO အဖြဲ႕အစည္းအား အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ အစီရင္ခံစားတင္ပို႔သည့္
အေတြ႕အႀကံဳရွိေၾကာင္း

သိရွိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း

အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈအစီရင္ခံစာတင္ႏိုင္ရန္

ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရက မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ILO အဖြဲ႕အစည္းအား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ အခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ILO
အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ • ၄င္း၏

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

အက်ယ္ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ေက်ာ္လြန္၍

ကရင္ျပည္နယ္၏

ေက်းလက္က်သည့္ေနရာမ်ားအပါအ၀င္

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားထံသို႔ ပါမက်န္ေရာက္ရွိေစႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးအခိုင္းေစခံရသူမ်ားအေနျဖင့္
အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေရး။
• အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဴးေဖာက္ခံရမႈ

အစီရင္ခံတင္ျပသူမ်ားအေနျဖင့္

ျပန္လည္၍

ျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္

လုပ္ရပ္မ်ားမွ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔အား ကာကြယ္ေရး စသည့္ အခ်က္တို႔အား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ကမာၻ႔ကုလသမၼဂဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးထံသို႔ ကမာၻ႔ကုလသမၼဂဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုးသည္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လာသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အား
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ယာယီေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္
အခ်ိဳ႕ေသာ

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ထိုသို႔ျပန္ပုိ႔ရန္

အခ်ိဳ႕ေသာ

၄င္းစခန္းမ်ားမွ

အစိုးရမ်ားမွလည္း

ကရင္္ဒုကၡသည္မ်ားအား

ေထာက္ခံေနၾကသည့္အတြက္

ေနရပ္သို႔ျပန္လည္
ဒုကၡသည္မ်ားအား

ပို႔ေဆာင္ရန္

စဥ္းစားေနၾကသည္။

ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ ဖိအားမ်ားတိုးလာ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္
၄င္းတို႔၏ ေနရပ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖိႏိွပ္ညွင္းပန္းျခင္း သို႔ အၾကမ္းဖက္ျဖင္း စသည္တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ျခင္း မရွိေတာ့မွသာ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အရာျဖစ္သည္။
UNHR အေနျဖင့္ • ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လိုခ်င္းမရွိပါက ၄င္းတို႔အား ဖိအားမေပးရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္ခဲ့ပါကလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း သို႔
အၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လံုး၀ မႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို
ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါရန္ အေလးအနက္အႀကံဳျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
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