
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား 
တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အတိတ္ကာလမ ွလူ႔အခြင့္အ 
ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ား 
ကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရလ်က္ရိွသည္။ ထုိလူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေန 
သည့္ကာလ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါသကဲ့သုိ႔ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေသာ ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ 
ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊  အၿပိဳင္တည္ 
ရွိေနေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္း 
ခ်က္မရိွျခင္းမ်ားအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ 
သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ 
ထို႔အတြက္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေနမႈမ်ားႏွင့္ ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ 
ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာလ်က္ရိွသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ 
တုိ႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္တြင္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားရရိွလာေသာ္လည္း 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ျပည္သူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခံစားရ 
လွ်က္ရိွေနေသးသည္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့ 
နည္းသြားၿပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားသည္ အျခားလူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းအျပင္ ပုိမုိဆုိးရြားေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ 
ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ၾကာေအာင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ 
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ခါးသီးသည့္လူမႈစိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
ခံစားၾကရသည္။ 

အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 

လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ားလက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ 
ခံမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကုိမူ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္   
ကရင္ဘာသာမ်ားျဖင့္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအားလုံးကုိ www.
khrg.org တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

 
    



ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ယယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 
သည့္ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ မုဆုိးမႏွင့္အတူ သူမ၏ကေလး ေလးေယာက္ပုံျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား 
မွ သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (NCA)အား လက္မွတ္ေရး 
ထုိးျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလမဲႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခ ဲ
ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ သမုိင္းဝင္အေမြဆုိးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ 
မည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရေသးေပ။ အတိတ္ကာလမွ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝအား 
အမွန္တကယ္ပင္သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရိွေနၿပီး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားသည္လည္း ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ 
စီးပြားေရးကုိပါ ထပ္ေလာင္းထိခုိက္မႈမ်ားရိွေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ ေဒသခံမ်ားအေန 
ျဖင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေက်လည္ေအာင္ေပးသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရိွရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၎တုိ႔၏ 
စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကုိမူ ထိခုိက္ခံစားရေသာ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ားကသာ 
ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္းပုိင္းရိွ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလလဲာေသာလူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အတိတ္ 
ကာလႏွင့္ လက္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ားမွတရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားရရိွႏိုင္ 
သည့္ပုံစံမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား နားလည္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ရြာသားမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနကို အဓိကထားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္၏ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးကာလမွစတင္၍ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားစြာရိွေၾကာင္းကုိ နားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာရိွ ေဖာ္ျပခ်က္ 
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ(၂)ရပ္လုံး၏ ကာလအတြင္း ထင္ဟမႈမ်ားကို ရည္ညြန္းထားပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားအမ်ားစုမွာ အဆိုပါအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလႏွစ္ခုအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာျဖစ္ 
စဥ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္သာ ရႈျမင္ပါသည္။ 
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အပုိင္း (က)အပုိင္း (က) သည္ တပ္မေတာ္မွ ကရင္တုိင္းရင္းသား 
ေက်းရြာမ်ားအား စနစ္တက်တုိက္ခုိက္ခဲ့ပုံမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြ ဲ
ဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားမွျပည္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစုံအတြက္ ပစ္မွတ္ထားမႈမ်ားကုိ မီးေမာင္း 
ထုိးေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအထတဲြင္ သတ္ 
ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလူမဆန္ 
သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
စစ္လက္နက္သဖြယ္အသုံးျပဳၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာက်ဴးလြန္ 
ျခင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအားဖ်က္စီးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
တပ္မေတာ္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခေၾကးေငြ 
မေပးပဲ စစ္တပ္၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားအျဖစ္ အၿမဲ 
တမ္းအသုံးျပဳျခင္း၊ အဓမၼက်ဴးလြန္ ခိုင္းေစခရံ သူမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ 
ေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ 
အျပင္ တပ္မေတာ္မွပစၥည္းမ်ားလုယူျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

အခန္း (၁)။ ။အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား - 
ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရိွေသာ အေမြဆုိး

အခန္း (၁)တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားအတြင္း  သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလမ်ားက  ျပည္သူမ်ားမွ အမ်ားဆုံးေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ 
ခြာေနထုိင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ား၏ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဓိကထားၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ထားပါသည္။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ရ 
သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏တရားမွ်တမႈအား ေတာင့္တေနမႈကုိနားလည္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့
သည့္သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္ရိွေနေသာ အေမြဆိုးမ်ားကို သိရိွရန္အဓိကက်သည္။ 

ပုံမွာ တပ္မေတာ္မွ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဖလေဒးႏွင့္သဒါးဒဲေဒသ႐ိွ ႐ြာသူ႐ြာသား 
မ်ားအား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခြ ဲဝန္းက်င္တြင္ 
ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“တပ္မေတာ္ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျပင္ထြက္မသြားဖုိ႔ တားျမစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ [ခရီးသြား] 
ခြင့္ျပဳ စာယူဖို႔လည္း အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြကုိ မလုိက္နာရင္ 
အဖမ္းခံရတာ၊ အသတ္ခံရတာေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ရြာသားအမ်ားႀကီးဟာ ငါးမွ်ားဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ေတာထမွဲာဟင္းသီး 
ဟင္းရြာသြားရွာစားတဲ့အခါ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္မိလို႔ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပဲ”

ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ဘက္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

3“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



အပုိင္း (ခ)အပုိင္း (ခ) တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၎၏ေနာက္ 
ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ထားသည္။ ထုိအထဲတြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားအားစြန္႔ခြာၿပီး အလွည့္က်ထြက္ေျပးၾကရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ရြာသားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အတင္းအဓမၼေနရပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူ 
ထုအခ်ိဳ႕သည္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျပဳရန္ ပစ္မွတ္ထားခံရမည္ကိုစုိးရိမ္သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကၿပီး 
အျခားေသာသူမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ေက်းရြာအားစြန္႔ခြာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏အထူးပစ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ခံရေလ့ 
ရိွသည့္အတြက္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရိွသည္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ၾက 
သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔စုိက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအား ခ်န္ရစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး 
အခက္အခမဲ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒကုၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အစာေရစာျပတ္လပ္ သည့္အခက္အခ ဲ
မ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝနိမ့္ပါးေသာေၾကာင့္  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ 
မႈ လက္လွမ္းမီႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္အျပင္  က်န္းမာေရးျပႆနာအေျမာက္အမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ 

အပုိင္း (ဂ)အပုိင္း (ဂ) တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္ 
မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေရတုိ၊ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားသည္။ 
တုိက္ပြဲမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအားတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား
သည္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးအား ထိခုိက္မႈမ်ားရိွေစၿပီး ကေလးအေျမာက္အမ်ားကုိ ေက်ာင္းထြက္ေစျခင္း 
မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကာလမ်ားက အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆုံးရံႈးခဲ့ရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ 
ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအား ယခုတုိင္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားမျပဳႏုိင္ၾကေပ။ 

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား -

• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းအမ်ားစုသည္ လယ္ယာ 
လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ေန႔စားအလုပ္မ်ားတြင္မီွခုိေနၾကရၿပီး ဆိုးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္   
အိမ္ေထာင္ဦးစီးအားဆုံးရံႈးရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယာယီမရွိျခင္းမ်ားသည္လည္း မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
ၾကာရွည္ေသာအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ရေစသည္။ 

• တပ္မေတာ္မွေဒသခံမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ရရိွရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္အား တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမယာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ားအားသိမ္းယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္စီးျခင္းပါျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ 

• ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားၾကား အသက္ရွင္ 
က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ေရရွည္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ထိခုိက္မႈေရာဂါ 
ေဝဒနာမ်ားအား ခံစားၾကရသည္။ 

• တုိက္ပြဲမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 
မ်ားသည္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးအား ထိခုိက္မႈမ်ားရိွေစၿပီး ကေလးအေျမာက္အမ်ားကုိ ေက်ာင္း 
ထြက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလမ်ားက အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆုံးရံႈးခဲ့ရေသာ အိမ္ေထာင္ 
စုမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအား ယခုတုိင္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားမျပဳႏုိင္ၾကေပ။ 
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ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ဖာပြနခ္႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔  
က႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရေသာကေလးသူငယ္မ်ားမွ ကၽြဲမ်ားေနသည့္ေနရာကုိ စာသင္ခန္းအျဖစ္ 
စာသင္ယူခဲ့ရျခင္းကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ဖာပြနခ္႐ုိင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ 
က ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေတာထဲမွာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရခ်ိန္တြင္ မီးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ကြင္း 
ဆင္းက်န္းမာေရးလုပ္သား(ဆရာဝန္)တစ္ဦးထံမွ ေဆးဝါးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

5“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



အခန္း (၂)။ ။ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ အေျခ 
အေနမ်ား 
 
အခန္း (၂) တြင္ ရြာသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိေတြ႔ေနမႈမ်ား၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမွ 
၎တုိ႔၏ဘဝမ်ားအား မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္မည္သို႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိ 
ျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ  ဆန္းစစ္တင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ အတိတ္ကာလမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းရိွမရိွႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား  လက္ရိွကာလတြင္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားကုိ 
လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အပုိင္း (က)အပုိင္း (က) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားကုိသုံးသပ္ျပထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေျခအေနမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားက်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအား 
၎တုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွလာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈအသုိက္အဝန္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား၊ ေျမယာမရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား -

• လက္နက္ကုိင္မ်ားၾကားတုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ်႕ဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တခါတရံ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္ေစမႈမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားမွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ပုိမုိလုံျခံဳသည္ဟုခံစားရေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား တင္ျပခဲ့သည္။ 

• က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခမဲ်ားရိွေနေသးေသာ္လည္း ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီ 
ႏုိင္မႈမ်ား ေဒသအတြင္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ 

• ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ လုယက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသးသည္။

• ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ အျခားခ်ိဳ းေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းမ်ားႏွင္ ့  
သဘာဝသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္  ကရင္လူမ်ိဳ းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳ းေဖာက္ခံရျခင္းစသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ စုေဆာင္းရရိွထားပါသည္။  
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ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊  
ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ မုန္း၊ ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွ ႐ြာသူ႐ြာသား (၄၀၀၀) ေက်ာ္မွ 
လာမည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးေရးအခမ္းအနားကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ 
သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]         

ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလက 
႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ တပ္မေတာ္မွကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စစ္သားဦးေရမ်ားကုိ ေဘာဂလိႏွင့္ ေရသုိးႀကီးစစ္တပ္ 
စခန္းမ်ားသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ပုိ႔ေဆာင္ေနပုံကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

7“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး
မွ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 
၁၅ ရက္ေန႔က ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ဘုရင့္ေနာင္တပ္မေတာ္
စစ္တပ္သင္တန္းမွဴး၊ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ 
လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ေျမထဲတြင္ ဆုိင္းဘုတ္ 
တစ္ခုကုိစုိက္ထူထားခဲ့ေသာပုံျဖစ္သည္။ ဆုိင္းဘုတ္ထတဲြင္ ဒီေျမသည္ 
စစ္တပ္ေလ့က်င့္ေရးနယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူျပည္ 
သားမ်ား၏ဝင္ထြက္သြားလာျခင္းကုိ တားျမစ္ထားေၾကာင္း ေရးသား 
ထားသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]         

ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး
မွ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခဲဒဲေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ခဲဒဲ 
ေက်း႐ြာအုပ္စု႐ွိ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ တပ္မေတာ္လမ္းေဆာက္လုပ္ 
ေရးစီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

အပုိင္း (ခ)အပုိင္း (ခ) တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။ 
ဤတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳခဲ့သည့္ ရြာသားအေျမာက္အမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အေျခခံဗဟုသုတပင္မရိွေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုက ပုိမုိေလ့လာလုိစိတ္ရိွၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္လက္တြကဲာ ၎တုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအားတင္ျပၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္လုိၾကသည္။ 

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား -

• သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ယုံၾကည္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွႏုိင္မည္မဟုတ္ 
ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေသာအခ်က္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအထတဲြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားအေပၚခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ ဲ်႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ KNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားအျပင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ားအား စစ္တပ္၏အက်ိဳးအတြက္ 
အသုံးျပဳေနမႈတို႔ ပါဝင္သည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ေဒသအတြင္း ၎တုိ႔၏အာဏာ ပုိမုိခုိင္ 
မာလာေစရန္အတြက္အသုံးျပဳေနျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေႏွးေကြးသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီသေဘာထားျပည့္ဝသည့္ ဖက္ဒ
ရယ္အစုိးရစနစ္အားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္  ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ထိခုိက္ပ်က္ျပားမႈရိွႏုိင္ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္အစုိးရတစ္ရပ္ဖြ႔ဲစည္းရန္အတြက္ ေႏွးေကြးသည့္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိခုိက္ပ်က္ျပားလွ်က္ရိွသည္ဟု ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကယူဆၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက တပ္မေတာ္တစ္ရပ္တည္းထားရိွေရးအဆုိတင္သြင္းခ်က္ေၾကာင့္ လုံျခံဳမႈမရိွသကဲ့သို႔ ခံစားေန 
ၾကရေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ 
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9“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



အခန္း (၃)။ ။ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ တရားမွ်တမႈ အေျခအေန

အခန္း (၃) တြင္ တရားဝင္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ပထမဦးစြာ အပစ္ 
ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
စီစစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ မ်ားျပားလွသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိေဖာ္ 
ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တရားဝင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ေျဖရွင္း၍ရႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထား 
သည္။ 

အပုိင္း (က) အပုိင္း (က) တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ား 
ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွ တရားမွ်တ 
မႈရရိွရန္ ႀကိဳးစာအားထုတ္ရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားမွာ

• လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ 
ျခင္းေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ တုိင္ 
ၾကားမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း။

• ျမန္မာအစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တရားေရးတြင္ လြတ္လပ္မႈမရိွ 
ျခင္း။

• စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ 
မရိွျခင္း။

• တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အား အရပ္သားတရားရုံးမ်ားတြင္ စီရင္၍ 
မရျခင္း။

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားအျပားက ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္း 
မ်ားကုိလည္း အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအထဲတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဝင္္တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ 
တရားစြဆုိဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးမွရပ္နားရန္ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေတာင္း 
ပန္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားမႈအာမခံခ်က္ေပးျခင္း စသည့္ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း က်င့္ 
သုံးရန္အတြက္ အားေပးသင့္သည္။ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရိွလုိျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ 
ခံစားခဲ့ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူလုိေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ 
အျခားသူမ်ားမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားရယူလုိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။  

အပုိင္း (ခ)အပုိင္း (ခ) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လက္ရိွတရားစီရင္ေရးစနစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေဒသခံမ်ားေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားအေပၚ ေဒသအတြင္းတည္ရိွေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သုံးခုလုံးမွာ   စိတ္ေက် 
နပ္ေစေလာက္သည္အထိတစ္ခုမွ ကုစားမႈေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 

“သူတုုိ႔က တုုိင္းျပည္ကုုိ သူတုုိ႔ႀကိဳက္သလုုိအုုပ္ခ်ဳပ္ 
တယ္။ သူတုုိ႔က တကယ္ေတာ့ဥပေဒကုုိ လုုိက္နာတာမ 
ဟုုတ္ဘူး။ စစ္အစုုိးရလက္ထက္က ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
ေသနတ္ကုုိပဲေၾကာက္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းက စစ္တပ္ 
ကအမိန္႔ကုုိ လုုိက္နာရေတာ့ ဘယ္သူကမွေခါင္းမေမာ့ရဘူဲး။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမွတရားမွ်တမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသံမ 
ထြက္ဘူး။ အဲ့ဒီအစား တိတ္တိတ္ေလးေနတာက ကၽြန္ 
ေတာ္တုုိ႔အတြက္ ပုုိၿပီးေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္တုုန္း 
ကမွ တရားမွ်တမႈရိွတယ္လုုိ႔ မခံစားရဘူး။” 

ေက်းရြာသူၾကီးတစ္ဦး၊ သံေတာင္ၾကီးၿမိ ႔ဳနယ္၊
ေတာင္ငူခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း
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အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား -

• ဓေလ့ထုံးတမ္း တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း၊ အမႈႀကီးမ်ားအား မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း၊ တရားစီရင္ခ်က္ 
မ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ရြာသူႀကီးမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ားမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရိွေနေသး 
သည္။

• ျမန္မာအစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ တပ္မေတာ္အား တရားစီရင္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား 
ႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈရိွျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ 
လာဘ္ထုိးမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရိွေနျခင္း စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တရားစီရင္ေရးတြင္ 
ပါဝင္ရန္ ဗမာစကားမေျပာတတ္သည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ  ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရိွသကဲ့သုိ႔ 
ထုိတရားစီရင္ေရးအား အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈအလြန္မ်ားျပားပါသည္။

• ကရင္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အသုံးျပဳရန္စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ထုိစနစ္သည္ ရြာသားမ်ား၏တုိင္ၾကားမႈအားလုံးကုိ စီရင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရိွျခင္း၊ ဥပေဒအားတသမတ္ 
တည္းအသုံးခ်မႈမရွိျခင္း စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္အရည္အေသြးမီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း 
မရိွေပ။ ထုိ႔အျပင္ ထုိစနစ္သည္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမရိွျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္းနွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရိွေနျခင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ထုိစနစ္အေပၚ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈ အားေလ်ာ့နည္းေစသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္
 
တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ 
သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ား၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
စသည့္ ဆုုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုုိ ၂၀၁၂  ခုုႏွစ္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုုိင္မီကာလမ်ားတြင္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ စစ္တပ္မွက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္သည့္လုုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရိွသည့္ 
တာဝန္ယူမႈေပးႏုိင္ေသာ ယႏၱရားတစ္ခုုေဖာ္ေဆာင္လုုိသည့္ စစ္မွန္ေသာဆႏၵကုုိ ယခုုအခ်ိန္အထိျပသျခင္း မရိွေသးေပ။ 

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္  အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနမ်ားကုုိ ေလ်ာ့နည္း 
လာၿပီး အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးခံစားခြင့္မ်ား တုုိးတက္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈအေျမာက္အမ်ား က်န္ရိွေနေသးသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ NCA စာခ်ဳပ္အားေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားက ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လက္ရိွတရားေရးစနစ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းရန္အတြက္ မျပည့္စုုံမႈမ်ားစြာရိွေနေသးသည္။ ထုုိသုုိ႔မျပည့္စုုံမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွ ျခင္း၊ 
အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ လုုံေလာက္ေသာစြမ္းရည္မ်ား မရွိျခင္းတုုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ 

အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရိွခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားမွ ၎တုုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ 
အရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံေစရန္ မွ်တေသာ၊ သမာသမတ္က်ေသာ၊ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္မရိွပဲ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ရိွအၾကပ္အတည္းအေျခအေနမွ ေရွ႕ 
ဆက္ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ 

တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုုံမွႀကိဳးစားရာတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရရိွရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း၊ 
ယခင္က်ဴးလြန္ခံခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ကုုစားေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏အသံမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတုုိ႔ 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

11“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုုိ႔၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုုိ႔

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား

● ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒစာခ်ဳပ္ 
မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုုိင္ငံအျဖစ္ခံယူထားသည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေလးစား၊ ကာကြယ္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

● စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ညမထြက္ရ အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈအား ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုုိ 
ေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အားေလးစားရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုုံျခံဳစြာ ခရီးသြား 
လာႏုုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဘးကင္းမႈႏွင့္လုုံျခံဳမႈ 

● တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အပုုိဒ္ ၅(ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ 
အညီ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈမရိွပ ဲတပ္စခန္းအသစ္မ်ားေဆာက္လုုပ္ျခင္း၊ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္း 
ျခင္းႏွင့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ အင္အားအသစ္ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနမႈကုုိရပ္တန္႔ရန္။ 

● ေက်းရြာမ်ား၏အနီးတဝုိက္ႏွင့္ ရြာသားမ်ားေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ 
ေနမႈမ်ားအပါအဝင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားေနမႈမ်ားအားလုုံးကုုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္။ 

● NCA စာခ်ဳပ္ အပုုိဒ္ ၈ (ခ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ တဖက္အဖြ႔ဲအစည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမ 
အတြင္း လက္နက္ျဖင့္သြားလာမႈမ်ားကုုိမျပဳရန္ႏွင့္ အင္အားသုံးျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားအား  
ေရွာင္က်ဥ္ရန္။

● လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား(EAOs)ထံမွ ႀကိဳတင္သေဘာထားရယူျခင္းမရွိဘဲ လမ္း 
ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမ်ားအားေရွာင္ 
က်ဥ္ရန္။ 

● အရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အဓမၼလုုပ္အား 
ေပးေစခုုိင္းျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းႏွင့္ လုုယူျခင္း၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ 
တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈသေဘာတူညီခ်က္ အပိုုဒ ္(၉) ပါ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အထက္ပါ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အခန္းတြင္ပါဝင္ေသာ အျခားတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ေလးစားလုုိက္နာရန္။ 

●  အရပ္သားမ်ားေနထုုိင္သည့္ ေနရာေဒသအားလုုံးမွတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအား 
ဖယ္ရွားရန္။ 

“တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရိွပဲ ကၽြန္မတုုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ဘယ္လုုိတည္ေဆာက္ၾကမလဲ။ တကယ္ေတာ့ တာဝန္ 
ယူမႈတာဝန္ခံမႈန႔ဲအတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းသြားရမယ္။” 

KWO ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး၏ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦး
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ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

● အရပ္သားမ်ား၏ေျမယာမ်ားအား ဆက္လက္သိမ္းယူေနမႈမ်ားကုုိရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ သိမ္းယူထားသည့္ေျမယာမ်ား 
အားလုံးကုုိ ပုုိင္ရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံသုုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ေျမယာပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြမ်ားေပးအပ္ရန္။ ထုုိသိုု႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ ပင္ဟီးရုုိး၏ ဒုကုၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါရသူမ်ားအတြက္ 
အိမ္ယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (Pinheiro Principles) ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေပးအပ္ 
ရမည္။ ေျမယာမ်ားအား စစ္ေရးအတြက္အသုုံးျပဳထားပါက ထုုိေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳမီ 
အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းမ်ားအား ဦးစြာျပဳလုုပ္ရမည္။ 

၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားသုုိ႔ ၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားသုုိ႔ 

လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 

● စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနအား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အရပ္သားအားလုုံးအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။ 

● ေျမျမႇဳ ပ္မုုိင္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္းကုုိတားျမစ္ျခင္းအား အတည္ျပဳၿပီး NCA အပုုိဒ ္၅(က) ႏွင့္ (င) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုုင္း မုုိင္းရွင္းလင္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ ေျမျမႇဳ ပ္မုုိင္းအမ်ားအျပားတည္ရိွေသာ ေနရာမ်ား 
အား ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ထုုိေျမျမႇဳ ပ္မုုိင္းမ်ားတည္ရိွေနျခင္းကုုိ အရပ္သားမ်ားအားသိရိွေစ 
ရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

● NCA  အပုုိဒ္ ၇ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ႏွစ္ဖက္တုုိက္ရုုိက္ ထိေတြ႔ရင္ဆုုိင္မႈရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမရိွေစေရးအတြက္ စက္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေသာဆက္သြယ္မႈနည္း 
လမ္းမ်ားခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ NCA အား ေဖာက္ဖ်က္သည့္အခါတြင္ အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းျဖင့္ တုုန္႔ျပန္ 
သည္ထက္ လက္မွတ္ထုုိးထားေသာအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ကာ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ား မရိွေစရန္ 
အတြက္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ 
(JMC) ထံသုုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။ 

● လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီလုုိအပ္ေနသူမ်ားအား အကူအညီေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား၊ သတင္းမီဒယီာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားအား 
လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡ ခံစားေနရေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေနရသူမ်ားထံသုုိ႔ အကန္႔အ 
သတ္မရိွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရမည္။ 

● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သက္ဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားလုုံးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားလုုံးပါဝင္ႏုုိင္သည့္  ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
အား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုုံးႏွင့္က်င္းပၿပီး တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုအားလုုံး ပါဝင္လာႏုုိင္ေရး 
ႏွင့္ ထုုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအျမင္မွလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၃) ျမန္မာအစုုိးရသုုိ႔ ၃) ျမန္မာအစုုိးရသုုိ႔ 

ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ ဆုုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား 

• ျမန္မာအစုုိးရမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏုုိင္ငံအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ကုုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(CEDAW)၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (ICESCR)၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRC) အျပင္ 
ဂ်နီဗာစာခ်ဳပ္ အပုုိဒ္ (၃) ႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား လုုိက္နာရန္။ 

13“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



ေျမယာအသုုံးျပဳမႈႏွင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ 

• ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအားဖ်က္သိမ္းရန္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအား 
သိမ္းယူမႈမ်ားကုုိ ေရွာင္ရွားရန္။  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ အရပ္သားမ်ားအားက်ဴး 
ေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုုိေနမႈမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္။

• ေျမယာသိမ္းယူရန္အတြက္ အဓမၼေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားလုုံးကုုိ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္။ 

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုုံးႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူမႈလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းမရွိေသးပါက တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ သဘာဝအရင္းျမစ္ထုုတ္ယူမႈမ်ား၊    
စုုိက္ပ်ိဳးေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင္ ့အေျခခံအေဆာက္အအုုံေဆာက္လုုပ္ျခင္း အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကုုိ ခ်က္ျခင္း 
ရပ္တန္႔ထားရန္။

မူဝါဒႏွင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒႏွင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

● ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ရင္းႏီွးမႈတည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္။ 

● ေက်းလက္ေဒသရိွ လူမႈအသုုိက္အဝန္းမွ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစုုိးရႏွင့္ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုုိင္မႈရိွေစရန္အတြက္ ၎တုုိ႔အား စစ္မွန္ေသာအခြင့္အေရး 
မ်ားေပးရန္။  

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ 

• တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးဆုုိင္ရာပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈသေဘာတူညီခ်က္ မတုုိင္မီကာလမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးကာလ 
မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈ 
တာဝန္ခံမႈရိွရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ကုုိ အဆုုံးသတ္ရန္အတြက္ လုုိအပ္သည္အားလုုံးကုုိ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• လြတ္လပ္ၿပီးဘက္လုုိက္မႈမရိွေသာ ယႏၱရားမ်ားအားတည္ေထာင္ကာ (တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲ 
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုုိမီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုုိၿပီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္တရားမွ်တစြာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူရန္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒအရျဖစ္ေစ ဥပေဒျပင္ပမွျဖစ္ေစ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးအပ္ျခင္း၊ အစားထိုုးေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုုစားျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ကုုစားခြင့္မ်ား ေပးရန္။ ထုုိသုုိ႔ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
ကုုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒအား 
ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုုစားခြင့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအတုုိင္း လုုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

က်န္းမာေရး 

● စိတ္က်န္းမာေရးေဝဒနာသည္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသတြင္ရွိေသာ လူမႈအသုုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ လူေနထူထပ္သည့္ေက်းရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 
အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေဆာက္အအုုံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပုုိမုုိလက္လွမ္းမီေစရန္အတြက္ 
တုုိးျမႇင့္လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

ပညာေရး 

● သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား အားလံုးကုုိ 
အသုုံးျပဳ၍ ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ တာဝန္ရိွသည့္အတုုိင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ စာခ်ဳပ္၏ 
အပုုိဒ ္၁၉  ေအာက္တြင္ပါရိွေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဒဏ္ရာရေစသည့္ 
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အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မတရားသျဖင့္လ်စ္လ်ဴရႈသည့္အျပဳအမူမ်ား ျပဳမူျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္ပုုိင္း 
ဆုုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္။ 

၄) ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ KNU/KNLA ထံသို႔၄) ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ KNU/KNLA ထံသို႔

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီလုုိအပ္ေနသူမ်ားအား အကူအညီေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း 
စာwနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြ႔ဲမ်ား
အား ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡခံစားေနရေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခား 
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေနရသူမ်ားထံသုုိ႔  အကန္႔အသတ္မရိွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္။ 

ပညာေရး 

• ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအားရုုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ထိခုုိက္ေစမႈမ်ားကုုိ 
ရပ္တန္႔ရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ  ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရား 
ရိွသည့္အတုုိင္း ရုုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားရက္စက္သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ သိကၡာညိႇဳးႏြမ္းေစသည့္ အျပစ္ 
ေပးမႈမ်ားမွအကာအကြယ္ေပးၿပီး ကေလးမ်ား၏အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားရမည္။ ဆရာ/မမ်ားအား အၾကမ္းမဖက္ 
ေသာ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။ 

၅) KNU/KNLA ထံသို႔၅) KNU/KNLA ထံသို႔

မူဝါဒႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

• အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက KNU ၏ ဥပေဒမ်ားအား ပုုိမုုိ သိရိွလာေစရန္အတြက္ 
တရားဥပေဒဆုုိင္ရာ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္။ 

လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြဲမ်ားနွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈဆုုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား 

• လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြမဲ်ားအၾကား လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားတားျမစ္ရန္၊ က်ားမ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
မ်ားအား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ဂ်နီဗာႏိႈးေဆာ္သံ ကတိကဝတ္မွတ္တမ္း (Geneva Call’s Deed of 
Commitment) ႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြမဲ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားနာက်င္ထိခုုိက္ေနမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ကတိကဝတ္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ေလးစားလုုိက္နာရန။္ 

၆) စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားထံ၆) စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားထံ

• ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ (UN) ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေဒသခံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားရန္။ 

• မည္သည့္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားအား စတင္ျခင္းမျပဳမီလြတ္လပ္ 
၍ႀကိဳတင္အသိေပးသေဘာထားရယူသည့္စနစ္ (FPIC) စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံလူထုုႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူရမည္။ ထုုိအထဲတြင္ 

 -  စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ၊ ျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္းႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စုုိးရိမ္မႈမ်ားကုုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္။ 

15“လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား”



၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ လြတ္လပ္ေသာလူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ 

ျပည္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး 

ေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိျခင္း၊ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္း စသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရရိွသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္လွ်က္ရိွသည့္ရြာ

သားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 

ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက www.khrg.org တြင္ ဖတ္ရႈ 

ႏုိင္ပါသည္။

 - စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ၊ လုုပ္ငန္းအရြယ္စား၊ ေနာက္ျပန္သြားနုုိင္မႈႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသ၏ဘာသာစကား၊ ေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္ အံဝင္ကြင္က်ျဖစ္မည့္ပုုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္။ 

 - သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကုုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ 
ရယူသည့္လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားတင္ျပသည့္ စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ ေသခ်ာစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။ 

 - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုုအဖြ႔ဲမ်ားအပါအဝင္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္အဖြ႔ဲမ်ားအား 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ရန္။  

 - ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 - စီမံကိန္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလအတြင္း ႀကိဳးကုုိင္ျခယ္လွယ္မႈမ်ား၊ အက်ပ္ကုုိင္မႈမ်ားမရိွေစရန္အတြက္ 
ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ငွါးရမ္းျခင္းမ်ားမလုုပ္ေဆာင္မီ ဓေလ့ထုုံးတမ္း  ေျမယာအ 
သုုံးျပဳမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိရွိေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ကာ ေဒသအတြင္းရွိ 
တရားဝင္ပုုံစံႏွင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈစနစ္အား အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ျခင္း
ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားမရိွဟူေသာ ျမန္မာအစုုိးရ၏ အာမခံခ်က္အေပၚတြင္ မီွခုုိျခင္းမျပဳရန္။ 

• ေျမယာမ်ားရရွိရန္အတြက္ ႏုုိင္ထက္စီးနင္းရယူျခင္းမ်ားအား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ 
အေထာက္အထားရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ထုုိေျမမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား စီမံ 
ေပးရန္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္တြင္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိသည္ကုုိ 
အေၾကာင္းျပဳ၍ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမပိုုင္ရွင္မ်ားအား ၎တုုိ႔၏ေျမကုုိရယူရန္အတြက္ တရားဥပေဒျဖင့္ အႏိုုင္ 
အထက္ျပဳျခင္းမ်ားကုုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္။ 

• မည္သည့္စီးပြားေရး သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားမလုုပ္ေဆာင္မီ ျပည့္စုုံသည့္ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိခုုိက္မႈဆုုိင္ရာစစ္တမ္းႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခုုိက္မႈဆုုိင္ရာစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရန္။ ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈ 
မ်ားအား ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ ရရိွႏုုိင္ရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုုိက္ခံစားရမည့္ ေဒသခံမ်ားအား သင့္တင့္မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ရန္။ 

• ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျခင္းမ်ားအား 
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။  စီးပြားေရးသုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ျမန္မာအစုုိးရ၊ လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အျခားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လွည့္ျဖားရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္းမ်ားအား 
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ 

• ပုုဂၢလိကလုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေဒသခံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္ျခင္းမရိွပ ဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ 
အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္။ ပုုဂၢလိကလုုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ
မ်ားအား မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရန္။ 
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