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ITF Fishers’ Rights Network မှ ငါးဖမ်းလ2 ပ်သားေခါင်းေဆာင်များသည် စာချုပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များကိ2 ြပဌာန်း အတည်5ပရန်
ထိ2 င်းအစိ2 းရအားေတာင်းဆိ2 ပါသည်။ ငါးဖမ်းလ2 ပ်သားများဘက်မှေတာင်းဆိ2 ချက်မှာ ြပငှ ာန်းအတည်5ပမ@ တွ င် ေBC ့ေြပာင်းလ2 ပ်သား
များ၏ အေြခခံ အခွ င့်အေရးကိ2 စနစ်တကျချိုးေဖာက်မ@များကိ2 မီ းေမာင်းထိ2 းထားေသာ စစ်တမ်း ရလဒ် အသစ်၏ ထ2 တ်ြပန်ချက်
ကိ2 အေြခခံ ရန်ြဖစ်ပါသည်။
မတ်လမှဇွ န်လ ၂၀၂၁အတွ င်း ထိ2 င်းြပည်နယ်Nှစ်ခ2Nှိငါးဖမ်းလ2 ပ်သား ၅၂၀ ၏စစ်တမ်းများကိ2 အေြခခံ ထားေသာ FRN ၏
သ2 ေတသန5ပမ@ ၏ေဖာ်ြပချက်မှာ • ထိ2 င်းPိ2 င်ငံNှိငါးဖမ်းလ2 ပ်သားများ၏ ၈၇ ရာခိ2 င်P@န်းတွ င် ၎င်းတိ2 ၏
့ အလ2 ပ်ခန့်ထားသည့ ်စာချုပ်မိတTူမNှိVကပါ။
• ၉၆ ရာခိ2 င်P@န်းေသာငါးဖမ်းလ2 ပ်သာေတွ ဟာ သZ တိ2 ့ရဲ ့ကန်ထBိ2 က်စာချုပ်အက2 န်ကိ2နားမလည်Vကပါ။
• ၎င်းတိ2 ့ရဲ ့ကန်ထBိ2 က်စာချုပ်ကိ2နားလည်သေဘာေပါက်ေသာငါးဖမ်းသZ လ2 ပ်သား ၃၃ ရာခိ2 င်P@န်းကအလ2 ပ်အေြခအေန
သည် ကန်ထBိ2 က်စည်းကမ်းချက်များPှ င့ ်မကိ2 က်ညီေVကာင်းေြပာVကားခဲ့ ပါသည်။
• ငါးဖမ်းလ2 ပ် ၈၉ ရာခိ2 င်P@န်းမှာေတာ့ သZ တိ2့စာချုပ်ကိ2သZ တိ2့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲဘ
့ ာသာြပန်ထားတာမNှိပါဘZ း။
• ေတွ ့ဆ2 ံ ေမးြမန်းခဲ့ သည့ ် ငါးဖမ်းလ2 ပ်သား ၉၉ ရာခိ2 င်P@န်းကေတာ့ သZ တိ2့စာချုပ်မှာ လက်မှတ်မထိ2 းမှီ စာချုပ်၏ စည်းကမ်း
ချက်များPှ င့်သတ်မှတ်ချက်များကိ2 အြပည့်အဝနားလည်လိ2ေVကာင်းPှ င့် မိ မိတိ2့မိခင်ဘာသာစကားကိ2 ြပန်ဆိ2 ထားေသာ
မိ တTူလိ2 ချင်ေVကာင်းေြပာVကားခဲ့ ပါသည်။
FRN ဥက_ ဌ Pှ င့ ်ထိ2င်းPိ2 င်ငံNှိေBC ့ေြပာင်းလ2 ပ်သားေဟာင်းြဖစ်သZ ကိ2 Ye Thwe က အစိ2 းရအား တင်း`သည့်ဥပေဒကိ2 အလျင်
အြမန်ြပဌာန်းရန် ေတာင်းဆိ2 လိ2 က်ပါသည်။ “ထိ2 င်းPိ2 င်ငံအေနြဖင့ ် C188, ILO’s Work in Fishing Convention ကိ2
အတည်5ပခဲ့ ေသာ်လည်း ြမန်မာPှ င့ ်ခမာငါးဖမ်း လ2 ပ်သားများ အေနြဖင့ ် ေလးနက်ေသာြပဿနာများကဲ့ သိ2 ့ေသာ လ2 ပ်ခခိ2 းမ@ ၊
စားနပ်ရိကcာလ2 ံ ေလာက်စွာမရNှိြခင်း သိ2 မ
့ ဟ2 တ် ေသာက်သ2ံးေရသန့်မရNှိြခင်း ေdကးeမီ ေPှ ာင်fကိ းများPှ င့်၊ စာBွက်စာတမ်း
ထိ န်းသိ မ်းမ@ များ Pှ င့ ်အြခားအလ2 ပ်သမားချိုးေဖာက်မ@များကိ2 ရင်ဆိ2င်ရေသးလျက်ြဖစ်ပါသည်။”
“ထိ2 င်းအစိ2 းရ၏ကတိ က၀တ်များသည်
သZ တိ2 ေ
့ ရးသားထားေသာစာBွက်များကဲ့ သိ2 ့ပါးလC ာပါသည်။
အလ2 ပ်သမားေရးရာ
ချိုးေဖာက်မ@များ သည်ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့ဆ
် က်လက်ြဖစ်ေပgေနeပီ း စာချုပ်များကဲ့ သိ2 ့လဲစနစ်တကျလိ2 က်နာြခင်းမNှိပါ။ ငါးဖမ်း
လ2 ပ်သားများအား လအေတာ်Vကာလစာမေပးြခင်း၊ အP Tရာယ်NှိေသာအေြခအေနများPှ င့ ်ရင်ဆိ2င်ရြခင်းPှ င့် သZ တိ2၏
့ မိ ခင် ဘာသာ
စကားြဖင့်မဟ2 တ်ေသာေVကာင်း ၎င်းတိ2 ၏
့
လစာအမှန် သိ2 မ
့ ဟ2 တ် စာချုပ်ပါေဖာ်ြပထားေသာ အြခားြပဌာန်း ချက်များ ကိ2
ေသချာမသိ NှိေVကာင်း ကhP်2 ပ်တိ2မ
့ VကာခဏVကားရပါသည်။”
“ကhန်ေတာ်ဟာငါးဖမ်လ2ပ်သား ၁၅ Pှ စ် ြဖစ်ခဲ့eပီ း တိ2 းတက်မ@အများjကီ းမNှိခဲ့ပါ။ ငါးဖမ်းလ2 ပ်သားအများစ2 သည် ၎င်းတိ2 ၏
့ အလ2 ပ်
ခန့်ထားသည့ ်စာချုပ်မိတTူကိ2 မိ မိ၏ မိ ခင်ဘာသာစကားPှ င့် မNှိြခင်းေVကာင့် စည်းကမ်းချက်များPှ င့ ် သတ်မှတ်ချက်များကိ2
နားလည်ရန်လမ်းမNှိPိ2င်ပါ။ ေလှ /သေဘk ာပိ2 င်Nှင်များPှ င့် ေရယာဥ်းမlးများအေနြဖင့် ေရလ2 ပ်သားတိ2 ၏
့
လ2 ပ်ခများမှလိ မ်လည်
လှ ည့ ်ြဖားPိ2 င်eပီ း ထိ2 င်းအာဏာပိ2 င်များအား အလ2 ပ်သမားအခွ င့်အေရးချိုးေဖာက်မ@များကိ2 သတင်းမပိ2 P
့ ိ2 င်ြခင်း ပိ2 မိ2 ြဖစ်ေစပါသည်”
ဟ2 Thwe ကဆိ2 ပါသည်။
စစ်တမ်းရလဒ်များတင်ြပသည့ ် သတင်းစာNှင်းလင်းပွဲတွင် ေBC ့ေြပာင်းငါးဖမ်းလ2 ပ်သားေခါင်းေဆာင်များက ထိ2 င်းအစိ2 းရအား
ေအာက်ပါအတိ2 င်းေတာင်းဆိ2 ခဲ့ ပါသည် • C188 ကိ2 ထိ ထိေရာက်ေရာက်ြပဌာန်းေစeပီ း ငါးဖမ်လ2ပ်သားအားလ2 ံ းတွ င် မိ မိ မိ ခင်သာသာြဖင့်ြပန်ဆိ2ထားေသာ ၎င်း
တိ2 ၏
့ စာချုပ်မိတTူရNှိထားေVကာင်းေသချာေစရန်။
• PIPO စင်တာများအားလ2 ံ းမှငါးဖမ်းလ2 ပ်သားများအား ၄င်းတိ2 အ
့ လ2 ပ်Nှင်မှတင်ြပထားေသာ စာချုပ်အားစစ်ေဆးြခင်း Pှ င့်
ချိုးေဖာက် မ@ များကိ2 လ2 ံ 5ခံ ေသာေနရာတွ င် တိ2 င်VကားPိ2 င်ခွင့ ်ေပးြခင်းများကိ2 ေသချာေစရန်။
• ထိ2 င်းေအဂျင်စီများကိ2 အလ2 ပ်ခန့်ထားမ@စာချုပ်ပါြပဌာန်းချက်များကိ2 ြပဌာန်းအတည်5ပeပီ း ေBC ့ေြပာင်းေရလ2 ပ်သား
တိ2 ၏
့ အခွ င့်အေရးကိ2 ကာကွ ယ်ရန် ကZ ညီေပးဖိ2 ့ တိ2 ့ ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာငါးဖမ်းလ2 ပ်သားPှ င့ ် FRN ေခါင်းေဆာင် Aung San က “ ကhန်ေတာ် ၉-၁၀ Pှ စ်ေလာက်ငါးဖမ်းခဲ့ တယ်။ ဒါေပမယ့ ်
ကhန်ေတာ်အခ2 ထိ ကhန်ေတာ့်စာချုပ်နပ
ဲ့ တ်သက်eပီ း ဘာမှမသိ ခဲ့ဘZ း။ ကhန်ေတာ့်ရဲ ့ကိ2 ယ်ပိ2င်စာချုပ်ကိ2ကိ2 င်ထားeပီ း ကhန်ေတာ့်ရဲ ့
အလ2 ပ်သတ်မှတ်ချက်ေတွ ကိ2 ေဖာ်ြပချက်နအ
ဲ့ ညီ ြဖစ်ေစချင်ပါတယ်” လိ2 ့ဆိ2ပါသည်။
ကေမoာဒီးယား FRN အဖွဲဝ့ င် Soh Kun က “ ကhန်ေတာ်ရဲ ့စာချုပ်Pှင့ ် သတ်မှတ်ချက်များကိ2 မှန်ကန်စွာနားလည် ဖိ2 ့လိ2အပ်ပါတယ်။
ဒါမှကhန်ေတာ် အသ2 ံ းချမခံ ရမှာပါ။ ခမာဘာသာနဲ့ အလ2 ပ်စာချုပ်Nှိရင် အနာဂတ်မှာ ကhန်ေတာ်ြပဿနာတစ်ခ2ခ2 Nှိရင် ကhန်ေတာ်
ကိ2 ယ်တိ2င်တင်ြပလိ2 ရမှာပါ” လိ2 ဆိ2 ပါသည်။
ယေန့ ITF ငါးလ2 ပ်ငန်းဌာန၏ ဥက_ ဌ Johnny Hansen က ထိ2 င်းအစိ2 းရ၏ ၂၀၁၉ တွ င် C188 ကိ2 အတည်5ပခဲ့ ေသာ်လည်း အဓိ က
ကျေသာသေဘာတZ ညီချက်ြပဌာန်းချက်များကိ2 ထိ ေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်းPှ င့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်
ေပးခဲ့ သည်။
“လက်Nှိထိ2င်းအလ2 ပ်သမားဥပေဒPှ င့ ် အလ2 ပ်သမားစစ်ေဆးြခင်းများသည်ငါးဖမ်းလ2 ပ်သားများအားေခါင်းပ2ံြဖတ်ြခင်းPှ င့ ် အလ2 ပ်
သမား အခွ င့်အေရးအလွဲသ2ံးစားမ@ များမှ အကာအကွ ယ်ေပးသင့ ်ေသာသေဘာတZ စာချုပ်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာစံ P@န်းများPှ င့ ်
မကိ2 က်ညီပါ” ဟ2 Hansen ကဆိ2 ပါသည်။ “ILO Pှ င့ ်အြခားအဖွဲအ
့ စည်းေတွ ကလည်း ထိ2 င်းအစိ2 းရPှ င့ ်အတZ C188 ကိ2
မှန်ကန်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်Pှင့ ် လိ2 က်နာေစမ@ များကိ2
ေသချာေစရန်လ2ပ်ေဆာင်ေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ထိ2 င်းတွ င်
အလ2 ပ်သမားPှ င့် ေBCေြပာင်
့
းေရလ2 ပ်သားများ၏ အခွ င့်အေရးများကိ2 အြပည့ ်အဝကာကွယ်Pိ2င်ရန် အေရးတjကီ းလိ2 အပ်ေနေVကာင်း
ယေန့တင်ြပခဲ့ ေသာရလဒ်များကNှင်းလင်းစွ ာြပသေနပါတယ်” ဟ2 Hansen ကဆိ2 ပါသည်။
“ေရလ2 ပ်သားေတွ က တကမoာလ2 ံ းဆိ2 င်ရာပင်လယ်စာေထာက်ပ့ံ ေရး ကွ င်းဆက်တွင် ေNှ့တန်းမှာNှိေနeပီ း စားသ2 ံ းသZ များကလည်း
သZ တိ2 ဝ
့ ယ်ယZေသာထ2 တ်က2န်များသည် အလ2 ပ်သမားမတရားကျင့်မ@ သိ2 မ
့ ဟ2 တ်ေခါင်းပ2ံြဖတ်ြခင်းတိ2 ့ မှအမှန်တကယ် လွ တ်ေြမာက်
ရန်ေတာင်းဆိ2 ေနVကပါတယ်။ ထိ2 င်းPိ2 င်ငံအေနြဖင့ ်အေြခခံ အလ2 ပ်သမားအခွ င့်အေရးဆိ2 င်ရာြပဌာန်းချက်များကိ2 ြပဌာန်းအတည်5ပ
ထားေVကာင်း Pှ င့် ဆိ ပ်ကမ်းစစ်ေဆးမ@ များသည် ချိုးေဖာက်သZများကိ2 ေဖာ်ထ2တ်ရန်Pှင့ ် အြပစ်ေပးရန် ထိ ေရာက်ေသာ နည်းလမ်း
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