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အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ (Amnesty International) သည္ လူသားတုုိင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ခံစားရရိွႏုုိင္မည့္ ေျမကမၻာ တစ္ခုုအား ဖန္တီးရန္အတြက္ ကမၻာ တစ္၀ွမ္း 
လူဦးေရ 7 သန္းေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုု 
ျဖစ္သည္။  

ကြ် ႏ္ုုပ္တုုိ႔၏ ရူပါရုုံမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုုိင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကျငာစာတမ္း ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း 
ထုုတ္ျပန္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုုံးအား ခံစားရရိွႏုုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ကြ် ႏုု္ပ္တုုိ႔သည္ အျခားေသာ အစုုိးရ၊ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ၊ အေတြးအေခၚပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ စီးပြားေရး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွန္သမွ်တုုိ႔ျဖင့္ အမီွအခုုိမ့ဲ ကင္းရွင္းျပီး၊ ကြ် ႏုု္ပ္တုုိ႔ 
အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကြ် ႏုု္ပ္တုုိ႔၏ အဖြဲ႕၀င္ ႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူလူထုု လွဴဒါန္းမႈမ်ား 
ျဖင့္သာ အဓိက ရန္ပုုံေငြေထာက္ပ့ံထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။  
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စီမံေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

“ဘယ္ကစျပီး ဘယ္မွာဆုုံးမလဲဆုုိတာေတာင္ ကြ် န္ေတာ္ မသိေတာ့ဘူ… 
2012ခုနွစ္ကတည္းက ဘာဆုုိဘာတစ္ခုုမွ မရိွေတာ့ဘူး။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔မွာ မရိွဘူး၊ သြားလာဖုုိ႔အတြက္က 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရိွေနတယ္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ 
လမ္းမေပၚ ဘယ္ေနရာမွ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ သြားလာလုုိ႔မရဘူး။ ရွင္သန္ႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ ရုုန္းကန္ေနရတယ္၊ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြက သူတုုိ႔ရဲ႕ အနာဂါတ္ 
အတြက္ ရုုန္းကန္ေနရတယ္။ အမုုိးမရိွတ့ဲေနရာတစ္ခုုမွ ပိတ္ေလွာင္ခံထား ရသလုုိပါပဲ”  
Faisal (နာမည္ရင္း မဟုုတ္ေပ) ၊ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ခုတုြင္ ေနထုုိင္ေသာ အသက္ 34 ႏွစ္အရြယ္ ရုုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦး။ 

 

ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစုု၏ အေျခအေနမွာ 2017ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ၊ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား အဓိကေနထိုုင္သည့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္း ေဒသအခ်ိဳ႕အား 
စစ္တပ္မွ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္တိုုက္ခုုိက္မႈ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္မ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ သိသာစြာ ဆိုုးရြားလာလ်က္ရိွသည္။ လက္နက္ကိုုင္အုုပ္စုု 
အာရကန္ ရုုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ ္(ARSA) မွ လံုုျခံဳေရးစခန္းမ်ားသိုု႔ ၀င္ေရာက္တိုုက္ခုုိက္မႈအေပၚ တံုု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ စတင္ခ့ဲေသာ 
ဤစည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္သည္ ဥပေဒမ့ဲဆန္ျပီး လြန္စြာပင္ မသင့္ေတာ္ေပ။ တရားမွ်တမႈအတြက္ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုုသာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးဖုုိ႔ ၾကိဳးစားရမည့္အစား ရုုိဟင္ဂ်ာတစ္မ်ိဳးသားလံုုးအေပၚ ၎တိုု႔၏ လူမ်ိဳးအေထာက္အထားအေပၚအေျခခံျပီး ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ 
ေနလ်က္ရိွသည္။ 

ယေန႔အထိ 6 သိန္း ေက်ာ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ ကေလးမ်ားတိုု႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအတြင္းသိုု႔ ထြက္ေျပးလာၾကလ်က္ရိွျပီး၊ 
၎တိုု႔ႏွင့္အတူ ၎တိုု႔အေပၚ ျမန္မာလံုုျခံဳေရးတပ္မ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒသခံ လံုုျခံဳေရးတိုု႔ကပါ ပူးေပါင္း၍ က်ဴးလြန္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ မုုဒိန္းမႈမ်ား ႏွင့္ တစ္ရြာလံုုး မီးရိွဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရမႈ စာရင္းမ်ားကိုုပါ ယူေဆာင္လာခ့ဲသည္။ UN မွ ဤအေျခအေနတစ္ခုုလံုုးအား “လူမ်ိဳးတံုုး 
သုုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ၏ ဖတ္စာဥပမာ” တစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ့ဲျပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္မူ ဤသည္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ စစ္တပ္၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ဤအစီရင္ခံခ်က္သည္ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရင္းျဖစ္ေသာ ယခင္ကတည္းကစျပီး ယခုုအထိ က်န္ရိွေနေသးသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ထားေပသည္။ ဤအစီရင္ခံခ်က္ သည္ အဆိုုပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုုင္ေနသည့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ရင္ဆိုုင္ေနရလ်က္ရိွေသာ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ မူက်င့္စဥ္မ်ားအတြင္း 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး အေျခခံေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ ထိုု႔ျပင္ မြတ္စလင္မ်ား ႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ 
လႈိင္းလံုုးမ်ား ျဖစ္ပြားျပီးသည့္ေနာက္ 2012 ခုနွစ္မွစတင္ျပီး ပုုိမုုိျပင္းထန္လာသည့္ - တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားပါ ပါ၀င္အားျဖည့္တတ္ေသာ - 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပုုံတိုု႔ကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အာဏာပုုိင္မ်ား၏ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပုုံမွာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအား အုုပ္စုုကြဲေစရန္၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားအား ရခုုိင္ျပည္နယ္ရိွ က်န္ရိွေသာ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ကြထဲြက္ေနေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎အခ်ိန္ကတည္းကပင္ - ထိုု႔ျပင္ Faisal ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 
သက္ေသခံေနသည္မွာ - ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘ၀ေနထိုုင္မႈ ဘက္ေပါင္းစုုံနီးပါးတြင္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လြန္စြာ ျပင္းထန္ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရိွေနခ့ဲျပီး၊ 
ဤတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္အညီ လံုုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ လုုပ္ငန္းႏွင့္ 
အစားအေသာက္မ်ား ရရိွခြင့္တိုု႔ကိုုပါ ဆံုုးရံႈးေနလ်က္ရိွသည္။ 

မၾကာေသးမီ လပုုိင္းအတြင္း သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ဤလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား သိပ္ေတြ႕ ျမင္ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း ၎အတြက္ 
ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာ၏ အေရးပါမႈ အားေလ်ာ့သြားမည္မဟုုတ္ေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ထုုတ္ေတြ႕ ရိွရသည္မွာ မူစလင္လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းအား သီးသန္႔ခ်န္လွပ္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ စနစ္တစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 6 

ဤရုုိဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥသည္ အလြန္ပင္ျပင္းထန္ဆိုုးရြားလွသျဖင့္ စနစ္တက် အကြက္ခ်ကာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုုက္ခုုိက္မႈတစ္ခုု အျဖစ္ပင္ 
သတ္မွတ္ႏုုိင္ရာ ဤအျခင္းအရာသည္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တိုုင္းရင္းသား (သိုု႔မဟုုတ္ လူမ်ိဳး) အေထာက္အထားကိစၥျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနသျဖင့္ 
ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရၾကည့္ရႈပါလွ် င္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပစ္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ တရား၀င္ 
သတ္မွတ္ႏုုိင္ေပသည္။ 

ဤလူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈစနစ္အား ၾကည္ရ့ႈလွ်င္ ၎၏ သိသာထင္ရွားပုုံ ႏွင့္ ၎အား က်င့္သံုုးပုုံ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးတိုု႔သည္ လက္ရိွ ရခုုိင္ျပည္နယ္ 
အေရးအခင္း၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းအရင္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါကႏုုိ္င္ရန္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းအား ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးအတြက္ 
အေရးပါေၾကာင္း ေတြ႕ ရိွရေပမည္။ ျမန္မာအာဏာပုုိင္မ်ားက လက္ရိွ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနအား ျပည္တြင္း ဖိအားတင္းမာမႈတစ္ခုုအျဖစ္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လတ္တေလာတြင္မူ “အၾကမ္းဖက္မႈ” တစ္ခုုအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း လွ်င္ျမန္စြာ အျပစ္လႊခဲ်ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခ့ဲေသာ္ျငား စင္စစ္တြင္မူ 
ရုုိဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အျခားေသာ မြတ္စလင္ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအား ခြဲျခားသီးသန္႔ခ်န္လွပ္ထားသည့္ စနစ္ကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္ကိုုယ္တိုုင္ 
အဓိက အခန္းက႑တစ္ခုုမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုု ဆိုုႏုုိင္ေပသည္။  

ဤအေျခအေနအား ဆက္လက္တည္ရိွေနခြင့္ မျပဳသင့္ေပ။ ဤသည္မွာ လက္မခံႏုုိင္ေသာ၊ တရားမ၀င္ေသာ၊ သင့္ေတာ္မႈမရိွေသာ အေျခအေနတစ္ခုု 
ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုုင္တြယ္ျခင္းမျပဳဘ၊ဲ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုုိင္ငံေတာ္ကိုုယ္တိုုင္က စနစ္တက် အကြကခ္်စီစဥ္၍ 
အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားအား ကိုုင္တြယ္စီမံျခင္းမျပဳဘႏွဲင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ရုုိဟင္ဂ်ာ ဒုုကၡသည္ခုုိလံႈသူမ်ား၏ အက်ဥ္းအက်ပ္ အေျခအေနအား 
ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုုိင္ေပ။  

ဤသည္အား ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ပါလွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူသားမ်ား၏ နစ္နာခံစားရမႈႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအား ပုုိမုုိဆိုုးရြားေစမႈတိုု႔ကိုုသာလွ်င္ 
ဆက္လက္ ျဖစ္ျမျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈစနစ္အား တစ္စစီ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္၊ သိုု႔မွသာလွ်င္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေႏွာက္ယွက္ဖ်ကဆ္ီးမႈ၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ကိုုပင္စြန္႔စား၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲေသာ ရုုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီမွာ 
ဂုုဏ္သိကၡာရိွစြာျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္မည္ျဖစ္ကာ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆက္လက္ ေနထိုုင္လ်က္ရိွၾကျပီး ဤထိတ္လန္႔ဖြယ္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္လက္ေအာက္မွ 
ရုုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီအတြက္လည္း တန္းတူညီမွ်မႈကိုု ရရိွႏုုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
စနစ္တက်အကြက္ခ်စီစဥ္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ  

2012 ခုုႏွစ္မွစတင္ျပီး ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ မူ၀ါဒထုုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ ရုုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားေသာ မြတစ္လင္ အသိုုင္းအ၀ုုိင္း မ်ားအား 
က်န္ရိွသည့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုုိ၍ဆိုုးရြားသည္မွာ ျမန္မာတစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အတိုုင္းအတာအျဖစ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ခြဲျခားသီးသန္႔ဖယ္ထုုတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းတြင္ ေနထိုုင္လ်က္ ရိွၾကသည့္ ရုုိဟင္ဂ်ာလူထုုအေပၚ ကာလရွညၾ္ကာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ထုုတ္ျပန္မႈမ်ား ပုုိမုုိ တင္းက်ပ္လာျပီး၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔လာရုုံမက ယခုုအခါတြင္မူ ႏုုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ 
မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတြင္ပင္ သက္ေရာက္မႈရိွေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားတိုု႔၏ ေနထိုုင္မႈဘ၀မ်ားသည္ 
ရႈေထာင့္ဘက္ေပါင္းစုုံမွ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခံေေနရျပီး၊ ၎တိုု႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရလ်က္ရိွပါသည္။  

ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံတြင္ ရွင္းလင္းေသာ တရား၀င္ အေထာက္အထားမရိွေပ။ ၎တိုု႔အမ်ားစုုမွာ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရိွသျဖင့္ 
“ဒုုတိယအဆင့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား” အျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္၍မရႏုုိင္ေပ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 1982 ခုနွစ္ 
ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ၎၏ သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ၎တိုု႔သည္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရိွဖုုိ႔ မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရး 
ေနာက္ခံအေပၚအေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥပေဒသည္ ရုုိင္ဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေျခအေနအား ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္ 
ျမန္မာအာဏာပုုိင္မ်ားမွ က်င့္သံုုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဥပေဒအတြင္း သတ္မွတ္ထုုတ္ျပန္ ထားခ်က္အရ 
ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ “တိုုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္” တစ္ခုုအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေပ၊ ဤအေျခအေနသည္ “ကြ် ႏုု္ပ္္တိုု႔ ႏွင့္ သူတိုု႔” ဟူေသာ ရွင္းလင္းစြာ 
ျမင္ေတြ႕ ႏုုိင္သည့္ “လူမ်ိဳးေရး” ရႈေထာင့္တစ္ခုုအား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည္။  

အေျခအေနအား ပုုိ၍ပင္ ဆိုုးရြားေစသည္မွာ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရိွ အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးၾကီးေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ႏွင့္ 
ေနထိုုင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ခ်ိဳ႕တဲက့င္းမ့ဲေစရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရုုိဟင္ဂ်ာမိသားစုုမ်ားအေနႏွင့္ အသစ္ ေမြးကာစ 
ရင္ေသြးမ်ားအား စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ၾကီးမာေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆိုုင္ေနၾကရသည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ျဖစ္ပင္မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္း၌ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ “အိမ္ေထာင္စုု စစ္ေဆးမႈမ်ား” ကာလအတြင္း ရိွမေနေသာ ရုုိဟင္ရ်ာမ်ားသည္ တရား၀င္ ေနထိုုင္မႈ 
စာရင္းမ်ား အတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရမည့္ အေျခအေနကိုု ၾကံဳေတြ႕ ခံစားေနၾကရသည္။ ေနထိုုင္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား မရိွပါကအနာဂါတ္တြင္ 
ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရိွရန္ အလြန္တရာပင္ ခက္ခဲႏုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ႏွင္ထုုတ္ခံရ၍ျဖစ္ေစ ပညာေရးႏွင့္ ဘ၀ေနထိုုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ 
ထြက္ခြာလာခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ေစ ၎ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခ့ဲသူမ်ားသည္ ျပန္လည၀္င္ေရာက္ဖုုိ႔အတြက္ လံုုး၀မျဖစ္ႏုုိင္ေတာ့သည့္ သေဘာရိွေနသည္။ 

ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ “သက္ေသအေထာက္အထားျပမႈ” လုုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေျခအေနအား ေျဖရွင္းရန္ အစုုိးရ၏ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားသည္ လြန္စြာ ျပႆနာရိွေနျပီး၊ 1982 ခုနွစ္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥေပဒအား အေျခခံတစ္ခုုအျဖစ္ ဆက္လက္ အသံုုးျပဳသမွ် 
ကာလပတ္လံုုး လည္း ဆက္လက္ ျပသနာရိွေနအုုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးေရအေျခခံ၍ ခြဲျခားထားေသာ ဥပေဒတစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ ႏုုိင္ငံသား 
“အဆင့္အတန္း” အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ေမြးထုုတ္ေပးသည္ဟုု ဆိုုႏုုိင္ပါသည္၊ ၎ဥပေဒအရ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပုုိမုုိ 
ရရိွခြင့္ရိွေနသည္။ ဤသိုု႔ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရိွမႈသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ရရိွခြင့္တိုု႔ကဲ့သိုု႔ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရိွလိုုသည့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အႏုုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေပသည္။  

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားမႈ 
ကာလၾကာရွည္စြာတည္ရိွေနခဲ့ေသာ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 2012 ခုုႏွစ္မွ စတင္၍ ပုုိမုုိ 
တင္းက်ပ္လာ က်ယ္ျပန္႔လာခ့ဲသည္။ ဤသိုု႔လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားတြင္ ယခင္အစုုိးရမွ အထူးသျဖင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားခ့ဲသည့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ား အေပၚ ျပည္နယ္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္အသိေပးထားသည့္ တရား၀င္မဟုုတ္ 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 7 

ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္။ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္ကိုု ေၾကာက္ရြ႕ံသျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
ကိုုယ္တိုုင္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားကိုလုည္း ေတြ႕ ရိွရသည္။ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္နယ္၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ တစ္မ်ိဳးစီ 
ကြဲျပားျခားနားစြာေတြ႕ ရိွႏုုိင္ျပီး၊ ေနရာအားလံုုးတြင္ မြတ္စလင္လူထုုအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ၎တိုု႔အား 
အျခားေသာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားမွ ကြဲထြက္ေနေစရန္အတြက္ငွာ ၎တိုု႔၏ လႈပ္ရွားမႈကိုု ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားလံုုးသည ္ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုုအၾကားသြားလာရန္၊ ျပည္နယ္အတြင္းမွထြက္ခြာ၍ ႏုုိင္ငံ၏ အျခားေသာ 
ေဒသမ်ားသိုု႔ လည္ပတ္သြားလာရန္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူဖုုိ႔လုုိအပ္ေပသည္။ ၎ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအားလည္း အခ်ိန္အရမ္းကုုန္ေသာ 
ဗ်ဴရုုိကရက္တစ္စနစ္ လုုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္သာလွ်င္ ရရိွႏုုိင္သည္။ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ကအထ ိျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုု၏ ေနအိမ္ျဖစ္ခ့ဲေသာ 
ေျမာက္ပုုိင္း ေမာင္းေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာအၾကား သြားလာရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး၊ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 
ေသြးးေအးရက္စက္မႈမ်ားပါအပါအ၀င္ ရုုပ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈမ်ားတိုု႔အေပၚ ခုုခံကာကြယ္ႏုုိင္စြမ္းမဲ့ခ့ဲရသည္။ 
ဆက္လက္ျပီး ေနအိမ္မွမထြက္ခြာရန္၊ ညအခ်ိန္တြင္ အျပင္ထြက္ျခင္းမျပဳရန္ “အျပင္မထြက္ရ” အမိန္႔မ်ားအားလည္း ေဒသအတြင္း မသင့္ေတာ္စြာ 
ခ်မွတ္ထားရာ လူမ်ားသည္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ပုုိမုုိဆိုုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေပသည္။  

ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္၏ အျခားေသာ ဧရိယာမ်ားအတြင္း ေနထိုုင္လ်က္ရိွၾကသည့္ အျခားေသာ မူစလင္ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏ 
ေက်းရြာမ်ားအတြင္းျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ 2012 ခုနွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈအျပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ေနရာခ်စခန္းမ်ားအတြင္းျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ထားရိွခံ 
ထားရရာ ျပည္နယ္အတြင္း စုုိးရိမ္ဖြယ္အေနအထားတစ္ခုု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎ဧရိယာမ်ားအတြင္း ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မူစလင္အသိုုင္း 
အ၀ုုိင္းမ်ားတိုု႔သည္ မိမိတိုု႔၏ အနီးစပ္ဆံုုး ျမိဳ႕နယ္မ်ားသိုု႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရခုုိင္ျပည္နယ ္အလယ္ပုုိင္းျမိဳ႕ေတာ္မ်ားသိုု႔ေသာ္လည္းေကာင္း 
သြားလာလည္ပတ္ႏုုိင္ျခင္းမရိွဘဲ အျခားေသာ မြတ္စလင္ေက်းရြာမ်ားသိုု႔သာလွ်င္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားလာႏုုိင္ေပသည္။  

အုုပ္စုုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားသည္လည္း သြားလာလႈပ္ရွားမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အခန္းက႑ေနရာတစ္ခုုမွ ပါ၀င္ေနေပသည္၊ 
ငါးႏွစ္ၾကာ သီးျခားဖယ္ခ်န္ခံရမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကိုု စုုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနေသာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအၾကား ယံုုၾကည္မႈအား 
သိသာစြာပင္ တိုုက္စားဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲသည္။ ျပည္နယ္လံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားအေပၚ အယံုုအၾကည္ကင္းမ့ဲမႈ ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ပ်က္ကြက္မႈတိုု႔သည ္အေျခအေနအား ပုုိ၍ပင္ ဆိုုးရြားလာေစခဲ့သည္။ အားလံုုးေသာ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားတိုု႔သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား တြန္းအားေပးသည့္ ျပည္နယ္ 
မူ၀ါဒထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ရင္ဆိုုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ရိွသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈ 
သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သီးျခားဖယ္ခ်န္မႈ မူ၀ါဒမ်ားတိုု႔၏ အက်ိဳးဆက္သည္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရရိွႏုုိင္ခြင့္ 
အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရိွေနျပီး၊ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားတိုု႔သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ 
ဘ၀ေနထိုုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခံစားရရိွႏုုိင္ျခင္းမရိွ ျဖစ္ေနသည္။ 

ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ရရိွႏုုိင္ရန္ငွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလည္း ရင္ဆိုုင္ၾကရသည္။ ေျမာက္ပုုိင္း ေမာင္းေတာ ႏွင့္ 
ဘူးသီေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သြားလာရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတိုု႔ေၾကာင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံေဆးရုုံမ်ား၊ က်န္းမာေရး 
စင္တာမ်ား ႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားသိုု႔ သြားလာရန္ ၾကန္႔ၾကာခက္ခဲေနရသည့္ၾကားမွ အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ထုုတ္ျပန္ခ်က္သည္လည္း ညအခ်ိန္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနအတြက္ ၾကီးစြာေသာ အတားအဆီးကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္အလယ္ပုုိင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏ အနီးစပ္ဆံုုး 
ျမိဳ႕နယ္မ်ားသိုု႔ သြားလာျခင္းမျပဳႏုုိင္ေပ၊ သိုု႔ျဖစ္ရာ အနီးစပ္ဆံုုး ေဆးရုုံမ်ားသိုု႔လည္း သြားလာႏုုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း ေနထိုုင္လ်က္ရိွေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနရိွမွသာလွ်င္ အာဏာပုုိင္မ်ားထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပုုိမုုိျပည့္စုုံေသာ စစ္ေတြ အေထြေထြေဆးရုုံသိုု႔ သြားေရာက္ႏုုိင္ေပသည္။ သိုု႔ေသာ္ ဤသိုု႔ ေဆးရုုံတက္ေရာက္ခြင့္ရရိွသူမ်ားသည္လည္း 
ေငြညွစ္ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားအား ရင္ဆိုုင္ရသည့္ သီးျခားအေဆာင္မ်ားအတြင္း ထားရိွခံထားရသည္။  

2012 ခုုႏွစ္ကတည္းကပင္ ခြဲျခားဖယ္ခ်န္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ မြတ္စလင္ကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တိုုင္းရင္းသား 
ရခုုိင္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းမခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ အစုုိးရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ မြတ္စလင္ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ 
ေက်းရြာလမ္းေၾကာမ်ားရိွ ေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တရား၀င္ အစုုိးရပညာေရးအား သင္ၾကားခြင့္ မရရိွခ့ဲေပ။ 
အစုုိးရမွလည္း အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရာ ရလဒ္အေနႏွင့္ မူစလင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာျဖစ္ 
သင္တန္းပုုိ႔ခ်မႈရရိွထားျခင္းမရိွေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေဒသခံအသိုုင္းအ၀ုုိင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုုသာ မီွခုုိၾကရသည္။ ဤသိုု႔ေသာ 
အစုုိးရကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုုလွ်င္ မြတ္စလင္မ်ားအား 2012 ခုုႏွစ္မွစတင္ျပီး စစ္ေတြရိွ စစ္ေတြတကၠသိုုလ္တြင္ ပုုိမုုိ ျမင့္မားေသာ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအား သင္ယူႏုုိင္ခြင့္ မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ျပင္ပသိုု႔ 
သြားလာႏုုိင္ျခင္းမရိွသည္ျဖစ္ရာ ၎တိုု႔အေနႏွင့္ တကၠသိုုလ္ပညာေရးအား သင္ယူခြင့္မရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသိုု႔ပညာေရး သင္ယူခြင့္မရိွဘႏွဲင့္ 
ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားတိုု႔သည္ မိမိကိုုယ္ကိုု ႏွင့္ မိမိတိုု႔၏ မိသားစုု ဘ၀ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ တည္ေဆာက္ႏုုိင္ဖုုိ႔ ခက္ခဲမည္မွာ 
အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ 

ရခုုိင္ျပည္နယ္သည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ အားလံုုးေသာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားသည္ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္း 
ကင္းမ့ဲမႈဒဏ္ကိုု ခံစားေနၾကရသည့္ၾကားမွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မူစလင္အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအား လယ္ယာ၊ ငါးဖမ္းဧရိယာမ်ား ႏွင့္ 
ေဒသခံေစ်းမ်ားကဲ့သိုု႔ ၎တိုု႔၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမီွျပဳႏုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားသိုု႔ ၀င္ေရာက္သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားရာ အေျခအေနအား 
ပုုိမုုိဆိုုးရြားေစသကဲ့သိုု႔ရိွေပသည္။ ဤအေျခအေန၏ ေရွာင္လႊ၍ဲမရႏုုိင္ေသာ ရလဒ္မွာ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ား အမ်ားစုုသည္ 
ဆင္းရဲစြာေနထိုုင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရုုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားသည္ ၎တိုု႔၏ အေျခခံ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားအေပၚ မီွခ္ုုိေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ အစုုိးရ၏ ႏုုိင္ငံတကာ အေထာက္အပ့ံမ်ား၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၎တိုု႔၏ 
အေျခအေနႏွင့္ အစားအေသာက္ဖူလံုုေရးကိုု ပုုိမုုိ ျခိမ္းေျခာက္ လာလ်က္ရိွသည္။ UN ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အဆိုုအရ မၾကာေသးမီအထိ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုု 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 8 

ေနထိုုင္ခ့ဲေသာ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ အစာအဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ကိုု အႏၱရာယ္သတိထားဖြယ္ 
အေျခအေနတစ္ခုုအထိ ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ ရိွသည္။ 

လူမႈေရး ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးက႑မ်ားအတြင္း ဖယ္ခ်န္ခံရမႈစနစ္ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ မူစလင္အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားသည ္၎တိုု႔၏ လြတ္လပ္စြာ ယံုုၾကည္ကိုုးကြယ္ခြင့္တြင္လည္း အတားအဆီးမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအတြင္း တစ္ေနရာတည္း၌ လ ူ4ဦးထက္ပုုိျပီး စုုေ၀းခြင့္အား တားျမစ္ထားရာ ဤသည္မွာ 
အတူတကြ စုုေ၀းကိုုးကြယ္မႈအား တားျမစ္ထားသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎တိုု႔မွ ၀တ္ျပဳကိုုးကြယ္ရန္ - လွ်ိဳ႕ ၀ွက္၍ - စုုေ၀းၾကသည့္အခါတြင္လည္း ဖမ္းဆီးခံရမႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ ေငြျခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူမႈမ်ားတိုု႔အား ၾကံဳေတြ႕ ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းလံုုးအပါအ၀င္ ရခုုိင္ျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မြတ္စလင္ 
အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားသည္ ဗလီမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ၾကီးစြာေသာ အခက္အခဲေပါင္း 
မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုုင္ၾကရသည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းအျပင္ဘက္မွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဗလီမ်ား ပိတ္ခ်ခံရျပီး၊ 2012 ခုနွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကတည္းကစျပီး 
ဒီအတိုုင္းက်န္ရိွေနလ်က္ ရိွသည္။  

သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္ထားမႈ မူ၀ါဒမ်ားတိုု႔သည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ 
စုုေ၀းမႈျပဳရန္၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာရန္ ႏွင့္ မိမိတိုု႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ငွာ စုုေပါင္း၀ုုိင္း၀န္းအၾကံျပဳရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သိုု႔ရိွသည္။ 
ျပင္ပကမၻာျဖင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားခံရျပီး၊ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္သူမ်ားမွာမူ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားေသာ ေသြးေအးရက္စက္မႈမ်ားအား ခံစားရႏုုိင္ေျခရိွသည္။ ထိုု႔ျပင္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည ္၎တိုု႔၏ ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရိွသည့္ 
အေျခအေနေၾကာင့္ 2015 ခုနွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္လည္ ပါ၀င္မဲေပးခြင့္ ခ်န္လွပ္ခံထားရသည္။ 2015 ခုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း 
ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား အားလံုုးသည္လည္း ၎တိုု႔၏ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၎တိုု႔မိဘမ်ား၏ 
ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းမျပည္မီ့သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပယ္ဖ်က္ခံရရာ ဤခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေျခအေနအား ပုုိမုုိ 
ထင္ရွားေစေပသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္မူ ရုုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းက႑မွ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရုုပ္သိမ္းမႈကိုု ခံစားခ့ဲရသည္။ 

ဤသိုု႔ေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းက႑ ဖယ္ခ်န္ခံရမႈသည္ 2017 ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ ပုုိ၍ပင္ နက္ရိႈင္း ဆိုုးရြားလာခ့ဲသည္။ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္၊ ထိုုမွ်မက ျမန္မာႏုုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုုးအတိုုင္းအတာျဖင့္ အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားလာခ့ဲျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္မႈ ႏွင့္ 
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္မႈအျမင္မ်ား တိုုးပြားလာခ့ဲသည္။ အရပ္သားအစုုိးရသည္လည္း အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစရန္ သိုု႔မဟုုတ္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းကိုု တိုုက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ အမုုန္းတရားမ်ားအား ျဖန္ေျဖေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္။ ၎အစား 
ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ယုုတ္ညံ့ေသာ ထြက္ဆိုုခ်က္မ်ား အားျဖင့္ အေျခအေနအား မီးေလာင္ေလပင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျပီး၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္း 
လည္ပတ္ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာ ေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္မ့ဲ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။  

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ မၾကာေသးမီကေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္ မ်ားအေတာအတြင္း ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ 
ဆိုုးရြားလွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အစုုိးရမွ တာ၀န္ယူမည့္ လကၡဏာအားလည္း မေတြ႕ ရိွရေပ။ ႏုုိ၀င္ဘာလလယ္ေလာက္တြင္ 
ျပည္တြင္းစစ္တပ္မွ ထြက္ဆိုုခ်က္အရ လံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တစ္စုုံတစ္ရာကိုုမွ် 
က်ဴးလြန္ခ့ဲျခင္းမရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္ႏွင့္ ျပစ္မႈ 
ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုစီတိုုင္းအားၾကည့္ရႈလွ်င္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရုုိင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္သာမ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းလံုုးတြင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
ရခုုိင္ျပည္နယ္ရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာအသိုုင္းအ၀ုုိင္း ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ ဖယ္ခ်န္မႈမ်ားကိုု ေတြ႕ ရိွရေပမည္။ 
ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိုု႔အားျဖင့္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရိွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ 
ရုုိဟင္ဂ်ာလူထုု၏ ဘ၀အေပၚ ၎ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား သတိျပဳမိျခင္းမရိွဘ၊ဲ သိုု႔မဟုုတ္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူျခင္း 
မရိွဘဲ အဆိုုပါစနစ္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၊ က်င့္သံုုးေနသည္ဆိုုသည္မွာ လံုုး၀မျဖစ္သင့္ေပ။  

ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္း တင္ျပထားသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ ရိွခ်က္မ်ားအား ဂရုုတစုုိက္ စဥ္းစားဆံုုးျဖတ္ျပီးသည့္ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ အဆံုုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္မွာ ဤဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိုု႔သည္ 
အရပ္သားလူထုုအေပၚ စနစ္တက် အကြက္ခ် တိုုက္ခုုိက္မႈ၏ အစိတ္အပုုိင္း ပုုံစံတစ္ခုုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤတိုုက္ခုုိက္မႈအတိုုင္းအတာအတြင္းမွ 
က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္မႈျပစ္မႈမ်ားထတဲြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း 
ဆံုုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္၍ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ၎တိုု႔အား “အျပင္လူမ်ား” အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပုုံ၊ ထိုု႔ျပင္ ဤလူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းအား သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္လႊမ္းမုုိးထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိုု႔သည္ လူမ်ိဳးေရး 
ခြဲျခားမႈစနစ္၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲသတ္မွတ္ရေပမည္။  

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပစ္မႈအေပၚ ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဆိုုင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာျပစ္မႈခုုံရုုံး (ICC) ၏ ေရာမ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တိုု႔အရ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုုသည္မွာ အာဏာအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္အုုပ္စုုတစ္စုုမွ အျခားေသာ 
မ်ိဳးႏြယ္အုုပ္စုုတစ္ခုုခုု သိုု႔မဟုုတ္ မ်ိဳးႏြယ္အုုပ္စုုမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ျပဌာန္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖိႏိွပ္မႈ၊ လႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကိုုင္မႈမ်ားအားျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ 
က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လူမ်ိဳးေရးအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ဤတြင္ လူသတ္မႈ၊ မုုဒိန္းမႈ ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
ကဲ့သိုု႔ေသာ ျမင္သာထင္ရွားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင္၊ အျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္အုုပ္စုု သိုု႔မဟုုတ္ အုုပ္စုုမ်ားအား ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအပုုိင္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမွ တားျမစ္ထားျပီး ၎တိုု႔၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား 
ျငင္းဆန္ထားသည့္ ဥပေဒထုုတ္ျပန္မႈ၊ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ တမင္ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတိုု႔လည္း ပါ၀င္ေပသည္။  



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 9 

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုုိင္းဆိုုင္ရာအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈပါေဆာင္ရြက္သည့္ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုုမွာ 
ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ ေရာမ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုထားေသာ “ရုုပ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳ႕တဲ့ဆံုုးရံႈးေနမႈ” ျပစ္မႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

2016 ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလ ႏွင့္ 2017 ခုနွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ အတြင္း ရုုိဟင္ဂ်ာ အရပ္သားလူထုုအေပၚ ျမန္မာလံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ 
လူသတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ မုုဒိန္းမႈ၊ အတင္းအက်ပ္ ေနရာခ်ေရြ႕ေျပာင္းမႈ၊ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္မႈ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ 
လူသားမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ားတိုု႔သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ျမင္သာထင္ရွားမႈမ်ား 
ပင္ျဖစ္သည္။ 

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈသေဘာထားမ်ားသည္လည္ လက္ရိွအေျခအေနအတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ 
အခန္းတစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ေနျပီး၊ ျပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အုုပ္စုုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား သေဘာထားတင္းမာမႈမ်ား ႏွင့္ အယံုုအၾကည္ 
ကင္းမ့ဲမႈမ်ားတိုု႔သာ တိုုးျမင့္လာခ့ဲသည္၊ စင္စစ္ ဤသည္မွာလည္း အစုုိးရမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိုု႔ျဖင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုုံ ပတ္သက္စပ္ဆက္ေနျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ အစုုိးရသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ရင္ဆိုုင္ေျဖရွင္းရမည့္အစား ပ်ိဳးေထာင္ေမြးယူေနလ်က္ရိွသည္။  

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္လက္ျပီး ပုုိမုုိရႈပ္ေထြးလာေပသည္ - အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရး ႏွင့္ လူမႈေရး က႑မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ေတာင့္ခံတည္ရိွေနသည့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ထုုတ္ထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ရိွေသာ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ အၾကမ္းဖက္အႏုုိင္က်င့္မႈမ်ားအား ဟန္႔တားရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ဌာနမ်ားအမ်ားအျပားသည ္အရပ္သား 
အစုုိးရ၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္းမဟုုတ္ဘဲ စစ္တပ္အာဏာပုုိင္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေထြေထြစီမံ 
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (GAD) ၊ ရဲဌာန၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကိုုယ္တိုုင္သည္ စစ္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေနျပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပုုံအရ 
၎အေပၚတြင္ အာဏာမရိွေသာ အရပ္သားအစုုိးရလက္ေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္း မဟုုတ္ေပ။ ႏုုိင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည ္ႏွင့္ သူမ 
ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစုုိးရတိုု႔သည္ ဤအေျခအေနအတြက္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းတစ္ခုုအား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္သည့္တိုုင္ စင္စစ္ စစ္တပ္မွ ပ့ံပုုိးမႈ 
သိုု႔မဟုုတ္ သေဘာတူညီမႈမရရိွဘျဲဖင့္ အေျခအေနအား တိုုးတက္ေဆာင္ရြကႏုုိ္င္မည့္ပုုံ မေပၚေပ။  

သိုု႔မွမဟုုတ္လွ်င္ အေျခအေနအား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြကသ္ြားႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ရုုိဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုုင္အုုပ္စုုမ်ား ေပၚထြက္လာမႈသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရိွ 
အေျခအေနအား ပုုိမုုိရႈပ္ေထြးသြားေစသည့္ၾကားမွ လံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ အဆိုုပါလက္နက္ကိုုင္မ်ားအား တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ငွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
လည္း ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒျပစ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ျပင္ပေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနေပသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုုသာ ဖမ္းဆီးရမည့္အစား 
လံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တမင္ပစ္မွတ္ထားကာ “အၾကမ္းဖက္” တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတိုု႔ကိုု တမင္ေဆာင္ရြက္ေနပုုံ 
ရသည္။ အစုုိးရ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအေနႏွင့္ ဤအရင္းခံအေၾကာင္းအရင္မ်ားအား ေျဖရွင္းကိုုင္တြယ္ျခင္းမျပဳဘျဲဖင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရိွ 
အေျခအေနအား ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏုုိင္ေပ။  

NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစုုိးရသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုုးတက္မႈအား ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း တစ္ခုုအျဖစ္ 
အဓိကဦးစားေပးရႈျမင္ေၾကာင္း ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ထြက္ဆိုုလ်က္ရိွေသာ္ျငား စင္စစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
ရင္ဆိုုင္ရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား မရိွပါဘဲျဖင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုုးတက္မႈအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္မည္မဟုတု္ေပ။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘထဲားရိွသည့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုုးတက္မႈသည္ တည္ရိွေနသည္ ့မညီမွ်မႈမ်ားအား သာ၍ပင္ အျမစ္တြယ္ခုုိင္မာေစမည္ျဖစ္ကာ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အႏုုိင္က်င့္မႈမ်ားကိုု ဆက္လက္ ေလာင္စာျဖည့္ဆိုုးရြားေစမည္သာျဖစ္သည္။  

ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ဤအစီရင္ခံခ်က္ အဆံုုးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမွ ျမန္မာအစုုိးရ၊ ကုုလသမၼဂ ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသိုု႔ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ေတြ႕ ရိွရေပမည္။ 

ျမန္မာအစုုိးရအေနႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ လက္ရိွ တည္ရိွေသာ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းပယ္ဖ်က္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရအဖြဲ႕အေနွင့္ အာဏာပုုိင္မ်ားအား -  

• ပါ၀င္သက္ဆိုုင္သူမ်ား အားလံုုးျဖင့္ တက္ၾကြစြာ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ သီးျခားဖယ္ခ်န္မႈအား 
တိုုက္ထုုတ္ေပးမည့္ အလံုုးစုုံပါ၀င္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္တစ္ခုုအား အေရးေပၚ ေမြးစားက်င့္သံုုးရန္ျဖစ္သည္။ 
၎အစီအစဥ္အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ ့အခ်ိန္မ်ဥ္းလိုုင္းမ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္ ပစ္မွတ္မ်ား ပါ၀င္ထည့္သြင္းသင့္ျပီး၊ လိုုအပ္ေသာ 
ေငြေၾကး၊ လူသား ႏွင့္ နည္းပညာပုုိင္း အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ ၎၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈတိုု႔အတြက္ 
သက္ဆိုုင္ရာ တာ၀န္ခ်အပ္ခံရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိုု႔ေနာက္ တိုုးတက္မႈအား ႏွစ္စဥ္ လူထုုထံသိုု႔ ခ်ျပအစီရင္ခံရန္ငွာ ယႏၵရားတစ္ခုု 
အစရိွသည္တိုု႔ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေဖာင္ေဆာင္ သင့္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳေပးရန္၊ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ 
သီးျခားဖယ္ခ်န္မႈတိုု႔၏ က်ား၊မ ခြဲျခားသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အစရိွသည္တိုု႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။  

• လူမ်ိဳး၊ တိုုင္းရင္းသား သိုု႔မဟုုတ္ ဘာသာေရး ေနာက္ခံမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 
မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိုု႔ကိုု ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားတိုု႔ျဖင့္ တစ္ညီတည္းျဖစ္ေစရန္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး 
ရေပမည္။ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အတိအလင္းျဖစ္ေစ ၎တိုု႔၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳထားေသာ ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းအတြင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည္ ့ေဒသခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
အထူး အေလးထားသံုုးသပ္သင့္ေပသည္၊ ထိုု႔ျပင္  

• လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ အျခားေသာ ျပင္းထန္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တလြဲအသံုုးခ်မႈမ်ား 
အတြက္ တာ၀န္ယူမႈအား ေသခ်ာေစရေပမည္။ လံုုေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အား ေတြ႕ ရိွရခ်ိန္တြင္ အမိန္႔အရ 
ေဆာင္ရြက္မႈအပါအ၀င္ ျပစ္မႈအတြက္တာ၀န္ရိွသည္ဟုု က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္စြာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွသူအား ေသဒဏ္မဟုုတ္သည့္ 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 10 

ႏုုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မီကိုုက္ညီမႈရိွေသာ ဥပေဒျပစ္ဒဏ္ေပးမႈတစ္ခုုကိုု ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သားေကာင္ ခံစားရသူမ်ား 
ႏွင့္ ၎တိုု႔၏ မိသားစုုမ်ားထံ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေထာက္ပ့ံသင့္သည္။ အကယ္၍ အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း တာ၀န္ယူမႈအား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါခ့ဲလွ်င္ ၎တိုု႔အေနႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား အားလံုုးျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္၊ သိုု႔မွသာ ႏုုိင္ငံတကာ ခုုံသမာဓိအဖြဲ႕မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံျခား တရားေရးမ်ားတိုု႔အားျဖင့္ စုုံစမ္းစစ္ေဆး၊ စြဲခ်က္တင္မႈမ်ားကိုု 
ေဆာင္ရြက္ကာ တာ၀န္ယူမႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အေျခအေနအား ေျဖရွင္းရန္၊ ထိုု႔ျပင္ လူတစ္ေယာက္စီတိုုင္း မိမိတိုု႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုုးႏုုိင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
တစ္ခုုအား ဖန္တီးရန္ အစရိွသည္တိုု႔အတြက္ငွာ သိသာထင္ရွားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား လိုုအပ္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာသည္ 
ႏုုိင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀ုုိင္း၏ ပ့ံပုုိးေထာက္ပံ့မႈအား လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါေသာ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ 
တြဲဖက္ပါတနာမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားတိုု႔မွ လွဴဒါန္းမႈသည္ ခြဲျခားမႈမရိွ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းအားလံုုးသိုု႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အေလးထား၊ ကာကြယ္မႈ ျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ လိုုအပ္ေပမည္။  

သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ငွာ ႏုုိင္ငံတကာ အသိုုင္းအ၀ုုိင္း၏ 
အကူအညီအား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ -  

• ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ႏုုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား၊ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံမ်ား တိုု႔သည္ 
ရွင္းလင္းစြာပင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား၊ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္မႈမ်ားမရိွေၾကာင္း တန္းတူညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းမ်ားအားလံုုးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားတိုု႔သည္ တိုုက္ရုုိက္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ သြယ၀ုုိ္က္၍ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဖယ္ခ်န္မႈမ်ား 
အား ပ့ံပုုိး၊ အျမစ္တြယ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မွ်တ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။  

• ျမန္မာဘက္မွ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ စြဲဆိုုခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံ၊ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ျဖစ္ေစ၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ တရားေရး 
လက္ေအာက္တြင္ အဆိုုပါ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စြဲဆိုုခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစ၍ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားတိုု႔အတြက္ တာ၀န္ယူမႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရေပမည္။ 

ဆက္လက္ျပီး အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ UN အား - 

• ျမန္မာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ UN စီမံလည္ပတ္မႈမ်ား အားလံုုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား လံုုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္ အတိုုင္းအတာအထိ 
ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္၊ ထိုု႔ေနာက ္လူ႔အခြင့္အေရးအား ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုအား စီမံလည္ပတ္ရန္ 
အတြက္ အလံုုးစုုံပါ၀င္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုုအား ေရးဆြရဲန္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေသးစိတ္ 
အခ်ိန္မ်ဥ္းလိုုင္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ညႊန္ျပကိရိယာမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္၊ တံုု႔ျပန္ရန္အတြက္ငွာ ဒီဇုုိင္းေရးဆြဲထားေသာ အေစာပုုိင္းအေျခအေန သတိေပးခ်က္ ယႏၱရားတစ္ခုု 
အစရိွသည္တိုု႔ ပါ၀င္သင့္ေပသည္။ 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 11 

အသုုံးျပဳမႈနည္းလမ္း 

အစီရင္ခံစာအတြက္ သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈအား 2015 ခုနွစ္၊ ႏုုိ၀င္ဘာလမွ 2017 ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလအၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျပီး၊ ရခုုိင္ 
ျပည္နယ္သိုု႔ ခရီးစဥ္ ေလးၾကိမ္တိုုင္ သြားေရာက္ခ့ဲသည္၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ အခုု 200 ေက်ာ္၊ ဥပေဒထုုတ္ျပန္မႈမ်ားအား ထပ္မံ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ၊ 
ပညာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ စာေပဆိုုင္ရာ၊ ထိုု႔ျပင္ ဓာတ္ပုုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုုမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုုင္သည့္ လူေပါင္း 166 ဦးအား 
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ အမ်ားစုုအား 2015 ခုနွစ္၊ ႏုုိ၀င္ဘာလ ကြင္းဆင္း သုုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ အေတာအတြင္း 
ျပဳလုုပ္ခ့ဲျပီး၊ 2015 ခုနွစ္၊ ေဖဖ၀ါရီ၊ မတ္ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္မူ မိမိကိုုယ္ကိုု ရုုိဟင္ဂ်ာ၊ ရခုုိင္၊ ကမန္၊ ျမရမၼာၾကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျမိဳ တိုုင္းရင္းသားမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ မြတ္စလင္၊ ဗုုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကသူမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး 
ေမးျမန္းမႈ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားအား 2016 ခုနွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ မွ 2017 ခုနွစ္၊ ေမလ 
အေတာအတြင္း ရန္ကုုန္၌ပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခ့ဲျပီး၊ ဤအစီရင္ခံစာအား 
ထုုတ္ေ၀မႈျပဳသည့္အခ်ိန္အထိ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည ္၎တိုု႔ျဖင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးရိွခ့ဲသည္။ လံုုျခံဳေရး 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ႏွင့္ ၀င္ေရာက္သြားလာမႈ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ 15 ခုုအား တယ္လီဖုုန္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ စုုစုုေပါင္း ျမိဳ႕နယ္ 17 ခုုရိွျပီး၊ ၎တိုု႔အား အုုပ္စုုခြဲကာ ခရုုိင္ဟုုသိရိွထားသည့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာ ငါးခုုေအာက္တြင္ အုုပ္စုုဖြဲ႕ 
ထားရိွသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည ္ခရုုိင္သံုုးခုုရိွ ျမိဳ႕နယ္ငါးခုုသိုု႔ သြားေရာကလ္ည္ပတ္ခ့ဲသည္ - 
ေမာင္းေတာခရုုိင္အတြင္းရိွ ေမာင္းေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေျမာက္ဦးခရုုိင္အတြင္းရိွ ေက်ာက္ေတာ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ 
စစ္ေတြခရုုိင္အတြင္းရိွ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တိုု႔ျဖစ္သည္။ ၎တိုု႔သည္ စုုစုုေပါင္း တည္ေနရာ 38 ေနရာသိုု႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲရာ - ဤတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ 
2012 ခုနွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈအား တိုုက္ရုုိက္ခံစားရျပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ ထိုုသိုု႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားမေတြ႕ ရိွရသည့္ ေက်းရြာ 31 ရြာ၊ 
စစ္ေတြအတြင္းရိွ ေအာင္မဂၤလာ မူစလင္ရပ္ကြက္၊ IDP စခန္း ေလးခုု၊ ထိုု႔ျပင္ စစ္ေတြ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ IDP ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ဆိုုဒ္ေနရာ ႏွစ္ခုုတိုု႔ 
ပါ၀င္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားကိုုမူ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲသည္။ တယ္လီဖုုန္းမွတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈအားျဖင့္ 
ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ ေက်းရြာ သံုုးခုုအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ တည္ေနရာ ငါးခုုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ုစုုေဆာင္းရယူႏုုိင္ခ့ဲသည္။ 
ဤတည္ေနရာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၎ေနရာမ်ား၌ ေနထိုုင္သူ မြတ္စလင္ လဦူးေရ ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းသုုိ႔ ၀င္ေရာက္သြားလာခြင့္အား 
တင္းၾကပ္စြာပင္ ကန္႔သတ္ထားျပီး၊ ေျမာက္ပုုိင္း ေမာင္းေတာႏွင့္ 
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းရိွ ရုုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ား၊ 
စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေအာင္မဂၤလာ မြတ္စလင္နယ္ေျမ၊ ႏွင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ 
အျခားေသာ မြတ္စလင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေနအိမ္ျဖစ္ေသာ IDP စခန္းမ်ား 
အစရိွသည္တုုိ႔သုုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ 
ႏုုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္ လုုိအပ္ေပသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ ၎၏ 
သုုေတသနေဆာင္ရြက္သူမ်ား ဤေဒသမ်ားသုုိ႔ သြားေရာက္ႏုုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲေသာ ရခုုိင္ျပည္နယ္အစုုိးရထံသုုိ႔ ထပ္မံ၍ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလုုိပါသည္။ 

    စစ္ေတြ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးသည္၊ 
ႏုုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာ (ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားဟုု ေခၚသည္) 
ဧရိယာမ်ားအား သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္လုုိအပ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ 2016 မတ္လ။ ©Amnesty International 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 12 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ သုုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လက္ရွိ 
ႏွင့္ ယခင္က လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စစ္ေတြရွိ ျပည္နယ္အေထြေထြေဆးရံုုမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရိုုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ရခိုုင္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ UN ႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGO) မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ သက္ဆုုိင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားတုုိ႔ျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံခဲ့သည္။ 

သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ထုုိ႔ျပင ္၎တုုိ႔ထံမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သုုိ႔ အသုုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အစရွိသည္တုုိ႔ကုုိ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုုိသူမ်ားအားလုုံးထံသုုိ႔ အသိေပးထားခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ မစတငမ္ီတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုုိသူတစ္ဦးစီထံမွ 
ႏႈတ္ျဖင့္ခံ၀န္သေဘာတူညီခ်က္အား ရယူခဲ့ျပီး၊ အင္တာဗ်ဴးအဆုုံးတြင္လည္း ထပ္မံ၍ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုုိသူမ်ားအား 
၎တုုိ႔၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မည္သည္ ့မက္လုုံးမ်ားကုုိမွ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။  

ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား သုုေတသနေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြန္စြာပင္ အခက္အခစဲိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားျပားေပသည္၊ အထူးသျဖင့္ 
ျပည္နယ္ လုုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုုိသူမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းထံသုုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေသာ္ျငား အကယ္၍ ၎တုုိ႔မွ အဖြဲ႕အစည္းထံသုုိ႔ 
ေဖာ္ထုုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေတြ႕ ရွိလွ်င္ အစိုုးရအာဏာပိုုင္မ်ားထံမွ အျငွိဳးထားခံရမည္ကုုိ စိုုးရိမ္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ 
မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ စြဲျမလုုိဲက္နာေသာ အမ်ိဳးသားေရးအုုပ္စုုမ်ားထံမွ ၾကိဳဆုုိလက္ခံျခင္းမရွိမႈ ႏွင့္ အျငိွိဳးထားခံရႏိုုင္ေျခမ်ားသည္လည္း ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိ 
မူစလင္ အသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ်ား၏ အခက္အခအဲား သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈကုုိ ပိုုမိုု ခက္ခေဲစခဲ့သည္။ ဤအႏၱရာယ္အေျခအေနမ်ားအား ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
မူစလင္ အသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ်ားသာလွ်င္မက အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရးအုုပ္စုုမ်ားပါ ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ အမႈကိစၥရပ္အမ်ားစုုတြင္ 
အမည္၀ွက္မ်ားအား အသုုံးျပဳထားျပီး၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုုိသူမ်ား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုုတ္ႏိုုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ လုုံျခံဳေရးအတြက္ငွာ 
ခ်နလွ္ပ္ထားရသည္။  

ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္လည္း အကယ္၍ ၎တုုိ႔မွ 
ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့လွ်င္ အစိုုးရ သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားေရးအုုပ္စုု၀င္မ်ားထံမွ ရန္ျငွိဳးထားခံရမည္ကုုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကလ်က္ရွိသည္။ သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ အေတာအတြင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ေတြ႕ဆုုံခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ားစုုသည္ ၎တုုိ႔အား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ႏိုုင္ငံအတြင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံရသည္ကုုိပင္လွ်င္ စိုုးရိမ္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့သည္၊ ၎တုုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ား အႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ကုုိ သုုိ႔မွမဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဆက္လက္ျပီး အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံခြင့္ေပးကာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုုိင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုုိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းသည္ အႏၱရာယ္အခက္အခမဲ်ားၾကားမွ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အေပၚ ယုုံၾကည္ျပီး မိမိတုုိ႔၏အေၾကာင္းအား မွ်ေ၀ေပးခဲ့သည ္
ခံစားရသူသားေကာင္မ်ား၊ ၎တုုိ႔၏ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားတုုိ႔အား နက္ရိႈင္းစြာ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုုိပါသည္။  

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာအာဏာပိုုင္မ်ားျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ညွိႏိႈင္းပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ခဲ့သည္၊ 
2017 ခုနွစ္၊ ဇူလုုိင္လ မွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အစိုုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုုံကာ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕အေပၚ ၎တုုိ႔၏ 
ထည့္သြင္းတုုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ရရွိရန္အတြက္ငွာ ေနျပည္ေတာ္သုုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း လူမႈဖူလုုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတုုိ႔ထံမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုုံခဲ့ကာ ဤေတြ႕ဆုုံမႈမ်ားအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေနေပသည္။ 2017 ခုနွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ အဖြဲ႕အစည္းသည ္ႏိုုင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံခဲ့ကာ ကြ်ႏုု္ပ္တုုိ႔၏ 
ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအခ်ိဳ႕ကုုိ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ 
ဤအစီရင္ခံစာအား မထုုတ္ျပန္မီ တစ္ပတ္ၾကိဳတင္ျပီး ႏိုုင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံထံသုုိ႔လည္း မိတၳဴတစ္ေစာင္အား ၾကိဳတင္ေပးပိုု႔ခဲ့သည္။ 1 

ကြင္းဆင္းသုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈအျပင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒထုုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းရွိ အာဏာပုုိင္မ်ားမွ ထုုတ္ျပန္ေသာ ေဒသခံ အမိန္႔ထုုတ္ျပန္ခ်က္ 16 ခ်က္ (ေနာက္ဆုုံး အမိန္႔ထုုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္မွာ 2017 ခုနွစ္၊ 
ၾသဂုုတ္လအတြင္းျဖစ္သည္) အပါအ၀င္ အျခားေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိလည္း ေလ့လာသုုံးသပ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ UN ေအဂ်င္စီမ်ား၊ 
ႏုုိင္ငံအလုုိက္ ႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအုုပ္စုုမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာတုုိ႔ထံမွ 
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုုိလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဓာတ္ပံုုႏွင့္ 
ဗီဒီယုုိအေထာက္အထားမ်ားအားလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ျပီး၊ ၎တုုိ႔အားလုုံးအား ဖိုုင္တြဲအတြင္း ထားရွိထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

ေ၀ါဟာရအသုုံးအႏႈန္းႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ရိုုဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလုုံး အသုုံးအႏႈန္းသည္ လြန္စြာ ဆတ္ဆတ္အထိမခံေသာ အသုုံးအႏႈန္းတစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ ႏိုုင္ငံေရးအရ လြန္စြာ 
သက္ေရာက္မႈျပင္းသည္။ အႏိုုင္ရအစိုုးရမ်ားသာမက ႏိုုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ၎ေ၀ါဟာရအား အသုုံးျပဳရန္ျငင္းဆန္ၾကျပီး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 
အဆုုိပါ လူမ်ိဳးအုုပ္စုုမရွိေၾကာင္း အခိုုင္အမာေျပာဆုုိၾကသည္။ ၎အစား ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား “ဘဂၤါလီမ်ား” ဟူ၍ ရည္ညႊန္းသုုံးစြဲသည္၊ ဆုုိလုုိသည္မွာ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္မွ 
ေရြ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူမ်ားအျဖစ္ ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ “ကုုလား”2 ဟူသည့္ မႏွစ္ျမိဳ႕ ဖြယ္ အသုုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသုုံးစြဲၾကသည္။ NLD 
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုုးရသည္ ၂၀၁၆ မတ္လ၌ အာဏာရရွိလာျပီးေနာက္ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ သံအမတ္မ်ားအား ရိုုဟင္ဂ်ာဟူသည့္ စကားလုုံး အသုုံးျပဳမႈကုုိ 
“ေရွာင္ၾကဥ္” ဖိုု႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့ျပီး၊ ၎အစား “ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထုုိင္သည့္ မြတ္စလင္မ်ား”3 ဟူ၍ သုုံးစြဲရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့သည္။  

 
1 TG ASA 16/2017.036  
2မႏွစ္ျမိဳ႕ ဖြယ္အသုုံးအႏႈန္းတစ္ခုု။ မူစလင္မ်ား၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေတာင္အာရွမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အျခားေသာ အႏြယ္မ်ားအား ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေခၚဆုုိသည့္ 
သကၠရဘာသာစကားျဖင့္ “အမည္း” ဟူသည့္ အဓိပၺါယ္သက္ေရာက္ေသာ စကားလုုံးမွ ဆင္းသက္လာသည္။ 
3Richard C. Paddock ၊ ‘Aung San Suu Kyi Asks U.S. Not to Refer to ‘Rohingya’’ (ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ U.S အား “ရုုိဟင္ဂ်ာ” ဟူသည့္ အသုုံးအႏႈန္း ေခၚဆုုိရည္ညႊန္းျခင္း 
မျပဳရန္ ေတာင္းဆုုိ’ ) ၊The New York Times ၊ ေမလ ၆ရက္၊ ၂၀၁၆ ။ www.nytimes.com/2016/05/07/world/asia/myanmar-rohingya-aung-san-suu-kyi.html 

 

 



 

“အမုုိးမရိွ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈစနစ္ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ 13 

 

အဆိုုပါေတာင္းဆိုုမႈေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုုင္ခ့ဲရသည္။ စင္စစ္ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ အစုုိးရ အရာရိွမ်ားအားလည္း ဘဂၤါလီဟူသည့္ 
အသံုုးအႏႈန္း သံုုးစြဲျခင္းကိုု တားျမစ္ခဲ့ေသာ္ျငား အဆိုုပါေတာင္းဆိုုခ်က္အား လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။4 

ဤဆတ္ဆတ္အထိမခံမႈအေျခအေနမ်ားအား သိရိွထားေသာ္ျငား အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္မူ ႏုုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတြင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည္အရ လူတိုုင္းထံ၌ မိမိမည္သူမည၀္ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုုတ္ခြင့္ရိွသည့္ 
အခြင့္အေရးကိုု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။5 အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖဆိုုသူမ်ားအားလံုုးအား ၎တိုု႔၏ တိုုင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရးအား မည္သိုု႔ေဖာ္ျပလိုုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ့ဲရာ၊ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ၎တိုု႔အား 
၎တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး အသံုုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာလွ်င္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တည္ေနရာမ်ားအား အဖြဲ႕အစည္း၊ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အသီးသီး ရည္ညႊန္းေခၚဆိုုၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ “ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္း” သည္ ေမာင္းေတာခရုုိင္ အစုုိးရလက္ေအာက္ အတူတကြတည္ရိွေနသည့္ ေမာင္းေတာႏွင့္ 
ဘူးသီေတာင္ ေျမာက္ပုုိင္း ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုုအား ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအဓိကေနထိုုင္သည့္ 
ေနအိမ္ျဖစ္ျပီး ခန္႔မွန္းေျခ ရုုိဟင္ဂ်ာ တစ္သန္းခန္႔ ရိွသည္။ “ရခုုိင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုုိင္း” မွာမူ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအား 
ရည္ညႊန္းေခၚဆိုုျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေတြသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အလယ္ပုုိင္း၏ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုျဖစ္ေသာ္ျငား ဤအစီရင္ခံစာ ရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ားအရ ၎အား 
စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ဟူ၍သာ ေခၚဆိုုသံုုးႏႈန္းေပမည္၊ ထိုု႔ျပင္ ၎ေဒသအတြင္းရိွ တည္ေနရာမ်ားအားလည္း စစ္ေတြျမိဳ႕ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
ေဘးပတ္လည္ေက်းရြာမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း သိုု႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈစခန္းမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုုသတ္မွတ္ေပမည္။  

ယခင္က ထြက္ဆိုုထားသည့္အတိုုင္းပင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္အား ခရုုိင္ငါးခုုအျဖစ္ ပုုိင္းျခားထားျပီး၊ ၎တိုု႔တစ္ခုုစီတြင္ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္သည္။ 
ျမိဳ႕နယ္မ်ားအား ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာစုုမ်ားတိုု႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး၊ ျမိဳ႕မ်ားအားလည္း အုုပ္စုု ႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္သိုု႔ ဆကလ္က္ ပုုိင္းျခားႏုုိင္သည္။ 
ေက်းရြာစုုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရြာငယ္ဇနပုုဒ္မ်ားတိုု႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုုစီတြင္ အဓိကျမိဳ႕သည္ 
ျမိဳ႕နယ္၏ အမည္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္၊ သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ရိွ ေမာင္းေတာျမိဳ႕ဟုု သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕စီသည္ ျမိဳ႕နယ္၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဗဟိုုျဖစ္သည္၊ ထိုု႔ျပင္ ျပည္နယ္အဖြ႕ဲအစည္းအမ်ားစုု ႏွင့္ ရုုံးခန္းမ်ား စုုေ၀းတည္ရိွရာလည္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ 
ေဒသခံစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ျမိဳ႕နယ္ ရဲဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ လ၀ူင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုုံးခန္း၊ ေဆးရုုံမ်ား ႏွင့္ တရားရုုံးမ်ားတိုု႔၏ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုုံအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကသဲည့္ 
GAD သည္လည္း အပါအ၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာစုု၊ အုုပ္စုု ႏွင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုုစီအား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သူ (ေက်းရြာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အုုပ္စုု စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သူ 
သိုု႔မဟုုတ္ ရပ္ကြက္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သူ) မွ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကျဲပီး၊ ၎သည္ တရား၀င္အစုုိးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎တိုု႔၏ ရာထူးအတိုုင္းပင္ ၎တိုု႔သည္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ေက်းရြာစုု၊ အုုပ္စုု သိုု႔မဟုုတ္ ရပ္ကြက္အတြက္ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆံုုးမႈ မွတ္တမ္းသြင္းျခင္းပါအပါအ၀င္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရိွေပသည္။ 
သီးသန္႔ ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ရြာငယ္ဇနပုုဒ္မ်ားအား ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တရား၀င္မဟုုတ္ေသာ္ျငား စီမံကြပ္ကလဲ်က္ရိွသည္။6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Lun Min Maung ၊ ‘State counsellor urges avoidance of words ‘Rohingya’ and ‘Bengali’’ (ႏုုိင္ငံေတာ္အၾကံေပးမွ ‘ရုုိဟင္ဂ်ာ’ ႏွင့္ ‘ဘဂၤါလီ’ ဟူသည့္ စကားလုုံး 
အသုုံးအႏႈန္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္တုုိက္တြန္း) ၊ The Myanmar Times ၊ ေမလ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ ။ www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/20438-state-
counsellor-urges-avoidance-of-words-rohingya-and-bengali.html 
5ေသတၱာကြက္အား ၾကည့္ရႈပါ - အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ မိမိကုုိယ္ကုုိေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ခြင့္။  
6အေထြေထြ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (GAD) မွ ျမန္မာအား ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေက်းရြာအဆင့္သုုိ႔ မည္သုုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ခ့ဲပုုံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Kyi Pyar Chit Saw ႏွင့္ Matthew Arnold ၊ Administering the State in Myanmar (ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္အား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း) ၊ Asia 

Foundation ၊ ေအာက္တုုိဘာလ ၂၀၁၄ ၊ asiafoundation.org/resources/pdfs/GADEnglish.pdf အား ၾကည့္ရႈပါ။ 
 



 

ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔ထံ ဆက္သြယ္ရန ္ စကားအျပန္အလွန္ေျပာဆုုိမႈတြင္ ပါ၀င္ရန ္
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+44 (0)20 7413 5500 
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@Amnesty 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အတြက္ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုု 
ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထံသုုိ႔ 
တရားမမွ်တမႈျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ၎သည္ 
အဆုုိပါကိစၥရပ္အား ကြ် ႏုု္ပ္တုုိ႔အားလုုံးျဖင့္ 
သက္ဆုုိင္ေစသည္။ 
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“အမုုိးမရိွလဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း” 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္ 

 
2017 ခုနွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ကတည္းကစတင္ျပီး ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္ရိွေသာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ 
တိုုင္းျပည္ကိုုယ္တိုုင္မွ က်င့္သံုုးေနသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖိစီးႏိွပ္စက္မႈမ်ားအေပၚ ေနာက္ခံအေျချပဳ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရိွ ၎တိုု႔၏ 
ဘ၀ေနထိုုင္မႈမ်ားသည္ ရႈေထာင္ေပါင္းစုုံမွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားခံရေသာ ဘ၀ ျဖစ္ျပီး၊ ၎တိုု႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား – လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ 
လံုုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္း၊ အစားအေသာက္မ်ား ရရိွခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ၊ သိျမင္လက္ခံ၊ ယံုုၾကည္ကိုုးကြယ္ခြင့္၊ ထိုု႔ျပင္ 
အမ်ားျပည္သူလူထုုႏွင့္အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အစရိွသည္တိုု႔ – သည ္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလ်က္ ရိွသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ မွ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ ရိွခ့ဲသည္မွာ မြတ္စလင္ အသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအား သီးသန္႔ခြဲထုုတ္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ 
စနစ္တစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဤအေရးကိစၥကိုု ၾကည့္မည္ဆိုုလွ်င္ ၎တုုိ႔၏ မ်ိဳးႏြယ္ (သိုု႔မဟုုတ္ တိုုင္းရင္းသား) အေထာက္အ ထားအေပၚ အေျခခံျပီး အရပ္သားလူထုုအေပၚ 
စနစ္တက် အကြက္ဆင္ တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ ျပင္းထန္ဆိုုးရြားလြန္းလွသျဖင့္ ဤသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာဥပေဒလက္ေအာက္ရိွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည္ ့ျပစ္မႈ၊ 
လမူ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္အျဖစ္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ႏုုိင္ေပသည္။ 

ဤအေျခအေနအား ဆက္လက္ တည္ရိွေနခြင့္ မျပဳသင့္ေပ။ ဤသည္မွာ လက္မခံႏုုိင္ေသာ၊ တရားမ၀င္ေသာ၊ သင့္ေတာ္မႈမရိွေသာ အေျခအေနတစ္ခုု ျဖစ္သည္။ အစုုိးရ ႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲႏွင့္ ဤအက်ဥ္းအက်ပ္ အေျခအေနအား ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏုုိင္ေပ။ ဤသည္အား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ပါလွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူသားမ်ား၏ နစ္နာခံစားရမႈ၊ ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအား ပုုိမုုိဆုုိးရြားေစမႈတုုိ႔ကုုိသာလွ်င္ ဆက္လက္ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
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