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Fortify Rights

  သ ္
လူအခြင္အေရးလပ္႐ွားမ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ တိက်ခိုင္မာစြာ အကာအကြ ္ေပးျခင္း၊ 

လူအခြင္အေရးကို ကာကြ ္ေစာင္ေ႐ွာက္ျခင္းတိုကို ေဆာင္ရြက္ေသာ
သီးျခားလြတ္လပ္သ ္ အဖြဲအစ ္းတစ္ခုျဖစ္သ ္

က်ႏ္ုပ္တိုသ ္ လူအခြင္အေရးကာကြ ္သူမ်ားကို န ္းပ ာအေ ာက္အကူေပးျခင္း၊
သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေစာင္က ္ ေလလာျခင္းႏွင္ မဟာ ် ဟာေျမာက္စြာ အေရးဆိုျခင္းတိုကို 

ေဆာင္ရြက္ကသ ္  က်ႏ္ုပ္တိုအေနျဖင္ လူအခြင္အေရး တက္ကြလပ္႐ွားသူမ်ားႏွင္ ေဒသတြင္းအဆင္၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင္ အသီးသီးတြင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးဆိုရန္ 

စုဖြဲေဆာင္ရြက္ေနစ ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လူအခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
ေဖာ္ ုတ္ျခင္းျဖင္

လူအခြင္အေရးလပ္႐ွားမ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ရ ္ရြ ္သ ္

www.fortifyrights.org
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၄

အေကာင္းအရာ
  

အႏွစ္ခ် ပ္ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို အ ိကက်ေသာအကံျပခ်က္မ်ား 
 ေလလာန ္းစံနစ္

  ၁  ေနာက္ခံအေျခအေန
     မူဆလင္မ်ားအေပၚဆန္က်င္ အကမ္းဖက္မ (၂၀၁၂ခုႏွစ္ မွ ခုကာလအ ိ)
     ႏိုင္ငံေတာ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင္ အစိုးရအေနျဖင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူ းေရ 
      အလြန္အမင္းတိုးပြားလာသ ္ဟု ျမင္ျခင္း

  ၂  ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ ဖိႏိွပ္၊ကန္သတ္မမ်ားေသာ မူဝါဒမ်ား
     ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒ
     ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒအတြက္ အစိုးရ  အေ ာက္အကူျပမ
     ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူ  အက်ိ းသက္ေရာက္မမ်ား
     သားဖြားမ ိန္းခ် ပ္ျခင္းကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစသ ္ မူဝါဒ 
     လက္ ပ္ ိမ္းျမားမအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင္
      ကို ္ေရးကို ္တာ ပတ္သက္ဆက္ႏြ ္မမ်ားကို ကန္သတ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာမူဝါဒ
     လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင္အေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒ
     ခြဲျခားဆက္ဆံမွုရွိေသာ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မအတြက္ အစိုးရ  အေကာင္းျပခ်က္

  က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေစာင္က ္ျခင္း ႏွင္ ပ္ျဖ ္ တရားဝင္ မူဝါဒ လမ္း န္ခ်က္ 
     လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မွ မွတ္တမ္း ိန္းသိမ္းျခင္း 
     ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ ဖိႏိွပ္၊ကန္သတ္မမ်ားေသာ
      မူဝါဒမ်ား  အေနအ ား 
     ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ မတရားဖိႏွိပ္မႏွင္ မတ ္ငိမ္မအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ  တုန္ျပန္မ
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Policies of  Persecution

 ပေဒမူေ ာင္ႏွင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလလာျခင္း
     ရာ ဝတ္မေျမာက္ေသာလုပ္ရပ္ (ခြဲျခားဖိႏွိပ္မ)
     ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႏွင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္
     က်န္းမာေရးအခြင္အေရးႏွင္ သားဖြားခြင္အခြင္အေရး
     က်န္းမာေရး အခြင္အေရး  (ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမ)
     လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္
     မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ အခြင္အေရး
     အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္
     ျမန္မာအစိုးရသို အ ိက အကံျပခ်က္မ်ား
     ႏိုင္ငံသားမဲမ အေျခအေနကို ကိတင္ကာကြ ္ျခင္း
     ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ းေရသန္းေကာင္စာရင္း
     ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး စံနစ္ျဖင္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
     ျစိုးရိမ္ကေသာ အစိုးရမ်ားႏွင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသိုု
     ကုလသမဂ အဖြဲအစ ္းမ်ားႏွင္ အလ႐ွင္အသိုက္အဝန္းသို
     ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင္အေရးအ ူးကို ္စားလွ ္သို

၄  အကံျပခ်က္မ်ား 
     ေနာက္ဆက္တြဲ ၁  ေဒသႏရအမိန္၊ 
      ၂၀၀ ၊ ခင္အမိန္မ်ားႏွင္ ေနာက္ ပ္ျဖ ္စြက္ခ်က္မ်ား ျဖန္ေဝျခင္း
     ေနာက္ဆက္တြဲ ၂  ေဒသႏရအမိန္၊ ၁  
     ေနာက္ဆက္တြဲ  ေဒသႏရအမိန္၊ ၁ ၂၀၀   ေနာက္ဆက္တြဲ 

၄  ေဒသႏရအမိန္မ်ားတြင္ 
      ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္မ်ား  ကန္သတ္ခ်က္မ်ား၊    
     လမ္း န္ခ်က္မ်ားႏွင္ အမိန္အာ ာတ ္ေစသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
     ေရွာင္ဝာခင္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္း
     ဂါလီလူမ် ိးမ်ား လက္ ပ္ခြင္ေလွ်ာက္ ားလ်င္ လုိအပ္မ အ္ခ်ကမ္်ား
     ေနာက္ဆက္တြဲ    မွ သမတ းသိန္းစိန္ ံ ေပးပိုေသာ စာႏွင္ ေမးခြန္းမ်ား    
      အသိအမွတ္ျပမမ်ား 
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ခ်င္းျပ ္န ္

မေကြးတိုင္းေဒသကီး

ပဲခူးတုိင္း
ေဒသကီး

တိုင္းေဒသကီး
ရာဝတီ

ေမာင္းေတာျမိ န ္

ရေသေတာင္ျမိ န ္

စစ္ေတြျမိ န ္

ူးသီးေတာင္ျမိ န ္

ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမပုံ
(ျမန္မာနုိင္ငံ)

ဂလားေဒ႐ွ္
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အိႏိ
တရုတ္

လာအို

ိုင္းရခိုင္ျပ ္န ္

ျမန္မာျပ ္ေျမပုံ





ုဒ ာသာဝင္ ုန္းေတာ္ ကီးမ်ားမွ မူဆလင္ဆန္က်င္ေရး လူ ုစုေဝးပြဲက်င္းပကျခင္း ( ပီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္၊ 
ျမန္မာ)  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မူဆလင္ကိုဆန္က်င္ေသာ ုဒ ာသာအမ်ိ းသားေရးဝါဒ ဒီေရပမာ ျမင္တက္ လာမေကာင္ 
မူဆလင္တို လူအခြင္အေရးမွာ အႏရာ ္ျပ ျခင္းခံရသ ္  ုန္းေတာ္ ကီးမ်ားမွ ရခိုင္ျပ ္န ္ အတြင္း႐ိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိကသ ္  ( ၂၀၁ ၊ ႐ုိင္ န္႐ိုကို)
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၁ဝ

အႏွစ္ခ် ပ္
  

  မွ ရ႐ိွ ားေသာ ေပါက္ကားလာသ  ္တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသ  ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပ န္  ္အတြင္း႐ိွ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ား  အေျခခံလြတ္လပ္မမ်ားအေပၚ က် က္် ျ္ပန္ျပန္ ကန္သတ္ျခင္းမ်ား ျပ ာန္းရန္ အတြက္ 
အတိအလင္းျပဆုိ ားေသာ အစုိးရမူဝါဒမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္သ ္  ခင္ မ သ္ အ္ခါမွ တ္ုေဝျခင္း မျပခဲေသာ 
အမိန္မ်ား၊ လမ္း န္ခ်က္မ်ားအရ အႏွစ္ခ်ပ္ဆုိရေသာ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုေန ိင္ုကေသာ ရခုိင္ျပ န္  ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာလူ းေရကုိ န္ိးခ်ပ္ရန္အတြက္ ကန္သတ္ခြျဲခားေသာမူဝါဒမ်ား မတရားဖိႏိွပ္  အမိန္အာ ာ တ ေ္စေသာ 
န း္လမ္းမ်ားကုိ သိသာစြာပံုေဖာ္ခဲကသ ္  အစီအရင္ခံစာတြင္ တရားဝင္ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားမွ အက်ိးဆက္အေနႏွင္ 
ေပၚ ြက္လာေသာ ကာလတာ႐ွ  ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူအခြင္အေရးခ်ိးေဖာက္မွမ်ားႏွင္ ဖိႏိွပ္မေကာင္ လူသားမ်ိးႏြ  ္
အေပၚက် းလြန္သ  ္ရာ ဝတ္မအဆင္အ  ိျမင္တက္လာႏုိင္ပံုကုိ သက္ေသအေ ာက္အ ားျဖင္ တင္ျပ ားပါသ ္

  မွ ရ႐ိွ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေရေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ လက္ ပ္ မ္ိးျမားျခင္း၊ ကေလး ေမြးဖြားျခင္း၊ 
အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဝတ္ျပရန္အေဆာက္အ  တ ေ္ဆာက္ျခင္းႏွင္ အျခားေသာ ေနစ လူ္ေနမွ ဝႏွင္ ဆုိင္ေသာ 
အရာမ်ားအေပၚ ကန္သက္ခ်က္မ်ားအား ျပ စံု္စြာ ေဖာ္ျပ ားသ ္  လ်ွိ ဝွက္အေရး ေူဆာင္ရြက္မ လမ္း န္မ်ားက 
လံုျခေံရးတပ္ဖြဝဲင္မ်ားအား လူ းေရ န္ိးခ် ပ္မအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အ ေ္ဖာ္ရာတြင္ ဖိႏိွပ္ေသာ 
န း္လမ္းမ်ားကုိ သံုးစြရဲန္ အားေပးရာေရာက္သ ္  အစီရင္ခံစာတြင္ ျပဆုိ ားေသာ အေ ာက္အ ားမ်ားမွ 

န္းဆုိသ မွ္ာ ိမူုဝါဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ အေကာင္အ ေ္ဖာ္ျခင္းျပရာတြင္ ရခုိင္ျပ န္ အ္စုိးရႏွင္ ဟုိအစုိးရတုိ  
ပါဝင္ပက္သက္မ႐ိွျခင္း ျဖစ္သ ္

ႏွစ္ေပါင္း ၀နီးပါးမ်ွ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ လူ သု  ္ စစ္အုပ္ခ်ပ္ေရး  ဖိႏိွပ္မေအာက္တြင္ ႐ုန္းကန္ခဲရသ ္  ိအုျပင္ 
ရခုိင္ ဒု ာသာဝင္မ်ားႏွင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအကား လူမ်ိးေရး၊ ာသာေရး တင္းမာမွမ်ားမွာ မ်ိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ အ  ိ
႐ိွေနကသ ္  ရခုိင္မ်ားက မူဆလင္လူ ု  ခိမ္းေျခာက္မႏွင္ ဟုိအစုိးရ ဖိႏိွပ္မကုိ ခံစားကရသ ဟု္ ေျပာဆုိ ကသ ္  

ိအုျပင္ သူတုိအေနျဖင္ ိးုစ ေ္ ာင္ဆက္ ကုိ မ္င္းကုိ ခ္်င္းျဖင္ ေနသ ရ္ခုိင္ျပ အ္ျဖစ္ သိမွတ္ ား ပီး 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိေမာင္း တ္ုရန္ ရ ရ္ြ ရ္င္း႐ိွေနကသ ္  တင္းမာမမ်ားသ  ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ  ရခုိင္ျပ န္  ္ အတြင္း 
တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူ ႏွုင္ အျခားမူဆလင္အသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ ားသ  ္ င္႐ွားေသာ အကမ္းဖက္မမ်ားႏွင္ 
အခ်ိတ္အဆက္မိစြာျဖင္ မီး႐ိ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကုိ ေလာင္စာျဖ ေ္ပးသကဲသုိ ႐ိွသ ္  ဒု ာသာ ဝင္မ်ားႏွင္ မူဆလင္မ်ား 
ေသေက၊ ဒ ရ္ာရကရာတြင္ အခ်ိ ေသာကိစရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခေံရး တပ္ဖြဝဲင္မ်ား အေနျဖင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
အကမ္းဖက္ရာတြင္ပါဝင္ခဲကသ ္  အတုိက္အခုိက္ခံေနကရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ အကာအကြ  ္ေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲကသ ္  ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိးသား၊ အမ်ိသမီးႏွင္ ကေလးင မ္်ား အသတ္ခံခဲရပီး မူဆလင္ 
ရပ္ကြက္မ်ားႏွင္ ေက်းရြာမ်ားအားလံုး ဖိဖ်က္ခံခဲရသ ္

အကမ္းဖက္မေပၚေပါက္ျခင္းေကာင္ ကမာႏွင္ခ်ီ  အာ႐ံုစုိက္ခံရေနစ  ္ အစီရင္ခံစာတြင္ တ္ုေဖာ္ ားေသာ လ်ိွဝွက္စြာ 
ဖိႏိွပ္မမ်ားသ  ္အမ်ား အာ႐ံုစုိက္ျခင္းကုိ ေ႐ွာင္ႏုိင္ခဲသ ္  ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  အတြင္းက်က်ေနစ ္ ဝႏွင္ ရခုိင္ျပ န္  ္
ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ျပင္းစြာမငိမ္သက္  ခုိိက္ခံရလြ ေ္သာအေနတြင္ ဆက္လက္တ ႐ိွ္ေနေစရန္ ျပလုပ္ခဲသ ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအေပၚ မတရားဖိႏိွပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ျခင္း  အစီရင္ခံစာ သ  ္
အ ကိအားျဖင္ အစုိးရအတြင္း႐ိွ စာရြက္စာတမ္း၁၂ခုအေပၚ အေျခတ ္ ား  ုအိ မွဲ ခုသ  ္ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္းရိွ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ ားေသာ တရာဝင္မူဝါဒမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ပ္ေဖာ္ျပ ားသ ္  ရခုိင္ျပ န္  ္ ေဒသႏရအမိန္ 
ေစာင္၊ ေဒသႏရအမိန္မ်ားတြင္ ပ္မံျဖ စ္ြက္ခ်က္ ခုႏွင္ ရခုိင္ျပ န္ ျ္ပင္ပ ေဒသမ်ားတြင္ ေန ိင္ု ကေသာ 

ႏုိင္ငံသားမူဆလင္မ်ားႏွင္ အ းူသက္ဆုိင္ေသာ ျဖ စ္ြက္ ားေသာ အစုိးရစာရြက္စာတမ္း၄ခု တုိပါဝင္သ ္  
အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ိင္ုးႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ ႏုိင္ငံေရးခုိလံခြင္ ေတာင္းခံသူမ်ားႏွင္ ေတြ ဆံု 

ေမးျမန္းမမ်ား၊ ဒုကသ မ္်ားကုိ အကူအ ေီပးေသာ လုပ္သားမ်ား၊ ပ ာ႐ွင္မ်ား၊ သတင္းေ ာက္မ်ား၊ အျခားပုဂိလ္မ်ား ႏွင္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိလ း္ အသံုးျပ ားသ ္



Policies of  Persecution
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  မွ ရ႐ိွ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္ ေစာင္မွာ ၁ ခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း တ္ုေဝသ ္  
ပ္မံျဖ စ္ြက္ခ်က္ ခုမွာ ၂၀၀  ခုႏွစ္ (သုိ) ို က္ေစာေသာကာလအတြင္းတြင္ တ္ုေဝသ ္  စာရြက္စာတမ္း ခုကုိ 
ခုအစီရင္ခံစာ  ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားအေနျဖင္ ပ မ းဆံုး တ္ုေဝသ ္  အစီရင္ခံစာအတြက္ ျဖ စ္ြက္ ားေသာ 

အစုိးရ႐ံုးအတြင္းစာရြက္စာတမ္း၄ခု မွာ ၂၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လအေတာအတြင္း တ္ုေဝသ ္  ၄င္းတုိကုိ ေနရာတြင္ 
လံုျခေံရးအေကာင္းေကာင္ ဆက္လက္  ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပေပ

အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ွင္းျပ ားေသာမူဝါဒမ်ား  ဆုိးက် ိ းသက္ေရာက္ခ်က္မ်ားကုိ ကုလသမဂ အ းူကုိ စ္ားလွ မ္်ားႏွင္ 
႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲအစ ္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီ ာမ်ားႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ္တိုင္ ဆ ္စုႏွစ္မ်ားႏွင္ခ်ီ  
မွတ္တမ္းျပစုခဲကသ ္  သုိေသာ္ အမွန္တက  ္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေရးသား တ္ုေ၀ျခင္းမျပခဲေပ

* * *

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ကတ း္က လူအခြင္အေရး ပေဒကုိ ခ်ိးေဖာက္မျဖစ္သ  ္႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ တင္းကပ္သ  ္
ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာ ေမြးဖြားခြင္မူကုိ ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္း႐ိွ ေမာင္းေတာမိ န  ္ ႏွင္ းူသီးေတာင္မိ န တုိ္ တြင္ 
ျပ ာန္းခဲသ ္  ေဒသႏရအမိန္အမွတ္ ၁ ၂၀၀ မွာ ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာ ေမြးဖြားခြင္မူ  အေျခခံကုိ ခ်မွတ္ေပဟန္႐ိွသ ္  
၄င္းမူဝါဒမွာ လက္ ပ္ခြင္ရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင္ အစားအစာႏွင္ေနစရာ အလံုအေလာက္ ရ႐ိွေရးအတြက္ ေမြးဖြားႏန္း 
ကုိ န္ိးခ်ပ္ရန္ ကေလးအေရးအတြက္ကုိ ကန္သတ္ရန္ျဖစ္သ ္  အမိန္က အိမ္ေ ာင္မျပပဲ ကေလး ေူသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
မ်ားကုိလ း္ တားျမစ္ျခင္းျပသ ္  ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူ  အက်ိးဆက္အေနျဖင္ အမ်ိးသမီးမ်ားအေနျဖင္ 
တရားမဝင္ေသာ၊ စိတ္မခ်ရေသာ န း္မ်ားျဖင္ ကုိ ဝ္န္ဖ်က္ချ်ခင္းမ်ားျပရသျဖင္ ဆုိးရြားေသာ က်န္းမာေရးအက်ိးဆက္မ်ား 
ႏွင္ ေသဆံုးကရသ အ္  ိ ျဖစ္ကရသ ္  တားျမစ္ခ်က္မ်ားသ  ္ လက္ ပ္ မ္ိးျမားခြင္ႏွင္ မိသားစုတစ္ခု ေူ ာင္ 
ခြင္ကုိ ခ်ိးေဖာက္ရာေရာက္သ ္  ိုအ္ျပင္ တရားဝင္ သေ ာတူ  ီခ်က္မ်ားကုိ အေျချပ ားေသာ ပေဒႏွင္ ႏုိင္ငံတကာ 
ေလ ုးံတမ္း ပေဒမ်ားမွ အကာအကြ ေ္ပး ားေသာ အျခားေသာအခြင္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိးေဖာက္ရာေရာက္သ ္

  မွ ရ႐ိွ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုတြင္ လူ းေရ န္ိးခ်ပ္မွမူဝါဒမ်ားအရ အေရး ေူဆာင္ရြက္ပံု 
န း္လမ္းမ်ားတြင္ အရာ႐ိွမ်ားအား န္ကား ားသ မွ္ာ အက ္  အိမ္ေ ာင္စု ား ႐ိွဲ တစ္ေ ာက္ေ ာက္ကုိ 
အစား ိးု သ္ြင္း ားသ ဟု္ သံသ ႐ိွပါက အမ်ိးသမီးမ်ား ေမြးမိခင္ ဟုတ္၊မဟုတ္ အတ ျ္ပရန္ႏွင္ မိသားစုဝင္ 
တုိင္းတြင္ ကေလး းေရ တိက်စြာမွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိးသမီးမ်ားကုိ စစ္သားမ်ား ေ႐ွ ေမွာက္တြင္ 
ကေလးႏုိတုိက္ေစရန္ တြန္းအားေပးရမ ဟု္ ႐ွင္းျပ ားသ ္

ရခုိင္ျပ န္  ္ အာ ာပုိင္မ်ားမွ ၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း တ္ုျပန္ေသာ တရားဝင္အမိန္စာမ်ား  အႏွစ္ခ်ပ္ 
သေ ာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခ်မွတ္ ားသ  ္ လက္ ပ္ 

မ္ိးျမားခ်င္းအေပၚတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ကုိက္ ေီနသ ္  လက္ ပ္ မ္ိးျမားခြင္ ေလ်ွာက္ ားသူ ဂါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာ) 
မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ဟု ေခါင္းစ တ္ပ္ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအခ်င္းခ်င္း လက္ ပ္ မ္ိးမ်ား 
မတစ္ခုျပလ်င္ တာဝန္႐ိွသူမ်ား ခြင္ျပခ်က္ရရန္ လုိအပ္ခ်က္ ၁၀ခ်က္ကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ားသ ္  လုပ္ငန္းစ  ္သ  ္
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အ႐ွက္ရေစ၊ ေငြေရးေကးေရးအရခက္ခဲေစသ ္ ိအုျပင္ ႏုိင္ငံသားႏွင္ ႏုိင္ငံေရးအခြင္ အေရးဆုိင္ရာ 
ႏုိင္ငံတကာသေ ာတူစာခ်ပ္ ( ) အပုိဒ္၂ ႏွင္ အျပ ျ္ပ ဆုိ္င္ရာ လူအခြင္အေရး ေက ာစာတမ္း အပုိဒ္၁ တြင္ 
ျပဆုိ ားေသာ လက္ ပ္ မ္ိးျမားခြင္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ ားသ ္  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား အစုအဖြမဲ်ား 
အေနျဖင္ လက္ ပ္ မ္ိးျမားရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ခြင္ျပခ်က္ မလုိအပ္ျခင္း ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ိလုိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ား႐ိွျခင္းက ခြျဲခားဆက္ဆံရာေရာက္သ ္

 မွ ရ႐ိွ ားေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာမကုိ ကန္သတ္မႏွင္ ဆက္စပ္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ပ္ေဖာ္ျပ ားသ ္  ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသ  ္ ခြင္ျပမိန္မပါပဲ မိ န မ္်ားအတြင္း (သုိ) 
မိ န တ္စ္ခုမွ အျခားမိ န တ္စ္ခုသုိ မသြားရပါ  ိအုျပင္ ႐ွား႐ွားပါးပါး အေျခအေနမွသာ ရ႐ိွရန္ခက္ေသာ ျဖ စ္ြက္



Fortify Rights

၁၂

ခြင္ျပမိန္မ်ားႏွင္သာ ရခုိင္ျပ န္  ္ျပင္ပသုိ သြားႏုိင္ပါသ ္  ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား  လြတ္လပ္စြာသြားခြင္အေပၚ ခ်မွတ္ ား ေသာ
ကန္သတ္ခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာ လူအခြင္အေရးႏန္းစံမ်ားႏွင္ ကုိက္ မီမ႐ိွရျခင္းမွာ ိႏုန္းစံမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ 
လံုျခေံရးအတြက္ ကာကြ ေ္စာင္ေ႐ွာက္ေရး၊ လူ တု ္ငိမ္ေရး၊ ျပ သူ္က်န္းမာေရးႏွင္က်င္ဝတ္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင္မ်ားႏွင္ 
အျခား သူတုိ  လြတ္လပ္ခြင္မ်ား  ႏွင္ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ေသာေကာင္ျဖစ္သ ္  လြတ္လပ္စြာသြားခြင္အေပၚ 
ခ်မွတ္ ားေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသ  ္ က်န္းမာေရးႏွင္ဆုိင္ေသာ အခြင္အေရးကဲသုိေသာ အျခားေသာ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  
လူအခြင္အေရးမ်ား ကုိပါ အတားအဆီးျပရာေရာက္သ ္  ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေဆးကုသမခံ ရူန္အတြက္ 
အနီး႐ိွရြာမ်ား(သုိ)မိ န မ္်ားသုိ လြတ္လပ္ စြာသြားလာေရးမွာ ပိတ္ပင္ခံ ားရသ ္

  မွ ရ႐ိွ ားသ  ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိးေဖာက္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
ေ ာင္ဒ (္ )ႏွစ္အ ခိ်မွတ္ျခင္း၊ ေငြဒ ခ္်မွတ္ျခင္းႏွင္ ဒ ႏွ္စ္မ်ိးစလံုးက်ခံေစျခင္းတုိကုိ ရာ ဝတ္မျပစ္ဒ အ္ေနျဖင္ 
ခ်မွတ္ေကာင္း ျပ စံု္႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ ားသ ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူ းေရ အန း္ဆံုး ၁ သန္းမ်ွ႐ိွသ ္  းေရ ၄၀၀၀၀ မွလြဲ  က်န္သူအားလံုးမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
မ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႏွင္ ႏုိင္ငံသားအခြင္အေရးမ်ားကုိ ျငင္းပ ္ ားေသာႏုိင္ငံ  ၁ ၂ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသား ပေဒေကာင္ 
ႏုိင္ငံမဲ မ်ားျဖစ္ကသ ္  အစုိရအေနျဖင္ ိသူုမ်ား ျမန္မာျပ တ္ြင္းတြင္ မ်ိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန ိင္ုခဲကသ တုိ္င္ 
၄င္းအဖြဝဲင္ တုိကုိ ဂါလီဟုေခၚေဝၚက  ဂလားေဒ႐္ွမွ တရားမဝင္ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္  ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
တုိင္းရင္းသား တ ႐ိွ္မကုိ ပြင္းပြင္လင္းလင္း ျငင္းပ ္ ားသ ္  ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ ားေသား 
ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသ  ္ အစုိးရ အေနျဖင္ တရားမဝင္ေရေျပာင္းေန ိင္ုမျပ နာႏွင္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခေံရးအတြက္ 
တုန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မ အေနျဖင္ သိသာစြာ မူေ ာင္ခ် ားျခင္းျဖစ္သ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပ ားေသာ အားလံုးေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား၊ အေရး ေူဆာင္ရြက္မ န း္လမ္းမ်ားသ  ္
ခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနသ အ္ခ်ိန္တုိင္ ဆက္လက္သက္ဝင္ေနဟန္႐ိွသ ္  ဟုိအစုိးရ  အစုိးရ ပ္ိပုိင္းအရာ႐ိွမ်ား၊ 

ဝန္ကီးမ်ားသ  ္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားအေကာင္းကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း အကမ္းဖက္မကိစ 
မေပၚေပါက္ခင္ႏွင္ ေပၚေပါက္ပီး ကာလအတြင္း သုိသုိသိပ္သိပ္ႏွင္ မွတ္တမ္းဝင္ ပြင္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲကသ ္

ပမာအားျဖင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ လတ္ေတာ္အတြင္း ိအုခ်ိန္က ကာကြ ေ္ရးဝန္ကီးျဖစ္ေသာ ဒုတိ ိလ္ုခ်ပ္ကီးလွမင္း 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ေသာမူဝါဒမ်ားကုိ ေ ာက္ခံေသာအားျဖင္ ရ ္ န္းခဲ၊ ႐ွင္းျပခဲသ ္  ဂ် လုိင္လ ၁ရက္၊ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ျပ ္ ေဲရးဝန္ကီး ဒုတိ ိလ္ုခ်ပ္ကီးကုိကုိက လတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲသ မွ္ာ စ း္ကပ္မ 
မ်ားကုိ (႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ) တင္းကပ္ရျခင္းမွာ ခရီးသြားလာေရး၊ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ လူဝင္မကီးကပ္ေရး၊ 
ေရ ေျပာင္း ျခင္း၊ လက္ ပ္ မ္ိးျမားျခင္း၊ ာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အ သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမ ာ 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ပုိင္ဆုိင္မ၊ ပေဒအရ ဂါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ) တုိ  အေဆာက္အ ေဆာက္ခြင္တုိကုိ ကုိင္တြ ရ္န္ျဖစ္သ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ွင္းျပခဲေသာ မူဝါဒမ်ားပံုေဖၚမမ်ားမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင္ ဝကုိ လြန္စြာမခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ပီး ႏုိင္ငံကုိ 
စြန္ခြာေစ၊ အမွန္တက အ္ားျဖင္ အေျမာက္အမ်ားစြန္ခြာသြားကေစဟန္႐ိွသ ္  သိန္းႏွင္ခ်ီေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ဂလား 
ေဒ႐္ွႏုိင္ငံ၊ ိင္ုးႏုိင္ငံ၊ မေလး႐ွားႏုိင္ငံႏွင္ အျခားေနရာမ်ားသုိ ဆ စု္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ြက္ေျပးကရာတြင္ ကိစေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ား  ပင္လ ျ္ပင္ အသက္ေ းကေံတြရျခင္းႏွင္ လူကုန္ကူးသူမ်ား  အလြသံုဲးစားျပ ျခင္းမ်ား 
(အသတ္ခံရျခင္းႏွင္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးဆက္ဆံခံရျခင္း) ကုိ ခံရကရသ ္

* * *

အစီရင္ခံစာသ  ္႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ဖိႏိွပ္ခံရမွေကာင္ လူသားဆန္မကုိပ်က္ ြင္းေစေသာ ရာ ဝတ္မ  သားေကာင္မ်ား 
ျဖစ္ ပီး ျမန္မာအစုိးရ အရာ႐ိွမ်ားသ  ္ ိရုာ ဝတ္မကုိ က် းလြန္သူမ်ားျဖစ္ေကာင္းကုိ ျမင္႐ံုမ်ွျဖင္ ပေဒအရ 
လံုေလာက္ေသာ အေ ာက္အ ား ေတြ႐ိွခ်က္အျဖစ္ ဆူမအား ေ ာက္ခံပါသ ္



Policies of  Persecution

၁

ခုအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပ တ္ြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ စုိးရိမ္ဖြ ရ္ာ ဝတ္မမ်ားအေပၚ မ သ္  ္ အားေကာင္းေသာ ဒပေဒစံနစ္ 
တစ္ခုခုကမွ စီရင္ပုိင္ခြင္မ႐ိွေခ်  ကီးေလးေသာက် းလြန္မွွမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာရာ ဝတ္မ ပေဒ မူေ ာင္အတြင္းမွ ခြျဲခမ္း 
စိတ္ျဖာေလလာရန္ အစီရင္ခံစာသ  ္ ႏုိင္ငံတကာရာ ဝတ္မခံု႐ံုး  ေရာမစတက္က် (ေရာမျပ ာန္း ပေဒ)ကုိ က ္  
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္ပက္သက္  ျမန္မာအစုိးရ လုပ္ေဆာင္မမ်ားႏွင္ ၄င္းတုိ  ႐ုိဟင္ဂ်ာလူအခြင္အေရးကုိ ဆုိးရြားစြာ ခုိိက္ေစမွ 
ကုိ စစ္ေဆးသ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ တ္ု ားေသာ ခြျဲခားမ႐ိွေသာမူဝါဒမ်ားအရ ျမန္မာအစုိးရသ  ္ ရ ရ္ြ ခ္်က္႐ိွစြာ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  
အေျခခံ ရပုိင္ခြင္မ်ားကုိ ဖ ခ္ြာျခင္းမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာျဖစ္ျခင္း ဆုိျခင္းေကာင္သာ ျဖစ္သ ္  မူဝါဒမ်ားက ရိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သူတုိ  
မ်ိ းႏြ ၊္ ာသာေရးႏွင္ တစ္ခါတစ္ရံ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေပၚအေျခခံ  ပစ္မွတ္ ားသ ္  အက်ိးဆက္အားျဖင္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ ဆံုး႐ံးမမ်ားသ  ္ အလြန္ျပင္း န္  ၄င္းတုိတြင္က် က္် ျ္ပန္ျပန္ေရေျပာင္းခံရျခင္း၊ ျဖစ္ပြားေလ႐ိွေသာ ကုိ ဝ္န္ 
ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆံုးမႏွင္ ႏုိင္ငံမဲမ တုိသ  ္အျခားေသာ ေလးနက္သ အ္က်ိးဆက္မ်ား တဲြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သ ္

ေရာမျပ ာန္း ပေဒအရ ရာ ဝတ္မတစ္ခုသ  ္လူသားမ်ိးႏြ အ္ေပၚက် းလြန္သ  ္ရာ ဝတ္မအဆင္ေရာက္ရန္ ျဖတ္ေက်ာ္ 
ရသ  ္အေျခခံအေကာင္းအခ်က္မ်ား လုိအပ္သ ္  ရခုိင္ျပ န္ တ္ြင္ ိအုေကာင္းအခ်က္အသီးသီးသ  ္ေနရာတက် ႐ိွပံု 
ရသ ္  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိအေပၚ တုိက္ခုိက္မ  (အကမ္းဖက္အင္အားပါဝင္ရန္မလုိ)သ ္  ႏုိင္ငံေတာ္ 
မူဝါဒအေပၚတြင္ အရင္းခံေသာေကာင္ ေရာမျပ ာန္း ပေဒအရ သတ္မွတ္ ားေသာ (လူသားမ်ိးႏြ အ္ေပၚက် းလြန္သ  ္
ရာ ဝတ္မေျမာက္ေစရန္) စံႏန္းမ်ားႏွင္ ကုိက္ သီ ္  တုိက္ခုိက္မသ  ္ က် ျ္ပန္ စနစ္က်ဟန္ရိွပီးျပ ာန္း ပေဒအရ 
လုိအပ္ေသာ တစ္ခု (သုိ)အျခားတစ္ခု က္ပင္ ပုိေနသ ္  ိအုျပင္ အစုိးရအရာရိွမ်ားသ  ္ တုိက္ခုိက္မ ႏွင္ သူတုိ  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသ  ္ တုိက္ခုိက္မကုိျဖစ္ေစေကာင္း ေဖာ္ျပခဲျခင္းက လူသားမ်ိးႏြ အ္ေပၚက် းလြန္သ  ္ ရာ ဝတ္မ 
ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံကုိ ျဖ စ္ြက္ရာေရာက္သ ္

ေရာမျပ ာန္း ပေဒတြင္ ဖိႏိွပ္ေသာရာ ဝတ္မသ  ္တစ္ခုတ း္ က် းလြန္ျခင္းမ်ိးမျဖစ္ႏုိင္ ျပ ာန္း ပေဒကတားျမစ္ ားေသာ 
အျခားရာ ဝတ္မတစ္ခု ႏွင္ ခ်ိတ္ဆက္ က် းလြန္ျခင္းျဖစ္ရမ ္  ဆ စု္ႏွစ္(၂)ခုေက်ာ္အတြင္း ရခုိင္ျပ န္ တ္ြင္ ကုလသမဂ 
အရာ႐ိွမ်ား၊ လူအခြင္အေရးအဖြအဲစ း္မ်ား  မွတ္တမ္းျပစုျခင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ မုဒိမ္းမွ၊ ႏိွပ္စက္ း္ပမ္းျခင္း၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ တြန္းအားေပး  လူအစုလုိက္ေရ ေျပာင္းေစျခင္းမ်ား စသ  ္႐ုိဟင္ဂ်ာလူစုအေပၚ က် းလြန္ေသာ မွတ္တမ္း 
ေပါင္းမ်ားစြာ႐ိွသ ္  ျဖစ္ရပ္မ်ားသ  ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ားေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံဖိႏိွပ္ေသာမူဝါဒမ်ားႏွင္ ႐ွင္းလင္း 
သိသာစြာ ဆက္စပ္ေနသ ္  အခ်ိ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရခုိင္ျပ န္  ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ခြျဲခားဖိႏိွပ္သ ရ္ာ ဝတ္မ ျဖစ္ေပၚေနသ  ္
ဆုိသ  ္ေတြ႐ိွခ်က္အား ေ ာက္ခံႏုိင္ဖြ ႐ိွ္ေပသ ္

လက္႐ိွျမန္မာအစုိးရသ  ္ရခုိင္ေဒသတြင္ အကမ္းဖက္မ ေနာက္ ပ္မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  အက် ္း္ 
အက်ပ္မွ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ အဖြအဲစ း္အေနျဖင္၊ တစ္ းခ်င္းအေနျဖင္ ကတိျပ ကေသာ္လ း္ တိကျ်ပတ္သားစြာ 
မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲေပ  ိအုတူ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းအတြင္း႐ိွ အဖြဝဲင္မ်ားအေနျဖင္ ရခုိင္ျပ န္  ္အတြင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ကတ း္က အကမ္းဖက္မႏွင္ အင္အားသံုးေရေျပာင္းမတုိကုိ အေတာ္အာ႐ံုစုိက္ခဲေသာ္လ း္ အကီးအက် ပ္်က္စီးေစေသာ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ေနစ  ္စံနစ္တက် ဖိႏိွပ္ေနမကုိ လံုေလာက္စြာ ကုိင္တြ ေ္ျဖ႐ွင္းမမ႐ိွခဲေပ

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚဖိႏိွပ္ေသာ အစုိးရမူဝါဒမ်ားကုိ ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္းတြင္ အေရး ေူဆာက္ရြက္ျမဲျဖစ္သ ္  ိအုရာကုိ 
ေႏွာင္ေႏွးကန္ကာျခင္းမ႐ိွပဲ ဖ်က္သိမ္းသင္သ ္

* * *



Fortify Rights

၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို အ ိကက်ေသာအကံျပခ်က္မ်ား

•

•

•

•

႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  အေျခခံလူအခြင္အေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ခြခဲြျဲခားျခားဆက္ဆံမမခံရေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မ၊ သြားလာခြင္၊ 
လက္ ပ္ မ္ိးျမားခြင္၊ မိသားစု ဝ၊ က်န္းမာေရးႏွင္ အေႏွာက္အ က္ွကင္းစြာ သီးသန္ေနခြင္တ္ုိကုိ ကန္သတ္ျခင္း 
ျပေသာ ေဒသႏရအမိန္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင္ က်င္သံုးမမ်ားရပ္စဲေရး  တာဝန္႐ိွပုဂိလ္မ်ားမွ ရခုိင္ေဒသတြင္း႐ိွ 
႐ုိဟင္ဂ်ာတုိအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ဆုိင္ေသာ တရားဝင္ႏွင္ တရားမဝင္ က်င္သံုးမအားလံုးကုိ ရပ္စဲေကာင္းကုိ 
ဟုိ၊ ျပ န္ ၊္ ေဒသႏရ အစုိးမ်ားႏွင္ အမ်ားျပ သူ္ကုိ ဆက္သြ အ္သိေပးရန္

ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္းတြင္ ခ်မွတ္ ားေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ 
ခု က္တုိင္ လူအခြင္အေရး ခ်ိးေဖာက္မမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာႏွင္ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ား လုပ္ေဆာင္သ  ္

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမတစ္ခုကုိ အေ ာက္အကူေပးရန္

ႏုိင္ငံမဲျဖစ္မေလ်ာခ်ရန္ႏွင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္ တူ စီြာ ေသခ်ာရပုိင္ေစရန္အတြက္ ၁ ၂ခုႏွစ္ 
ႏုိင္ငံသားျပမ ပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္

ပေဒႏွင္မူဝါဒမ်ားကုိ အမ်ားျပ သူ္ရ႐ိွႏုိင္ေရးႏွင္ ႏုိင္ငံတကာလူအခြင္အေရး ပေဒ၊ ႏန္းစံမ်ားႏွင္ကုိက္ ေီစေရးကုိ 
ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္



Policies of  Persecution

၁

ေလလာန ္းစံနစ္
  

အစီရင္ခံစာသ  ္အ ကိအားျဖင္ အစုိးရအတြင္း႐ိွ စာရြက္စာတမ္း၁၂ခုအေပၚအေျခတ ျ္ပီး ၄င္းတုိတြင္ ေဒသႏရအမိန္( ) 
ေစာင္၊ ေဒသႏရအမိန္မ်ားတြင္ ပ္မံျဖ စ္ြက္ခ်က္( )ခုႏွင္ အျခားေသာအစုိးရအတြင္းပုိင္း႐ိွ စာရြက္စာတမ္း(၄)ခုတုိ 
ပါဝင္သ ္
ေဒသႏရအမိန္မ်ားႏွင္ ျဖ စ္ြက္ခ်က္မ်ားမွာ ၁ ခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း တ္ုေဝသ ္  ိစုာရြက္စာတမ္း 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ားေသာမူဝါဒမ်ားမွာ ေနတုိင္ ဆက္လက္သက္ေရာက္မ႐ိွသ ္  ေဒသႏရအမိန္( )ေစာင္တြင္ 
ျပ န္ အ္ဆင္အစုိးရအရာ႐ိွမ်ား လက္မွတ္ေရး ိးု ား ပီး ျပ န္ ႏွ္င္ ျပ ေ္ ာင္စုအဆင္ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္္ခြင္႐ိွေသာ ာနမ်ားသုိ မိတ ကုိ တြပုိဲ ားသ ္  ပ္မံျဖ စ္ြက္ခ်က္( )ခုတြင္ ရက္စြတဲပ္မ ားေသာ္လ း္ 
၂၀၀ ခုႏွစ္ (သုိ) ို က္ပုိေစာစြာ တ္ုေဝခဲသ ္  ိစုာရြက္စာတမ္းမ်ားက ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  
လြတ္လပ္မမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ျခင္း မ်ားႏွင္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင္ အေရး ေူဆာင္ရြက္ပံု န း္လမ္းမ်ားကုိ 
႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ ားသ ္  မူရင္း စာရြက္၊ စာတမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာလုိျဖစ္ပီး အဂလိပ္လုိ အလြတ္သေ ာျဖင္ ျပန္ဆုိ ားျခင္း 
ျဖစ္သ ္  အျခားေသာ အစုိးရ အတြင္းပုိင္း႐ိွ စာရြက္စာတမ္း၄ခုမွာ ရခုိင္ျပ န္ ျ္ပင္ပေဒသမ်ားတြင္ ေန ိင္ုကေသာ 
ႏုိင္ငံသားမူဆလင္မ်ားႏွင္ သက္ဆုိင္ပီး ၂၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တ္ုျပန္သ ္  ိစုာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ အစီရင္ခံစာ  
ေတြ႐ိွခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ခံအေနျဖင္ မ်က္ေစဖြင္ ေပးခဲသ ္

အဂလိပ္လုိ အလြတ္သေ ာ ျပန္ဆုိ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္( )ေစာင္ ႏွင္ ျဖ စ္ြက္ခ်က္( )ခုတုိကုိ အစီရင္ခံစာ  
ေနာက္ဆက္တြမဲ်ား တဲြင္ ေရးသား တ္ုေဝ ားသ ္  အစီရင္ခံစာအတြက္ ျဖ စ္ြက္ ားေသာ အစုိးရ႐ံုးတြင္း စာရြက္ 
စာတမ္း(၄)ခုမွာ ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားတြင္ လံုျခေံရးအေကာင္းေကာင္ ဆက္လက္  ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပေပ  သုိေသာ္  

  ဖုိင္တြဲ တဲြင္႐ိွသ ္    သ  ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ စ း္စား ားေသာ အျခားေသာ ေဒသႏရ 
အမိန္မ်ားႏွင္ပက္သက္  ုံက ္ ိက္ုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ိွခဲသ ္

လံုျခေံရးရ ရ္ြ ခ္်က္မ်ားအတြက္ စာရြက္၊ စာတမ္းမ်ား  သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ လ်ွိ ဝွက္အေနျဖင္ န္ိးသိမ္း ားသ ္

၂၀၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္   မွ ျမန္မာျပ အ္တြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္ ေတြဆံုေမးျမန္းမွ ( )ခု၊ ိင္ုးႏုိင္ငံတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးခုိလံခြင္ေလ်ွာက္ ားသူမ်ားႏွင္ ေတြဆံုေမးျမန္းမ( )ခု ျပလုပ္ခဲသ ္  ေတြဆံုေမးျမန္းမ အမ်ားစုမွာ အဂလိပ္ 
စကားျပန္ျခင္းႏွင္အတူ ႐ုိဟင္ဂ်ာစကား၊ ျမန္မာစကားျဖင္ေမးျမန္း  တစ္ခ်ိ ကုိ အဂလိပ္လုိ တုိက္႐ုိက္ေမးျမန္းခဲသ ္  

အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြဆံုေမးျမန္းခံသူအားလံုးသ  ္ သိနားလ ္  သေ ာတူ လီက္ခံကပီး မ သူ္ကုိမ်ွ တစ္ခုခု 
ျပန္ျဖ ဆ္ း္ေပးရျခင္းမ်ိး မ႐ိွေပ    သ  ္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာ အေ ာက္ကူေပးေသာ လုပ္သားမ်ား၊ 
သတင္းသမားမ်ားႏွင္ အျခားတုိင္းရင္းသားေနာက္ခံႏွင္ ုံက မ္အစ အ္လာအမ်ိးမ်ိးကုိ ကုိ စ္ားျပ သူမ်ားႏွင္ ေဆြးေႏြး 
ပြမဲ်ားတြင္လ း္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ခဲသ ္

  သ  ္ ပုဂလိကပုိင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပ သူ္အတြက္ ေရးသား တ္ုေဝေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
ကုလသမဂအရာ႐ိွမ်ားႏွင္ အဖြအဲစ း္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြအဲစ း္မ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းမီဒီ ာမ်ား၊ 
သ အ္ျပင္ ပ ာရပ္ဆုိင္ရာေလလာမမ်ား၊ ပ ာ႐ွင္တုိေရးသားေသာ စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ား စသ ျ္ဖင္ ျပ စံု္စြာစာေပေရးရာ 
သံုးသပ္ခ်က္ကုိလုပ္ေဆာင္ခဲသ ္

* * *



၁  ေနာက္ခံအေျခအေန



စစ်တွေ, ဇွန်လကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်, ဧပြီ 2013 ပြင်ပမှာအိုးအိမ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာတစ်ဦးကစခန်း
2012, ကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုရခိုင်တစ်လျှောက်လုံးကရိုဟင်ဂျာ 140,000 ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ကြ
ပြည်နယ်, လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တင်းကျပ်သော restrcitions အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှကြီးကျယ်သောချမှတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
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Fortify Rights

၁

မူဆလင္မ်ားအေပၚဆန္က်င္ အကမ္းဖက္မ 
(၂၀၁၂ခုႏွစ္ မွ ခုကာလအ ိ)

  
တုိင္းရင္းသားေနာက္ခံအမ်ိးမ်ိးမွ မူဆလင္မ်ားစုေပါင္းေသာ္ မွန္းေျခအားျဖင္ ျမန္မာလူ းေရ  ( )ရာခုိင္ႏန္းမ်ွ ႐ိွသ ္ (၁) 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတ း္က ျပင္း န္ဆုိးရြားေသာ မူဆလင္ဆန္က်င္ေရး အကမ္းဖက္မမွာ ျမန္မာ ျပ ႐ိွ္ 
အကီးမားဆံုးေသာ မူဆလင္လူန း္စုျဖစ္သ  ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူစုကုိ ပစ္မွတ္ ားသ ္  အစုိးရ ခန္မွန္းခ်က္မ်ားအရ 
ျမန္မာျပ တ္ြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ းေရမွာ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ ၁ ၀ သန္းအပါအဝင္ ဆုိလ်င္ ၁ သန္း႐ိွသ ္ (၂) ၂ ၂သန္းေသာ 
ရခုိင္ ဒု ာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ဆုိလ်င္ ရခုိင္ျပ န္ ္  လူ းေရစုစုေပါင္းမွာ ခန္မ်ွ ႐ိွသ ္ ( ) ရခုိင္ျပ န္  ္
ေမာင္းေတာ၊ းူသီးေတာင္ႏွင္ ရေသေတာင္တုိပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပုိင္းေဒသသ  ္႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားဆံုးေသာ ေဒသျဖစ္သ ္

အျငင္းပြားဖြ ျ္ဖစ္ေသာ ၁ ၂ခု ႏုိင္ငံသားျဖစ္မ ပေဒသ  ္႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  တူ စီြာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္ကုိ ဖ ႐ွ္ား ားက 
သူတုိအေနျဖင္ ႏုိင္ငံမဲမကုိ ျဖစ္ေစသ ္ (၄) ခန္မွန္းအားျဖင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၄၀၀၀၀မ်ွသာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ရ႐ိွကသ ္ ( ) 
ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ျမန္မာလူ အုတြင္း႐ိွ လူအမ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ရခုိင္ျပ န္ (္သုိ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေန ိင္ုခြင္ကုိ 
ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္ မ႐ိွေသာ ဂလားေဒ႐္ွမွ တရားမဝင္ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား  အျဖစ္ သိမွတ္ကသ ္  အစုိးရ 
ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား  အေနျဖင္ သံတမန္အသုိက္အဝန္းကုိ အျပ အ္ဝ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္အတြက္ မျပ မီွ္ဟန္ 

ေပါက္ေနသ  ္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ေရြးခ် စ္ရာ လမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစမ လ္မ္းေကာင္း  ရေစရန္ 
လုပ္ေပးမ ဟု္ တစ္ းခ်င္းအေနျဖင္ ေျပာကားခဲသ ္  အျပ အ္ဝႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္ရေရးကုိအပ ား ိကဲုသုိေသာ 
လမ္းေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ပင္ သိသာျမင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ႐ိွေပ

ခု စာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး 
ဆႏအားျဖင္ အန း္င မ္်ွသာ႐ိွသ ္  ျမန္မာအစုိးရသ  ္႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိးစုတစ္စု ႐ိွျခင္းကုိ ပြင္လင္းျပင္း န္စြာ ျငင္းပ  ္
သ ္  တရားဝင္သေ ာ၊ အလြတ္သေ ာ ဆက္သြ မ္မ်ားတြင္ တာဝန္႐ိွသူမ်ားသ  ္အမ်ားအားျဖင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ 

ဂါလီ  ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ ေခၚကသူမ်ား  (သုိ) ႏိွမ္ခ်ေသာအားျဖင္ ကုလား ( ) စသျဖင္ ခုတုိင္ န္းဆုိ သံုးစြဲကသ ္  
ပမာအားျဖင္ ၂၀၁ ခုႏွစ္ ဂ် လုိင္၁ ရက္ေနက လန္ဒန္႐ိွ ခ်က္သမ္ေဟာက္(စ္)တြင္ သမတ းသိန္းစိန္က ကြန္ေတာ္တုိမွာ  

႐ုိဟင္ဂ်ာ   ဆုိတဲ ေဝါဟာရ  မ႐ိွပါဟု ေျပာခဲသ ္ ( ) အစုိးရ  တရားဝင္ တ္ုျပန္ေသာ ၂၀၁၂ခု ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း 
ျဖစ္ပြားခဲေသာ အကမ္းဖက္မ အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိးႏွင္ အမ ကုိ္ ျငင္းပ ္ပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Estimates vary and the government has not conducted a national census in over two decades. In his September 2013 report to the UN General Assembly,

the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar Tomás Ojea Quintana refers to the Muslim population as comprising 5 percent of

the population. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, UN General Assembly, September 23, 2013, A/68/397, p. 15.

Jason Szep and Andrew Marshall, “Myanmar minister backs two-child policy for Rohingya minority,” Reuters, June 11, 2013, http://www.reuters.com/article/

2013/06/11/us-myanmar-rohingya-idUSBRE95A04B20130611 (accessed January 7, 2014).

Rakhine Inquiry Commission, Final Report of Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State, The Republic of the Union of Myanmar, July 8,

2013, pp. 3 and 78. Note the official English-language version is dated July 8, 2013, but the original Myanmar-language report was released April 29, 2013.

See Human Rights Watch, “The Government Could Have Stopped This”: Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s Arakan State, August 1, 2012,

Chapter V, “Denial of Citizenship Rights to Rohingya,” at http://www.hrw.org/node/109177/section/8 (accessed December 30, 2013).

Jason Szep and Andrew Marshall, “Myanmar minister backs two-child policy for Rohingya minority,” Reuters, http://www.reuters.com/article/2013/06/11/

us-myanmar-rohingya-idUSBRE95A04B20130611.

Government press releases and other official publications refer to “Bengalis” and in practice Myanmar government officials do not acknowledge the

name “Rohingya.” See for example “The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Foreign Affairs Press Release,” Ministry of Foreign

Affairs press release, December 6, 2012, http://www.president-office.gov.mm/en/issues/foreign-policy/id-1202 (accessed January 15, 2014).

Maung Zarni, “British Aid for Myanmar Ethnic Cleansing,” Asia Times Online, July 19, 2013, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-190713.

html (accessed December 30, 2013). See also David Mepham, “Dispatches: Burma—‘Excuse me, Mr. President…’,” Human Rights Watch, July 19, 2013, 

http://www.hrw.org/news/2013/07/19/excuse-me-mr-president (accessed December 30, 2013).
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သ မွ္ာ ကြကဲြျဲပားျပား ႐ိွေနေသာ လူမ်ိ း(သုိ) လူစု  အမ မ္ဟုတ္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြခဲဲသ ္ ( ) ၂၀၁ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ ာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ကီး းဝ ေမာင္လြင္က ကုလသမဂလူအခြင္အေရး ေကာင္စီကုိ 
႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာေဝါဟာရ  ႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ မ သ္ အ္ခါမွ မ႐ိွခဲ  ဟူ  အလားတူ ေျပာကားခဲသ ္ ( )

တစ္ခ်ိ ေသာ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းအတြင္း႐ိွ အဖြဝဲင္မ်ားသ လ္ း္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိ းစုကုိ ျငင္းပ ျ္ခင္းတြင္ 
ပါဝင္ပက္သက္ကဟန္ (သုိ) အနိမ္ဆံုးအားျဖင္ ကိစရပ္ႏွင္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာအာ ာပုိင္အဖြကုိဲ ေခြ းသိပ္လုိ  အား တ္ု 
ကဟန္႐ိွသ ္  ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ရက္ေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာပသမဂ အဖြေဲခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ရခုိင္ျပ  ္ န ေ္ျမာက္ပုိင္းသုိ ေလးရက္တာအ းူတာဝန္အရ သြားေရာက္ပီးေနာက္ ေက ာခ်က္တစ္ေစာင္ 

တ္ုျပန္ခဲရာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိေသာ စကားလံုးကုိမေဖာ္ျပခဲေပ  ိေုက ာခ်က္တြင္ ရခုိင္ ဒု ာသာဝင္မ်ား  ႏွင္ 
မူဆလင္ အသုိက္အဝန္း မ်ား ဟု ေဖာ္ျပခဲသ ္ (၁၀)

ေရးသား ားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားက ေခတ္သစ္ျမန္မာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိသ  ္ ၁ ရာစုအေျပာင္း မတုိင္မီွကန း္က 
႐ိွကသ ဟု္ န္ျပေနသ ္ (၁၁) ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင္ ရခုိင္တုိသ  ္ ခုသိမွတ္ကေသာ ရခုိင္ျပ န္ တ္ြင္ 
ကာလကာ႐ွ စ္ြာ အျမစ္တြ ေ္နကေသာ လူန း္စု မ်ိ းႏြ စု္ႏွစ္စုျဖစ္သ ္  သမုိင္းေကာင္းအရ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီ  
အဖြဝဲင္မ်ားက အျခားအုပ္စုအေပၚ အကမ္းဖက္ ဒုကေပးကသ ္  အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင္ ခင္စစ္အစုိးရအျပင္ 

ခုစစ္သားအဖြဝဲင္ မ်ားႏွင္ မာလူမ်ိ းအမ်ားစု လမ္းမုိး ေနေသာ လက္႐ိွျမန္မာအစုိးရ  လူအခြင္အေရး 
ခ်ိ းေဖာက္ခံကရသူမ်ား ျဖစ္ကသ ္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ လုိူင္လတြင္ ရခုိင္ ဒု ာသာဝင္ အမ်ိးသမီးတစ္ းကုိ မူဆလင္ အမ်ိးသားသံုးေ ာက္က 
မုဒိမ္းမက် းလြန္ပီး သတ္ျဖတ္ခဲကသ  ္ သတင္းေပၚ ြက္ပီးေနာက္ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ ျပ န္ ေ္လးခုတြင္ 
ရခုိင္ႏွင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိအကား အကမ္းဖက္မေပၚေပါက္ခဲသ ္  အသုိက္အဝန္း ႏွစ္ခုစလံုးမွ လူပုဂိလ္မ်ားသ  ္
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ မီး႐ိမမ်ား၊ ပစ း္ စာမ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္းမ်ား ျပလုပ္က် း လြန္ခဲကပီး အသုိင္းအဝုိင္း ႏွစ္ခုစလံုး 

ခုိိက္ေသေကမႏွင္ ေရ ေျပာင္းခံရမ စသ  ္ ဒုကတုိကုိခံစားခဲကရသ ္ (၁၂) သုိေသာ္ အကမ္းဖက္မသ  ္
သိပ္မကာခင္အခ်ိန္တြင္ ရခုိင္အရပ္သားမ်ားႏွင္ ျပ န္ လံု္ျခေံရးတပ္ဖြမဲ်ားက မူဆလင္မ်ားကုိ ဆန္က်င္ ၊ 
အမ်ားအားျဖင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားကုိ ဆန္က်င္  ဆက္လက္ ပစ္မွတ္ ားေသာ တုိက္ခုိက္ မမ်ား အသြင္သုိ 
ေျပာင္းလဲလာခဲသ ္ (၁ ) အေစာပုိင္းကာလ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း တုိက္ခုိက္မမ်ားေကာင္ လူ တစ္သိန္း  ိ
ေရေျပာင္းခဲကရပီး ၄င္းတုိအ မွဲ အမ်ားစုမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ကသ ္ (၁၄)
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9.

10.
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12.
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Rakhine Inquiry Commission, Final Report, p. 54.

Statement by H.E. U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar at the 24th Session of the 

HumanRights Council, Geneva, September 13, 2013.

Communiqué by the Heads of Missions of the European Union, February 5, 2014, 

http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/documents/press_cor- ner/2014/20140205_en.pdf (accessed February 10, 2014).

The earliest-known recorded use of the term Rohingya with regard to Myanmar dates back to an academic study of languages in Myanmar published in 

English in 1799. See Francis Buchanan, “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire,” Asiatic Researches, vol. 5 

(1799), www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf (accessed December 30, 2013), p. 234. Francis Buchanan, M.D. wrote of a dialect in western 

Myanmar “spoken by the [Muslims], who have long settled in Arakan [Rakhine], and who call themselves Rooinga, or natives of Arakan.” The British 

colonial records did not refer to “Rohingya” and that omission is used to “confirm” an exclusive interpretation of history, denying the Rohingya exist as a 

people. Many ethnic and religious nationalists in Myanmar fear that if the government of Myanmar recognizes the Rohingya name, then the Rohingya will 

demand a sep- arate state within the union of Myanmar. Likewise, unreasonable fears abound that the Rohingya are plotting to gain economic and political 

power and turn Myanmar into an Islamic state, or that the Rohingya will eventually attempt to secede northern Rakhine State from Myanmar, establishing 

an independent Islamic nation. In private discussions with Fortify Rights, some ethnic-Burman and Rakhine political leaders have argued that Myanmar is 

the last Buddhist bastion in the region and must be protected from Islamic influence.
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၂ဝ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဂြ န္လႏွင္ ေအာက္တုိ ာလအတြင္း အကမ္းဖက္မ အစျပလိင္းေနာက္တြင္ ေဒသတြင္း႐ိွ ဒု ာသာဝင္ 
န္ုးေတာ္ကီးမ်ား  အသင္းအဖြမဲ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ရခုိင္ေဒသ႐ိွႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ရခုိင္ျပ သူ္ေတြအေနျဖင္ မိမိတုိ 

ပုိင္ခြင္႐ိွေသာေျမအျဖစ္ မွတ္ ေူသာ ေဒသမ်ားမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေမာင္း တ္ုရန္ အစီအမံချ်ခင္းကုိ ျပ န္ တ္ဝွမ္းလံုး 
စ း္႐ံုးစီစ ခဲ္ကသ ္ (၁ ) ေအာက္တုိ ာလတြင္ ကိတင္တြက္ဆႏုိင္သ အ္တုိင္း ေနာက္ ပ္မိ န  ္ ကုိးခုအ ပိါ 
ပ်ံႏံွသြားေစေသာ ပုိမုိ  ေသခ်ာစံနစ္က်ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ ားသ  ္ အကမ္းဖက္မုွ လိင္းတစ္ခု 
စတင္ခဲသ ္  အခ်ိ ေဒသမ်ားတြင္ ေ ာင္ႏွင္ခ်ီေသာ လက္နက္ကုိင္ ရခုိင္လူမ်ိးစုဝင္မ်ားက အ႐ု မ္က်င္းမီ 
ေခ်မန္းေရးမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ၊ မူဆလင္ရြာမ်ားကုိ ဝုိင္း ဖိလဲွပစ္ခဲပီး ေသာင္းႏွင္ခ်ီေသာ မူဆလင္မ်ားကုိ 
အင္အားသံုး  ေရေျပာင္းေစခဲသ ္  ၂၀၁ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္  မွ ိတုိုက္ခုိက္မမ်ားမွ 

ြက္ေျပးလာခဲကေသာ၊ ရခုိင္လူစုႏွင္ ျပ န္ လံု္ျခေံရးတပ္ဖြမဲ်ား  အကမ္းဖက္မ၊ ဖိႏွိပ္မႏွင္ သတ္ျဖတ္မကုိ 
မ်က္ျမင္သက္ေသခံ ေဖာ္ျပခဲေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေတြဆံုေမးျမန္းခဲသ ္ (၁ )

သတ္ျဖတ္မမ်ား၊ အင္အားသံုး  ႏုိင္ငံမွ ႏွင္ တ္ုေသာ ႏုိင္ငံတကာ ရာ ဝတ္မုွမ်ား၊ အင္အားသံုး  လူအစုအေဝးလုိက္ 
ေနရာေျပာင္းေရေစျခင္းႏွင္ဖိႏွိပ္မ သက္ေသအေ ာက္အ ားမ်ား ပါဝင္ေသာ လက္ခံ ုံက ဖ္ြ ေ္ကာင္းသ  ္
ရခုိင္ျပ  ္ န  ္ အတြင္း စုိးရိမ္ဖြ  ္ လူအခြင္အေရး ဖိႏွိပ္မ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတ း္က 

တ္ုေဝခဲကသ ္ (၁ ) ႐ုိဟင္ဂ်ာအေလာင္းေကာင္မ်ားပါဝင္ေသာ အစုလုိက္၊အျပလုိံက္ျမပ္ႏံွ ားမမ်ားႏွင္ ဂိဟ္တုမွ 
႐ုိက္ ူ ားေသာ ပံုရိပ္ မ်ားက သက္ေသအေ ာက္အ ားအျဖစ္ လွစ္ဟျပေနသ  ္ မီးေလာင္ေျမအျဖစ္ 
ပ်က္စီးေနေသာ ေ ာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာပုိင္ အိမ္မ်ားႏွင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဂြ န္လႏွင္ 
ေအာက္တုိ ာလအတြင္းတြင္ တ္ုေဝခဲသ ္ (၁ ) ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင္ အမွားျပလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ အျမဲတေစ 
ျငင္းပ ခဲ္သ ္  ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း ျမန္မာျပ န္  ္ လံုျခေံရးတပ္ဖြဝဲင္မ်ား  အလြသံုဲးစားမက် းလြန္ျခင္းမ်ားကုိ 
ဖိႏိွပ္မျပ ျခင္း မ႐ိွခဲေပ
1
၂၀၁၂ခုႏွစ္ဂြ န္လကတ း္က အန း္ဆံုး ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွစ္သိန္း မိမိတုိအိမ္မ်ားကုိ စြန္ခြာ ြက္ေျပးခဲကရသ ္  ၂၀၁ ခုႏွစ္ 
ႏုိဝင္ ာလအတြင္း သတိ ား ခ်ိန္ဆ မွန္းဆ ခ်က္မ်ားအရ းေရ ၁ ၀၀၀ က္ပုိေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္ 
ကမန္မူဆလင္မ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အျခား ာသာေရး၊ လူမ်ိးေရးလူန း္စုဝင္) ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္းတြင္ 
ေဒသတြင္းေရ ေျပာင္းခံရမ ဆက္လက္  ႐ိွေနခဲသ ္ (၁ ) သူတုိကုိ ေပေရစုတ္ခ်ာေနေသာ ာ စီခန္းမ်ားဆီကုိ 
အပုိခံရပီး အိမ္ကုိ မျပန္ကရ (သုိ) ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ပုိင္ဆုိင္မမ်ား ျပန္လ အ္ပ္ႏံွခံရမ မ႐ိွကေပ  
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ ကုလသမဂႏွင္ သံ႐ံုးမ်ားက ေဒသတြင္းေရေျပာင္းခံရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေတြကခံံစားရသ  ္
လူသားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမ အေျခအေနမ်ားမွာ ကမာအဆုိးဝါးဆံုး အေျခအေနမ်ားတြင္ ပါဝင္ပီး ေကာက္မက္ဖြ  ္
အေျခအေနအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲကသ ္ (၂၀) ျပ န္ အ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာေ ာက္ ား အကူအ ေီပးေသာ 
လုပ္သားမ်ား  အဆုိအရ ရခုိင္ျပ န္  ္အတြင္း အကမ္းဖက္မ
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2013, http://www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray (accessed December 30, 2013), Chapter I, “Promoting Ethnic Cleansing,” pp. 24-46.

Fortify Rights interviews with Rohingya asylum seekers in Thailand, September 2013.

Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, http://www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray. See also “Burma: New Violence in Arakan 

State,” Human Rights Watch press release, October 27, 2012, http://www.hrw.org/news/2012/10/26/burma-new-violence-arakan-state (accessed 

December 30, 2013); “Burma: Satellite Images Show Widespread Attacks on Rohingya,” Human Rights Watch press release, November 17, 2012, 

http://www.hrw.org/news/2012/11/17/burma-satellite-images-show-widespread-attacks-rohingya (accessed December 30, 2013).

Ibid.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), “Myanmar: Internal Displacement in Rakhine State as of November 30, 2013,” 

http://re-liefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IDPMap_OCHA_MMR_0131_Rakhine_IDP_locations_A3_30Nov2013.pdf (accessed February 12, 

2014).

See “Top UN relief official calls on Myanmar’s leaders to support humanitarian efforts,” UN News Centre, December 5, 2012, www.un.org/apps/news/story. 

asp?NewsID=43686&Cr=myanmar&Cr1=#.UMBNyrYY1K5 (accessed January 14, 2014); Embassy of the United States of America, Embassy of 

Switzerland, Embassy of the Republic of Turkey, Delegation of the European Union, “Myebon Joint Mission Statement,” December 30, 2013, http://pho-

tos.state.gov/ libraries/burma/328671/press-releases_001/12-13-myebon-joint-mission-statement.pdf (accessed January 14, 2014). The statement 

stressed the failures of the Myanmar government, emphasizing “Union-level and local officials alike have publicly vowed to enforce [full and unimpeded 

humanitarian access] without delay. Despite these promises, we have yet to see effective action.”



Policies of  Persecution

၂၁

အစျပ ျဖစ္ေပၚပီး တစ္ႏွစ္ခြေဲက်ာ္ကာအပီးတြင္ ေျပာင္းေရျခင္းခံရေသာ အခ်ိ ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အသုိက္အဝန္းမ်ားမွာ 
ခု က္တုိင္ လံုေလာက္ေသာ ေနစရာ၊ ေသာက္သံုးေရ၊ အိမ္သာ၊ က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မ မရ႐ိွမေကာင္ 

ေ႐ွာင္လဲ ရႏုိင္ေသာ ေသဆံုးမမ်ားျဖင္ ေသဆံုးမကံကရသ ္ (၂၁) ိအုျပင္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းေ ာက္ ားကူ ေီရး အဖြအဲစ း္မ်ားႏွင္ လံုေလာက္ေသာ အသက္႐ွင္ေနႏုိင္မ န း္ လမ္းမ်ားကုိ 
ပိတ္ပင္ေသာ တစိမ္းဆန္ေသာ ရခုိင္အသုိက္အဝန္းမ်ား ဝန္းရံေနေသာ အစြန္အဖ်ားက်ေသာရြာမ်ားတြင္ အန း္ 
ဆံုးအားျဖင္ းေရ ၀၀၀ မ်ွေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသ  ္ သီးျခားခြဲ တ္ုျခင္း ခံ ားရသ ္ (၂၂) 
ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိမွာ မေလး႐ွား၊ ိင္ုးႏွင္ အျခားေနရာမ်ားသုိ ခုိလံခြင္ေတာင္းရန္ ပင္လ  ္ျပင္တြင္ 
ျပင္း န္ေသာ အႏရာ မ္်ားႏွင္ လက္မခံလုိေသာ အာ ာပုိင္အဖြမဲ်ားႏွင္ လူကုန္ကူးသူမ်ား  ဖိႏိွပ္အလြသံုဲးစားမ 
ျပ ႏုိင္ေျခတုိကုိ ရင္ဆုိင္  ပင္လ ေ္ရေကာင္းမွ ြက္ေျပးခဲကသ ္ (၂ )

ခုစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ အကမ္းဖက္မ မရပ္ေသးေပ  ၂၀၁၂ႏွစ္ ေအာက္တုိ ာလ 
ကတ း္က ေရေျပာင္းခံရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိးသမီး၊ အမ်ိးသားမ်ားကုိ ျပ န္ လံု္ျခေံရးတပ္ဖြမဲ်ားက ျပစ္ဒ မွ္ 
ကင္းလြတ္ စြာျဖင္ သတ္ျဖတ္မမ်ားကုိ က် းလြန္ျခင္းခဲကသ ္ (၂၄) ၂၀၁၄ခုႏွစ္ န္နဝါရ္ီလအတြင္း 
ေမာင္းေတာမိ န တ္ြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိးသားကီးမ်ား၊ ေ ာက်္ားင ေ္လးမ်ားကုိ 
အစုလုိက္အျပလုိံက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မီး႐ိ ျခင္း၊ အကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္ ေဒသတြင္း႐ိွ ရဲတပ္ကပ္တစ္ းအား 
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သ ္ (၂ )

ႏိုင္ငံေတာ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင္ အစိုးရအေနျဖင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူ းေရ
အလြန္အမင္းတိုးပြားလာသ ္ဟု ျမင္ျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင္ အစုိးရအေနျဖင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူ းေရ အလြန္အမင္းတုိးပြားလာသ ဟု္ျမင္ျခင္း 
႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႏွင္ လူမ်ိးစုျဖစ္မကုိ ျငင္းပ ရ္န္ ျမန္မာျပ ႐ိွ္ လူ းေရကိန္းဂ န္းမ်ားပါဝင္ေသာ 
ကုိလုိနီေခတ္ တိိသ်ွမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ခ ခ  အေျချပကုိးကားေလ႐ိွသ ္  ိအုစုိးရမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသံုးအႏန္း

21.

22.

23.

24.

25.

Lauren Cooney of Medecins Sans Frontieres writes: “This situation has generated significant humanitarian needs amongst Muslim communities, who 

suffer from inadequate provision of shelters and latrines, shortages of drinking water, and intermittent health services that result in avoidable deaths and 

an increased likelihood of epidemics.” Lauren Cooney, “Patients Not Politics,” post to “The Humanitarian Space” (blog), Humanitarian Practice Network, 

December 2013,

http://www.odihpn.org/the-humanitarian space/news/announcements/blog/patients-not-politics (accessed December 24, 2013).

See UNOCHA, “Humanitarian Bulletin: Myanmar,” June 2013.

See for example Jason Szep and Andrew Marshall, “Special Report: Thailand Secretly Dumps Myanmar Refugees Into Trafficking Rings,” Reuters, Decem- 

ber 4, 2013, http://www.reuters.com/article/2013/12/04/thailand-rohingya-idUSL4N0JH0GX20131204 (accessed January 14, 2014); John Sparks, 

“Nightmare Island Where Traffickers Imprison Burma’s Rohingya,” Channel 4 News, August 8, 2013,

http://www.channel4.com/news/nightmare-island-where-traffickers-imprison-burmas-muslims (accessed January 14, 2014); “Thailand: Protect 

Rohingya ‘Boat Children’: End Collusion with Traffickers; Shelter Families,”

Human Rights watch press release, January 6, 2014, http://www.hrw.org/news/2014/01/06/thailand-protect-rohingya-boat-children (accessed January 

14, 2014).

For example, three displaced Muslim women were shot and killed on June 4 by security forces in Mrauk-U Township while resisting involuntary relocations, 

and two more displaced Rohingya men were killed on June 27 by security forces in Pauktaw Township, also while resisting relocations. See Matthew Smith, 

“Tour of Shame for Thein Sein,” Asia Times Online, July 16, 2013,

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-160713.html (accessed December 30, 2013).

“Myanmar: End Mass Arrests of Muslim Men and Boys in Rakhine State, Protect At-Risk Communities,” Fortify Rights press release, January 23, 2014,

http://www.fortifyrights.org/publications.html (accessed February 5, 2014); UNOffice of the High Commissioner for Human Rights, “Pillay calls for killings 

in northern Rakhine State to be investigated,” January 23, 2014,

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14194&LangID=E (accessed February 5, 2014); Myanmar’sMinistry of Foreign 

Affairs categorically denied these accounts. See “Government, authorities taking every step for security, rule of law, justice, humanitarian access, 

reconciliation in Rakhine State,” MyanmarMinistry of Foreign Affairs press release, January 24, 2014,

http://www.mofa.gov.mm/?p=1903 (accessed February 16, 2014). Following international pressure, the government decided to conduct an investigation 

into recent events in Du Char Yar Tan village, but it said it would limit the investigation to the killing of the police officer. The authorities refused to allow any 

international participants to be involved in the investigation. See Simon Roughneen, “Second Arakan Probe to Focus on Missing Policeman,” Irrawaddy, 

February 7, 2014,

http://www.irrawaddy.org/burma/second-arakan-probe-skirt-alleged-rohingya-killings.html (accessed February 10, 2014).
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၂၂

ကုိမေဖာ္ျပေပ  ခုရခုိင္ျပ န္ ေ္နရာတြင္ ိအုခ်ိန္က မူဆလင္လူ းေရ ႏွစ္စ ္ င္ရွားစြာ တုိးပြားလာမကုိေတာ 
ျပသသ ္ (၂ ) ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း မူဆလင္ လူ းေရေပါက္ကြမဲ ဟု ေတြးဆသိျမင္မသ  ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ 
ရခုိင္လူမ်ိးစုႏွင္ အစုိးရအရာ႐ိွမ်ား အကားတြင္ အ ကိစိတ္ပူပန္ေစေသာ အရာျဖစ္သ ္  ျမန္မာျပ တ္ြင္း႐ိွ 
ဒု ာသာဝင္ အခ်ိ သ  ္ တုိးပြား လာေသာ မူဆလင္လူ းေရ အ းူသျဖင္႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား စီးပြားေရးအင္အားႏွင္ 

ႏုိင္ငံေရးအာ ာ ရ႐ိွလာပီး ဒု ာသာ ေ္က်း မကုိ ခိမ္းေျခာက္မ ဆုိ္သ  ္ တ ရိွ္မႏွင္ဆုိင္ေသာ 
ေကာက္ရြံ ရျခင္းမ်ားကုိ ေတးမွတ္ ားမိသ ္

ပ္ိပုိင္းအစုိးရအရာ႐ိွ မ်ားက ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း အကမ္းဖက္မတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူ းေရ အလ်င္အျမန္ 
တုိးပြားလာမအေပၚ ခုတုိင္ အလြန္အမင္း ျပစ္တင္ ေျပာဆုိကသ ္ (၂ )

၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ ာလတြင္က်င္းပေသာ ဒုတိ အကိမ္ လတ္ေတာ္အစ း္အေဝး  တရားဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား သ  ္
ိအုခ်ိန္က ကာကြ ေ္ရးဝန္ကီးျဖစ္ေသာ ဒုတိ ိလ္ုခ် ပ္ကီးလွမင္း မွတ္ခ်က္ျပခဲေသာ ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္း႐ိွ 

လူ းေရ ပုိမုိသိပ္သ း္လာျခင္း ၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏန္းႏွင္ ွ လ္်ွင္ ေမြးဖြားႏန္းပမာ ေက်ာ္လြန္  အ႐ိွန္ျမန္လြန္းျခင္း  ကုိ 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသ ္ (၂ ) အလားတူစြာပင္ ရခုိင္ျပ န္ ္  ေျပာေရးဆုိခြင္႐ိွသူ းဝင္း မိင္ ေျပာခဲသ မွ္ာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
မူဆလင္တုိ  လူ းေရ တုိးပြားမမွာ ရခုိင္လူမ်ိး ( ဒု ာသာဝင္) တုိ  လူ းေရတုိးပြားမ က္ ဆ ဆ္ျမင္သ ္  
လူ းေရလြန္စြာမ်ားျပားျခင္း (မူဆလင္တုိ ) သ  ္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမျဖစ္ေစျခင္းတုိ  အေကာင္းတရားမ်ား မွဲ 
တစ္ခုျဖစ္သ ္ (၂ ) လက္ေတြမ်က္ျမင္ အခ်က္အလက္တုိကုိ မကုိးကားပဲ အစုိးရခန္အပ္ ားေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ အစီရင္ ခံစာကလ း္ အလားတူမွတ္ခ်က္ျပခဲပံုမွာ

 ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း ဂါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ) လူ းေရ အလြန္အမင္း အ႐ိွန္ျပင္းစြာ တုိးပြားႏန္းကလ း္ပဲ 
 ရခုိင္ျပ သူ္မ်ားအကား ေကာက္ရြမံႏွင္ မလံုျခမံကုိ ခံစားရေစသ ္  ိတုိုးပြားႏန္းမွာ ေမြးဖြားႏန္း 
 ျမင္ျခင္းမ်ားေကာင္သာမဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္း ဂလားေဒ႐္ွ က္မွ တရားမဝင္ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္မ ပံုမွန္ 
 တုိးပြားလာျခင္း ေကာင္လ း္ ျဖစ္သ ္ ( ၀)

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဂ် လုိင္လတြင္ ျမန္မာျပ ္ ေဲရးဝန္ကီး ဒုတိ ိလ္ုခ် ပ္ကီးကုိကုိက လတ္ေတာ္တြင္ ေျပာကားခဲသ  ္ မွာ 
မူလအားျဖင္ ရခုိင္ျပ န္ မွ္ာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ ေန ိင္ုခဲကတ ္  ဒါေပမ  ္ေနာက္ပုိင္းမွာ ေမာင္းေတာႏွင္ 

းူသီးေတာင္ မိ န မ္်ားအတြင္း ဂါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာ) ႏွင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား အခ်ိးဟာ ၄ အခ်ိး  အ ျိဖစ္လာတာ 
ဂါလီတုိ  တရားမဝင္ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္မႏွင္ ေဒသအတြင္း ေရ႐ွ အ္ေျခခ် ေန ိင္ုမေကာင္ ျဖစ္တ ္ ( ၁)

၂၀၁ ခုႏွစ္ တ္ု အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ လက္႐ိွလူ းေရ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ ားသ မွ္ာ 
(အသိအမွတ္ျပ ားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ လံုးဝစိတ္ခ်ရမမ႐ိွေပ) ဟား တ္တကသုိလ္    မွ ေတြ႐ိွခဲ 
သ မွ္ာ ျမန္မာႏုိင္ငံ  မူဆလင္ လူ းေရ တုိးပြားႏန္းမွာ အျခားက်န္႐ိွေသာလူ းေရ တုိးပြားႏန္း က္ မပုိေပ ( ၂)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

During British colonial rule, the Muslim population of Rakhine State grew from approximately 58,000 in 1871 to 179,000 in 1911, according to British 

colonial records. See Aye Chan, “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar),” SOAS Bulletin of Burma Research, 

vol. 3, no. 2 (Autumn 2005), p. 401.

See “One Region in Myanmar Limits Births of Muslims,” New York Times, May 25, 2013, http://www.nytimes.com/2013/05/26/world/asia/a-re-

gion-in-myan- mar-limits-births-of-muslims.html? _r=0 (accessed January 2, 2014).

“Second Regular Session of First Amyotha Hluttaw Continues for Ninth Day,” New Light of Myanmar, September 1, 2011,

http://www.burmalibrary.org/docs11/ NLM2011-09-02.pdf (accessed February 16, 2014).

“Burmese Muslims Given Two-Child Limit,” Associated Press, May 25, 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/may/25/burma-mus-

lims-two-child-limit(accessed January 2, 2013). Note, if correct, this appears to be a rare instance of a government official using the term “Rohingya.”

Rakhine Inquiry Commission, Final Report, July 8, 2013, p. 5.

“Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development during the drafting process of monetary and capital market law: MPs,” New 

Light of Myanmar, August 1, 2012, http://www.burmalibrary.org/docs13/NLM2012-08-01.pdf (accessed April 10, 2010).

The Ash Center for Democratic Governance and Innovation at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Creating a Future: Using 

Natural Resources for New Federalism and Unity, prepared for Proximity Designs, July 2013, p. 24-27.
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အစီရင္ခံစာ  သိသာေသာ ေတြ႐ွိခ်က္မွာ ၁ ခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင္ ႏိင္းစာ 
ေသာ္ ရခိုင္ျပ ္န ္  လူ းေရ တိုးပြားႏန္းမွာ အန ္းင ္ေလ်ာသ ္ ( )   က ဆက္လက္  
သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္သ ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး  လူ းေရတြင္ မူဆလင္ပါဝင္မမွာ ၁  ခုႏွစ္ က္ ၁ ခုႏွစ္က 
ပိုမျမင္ေပ  အမွန္တက ္အားျဖင္ ၁ ခုႏွစ္တြင္ ပို ေလ်ာက်သြားသ ္ ( ၄) အစီရင္ခံစာက 
ေကာက္ခ်က္ခ်သ ္မွာ ိုလူ းေရ အခ်က္အလက္သ ္ အလ်င္အျမန္ ပြားမ်ားလာေသာ မူဆလင္ တို  
လူ းေရအခ်ိ းပါဝင္မက ျမန္မာ ုဒ ာသာဝင္ေတြကို ခိမ္းေျခာက္ေနသ ္ဆိုသ ္ က် ္က် ္ျပန္ျပန္ 
ျဖန္ေဝ ားေသာ ေကာက္ရြံေစမမ်ားႏွင္ ေ႐ွ ေနာက္ မ ီေပ ( )

ိုအျပင္ ရခိုင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္  အစီရင္ခံရာတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ ုတ္ျပန္သ ္ 
အခ်က္အလက္ မ်ားအရ ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္း႐ွိ ုဒ ာသာလူ းေရမွာ ႐ွိ ပီး မူဆလင္ ၂ ျဖစ္သျဖင္ 
လူ းေရအရသိမ္းပိုက္ျခင္းတစ္ခု ဟု န္ျပႏိုင္ခဲေပသ ္ ( )

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင္ ကုလသမဂလူ းေရရန္ပုံေငြအဖြဲ ( ) တိုသ ္ ခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
သန္းေခါင္ စာရင္းတစ္ခု ေကာက္ ူေနျခင္းက ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ လူ းေရကိန္ဂ န္းပမာ ကို 
မီးေမာင္း ိုးျပဖြ ္ အလားအလာ ႐ွိသ ္  သိုေသာ္ ျဖစ္စ ္သ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ပို  ေ းဖ ္ ုတ္ေကာင္း 

ုတ္ႏိုင္သ ္  ခုစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ သန္းေကာင္စာရင္း ဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား  
အတြက္သတ္မွတ္ ားေသာ ေကာ္လံေအာက္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင္ အျခား  ဟု မိမိကို ္ကို ္ 
သတ္မွတ္ရန္လိုေပလိမ္မ ္ ( ) သန္းေကာင္စာရင္းအတြက္ အသုံးျပရန္ တိုင္းရင္းသားအမ ္ စာရင္းတြင္ 
မ ္သ ္ေနရာမွာမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ  လူမ်ိ းစု အတြက္ ေရြးခ် ္ရန္ေနရာ မေတြရေပ ( ) အျမင္ေကာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ အသိုက္အဝန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသ ္ သန္းေကာင္စာရင္းကို ဖိႏိွပ္ေရးကိရိ ာအျဖစ္ 
အသုံးျပ ကလိမ္မ ္ကို ေကာက္ကသ ္ ( )သန္းေကာင္စာရင္း ဲရွိလူမ်ိ းအမ ္ ဲတြင္ မပါဝင္ေသာ 
အျခားေသာ လူမ်ိ းစုအုပ္စုမ်ားတြင္လ ္း အလားတူ စိုးရိမ္မႏွင္ သန္းေကာင္စာရင္းကို ဆန္က်င္မမ်ား 
႐ွိကသ ္ (၄၀)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Ibid., p. 25.

Ibid.

Ibid.

See Rakhine Inquiry Commission, Final Report, p. 3.

Nationwide census coding document, January 2013, on file with Fortify Rights.

Ibid.

Fortify Rights communications with Rohingya in Rakhine State and Yangon Region, December 2013 and January 2014. See also Tim McLaughlin, “Rohing- 

ya parties call for change to census categories,” The Myanmar Times, January 11, 2014, http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/9207-ro-

hing-ya-parties-call-for-change-to-census-categories.html (accessed January 12, 2014).

Yen Snaing, “Burma’s Ethnic Minorities Decry Census, Jostle for Advantage,” Irrawaddy, February 10, 2014, http://www.irrawaddy.org/burma/burmas-eth- 

nic-minorities-decry-census-jostle-advantage.html (accessed February 10, 2014).
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၂၄

၂၀၁ ခုႏွစ္ ျပီလတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မိန္းကေလးင တ္စ္ းကုိ ရခုိင္ျပ န္ ၊္ စစ္ေတြမိ  အျပင္ က္ 
မုိးေရ တဲြင္ေတြရပံု  လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင္ကုိ ပိတ္ပင္ခံရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မိသားစုမ်ားမွာ 
ပံုမွန္အားျဖင္ မိမိတုိ  ာ စီခန္းမ်ား (သုိ) ေန ိင္ုရာ ရပ္ကြက္မ်ား အျပင္သုိ 
မသြားလာႏုိင္ကေပ  သ က္ ေ႐ွာင္လဲ ရႏုိင္ေသာ ေသဆံုးမမ်ားကုိ းတ ေ္စေသာ 
က်န္းမာေရးႏွင္ အသက္႐ွင္ေနႏုိင္မအခြင္အေရးကုိ တားဆီးမ ျပရာေရာက္ပီး မိသားစုမ်ားကုိ 
စားနပ္ရိကာ လုိအပ္ေနေစရန္ ပစ္ ားသကဲသုိ ႐ိွသ ္    
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၂

၂  ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ ဖိႏိွပ္၊ကန္သတ္မမ်ားေသာ 
မူဝါဒမ်ား

ပံုမွန္ ျဖစ္သင္တဲန း္လမ္းက လူတုိင္းလြတ္လြတ္လပ္လပ္ တစ္ေနရာကအျခားေနရာကုိ သြားလာခြင္ 
႐ိွသင္တ ္  ကြန္ေတာ္ တုိႏုိင္ငံမွာ ကြန္ေတာ္တုိအတြက္ အဲဒီလုိအခြင္အေရးမ႐ိွ းူ  ရခုိင္ေတြ 
အတြက္ကေတာ ျပ နာမ႐ိွ းူ၊ ဟိႏ အတြက္လ း္ ျပ နာမ႐ိွ းူ၊ ဂါလီဟိႏ အတြက္လ း္ 
ျပ နာမ႐ိွ းူ၊ ဒါေပမ  ္ ကြန္ေတာ္တုိကုိပဲ သီးသီးသန္သန္ ပစ္မွတ္ ားခံေန ရတ ္  
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင္၊ လြပ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင္၊ လြပ္လပ္စြာေရးသားခြင္၊ လူမေရးရာကိစမ်ား ျဖစ္ေသာ 
က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပ ာေရးလြတ္လပ္ခြင္ စတဲ လြတ္လပ္ခြင္အားလံုး ကန္သတ္ခံရတ ္
(႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိးသားတစ္ း၊ အသက္ ၄ ႏွစ္၊ ၂၀၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ ာလ)

ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီ ာမ်ားမွတစ္ဆင္ ဂါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာ) အုပ္စုမ်ားသ  ္ သူတုိအေပၚ အစုိးရက 
န္ိးခ် ပ္မျပေသာ အတုိင္းအတာကုိ က် က္် ျ္ပန္ျပန္ လူသိမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကသ ္  တုိင္းျပ ္  

အေျခအေန၊ အေနအ ား အရပ္ ရပ္ႏွင္ အုပ္စု ႏုိင္ငံသားျဖစ္မ အေနအ ားမ႐ိွမ အေျခအေနတြင္ 
အစုိးရအေနျဖင္ ိေုဆာင္ရြက္မမ်ာကုိ လုိအပ္ ျပလုပ္ ရျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္းက 
အေျခခံလူအခြင္အေရး ခ်ိးေဖာက္ျခင္းမ်ားဟု ႐ံ ခ်သ ္  သ က္ တုိင္းျပ ္  နာမ ကုိ္ ခုိိက္ေစခဲပီး 
ႏုိင္ငံတကာႏွင္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚပါ သက္ေရာက္မ ႐ိွခဲသ ္
(ရခုိင္ျပ န္ စံု္စမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္၊ အပီးသတ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁ ခုႏွစ္ ဂ် လုိင္လ ရက္ေန)

1. Regional Order 1/2005, marked for “Internal Circulation,” was sent from the “chief officer” of immigration to “All of the Ward/ Village Tract Peace and De- 

velopment Councils” as well as the Chairman, Township Peace and Development Council, Rakhine State, Sittwe; Chief Military Strategist, Military Strategy 

Group (Base), Buthidaung; Chairman, District Peace and Development Council, Maungdaw District; Maungdaw Chief Supervisor, Border Immigration 

Super- vision Headquarters, Kyee Gan Byin; Township Head of Department, Department of Immigration and National Registration, Maungdaw; Township 

Judge, Township Courthouse; and Maungdaw Township Legal Officer, Township Legal Office, Maungdaw.

2 See “Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development during the drafting process of monetary and capital market law: 

MPs,” New Light of Myanmar, http://www.burmalibrary.org/docs13/NLM2012-08-01.pdf; “Second Regular Session of First Amyotha Hluttaw Continues 

for Ninth Day,” New Light of Myanmar, http://www.burmalibrary.org/docs11/NLM2011-09-02.pdf, p. 16, 8.

  မွ ရ႐ိွ ားေသာ ေပါက္ကားလာသ  ္ ႐ံုးတြင္းအမိန္မ်ားက ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္း႐ိွ 
႐ုိဟင္ဂ်ာလူ းေရကုိ န္ိးခ် ပ္ရန္ ပံုေဖာ္ ားေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံ၊ ဖိႏိွပ္ေသာ ျပ န္ ္ မူဝါဒမ်ားကုိ 
သက္ေသအေ ာက္အ ားျဖစ္ အေ ာက္အကူျပသ ္  မူဝါဒမ်ား  အက်ိးဆက္အေနျဖင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း 
ပ်ံႏံွလာေသာ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ စံနစ္တက် လူအခြင္အေရး ခ်ိးေဖာက္ျခင္းမ်ား 
ေပၚ ြန္းလာသ ္  ခုစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ိကုန္သတ္မ အားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနကဟန္႐ိွသ ္

  မွရ႐ိွ ားေသာ အမိန္စာမ်ားမွာ ၁ ရာခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း တ္ုျပန္မမ်ားျဖစ္သ ္  
ိအုမိန္စာမ်ားကုိ အစုိးရအရာ႐ိွမ်ားက လက္မွတ္ေရး ိးု ား ပီး မိတ ကုိ ျပ န္ ႏွ္င္ ဟုိအစုိးရအဆင္ 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင္မ်ား  ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ာနေပါင္းစံုသုိ လိပ္မူ ားသ ္  ိအုမိန္စာမ်ားတြင္ သြားလာမ၊ 
မ္ိးျမားလပ္ ပ္ျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားခြင္ ႏွင္ အျခား ေနစ ္ ဝႏွင္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ားသ ္  (၁) အမိန္မ်ားႏွင္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ျဖ စ္ြက္ခ်က္မ်ားက ပေဒအရ 
အေရး ေူဆာင္ရြက္ရေသာ အဖြအဲစ း္မ်ားကုိ အတင္းအကပ္ေမြးဖြားႏန္း န္ိးခ် ပ္မ၊ ခိမ္းေျခာက္  ကေလးေမြးဖြားမကုိ 
ကန္သတ္ျခင္း၊ လက္ ပ္ မ္ိးျမားျခင္းႏွင္ ကုိ ေ္ရးကုိ တ္ာ ဆက္ႏြ မ္မ်ားကုိ ကန္သတ္ျခင္းမ်ားႏွင္ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာမကုိ ကန္သတ္ျခင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္အေရး မူမ်ား ျပလုပ္ရန္ 

န္ကား ားသ ္  ၂၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အလားတူ တ္ုျပန္ ားေသာ အမိန္မ်ားကုိလ း္   မွ ရ႐ိွ ားသ ္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ အႏွစ္ခ်ပ္အားျဖင္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း 
ခင္ကာကြ ေ္ရးဝန္ကီး ဒု ိလ္ုခ် ပ္ကီး လွမင္းႏွင္ ျပ ္ ေဲရးဝန္ကီး ဒု ိလ္ုခ် ပ္ကီးကုိကုိတုိ အပါအဝင္ အစုိးရ 
ပ္ိပုိင္းအရာ႐ိွကီးမ်ား သေ ာတူစြာ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲကသ ္  (၂)



Fortify Rights

၂

ိမူုဝါဒမ်ားေကာင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိးသားမ်ား၊အမ်ိးသမီးမ်ား၊ ကေလးင မ္်ားအေပၚ အႏရာ က္်ေရာက္ေစမမ်ားကုိ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွတ္တမ္း ေကာင္းစြာျပစုခဲကသ ္  ရဲမ်ားေကာင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
ျပ သူ္ က်န္းမာေရးႏွင္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးတုိကုိ ရ အူသံုးခ်ႏုိင္ေရးတုိကုိ ဆုိးဝါးစြာ ခုိိက္ေစခဲသ ္  ပမာအားျဖင္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင္ကုိ ကန္သတ္ျခင္းအားျဖင္ ေဒသတြင္း ဆုိးဝါးလာေသာ ဒုကသ  ္ အကပ္အတ း္ကုိ 
ေလာင္စာျဖ ေ္ပးေနသလုိ ျဖစ္ေစသ ္  မူဝါဒမ်ား  အက်ိးဆက္မ်ားသ  ္ သိန္းႏွင္ခ်ီေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ 

ဂလားေဒ႐္ွ၊ ိင္ုး၊ မေလး႐ွားႏွင္ အျခားေနရာမ်ားသုိ ြက္ေျပးေစသ ္

အစီရင္ခံစာက ေတြ႐ိွရသ မွ္ာ မူဝါဒမ်ား  စုေပါင္းသက္ေရာက္ခ်က္ေကာင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူစု  အေျခခံ 
လူအခြင္အေရးမ်ားကုိ ဆုိးဝါးစြာပိတ္ပင္ ားခံရ ပီး ဖိႏိွပ္မေကာင္ လူသားမ်ိ းႏြ အ္ေပၚက် းလြန္သ  ္
ရာ ဝတ္မအဆင္အ  ိျမင္တက္လာေပသ ္  ( )

၁ ခုႏွစ္ကတ း္က သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကုလသမဂ  အ းူကုိ စ္ားလွ မ္်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
ဖိႏိွပ္မမ်ားမွာ စံနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မ  ႏွင္ ျပ န္ မူ္ဝါဒ အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းကုိ အကိမ္မ်ားစြာ 
ေဖာ္ျပခဲကသ ္ (၄) သုိေသာ္ ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကာလတာ႐ွ မွ္တ္တမ္းတင္ ားေသာ 
ဖိႏိွပ္မမ်ားကုိ ေက်ာေ ာက္ေနာက္ခံျပ ားေသာ တက ျ္ပ န္ မူ္ဝါဒမ်ားကုိ မ သ္ အ္ခါမွ ေရးသား တ္ုေဝျခင္း 
မ႐ိွခဲေပ    မွ ရ႐ိွ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက ဖိႏိွပ္မမ်ားသ  ္ျပ န္ မူ္ဝါဒ အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ဆ စု္ႏွစ္မ်ားစြာ ႐ိွေနေကာင္းကုိ အတ ျ္ပေပးသ ္

3.

4.

See Chapter III in this report, “Legal Analysis and Framework.”
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Policies of  Persecution

၂

ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒ

အန း္ဆံုးအားျဖင္ ကုိးႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပ န္ ေ္ျမာက္ပုိင္း႐ိွ ေမာင္းေတာႏွင္ းူသီးေတာင္မိ န  ္
မ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ တင္္းကပ္ေသာ ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒကုိ ျပ ာန္းခဲသ ္  မူဝါဒသ  ္
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား  အခြင္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ သူတုိ  ကေလးအေရအတြက္ႏွင္ ကေလး သူ  ္ ကာလျခားမကုိ 
သတ္မွတ္ဆံုး ျဖတ္ပုိင္ခြင္ကုိ ခ်ိးေဖာက္ရာေရာက္ပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ိးသမီးမ်ား  ႏုိင္ငံတကာ ပေဒအရ အပ္ႏွင္း ားေသာ 
မ်ိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး အခြင္အေရးအလံုးစံုကုိ ပိတ္ပင္ရာေရာက္သ ္  ( )

 က ရ႐ိွ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္ ၁ ၂၀၀  သ  ္ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒ  အေျခခံ ကုိ 
ေူ ာင္ခဲပံုရသ ္  ိအုမိန္ကေဖာ္ျပ ားသ မွ္ာ  ေဒသႏရအမိန္ စတင္ တ္ုျပန္သ ရ္က္မွစ  အစားအစာႏွင္ 

ေနစရာ လံုေလာက္ေစရန္ ကေလးေမြးဖြားႏန္းကုိ န္ိးခ် ပ္ရန္လုိသ ျ္ဖစ္  လက္ ပ္ခြင္ရ ားေသာသူမ်ားအေနျဖင္ 
ကေလး အေရအတြက္ကုိ ကန္သတ္ ားရမ ္  ( ) အမိန္က္ုိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပသ ္

အမိန္သ  ္ တရားဝင္လက္ ပ္ ားကေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကေလးအေရအတြက္ မ မ္်ွ ခူြင္ျပ ားသ ကုိ္ 
တိတိက်က် သတ္မွတ္မ ားေသာေကာင္ လက္ေတြအားျဖင္ တင္းကပ္ ေသာ ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္ 
မူဝါဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲသ ္  န း္အားျဖင္ လက္ ပ္ပီးစ နီးေမာင္ႏံွတုိသ  ္ (လက္ ပ္ခြင္ရရန္အတြက္ 
စက္ဆုပ္ဖြ ၊္ ဖိႏွိပ္မခံရေသာ လုပ္ငန္းစ ကုိ္ သူတုိစိတ္ေက်နပ္ေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပီးသ အ္ခါ (ေအာက္တြင္႐ပါ)) 
သူတုိအေနျဖင္ ကေလးႏွစ္ေ ာက္ က္ ပုိ လိူမ္မ မ္ဟုတ္ေကာင္းေျပာဆုိသ  ္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကုိ 
အတင္းအကပ္ လက္မွတ္ေရး ိးုခုိင္းခံရသ ္ ( ) တာဝန္႐ိွသူမ်ားအေနျဖင္လ း္ လက္ ပ္ မ္ိးျမားခြင္ 

တ္ုမေပးခင္တြင္ အမ်ိးသမီးမ်ား ကုိ ဝ္န္႐ိွ၊မ႐ိွ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သ ္  ( )

လက္ ပ္ ားေသာ နီးေမာင္ႏံွမ်ား တရားဝင္အားျဖင္ ရ ခူြင္႐ိွေသာ ကေလးအေရအတြက္ကုိ 
ကန္သတ္မခ်မွတ္ ားျခင္း အျပင္ မူဝါဒသ  ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားလက္မ ပ္ပဲ ကေလးရ ျူခင္းမ်ိးကုိလ း္ ေိရာက္စြာ 
တားျမစ္ ားသ ္

ေနာက္ ပ္ျဖ စ္ြက္ခ်က္က ပေဒအရအေရး ေူဆာင္ရြက္ရေသာအရာ႐ိွမ်ားကုိ လူအေရအတြက္ မွန္၊မမွန္သိရန္ 
ရြာမ်ားအ တြင္း႐ိွ အိမ္ေ ာင္စုဝင္ းေရႏွင္ မိသားစု ါတ္ပံုမ်ား တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္  အတြက္ မိသားစု ါတ္ပံုမ်ား႐ုိက္ရန္  
တုိက္တြန္း ားသ ္  ( ) ျဖ စ္ြက္ခ်က္တြင္ အက ္  အိမ္ေ ာင္စုမ်ားက ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူကုိ 
ခ်ိးေဖာက္ျခင္း႐ိွ၊မ႐ိွ ဆူဆံုးျဖတ္မုွျပရာတြင္ အမ်ိးသမီးမ်ား ေမြးမိခင္ ဟုတ္၊မဟုတ္ သတ္မွတ္္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိးသမီးမ်ားကုိ စစ္သားမ်ား ေ႐ွ ေမွာက္တြင္ ကေလးႏုိတုိက္ေစရန္ တြန္းအားေပးရမ ဟု္ အရာ႐ိွမ်ားကုိ 

န္ကား ားသ ္  ြန္ကားခ်က္က ေဖာ္ျပသ မွ္ာ

အက ္  တစ္ေ ာက္ေ ာက္ကုိ (အိမ္ေ ာင္စု ား တဲြင္) အစား ိးု ္ ားသ  ္ ဟု 
သံသ ဝင္လ်ွင္ မိသားစုဝင္ ႐ိွဲ ကေလးမ်ား  အသက္အရြ ႏွ္င္ ပံုပန္းသ ာန္ကုိ ႏုိင္း ွ ရ္လိမ္မ ္  
အက ္  ကေလးသ  ္ ေမြးကင္းစျဖစ္ပါက မိခင္ကုိ ကေလးႏုိတုိက္ေစရန္ ျပလုပ္ရလိမ္မ ္  
ကေလးင မ္်ားကုိ သီးျခား ေမးျမန္းရလိမ္မ ္  (၁၀)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

See Chapter III in this report, “Legal Analysis and Framework.”

Township Peace and Development Council, Maungdaw, Regional Order 1/2005, 8th Day of the Waning Moon of Dagoo 1367, May 1, 2005.

Fortify Rights communications with Rohingya in Rakhine State and Yangon Region as well as representatives of an international humanitarian organization.

See also “Burma: Revoke ‘Two-Child Policy’ for Rohingya,” Human Rights Watch press release, May 28, 2013, http://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-

revoke-two-child-policy-rohingya (accessed January 3, 2013); Aruna Kashyap, “Burma’s Bluff on the Two-Child Policy for Rohingya,” Irrawaddy, June 21,

2013, http://www.hrw.org/news/2013/06/21/burma-s-bluff-two-child-policy-rohingyas (accessed January 3, 2014); Chris Lewa, “Two child policy in Myanmar

will increase bloodshed,” CNN, June 6, 2013, http://edition.cnn.com/2013/06/06/opinion/myanmar-two-child-policy-opinion/ (accessed January 6, 2014).

Ibid.

Addendum to internal order 1/2005, “Drawing Maps, Making a Record of Buildings, and Reviewing Household Registrations,” Letter No.: 3/24-1/U 6 (1057),

May 1, 2005, number 5, on file with Fortify Rights.

Ibid.
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ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒအတြက္ အစိုးရ  အေ ာက္အကူျပမ
  
ျပ န္ ႏွ္င္ ဟုိအဆင္႐ိွ အစုိးရအရာ႐ိွမ်ားသ  ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူဝါဒမ်ား႐ိွသ ကုိ္ လုိလုိလားလား 
အသိအမွတ္ျပ ကသ ္   က ရ႐ိွ ားေသာ ကန္သတ္  ဟု ေရးမွတ္ ားပီး ိအုခ်ိန္က ရခုိင္ျပ န္  ္
လူဝင္မကီးကပ္ေရး အကီးအကဲအရာ႐ိွ လက္မွတ္ေရး ိးု ားေသာ လ်ွိ ဝွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
ကေလးေမြးဖြားမကုိ ကန္သတ္ ေသာ ျပ န္ မူ္ဝါဒကုိ အႏွစ္ခ် ပ္ေဖာ္ျပ ားသ ္ (၁၁) စာရြက္စာတမ္းမ်ားက 
ျပဆုိသ မွ္ာ ၂၀၀  မူဝါဒကို တ္ုခဲပီး ၂၀၀ ခုႏွစ္ ေမလ၁ရက္ေနတြင္ ေမာင္းေတာမိ န  ္ ေအးခ်မ္းသာ ာေရးႏွင္ 
ဖြံ ဖိးေရးေကာင္စီက ျဖန္ေဝခဲသ ္  ေနာက္ ပ္တစ္ကိမ္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ ာလ၂ရက္ေနတြင္ ရခုိင္ျပ န္  ္
ေမာင္းေတာမိန  ္က်ီးကန္ျပင္တြင္တ ႐ိွ္ေသာ န စ္ပ္ေဒသလူဝင္မကီးကပ္ေရး ဟုိ ( )မွ လူဝင္မကီးကပ္ေရး 
အကီးအကဲအရာ႐ိွမွ ပ္မံျဖန္ေဝခဲသ ္ (၁၂) ၂၀၁ ခုႏွစ္ လုိူင္လတြင္ န စ္ပ္ေဒသလူဝင္မကီးကပ္ေရး ဟုိကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြကဲ လက္လဲတာဝန္ ခဲူပီး ၄င္းအဖြသဲ  ္ ေဒသႏရအမိန္မ်ားကုိ အေကာင္အ ေ္ဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တာဝန္႐ိွသ ္ (၁ )

႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ  ကေလးေမြးဖြားခြင္ကုိ ကန္သတ္ျခင္းမွာ ျပ န္ အ္ဆင္ ေဒသႏရအမိန္  ျဖစ္သ ္  ိမူုဝါဒသ  ္
ဟုိအဆင္ ပေဒျပအဖြဲ  ေ ာက္ခံမမပါဟန္ေပါက္ေသာ္လ း္ ကြ ႏ္ုပ္တုိ ေတြ႐ိွခ်က္မ်ားက မူဝါဒေဖာ္ တ္ုျခင္းႏွင္ 

အေကာင္အ ေ္ဖာ္ျခင္းတြင္ ဟုိအစုိးရအရာ႐ိွမ်ား ပါဝင္ပက္သက္မ႐ိွသ ဟု္ န္ျပေနသ ္

၂၀၁ ခုႏွစ္ ြန္လ ရက္ ေနတြင္ ကာလတာ႐ွ  ္ အေရး ေူဆာင္ရြက္မ ျပလုပ္ခဲသ  ္
ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူႏွင္ ပက္သက္  ဆက္လက္ ြက္ေပၚလာေသာ ေက ာခ်က္မ်ားတြင္ 
သမတ ေျပာေရးဆုိခြင္႐ိွသူ းရဲ ြ က္ ိမူုဝါဒတြင္ ဟုိအစုိးရ  အခန္းက ကုိ ျငင္းဆုိခဲသ ္  သုိေသာ္ ိမူုကုိ 
႐တ္ခ ျ်ခင္းမျပခဲေပ   ဟုိအစုိးရက အဲဒီမူဝါဒကုိ မေက ာခဲ းူ  အဲဒီကိစကုိ ကြန္ေတာ္တုိ ေသခ်ာက ပ္ါမ  ္  
အဲဒီေဒသမွာ လူ းေရက အျခားေဒသေတြ က္ အမ်ားကီး ျမင္ေနတ  ္ ဒါေကာင္ မိသားစု တစ္စုတုိင္း စီအတြင္းမွာ 
တစ္ခ်ိ ေသာ လူမေရး၊ စီးပြားေရး ျပ နာေတြ ႐ိွကတ ္ (၁၄)

၂၀၁ ခုႏွစ္ ြန္လ၁၁ရက္ေနတြင္ ျပ ေ္ ာင္စုအဆင္လူဝင္မကီးကပ္ေရးဝန္ကီး းခင္ရီသ  ္ ိမူုဝါဒ႐ိွေနေကာင္း ကုိ 
အတ ျ္ပခဲျခင္းက သူအေနႏွင္ ိမူုကုိအေ ာက္အကူျပရာေရာက္သ ္  သုိေသာ္ ိမူုသ  ္ ျပ န္ အ္စုိးရ (သုိ) 
ဟုိ အစုိးရမွလာခဲသ  ္ ဆုိသ ကုိ္ အမိန္က္ုိ ဟုိအစုိးရက တ္ုျပန္ျခင္းမျပခဲ  အမိန္ကုိ ျပ န္ အ္စုိးရက 
တ္ုျပန္ ျခင္းမျပခဲ  ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖင္ အလားတူျငင္းပ ခဲ္သ ္ (၁ ) ိမူုဝါဒသ  ္ ေဒသတြင္းရိွ 

တာဝန္႐ိွပုဂိလ္မ်ားက ေအာက္ေျခလူ အုဆင္တြင္ အေကာင္အ ေ္ဖာ္ခဲဟန္႐ိွသ  ္ဟု သူကေျပာခဲသ ္ (၁ )

၂၀၁ ခု ေအာက္တုိ ာလတြင္ ျမန္မာကုိ စ္ားလွ မွ္ ကုလသမဂတြင္ ိမူုဝါဒ မ သ္ အ္ခါမွမ႐ိွခဲဟု  
 ေတြ႐ိွခ်က္မ်ားႏွင္ ဆန္က်င္ က္ကုိေျပာခဲသ ္  

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2008 order from Immigration Chief Officer Aung Than Win, “Regional Order and Processes for Controlling Bengali Population,” Kyeegan Pyin, Maungdaw, 

November 2, 2008; Township Peace and Development Council, Maungdaw, Regional Order 1/2005, 8th Day of the Waning Moon of Dagoo 1367, May 1, 

2005.

Ibid.

“Security Police Force to Take Over Border Immigration Forces’ Duties,” Eleven Media, July 14, 2013, http://elevenmyanmar.com/national/2775-securi-

ty-po- lice-force-to-take-over-border-immigration-forces-duties (accessed January 7, 2014).

See also Hannah Hindstrom, “Burma disbands notorious NaSaKa borderguard force,” Democratic Voice of Burma, http://www.dvb.no/news/burma-dis-

bands-notorious-nasaka-border-guard-force/29916.

“Government to examine two-child policy targeting Rohingya,” Agence France-Presse, June 3, 2013, available at http://www.dvb.no/news/govt-to-exam- 

ine-two-child-policy-targeting-rohingya/28598 (accessed January 7, 2014).

Jason Szep and Andrew Marshall, “Myanmar minister backs two-child policy for Rohingya minority,” Reuters,

http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar-rohingya-idUSBRE95A04B20130611.

Ibid.
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ခင္ကာကြ ္ေရးဝန္ကီးေဟာင္း ဒုတိ ိုလ္ခ် ပ္ကီးလွမင္းသ ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ ာလတြင္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္ အတြင္း႐ွိ ေမာင္းေတာႏွင္ ူးသီးေတာင္ မိ န ္မ်ားတြင္ အိမ္ေ ာင္စု ားႏွင္ 
အျခားလူ းေရႏွင္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေကာင္းအရာမ်ားကို လတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခံရေသာအခါ 
ေဒသႏရအမိန္ ၁ ၂၀၁ ကို အတိအက် ကိုးကားခဲသ ္  လွမင္းသ ္ လတ္ေတာ္တြင္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကေလးေမြးဖြားခြင္ႏွင္ပက္သက္  ကန္သတ္ျခင္း 
အပါအဝင္အသုံးျပေသာ ဖိႏွိပ္၊ကန္သတ္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သေ ာတူေသာအားျဖင္ 
အႏွစ္ခ် ပ္တင္ျပခဲသ ္  သူ  မွတ္ခ်က္ေျပာကားခ်က္ စာသားမ်ားကို အစိုးရ ုတ္ 
အဂလိပ္ ာသာျဖင္ ုတ္ေဝေသာ ျမန္မာအလင္းသတင္းစာတြင္ ုတ္ ေဝခဲ ပီး အျခား 
အစိုးရဆက္သြ ္ေရးလမ္းေကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင္ အမ်ားျပ ္သူရ ူအသုံးျပႏိုင္ရန္ ျပလုပ္ခဲသ ္ (၁ )

အလားတူစြာပင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ူလိုင္လ ၁ရက္ေနတြင္ ျမန္မာျပ ္ ဲေရးဝန္ကီး 
ဒုတိ ိုလ္ခ် ပ္ကီးကိုကိုက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား တရားမဝင္ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္မ  ႏွင္ 
ေရ႐ွ ္အေျခခ်ေန ိုင္ျခင္း  တို စုျပ ံလာမ  အကိ် းဆက္ေကာင္ ကေလးေမြးဖြားခြင္ကို 

ကန္သတ္ျခင္းအပါအဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လက္႐ွိကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင္ 
အားေကာင္းေအာင္ျပလုပ္မ ္ဟု လြတ္ေတာ္တြင္ေျပာကားခဲသ ္  တာဝန္႐ွိသူမ်ားသ ္ 
စ ္းကပ္မမ်ားကို တင္းက်ပ္ရျခင္း မွာ ခရီးသြားလာေရး၊ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ လူဝင္မကီးကပ္ေရး၊ 

ေရ ေျပာင္းျခင္း၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားျခင္း၊ ာသာေရး ဆိုင္ရာ အေဆာက္အ သစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
ေျမ ာျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ပိုင္ဆိုင္မ၊ ပေဒအရ ဂါလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ) တို  အေဆာက္အ  ေဆာက္ခြင္တိုကို 
ကိုင္တြ ္ရန္ျဖစ္သ ္  ဟု သူကေျပာခဲသ ္ (၁ )

၂၀၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ အစိုးရ  ေျပာေရးဆိုခြင္႐ွိသူ းဝင္း မိ င္မွ 
ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒကို မိသားစုစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္း ဟု ရ ္ န္း သုံးစြဲခဲ ပီး 

ိုမူဝါဒမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမ႐ွိသ ္ကို သေ ာတူ အသိအမွတ္ျပခဲသ ္

ကြန္ေတာ္တုိ အ းူကုိ စ္ားလွ အ္ဖြ ဲအေနျဖင္ ကေလး ႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူဝါဒႏွင္ သက္ဆုိင္ေသာ 
စြပ္စြခဲ်က္ကုိ ျငင္းပ ပ္ါသ ္  ိအုေကာင္းအရာကုိ လူဝင္မကီးကပ္ ေရးႏွင္ ျပ သူ္အင္အား 
ျပ ေ္ ာင္စုဝန္ကီးႏွင္ ရခုိင္ျပ န္ ဝ္န္ကီးခ် ပ္တုိ ႏွစ္ေ ာက္စလံုးက သူတုိမူဝါဒ မ သ္ အ္ခါမွ 
မဟုတ္ခဲေကာင္းႏွင္ ိကဲုသုိေသာ တရားဝင္အမိန္ (သုိ) န္ကားခ်က္ တ္ုျပန္ျခင္းမ်ား ျပ ေ္ ာင္စုအဆင္၊ 
ျပ န္  ္အဆင္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မ႐ိွေကာင္း အမ်ားသိေအာင္ ေကျငာခဲျပီးျဖစ္ပါသ ္ (၁ )

မိသားစုစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းႏွင္ ပက္သက္  သူတုိ (႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ) ကေလးႏွစ္ေ ာက္ပဲ ရူမ  ္
(ဒီစ း္မ် း္က အခ်ိ ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ သာျဖစ္တ )္ ဒု ာသာဝင္ျပ သူ္မ်ားအတြက္ ငါတုိ 
ဒီစ း္မ် း္သံုးစရာမလုိ းူ  ာေကာင္လဲဆုိေတာ ဒု ာသာဝင္ ျပ သူ္ေတြက အမ်္ိးသမီးတစ္ေ ာက္ပဲ 

ူကတ ္  ဒီမူဝါဒ အေကာင္အ ေ္ဖာ္ရတာက လူ းေရ တုိးပြားမကုိ န္ိးခ် ပ္ဖုိ ာေကာင္လဲဆုိေတာ 
ဒီမွာအရမ္းကုိ ပြတ္သိပ္က်ပ္လာတ ္  (၂၀)

17.

18.

19.

20.

Response by U Kyaw Tin, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations, to the Oral Presentation on the Re- port of 
Mr. Tomás Ojea Quintana, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar (Agenda Item 69c, Human rights situations and reports of special 
rapporteurs and representatives) at the Third Committee of the 68th Session of the United Nations General Assembly, New York, October 24, 2013.
See “Second Regular Session of First Amyotha Hluttaw Continues for Ninth Day,” New Light of Myanmar, http://www.burmalibrary.org/ docs11/ 
NLM2011-09-02.pdf, p. 16, 8. Lieutenant-General Hla Min said: “[R]egional orders including migration, birth and child mortality, illegal border passage, making 
changes in census and construction of buildings were issued yearly with the permission of superior departments; Maungdaw Township Peace and Development 
Council also issued Regional Order No. (1/2005) in 2005; nine regions and 26 stations for population control were established and monitor illegal border 
passages, conduct surprise checks, block sea and Nat River entrances and patrol hill route; checking household registration certificate, rendering map and 
recording the buildings annually take three months; household registration certificate, citizen scrutiny card and travel form (4) are used for investiga- tion; if the 
illegal acts are found, they will be charged with Immigration Act.”
“Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development during the drafting process of monetary and capital market law: MPs,” New Light 
of Myanmar, http://www.burmalibrary.org/docs13/NLM2012-08-01.pdf.
Paul Vrieze and Zarni Mann, “Gov’t Sets Two-Child Limit for Rohingyas in Northern Arakan,” Irrawaddy, May 20, 2013,
http://www.irrawaddy.org/z_arakan/govt-sets-two-child-limit-for-rohingyas-in-northern-arakan.html (accessed January 14, 2014).
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ဝ

ႏုိင္ငံတကာမွ ေဝဖန္ကသ ေ္နာက္တြင္ းဝင္းမိင္မွ ိမူုဝါဒသ  ္ မိသားစုစီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္း  ျဖစ္မ ဟု္ သူ င္မိ 
ေကာင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပ္ေျပာခဲသ ္  ေဒသတြင္း႐ိွ တာဝန္႐ိွသူမ်ားသ  ္ ိအုရာကုိ ဂါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ)လူစု  
စီးပြားေရး၊ လူမေရး အေကာင္းမ်ားေကာင္ လုပ္ကသ ္  ဟု ပ္ျဖ ေ္ျပာရင္း လူအခြင္အေရး 
ခ်ိးေဖာက္ခဲသ ဆုိ္သ  ္စြပ္စြ ဲခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းပ ခဲ္သ ္ (၂၁)

အစုိးရကခန္အပ္ ားေသာ ရခုိင္ျပ န္ စံု္စမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္အဖြဝဲင္တစ္ေ ာက္ျဖစ္သ  ္ းခင္ေမာင္ေဆြ 
ကလ း္ အလားတူပင္မူဝါဒကုိ ဒီမူဝါဒက လူတုိင္းဖြံ ဖိ းတုိးတက္မအတြက္ အေ ာက္အကူေပးႏုိင္ဖုိ ေရးဆြတဲဲစီမံကိန္းရဲ  
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပါ  ဒီကိစကုိ ႏုိင္ငံေရး႐ေ ာင္က က သ္င္တ ္  အက ္  ရခုိင္ျပ န္ အ္စုိးရက 
(႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ) လူတုိလုိခ်င္သေလာက္ ကေလး ခူြင္ျပလုိက္ရင္ အျခားတုိင္းရင္းသားေတြကုိ 

လုိ္သက္ေရာက္မေတြ ႐ိွလိမ္မလဲ  ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖင္ ကာကြ ခဲ္သ ္ (၂၂)

ြန္လ၁၁ရက္ေနတြင္ ျမန္မာလူဝန္မကီးကပ္ေရးဝန္ကီး းခင္ရီက ဂါလီ အမ်ိးသမီးေတြ အတြက္လ း္ 
အက်ိး႐ိွလိမ္မ ္  ဟု ေျပာရင္း မူဝါဒကုိအတ ျ္ပေျပာခဲသ ္  ဆက္လက္  လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာ 
ေ ာက္ ားဟန္ျဖင္ ပ္ျဖ ေ္ျပာခဲသ မွ္ာ

 ရခုိင္ျပ န္ မွ္ာေန ိင္ုကတဲ ဂါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ) အမ်ိးသမီးေတြမွာ ကေလးေတြ အမ်ားကီး႐ိွကတ ္  
 တစ္ခ်ိ ေနရာေတြမွာဆုိရင္ မိသားစုတစ္စုမွာ ကေလး၁၀ေ ာက္ (သုိ) အေ ာက္၂၀ ႐ိွက တ ္  အဲဒါ 
 ကေလးေတြ အာဟာရျပ ျ္ပ ဝ္ဝရဖုိအတြက္ မေကာင္း းူ  ေက်ာင္းတက္ကရဖုိအတြက္ သိပ္မလြ ္ းူ  
 ကေလးေတြကုိ ေစာင္ေ႐ွာက္ဖုိအတြက္မလြ ္ းူ  ဂါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ)အမ်ိးသမီး အားလံုးနီးပါးက ဆင္းရဲျပီး 
 ပ ာမတတ္က းူ  ကေလးေတြကုိ ေစာင္ေ႐ွာက္ဖုိအတြက္မလြ ္ းူ  ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္ 
 (သုိ) သံုးေ ာက္ သာေမြးဖြားခြင္ မူဝါဒက ဒီလူေတြအတြက္ လံုေလာက္တ ္  ဒါကေတာ 
 ကြန္ေတာ္အျမင္ပါ (၂ )

၂၀၁ ခုႏွစ္ေမလအတြင္း ျမန္မာျပ ႐ိွ္ အေ ာက္အကူေပးေရး လုပ္သားတစ္ း  ေျပာဆုိခ်က္မ်ား မူဝါဒမ်ားကုိ 
အမ်ားျပ သူ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေအာင္ ျပလုပ္ျခင္းက ဒီေနရာမွာဆ စု္ႏွစ္ေတြနဲခ်ီပီး ႐ိွေနတ ္ (၂၄) ဟု 
ေဖာ္ တ္ုေျပာဆုိ ျခင္းႏွင္အျခားေျပာဆုိခ်က္မ်ားက ခ တာမ်ွသာကာေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေဒါသ ြက္မကုိ 
ျဖစ္ေစခဲသ ္  ကုလသမဂ၊ အေမ ရိကန္ျပ ေ္ ာင္စုႏွင္ ရခုိင္ျပ တ္ြင္းရိွ ႐ုိဟင္ဂ်ာအကပ္အတ း္ကိစအေပၚတြင္ 
ငိမ္ေနေလ႐ိွေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုက  ္ကုိ တုိ္င္ပင္ မူဝါဒသ  ္လူအခြင္အေရးကုိ အတိအလင္းခ်ိးေဖာက္ျခင္းဟု 
အျငင္းပြားဖြ မ္႐ိွေသာ ေကျငာခ်က္ကုိ တ္ုျပန္ခဲသ ္ (၂ )

21.

22.

23.

24.

25.

Daniel Ten Kate and Kyaw Thu, “Myanmar Rejects Criticism of Two-Child Rule for Minority,” Bloomberg News, May 29, 2013, available at

http://www. bloomberg.com/news/2013-05-28/myanmar-rejects-criticism-of-two-child-rule-for-minority.html (accessed January 14, 2014).

“Myanmar’s Opposition Parties Split on Contentious Two-Child Policy,” Radio Free Asia, June 3, 2013, available at

http://www.rfa.org/english/news/myan- mar/debate-06032013182340.html (accessed January 7, 2014).

Jason Szep and Andrew Marshall, “Myanmar minister backs two-child policy for Rohingya minority,” Reuters,

http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar-rohingya-idUSBRE95A04B20130611.

Ibid.

Tomás Ojea Quintana, the independent UN Special Rapporteur on the human rights situation in Myanmar, stated that the government of Myanmar had an 

obligation to review and revoke all orders violating international human rights standards. He said: “This local order is one of many that have been 

introduced by local Rakhine state authorities that violate the basic human rights of Rohingya Muslims, including with regard to freedom of move- ment, 

marriage, and registration of newborn children. These orders provide further ammunition to local authorities, including the border security force Nasaka, to 

discriminate against and persecute the most vulnerable and marginalized group in Myanmar.” “Two-Child policy violates the human rights of Myanmar’s 

Rohingya Muslims—UN expert,” UN News Centre, May 31, 2013, http://www.un.org/apps/news/story.asp/h%3Cspan+class=%27pull-

me%27%3EIn+short,+when+you+empower+a+woman,+you+change+the+world%3C/span%3Ettp:/www.unfpa.org/www.unicef.org/html/html/story.as

p?News- ID=45055&Cr=myanmar&Cr1=#.UszX a6mOR (accessed January 7, 2014). See also “Myanmar’s Suu Kyi Condemns Two-Child Policy,” Al Jazeera, 

May 27, 2013,http://www.aljazeera.com/news/ asia/2013/05/ 2013527152913459624.html (accessed January 7, 2014); “Burma Urged by US to Eliminate 

2-Child Poli- cy,” Associated Press, May 28, 2013, http://www.cbsnews.com/news/burma-urged-by-us-to-eliminate-2-child-policy/ (accessed January 7, 

2014); “Burma: Re- voke ‘Two-Child Policy’ for Rohingya,” Human Rights Watch press release, May 28, 2013, http://www.hrw.org/news/2013/05/28/bur-

ma-revoke-two-child-pol- icy-rohingya (accessed January 7, 2014).
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၁

ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူ  အက်ိ းသက္ေရာက္မမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကေလးေမြးဖြားခြင္အေပၚကန္သတ္သ ္အမိန္  ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေန 
ျဖင္ ကေလးေမြးဖြားခြင္ႏွင္ ပက္သက္သ ္ မ ္သ ္ကန္သတ္ခ်က္ကိုမဆို ေဖာက္ဖ်က္သ ္ကို ေတြ႐ွိပါက 
ရာ ဝတ္မ ပေဒ ပုဒ္မ၁  အရ ေ ာင္ဒ ္၁၀ႏွစ္အ ိ၊ ဒ ္ေကး၊ (သို) ဒ ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက်ခံေစရန္ 

တရားဆြဲဆိုျခင္းခံရလိမ္မ ္ဟု ျပ ာန္း ားသ ္ (၂ )

ခြင္ျပခ်က္မရပဲ ကေလးေမြးဖြားမေကာင္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္မ ္ ေနာက္ဆက္တြဲဂ က္ကို ေကာက္ရြံမ 
ေကာင္ ရိဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးတိုသ ္ တတိ ေျမာက္ကေလးေမြးရန္ (သို) လက္ ပ္မ ားပဲ ကေလးေမြးရမ ္ကို 

ိတ္လန္ ခဲကရသ ္  ေခတ္မွီ စိတ္ခ်ရေသာ သားဆက္ ိန္းခ် ပ္န ္းမ်ားျဖင္ မလိုခ်င္ေသာကို ္ဝန္ကို 
တားန ္းမ်ားကို ရ ူ၊ အသုံးျပ  ႏိုင္မ န ္းပါးျခင္းတို ေပါင္းစပ္သြားပီး ေကာက္ရြံမက တစ္ခ်ိ ေသာ 
ကို ္ဝန္ေဆာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသမီးမ်ားကို ဂလားေဒရွ္ရွိ စုတ္ျပတ္ေနေသာ ဒုကသ ္စခန္းမ်ား(သို္) 
လုံျခ ံမရရန္ ေမ်ွာ္လင္ခ်က္ျဖင္ ိုင္း၊မေလး႐ွား (သို) အျခားေသာ ေဒသမ်ားကို ပင္လ ္ေရေကာင္းမွ 
အခြင္အလမ္း႐ွာက ္သ ္အေနျဖင္ သြားကရန္ တြန္းပိုလိုက္သ ္ (၂ ) ေကာက္ရြံမက ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိ းသမီးမ်ားကို တရားမဝင္၊ စိတ္မခ်ရေသာ ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်မမ်ားျပလုပ္ရန္လ ္း ေမာင္း ပိုသလို ျဖစ္သ ္  
အစိုးရ  ပိတ္ပင္မမ႐ွိေသာ ကေလးေမြးဖြားခြင္ဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္မ က္ လ်ိွ ဝွက္စြာ ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ားက 
ေသဆုံးမွုႏွင္ အႏရာ ္႐ွိေသာ က်န္းမာေရး အက်ိ းဆက္ကို ျဖစ္ေစခဲသ ္ (၂ )

ုံက ္စိတ္ခ်ရသ ္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုမွ   ကို မ်ွေဝ ားေသာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း ျပလုပ္ေသာ 
စစ္ေဆးမတစ္ခုတြင္ ကေလးေမြးဖြားမအေပၚ ကန္သတ္ျခင္းေကာင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိ းသမီးမ်ား  ၁၄  မွာ အန ္းဆုံး ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်မ တစ္ကမ္စီ ျပလုပ္ခဲကပီး ၂ မွာ ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်မ 
အကိမ္ကိမ္ ျပလုပ္ခဲက သ ္ (၂ ) စာရင္းအင္းတိုသ ္ ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေကာင္း သတင္းေပးပိုေသာ 
အမ်ိ းသမီးတိုႏွင္ ဆက္စပ္မ ႐ွိသ ္ဟု မွတ္ ူရမ ္  ခြင္ျပခ်က္မရပဲ ကို ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေကာင္ 
အႏရာ ္ျဖစ္လာႏိုင္မ (သို) ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႏွင္ ၄င္း အက်ိ းဆက္ေကာင္ ေသဆုံးကမတိုကို စ ္းစားက ္လ်င္ 

စာရင္းသ ္ ေလ်ာ တင္ျပျခင္း မဟုတ္ေပ  ရခိုင္ေဒသအတြင္း စိတ္မခ်ရေသာ ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းေကာင္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူေသႏန္းႏွင္ ဆိုင္ေသာ စာရင္းအင္းတိုကို မသိရေပ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ားမွာ တရားမဝင္ စိတ္မခ်ရသ ္အျပင္ ပုံမွန္အားျဖင္ တုတ္ေခ်ာင္းကို 
သားအိမ္ ဲ ိုးသြင္း ပီး ကို ္ဝန္ကို ပ်က္ေစေသာ တုတ္ေခ်ာင္းန ္း ကို သုံးကသ ္  က်န္းမာေရး 
အက်ိ းဆက္တို ေပၚ ြက္လာသ ္အခါ သတင္းပိုေသာအမ်ိ းသမီးမ်ားသ ္ သူတိုကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်သ ္ကို 
သိ႐ွိသြားကမ ္ကို (သို) လက္ ပ္ခြင္ရမ ားပဲ မိမိအေဖာ္ႏွင္ အတူေနသ ္ကို ေကာက္ရြံျခင္းေကာင္ 
လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမ ရ ူရန္ေကာက္ကသ ္ ( ၀)

26.

27.

28.

29.

30.

Addendum to Regional Order 1/2005, “Population Control Activities,” point number 3, original on file with Fortify Rights. See also Chris Lewa, “Two-Child Policy 

in Myanmar Will Increase Bloodshed,” CNN, June 6, 2013, http://edition.cnn.com/2013/06/06/opinion/myanmar-two-child-policy-opinion/ (accessed 

February 14, 2014).

Ibid.

Fortify Rights communications with health workers, undisclosed locations, January 2014.

Fortify Rights communications with health workers, undisclosed locations, 2013-2014. For disaggregated 2007 data on the comparably lower nationwide 

abortion rate, see UNFPA Myanmar, “Report on Situation Analysis of Population and Development, Reproductive Health and Gender in Myanmar,” July 16, 2010, 

http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/2010/08/03/2561/executive_summary/(accessed February 16, 2014).

Fortify Rights communications with health workers, Rakhine State, 2013-2014. See also M. Hobstetter et al., Separated by Borders, United in Need: An As- 

sessment of Reproductive Health on the Thailand-Burma Border (Cambridge, MA: Ibis Reproductive Health, 2012), p. 5, noting “[t]here is virtually no access to 

safe and legal abortion in Burma.”



Fortify Rights

၂

ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသမီးမ်ားကို တင္းကပ္ေသာ ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာ 
ေမြးဖြားခြင္မူဝါဒ  အက်ိ းဆက္ျဖစ္ေသာ စိတ္မခ်ရေသာ ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရမမ်ားေကာင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းႏွင္ 
အျခား ပ္တိုးလာေသာ ေရာဂါအသစ္မ်ားကို ကုသေပးေနရသ ္ ( ၁) သိုေသာ္ ကိစရပ္မ်ား 
စုေပါင္းသြားရျခင္းသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မ မ႐ွိျခင္းေကာင္ျဖစ္သ ္  
ကုလသမဂ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ေဖာ္ျပသ ္မွာ လူအေ ာက္ ၀၀၀တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင္ေ႐ွာက္မေပးေသာ 
ဆရာဝန္တစ္ေ ာက္သာ႐ွိ ပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု႐ွိေသာ မိ န ္မ်ားျဖစ္သ ္ ူးသီးေတာင္၊ 
ေမာင္းေတာမိ န ္အသီးသီးတြင္ လူအေ ာက္ ၀၀၀မွ ဆရာဝန္တစ္ေ ာက္ သာ႐ွိသ ္  ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ 
ုဒ ာသာဝင္ အမ်ာစုေနေသာ စစ္ေတြမိ န ္တြင္ လူအေ ာက္ ၁ းစီအတြက္ ဆရာဝန္ 

တစ္ေ ာက္စီ႐ွိသ ္ ( ၂)

ခြင္ျပခ်က္မရပဲ ကို ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွ ေမြးဖြားလာေသာကေလးမ်ားကို တရားဝင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းမ႐ွိ (သို) 
အမ ္ပ်က္စာရင္းသြင္း ားခံရ ပီး အိမ္ေ ာင္စု ား ဲတြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းမျပေပ  

တရားဝင္ ုတ္ျပန္ေသာ ရခိုင္ ျပ ္န ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္  အစီရင္ခံစာတြင္ လက္႐ွိအေနအ ားအရ 
ရခိုင္ျပ ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္း ားခံရျခင္း မ႐ွိေသာ ကေလး းေရ ၀၀၀၀ ႐ွိသ ္ဟု ခန္မွန္းသ ္ ( ) 
ကေလးအခြင္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂေကာ္မတီက စိုးရိမ္မိေကာင္းေဖာ္ျပခဲသ ္မွာ 

ကေလးမ်ား  စာရင္းမေပါက္ျဖစ္ေနသ ္ အေျခအေနက ဆင္ဆက္ျဖစ္ပြားလာေသာ 
လူအခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္မ မ်ားကို စံနက္တံျဖတ္လိုက္ရာ ေရာက္သ ္   အမ ္ပ်က္စာရင္းသြင္း ားခံရ ေသာ 
ကေလးမ်ားသ ္ ပေဒေကာင္းအရ၊ လူမေရးအရ ေ ာင္ဝင္ေသာ အေနအ ားမ႐ွိ၊ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မ၊ပ ာေရးအခြင္အလမ္း၊ ဝေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ ပ္ ိန္းျမားမႏွင္ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရးတိုကို 
ရ ူ၊အသုံးျပႏိုင္ေရးအတြက္ ကန္သတ္ခံရသ ္ ( )

အက်ိ းသက္ေရာက္ခ်က္မ်ား  တစ္ခုခ်င္းစီသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မိသားစုမ်ား  လူအခြင္အေရးကို 
ခ်ိ းေဖာက္ရာေရာက္သ ္  ိုအရာမ်ား စုေပါင္းသက္ေရာက္မက ျပင္း န္ေသာ ပိတ္ပင္ခံရမအဆင္အ ိ 
ျမင္တက္လာပီး ႏိုင္ငံတကာ ပေဒအရ လိင္ကြဲျပားမ၊ လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရးကို အေျခတ ္  ဖိႏွိပ္ေသာ 
လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မတစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ ူစ ္းစားဖြ ္ျဖစ္သ ္ ( )

သားဖြားမ ိန္းခ် ပ္ျခင္းကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစသ ္ မူဝါဒ
  

၂၀၀ ခုႏွစ္တြင္ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  အမ ္ျဖင္ ျဖန္ေဝခဲေသာ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ေဒသႏရအမိန္  
ပ္မံ ျဖ ္စြက္ခ်က္က ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္ရေသာ အဖြဲအစ ္းမ်ားကို လူ 

(႐ိုဟင္ဂ်ာ) ေတြ ကို ေဆးဝါးအသုံးျပေစျခင္း၊ ေဆး ိုးသြင္းျခင္း၊ သားဖြားမ ိန္းခ် ပ္ေရးအတြက္ 
ကြန္ဒုံေပးျခင္းတိုကို ေဒသႏရ ေဆးခန္းတိုင္း၊ မိ န ္ေဆး႐ုံတိုင္းႏွင္ သူတိုေဒသ႐ွိ ေဒသႏရေဆး႐ုံတိုင္းတြင္ 
ျပလုပ္ေပးျခင္း  တိုကို န္ကား ားသ ္ ( )

ေမြးစာရင္းသြင္းျခင္း  အေရးကီး မကို သိေအာင္ျပလုပ္မ မလုံေလာက္ျခင္း၊ 
အသုံးျပသူအတြက္ခက္ေသာစံနစ္၊ မိ န ္အဆင္တြင္ ေမြးစာရင္းလက္မွတ္ ရ ူရန္အတြက္ 
႐ွ ္လ်ားေသာ လုပ္ငန္းစ ္၊ ေမြးစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင္ ဆက္စပ္  တရားမဝင္ ေပးရေသာေငြေကး၊ 
႐ိုဟင္ဂ်ာလူစု  လက္ ပ္ ိမ္းျမားမကို ကန္သတ္ေသာ ေဒသႏရအမိန္ တ ္႐ွိေနမႏွင္ 
ကေလးအေရအတြက္ကို ေလ်ာခ်ရန္ ရ ္ရြ ္ခ်က္ ား လုပ္ေဆာင္မတိုေကာင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာကေလးင ္မ်ားအပါအဝင္ ကေလးအေျမာက္အမ်ားမွာ စာရင္းမေပါက္ျမဲ 
ျဖစ္ေနသ ္ ( ၄)

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Fortify Rights communications with humanitarian aid workers, Rakhine State, 2013-2014.

Rakhine Inquiry Commission, Final Report, citing “UN reports,” p. 41.

Ibid., p. 67.

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Myanmar, March 14, 2012, UN Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4,

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_MMR_CO_3-4.pdf (accessed February 16, 2014), p. 9.

With regard to education, most higher education opportunities are only available to “full citizens,” according to Ministry of Education’s 2012 

admissionguide (on file with Fortify Rights), and madrassas in Rakhine State have been closed since June 2012, further interfering with the right to 

education.

For further discussion on this point, see Chapter III of this report, “Legal Analysis and Frameworks.”

“Population Control Activities,” addendum to regional order 1/2005, Rakhine State, on file with Fortify Rights, ninth directive.



Policies of  Persecution

  အေနျဖင္ ိုမူဝါဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္မတိုကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမျပေပ  ိုဝါဒ႐ွိေနမက 
႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသား၊အမ်ိ းသမီးမ်ား  ကို ္ပိုင္ျပ ာန္းႏိုင္မ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရး ပေဒက တန္ဖိုး ားေသာ 
သူတို  ကေလးအေရအတြက္ႏွင္ ကေလး ူသ ္ကာလျခားမကို ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင္ အပါအဝင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ကြဲျပားမကို အေျခတ ္  အမ်ိ းမ်ိ းေသာ အခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္မတိုကို 
ဆင္ပြားျဖစ္ေစေသာ သူတို  က်န္းမာေရးႏွင္ မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ကို ခ်ိ းေဖာက္ျခင္းမ်ားကို 

ိခိုက္ေစသ ္ ( )

လက္ ပ္ ိမ္းျမားမအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင္
ကို ္ေရးကို ္တာ ပတ္သက္ဆက္ႏြ ္မမ်ားကို ကန္သတ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာမူဝါဒ

ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသ ္ ျမန္မာအစိုးရ ျပ ာန္းေသာ လက္ ပ္ ိမ္းျမားျခင္းႏွင္ ကို ္ေရးကို ္တာ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြ ္မမ်ားကို ကန္သတ္ျခင္းကို ကာလတာ႐ွ ္ ရင္ဆိုင္ခဲရပီး ိုကန္သတ္ျခင္းမ်ားသ ္ 
ျပ ္န ္မူဝါဒ  ကိစရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္းျပဆိုခဲကသ ္  သိုေသာ္ ိုျပ ္န ္မူဝါဒမ်ားကို မ ္သ ္အခါမွ 

ုတ္ေဝျခင္း မျပခဲေပ
၁ ခုႏွစ္ န္နဝါရီ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္ႏွင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ ာလ ၂ရက္ေနတိုတြင္ 

ုတ္ျပန္ေသာ တရားဝင္အမိန္စာမ်ားႏွင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ဂုတ္လ ၁၁ရက္ေနတြင္ ုတ္ျပန္ေသာ အမိန္အေကာင္း 
ပ္ျဖ ္ ားေသာ သတင္းမ်ားသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တိုအေပၚ ခ်မွတ္ ားေသာ 

လက္ ပ္ ိမ္းျမားမအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ တသမတ္တ ္းတ ္႐ွိေနေသာ ျပ ္န ္ မူဝါဒကို 
အႏွစ္ခ် ပ္ ျပဆိုသ ္
ရက္စြဲမေဖာ္ျပ ားေသာ ၂၀၀ ခုႏွစ္ ေဒသႏရ အမိန္စာ  ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ဂါလီ  ဟု 
ရ ္ န္း သုံးစြဲ ား ပီး လက္ ပ္ ိမ္းျမားရန္အတြက္ ခြင္ျပ  ခ်က္ေလ်ာက္ ားေသာ ဂါလီတိုအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား  ဟု ေခါင္းစ ္တပ္ ားသ ္ ( ) ေရးသား ားသ ္ မူဝါဒႏွင္ မွတ္တမ္းေကာင္းစြာ ျပစု ားသ ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလုံးအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာစုံတြဲမ်ားသ ္ ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္ရေသာ အရာ႐ွိမ်ား ံ 
ကို ္တိုင္ သူတိုမိ မ်ား၊ သက္ေသမ်ား ႏွင္အတူ အကိမ္မ်ားစြာ သြားေရာက္ရန္လိုအပ္သ ္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက 
အ႐ွက္ရေစေသာ ဖိႏွိပ္မ ျဖစ္စ ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပကသ ္ (၄၀) တရားဝင္ အစိုးရအမိန္စာတြင္ 
မွတ္ခ်က္ျပသ ္မွာ လက္ ပ္ ိမ္းျမားမအတြက္ ေလ်ာက္လာတြင္ စုံတြဲ ါတ္ပုံတစ္ပုံ လိုအပ္ ပီး ိုပုံ ဲတြင္ 
အမ်ိ းသားမွာ မုုတ္ဆိတ္၊ ပါးသိုင္း၊ ႏတ္ခမ္းေမးမ်ား ႐ွင္းလင္စြာ ရိတ္ ားပုံ ေပၚရန္လိုသ ္  လိုအပ္ခ်က္သ ္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသား အမ်ားစု  ာသာေရး ေလ ုံးစံႏွင္ ပ ိပကျဖစ္သ ္ (၄၁) လက္ေတြတြင္ 
အမ်ိ းသမီးမ်ားသ ္ ါတ္ပုံ ဲတြင္ ေခါင္းျမီးျခ ံ (သို) ေခါင္းစ ္းပုဝါမပါေသာပုံ ေပၚရမ ္ ဆိုသ ္ ကလ ္း 
ပုံမွန္က်င္သုံးေနသ ္ ာသာေရး ေလ ုံးစံႏွင္ ပ ိပကျဖစ္သ ္  အလားတူစြာပင္ လက္ေတြတြင္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား 
ေ႐ွ ေမွာက္ စုံတြဲမ်ား ကို ္တိုင္လာေရာက္ေသာ အခါတြင္လ ္း သူတိုသ ္ ေျခာင္းျမီးျခ ံႏွင္ မုတ္ဆိတ္ႏွင္ 
မဟုတ္ပဲလာကရန္ အသီးသီးလိုအပ္သ ္ (၄၂) ိုလိုအပ္ခ်က္မ်ား မ ္သ ္အတိုင္းအတာ ိ ဆက္လက္ 
အေရး ူေဆာင္ရြက္ကသ ္ကို ခုစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ မသဲကြဲပါ
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International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. 

A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976, not ratified by Myanmar, art. 23 (2). See Chapter III of this report, “Legal Analysis and 

Framework.”

“Requirements for Bengalis who apply for Permission to Marry,” document on file with Fortify Rights. Order No 1/2009 likewise requires the authorities to be 

informed of all movements “from one place to another” within seven days. The order includes the same restrictions on marriage as the documents obtained by 

Fortify Rights. Fortify Rights communications with a confidential source.

Fortify Rights communications with Rohingya in Rakhine State, humanitarian aid and health workers, and confidential sources, redacted here for security 

purposes, Nov.-Dec. 2013, Jan. 2014.

“Requirements for Bengalis Who Apply for Permission to Marry”, conclude note, on file with Fortify Rights.

Fortify Rights communications with Rohingya and humanitarian aid workers, December 2013-January 2014.



Fortify Rights

၄

တာဝန္႐ွိပုဂိလ္မ်ားသ ္ ပုံမွန္အားျဖင္ လက္ ပ္ ိမ္းျမားမ ခြင္ျပခ်က္ရရန္အတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ားကို 
တရားမဝင္ ေပးရန္း ေတာင္းဆိုကပီး စုံတြဲမ်ားသ ္ ေ ု ်အားျဖင္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အ ိ 
သေ ာတူခြင္ျပခ်က္ကို ေစာင္ကရသ ္ (၄ ) လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္ရရန္ တရားမဝင္ကုန္က်စရိတ္သ ္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုအတြက္ လက္လွမ္းမမွီ ေလာက္ေအာင္ ေစ်းကီး ပီး အခ်ိ ကိစရပ္မ်ားတြင္ က်ပ္ေငြ 
တစ္သိန္းေလာက္ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀) ျမင္သ ္  (၄၄) ိုအျပင္ အျခားမိ န ္တစ္ခုမွ 
တစ္ေ ာက္ေ ာက္ကို လက္ ပ္ခ်င္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ းအတြက္ ခြင္ျပခ်က္ ပိုလို ပီး ေနာက္ ပ္ က်ပ္တစ္သိန္း 
( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀) ပ္ကုန္ႏိုင္သ ္  (၄ )

မေလး႐ွားႏွင္ ဂလားေဒ႐ွ္တြင္႐ွိေသာ ခိုလံခြင္ေတာင္းခံေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသ ္ လက္ ပ္ ိမ္းျမားလိုေသာ 
ဆႏေကာင္ ရခိုင္ျပ ္န ္မွ ြက္ခြာရပါသ ္ဟု သာ ကျပ  ေျပာကသ ္  (၄ )

လက္ ပ္ ိမ္းျမားမခြင္ျပခ်က္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မ ္သ ္မနာခံမကိုမဆို ရာ ဝတ္မအျဖစ္ 
စ ္းစားသတ္မွတ္သ ္  ၂၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ခဲေသာ ေဒသႏရအမိန္  ရက္စြဲမပါေသာ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္က 
ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးမ   ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္ရေသာ အရာ႐ွိမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအိမ္သို 

မေကျငာပဲ အိမ္တြင္းေန ိုင္သူမ်ားကို တရားဝင္အိမ္ေ ာင္စုစာရင္းႏွင္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးသ ္ 
က်င္သုံးမတစ္ရပ္  လမ္း န္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ် ပ္ ျပဆို ားသ ္ (၄ ) ေ႐ွာင္တခင္စစ္ေဆးမ  အတြက္ 
စကားလုံး႐ပ္ေ ြးေသာ လမ္း န္ခ်က္တစ္ခုတြင္ တရားမဝင္လက္ ပ္သူ၊ အတူေန ိုင္က သူမ်ားကို 
အေရး ူရမ ္  ေဖာ္ျပ ားသ ္  (၄ ) ရက္စြဲမေဖာ္ျပ ားေသာ ၂၀၀ အမိန္  လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဟု ေခါင္းစ ္တပ္ ားသ ္ ပ္မံ ျဖ ္စြက္ခ်က္ ေနာက္တစ္ခုတြင္ ျပ ာန္း ားသ ္မွာ 
ရာ ဝတ္မ ပေဒ ပုဒ္မ၁ အရ  ႏွင္ ပုဒ္မ၄၁ အရ လက္ ပ္ ိမ္းျမားမႏွင္ ပက္သက္ေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို 

ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားသ ္ အေရး ူခံရလိမ္မ ္  ပေဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသ ္ ေ ာင္ဒ ္ ၁၀ႏွစ္အ ိ၊ 
ေငြဒ ္၊ (သိုမဟုတ္) ဒ ္ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ေရာက္ႏိုင္သ ္ (၄ ) ခုစာေရးသားေနခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ပေဒသ ္ 
သက္ေရာက္မ႐ွိပုံေပၚသ ္

ေဒသႏရအမိန္၁ ၂၀၀  က ပ္  တရားမဝင္ ပက္သက္ဆက္ႏြ ္မမ်ား၊ ခြင္ျပခ်က္မရေသာ 
လက္ ပ္ ိမ္းျမားမမ်ား၊ အရြ ္မေရာက္ေသးသူမ်ား လက္ ပ္ ိမ္းျမားမမ်ား၊ ခြင္ျပမိန္မရပဲ ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ 
အတိအက်သတ္မွတ္ ားေသာ အမိန္ကို မလိုက္နာပဲ မုဆိုးမ၊ မုဆိုးဖို၊ ကြာ႐ွင္း ားသူမ်ား ျပန္လ ္ 
လက္ ပ္ကျခင္း  တိုကို တရားမဝင္ေကာင္း ေကျငာ ားသ ္ ( ၀) ရက္စြဲမပါေသာ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္ ဲ႐ွိ 

န္ကားခ်က္ အမွတ္ အရ ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို လက္မ ပ္ ခင္ 
ပက္သက္ဆက္ႏြ ္မ႐ွိျခင္းအတြက္ (သို) အျခားတစ္ေ ာက္ႏွင္ လက္မ ပ္ပဲလိမ္ ာ  ပက္သက္ ဆက္စပ္မ 
႐ွိျခင္း ( ၁) အတြက္ ေ ာင္ဒ ္ တစ္ႏွစ္အ ိ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေသာ ျမန္မာျပစ္မဆိုင္ရာ ပေဒ ပုဒ္မ၄၁ အရ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တရားစြဲဆိုႏိုင္သ ္  စာရြက္စာတမ္း ဲတြင္ပါဝင္ေသာ အမိန္အမွတ္
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Ibid. See also “Burma: Revoke ‘Two-Child Policy’ for Rohingya,” Human Rights Watch press release, May 28, 2013, http://www.hrw.org/news/2013/05/28/ 

burma-revoke-two-child-policy-rohingya (accessed January 3, 2013); UN Human Rights Council, Progress report of the Special Rapporteur on the situation 

of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana, A/HRC13/48, March 10, 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13ses- 

sion/A-HRC-13-48.pdf (accessed February 15, 2014), p. 22.

Fortify Rights communications with Rohingya and humanitarian aid workers, December 2013-January 2014.

Fortify Rights communications with confidential source, May 2013.

Fortify Rights communications with Rohingya in Myanmar and Malaysia, and with humanitarian aid workers, September 2013-January 2014. See also Kyaw 

Hla, “Rohingya Young People Fleeing from Arakan to Get Married,” Kaladan Press, January 17, 2010, http://www.bnionline.net/index.php/feature/ka-

ladan/7691-rohingya-young-people-fleeing-from-arakan-to-get-married.html (accessed February 12, 2014).

“Spot checking,” document on file with Fortify Rights, Appendix IV of this report. See also the section of this report, “Spot Checking.”

Regional Order and Processes for Controlling Bengali Population, “Spot Checking,” November 2, 2008.

Addendum to Regional Order 1/2005, “Population Control Activities,” point three, on file with Fortify Rights; Chris Lewa, “Two child policy in Myanmar will 

increase bloodshed,” CNN, http://edition.cnn.com/2013/06/06/opinion/myanmar-two-child-policy-opinion/.

Fortify Rights does not have the full text of this order but has received unofficial translations of certain sections of the order, on file with Fortify Rights.

Myanmar Penal Code section 417 states, “Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one 

year, or with fine, or with both.”



Policies of  Persecution

အရ မုဆိုမမ်ား၊ မုဆိုးဖိုမ်ားႏွင္ ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲ ားသူ မ်ားသ ္ ေနာက္တစ္ကိမ္လက္မ ပ္ခင္ အန ္းဆုံးတစ္ႏွစ္ 
ေစာင္ကရမ ္  ဆိုေသာအခ်က္ လိုအပ္ေသာ္လ ္း ေဒသႏရ ၁ ၂၀၀  သ ္ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္  
လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  ဲတြင္ပါဝင္ေသာ အမိန္မ်ားကို အစား ိုး ပီး ေနာက္ တစ္ကိမ္ 
လက္မ ပ္ခင္ ႏွစ္အ ိ ေစာင္ရန္ လိုသ ္ဟု ဆိုဟန္႐ွိသ ္  ( ၂) ိုတူ ီေသာ ျဖ ္စြက္ခ်က္ ဲ႐ွိ 
အမိန္အမွတ္၄တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနာက္တစ္ကိမ္ လက္ ပ္ခြင္အေပၚ ကန္သတ္ခ်က္ကို 
မ ္သ ္ခ်ိ းေဖာက္မမ်ိ းကိုမဆို ေ ာင္ဒ ္၊ ေငြဒ ္၊ (သို) ဒ ္ႏွစ္ရပ္စလုံး ျပစ္ဒ ္ေပးႏိုင္ေသာ ရာ ဝတ္မ 
က် းလြန္ျခင္းအျဖစ္ စ ္းစားသတ္မွတ္သ ္  ( ) ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္ ဲ႐ွိ အမိန္အမွတ္ တြင္ ပေဒအရ 
အေရး ူေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားသ ္ ကန္သတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာေသာ ိုသူမ်ားကို သိလ်က္ႏွင္အကူအ ီေပးပီး 
သတင္းေပးရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္မ ္အျပစ္ဒ ္မွာ သက္ဆိုင္ရာ (တာဝန္႐ွိသူမ်ား)  
အလိုအတိုင္းျဖစ္လိမ္ မ ္ ဟု တာဝန္ ူေဆာင္ရြက္ရန္ မ႐ွင္းမလင္း န္ကား ား သ ္ ( ၄)

ပီးခဲသ ္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေ ာင္မႏွင္ ပက္သက္သ ္ အမ်ိ းမ်ိ းေသာ 
မူဝါဒမ်ားကို ခ်ိ း ေဖာက္ျခင္းေကာင္ အေရအတြက္မ ္မ်ွဟုမသိရေသာ အမ်ိ းသားမ်ား ေ ာင္ခ်ျခင္း ခံခဲကရသ ္  
( ) ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂ  အ ူးကို ္စားလွ ္ ေသာမတ္ အိုေဟး ကင္တားနားက ေရးသားခဲသ ္မွာ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံ  ကေလးသူင ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာမ ႐ွိ၊မ႐ွိကို ေစာင္ 
က ္ေသာ ကုလသမဂကေလးသူင ္မ်ား အခြင္အေရးေကာ္မတီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
လက္ ပ္ ိမ္းျမားမကို ကန္သတ္ေသာ ေဒသႏရအမိန္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူစု  
ကေလးအေရအတြက္ ကန္သတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား ရပ္နားရန္  အကံျပခဲသ ္ ( )

လက္ေတြတြင္ ခုလပိုင္းအတြင္း လက္ ပ္ ိမ္းျမားမအေပၚ ကန္သတ္ျခင္းမ်ားကို 
အန ္းင ္ေျဖေလ်ာပုံရသ ္  ခု စာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲအစ ္းမ်ားႏွင္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနကေသာ အေ ာက္အကူေပးေရး အဖြဲအစ ္းမ်ားက   
ကို ကန္သတ္ခ်က္ကို ခုအခါ တင္းကပ္စြာ အေရး ူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ႐ွိေတာပဲ ေလ်ာက္ ားသူမ်ားအေနျဖင္ 

ခင္ကႏွင္စာလ်င္ အုပ္ခ် ပ္ေရးပိုင္းအခက္အခဲ အန ္းင ္႐ွင္း လင္းရန္မ်ွသာ လိုအပ္ေတာေကာင္း 
သတင္းပိုသ ္  သ ္မွာ အေကာင္း က္ တိုးတက္မတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လ ္း ကန္သတ္ခ်က္မ်ား 
ေျဖေလ်ာသ ္တိုင္ ေနရာတြင္ ႐ွိျမဲ႐ွိေနေသးသ ္  ( ) လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္ႏွင္ မခြဲမျခားဆက္ဆံခံ 
ပိုင္ခြင္တိုသ ္ ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး ပေဒ  အကာအကြ ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္သျဖင္ ိုမူဝါဒမ်ားသ ္ 
တရား ပေဒ ေ႐ွ ေမွာက္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တစ္ းခ်င္းစီ  အခြင္အေရး တူ ီစြာ ရပိုင္ခြင္ကို ပိတ္ပင္ရာေရာက္သ ္  
( )

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Regional order 1/2005, which appears to supersede the orders under “Population Control Activities,” states: “(g) those who have previous marriages can apply 

for permission to remarry only after three years from the date of their legal divorce. (h) Those who have previous marriages can apply for permission to remarry 

only after three years from the date of the death of their husbands or wives.”

“Population Control Activities,” point four, available in Appendix III of this report.

Ibid., point eight.

UN Human Rights Council, Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana, March 10, 2010, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-48.pdf, p. 16.

Ibid.

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Myanmar, March 14, 2012, UN Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4, http://www2.ohchr.org/en-

glish/bodies/crc/docs/co/CRC_C_MMR_CO_3-4.pdf, p. 9.

Fortify Rights communications with Rohingya, 2013-2014. See alsoM.S. Anwar, “Marriage Restriction against Rohingya Community Still Exists,” RohingyaVision, 

September 16, 2013, http://www.rvisiontv.com/marriage-restrictions-against-rohingya-community-still-exists/ (accessed February 12, 2014).

See Chapter III of this report, “Legal Analysis and Framework.”

မြတ္စလင္အေတာ္မ်ားမ်ား  (လက္ ပ္ ိမ္းျမားမ)လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ဆက္စပ္ေသာ 
က် းလြန္မမ်ားေကာင္ အဖမ္းခံရပီး ငါးႏွစ္အ ိ ေ ာင္ဒ ္ခ်မွတ္ခံခဲရသ ္  ူးသီးေတာင္႐ွိ 
ေ ာင္သား းေရအမ်ားစုမွာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ကပီး သူတုိ  ျပစ္ဒ ္မ်ားမွာ လူဝင္မကီးကပ္ေရး 
(သုိ) အိမ္ေ ာင္ေရးႏွင္ဆုိင္ေသာ က် းလြန္မမ်ားႏွင္ ပက္သက္သ ္  ( )



Fortify Rights

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင္အေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒ

ျမန္မာအစိုးရသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား  လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင္၊ မခြဲမျခားဆက္ဆံ 
ခံပိုင္ခြင္ႏွင္ တရား ပေဒ ေ႐ွ ေမွာက္တြင္ အခြင္အေရးတူ ီစြာရပိုင္ခြင္တိုကို ခ်ိ းေဖာက္ျခင္းျဖင္ ၄င္းတို  
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင္ကို ကာလတာ႐ွ ္ ကန္သတ္တားျမစ္ခဲသ ္ ( ၀) ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသ ္ 
တာဝန္႐ွိသူမ်ား  ခြင္ျပခ်က္မရပဲ မိ န ္မ်ားအတြင္း (သို) မိ န ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို ခရီးမသြားႏိုင္ကပဲ ျပ ္န ္  
အျပင္ က္သို ႐ွား႐ွားပါးပါးအေျခအေနတြင္ ပ္မံ  ရရန္ခက္ခဲေသာ ခြင္ျပခ်က္မ်ား ရ ူ ပီးမွသာ 
သြားလာႏိုင္ကသ ္  ( ၁) ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ြန္လကတ ္းက ပေဒအားျဖင္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္႐ွိလူမ်ိ း  အျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပခံရပီး ျမန္မာ ပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအျပ ္အဝရ ားပီး ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ အ ိကအားျဖင္ 
ေန ိုင္ေသာ မူဆလင္ကမန္တိုအေပၚ ခရီးသြားလာေရး ကန္သတ္ခ်က္မ်ား ျပ ာန္းခဲသ ္  ( ၂)

 မွရ႐ွိ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
လြတ္လပ္စြာေရ ေျပာင္းသြားလာခြင္ကို ကန္သတ္မႏွင္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို အႏွစ္ခ် ပ္ ျပဆိုသ ္  
႐ုံးတြင္းျဖန္ေဝျခင္း  ဆိုသ ္ အမွတ္အသားပါျပီး ၂၀၀ ခုႏွစ္ ေမလ၁ရက္စြဲပါေသာ ၂၀၀ ခုႏွစ္ 

ႏိုဝင္ ာလ၂ရက္ေနတြင္ ပ္မံ ျဖန္ေဝေသာ အစိုးရစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုတြင္ လက္ ပ္ ပီး႐ိုဟင္ဂ်ာစုံတြဲမ်ား 
တူ ီေသာန ္ေျမအတြင္း ေရ ေျပာင္းျခင္း  အတြက္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ံမွ ခြင္ျပခ်က္  ရ႐ွိ ေရးအတြက္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမပါေသာ လိုအပ္ခ်က္ ခ်က္၊ အျခားေဒသတစ္ခုသို ေရ ေျပာင္းျခင္း  အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ခ်က္ႏွင္ 
အျပင္သို ြက္ခြာျခင္း  အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ခ်က္ ပါဝင္သ ္  ( ) ပေဒအေျခခံအရ သဲကြဲမမ႐ွိေသာ 

႐ုံးတြင္းဆက္သြ ္ေရးတြင္ အိမ္သစ္တစ္အိမ္သို၊ မိ န ္အသစ္တစ္ခုသို၊ (သို) အျခားေနရာသို ေျပာင္းေရ လိုေသာ 
လက္ ပ္ ပီးသူမ်ားသ ္ ေဒသတြင္း တာဝန္႐ွိသူမ်ား သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ပ မ းစြာ ေလ်ာက္လာတစ္ေစာင္ 
ေရးျဖ ္ရမ ္ဟု ႐ွင္းျပ ားသ ္  အျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ လက္ ပ္စာခ်ပ္မူရင္းႏွင္ 
အိမ္ေ ာင္စု ားအသီးသီး ပါဝင္သ ္  ( ၄)

ေဒသႏရ အမိန္အမွတ္၁ ၂၀၀ အရ တစ္ေနရာမွ အျခားတစ္ေနရာသို  ေရေျပာင္းသြားလာမအားလုံးကို 
ရက္အတြင္း တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားကို အသိေပးရမ ္ ( ) အျခားအစိုုးရ  အတြင္းပိုင္းတြင္ 
ုတ္ ားေသာအမိန္မ်ားမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအဝင္ ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင္ 
ဂါလီလူမ်ိ းမ်ား  ခရီးသြားရန္လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပ ားသ ္ ( ) စစ္ေတြမိ ႐ွိ 

လူဝင္မကီးကပ္ေရး ျပ ္န ္အကီးအကဲမွ ုတ္ျပန္ေသာ ၁ အမိန္သ ္ သူတို မိ န ္ အတြင္းမွ 
အျပင္သိုသြားရန္ ာ ီခရီးသြားခြင္ျပခ်က္ အျပင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ကိုေက်ာ္  ခရီးသြားေရးအတြက္ အျခားစာရြက္ 
စာတမ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပ ာန္း ားသ ္

ခြင္ျပမိန္ႏွင္ ခရီးသြားလာေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသ ္ သူတိုသြားလိုရာ ေဒသမ်ားေရာက္လ်င္ လူဝင္မကီးကပ္ေရး 
တာဝန္႐ွိသူမ်ား ံ သတင္းပိုရန္ လိုအပ္သ ္ ( )   မွရ႐ွိ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ 

ိုသိုသတင္းပိုရန္ ပ်က္ကြက္မကို ရာ ဝတ္မအျဖစ္ သတ္မွတ္သ ္

ခရီးသြားလာေရးကို ကန္သတ္ေသာ ိုအမိန္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေ ာင္ဒ ္၊ ေငြဒ ္၊ (သို) ဒ ္ႏွစ္ရပ္စလုံး 
ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မဆိုင္ရာ ပေဒ ပုဒ္မ၁ အရ အျပစ္ေပးႏိုင္သ ္ ( )၂၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္ေဝေသာ 
႐ိုဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ားကို ေ႐ွာင္တခင္စစ္ေဆး  သ ္ ေဒသႏရအမိန္တြင္ ခရီးသြားခြင္လက္မွတ္ 
(ရြာမွ ြက္ခြာခြင္လက္မွတ္)မပါပဲ ခရီးသြားသူတိုကို
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In order to travel, Rohingya are required to obtain travel-authorization Form No. 4 from township authorities, the legal basis of which is unclear.

The government recognizes 135 “national races,” or ethnic nationalities; Rohingya are not included on the controversial list.
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Policies of  Persecution

အေရး ူေဆာင္ရြက္မ ျပရမ ္  ဆိုသ ္ ဆိုးဝါးေသာ ျပ ာန္းခ်က္ ပါဝင္သ ္ ( ) ေနာက္ဆုံးအားျဖင္ 
ရန္ကုန္သြားရန္ ခြင္ျပမိန္ရေရးအတြက္ ေ ာက္ခံသူႏွစ္ း  လက္မွတ္လို ပီး အက ္  ခရီးသြားသူသ ္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္သိုျပန္မလာပါက ိုသူမ်ားသ ္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရမ ္ ( ၀)  ကို 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာျပသ ္မွာ ရန္ကုန္သို ခရီးသြာလာေရးအတြက္ ခြင္ျပခ်က္သ ္ လြန္စြာလုံးဝ႐ွား ပီး 
က်န္းမာေရးကိစမွသာ ခြင္ျပခ်က္ရသ ္ ( ၁)

ခရီးသြားလာေရးကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို ရခိုင္လူမ်ိ းစုတိုုႏွင္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ  
ခ်မွတ္ ားျခင္းမ႐ွိေပ  ခု ေရးစာေရးသားေနခ်ိန္အ ိ ိုကန္သတ္ခ်က္မ်ား သက္ဝင္ေနဆဲျဖစ္သ ္

ျမန္မာအစိုးရအရာ႐ွိမ်ားသ ္ မူဆလင္မ်ား လြတ္လပ္စြာေရ ေျပာင္းသြားလာေရးကို ခ်ိ းေဖာက္ျခင္းမ်ားကို 
ေနာက္ခံျပ  ားသ ္ မူဝါဒကို မွတ္တမ္းဝင္ ေဆြးေႏြးခဲက သ ္  ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ူလိုင္လ ၁ရက္ေနတြင္ 
ျမန္မာျပ ္ ဲေရးဝန္ကီး ဒု ိုလ္ခ် ပ္ကီးကိုကိုသ ္ လတ္ေတာ္တြင္ ခရီးသြား လာေရးကိစ ကိုင္တြ ္ရန္ 
စ ္းကပ္မမ်ားကို (႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ) တင္းကပ္ေရး  ႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  ေနစ ္ ဝႏွင္ ဆိုင္ေသာ သေ ာ ား၊ 
အျမင္မ်ားကို ေျပာခဲသ ္ ( ၂) ကဲသိုေသာ ေဆာင္ရြက္မမ်ားကို ရခိုင္ျပ ္န ္ႏွင္ ဟို အစိုးရမ်ားက 
လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မ  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမင္သ ္

ရခိုင္ျပ ္န ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသကီးႏွင္ ိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိ အျခားေဒသအသီးသီးတြင္ ေတြဆုံေမးျမန္းခံခဲေသာ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက  ကို ေရေျပာင္းသြားလာေရးကို ကန္သတ္မ ခု က္တိုင္ သက္ေရာက္မ႐ွိဆဲျဖစ္ ပီး 
ေရေျပာင္းသြားလာခြင္ ရေရးအတြက္ ေဒသတြင္း႐ွိအရာ႐ွိမ်ားကို တရားမဝင္ေငြေပးရမကို တိုက္႐ိုက္ (သို) ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
ကားပြဲစားမ်ား  မွတစ္ဆင္ ပုံမွန္အားျဖင္ ေပးရန္လိုအပ္ေကာင္း ေျပာျပခဲသ ္ ( ) ၂၀၁ ခုႏွစ္ ူလိုင္လတြင္ 

နာမ ္ဆုိးႏွင္ေက်ာ္ကားေသာ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ အေကာက္ခြန္၊ လူဝင္မကီးကပ္ေရး အရာ႐ွိမ်ား ေပါင္းစု ပါဝင္သ ္ 
န ္စပ္ကာကြ ္ေရးတပ္ဖြဲ နစက ဖ်က္သိမ္းခဲျခင္းက မူဝါဒအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္း မ႐ွိခဲေပ

ိုမူဝါဒမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  က်န္းမာေရးႏွင္ဆိုင္ေသာ အခြင္အေရးေပၚ ခ်ိ းေဖာက္မျဖစ္သ ္  ပမာအားျဖင္ 
အခ်ိ ကိစ ရပ္မ်ားတြင္ ေဆးဝါးကုသမ ခံ ူရန္လိုအပ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသ ္ ေမာင္းေတာမိ န ္တြင္ 
က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မ ပစ ္းပစမ႐ွိ ေသာေကာင္ ူးသီးေတာင္ မိ န ္သို ခရီးသြားရမ ္  

ူးသီးေတာင္ မိ န ္သို သြားရန္အတြက္ ျငင္းပ ္ခံရႏိုင္ေသာ (သို) ေငြေကးအေျမာက္အမ်ား 
ကုန္က်ခံရမ ္ျဖစ္ေသာ ခြင္ျပခ်က္ကို ရဖိုလိုသ ္၊ ( ၄)

၂၀၁၂ခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၁ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အကမ္းဖက္မေကာင္ ေဒသတြင္းေရေျပာင္း ေနရာခ် ားခံရသူ 
႐ိုဟင္ဂ်ာလူစု အေပၚတြင္လ ္း လြပ္လပ္စြာ ေျပာင္းေရသြားေရးကို ကန္သတ္ခ်က္မ်ား ျပ ာန္း ားသ ္  ျပ ္န ္ 
လုံျခ ံေရးတပ္ဖြဲမ်ားသ ္ ေဒသတြင္းေျပာင္းေရေနရာခ် ားခံရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သူတိုေန ိုင္ရာ 
ေျပာင္းေရေနရာခ် ားခံရသူမ်ားစခန္း ( ) မ်ားမွ အျပင္ က္သို ေရေျပာင္းသြားလာျခင္းကို တားျမစ္ ားသ ္  
အခ်ိ ေသာ စခန္းမ်ားသ ္ အရင္းအျမစ္ လုံလုံ ေလာက္ေလာက္ မရေပ   စခန္းမ်ား ဲတြင္ 
ပိတ္ေလွာင္ေနမိျခင္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား  အေျခခံ စားနပ္ရိကာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပ ာေရးႏွင္ အသက္ေမြးမမ်ားအတြက္ 
ရ ူ၊ အသုံးခ်ခြင္ကို အတိအက် ကန္သတ္ရာေရာက္သ ္  ျမန္မာအစိုးရတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပေဒအရ အားလုံးေသာ 
ေရေျပာင္းခံ ားရသ ္သူမ်ားတြင္ သူတို အသက္ေမြးမလုပ္ငန္း တိုးတက္မရေရး အတြက္ 
လြတ္လပ္စြာေရေျပာင္းသြားလာခြင္ ေသခ်ာစြာ ရေရးအပါအဝင္ လုံေလာက္ေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာ
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Regional Order and Processes for Controlling Bengali Population, “Spot Checking,” circulated November 2, 2008.

The form states: “If you overstay, do not return to the place of origin, or go beyond the authorized place to visit, the traveler and the two guarantors will be 

punished in accordance with the existing Myanmar law.” Unofficial translation obtained by Fortify Rights, on file with Fortify Rights.
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“Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development during the drafting process of monetary and capital market law: MPs,” New Light 
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အကူအ ီေပးမကို ရ ူ၊ သုံးစြဲပိုင္ခြင္ ေသခ်ာစြာရေစရန္ တာဝန္မ်ား႐ွိသ ္  အစိုးရသ ္ 
ေရြေျပာင္းေနရာခ် ားခံရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား  လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္ကို ကန္သတ္ျခင္းျဖင္ 

တာဝန္ဝတရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲသ ္  ( )

ေရာပသမဂအဖြဲ  အကီးအကဲမ်ားက ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း ၄ရက္တာအ ူးတာဝန္ျဖင္ 
သြားေရာက္ပီးေနာက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ရက္ေနတြင္ တရားဝင္သတင္း ုတ္ျပန္ခ်က္ ုတ္ျပန္ရာ  လြတ္လပ္စြာ 
ေရေျပာင္းသြားလာခြင္သ ္ ေရေျပာင္းခံရသ ္  ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုက္အဝန္းအတြက္ ျပ  
နာတစ္ရပ္ျဖစ္ေကာင္း မွတ္ခ်က္ျပခဲသ ္  သိုေသာ္ ိုေက ာခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္႐ွိေသာ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ ားေသာ လြတ္လပ္စြာေရေျပာင္း သြားလာခြင္ကို ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသ ္  
သူတိုအ ူးတာဝန္ျဖင္သြားေရာက္ေသာေနရာ  ျပ ္န ္  မူဝါဒတစ္ရပ္ျဖစ္ ေကာင္း ာမ်ွမေျပာခဲေပ ( )

ိုအျပင္ ျမန္မာတာဝန္႐ွိပုဂိလ္မ်ားသ ္ အျပင္းအ န္ဆန္က်င္ေသာ ရခိုင္အသိုက္အဝန္းမ်ားကားတြင္ 
သြားလာေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အကာအကြ ္ေပးရန္၊ သူတိုကို တင္းကပ္သ ္ ခု ား႐ွိေသာ 
ကန္သတ္န ္ကို ေက်ာ္လြန္  ခရီးသြား ျခင္းမ်ားကို ိေရာက္စြာ ကိတင္ကာကြ ္တားဆီးရန္ အကိမ္မ်ားစြာ 
မလုပ္ႏိုင္ခဲကေပ ( ) ကာကြ ္မ ကင္းမဲျခင္းက လုံေလာက္ေသာ အသက္႐ွင္ေနႏိုင္မ န ္းလမ္းမ်ား ရ ူ၊ 
အသုံးခ်ႏိုင္မ အပါအဝင္ အမ်ိ းမ်ိ းေသာ လူအခြင္အေရးမ်ားကို ေႏွာင္ ွက္ရာ ေရာက္သ ္

ကုလသမဂ  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူအခြင္အေရး အ ူးကုိ ္စားလွ ္ ေသာမတ္ အိုေဟး ကင္တားနားက 
၂၀၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂ အေ ြေ ြ ီလာခံသို အစီရင္ခံရာတြင္ အခ်ိ းအစားမမ်ွတ ခြဲျခားဆက္ဆံမပါေသာ 
လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္ကို ကန္သတ္မမ်ား မူဆလင္လူစုမ်ား (ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း) အေပၚ 
ဆက္လက္ ား႐ွိေနျခင္းႏွင္ ၄င္းေကာင္ သူတို  အသက္ေမြးမမ်ား၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင္ ေရဆိုးႏတ္စံနစ္၊ 
က်န္းမာေရး ေစာင္ေ႐ွာက္မႏွင္ ပ ာေရး အပါအဝင္ သူတို  လူအခြင္အေရးမ်ားအေပၚ 
ဆိုးက်ိ းျပင္းစြာသက္ေရာက္ေစေသာ အေကာင္း  ကို သူစိတ္ပူမိေကာင္း အစီရင္ခံခဲသ ္ ( )

၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂ  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူအခြင္အေရး အ ူးကုိ ္စားလွ ္ ဆာဂ်ီ႐ို ပင္ ဲ႐ိုး 
(၂၀၀၀ ၂၀၀ ) က အလားတူစြာပင္ လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္အေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို 
အစီရင္ခံခဲသ ္မွာ

75.

76.

77.

78.

79.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Aid (UNOCHA), “Guiding Principles on Internal Displacement,” principle 24(2), 

http://reliefweb.int/sites/relief-web.int/files/resources/AB752ABEA5C1EFFCC1256C33002A8510-idp.html (accessed February 15, 2014).

Communiqué by the Heads of Missions of the European Union, February 5, 2014, http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/ documents/-

press_cor- ner/2014/20140205_en.pdf (accessed February 10, 2014). The statement refers to “Rakhine Buddhists” but fails to mention the 

word “Rohingya,” referring only to “Muslims” and “Muslim communities.”

See “Burma camp for Rohingyas ‘dire’ – Valerie Amos,” BBC News, December 5, 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20615778 #story 

_contin-ues_1 (accessed January 15, 2014); Hannah Hindtsrom, “Arakan Segregation Takes Toll on Local Communities,” Democratic Voice of 

Burma, January 25, 2013, http://www.dvb.no/uncategorized/arakan-segregation-takes-toll-on-local-communities/ 26007. See also Human 

Rights Watch, The Government Could Have Stopped This, 

http://www.hrw.org/reports/2012/07/31/government-could-have-stopped, pp. 34-35; Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, http:// 

www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray, pp. 87-108.

Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, UN General Assembly, September 23, 2013, A/68/397, p. 13.

UN General Assembly, “Situation of human rights in Myanmar,” A/56/312, August 20, 2001, http://www.unhcr.org/refworld/type, 

COUNTRYREP, UNGA, M- MR, 3c7cb0d94, 0.html (accessed February 15, 2014), pp. 13-14.

လူေျပာသူေျပာအရ ဆိုလ်ွင္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ (႐ိုဟင္ဂ်ာ)တိုအေနျဖင္ လိုက္နာရမ ္ 
ပေဒတစ္ခုအရ သူတို  မိ န ္မ်ားျပင္ပသို ခရီးသြားလာရန္ ခြင္ျပခ်က္ရဖို လိုအပ္သ ္  
ို ပေဒကို အေကာင္အ ္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသ ္ အ ူးသျဖင္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ 

စက္တင္ ာလအတြင္း ျပ ္န ္ မိ ေတာ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေတြ တြင္ ရခိုင္ ုဒ ာသာဝင္မ်ားႏွင္ 
မူဆလင္မ်ားအကား ပ ိပကသတင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပီးေနာက္ တင္းကပ္မ ႐ွိလာသ ္ဟု 
ေျပာကသ ္  (ေျပာစကားဆိုစကားအရ ခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားခြင္ျပ မိန္တစ္ခုရရန္ 
ခ်မ္းသာေသာလူန ္းစုသာ တတ္ႏိုင္ကသ ္) ိုကဲသိုေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသ ္ 
သာမန္မူဆလင္မ်ား၊ ဟိႏ မ်ား  အသက္ေမြးဝမ္းေကာင္းကို ိခိုက္မ႐ွိျခင္းက သူတို ဲမွတစ္ခ်ိ  
ေနာက္ဆုံးတြင္ တိုင္းျပ ္မွ ြက္ခြာသြားေအာင္ အတင္းအကပ္ျပသလို ျဖစ္ခဲသ ္ ( )



Policies of  Persecution

ခြဲျခားဆက္ဆံမွုရွိေသာ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မအတြက္ အစိုးရ  အေကာင္းျပခ်က္

န ္စပ္ေဒသလူဝင္မကီးကပ္ေရး ိန္းခ် ပ္မ ဟို ာနမ်ားမွ ( ို ာနမ်ားကို ၂၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲက အုပ္ခ် ပ္ေရး 
အမိန္ျဖင္ လဲေျပာင္း ူလိုက္သ ္) ၁ ခုတြင္ ုတ္ျပန္ေသာအမိန္ႏွင္ ေမာင္းေတာမိ န ္ 
ေအးခ်မ္းသာ ာေရးႏွင္ ဖြံ ဖိ းေရး ေကာင္စီမွ ၂၀၀ တြင္ ုတ္ျပန္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မႏွင္ 
သက္ဆိုင္ေသာအမိန္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင္တစ္ခု ပ္တူနီးပါး ကူးခ် ားသလိုတူသ ္  အမိန္ႏွစ္ခု  
တူ ီခ်က္မ်ားက ရခိုင္ျပ ္န ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ ဖိႏွိပ္ေသာမူဝါဒမ်ားသ ္ လြန္ခဲေသာ 
၁၂တာကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲမမ႐ွိခဲပဲ ုတ္ေဝခဲေသာ ာနမ်ားကားတြင္ မ်ွေဝျခင္းမ်ား႐ွိသ ္ကို 

န္ျပေနသ ္ ( ၀)

သူတို  အဖြင္စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ၁  ႏွင္ ၂၀၀  အမိန္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေမာင္းေတာမိ န ္အတြင္း 
လူ းေရေပါက္ကြဲမ  အား ေကာက္ရြံမဟု ေဖာ္ျပကသ ္  မ ္သ ္ မ်က္ျမင္လက္ေတြအခ်က္အလက္ကိုမ်ွ 

မကိုးကားပဲ အမိန္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ လူ းေရ တိုးပြားသ ္ႏန္းသ ္ ႏိုင္ငံတကာစံႏန္းမ်ား က္ 
လြန္စြာပိုေနသ ္ဟု ေက ာကသ ္ ( ၁) ိပ္ပိုင္းအစိုးရအရာ႐ွိမ်ား သ ္ င္ျမင္ ူဆခ်က္ကို အျမဲတေစ 

ပ္ခါ ပ္ခါ ေျပာကသ ္  ပမာအားျဖင္ ၂၀၁၂ႏွစ္တြင္ မတရားဖိႏွိပ္ေသာ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကာကြ ္ေျပာဆိုရန္ ိုအခ်ိန္က ျပ ္ေ ာင္စု ကာကြ ္ေရးဝန္ကီး ဒု ိုလ္ခ် ပ္ 
ကီးလွမင္းကလတ္ေတာ္တြင္ ကေမြးဖြားႏန္း(ေမာင္းေတာမိ န ္တြင္)က ႏိုင္ငံတကာပုံမွန္အေနအ ား က္ 
အရ ္အတြက္ သာလြန္ေနတာ လ ္တိုင္က်ိ းေလာက္တဲႏန္းနဲ ဟု ေျပာခဲသ ္ ( ၂) ပုံစံမ်ိ း ေျပာဆိုျခင္းမ်ားက 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူမ်ိ းစု ေပါင္းစုံ႐ွိေသာ လူ းေရ  အဖြဲဝင္မ်ားဟု ျမင္မ ္အစား ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခ ံေရးကို 
ခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အျပင္ကလူမ်ားဆိုသ ္ လမ္းမိုးမ႐ွိေသာအျမင္ကို အားျဖ ္ေပးသ ္  ေျပာဆိုခ်က္မ်ားက 
႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုက္အဝန္းအေပၚ တူ ီေသာ သေ ာ ားမ်ား႐ွိကျခင္းႏွင္ ပက္သက္  ခင္ စစ္အစိုးရမ်ားႏွင္ 

ခုအစိုးရအကား ဆက္လက္႐ွိေနေကာင္းကိုလ ္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္သ ္

ိုအမိန္ႏွစ္ရပ္စလုံးက လူ းေရတိုးပြားမမ်ားေကာင္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင္ ေျမေနရာ ႐ွားပါးလာျခင္းကို စိုးရိမ္ေကာင္း 
ုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကသ ္  အမိန္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အစားအစာျပတ္လပ္မ အႏရာ ္ႏွင္  ေလလြင္ ဆိုးသြမ္း လူင ္ 

(႐ိုဟင္ဂ်ာ) လူတန္းစားတစ္ရပ္ က လူပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျပ နာဖန္တီး ဟု မွတ္ခ်က္ျပေဖာ္ျပကသ ္ ( ) 
၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ ာ လ ၁ရက္ေနတြင္ ဒုတိ ိုလ္ခ် ပ္ကီးလွမင္းက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင္ဆိုင္ေသာ 
သေ ာ ားကို လတ္ေတာ္တြင္ သ ္မေရြးနီးပါး ပ္မံေျပာဆိုခဲသ ္ ( ၄)

၁  အမိန္စာက လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မအတြက္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို  ေဒသႏွင္လူမ်ိ း ေကာင္းေစရန္အတြက္ 
ုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ ပီး အတိအက်လိုက္နာရန္ (ကြန္ေတာ္တို) န္ကားသ ္  ဟု ေျပာသ ္ ( ) 

၂၀၀ ခုမွတ္တမ္းတြင္ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မအတြက္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို  ေမာင္းေတာေဒသအတြင္း 
ေန ိုင္သူမ်ား ေကာင္းေစရန္အတြက္ ုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ ပီး၊ ေမာင္းေတာေဒသအတြင္း ေန ိုင္သူအားလုံး 

အမိန္ကို အတိအက်လိုက္နာရန္ န္ကားသ ္  ( )
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85.

86.
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http://www.burmalibrary.org/docs11/NLM2011-09-02. Pdf, p. 16.

Border Region Immigration Control Headquarters, Maungdaw, Letter No.: NaSaKa/56/U4, January 31, 1993, on file with Fortify Rights.

Township Peace and Development Council, Maungdaw, Regional Order 1/2005, 8th Day of the Waning Moon of Dagoo 1367, May 1, 2005.



Fortify Rights

၄ဝ

႐ုံးတြင္းအမိန္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေကာင္းအရာမ်ားကဲသို ိပ္ပိုင္းအစိုးရအရာ႐ွိမ်ားသ ္  
ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း မတရား ဖိႏွိပ္ေသာ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မမူဝါဒမ်ားကို ဖခင္သဖြ ္အုပ္ခ် ပ္သူမ်ား  
လူသားခ်င္းစာနာဟန္ အသုံးအႏန္းမ်ားကို အျမဲတေစ သုံးႏန္းခဲသ ္ ( ) တစ္ခ်ိ က ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာ 
ေမြးဖြားခြင္ကဲသိုေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီး မ်ား  အက်ိ းအတြက္သ ္ အေကာင္းမွာ 
ကေလးမ်ားလ်ွင္ အေ ာက္အပံေပးဖို ခက္သ ္ဟု အကံျပေျပာဆို ခဲက သ ္ ( ) အျခားသူမ်ားက 
မူဝါဒမ်ားသ ္ လူအခြင္အေရးကို လုံးဝစြန္ပ ္သင္သ ္  လြတ္ေတာ္တြင္ေျပာဆိုခဲေသာ းသိန္း ြန္ကဲသို 
လြတ္ေတာ္ကို ္စားလွ ္က ပြင္ပြင္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီကိစကိုကိုင္တြ ္တဲအခါ ကြန္ေတာ္တို လူအခြင္ 
အေရးေတြကို းစားမေပးသင္ ူး  ဟု အကံျပေျပာဆိုခဲသ ္ ( )

က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေစာင္က ္ျခင္း ႏွင္ ပ္ျဖ ္
တရားဝင္ မူဝါဒ လမ္း န္ခ်က္

က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေစာင္က ္ျခင္းႏွင္ ပ္ျဖ ္ တရားဝင္မူဝါဒလမ္း န္ခ်က္မ်ား   မွ 
ရ႐ွိ ားေသာ ႐ုံးတြင္ေဒသႏရအမိန္ႏွစ္ေစာင္  ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္ ခုတြင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ ပေဒအရ 
အေရး ူေဆာင္ရြက္ရေသာ အရာ႐ွိမ်ားကို သူတို  ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မ  လုပ္ငန္းတြင္ 
တစ္ခ်ိ အေသးစိတ္က်၊ တစ္ခ်ိ ႐ပ္ေ ြးေသာ န္ကားခ်က္မ်ား ေပး ားသ ္  န္ကားခ်က္မ်ားသ ္ 

ခုစာေရးခ်ိန္အ ိ ဆက္လက္႐ွိေနသ ္ နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခားဆက္ဆံပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္သ ္ 
ျပ ္န ္မူဝါဒမ်ားကို င္ဟပ္ေနသ ္  အမိန္မ်ားသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ ကီးကပ္ေရးတာဝန္ 
အပ္ႏွင္း ားခံရေသာ ျပ ္ေ ာင္စု ျပ ္ ဲေရးဝန္ကီးႏွင္ ကာကြ ္ေရးဝန္ကီးတိုကို အေကာင္းျပ  
ေနျပ ္ေတာ္ႏွင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အစိုးရတိုမွ ိေရာက္စြာ ေ ာက္ခံေပး ားသ ္ ( ၀) အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဆြးေႏြး ားေသာ အျခားေသာျပ ္န ္မူဝါဒမ်ားကဲသို ေဆာင္ရြက္မမ်ားသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ 
ရိဟင္ဂ်ာလူစု  လူအခြင္အေရးကို ခ်ိ းေဖာက္ရာေရာက္သ ္  ( ၁)

က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္  မိသားစုဝင္မ်ားကို
 ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

ေဒသႏရအမိန္တစ္ခု  ရက္စြဲတပ္မ ားေသာ ၂၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း (သို)ေနာက္ပိုင္းတြင္  ေ႐ွာင္တခင္ 
စစ္ေဆးမမ်ား ဟု ေခါင္းစ ္တပ္ ားသ ္ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္ကို ုတ္ေဝခဲသ ္  ိုျဖ ္စြက္ခ်က္က ပေဒအရ 
အေရး ူေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားကို ခင္ နစကျဖစ္ ပီး ခု ရဲတပ္ဖြဲႏွင္ တပ္မေတာ္  ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ အိမ္မ်ားတြင္ ေန ိုင္သူမ်ားႏွင္ တရားဝင္အိမ္ေ ာင္စုစာရင္းမ်ား တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးက ္ရန္ 
ကိတင္အသိမေပးပဲ လာက ္ျခင္း  (သို)  ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးမမ်ား  ျပလုပ္ျခင္းအတြက္ လမ္း န္ခ်က္မ်ား 
ေပး ားသ ္ ( )

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

See for example Jason Szep and Andrew Marshall, “Myanmar minister backs two-child policy for Rohingya minority,” Reuters, 

http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar-rohingya-idUSBRE95A04B20130611.

Ibid.

Soe Than Lynn, “MP calls for census during debate on Rakhine State,” Myanmar Times, vol. 32, no. 637, July 30 – August 05, 2012, 

http://www.mmtimes. com/2012/news/637/news63734.html (accessed January 12, 2014).

Lieutenant-General Ko Ko told parliament, “The President Office assigned a team comprising the Western Command Commander, Deputy Minister of 

Home Affairs and Security and Border Affairs Minister of the state government headed by the Union Minister for Home Affairs to undertake stability-res-

to- ration and rehabilitation tasks in Rakhine State on 22 June 2012.” See “Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development 

during the drafting process of monetary and capital market law: MPs,” New Light of Myanmar, 

http://www.burmalibrary.org/docs13/NLM2012-08-01.pdf.

See Chapter III of this report, “Legal Analysis and Framework.”

The addendum refers to making use of Rohingya family photographs taken in 2007, indicating the addendum was produced in 2007or later.

In 2013, Human Rights Watch reported on the continued practice of spot checks, or “night checks.” Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, 

http://www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray, p. 81.
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အ ိပါ ္မ႐ွင္းလင္းေသာ ဆိုးဝါးေသာအသုံးအႏန္း ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးမမ်ား  ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္က 
အရာ႐ွိမ်ားကို  တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူမ်ား ၊ တရားမဝင္ေသာ ကေလးမ်ား အေပၚ ႏွင္  ္စာရင္းမတိုင္ပဲ 
အိမ္တစ္အိမ္အတြင္း ေန ိုင္ရန္လာေရာက္သူမ်ားကို  အေရး ူမျပရန္ န္ကား ားသ ္  ိုျဖ ္စြက္ခ်က္က 
အရာ႐ွိမ်ားကို  ခရီးသြား ခြင္ျပလက္မွတ္ (ရြာမွ ြက္ခြာခြင္ လက္မွတ္) မပါပဲ ခရီးသြားသူ ႏွင္  တရားမဝင္ 
လက္ ပ္ ားသူႏွင္ အတူေန ိုင္သူ  တိုကို  အေရး ူမ ျပရန္  န္ကား ားသ ္  ိုအျပင္ 

ိုျဖ ္စြက္ခ်က္က အရာ႐ွိမ်ားကို  ခြင္ျပခ်က္မရပဲ အိမ္ျပင္၊ခ်ဲ (သို) ေဆာက္လုပ္သူကို  ႏွင္  ခြင္ျပခ်က္မရပဲ 
ာသာေရး အေဆာက္အ  တစ္ခုျပင္၊ခ်ဲ (သုိ) ေဆာက္လုပ္သူ  ကုိ  အေရး မူ ျပရန္  န္ကား ားသ ္  ( ၄)

ေ႐ွာင္တခင္စစ္ေဆးမမ်ားသ ္ ပုံမွန္အားျဖင္ ေနပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြား ပီး အျပင္ပန္းအားျဖင္ တရားမဝင္ 
ဂါလီမ်ား(႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား)  ကို စစ္ေဆးရန္ဆိုေသာ္လ ္း လုပ္ေဆာင္မသ ္ အကမ္းဖက္ေသာ၊ 

ပုန္းလ်ိွ းကြ ္လ်ိွ း အႏရာ ္ျပေနေသာ၊ ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္ရသ ္ အရာ႐ွိမ်ားအတြက္ 
မူမမွန္ေသာအေကာင္းျပခ်က္ျဖင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အကမ္းဖက္  မတရားဖိႏွိပ္မ က် းလြန္ရန္ႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
မိသားစုမ်ား ံမွ ျခိမ္းေျခာက္ေငြ စ္ေသာ အရာမ်ားဟု အစီရင္ခံကသ ္  ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးမမ်ား  ျပလုပ္ရင္း 
ဆက္ျဖစ္လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားကို လုံျခ ံေရးတပ္သားမ်ားက မုဒိမ္းက်င္သ ္္ အစီရင္ခံစာမ်ား 

ြက္ေပၚလာခဲကသ ္  ( )

ေ႐ွာင္တခင္စစ္ေဆးမမ်ားသ ္ ပုံမွန္အားျဖင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ိန္းသိမ္းေစပီး သူတိုသ ္ 
သူတိုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လာ ္ ိုးကရသ ္  ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ းေရ 
၂၀၀၀ ႏွင္ ၂ ၀၀တိုသ ္ ေ႐ွာင္တခင္ စစ္ေဆးမမ်ား  ျပလုပ္ေနစ ္ ခြင္ျပခ်က္မရပဲ သူတို အိမ္မ်ားကို 
ျပင္ဆင္ကျခင္း ကဲသိုေသာ က် းလြန္မမ်ား  ေကာင္ ိန္းသိမ္းခံကရသ ္ ( ) ို ိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသ ္ 
႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင္ ႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ား ခံကရပီး သူတို လြတ္ေျမာက္မကို ဝ ္ ူခဲက ရသ ္ ( ) 
အခ်ိ အမ်ိ းသားမ်ား ိန္းသိမ္းခံရစ ္ ေသခဲကပီး သူတို မိသားစုမ်ားကို ာမ်ွ႐ွင္းမျပကေပ (သို) တရားမ်ွတမွကို 
မရ ူႏိုင္ကေပ  ( )

လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မွ မွတ္တမ္း ိန္းသိမ္းျခင္း

  က ရ႐ွိ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္တစ္ခု  ရက္စြဲတပ္မ ားေသာ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္တစ္ခုတြင္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္ရေသာ အရာ႐ွိမ်ားကို မွတ္တမ္း ိန္းသိမ္းျခင္းျဖင္ 
လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မႏွင္ဆိုင္ေသာ ပ္မံလမ္း န္ခ်က္ေပးသ ္  ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္ကို  ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ 
အေဆာက္အ မ်ား  မွတ္တမ္းတစ္ခု ျပစုျခင္းႏွင္ အိမ္ေ ာင္စုမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လ ္သုံးသပ္ျခင္း  ဟု 
အမ ္တပ္ ားသ ္  ိုအမ ္သ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုကို က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ေစာင္က ္ေသာ 
ျပ ္န ္မူဝါဒကို ခုစာေရးသားေနခ်ိန္အ ိ င္ဟပ္ေနသ ္

ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္သ ္ အရာ႐ွိမ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရက္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင္ ရြာလမ္းမ်ားကို ေျမပုံမ်ား 
ဆြဲရန္ႏွင္  အေဆာက္အ မ်ား  မွတ္တမ္း  အေသးစိတ္တစ္ခု ျပလုပ္ရန္ န္ကား ားသ ္ ( ) 
ေန ိုင္သူမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (သို) ဂါလီ ျဖစ္ေသာေကာင္ သိုျဖစ္ရမ ္ဟု ဆိုလိုဟန္႐ွိသ ္

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Regional Order and Processes for Controlling Bengali Population, “Spot Checking,” circulated November 2, 2008.

See for example Francis Wade, “Rape by security forces ‘may cause more strife’ in troubled region,” Guardian, February 26, 2013, www.guardian.co.uk/ 

world/2013/feb/26/burma-security-forces-rape-arakan (accessed January 12, 2014); Lawi Weng and Paul Vrieze, “Buddhist Mob, Police Raid Rohingya 

Village, Many Left Dead: Rights Group,” Irrawaddy, January 17, 2014.

Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, http://www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray, p. 143.

Ibid.

Robin McDowell, “When Mob Was Rohingya, Myanmar’s Response Ruthless,” Associated Press, November 24, 2012, 

http://bigstory.ap.org/article/when- mob-was-rohingya-myanmars-response-ruthless (accessed February 5, 2014).

Regional Order and Processes for Controlling Bengali Population, “Drawing Maps, Making a Record of Buildings, and Reviewing Household Registrations,” 

circulated November 2, 2008.
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ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္သ ္ အရာ႐ွိမ်ားကို လူ းေရ ိန္းခ် ပ္ရန္ ရ ္ရြ ္ခ်က္ျဖင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားႏွင္ 
တစ္ းခ်င္းတို  ါတ္ပုံမ်ားကို ႐ိုက္ ူရန္လ ္း န္ကား ားသ ္  န္ကားခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသ ္မွာ 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္ တရားဝင္အိမ္ေ ာင္စုစာရင္းကို တိုက္  စစ္ေဆးက ္ရာတြင္ ါတ္ပုံမ်ားအသုံးျပသင္သ ္  

ါတ္ပုံမ်ားတြင္ အိမ္ေ ာင္စု းစီးသ ္ အိမ္ေ ာင္စုစာရင္း ကို ကို ္ ိလက္ေရာက္ ကိုင္ ားရန္လို ပီး 
အိမ္ေ ာင္စုဝင္မ်ား  အမ ္စာရင္းကို ေက်ာ က္တြင္ ေရးသား ားသ ္

ပေဒအရ အေရး ူေဆာင္ရြက္ရေသာ အရာ႐ွိမ်ားကို အက ္  တစ္ေ ာက္ေ ာက္ အစား ိုးခံ ားရမ  
႐ွိ၊မ႐ွိကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရန္ န္ကား ားသ ္  စာရြက္စာတမ္းက ခင္ေဖာ္ျပခဲသ ္အတိုင္း အက ္  
တစ္ေ ာက္ေ ာက္ကို အစား ိုး ္ ားသ ္ဟု သံသ ဝင္ပါက မိသားစု ဲ႐ွိ ကေလးမ်ား  အသက္ႏွင္ 
႐ုပ္သြင္ကို ႏိင္ ွ ္ရေပလိမ္မ ္  အက ္  ကေလးသ ္ ေမြးကင္းစျဖစ္ပါက မိခင္ကို ကေလးႏိုတိုက္ 
ခိုင္းရေပလိမ္မ ္  ကေလးင ္မ်ားကို သီးျခားခြဲ  ေမးျမန္းရလိမ္မ ္ ဟု ေဖာ္ျပသ ္ (၁၀၀)

အစိုးရခန္အပ္ ားေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္  ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ အေျခအေနကို 
ေဖာ္ျပ ေသာ တရားဝင္အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရအေနျဖင္ ေ ာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ႏွစ္ဆတိုးျမင္ရန္ 
အကံျပခဲသ ္ (၁၀၁) အကံ ျပခ်က္ေကာင္ မတရားဖိႏွိပ္ေသာ ေ႐ွာင္တခင္စစ္ေဆးမမ်ား  
အကိမ္ေရတိုးပြားသ ္ရလဒ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာေပမ ္

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ ဖိႏိွပ္၊ကန္သတ္မမ်ားေသာ မူဝါဒမ်ား  
အေနအ ား

သမတ းသိန္းစိန္က ရခိုင္ျပ ္န ္အေျခစိုက္ န ္စပ္ကာကြ ္ေစာင္ေ႐ွာက္ေရးတပ္ နစက ကို ၂၀၁ ခုႏွစ္ 
ူလိုင္လ ၂ရက္ေနက ေက ာခ်က္အမွတ္ ၂၀၁  ျဖင္ ဖ်က္သိမ္းခဲသ ္  နစကသ ္ အခ်ိ ေသာ 

မတရားဖိႏွိပ္ေသာကန္သတ္မ ျပရာေနရာတြင္႐ွိသ ္ အမိန္ ုတ္ျပန္ရာ အာ ာပိုင္ ျဖစ္ဟန္႐ွိ ပီး အမိန္မ်ားကို 
အမ ္ဆိုး ြက္ေစေသာ ရက္စက္ ကမ္းကတ္မျဖင္ အေရး ူေဆာင္ရြက္သ ္ (၁၀၂) သိုေသာ္ 
နစကဖ်က္သိမ္းမက ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ ေဒသႏရအမိန္ (သို) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို 
မဖ်က္သိမ္းခဲေပ (၁၀ ) အမွန္တက ္အားျဖင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ခ်ိ းေဖာက္မမ်ား ဆက္လက္မေလ်ာပဲ  
လူကမေျပာင္း အက် ေျပာင္း သူမ်ားက က် းလြန္ခဲကသ ္ဟု  ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက 
ေျပာသ ္ (၁၀၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ၊ လုံ ိန္း အ ိက႐ုန္းႏိွမ္နင္းေရးရဲ၊ လူဝင္မကီးကပ္ေရးႏွင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တိုသ ္ ခုအခါ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္၊ ကေလးေမြးဖြားခြင္၊ အိမ္မ်ားႏွင္ 

ာသာေရး အေဆာက္အ မ်ား တ ္ေဆာက္ျပ ျပင္ခြင္ ႏွင္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္မမ်ားကို ကန္သတ္မမ်ားအား 
အေကာင္အ ္ ေဖာ္သ ္  အစီရင္ခံစာမ်ားက  လုံျခ ံေရးတပ္ဖြဲသစ္တစ္ခုသ ္ ရဲႏွင္လူဝန္မကီးကပ္ေရး 
အရာ႐ွိမ်ားျဖင္ ဖြဲစ ္း ား ပီး နစကအဖြဲေဟာင္းအျပင္မွ လုပ္ေဆာင္ ပီး တာဝန္မ်ားစြာလက္ခံ ူကသ ္  

ခင္က နစက လုပ္ပိုင္ခြင္အတြင္း ႐ွိသ ္ ဟု န္ျပသ ္ (၁၀ ) ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ 
ရခိုင္ ုဒ ာသာဝင္ အုပ္ခ် ပ္ေရးမးတစ္ေ ာက္က လက္႐ွိလုံျခ ံေရးတပ္ဖြဲ သ ္ နစကႏွင္ ာမွမျခား ဟု 
ေျပာသ ္ (၁၀ )

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Addendum to internal order 1/2005, “Drawing Maps, Making a Record of Buildings, and Reviewing Household Registrations,” Letter No.: 3/24-1/U 6 

(1057), May 1, 2005, number 5, on file with Fortify Rights.

Rakhine Inquiry Commission, Final Report, p. 52.

Hannah Hindstrom, “Burma disbands notorious NaSaKa border guard force,” Democratic Voice of Burma, 

http://www.dvb.no/news/burma-disbands-notori- ous-nasaka-border-guard-force/29916.

Regional Order 1/2005, for example, was issued by the Maungdaw Township Peace and Development Council, available in Appendix III of this report.

Fortify Rights interview with Rohingya, Yangon, Myanmar, and December2013. See also Robin McDowell, “When Mob Was Rohingya, Myanmar’s 

Response Ruthless,” Associated Press, http://bigstory.ap.org/article/when-mob-was-rohingya-myanmars-response-ruthless.

Robin McDowell, “When Mob Was Rohingya, Myanmar’s Response Ruthless,” 

http://bigstory.ap.org/article/when-mob-was-rohingya-myanmars-response- ruthless.

Ibid.
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၄

တပ္မေတာ္  အေနာက္ပိုင္း စစ္ ာနခ်ပ္၊ ရခိုင္ျပ ္န ္ လုံျခ ံေရးႏွင္ န ္စပ္ေရးရာ ာနႏွင္ ျပ ္ေ ာင္စု 
ျပ ္ ဲေရးဝန္ကီး ာနတိုပါဝင္ေသာ အ ူးတပ္ဖြဲတစ္ဖြဲကို သမတ းသိန္းစိန္က ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း 
တ ္ငိမ္ေရး  ကို ကီးကပ္ရန္ တာဝန္သတ္မွတ္ေပးခဲသ ္ (၁၀ ) ေရြးေကာက္ခံအဖြဲဝင္မဟုတ္ေသာ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပေဒအရ းေဆာင္မေပးေသာ ျပ ္ ဲေရးဝန္ကီး ာနတြင္ သမတ႐ုံး  သတ္မွတ္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပ ္န ္အတြင္း လုံျခ ံေရးႏွင္ တ ္ငိမ္ေရးအေပၚတြင္ အဆုံးစြန္ေသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင္အာ ာ႐ွိသ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ွင္းျပ ားေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို လတ္ေတာ္တြင္ ပြင္ပြင္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ ပီး 
၄င္းတို အက်ိ းသက္ေရာက္မမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က် ္က် ္ျပန္ျပန္ မွတ္တမ္းတင္ခဲကသ ္  ျပ ္န ္ႏွင္ 
ဟိုအစိုးရ တာဝန္႐ွိပုဂိလ္မ်ားသ ္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို လူသိ႐ွင္ကား ေ ာက္ခံခဲကသ ္  
ပမာအားျဖင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ ာလ ၁ရက္ေနတြင္ လက္႐ွိအစိုးရလက္ က္ ျမန္မာလတ္ေတာ္ 

ဒုတိ အကိမ္က်င္းပေနစ ္အတြင္း ျပ ္ေ ာင္စု ကာကြ ္ေရးဝန္ကီး ဒု ိုလ္ခ် ပ္ကီးလွမင္းက  က 
ရ႐ွိ ားေသာ ရုံးအတြင္းပိုင္းမွ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သ ္ ေဒသႏရအမိန္ ၁ ၂၀၀ ကို အေသးစိတ္ 
ကိုးကားခဲသ ္ (၁၀ ) စာရြက္စာတမ္းသ ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲသကဲသို ႐ိုဟင္ဂ်ာလူစုအေနျဖင္ 
ကေလးအေရအတြက္ မ ္မ်ွ ူႏိုင္သ ္ကို ကန္သတ္ျခင္း  အေျခခံကို မိတ္ဆက္ေပးခဲသ ္  ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ 
ျပ ္ေ ာင္စု ျပ ္ ဲေရးဝန္ကီး ဒုတိ ိုလ္ခ် ပ္ကီးကိုကိုကလ ္း အလားတူစြာ လတ္ေတာ္တြင္ 
က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေစာင္က ္ျခင္းႏွင္ မတရားဖိႏွပ္ေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားအ ိ ေရာက္လာေသာ 
႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္ ားေသာ ျပ ္န ္ ပေဒကို သေ ာတူစြာ ႐ွင္းျပခဲသ ္  (၁၀ )

သမတ ခန္အပ္ေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္  တရားဝင္ အစီရင္ခံစာတြင္လ ္း ဂါလီမ်ား  
(႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား)  ေရေျပာင္းသြားလာေရး၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားမႏွင္ လူ းေရကီး ြားမ  တိုအေပၚ ိန္းခ် ပ္မ 

ား႐ွိခဲ ကသ ္ဟု မွတ္ခ်က္ျပခဲသ ္  သိုေသာ္ ေကာ္မ႐ွင္သ ္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ 
လူအခြင္အေရးမ်ားကို ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားအျဖစ္ မ႐တ္ခ်ခဲေပ  ေကာ္မ႐ွင္  အစီရင္ခံစာ  ေဖာ္ျပသ ္မွာ

ိန္းခ် ပ္မ ျပရျခင္း အေကာင္းမ်ားမွာ ဂါလီမ်ား (႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား) အေနျဖင္ တိုင္းျပ ္အတြင္း 
အျခားေသာ ေန ိုင္သူမ်ားႏွင္ ္ေက်းမအရ အံဝင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ကေပ  သူတို  
မိသားစုအရြ ္အစားကီးမားပီး ေမြးဖြားႏန္းျမင္သ ္  အားလံုး တိုင္းျပ ္အတြက္ ကီးေလးေသာ 
ဝန္ျဖစ္ေစသ ္ဟု ူဆသ ္  ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းက ကန္သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဂါလီမ်ား 
(႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား)  အေျခခံလူအခြင္အေရးမ်ားကို ခ်ိ းေဖာက္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္ကသ ္  ႏိုင္ငံတကာ 
သတင္းမီဒီ ာမ်ားမွတစ္ဆင္ ဂါလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာ) အုပ္စု မ်ားက သူတိုအေပၚ 
အစိုးရ ိန္းခ် ပ္မမ်ား အတိုင္းအတာကို က် ္က် ္ျပန္ျပန္ လူသိမ်ားေအာင္ လုပ္က သ ္  
အစိုးရအေနျဖင္ တိုင္းျပ ္ က်ေရာက္ေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင္ အုပ္စု  ႏိုင္ငံသား 
မဟုတ္ ေသာ အေနအ ားေကာင္ ကဲသိုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
လိုအပ္ခ်က္အရလုပ္ရစ ္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္းမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ 
အခြင္အေရးမ်ားကို ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားအျဖစ္ ႐တ္ခ်ကသ ္  သ ္က တိုင္းျပ ္  
အမ ္ဂု ္သတင္းကိုက်ေစပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင္ ဆက္ဆံေရးတိုအေပၚ သက္ေရာက္မ 
႐ွိခဲသ ္ (၁၁၀)

107.

108.

109.

110.

Lieutenant-General Ko Ko told parliament, “The President Office assigned a team comprising the Western Command commander, deputy minister of 

Home Affairs and security and border affairs minister of the state government headed by the Union Minister for Home Affairs to undertake stability-res-

to- ration and rehabilitation tasks in Rakhine State on 22 June 2012.” See “Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development 

during the drafting process of monetary and capital market law: MPs,” New Light of Myanmar, 

http://www.burmalibrary.org/docs13/NLM2012-08-01.pdf.

See official notes from the “Second Regular Session of First Amyotha Hluttaw continued for ninth day at Amyotha Hluttaw Hall of Hluttaw Building,” Nay- 

pyidaw, September 1, 2011, available at http://www.myanmargeneva.org/11nlm/sep/n110902.htm (accessed January 2, 2014).

See “Reforms must be undertaken for financial and legal institutional development during the drafting process of monetary and capital market law: MPs,” 

New Light of Myanmar, http://www.burmalibrary.org/docs13/NLM2012-08-01.pdf.

Rakhine Inquiry Commission, Final Report, p. 26.
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ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ မတရားဖိႏွိပ္မႏွင္ မတ ္ငိမ္မအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ  
တုန္ျပန္မ

ျမန္မာႏိုင္ငံ  သမတ းသိန္းစိန္သ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း အကမ္းဖက္မအဆုံးသတ္ရန္ႏွင္ ုဒ ာသာဝင္မ်ားႏွင္ 
မူဆလင္ မ်ား  လူအခြင္အေရးကို ကာကြ ္ရန္ အ ပ္ ပ္အခါခါ ေျပာဆိုျခင္းေကာင္ အသိအမွတ္ျပ  
ခံ ူ ိုက္သ ္ (၁၁၁) ပမာအား ျဖင္ သူရ ္ န္းေျပာဆိုခဲေသာ ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စ ္ကို ပ်က္စီးမ က္ 
းတ ္ေစေသာ  အရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ သ ္ အသိတရားမဲေသာ၊ ုတိမ႐ွိေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ေရးႏွင္ 

အစြန္းေရာက္ဝါဒီတို  အျပအမူႏွင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကို ႐တ္ခ် ားသ ္ (၁၁၂) ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း 
အကမ္းဖက္မကို ႐တ္ခ်ေသာအေနျဖင္ သမတ းသိန္းစိန္ ႐ုံးမွ ေနာက္ကြ ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္း 
ကိ းကိုင္ျခ ္လွ ္မ  တြင္ လူပုဂိလ္မ်ားအဖြဲအစ ္းမ်ား တြင္ တာဝန္႐ွိသ ္ ပ္  သူတိုကိုေဖာ္ ုတ္ ပီး 
ပေဒအရအေရး ူမမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မ ္  ဟု ေကျငာသ ္ (၁၁ ) းသိန္းစိန္  အနီးကပ္အကံေပးမ်ားက 

ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္း အကမ္းဖက္မတြင္ အဖ်က္အင္အားစုမ်ား  ႏွင္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ  
အက်ိ းေက်း ူးကိုမလိုေသာ ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆန္က်င္ေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား  ကို 
အျပစ္တင္ခဲကသ ္ (၁၁၄)

သိုေသာ္ သမတ႐ုံးက စနစ္တက် ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို 
မ႐တ္ခ်ခဲ သလို မူဝါဒမ်ားကို ဖ ္႐ွားျဖစ္ရန္ (သို) အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ျပဆို ားေသာ မတရားဖိႏွိပ္ 
အေရး ူေဆာင္ရြက္မ န ္းလမ္းမ်ားကို အဆုံးသတ္မတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ခဲေပ (၁၁ ) မ ္သ ္ အစိုးရ 
အရာ႐ွိမ်ားကမွ ရင္းျမစ္က်ေသာ မူဝါဒမ်ားက ရခိုင္ျပ ္န ္တစ္ဝွမ္းလုံး အကီးအက် ္ အခြင္အေရးမ်ားကို 
ပိတ္ပင္မမ်ား ျဖစ္ေစခဲ တင္းမာမမ်ားကို ေလာင္စာျဖ ္ခဲျခင္းႏွင္ ေဒသကို အနာဂါတ္ကာလတြင္ အကမ္းဖက္မႏွင္ 
မတ ္ငိမ္မ ျဖစ္ေစေအာင္ အသင္ျဖစ္ေစခဲသ ္ကို ပူပန္ေကာင္း (သို) သိျမင္ေကာင္းကိုပင္ မေဖာ္ျပခဲေပ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ြန္လအတြင္း အကမ္းဖက္မ ပ မလိင္း ပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိ းသားလူအခြင္အေရးေကာ္မ႐ွင္က 
ျပ ္န ္ အတြင္းတြင္ မ ္သ ္အစိုးရ မတရားဖိႏွိပ္မမ်ွမ႐ွိဟု အစီရင္ခံခဲျပီး အားလုံးေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္း 
စာနာေ ာက္ ား ကူ ီရန္ လိုအပ္သ ္ အေျခအေနမ်ားမေတြရဟု ေကသ ာခဲသ ္ (၁၁ ) ေကာ္မ႐ွင္သ ္ 
လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာမ၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားမ၊ ကေလးေမြးဖြားခြင္ႏွင္ အျခားေနစ ္ ဝႏွင္ဆိုင္ေသာ 
န ္ပ ္အသီးသီးတိုႏွင္ ပက္သက္  ႐ိုဟင္ဂ်ာ တိုအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို မကိုင္တြ ္ေပ

111.

112.

113.

114.

115.

The Republic of the Union of Myanmar President’s Office, “President U Thein Sein delivered a remark on the Report of the Rakhine Investigation 

Commission,” Naypyidaw, May 6, 2013, http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/speech-

es-and-remarks/2013/05/07/id-1989(accessed December 30, 2013); Gwen Robinson, “The Listener-In-Chief: On the road with Burma’s reformist 

president,” Foreign Policy, November 27, 2013, http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/11/19/the_listener_in_chief#sthash.1MACtP2Y.dpbs 

(accessed December 30, 2013).

The Republic of the Union of Myanmar President’s Office, “President U Thein Sein delivered a remark on the Report of the Rakhine Investigation 

Commission,” Nay Pyi Taw, May 6, 2013, http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/speech-

es-and-remarks/2013/05/07/id-1989(accessed December 30, 2013).

“Statement with Regard to Conflict in Rakhine State,” Republic of the Union of Myanmar, President’s Office, Statement no. 1/2012, October 25, 2012, 

http://www.mofa.gov.mm/news/2012/ Sept_Oct2012/President%20Office%20Statemen%20on%20Conflict%20in% 20Rakhine% 

20State_25-10-2012.pdf (accessed January 2, 2014). The President’s office has provided the public with no further information about alleged 

perpetrators.

Gwen Robinson, “The Listener-In-Chief: On the road with Burma’s reformist president,” Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/ articles/ 

2013/11/19/ the_listener_in_chief#sthash.1MACtP2Y.dpbs. See also Andrew Marshall, “Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim 

monks,” Reuters, June 27, 2013, http://www.reuters.com/article/2013/06/27/us-myanmar-969-specialreport idUSBRE95Q04720130627 (accessed 

January 1, 2014).

The government has also failed to act to end anti-Rohingya violence in Rakhine State. See Benjamin Zawacki, “Defining Myanmar’s Rohingya Problem,” 

Human Rights Brief, vol. 20, no. 2 (2013), p. 18-25. The author states that despite progressive rhetoric from the government, “the actions, developments, 

and facts on the ground still support the conclusion that ethnic cleansing is underway in Rakhine State.”

116 See Matthew Smith, “Tour of Shame for Thein Sein,” Asia Times Online, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-160713.html.
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ဝန္ကီး ာနက အခ်ိ ေသာမီ ဒီ ာမ်ားႏွင္ အဖြဲအစ ္းမ်ား စြပ္စြဲသကဲသို 
ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အုပ္စုလိုက္ အကမ္းဖက္ကျခင္း (သို) လူမ်ိ းေရး၊ ာသာေရး 
ခြဲျခားဆက္ဆံမမ်ားတြင္ အစိုးရ လုံျခ ံေရး တပ္မ်ားႏွင္ ေဒသတြင္း႐ွိ တာဝန္႐ွိပုဂိလ္မ်ား 
မ ္သ ္အခါမွ ပါဝင္ပက္သက္မ မ႐ွိေကာင္း အတ ္ျပေျပာ ကားခဲသ ္  
ႏိုင္ငံေတာ္အကီးအကဲႏွင္ အျခား တာဝန္႐ွိပုဂိ လ္မ်ားကလ ္း အေကာင္းကို ကမာသို 
ကုလသမဂ အေ ြေ ြ ီလာခံ၊ အာစီ ံ ိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင္ က္မလိုက္ႏိုင္ငံမ်ား 

ိပ္သီးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ေကျငာခဲသ ္ (၁၁ )

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဂုတ္လတြင္ းသိန္းစိန္သ ္ မငိမ္သက္မ  ေနာက္ကြ ္မွ အမွန္တရားကိုေဖာ္ ုတ္ရန္  ႏွင္ 
ာသာေရး ုံက ္ခ်က္ မတူ ီေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ား ီ ြတ္စြာ အတူတကြ ေန ိုင္ေရးအတြက္ 

အေျဖမ်ား႐ွာရန္  အဖြဲဝင္ ၂ းပါဝင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္  ကို တ ္ေ ာင္ခဲသ ္  ေကာ္မ႐ွင္  
ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာသ ္ ျပ ္န ္တာဝန္႐ွိပုဂိလ္မ်ား  မတရားဖိႏွိပ္မ (သို) 
လူအခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္မမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမ႐ွိရန္ လိုအပ္မ၊ ျပ ္န ္  အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား 
ပုံမွန္အားျဖင္တုံျပန္လုပ္္ေဆာင္ေသာ အမွားလုပ္ရပ္ဟူသမ်ွကို ိေရာက္စြာျငင္းပ ္ ျခင္းကို 
မကိုင္တြ ္ႏိုင္ခဲေပ (၁၁ ) အစီရင္ခံစာသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ ားေသာ 
ကန္သတ္ မမ်ားကို အသိအမွတ္ျပေသာ္လ ္း မ႐တ္ခ်ခဲေပ  (၁၁ )

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီ င္ ာလ ရက္ေန သတင္း ုတ္ျပန္မ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ကီး ာနက 
ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ ႐ွိေသာ အစိုးရလုံျခ ံေရးတပ္ဖြဲမ်ားႏွင္ ေဒသတြင္းတာဝန္႐ွိသူမ်ား  အမွားလုပ္ျခင္းမ်ားကို 
ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပ ္ခဲသ ္  

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ရက္ေနတြင္  က သမတ းသိန္းစိန္ ံသို အစီရင္ခံစာ  
အေကာင္းအရာကို ႐ွင္းျပပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္ပက္သက္  အစိုးရ  ရပ္တ ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင္ 
လက္ေတြက်င္သုံးမမ်ားကို ေမးျမန္း ားေသာ ေမးခြန္း၁ ခု ပါဝင္သ ္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပိုခဲသ ္  

ခုစာေရးသားခ်ိန္အ ိ မ ္သ ္ တုံျပန္ခ်က္မွ မရေပ  (၁၂၀)

  

117.

118.

119.

120.

This glaring omission would be grounds for the United Nations to commission an independent international investigation into human rights violations in 

Rakhine State. See Rakhine Inquiry Commission, Final Report, July 8, 2013.

Rakhine Inquiry Commission, Final Report, p. 26.

“The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Foreign Affairs Press Release,” Ministry of Foreign Affairs press release, 

http://www. president-office.gov.mm/en/issues/foreign-policy/id-1202.

Letter from Fortify Rights to Thein Sein, President of Myanmar, “Letter with Questions from Fortify Rights to President Thein Sein,” February 3, 2014, Ap- 

pendix V of this report. The letter was sent in English and Myanmar languages.
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၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ ာလတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
ဆန္က်င္ အကမ္းဖက္မေကာင္ ေရေျပာင္းခံရ 
ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပ န္  ္ စစ္ေတြ မိ  
အျပင္ က္တြင္ တစ္ေ ာက္  ဲ လမ္းေလ်ွာက္ 
ေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသားတစ္ း  ျမန္မာ 
အစုိးရအဆက္ဆက္သ  ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
စံနစ္တက် မတရားဖိႏိွပ္မမ်ားတြင္ ဆ စု္ႏွစ္ 
ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲကသ ္  လြတ္ေျမာက္ရန္ 
အခြင္အလမ္းအတြက္ ပင္လ ျ္ပင္တြင္ အသက္ 
စြန္  သိန္းႏွင္ခ်ီေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာျပ မွ္ 

ြက္ေျပးေစရန္ ေမာင္းႏွင္ခံခဲကရသ ္
  



Policies of  Persecution

၄

 ပေဒမူေ ာင္ႏွင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလလာျခင္း

အစီရင္ခံစာသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားအား ပေဒေကာင္းအရ 
ပါဝင္ပက္သက္မကို စူးစမ္းရန္ ႏိုင္ငံတကာာလူအခြင္အေရး ပေဒႏွင္ ႏိုင္ငံတကာ ရာ ဝတ္မ ပေဒတို  
တရားဝင္သေ ာတူ ီခ်က္အေျခခံမႏွင္ ေလ ုံးတမ္း ပေဒ မူေ ာင္မ်ားကို အသုံးျပ ားသ ္  (၁)

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူအခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္မမ်ား  ရာ ဝတ္မႏွင္ဆိုင္ေသာ 
မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာရာ ဝတ္မခုံ႐ုံး( )  ေရာမျပ ာန္း ပေဒတြင္ ခ်မွတ္ ားေသာႏန္းစံမ်ားကို 
အေျခခံ အကဲျဖတ္သ ္   သ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ စီရင္ပိုင္ခြင္ မ႐ွိေသာ္လ ္း(၂) 
သူကို ိန္းခ် ပ္ေနေသာ ျပ ာန္း ပေဒသ ္ ႏိုင္ငံတကာ ရာ ဝတ္မ ပေဒ  ဆြဲေဆာင္မအ႐ွိဆုံးေသာ 
ရင္းျမစ္ျဖစ္သ ္ ( ) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင္ ကုလသမဂ လုံျခ ံေရးေကာင္စီတြင္ ခုံ႐ုံးႏွင္ ဆိုင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အျခားန ္းအားျဖင္ ျမန္မာ စီရင္ပိုင္ခြင္အျပင္တြင္ က်ေရာက္တ ္႐ွိေသာေကာင္ ရ ္ န္း 
ကိုးကားႏိုင္ေသာ အာ ာ႐ွိသ ္ (၄) ေရာမျပ ာန္း ပေဒသ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
က် းလြန္သ ္ လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ား  အ ူးသျဖင္ ျမန္မာျပ ္တြင္း ပေဒ  သက္ေရာက္မျပင္ပတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာအစိုးရအရာ႐ွိမ်ား ိုခ်ိ းေဖာက္မ မ်ား  ေလးနက္မကို စ ္းစားရာတြင္ 
တိက် ုံက ္ ိုက္ေသာ ႐က ္ႏိုင္စြမ္းကို ေပးသ ္

အစိုးရက ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚက် းလြန္ေသာ ျပင္း န္ေသာရာ ဝတ္မမ်ားကို 
တာဝန္ခံေစရန္ ိုမတရားဖိႏွိပ္မမ်ားကို အျပ ္အဝ စုံစမ္းစစ္ေဆးမတစ္ခု ႐ွိရမ ္ျဖစ္ ပီး က် းလြန္သူမ်ားသ ္ 
ႏိုင္ငံတကာစံႏန္းႏွင္ ကိုက္ ီေသာဟန္ျဖင္ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးခံရမ ္  ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ ခ်ိ းေဖာက္ျခင္းမ်ားအား 
ကိုင္တြ ္ရန္ အသုံးျပသ ္ မ ္သ ္ တရားေရး ႏရားမဆို  ႏွင္အလားတူသ ္ ကီးေလးေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ရာ ဝတ္မကို မျဖစ္မေန ကိုင္တြ ္ရန္ လိုအပ္သ ္

ဖိႏွိပ္မသ ္ လူသားဆန္မကိုပ်က္ ြင္းေစေသာ ရာ ဝတ္မ

အစီရင္ခံစာသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္ အတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ဖိႏွိပ္ခံရမွ ေကာင္ 
လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မ  သားေကာင္မ်ားျဖစ္ ပီး ျမန္မာအစိုးရ အရာ႐ွိမ်ားသ ္ 

ိုရာ ဝတ္မကို က် းလြန္သူမ်ားျဖစ္ေကာင္းကို ျမင္႐ုံမ်ွျဖင္ ပေဒအရ လုံေလာက္ေသာ အေ ာက္အ ား 
ေတြ႐ွိခ်က္အျဖစ္ ူဆမအား ေ ာက္ခံပါသ ္

1.

2.

3.

4.

Notably, Myanmar is a party to the Convention on the Rights of the Child. Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted November 20, 1989, G.A. 

Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force September 2, 1990, ratified by Myanmar July 15, 

1991.) and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW), adopted December 18, 1979, G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, entered into force 

September 3, 1981, ratified by Myanmar July 22, 1997. UN actors, international NGOs, and foreign governments routinely call upon Myanmar to accede to 

the Internation- al Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the 

Rome Statute of the International Criminal Court. See for example Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray. Although Myanmar has ratified few 

treaties that make up either body of international law, certain instruments, including ICCPR, have been so widely adopted that some or all of their 

provisions are considered part of customary international law, a force that is binding upon all nations.

The scope of ICC jurisdiction is limited to when a crime is committed within a country or by a national of a country that is a State Party to the Rome 

Statute, when a state agrees to ICC jurisdiction, or when a situation is referred to the Office of the Prosecutor by the UN Security Council. See Rome 

Statute of the International Criminal Court (Rome Statute), A/CONF.183/9, July 17, 1998, entered into force July 1, 2002, arts. 5(2), 12(b), 12(3), 13(b).

Although Myanmar is not a state party to the Rome Statute, the Statute provides authoritative definitions of the most serious crimes, particularly because 

122 countries have acceded to its terms, making it the most persuasive current source of international criminal law. For a complete record of states 

parties, see International Criminal Court, “States Parties,” http://icc-cpi.int/en_menus/asp/states% 20parties/ Pages/ the%20states%20par-

ties%20to%20the%20 rome%20statute.aspx (accessed Feb. 16, 2014).

Rome Statute, art. 13(b).



Fortify Rights

၄

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ုတ္ ားေသာ အစိုးရ မူဝါဒမ်ားမွာ မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံသားႏွင္ 
လြတ္လပ္ စြာေရေျပာင္း သြားလာခြင္အပါအဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား  အားလုံးေသာလူအခြင္အေရးမ်ားကို ဖ ္႐ွားျပစ္ ပီး 
သူတိုကို သူတို  လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရး၊ တစ္ခါတစ္ရံလိင္ကိုအေျခခံ  အစုအဖြဲတစ္ခုအေနျဖင္ စံနစ္တက် 
သီးျခားဖ ္ ုတ္ျပစ္သ ္ ( ) ပိတ္ပင္ ားမပမာ သ ္ အလြန္ျပင္း န္  ႏိုင္ငံတကာ ပေဒအရ 
လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မတစ္ခု အျဖစ္ အဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္သ ္

ေရာမျပ ာန္း ပေဒအရ လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မတြင္ တိုက္ခိုက္မကို သိသိမွတ္မွတ္ျဖင္ 
က် လြန္သူမ်ား က အရပ္္သားလူတစ္စုကို အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ျပန္ႏွံေသာ (သို) စံနစ္တက်ျဖစ္ေသာ 
တိုက္ခိုက္မတစ္ခုကို က် းလြန္သ ္ အခ်ိ ေသာလုပ္ရပ္မ်ား ပါဝင္သ ္ ( )

လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မေျမာက္ေကာင္း အေျခခံမ်ားကို လက္ခံဖြ ္ျဖစ္ရန္မွာ 
တိုက္ခိုက္မတစ္ခုသ ္  ျပန္ႏွံေသာ  (သိုမဟုတ္)  စံနစ္က်ေသာ  အရာ ျဖစ္ရမ ္  ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ခိုက္မသ ္ အႏွံအျပန္ျဖစ္ သ ္ကို က် းလြန္ျခင္းခံရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေျမာက္အမ်ားက 
သက္ေသ ူသ ္ ( ) ိုျပင္   မွ ရ႐ွိ ားေသာ ေပါက္ကားလာသ ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ 
လြတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားက တိုက္ခိုက္မ  စံနစ္တက်႐ွိေသာ သ ာဝကို ေဖာ္ျပေနသ ္ ( ) 
ေရာမျပ ာန္း ပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုခုႏွင္ ကိုက္ ီလ်ွင္ လူသားဆန္မကိုပ်က္ ြင္းေစေသာ ရာ ဝတ္ 
မကိုေျမာက္ေစေသာ္လ ္း ျမန္မာအစိုးရ  ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖိႏွိပ္မသ ္ ျပန္ႏွံမႏွင္စံနစ္က်မ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင္ 
ကိုက္ ီဟန္ ႐ွိသ ္  ( )

ေရာမျပ ာန္း ပေဒ  ရ ္ရြ ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တိုက္ခိုက္မ တစ္ခုသ ္ ျပ ္န ္တစ္ခုမွ (သို) 
အဖြဲအစ ္းႏွင္ဆိုင္ေသာ  မူဝါဒတစ္ခုခုမွ ေပၚ ြက္လာရမ ္ (၁၀) တိုက္ခိုက္မသ ္  စစ္တပ္ဖြဲမ်ား၊ 

လက္နက္ကိုင္ ရန္လိုမမ်ား၊ (သို) အကမ္းဖက္ အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ပက္သက္မ  ႐ွိရန္ မလိုေပ (၁၁) ေနရာ  
တိုက္ခိုက္မတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အေျခခံလြတ္လပ္မမ်ားကို ကန္သတ္ျခင္းမ်ားႏွင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ပါဝင္သ ္  

 ံသို ေပါက္ကားလာသ ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ျမနိမာအစိုးရ အရာ႐ွိမ်ားျပလုပ္ေသာ 
လတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား မွတ္တမ္းျပစုျခင္း ေဆြးေႏြးမက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ျပ ္န ္မူဝါဒမ်ား 
ႏွစ္အေတာ္ကာကာကတ ္းက ႐ွိေနေကာင္း ေဖာ္ျပကသ ္

ေရာမျပ ာန္း ပေဒတြင္ တိုက္ခိုက္မကို သိမွတ္ျခင္း လ ္း လိုအပ္သ ္  ျမန္မာျပ ္႐ွိ 
ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသ ္ မူဝါဒမ်ားကို 
အေသးစိတ္ျပ ္စုံစြာ ေဖာ္ျပ ားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသားခဲ၊ ျဖန္ေဝခဲ၊ ေဆြးေႏြးခဲကျခင္းက ိုမူဝါဒမ်ားကို 
သူတို  သိမွတ္မ လိုခဲေပလိမ္မ ္  ႏိုင္ငံတကာရာ ဝတ္မ ပေဒ မူေ ာင္ ဲတြင္ သ ္က 
ေရာမျပ ာန္း ပေဒ  လိုအပ္သ ္အခ်က္ျဖစ္သ ္ သူတိုသ ္ တိုက္ခိုက္မကို သိမွတ္ျခင္း

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

See below in this section for further discussion; for one source of these rights, see for example ICCPR, arts. 4, 12, 16, 24(3).
Rome Statute, art. 7(1).
The term “widespread” is not defined in the Rome Statute and case law has established.
There is no benchmark requirement for number of victims, but the high number of victims in Rakhine State is persuasive that the “widespread” prong of 
the Rome Statute would be met here. To consider how tribunals have construed “widespread” in the context crimes against humanity, see for example 
Prosecutor v. Akayesu, International Criminal Tribunal for Rwanda, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, September 2, 1998, http://www.unictr.org/Por-
tals/0/ Case/English/Akayesu/judgement/akay001.pdf (accessed February 17, 2014), para. 580; Prosecutor v. Mikaeli Muhimana, ICTR, Case No. 
ICTR-95-1B-T, Judgment and Sentence, April 28, 2005, http://www.unictr.org/Portals/0/Case/ English/ Muhimana/decisions/muhimana280505.pdf 
(accessed February 17, 2014), para. 257; Prosecutor v. Juvénal Kajalijeli, ICTR, Case No. ICTR-99-44A-T, Judgment (Appeals Chamber), December 1, 2003, 
http://www.refworld. org/docid/404466007.html (accessed February 17, 2014), para. 871; Prosecutor v. Dario Kordic, Mario Cerkez, International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, IT-95-14/2-A, Judgment (Appeals Chamber), Dec. 17 2004, http://www.refworld.org/docid/47fdfb53d.html 
(accessed February 17, 2014), para. 94.
“Systematic” is read as a qualitative requirement indicating “the organized nature of the acts of violence and the improbability of their random occur- 
rence,” Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic (Foca case), ICTY, Case No. IT-96-23 and IT-96-23/1, Judgment (Appeals 
Chamber), June 12, 2002, para. 94. For analysis of the terms “widespread” and “systematic” as they pertain to crimes against humanity in the Rome 
Statute, see Leila N. Sadat, “Crimes Against Humanity in the Modern Age,” American Journal of International Law, vol. 107 (2013), http://law.wustl.edu/-
scholarship- spotlight/documents/sadat-AJIL.pdf (accessed Feb. 16, 2014), p. 352-355.
Rome Statute, art. 7(2)a.
Rodney Dixon in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 
1999), p. 124. While evidence of government complicity in violence against Muslims discussed in this report merits thorough, immediate, and impartial 
investigation, the government need not have been involved in any violence to bear criminal responsibility for crimes against humanity through its 
policies.



Policies of  Persecution

၄

႐ွိခဲကသ ္ဟု ဆိုလိုသ ္  မူဝါဒမ်ားကို ပြင္ပြင္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းက 
ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင္ မူဝါဒမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အခြင္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းကို 
ျဖစ္ေစခဲသ ္ကို သိခဲကပီး သ ္က ျပသေနသ ္မွာ ပေဒေကာင္းအရ လိုအပ္ေသာ ရာ ဝတ္မလုပ္ရပ္ကို 
သိမွတ္ျခင္း သူတိုတြင္ ႐ွိခဲသ ္ (၁၂)

ရာ ဝတ္မေျမာက္ေသာလုပ္ရပ္ (ခြဲျခားဖိႏွိပ္မ)

ကဲသို ျပန္ႏွံ ပီး စံနစ္တက်တိုက္ခိုက္မ တစ္ခု အေျခအေနတြင္  အစုအဖြဲ  ကို ္ပိုင္လက ာကို အေကာင္းခံ  
ရ ္ရြ ္ ခ်က္႐ွိစြာ ျပင္း န္ေသာ အေျခခံလူအခြင္အေရး ပိတ္ပင္တားဆီးမသ ္ ႏိုင္ငံတကာ ပေဒႏွင္ ဆန္က်င္  
လူသားဆန္မကို ပ်က္ရြင္းေစေသာရာ ဝတ္မ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မ  အျဖစ္ စ ္းစားသတ္မွတ္သ ္ (၁ ) 
ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မတရားဖိႏွိပ္မမ်ားသ ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ွင္းျပ ားေသာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမ အတိုင္းအတာႏွင္ ျပန္ႏွံေသာသက္ေရာက္ မမ်ားေကာင္ ျပင္း န္ေသာ အခြင္အေရးပိတ္ပင္မကို 
ကုိ ္စားျပေဖာ္ျပပီး ျပ ာန္း ပေဒ  သတ္မွတ္သ ္အဆင္ကို ေရာက္သြားသ ္  အစီရင္ခံစာတြင္ 
႐ွင္းျပ ားေသာ မူဝါဒမ်ားသ ္ အႏွံအျပား ကို ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေသဆုံးမအပါအဝင္ ေသဆုံးမွုမ်ားႏွင္ 
အေျခခံလြတ္လပ္မမ်ားကို ျငင္းပ ္ခံရမမ်ားအား တုန္ျပန္သ ္အေနျဖင္ ဆ ္စုႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း 
ျမန္မာျပ ္မွ ြက္ေျပးခဲကသ ္ သိန္းႏွင္ခ်ီေသာ လူမ်ားကို ေရေျပာင္းေနရာခ်မ ျဖစ္ေစခဲသ ္

ာသာေရးလြတ္လပ္ခြင္(၁၄) ႏွင္ အျခားေသာ အေျခခံ အခြင္အေရးမ်ားျဖစ္သ ္ ႏိုင္ငံသား၊ 
မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ႏွင္ က်န္းမာေရးကဲသိုေသာအခြင္အေရးမ်ား(၁ ) အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ပေဒအရ 
က် းလြန္ခြင္မ႐ွိဟု သတ္မွတ္ ားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အခြင္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ကတ ္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ 
ကန္သတ္မမ်ားက အေျခခံလူအခြင္အေရးကို ပစ္မွတ္ ားသ ္

ေရာမျပ ာန္း ပေဒအရ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာ ရာ ဝတ္မႏွင္ ကိုက္ ီရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးမမ်ားသ ္ 
ျပ ာန္း ပေဒကေပး ားေသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သတ္မွတ္ ားေသာ စ႐ိုက္လက ာမ်ား ဲမွ 
တစ္ခုခုအေပၚတြင္ အေျခခံရမ ္ (၁ ) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မသ ္ ေရတြက္က ္လ်ွင္ 
အေကာင္းသုံးရပ္ျဖစ္သ ္ လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရးႏွင္ လိင္တိုအပၚ အေျခခံ  ျပလုပ္ကသ ္ (၁ )

12.

13.

14.

15.

16.

17.

See Rome Statute of the International Criminal Court, Elements of Crimes (2011). Available at: http://icc-cpi.int/NR/rdon-

lyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf (accessed Feb. 13, 2014) (hereinafter Elements of Crimes), Elements 

of Crimes, art. 7(1)h(6).

Rome Statute, arts. 7(1)h, 7(2)g.

Freedom of religion is expressly noted as a non-derogable right under the ICCPR, see arts. 4(2), 18.

For discussion of the wide variety of rights international tribunals have construed as “fundamental rights” to meet the threshold of persecution as a 

crime against humanity when violated by particular acts, see for example Valerie Oosterveld, “Gender, Persecution, and the International Criminal Court: 

Refugee Law’s Relevance to the Crime Against Humanity of Gender-Based Persecution,” Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 17 (2006), 

http:// scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1093&context=djcil (accessed February 17, 2014), p. 64. Oosterveld notes that courts have 

at times framed “attacks on political, social, or economic rights” as fundamental rights in the context of persecution. The inclusion of economic rights, in 

particular, demonstrates the range of judicial discretion exercised in past determinations of “fundamental rights” and indicates a likelihood that the 

range of Rohingya rights implicated in northern Rakhine State would indeed qualify as “fundamental.” While not expressly noted as non-derogable in 

Article 4 of ICCPR, the UN Human Rights Committee has acknowledged the principle of nondiscrimination as non-derogable. See General Comment on 

Article 4 of the ICCPR, stating: “Even though article 26 or the other Covenant provisions related to non-discrimination … have not been listed among the 

non-derogable provi- sions in article 4, paragraph 2, there are elements or dimensions of the right to non-discrimination that cannot be derogated from 

in any circumstances.”

Rome Statute, 7(1)h.

Ibid. For discussion of gender-based persecution as a crime against humanity under customary international law prior to the ratification of the Rome 

Statute, see generally A. Widney Brown & Lauren Grenfell, “The International Crime of Gender-based Persecution and the Taliban,” Melbourne Journal of 

International Law, vol. 4 (2003).
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ဝ

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခြဲျခားဖိႏိွပ္မသ ္ သူတို  ကြဲျပားေသာ ာသာေရးႏွင္ လူမ်ိ းစုအုပ္စု ကို ္ပိုင္အမွတ္လက ာကို 
အေျခခံသ ္  ိုမူဝါဒမ်ားသ ္ အစိုးရက  ဂါလီ  အေနျဖင္ ရ ္ န္းခံရေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ လူစုအေပၚတြင္ က်င္သုံး ပီး လူမ်ိ းစုအားျဖင္တူေသာ လူန ္းစု ဂါလီ  ုဒ ာသာဝင္မ်ားႏွင္ 
ရခိုင္ ုဒ ာသာဝင္ မ်ားအေပၚတြင္ မက်င္သုံးေသာေကာင္ အစိုးရသ ္ ရိုဟင္ဂ်ာတို  လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရး 
အမွတ္လက ာႏွစ္ခု ဆုံမိသ ္ အေပၚအေျခခံ  သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ပစ္မွတ္ ားသ ္  အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဆြးေႏြး ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ႏတ္ျဖင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္သူမ်ား  
အေရး ူေဆာင္ရြက္မမ်ားမွာ ဂါလီ  (႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားအတြက္ လိုအပ္ ပီး ုဒ ာသာဝင္မ်ားအတြက္ 
မလိုအပ္ေကာင္း အေလးေပးပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ပစ္မွတ္ ားသ ္ ခြဲျခားဆက္ဆံသ ္ မူဝါဒမ်ားကို 
သေ ာတူသ ္ အသုံးအႏန္းမ်ားျဖင္ ရ ္ န္းကသ ္ (၁ ) အ က္တြင္ေဆြးေႏြးခဲေသာ ကိစရပ္တစ္ခုတြင္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္  ေျပာေရးဆိုခြင္႐ွိသူက ေမြးဖြားခြင္ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကို မိသားစုစီမံကိန္း  အေနျဖင္ ရ ္ န္းခဲ ပီး 

ိုအရာ မ်ားမွာ တစ္ခ်ိ ေသာအစုအဖြဲမ်ားအတြက္သာ  ျဖစ္ ပီး ဂါလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ)လုစု  အတြက္ လိုအပ္ေကာင္း 
ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာသ ္  (၁ )

မ်ားစြာေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံသ ္ အေရး ူေဆာင္ရြက္မမ်ားသ ္ မမ်ွတစြာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားကို 
ပစ္မွတ္ ားရျခင္း အေကာင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ား ျဖစ္ျခင္းေကာင္ျဖစ္ ပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသား ႏွင္ 
အျခားအမ်ိ းသမီးမ်ားရ႐ွိေသာ တူ ီေသာအခြင္အေရးကို မ ိိခိုက္ေစပဲ သူတို  အခြင္အေရးမ်ားကို 
ဖ ္႐ွားျပစ္ကသ ္  ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသားမ်ားအေပၚ ကန္ုသတ္မမ်ားသ ္ သူတို  လူမ်ိ းစုႏွင္ 

ာသာေရးအမွတ္လကကာႏွစ္ခု ေပါင္းစုံမတြင္ တ ္သကဲသို ခြဲျခားဆက္ဆံ သ ္ အေရး ူ 
ေဆာင္ရြက္မမ်ားသ ္ သူတို  လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရးႏွင္ လိင္ အမွတ္က ာမ်ား တစ္ခုႏွင္တစ္ခု ပ္ေနမကို 
အေျခတ ္  ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားကို သီးျခားဆြဲ ုတ္သ ္  သ ္မွာ သူတို  အေျခခံ 
လူအခြင္အေရးျဖစ္သ ္ လိင္အေပၚတြင္ အေျခတ ္  မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ကို ခ်ိ းေဖာက္ရာေရာက္ပီး က်ား၊မ 
မတူ ီမအေပၚႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ဆိုသ ္ လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရးအမွတ္လက ာ ေပါင္းစုအေျခတ ္  
ျပင္း န္ေသာ ပိတ္ပင္တားဆီးမ  စုေပါင္းအက်ိ းဆက္ကို အစပ်ိ းေပးလိုက္သ ္

ေရာမျပ ာန္း ပေဒအရ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မ  အေျခခံမ်ား ျပ ္စုံေစရန္ က် းလြန္သူတစ္ေ ာက္သ ္ အစုအဖြဲတစ္ခုကို 
(သူတို ) ကို ္ပိုင္အမွတ္လက ာဆိုေသာ အေကာင္းအားျဖင္  အုပ္စုကို ပစ္မွတ္ ားျခင္း (သို) ကဲသို 

စုေပါင္းပါဝင္သူမ်ား  တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကို ပစ္မွတ္ ားရမ ္ (၂၀) အေကာင္းမွာ ိုအေျခခံမ်ား ဲမွ ႏွစ္ခုမဟုတ္ 
တစ္ခု ဲမ်ွႏွင္ ဆုံမိလ်ွင္ပင္ အမ်ိ းသမီးမ်ား အေပၚ က်ား၊မ မတူ ီမအေပၚအေျခခံ  မတရားဖိႏွိပ္မွုက် းလြန္ရန္ 
အမ်ိ းသမီးအစုအဖြဲတစ္ခု အမ်ိ းသမီးအေနျဖင္ ပစ္မွတ္ ားခံရလ်ွင္ လုံေလာက္သ ္  သ ္က 
ျပ ာန္း ပေဒအရ လိုအပ္ေသာအခ်က္ကို ျဖ ္စြက္ေပးသ ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသားႏွင္ အျခားအမ်ိ းသမီးမ်ား 
မ ္သူမ်ွ ပစ္မွတ္မ ားခံရေသာန ္းမ်ားျဖင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားကို ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားအျဖစ္ 
ပစ္မွတ္ ားခံရေကာင္းျပျခင္းျဖစ္သ ္  ရလဒ္အေနအားျဖင္ အစိုးရ  မူဝါဒမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသမီးမ်ားကို 
အမ်ိ းသမီးဆိုေသာ (သူတို )အမွတ္လက ာဆိုေသာ အေကာင္းျဖင္  သီးျခားခြဲ ုတ္ျခင္းျပ  
ပုံမေဖာ္ခဲသ ္တိုင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း ကန္သတ္မမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားကို 
အမ်ိ းသမီးမ်ားအေနျဖင္ အမွန္တက ္ ပစ္မွတ္ ားပီး သ ္က ျပ ာန္း ပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်ား၊မ 
မတူ ီမအေပၚ အေျခတ ္  ခြဲျခားဖိႏွိပ္မကို ျဖ ္ဆ ္းေပးသ ္ (၂၁)

18.

19.
20.
21.

Paul Vrieze and Zarni Mann, “Gov’t Sets Two-Child Limit for Rohingyas in Northern Arakan,” Irrawaddy, 
http://www.irrawaddy.org/z_arakan/govt-sets-two- child-limit-for-rohingyas-in-northern-arakan.html.
See the section in Chapter II. of this report, “The Two-Child Policy.”
Rome Statute, Elements of Crimes, art. 7(1) h (2), emphasis added.
The concept of intersectionality of ethnicity, religion, and gender has arisen repeatedly in the context of international criminal law. For discussion of the 
evolution of this concept, see for example Valerie Oosterveld, “Gender, Persecution, and the International Criminal Court: Refugee Law’s Relevance to the 
Crime Against Humanity of Gender-Based Persecution,” v, http://scholarship.law.duke.edu/ cgi/viewcontent. cgi?article=1093&context=djcil pp. 60-62; 
Doris E. Buss, “The Curious Visibility of Wartime Rape: Gender and Ethnicity in International Criminal Law,” Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 25 
(2007), p. 3; Kelly D. Askin,”Gender Crimes Jurisprudence in the ICTR: Positive Developments,” Journal of International Criminal Justice, vol. 3 (Sept. 
2005), pp.1007-1018.
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ေရာမျပ ာန္း ပေဒက လိုအပ္သ ္မွာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မ ျဖစ္ပြားရန္ အန ္းဆုံး လူသားဆန္မကို ပ်က္ရြင္းေစေသာ 
ရာ ဝတ္မမ်ား စာရင္း ဲမွ ုတ္ျပ ားေသာ အျခားလုပ္ရပ္တစ္ခု ဆက္စပ္မႏွင္အတူ  (သို)   
စီရင္ပိုင္ခြင္အတြင္း႐ွိ ေနာက္ ပ္ ရာ ဝတ္မတစ္ခု ျဖစ္သ ္ (၂၂) အေနအေျခႏွင္ဆိုင္ေသာ 
အေျခခံအေကာင္းအခ်က္သ ္ ေနရာတြင္ေဆြးေႏြးခဲေသာ တိုက္ခိုက္မ  အေျခအေန ဲတြင္ က် းလြန္ခဲေသာ 
လူသတ္မ၊ မုဒိမ္းမ၊ င္ရာျမင္ရာျဖင္ ေ ာင္ခ်မ (သို) ႏွိပ္စက္မျပ ျခင္း ကဲသို စာရင္းဝင္ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုျဖင္ပင္ 
ျပ ္စုံေစသ ္ (၂ ) ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က် းလြန္ခဲေသာ အျခား ေသာ 
လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မမ်ား အပါအဝင္ ရာ ဝတ္မမ်ားႏွင္ဆိုင္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို 
ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းျပစု ား ပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲေသာ အကမ္းဖက္မ မတိုင္ခင္ႏွင္ ပီးေနာက္ 
မကားေသးခင္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အ ူးသျဖင္ ပိုမိုေပါမ်ားလာသ ္ (၂၄) ၄င္းတိုတြင္ 
အိုင္းရစ္(႐ွ္)လူအခြင္အေရးစင္တာ (၂၀၁၀) ႏွင္ လူအခြင္အေရး ေစာင္က ္ ေလလာေရး (၂၀၁ )တို 
ပါဝင္သ ္ (၂ ) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္မွုႏွင္ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေ ာက္အ ား 
အမ်ားအျပား႐ွိျခင္းကို စ ္းစားက ္လ်င္ လူသားမ်ိ းႏြ ္အေပၚက် းလြန္သ ္ ရာ ဝတ္မကို က် းလြန္ေကာင္း 
ေဖာ္ျပသ ္ ရ ္ရြ ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနကို ျပ ္စုံေစသ ္

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႏွင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္

ႏိုင္ငံသားႏွင္ ႏိုင္ငံေရးအခြင္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေ ာတူစာခ်ပ္( )  ပိုဒ္ခြဲ၂၄က ကေလးတိုင္းကို 
ေမြး ပီး ပီး ခ်င္း ေမြးစာရင္းသြင္းသင္သ ္  ပီးေနာက္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေ ာက္ ျဖစ္ပိုင္ခြင္ရရမ ္ (၂ ) လက္႐ွိ 
ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ မူဝါဒမ်ားသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကေလးင ္မ်ား သူတို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ 
သိ႐ွိျပ ္ေျမာက္ေစျခင္းကို အတားအဆီးျပ ားသ ္  ႐ိုဟင္ဂ်ာလူကီးမ်ားကဲသိုပင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာကေလးင ္မ်ားသ ္ ိေရာက္စြာ သူတို  ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ကို ျငင္းပ ္ ားေသာ ၁ ၂ခုႏွစ္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မ ပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ကို တူ ီစြာ ရ ူသုံးစြဲပိုင္ခြင္ မ႐ွိေပ  ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ေ ာင္ျပ ျခင္းကို 
ကန္သတ္ျခင္းမ်ားက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပခံရေသာ အိမ္ေ ာင္ေရးမ်ားမွမဟုတ္ပဲ 
ေမြးလာေသာကေလးမ်ားကိစႏွင္ က် းလြန္မကို ပ္ေပါင္းလုံးေ ြးေစသ ္  အလားတူစြာပင္ 
ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာ ေမြးဖြားခြင္မူဝါဒကို ခ်ိ းေဖာက္  ေမြးလာေသာကေလးမ်ားကို အစိုးရျဖင္ 
စာရင္းမသြင္းကရပဲ အိမ္ေ ာင္စုစာရင္း ားမ်ား ဲတြင္ မွတ္တမ္းသြင္း မခံရေပ  အက်ိ းဆက္တစ္ခုအေနျဖင္ 
သူတိုသ ္ သူတို  ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ဖြားစာရင္းသြင္းခြင္ ျငင္းပ ္ခံရသ ္

ႏိုင္ငံတကာ ပေဒအရ မ ္သူတစ္ းတစ္ေ ာက္မွ  တစ္ဖက္သတ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း  
အျဖစ္ေကာင္ ႏိုင္ငံမဲ မျဖစ္ေစသင္ေပ (၂ ) ကုလသမဂ သေ ာတူစာခ်ပ္ ေစာင္က ္ေလလာေရး အဖြဲမ်ားက 
ႏိုင္ငံမ်ားသ ္  လူမ်ိ း၊ အသားအေရာင္၊ (သို) ႏိုင္ငံသား (သို) လူမ်ိ းစု ာစ္ျမစ္ မခြဲျခားပဲ 
တရား ပေဒ ေ႐ွ ေမွာက္တြင္ တူ ီစြာ အ ူးသျဖင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္တြင္ အားလုံး အခြင္အေရးကို 
ေသခ်ာေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္  တိက်ျပတ္သားေသာ ဝတရားတစ္ရပ္ ႐ွိရမ ္ျဖစ္ေကာင္း 
အေလးေပးေဖာ္ျပခဲသ ္ (၂ ) ၁ ၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မ ပေဒသ ္ ႏိုင္ငံတကာ ပေဒကို ခ်ိ းေဖာက္ 
သ ္အေနျဖင္ ျမန္မာျပ ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူစု  ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ကို သူတို  လူမ်ိ းစုကို အေျခခံ  ိေရာက္စြာ 
ျငင္းပ ္သ ္

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rome Statute, Elements of Crimes, art. 7(1)h(4).

The Elements require only “any act referred to in article 7, paragraph 1 of the Statute,” thus a single act of torture or any other enumerated offense could 

suffice. For the complete list of acts, see Rome Statute art. 7(1).

See for example Irish Centre for Human Rights, Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas (2010), http://burmaac-

tioni- reland.org/images/uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf (accessed Feb. 13, 2014); Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, http://ww-

w.hrw.org/ reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray; Benjamin Zawacki, “Defining Myanmar’s Rohingya Problem,” Human Rights Brief, pp. 18-25.

Ibid.

ICCPR, art. 24, (2), (3).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted December 10, 1948, G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948), http://www.un.org/en/do-

cu- ments/udhr/index.shtml#a21, (accessed February 16, 2014), art. 15(2).

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), adopted December 21, 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 

U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, entered into force January 4, 1969, 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html (accessed 16 February 2014), art. 5(d)3.
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က်န္းမာေရးအခြင္အေရးႏွင္ သားဖြားခြင္အခြင္အေရး

၁ ၄ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂ လူ းေရႏွင္ ဖြံ ဖိ းတိုးတက္ေရး အျပ ္ျပ ္ဆိုင္ရာ ီလာခံ ( ) အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစ ္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားက သားဖြားခြင္ အခြင္အေရး  ကို အ ိပါ ္ ဖြင္ဆိုခဲကသ ္  
ေတြရသ ္မွာ သားဖြားခြင္ အခြင္အေရးသ ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရး 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ အျခားသေ ာတူ ီခ်က္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပ ပီးျဖစ္ေသာ  
အ ိကက်ေသာ လူအခြင္အေရးမ်ား စုေပါင္းလမ္းျခ ံ ားသ ္ (၂ ) ႏိုင္ငံမ်ားက သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ခဲကသ ္မွာ

အခြင္အေရးမ်ားသ ္ အားလုံးေသာ စုံတြဲမ်ားႏွင္ တစ္ းခ်င္းမ်ား  အေျခခံအခြင္အေရးျဖစ္ေသာ 
ကေလးအေရအတြက္၊ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္ ကာလျခားျခင္းႏွင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မ ႏွင္ ိုသိုျပလုပ္ရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ န ္းလမ္းမ်ားရရန္ လြတ္လပ္စြာႏွင္တာဝန္႐ွိစြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ႏွင္ 
အဆင္အတန္းျမင္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင္ သားဖြားမဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ရ႐ွိခြင္ကို အသိအမွတ္ျပ ျခင္း 
အေပၚတြင္ အေျချပ ားသ ္  ၄င္းတြင္ သားဖြားခြင္ႏွင္ပက္သက္  လူအခြင္အေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပ ားသ ္အတိုင္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမ၊ ဖိအားေပးခံရမႏွင္ အကမ္းဖက္ခံရမတိုမွ လြတ္ကင္းစြာ သူတို  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပလုပ္ပိုင္ခြင္လ ္း ပါဝင္သ ္  ( ၀)

ျမန္မာအစိုးရသ ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ုတ္ျပ ားသ ္ ခြဲျခားဆက္ဆံသ ္ မူဝါဒမ်ားကိုသုံး  
ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ား  တစ္ခုခ်င္းစီေသာ အခြင္အေရးမ်ားကို တက္ကြစြာ 
ပိတ္ပင္တားဆီးသ ္  စုေပါင္းသက္ေရာက္ မသ ္ သားဆက္ပြားက်န္းမာေရး အခြင္အေရးႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိ းသမီးမ်ားအေပၚတြင္ အတြင္းက်စြာ အေျခခံလူအခြင္အေရး ကို လုံးဝဖ်က္စီးျခင္းျဖစ္သ ္  

ိုအရာအားလုံးစုေပါင္း  အ က္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲသ ္အတိုင္း က်ား၊မ ကြဲျပားမကို အေျခ တ ္  ခြဲျခားဖိႏွိပ္မကို 
ျဖစ္ေစသ ္

ေ ဂ်င္း ေဆာင္ရြက္ေရးမူ (    ) ႏွင္ ကုလသမဂ စီးပြားေရး၊ လူမေရးႏွင္ ္ေက်းမ 
အခြင္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက သားဆက္ပြားက်န္းမာေရးသ ္ အလုံးစုံေသာ သားဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မ လိုအပ္သ ္ကို ပ္မံ  အသိအမွတ္ျပသ ္ ( ၁) မ ္သ ္အေျခအေနမ်ိ းမွ 
ရခိုင္ျပ ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖ ္ဆ ္းေပးျခင္းမ႐ွိေပ ( ၂) ရခိုင္ ုဒ ာသာဝင္မ်ားႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ား  
ေနရာမ်ားအကားတြင္ ပစ ္ပစ မ်ား ႏွင္ ဝန္ေဆာင္မမ်ားရ႐ွိပုံ ကြဲျပားမက ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားအတြက္ 
သားဆက္ပြားက်န္းမာေရး အခြင္အေရးမ်ား ျပ ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ာသာေရး၊ လူမ်ိ းစုေရး ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ေဆာင္ရြက္မေကာင္ အဟန္အတားတစ္ခုသကဲသို ျဖစ္ေကာင္းကို န္ျပခဲသ ္

29.

30.

31.

32.

Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD Programme of Action), Cairo, Egypt, Sept. 5-13, 1994, U.N. 
Doc. A/CONF.171/13/Rev.1 (1995), http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_eng.pdf, (accessed February 
17, 2014), para. 7.3; see Beijing Declaration and Platform of Action, adopted at the Fourth World Conference on Women, October 27, 1995, http://www.ref-
world.org/ docid/3dde04324.html (accessed February 16, 2014), paras. 96, 223.
ICPD Programme of Action, para 7.3. See also Center for Reproductive Rights, Human Rights Watch, Latin American and Caribbean Committee for the 
Defense of Women’s Rights, Defenders of Sexual Rights and Reproductive Rights: a Briefing Paper to the Special Rapporteur on Human Rights Defenders, 
2009, http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/CRR-HRW-CLADEM-BriefingPaper-SRHRD.pdf (accessed February 5, 
2014), p. 5; Beijing Declaration and Platform for Action, paras. 106(f ), 107(e); CEDAW, arts. 10(h), 16(1)(e); CRC, art. 17; Committee on the Rights of the 
Child, General Comment No. 4, Adolescent health and development, 33rd Sess., 26-33, U.N. Doc. CRC/GC/2003/4 (2003)paras. 10-11; ICPD Programme 
of Action, Princi- ple 8, paras. 7.2, 7.3, 7.45.
See Center for Reproductive Rights, Beijing +15: No Equality Without Full Enjoyment of Women’s Sexual and Reproductive Rights, 2010, http://reproduc- 
tiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/beijing+15%20factsheet.pdf (accessed January 27, 2014); UN Committee on Economic, Social, 
and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: the Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (July 4, 
2000), para. 12.
Center for Reproductive Rights, Human Rights Watch, Latin American and Caribbean Committee for the Defense of Women’s Rights, Briefing Paper to the 
Special Rapporteur, p. 5 (citing CESCR Gen. Comment 14; CEDAW, art. 12; ICPD Programme of Action, Principle 8.)



Policies of  Persecution

က်န္းမာေရး အခြင္အေရး  (ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမ)

မ ္မ်ွကာ႐ွ ္စြာ က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မ ျပ နာကို သီးျခားကိစရပ္တစ္ခုဟု ပုံေဖာ္သ ္ျဖစ္ေစ 
ကို ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ ေလာင္းေသဆုံးမကို ႏိုင္ငံတကာ ပေဒႏွင္ မူဝါဒေရးရာအေျခအေနတြင္ 
လူအခြင္အေရးကိစရပ္အေနျဖင္ ေရးကေျပာက သ ္ ( ) ဆ ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ခုတိုင္ 
ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး တရားဝင္သေ ာတူ ီခ်က္မ်ားႏွင္ သူတို  ဆိုင္ရာ ေစာင္က ္ေရး 

အဖြဲအစ ္းမ်ားက ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမသ ္ အသက္႐ွင္သန္မ၊ က်န္းမာေရး၊ တန္းတူ ီမ်ွမ၊ 
မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ စသ ္အခြင္အေရးမ်ားကို ခ်ိ းေဖာက္ရာေရာက္သ ္ ( ၄)

ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမသ ္ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရးမူေ ာင္အတြင္း လုံးဝအံဝင္သ ္ဆိုသ ္ 
သေ ာတူ ီခ်က္မွာ ိုအရာသ ္  ေ ု ်အားျဖင္ ကိတင္ကာကြ ္ႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္ ပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ိုအရာကို ကိတင္ကာကြ ္ရန္ တိက်ေသခ်ာေသာ ဝတရားတစ္ရပ္ ႐ွိရမ ္  ဆိုသ ္ကို သိနားလ ္မႏွင္အတူ 
ႏွစ္ဆတိုးလာသ ္  ( )

ပန္းတိုင္ဆီ ေရာက္ရန္ ကုလသမဂလူအခြင္အေရးေကာင္စီက ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမသ ္ 
လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မဟု ေကျငာပီး ႏိုင္ငံမ်ားက ိုအရာကိုကာကြ ္မအေပၚ အသစ္တဖန္ 
အေလးအနက္ ားကရန္ တိုက္တြန္းခဲသ ္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ အေျမာက္အမ်ား ုတ္ခဲသ ္ ( ) 

အစီရင္ခံစာသ ္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမ 
ကိတင္ကာကြ ္မအေပၚ လုံေလာက္ေသာ အေလးအနက္ ားမ မ ား႐ွိျခင္းႏွင္ ကို ္ဝန္ေဆာင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားအကားတြင္ ကိတင္ကာကြ ္ႏိုင္လ်က္ႏွင္ ေသဆုံးမကို ျဖစ္ေစေသာ မူဝါဒမ်ား အစုံလိုက္ 
လက္ကိုင္ျပသ ္ဟု အဆိုျပသ ္

အခ်က္အလက္မ်ားက ျပဆိုေနေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း ျမင္မားေသာ 
ကို ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမႏန္းက အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲသ ္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ 
မူဝါဒမ်ားသ ္ ျမန္မာအစိုးရအပိုင္းမွ ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး ပေဒအရ သူ တာဝန္မ်ားကို ျဖ ္ဆ ္းရန္ 
ပ်က္ ြင္းမတစ္ခုကို အေျခတ ္ေစေကာင္း န္ျပသ ္ ( ) တိတိက်က်ဆိုရလ်ွင္ ျမန္မာအစိုးရသ ္ 
သူ ဝတရားျဖစ္ေသာ ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမႏွင္ ပက္သက္  ခြဲျခားဆက္ဆံမကို ပေဒအရႏွင္ 
လက္ေတြအရပါ ႏွစ္မ်ိ းစလုံးျဖင္ ဖ ္႐ွားျပစ္ရန္ သင္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို ျပလုပ္ရန္  ဆိုသ ္ကို 
႐ွင္းလင္းစြာ ခ်ိ းေဖာက္သ ္ ( ) သားဆက္ပြားမ အခြင္အေရးစင္တာႏွင္ ကုလသမဂ လူ းေရ ရန္ပုံေငြတိုက 
မွတ္ခ်က္ျပေျပာသကဲသို

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Center for Reproductive Rights & United Nations Population Fund (UNFPA), ICPD and Human Rights: 20 Years of Advancing Reproductive Rights through 

UN Treaty Bodies and Legal Reform, June 2013, http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2013/icpd_and_human_ 

rights_20_years.pdf (accessed February 17, 2014), p. 1.

Ibid. (internal citations omitted).

Ibid., citing ICPD Programme of Action, para. 7.2.

Ibid., citing generally Human Rights Council Res. 11/8 Preventable maternal mortality and morbidity and human rights, Rep. of the Human Rights Council, 

11th Sess., June 2-19, 2009, U.N. Doc. A/HRC/11/37, at 44 (Oct. 16, 2009).

In 2010, for example, the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Mayanmar Tomás Ojea Quintana reported, “The maternal mortality 

rate [in Rakhine State] is much higher than in the rest of Myanmar (380 women per 100,000 births).” Human Rights Council, Progress report of the 

Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana, March 10, 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcoun-

cil/docs/13ses- sion/A-HRC-13-48.pdf, p. 23.

Center for Reproductive Rights & UNFPA, ICPD and Human Rights, http://www.unfpa.org/webdav/ site/global/shared/documents/ publications/2013/ 

icpd_and_human_rights_20_years.pdf, Chapter VI. “Individuals Belonging to Marginalized and Underserved Populations,” p. 2, citing ICPD Programme of 

Action, Preamble, Principle 10 and para. 3.18.
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ဝတရားသ ္ ခ်ိ းေဖာက္ခြင္မ႐ွိျဖစ္ ပီး ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမ ္ ျဖစ္သ ္  ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္ အလြန္အက်ြံ 
စြမ္းအားရင္းျမစ္ အခက္အခဲ က ံရသ ္အေျခအေနအတြင္း က်ေရာက္ေနသ ္တိုင္ စရိတ္က် ္းေသာ ရ ္ရြ ္ 

ားသ ္ အစီအစ ္မ်ားကို လူအဖြဲအစ ္း ဲမွ ိခိုက္ခံရဖြ ္႐ွိသူမ်ားကို ကာကြ ္သ ္အေနျဖင္ 
က်င္သုံးေဆာင္ရြက္ရမ ္  မတူကြဲျပားမႏွင္သ ္းခံမ အသိတိုးေစေရးေဆာ္ မျပ ျခင္း အပါအဝင္ ုိအစု 
အဖြဲမ်ားကို တစ္ပုံစံတစ္သေ ာတ ္းျပ ပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ဖ ္႐ွားျပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပလုပ္ 
ရမ ္  ိုအျပင္ ခ်ိ းေဖာက္မ ျဖစ္ပြားေသာအခါ စ ္းကမ္း ိန္းသိမ္းမ၊ အုပ္ခ် ပ္မႏွင္ ျပစ္မဆိုင္ရာ ဒ ္ခ်မွတ္ 
ျခင္းမ်ား ျပ ာန္းရမ ္  တရားဝင္သေ ာတူ ီခ်က္မ်ားကို ေစာင္က ္ေလလာသ ္အဖြဲမ်ားက ႏိုင္ငံမ်ားကို 
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေ းဖ ္ခံရသ ္ အုပ္စုဝင္ အမ်ိ းသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမကို ကိုင္တြ ္ရန္ 
ျပ ္စုံေသာမဟာ ် ဟာမ်ားကို ေရြးခ် ္ရန္ အကံျပခဲသ ္  ( )

ျမန္မာႏိုင္ငံသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားႏွင္ ပက္သက္  ဝတရားမ်ား ဲမွ 
မ ္သ ္အရာကိုမွ မျဖ ္ဆ ္းေပ  ေနရာတြင္  ခြဲျခားဆက္ဆံမ အေျမာက္အမ်ားကို ကိုင္တြ ္ရန္  
မျပလုပ္ႏိုင္ျခင္းက လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရးႏွင္ က်ား၊မ ကြဲျပားမအေပၚ အေျခခံ  ိေရာက္စြာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မ အဆင္ ိ 
ျမင္တက္လာသ ္  (၄၀)

လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္

ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရး ပေဒအရ ႏိုင္ငံမ်ားသ ္ သူတို န ္ေျမအတြင္းတြင္ တရားဝင္႐ွိေနကေသာ 
တစ္ းခ်င္းစီတို  လြတ္လပ္စြာေရေျပာင္းသြားလာႏိုင္ခြင္ႏွင္ (သူတို )ေန ိုင္ရာအရပ္ကို 
လြပ္လပ္စြာေရြးခ် ္ခြင္  က်င္သုံးႏိုင္ရန္ အခြင္အေရး မ်ားကို ေလးစား၊ ကာကြ ္၊ ျဖ ္ဆ ္းရန္လိုအပ္သ ္ (၄၁) 
ႏိုင္ငံမ်ားသ ္ သူတို န ္ေျမအတြင္းတြင္ ပေဒႏွင္အ ီ မဟုတ္ပဲ ေန ိုင္ကသူမ်ား  
ေရေျပာင္းသြားလာမမ်ားကို ကန္သတ္ရန္ အခြင္ကို ပိုင္ခြင္ ား႐ွိသ ္ (၄၂) သိုေသာ္ ိုသူမ်ား 
(ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္) တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ျပ ပီး အေနအ ားကို န ္ေျမေဒသအတြင္း ပေဒႏွင္အ ီျဖစ္ သ ္ဟု 

စ ္းစား ရမ ္  ျဖစ္ ပီး ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရး ပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္ကို 
အပ္ႏွင္းရမ ္ ျဖစ္သ ္ (၄ )

ျမန္မာအစိုးရသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအားလုံးကို ခု ဂလားေဒ႐ွ္ဟုေခၚေသာေဒသမွ တရားမဝင္  
ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားဟု သတ္ မွတ္ပီး ရခိုင္ေဒသတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာႏိုင္ငံမဲမ်ား ျဖစ္ကသ ္  သိုေသာ္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား  အေျခအေန မွာ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ျပ ပီးျဖစ္သ ္  ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို 
ပါတီေ ာင္ခြင္ျပခဲ ပီး ၁ ၀ခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားအျပင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္ အေျခခံ ပေဒ 
ျပ ္လုံးကြတ္ဆႏခံ ူပြဲတြင္ မဲေပးခြင္ျပခဲသ ္  ျမန္မာႏိုင္ငံသ ္ ကုလသမဂဒုက သ ္မ်ား 
မဟာမင္းကီး႐ံုးႏွင္ ွ ္တြဲ  ၁ ၂ခုႏွစ္တြင္ ဂလားေဒ႐ွ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကသ ္ ၂ ၀၀၀၀ ျပန္လ ္ဝင္ေရာက္ 
လာမတြင္ပါဝင္ခဲ ပီး ၁ ၄ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လ ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ာ ီေန ိုင္ခြင္ကတ္ျပားမ်ား 
စတင္ ုတ္ ေပးခဲသ ္  တာဝန္႐ွိသူမ်ားကလ ္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေန ိုင္သူအားလုံးအတြက္ လုပ္သကဲသိုပင္ 
ဆ ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ား  စာရင္းကိုလ ္း ိန္းသိမ္း ားခဲသ ္ (၄၄)

ျမန္မာအစိုးရသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  လြတ္လပ္စြာ ေရေျပာင္းသြားလာႏိုင္ခြင္ ႏွင္ ေန ိုင္ရာအရပ္ကို 
လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ် ္ခြင္ကို ျငင္းပ ္သ ္သာမက သူတို  လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရးကို အေျခခံ  
႐ိုဟင္ဂ်ာပစ္မွတ္ ားေ ာ လမ္ န္မျဖင္ သိသိသာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမအခံျဖင္ ိုသိုျပလုပ္ကသ ္

39.
40.

41.
42.

43.
44.

Ibid., internal citations omitted.
For discussion of state obligations to address multiple discrimination, see for example CRC Committee, Concluding Observations: Philippines, U.N. Doc. 
CRC/C/PHL/CO/3-4 (2009) para. 30(a).
ICCPR, art. 12(1).
UN Human Rights Committee, General Comment No. 27, Freedom of Movement (Art.12), U.N. Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999), http://www.ref-
world.org/docid/45139c394.html (accessed February 16, 2014).
Ibid.
See Benjamin Zawacki, “Defining Myanmar’s Rohingya Problem,” Human Rights Brief, p. 18-25.



Policies of  Persecution

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္ပက္သက္  လြတ္လပ္စြာေရေျပာင္းသြားလာႏိုင္ခြင္ကို ပစ္မွတ္ ားခ်ိ းေဖာက္ျခင္းသ ္ ပေဒက 
အေ ာက္ အကူေပး ားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခ ံေရး၊ အမ်ားျပ ္သူ တ ္ငိမ္မရေရး၊ ျပ ္သူက်န္းမာေရး(သို) 
ကို ္က်င္တရား(သို) အျခားသူမ်ား  အခြင္အေရးႏွင္ လြတ္လပ္မႏွင္ အျခားေသာ ( )ႏွင္ ကိုက္ ီမ႐ွိေသာ 
လူအခြင္အေရးမ်ားကို ကာကြ ္ ရန္လိုအပ္မ  ကို အေျခတ ္ေသာ ကန္သတ္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေပ (၄ ) 
အက်ိ းဆက္အေနျဖင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  ေရေျပာင္း သြားလာမကို ကန္သတ္ေသာ ပေဒသ ္ ႏိုင္ငံတကာ ပေဒတြင္ 
တျမတ္တႏိုး တန္ဖိုး ားေသာ သူတို အခြင္အေရးကို ကန္သတ္သ ္အတြက္ ခြင္ျပႏိုင္ဖြ ္မ႐ွိေပ

မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ အခြင္အေရး

က် ျ္ပန္ေသာ ေလ ုးံတမ္းႏွင္ စံနစ္တက် စီစ ေ္ပါင္းစု ားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ပေဒ အစုအေဝးတစ္ခုက 
ျမန္မာအစုိးရကုိ သူ န စ္ း္မ်ားအတြင္း ေန ိင္ုကေသာ လူမ်ိ းစု၊ ာသာေရး လူန း္စုအုပ္စုမ်ား  
လူအခြင္အေရးကုိ ေလးစားရန္၊ ကာကြ ရ္န္္ႏွင္ ျဖ ဆ္ း္ရန္တုိကုိ မျဖစ္မေနလုပ္ေစသ ္ (၄ ) ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လူမ်ိ း၊ လိင္ (သုိ) ာသာေရး ခြဲျခားမမ႐ိွပဲ သူ  န နိ္မိတ္အတြင္းႏွင္ စီရင္ပုိင္ခြင္ အတြင္း က်ေရာက္သူ 

တစ္ းခ်င္းစီတုိ  နုိင္ငံသားႏွင္နုိင္ငံေရးအခြင္အေရးဆုိင္ရာ သေ ာတူစာခ် ပ္ ( )တြင္ အသိအမွတ္ျပ  
ားေသာ အခြင္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္ႏွင္ ေသခ်ာေစရန္ ခ်ိ းေဖာက္ခြင္မ႐ိွေသာ ဝတရားတစ္ရပ္ ႐ိွရမ ္  (၄ )

တိက်ေသာ ာသာစကားျဖင္ မွတ္ခ်က္ျပ ားေသာ  အပိုဒ္၂ တြင္ ပေဒေ႐ွ ေမွာက္တြင္ 
တန္းတူ ီမ်ွမ႐ွိခြင္ကို ေဖာ္ျပ ားသ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ုတ္ ားေသာ အစိုးရ မူဝါဒမ်ား အစုလိုက္သ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  
အေျခခံလူအခြင္အေရးကို သူတို  လူမ်ိ းေရး၊ လိင္ႏွင္ ာသာေရးတိုကို အေျခခံ  ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ 
ေဆာင္ရြက္မသ ္ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရး ပေဒအရ တျမတ္တႏိုးတန္ဖိုး ားခံရသ ္ 

အေျခခံမ်ားအေပၚမူတ ္  သူတို  အ ိကက်ေသာ မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္ကို ခ်ိ းေဖာက္ရာ ေရာက္သ ္

လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္ အခြင္အေရး

ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး စာခ်ပ္စာတမ္းအရ အစိုးရမ်ားသ ္ လက္ ပ္ရန္ႏွင္ မိသားစုတစ္ခု ူေ ာင္ရန္ 
အရြ ္ေရာက္ ေသာ အမ်ိ းသားမ်ားႏွင္ အမ်ိ းသမီးမ်ား  အခြင္အေရး  ကို အသိအမွတ္ျပရန္ လိုအပ္သ ္ (၄ ) 

 အားလုံးေသာ ျပ ာန္းခ်က္မ်ားကဲသို လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပ ္ျပ ္ဆိုင္ရာ လူအခြင္အေရး 
ေက ာစာတမ္း  လက္ ပ္ ိမ္းျမားမႏွင္ ဆိုင္ေသာ ျပ ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ာသာစကားျဖင္ 
အေလး ားေဖာ္ျပ ားသ ္  အခြင္အေရးသ ္ မခြဲမျခားဆက္ဆံ

45.

46.

47.

48.

49.

ICCPR, art. 12(3).

See for example UDHR, art. 18; ICCPR, art. 18(1-2); ICERD, art. 5 (affirming “equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights … (d) 

Other civil rights, in particular: … (vii) The right to freedom of thought, conscience and religion”). See also United Nations Declaration on the Elimination 

of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, November 25, 1981, G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. 

Doc. A/36/684 (1981), http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm (accessed February 17, 2014), para. 3. While not a binding legal 

instrument, this Declaration reflects global consensus on standards for freedom from discrimination on the basis of religion and notes the legal burden on 

states to prevent discrimination on the basis of religion and reaffirming, inter alia, such discrimination “constitutes an affront to human dignity and a 

disavowal of the principles of the Charter of the United Nations and shall be condemned as a violation of the human rights.”

ICCPR, art. 2(1), emphasis added.

ICCPR, art. 26.

ICCPR, art. 23(2).

(အားလုံးေသာ) လူအမ်ားသ ္ ပေဒေ႐ွ ေမွာက္တြင္ တန္းတူ ီမ်ွမ႐ွိ ပီး 
မ ္သ ္ခြဲျခားဆက္ဆံမမွ မ႐ွိပဲ ပေဒ တန္းတူ ီမ်ွကာကြ ္မကို အပ္ႏွင္း ားခံရသ ္  

သ ္ႏွင္ စပ္လ် ္း  ပေဒသ ္ မ ္သ ္ခြဲျခား ဆက္ဆံမမ်ိ းမဆို တားျမစ္သင္ ပီး 
အားလုံးေသာ လူအမ်ားကို လူမ်ိ း၊ လိင္(သို) ာသာေရးကို အေျခခံ  ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတိုကို 
တန္းတူ ီမ်ွ ပီး ိေရာက္ေသာ အကာအကြ ္ေပးျခင္းျဖင္ အာမခံသင္သ ္ (၄ )



Fortify Rights

ခံရခြင္ႏွင္ ပေဒေ႐ွ ေမွာက္တြင္ တန္းတူ ီမ်ွ႐ွိမတိုကို ွ ္တြဲ  အ ိပါ ္ဖြင္ဆိုရမ ္  အျပ ္ျပ ္ဆိုင္ရာ 
လူအခြင္အေရး ေက ာစာတမ္းက  လူမ်ိ း၊ ႏိုင္ငံသား (သို) ာသာေရးေကာင္ မ ္သ ္အကန္အသတ္မ်ွ 
မ ားပဲ  ( ၀)

အရြ ္ေရာက္သူ အမ်ိ းသား၊အမ်ိ းသမီးမ်ားသ ္ လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္ အပ္ႏွင္းခံရသ ္ကို အေလးေပးေဖာ္ျပ  
အရြ ္ ေရာက္ပီးသူမ်ား  လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္ကို တိတိက်က် အသိအမွတ္ျပ ားသ ္  ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  
လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္ႏွင္ မိသားစုတစ္ခု ူေ ာင္ခြင္အေပၚ ိခိုက္ေစေသာ္လ ္း အျခားလူမ်ိ းစုမ်ားႏွင္ 
ပက္သက္ မူ ိုအခြင္အေရးမ်ားကို ိျခင္းမ႐ွိေသာ မူဝါဒမ်ားက စုေပါင္းလုံးေ ြး သက္ေရာက္ေစမတစ္ခု ႐ွိ ပီး 

ိုသိုအားျဖင္ သူတိုသ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူစု  လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမွလြတ္ေရးႏွင္ 
ပေဒ ေ႐ွ ေမွာက္တြင္ တန္းတူ ီမ်ွ႐ွိမတိုကို တပိ င္နက္ ဲ ခ်ိ းေဖာက္သ ္

အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္

ႏိုင္ငံတကာ ပေဒ  အ ိကက်ေသာ ျပ ာန္းခ်က္မ်ားသ ္ ႏိုင္ငံမ်ား  လူတစ္ းခ်င္းစီ  အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ 
သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ကို ေလးစားရန္ လိုအပ္သ ္   ဲ႐ွိ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါေသာ ျပ ာန္းခ်က္တစ္ခုက 
မ ္သူတစ္ းတစ္ ေ ာက္မ်ွ၊ သူ အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္၊ မိသားစု၊ အိမ္ (သို) 

စာအဆက္အသြ ္ကို င္ရာျမင္ရာျဖင္ (သို) ပေဒႏွင္မ ီေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျပ ျခင္းမ်ိ း 
မခံရသင္ေပ ( ၁) သ ္အျပင္ လူတိုင္းတြင္ ိုကဲသို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႏွင္ တိုက္ခိုက္မတိုကို ရင္ဆိုင္ရန္ 
ပေဒ  ကာကြ ္ ေစာင္ေ႐ွာက္မကို ခံ ူပိုင္ခြင္႐ွိသ ္ ( ၂) ဟု ေဖာ္ျပသ ္   အားလုံးေသာ 

ျပ ာန္းခ်က္မ်ားကဲသို အပိုဒ္သ ္ တရားဝင္သေ ာတူ ီခ်က္  အ ိကက််သာ မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္မူႏွင္ 
ွ ္တြဲဖတ္ရမ ္  ( )

ိုေကာင္ အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ႏွင္ဆိုင္ေသာ ျပ ာန္းခ်က္က ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္ 
၄င္း န ္နိမိတ္ အတြင္း႐ွိေသာ မ ္သူကိုမ်ွ က် းေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေစာင္က ္ျခင္းမခံရေစရန္ လိုအပ္ ပီး ပ္မံ  
အစိုးရအေနျဖင္ ၄င္း စီရင္ ပိုင္ခြင္အတြင္း႐ွိ တစ္ းခ်င္းစီ ပုဂိလ္အားလုံးကို အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ 
သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ခ်ိ းေဖာက္ခံရျခင္းအပါအဝင္ အခြင္ အေရးခ်ိ းေဖာက္ျခင္းမ်ားကို 
တန္းတူ ီမ်ွအကာအကြ ္ေပးရန္ ဝတရား႐ွိသ ္  ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး ပေဒ  အေျခ 
ခံျပ ာန္းခ်က္မ်ားက ာသာေရး (သို) လူန ္းစုအေျခအေနကို အေျခခံ  ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သီးျခားမဖ ္ ုတ္ရန္ 
ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ကို ႐ွင္းလင္းေအာင္ျပလုပ္သ ္  အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲသ ္အတိုင္း 
မွတ္တမ္းေကာင္းစြာ ျပစု ား ေသာ ျမန္မာျပ ္န ္လုံျခ ံေရး တပ္ဖြဲမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမိသားစုဝင္မ်ားကို 
ေ႐ွာင္တခင္စစ္ေဆးမ  ျပသ ္ မူဝါဒႏွင္လက္ေတြ  ေဆာင္ရြက္မသ ္ အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ 

သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို အတိအလင္းေဖာ္ျပသ ္

50.
51.
52.
53.

UDHR, art. 16(1).
ICCPR, art. 17.
Ibid.
See above section, “Nondiscrimination.”



Policies of  Persecution





၂၀၁ ခုႏွစ္ ျပီလ ရခိုင္ျပ ္န ္ စစ္ေတြ မိ  အျပင္ က္တြင္ ေ ာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာရင္းသြင္းျခင္းမခံရေသာ 
ေရေျပာင္းခံရသ ္ ကေလးင ္မ်ား ဲမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေ ာက်္ားကေလး တစ္ေ ာက္  ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
ကေလးအမ်ားစုသ ္ ႏိုင္ငံမဲအျဖစ္ ေမြးဖြားလာကသ ္ (သုိ) အမ ္ပ်က္စာရင္း သြင္းခံရသ ္  ပေဒအရ လူမေရးအရ 
အေနအ ားတစ္ရပ္မ႐ွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူင ္မ်ားမွာ ပ ာေရးႏွင္ ဝေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ ပ္ ိမ္းျမားမ၊ 
အလုပ္အကုိင္ရမႏွင္ ေျမ ာပုိင္ဆုိင္မမွ တားျမစ္ခံကရသ ္



Fortify Rights

ဝ

ျမန္မာအစိုးရသို အ ိက အကံျပခ်က္မ်ား

  ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အေျခခံလူအခြင္အေရးမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ခြဲခြဲျခားျခားဆက္ဆံမမခံရေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မ၊ 
ေရ ေျပာင္း သြားလာခြင္၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္၊ မိသားစု ဝ၊ က်န္းမာေရးႏွင္ အေႏွာက္အ ွက္ကင္းစြာ 
သီးသန္ေနခြင္တို္ကို ကန္သတ္ျခင္းျပေသာ ေဒသႏရအမိန္မ်ားကို ေႏွာင္ေႏွးမမ႐ွိပဲ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင္ 
က်င္သုံးမွုမ်ားရပ္စဲေရး  တာဝန္႐ွိပုဂိလ္ မ်ားမွ ရခိုင္ေဒသတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုအေပၚ 
ကန္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ဆိုင္ေသာ တရားဝင္ႏွင္ တရားမဝင္ က်င္သုံးမအား လုံးကို ရပ္စဲေကာင္းကို ဟို၊ ျပ ္န ္၊ 
ေဒသႏရအစိုးမ်ားႏွင္ အမ်ားျပ ္သူကို ဆက္သြ ္အသိေပးရန္

  ပေဒႏွင္မူဝါဒမ်ားကို အမ်ားျပ ္သူ ရ႐ွိႏိုင္ေရးႏွင္ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင္အေရး ပေဒ၊ ႏန္းစံမ်ားႏွင္ 
ကိုက္ ီေစေရးကို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္

    ရခိ ုင္ ျပ ္န ္ေျမာက္ပိ ုင္းတြင္ ခ်မွတ္ ားေသာ ႐ိ ုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ခု က္တိုင္ ရခုိင္ျပ ္န ္တြင္ လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာႏွင္ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ား လုပ္ေဆာင္သ ္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမတစ္ခုကို 
အေ ာက္အကူေပးရန္

   ေဒသတြင္း ေရေျပာင္းခံရသ  ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခရီးသြားလာေရး ကန္သတ္မမ်ား 
ခ်က္ခ်င္းဖ ္႐ွားရန္

  ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားအတြက္ မ်ိ းဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင္ေ႐ွာက္မ၊ အေ ာက္အကူပစ ္းမ်ားႏွင္ 
ဝန္ေဆာင္မမ်ား တန္းတူ ီမ်ွ ရ ူသုံးစြဲပိုင္ခြင္ ေသခ်ာေစေရးကို အေလးအနက္ျပ ျခင္းျဖင္ ႐ခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ 
႐ိုဟင္ဂ်ာအားလုံးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မ ရ ူသုံးစြဲပိုင္ခြင္ လြ ္ကူေစရန္ 
မူဝါဒမ်ားႏွင္ လုပ္ငန္းအစီအစ ္မ်ားကို အေကာင္အ ္ေဖာ္ ပီး ရင္းျမစ္မ်ားကို ခန္ခြဲရန္

   ကုလသမဂ ကေလးသူင ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင္အေရး ေကာ္မတီ  ခင္၂၀၁၂ခုႏွစ္ အ ကံျပ ခ်က္အတိုင္း 
ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ေပၚတြင္ လူမ်ိ းစု ာစ္ျမစ္ႏွင္ ာသာေရးႏွီးႏြ ္မကို န္ျပမမ်ား ဖ ္႐ွားရန္

  မ ္သ ္ရာ ူးအဆင္အတန္းျဖစ္ေစ လူအခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႏွင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမက် းလြန္သူမ်ားကို 
တာဝန္ခံ ေစရမ ္ျဖစ္ ပီး ႏိုင္ငံတကာ တရားမ်ွတေသာ တရားခြင္ႏန္းစံမ်ားႏွင္အ ီ တရားရင္ဆိုင္မႏွင္ 
စ ္းမ် ္း ပေဒႏွင္အ ီ ေဆာင္ရြက္ခြင္ကို ေပးရမ ္ကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္

    ရခုိင္ျပ န္ ႐ိွ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ အားလံုးေသာ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး 
ပေဒအရ တန္းတူ ီမ်ွစြာ အကာအကြ ္ေပးရန္

  ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ြန္လကတ ္းက ိန္းသိမ္း ားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင္ ရခိုင္အားလုံး 
အေနအ ားအေကာင္းသတင္းကို အမ်ားသိေစရန္  ိန္းသိမ္းခံရသူ မ ္သူမဆို သူတိုေရြးခ် ္ေသာ 
ပေဒအက်ိ းေဆာင္ေ႐ွေနႏွင္ မိသားစုမ်ားကို ေတြခြင္ရေရး ေသခ်ာေစရန္ႏွင္ ပေဒအက်ိ းေဆာင္ေ႐ွေနသ ္ 

သူတိုအလုပ္ကို လြတ္လပ္စြာ လုံျခ ံစိတ္ခ်စြာ လုပ္ႏိုင္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္

   ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ သိမွတ္ေလာက္ေသာ ရာ ဝတ္မတစ္ခု က် းလြန္ ားျခင္းမ႐ွိေသာ ိန္းသိမ္းခံရသူ 
အားလုံးႏွင္ သူတို အေျခခံလူအခြင္အေရးမ်ားကို ိပါးေသာ ရာ ဝတ္မမ်ား  ႏွင္ ဆြဲဆိုခံရသူမ်ားကို 
ခ်က္ခ်င္းလတ္ေပးရန္
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  ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ြန္လကတ ္းက ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ အဖမ္းခံ ားရေသာ ေက်ာ္လွေအာင္၊ ေဒါက္တာ 
ြန္းေအာင္ႏွင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက် ္းသားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း လတ္ေပးရန္

ႏိုင္ငံသားမဲမ အေျခအေနကို ကိတင္ကာကြ ္ျခင္း

   ႏိုင္ငံမဲျဖစ္မ ေလ်ာခ်ရန္ႏွင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို  ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ တူ ီစြာ ေသခ်ာ ရပိုင္ေစရန္အတြက္ 
၁ ၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျပမ ပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္

   ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကေလးမ်ား အျခားႏိုင္ငံႏွင ္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား မ႐ွိသျဖင္ သူတို 
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို္ ရ႐ွိရန္ အခြင္အေရးကို က်င္သုံးႏိုင္မ ေသခ်ာေစရန္ 
ကေလးသူင ္အခြင္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂ ီလာခံ သေ ာတူစာခ်ပ္ အပိုဒ္ ႏွင္ 
ကိုက္ ီမ႐ွိေစေရးအတြက္ ၁ ၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မ ပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္

    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးအားလံုး မ သ္ ္ ာစ္ျမစ္ျဖစ္ေစ ခြျဲခားဆက္ဆံမမ႐ိွပဲ သူတိုကို 
ေမြးဖြားစာရင္းလက္မွတ္၊ အသိအမွတ္ျပကတ္ႏွင္ အျခား အစိုးရ ုတ္ေပးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
စီစ ္ေပးမေသခ်ာေစရန္ စာရင္းသြင္းခြင္ျပရန္  စာရင္းေရးသြင္းျခင္းခံရမ မ႐ွိ ားေသာ 
အသက္၁ ႏွစ္အ ိ ကေလးအားလုံးကို ေမြးဖြားစားရင္းစီစ ္ေပးရန္႐ွိေသာ အစီအစ ္မ်ား 
ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ းေရသန္းေကာင္စာရင္း

  လ ူဝန ္မ က ီ း ကပ ္ေရးႏ ွင ္  ျပ ္သ ူ အင ္အား  ဝန ္ က ီ း ာန  န ္ ကားခ ်က ္ႏ ွင ္  
ကုလသမဂလူ းေရရန္ပုံေငြအဖြဲက အေ ာက္အကူေပးသ ္ လက္႐ွိေဆာင္ရြက္ေနသ ္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သန္းေကာင္စာရင္းကို ႏိုင္ငံတကာႏန္းစံမ်ားႏွင္ အျပ ္အစုံကိုက္ ီစြာ 
ေဆာင္ရြက္ပံုျဖင္ ျပလုပ္ေရး၊ လူန ္းစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမမ႐ွိေရး၊ ျမန္မာျပ ္႐ွိ လူအစုမ်ား 
အားလုံး အက် ံးဝင္ေရးႏွင္ ျမန္မာ  လူမ်ိ းစု လူစုမ်ားအကား သေ ာကြဲလြဲျခင္း စ ္းလုံးမပိကြဲျခင္းကို 
ဖန္တီးသလို မျဖစ္ေစေရး တိုကို ေသခ်ာေစရန္ က်ိ းေကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အကာအကြ ္မ်ား 
ေနသားတက် မ႐ွိမျခင္း ေရဆိုင္း ားရန္
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ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး စံနစ္ျဖင္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင္အေရး အ ူးကို ္စားလွ ္  လုပ္ပိုင္ခြင္တိုးခ်ဲေရးကို 
အေ ာက္အကူ ေပးရန္

  ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံဆိ ုင ္ရာ ကုလသမဂ  လူ အခြင ္အေရး အ ူးကိ ု ္စားလွ ္ ၊   
ကုလသမဂ  လူအခြင္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းကီး႐ံုးမွ ကို ္စားလွ ္မ်ား၊ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေ ာက္ ားကူ ီေရး အဖြဲအစ ္းမ်ား၊ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ 
ေစာင္က ္ေလလာသူမ်ားႏွင္ ျပ ္တြင္းႏွင္ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီ ာမ်ားကို ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း 
လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင္ေပးရန္

   ရခ ိ ု င ္ ျ ပ ္ န ္ ႏ ွ င ္  မ ူဆလင ္ဆန ္ က်င ္ေရ း  အ ကမ ္ းဖက ္မ တ ိ ု ႏ ွ င ္  သက္ဆ ိ ု င ္ ေသာ 
ျမန ္မာႏ ိ ု င ္ င ံဆ ိ ု င ္ ရာ  ကုလသမဂ လူအခြင္အေရး အ ူးကို ္စားလွ ္၊ အမ်ိ းသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ ( )၊ ကေလးသူင ္အခြင္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီႏွင္ လူအခြင္အေရး ေကာင္စီသို ကုလသမဂအဖြဲဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုး တင္ျပရသ ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ 
အလွ ္က်သံုးသပ္ အစီရင္ခံစာတို  အကံျပခ်က္မ်ားကို အေကာင္အ ္ေဖာ္ရန္

  လူအခြင ္အေရးကာကြ ္ေရး၊ ျမင္တင္ေရးႏွင ္ န ္းပ ာ အေ ာက္အကူေပးေရးတိုကို 
လုပ္ပိ ုင္ခြင ္အျပ ္ႏွင ္ ကုလသမဂ လူအခြင ္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း ကီး႐ံ ုး 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ာေန႐ုံး ူေ ာင္ရန္္

   နုိင္ငံသားႏွင္ နုိင္ငံေရးအခြင္အေရးဆုိင္ရာ သေ ာတူစာခ်ပ္ ( ) ႏွင္ အျပ ျ္ပ ဆို္င္ရာ စီးပြားေရး၊ 
လူမေရးႏွင္ ္ေက်းမ အခြင္အေရးဆုိင္ရာစာခ် ပ္ ိုအျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ် ပ္မ်ား၊ ခင္ ၂၀၁ ခု 
ြန္လက ျမန္မာလူအခြင္အေရးေကာ္မ႐ွင္  အကံျပခ်က္တိုကို သေ ာတူလက္မွတ္ေရး ိုးေစရန္  
ွ ္းပန္းႏွိပ္စက္မ ဆန္က်င္သ ္ သေ ာတူ ီခ်က္၊ လူမ်ိ းေရးခြဲျခားမပေပ်ာက္ေရး 

သေ ာတူ ီခ်က္၊ ၁ ၄ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံမဲသူမ်ား  အေျခအေနႏွင္ သက္ဆိုင္ေသာ သေ ာတူ ီခ်က္၊ 
၁ ၁ ႏိုင္ငံမဲမ ေလ်ွာခ်ေရး သေ ာတူ ီခ်က္ႏွင္ နိုင္ငံတကာ ရာ ဝတ္မခုံရုံး  ေရာမျပ ာန္း ပေဒတို 
အပါအဝင္ အျခားေသာ အ ိကက်သ ္ ႏိုင္ငံတကာလူအခြင္အေရး သေ ာ တူ ီခ်က္မ်ားကို 
သေ ာတူလက္မွတ္ေရး ိုးေစေရးအတြက္ အေ ာက္အကူေပးရန္
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၄

ျစိုးရိမ္ကေသာ အစိုးရမ်ားႏွင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသိုု

  မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္၊ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္၊ 
မိသားစု ဝ ူေ ာင္ခြင္၊ က်န္းမာေရးႏွင္ အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ အပါအဝင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အေျခခံ လူအခြင္အေရးမ်ားကို ကန္သတ္ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္မ်ားကို 
ေႏွာင္ေႏွးျခင္းမ႐ွိပဲ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင္ က်င္သုံးေဆာင္ရြက္မမ်ား ရပ္စဲရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို 
တိုက္တြန္းရန္

   ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ ားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ခု က္တိုင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာႏွင္ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ား လုပ္ေဆာင္သ ္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမတစ္ခုကို 
အေရးဆိုေပးရန္

  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင္အေရးအ ူးကို ္စားလွ ္  လုပ္ပိုင္ခြင္တိုးခ်ဲေရးကို 
အေ ာက္အကူေပးရန္

    လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို ေဒသတြင္းတုန္ျပန္မမ်ား အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ 
လူအခြင္အေရးကာကြ ္သူမ်ားကို ေငြေကး၊ န ္းပ ာႏွင္ အေရးဆိုေပးျခင္း အေ ာက္အပံမ်ား 
ေပးရန္

   ျမန္မာႏိ ုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင ္အေရးအ ူးကို ္စားလွ ္၊  ကုလသမဂ 
လူအခြင္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းကီး႐ံုး၊အမ်ိ းသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ 
( )၊ ကေလးသူင ္အခြင္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ လူအခြင္အေရး ေကာင္စီသို 
ကုလသမဂအဖြဲဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးတင္ျပရ သ ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အလွ ္က်သံုးသပ္ အစီရင္ခံစာ၊  

ႏွင္ အျခား လူအခြင္အေရး အဖြဲအစ ္းမ်ားက ျပလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္အေျခအေနႏွင္ 
မူဆလင္ဆန္က်င္အကမ္းဖက္မ အေျခအေနတိုႏွင္ သက္ဆိုင္ေသာ အကံျပခ်က္မ်ားကို အျပ ္အဝ 
အေကာင္အ ္ေဖာ္ေစႏိုင္ရန္ အေရးဆိုေပးျခင္း
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ကုလသမဂ အဖြဲအစ ္းမ်ားႏွင္ အလ႐ွင္အသိုက္အဝန္းသို

  မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္၊ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္၊ 
မိသားစု ဝ ူေ ာင္ခြင္၊ က်န္းမာေရးႏွင္ အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ အပါအဝင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အေျခခံ လူအခြင္အေရးမ်ားကို ကန္သတ္ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္မ်ား 
ေႏွာင္ေႏွးျခင္းမ႐ွိပဲ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင္ က်င္သုံးေဆာင္ရြက္မမ်ား ရပ္စဲရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို 
တိုက္တြန္းရန္

    ရခုိင္ျပ န္ အ္တြင္း႐ိွ လုိအပ္ခ်က္႐ိွေနေသာ လူအစုအားလံုးကုိ လူသားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားေသာ 
အကူအ ကုိီ ေပးရာတြင္ က္လုိက္မမ႐ိွပဲေပးမ ေသခ်ာေစေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္

    လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို ေဒသတြင္းတုန္ျပန္မမ်ား အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ 
လူအခြင္အေရးကာကြ ္သူမ်ားကို ေငြေကး၊ န ္းပ ာႏွင္ အေရးဆိုေပးျခင္း အေ ာက္အပံမ်ား 
ေပးရန္

   ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ ားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ခု က္တိုင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာႏွင္ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ား လုပ္ေဆာင္သ ္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမတစ္ခုကို 
အေရးဆိုေပးရန္

  ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင္အေရး အ ူးကို ္စားလွ ္  လုပ္ပိုင္ခြင္တိုးခ်ဲေရးကို 
အေ ာက္အကူ ေပးရန္

  လ ူဝင ္မ က ီ း ကပ ္ေရ းႏ ွင ္  ျ ပ ္သ ူ အင ္အား  ဝန ္ က ီ း ာန  န ္ ကားခ ်က ္ႏ ွင ္  
ကုလသမဂလူ းေရရန္ပုံေငြအဖြဲက အေ ာက္အကူေပးသ ္ လက္႐ွိေဆာင္ရြက္ေနသ ္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သန္းေကာင္စာရင္းကို ႏိုင္ငံတကာႏန္းစံမ်ားႏွင္ အျပ ္အစုံကိုက္ ီစြာ 
ေဆာင္ရြက္ပံုျဖင္ ျပလုပ္ေရး၊ လူန ္းစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမမ႐ွိေရး၊ ျမန္မာျပ ္႐ွိ လူအစုမ်ား အားလုံး 
အက် ံးဝင္ေရးႏွင္ ျမန္မာ  လူမ်ိ းစု လူစုမ်ားအကား သေ ာကြဲလြဲျခင္း စ ္းလုံးမပိကြဲျခင္းကို 
ဖန္တီးသလို မျဖစ္ေစေရး တိုကို ေသခ်ာေစရန္ က်ိ းေကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အကာအကြ ္မ်ား 
ေနသားတက် မ႐ွိမျခင္း ေရဆိုင္း ားရန္အတြက္ အေရးဆိုရန္

  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင္အေရးအ ူးကို ္စားလွ ္၊  ကုလသမဂ 
လူအခြင္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းကီး႐ံုး၊အမ်ိ းသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ 
( )၊ ကေလးသူင ္ အခြင္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ လူအခြင္အေရး ေကာင္စီသို 
ကုလသမဂအဖြဲဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးတင္ျပရ သ ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ အလွ ္က်သံုးသပ္ အစီရင္ခံစာ၊  

ႏွင္ အျခား လူအခြင္အေရး အဖြဲအစ ္းမ်ားက ျပလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္အေျခအေနႏွင္ 
မူဆလင္ဆန္က်င္အကမ္းဖက္မ အေျခအေနတိုႏွင္ သက္ဆိုင္ေသာ အကံျပခ်က္မ်ားကို အျပ ္အဝ 
အေကာင္အ ္ေဖာ္ေစႏိုင္ရန္ အေရးဆိုေပးျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ လူအခြင္အေရးအ ူးကို ္စားလွ ္သို

  မခြဲမျခားဆက္ဆံခံရခြင္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္၊ ေရေျပာင္းသြားလာခြင္၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားခြင္၊ 
မိသားစု ဝ ူေ ာင္ခြင္၊ က်န္းမာေရးႏွင္ အေႏွာင္အ ွက္ကင္းစြာ သီးျခားတ ္႐ွိခြင္ အပါအဝင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာတို  အေျခခံ လူအခြင္အေရးမ်ားကို ကန္သတ္ ားေသာ ေဒသႏရအမိန္မ်ားကို 
ေႏွာင္ေႏွးျခင္းမ႐ွိပဲ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင္ က်င္သုံးေဆာင္ရြက္မမ်ား ရပ္စဲရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို 
တိုက္တြန္းရန္

  ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ ားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ခု က္တိုင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း လူအခြင္အေရး ခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာႏွင္ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ား လုပ္ေဆာင္သ ္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမတစ္ခုကို ဆက္လက္ အေရးဆိုေပးရန္

  လ ူဝန ္မ က ီ း ကပ ္ေရးႏ ွင ္  ျပ ္သ ူ အင ္အား  ဝန ္ က ီ း ာန  န ္ ကားခ ်က ္ႏ ွင ္  
ကုလသမဂလူ းေရရန္ပ ု ံေင ြအဖြ ဲက အေ ာက္အကူေပးသ ္ လက္႐ွ ိေဆာင္ရ ြက္ေနသ ္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သန္းေကာင္စာရင္းကို ႏိုင္ငံတကာႏန္းစံမ်ားႏွင္ အျပ ္အစုံကိုက္ ီစြာ 
ေဆာင္ရြက္ပံုျဖင္ ျပ လုပ္ေရး၊ လူန ္းစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမမ႐ွိေရး၊ ျမန္မာျပ ္႐ွိ လူအစုမ်ား 
အားလုံး အက် ံးဝင္ေရးႏွင္ ျမန္မာ  လူမ်ိ းစု လူစုမ်ားအ ကား သေ ာကြဲလြဲျခင္း 
စ ္းလုံးမ ပိ ကြဲျခင္းကို ဖန္တီးသလို မျဖစ္ေစေရး တိုကို ေသခ်ာေစရန္ က်ိ းေ ကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ 
အကာအကြ ္မ်ား ေနသားတက် မ႐ွိမျခင္း ေရဆိုင္း ားရန္အတြက္ အေရးဆိုရန္
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၂၀၁၂ခ ုႏ ွစ ္  ႏ ိ ု ဝင ္ ာလတြင ္  ျမန ္မာႏ ိ ု င ္ င ံ  ရခ ိ ု င ္ ျ ပ ္န ္႐ ွ ိ  အ ိ ု းေတာ ္ က ီ းတ ြင ္  
ေဒသတြင ္ းေရ ေ ျပာင ္ းေနရာခ ် ာ း  ခ ံရေသာ ႐ ိ ုဟင ္ဂ ် ာမ ် ာ းအတြက ္  စခန ္ းတစ ္ခ ု ဲ ႐ ွ ိ  
ေနာက ္ေခ ် းပ ု ံ ေပၚတ ြင ္  လ ူင ္တစ ္ း  အ ိပ ္ေနသ ္  ရခ ိ ု င ္လ ူမ ် ိ းစ ုႏ ွင ္  
အစ ိ ု းရအရာ႐ ွ ိ မ ် ာ းသ ္  ႐ ိ ုဟင ္ဂ ် ာ  တ ္႐ ွ ိ မ က ိ ု  အသိအမ ွတ ္ ျပ ရန ္  
ပ ု ံ မ ွ န ္ ျ ငင ္ းပ ္ က ပ ီ း  သ ူတ ိ ု က ိ ု  ဂ ါလ ီ ဟ ု  အမ ္တပ ္ကာ အစ ိ ု းရအေန ျဖင ္  
လ ူ းေရ ိန ္ းခ ် ပ ္မ  ျပ ရန ္လ ိ ု ေ ကာင ္ းက ိ ု  ပ ြင ္ပ ြင ္  လင ္ းလင ္ း  ေ ျပာဆ ိ ု ကသ ္
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ဝ

၄  အကံျပခ်က္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁  ေဒသႏရအမိန္၊ ၂၀၀ ၊ ခင္အမိန္မ်ားႏွင္ ေနာက္ ပ္ျဖ ္စြက္ခ်က္မ်ား ျဖန္ေဝျခင္း

ကန္သတ္

(လက္မွတ္)

ေအာင္သန္းဝင္း

လူဝန္မကီးကပ္ေရး  ၂ းစီးအရာ႐ွိ န ္စပ္ေဒသလူဝန္မစစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမ ာနခ်ပ္

အေကာင္းအရာ   ဂါလီလူ းေရ ိန္းခ် ပ္မဆိုင္ရာ ေဒသႏရအမိန္ႏွင္ လုပ္ ုံးလုပ္န ္းမ်ား ေနရာေဒသ  
ေမာင္းေတာ

ရက္စြဲ   ၁၁ ၂ ၂၀၀

ကန္သတ္

(   မွတ္ခ်က္   ၁ ခုႏွစ္ႏွင္ ၂၀၀ ခုႏွစ္မွ ေဒသႏရအမိန္မ်ားအျပင္ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမ ္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္း န္မ်ားႏွင္ 
လူ းေရ ိန္းခ် ပ္ရန္ အေရး ူေဆာင္ရြက္မ န ္းလမ္းမ်ား အေပၚ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္မ်ားကို 

အမိန္မ်က္ႏွာဖုံးစာမ်က္ႏွာျဖင္ ျဖန္ေဝ ားသ ္ )
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၁
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၂

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂  ေဒသႏရအမိန္၊ ၁
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၄

ေနာက္ဆက္တြဲ  ေဒသႏရအမိန္၊ ၁ ၂၀၀
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄  ေဒသႏရအမိန္မ်ားတြင္ ပ္မံျဖ ္စြက္ခ်က္မ်ား  ကန္သတ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္း န္ခ်က္မ်ားႏွင္ 
အမိန္အာ ာတ ္ေစသ ္ န ္းလမ္းမ်ား



Policies of  Persecution



Fortify Rights



Policies of  Persecution



Fortify Rights

ဝ



Policies of  Persecution

၁
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၂

ေနာက္ဆက္တြဲ ( )   မွ သမတ းသိန္းစိန္ ံ ေပးပိုေသာ စာႏွင္ ေမးခြန္းမ်ား

သမတ းသိန္းစိန္
သမတ႐ုံး 
ေနျပ ္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ သမတ းသိန္းစိန္ခင္ ်ား  

  သ ္ လူအခြင္အေရးခ်ိ းေဖာက္မမ်ားကို ကိတင္ကာကြ ္ရန္ႏွင္ ကုစားရန္ 
လူအခြင္အေရးကာကြ ္သူမ်ားကို န ္းပ ာ အေ ာက္အကူေပးျခင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမမ်ား 
ျပလုပ္ျခင္းႏွင္ မဟာ ် ဟာေျမာက္ အေရးဆိုျခင္းမ်ားကို အေ႐ွ ေတာင္အာ႐ွတြင္ အေျခစိုက္  လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲအစ ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသ ္

  သ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ႏိုင္ငံသား မူဆလင္မ်ားႏွင္ ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ မူဆလင္လူစု  
အေျခအေနကို ေစာင္က ္ေလလာေနပီး မကာခင္ ကြႏ္ုပ္တို  ေတြ႐ွိခ်က္မ်ားကို ေရးသား ုတ္ေဝပါမ ္  
ကြႏ္ုပ္တို  သုေတသနက ႐ိုဟင္ဂ်ာ တစ္ းခ်င္းစီ  ဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွုမ်ားႏွင္ 
ေရေျပာင္းသြားလာမမ်ားကို ိန္းခ် ပ္ေနေသာ ကန္သတ္မမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံသားမူဆလင္မ်ားကို 
ေစာင္က ္ျခင္းမ်ားကို စူးစမ္းေလလာပါသ ္  ကြႏ္ုပ္တို စာကိုေရးသ ္မွာ ကြႏ္ုပ္တို  
ေရးသား ုတ္ေဝခ်က္မ်ားသ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႏိုင္ငံသားမူဆလင္မ်ားႏွင္ ရခိုင္ျပ ္န ္႐ွိ ႏိုင္ငံမဲမူဆလင္မ်ား အျပင္ 
ျပ ္ေ ာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ  လက္႐ွိအျမင္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင္ လုပ္ ုံးလုပ္န ္းမ်ားကို တိက်စြာ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း႐ွိေရးအတြက္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသ ္

  သ ္ ရႏိုင္သမ်ွ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အေျခခံ  မ ိ ာန္က်ေသာ လူအခြင္အေရး 
အစီရင္ခံစာ ြက္႐ွိေရးအတြက္ ကိ းပမ္းအား ုတ္ပါသ ္  သမတ႐ုံးမွ စာႏွင္တြဲ ားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို သင္ 
(သမတကီး) အေနျဖင္ အေစာဆုံးျပန္ေျဖႏိုင္မ ္အခြင္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပန္ေျဖမ ္ဟု ကြႏ္ုပ္တို ေမ်ွာ္လင္ပါသ ္  
သိုမွသာ သင္  အေနအ ား၊ ရပ္တ ္ခ်က္ကို ကြႏ္ုပ္တို  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဲတြင္ တိက်စြာ ္သြင္းႏိုင္၊ 
သုံးသပ္ႏိုင္မ ္ ျဖစ္ပါသ ္  သင္ အျမင္မ်ားကို ကြႏ္ုပ္တို  လာမ ္ ေရးသား ုတ္ေဝခ်က္တြင္ ္သြင္းႏိုင္ရန္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ကြႏ္ုပ္တို ျပန္စာရလိုပါသ ္

ေက်း ူးျပ  မ ္သ ္ျဖ ္စြက္လိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆို ကိစရပ္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ေနသ ္ 
ကြႏ္ုပ္တိုလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိ း႐ွိမ ္ဟု သင္ င္ပါက လြတ္လပ္စြာ ္သြင္းေရးသားပါ  
လူအခြင္အေရးကိစရပ္မ်ားကို ကိုင္တြ ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြႏ္ုပ္တို 
ေမ်ွာ္လင္ပါသ ္  ကိစ အေပၚတြင္အာ႐ုံစိုက္မႏွင္ အခ်ိန္ေပးမအတြက္ သင္ကို္ ေက်း ူးတင္ပါသ ္

႐ိုးသားမွန္ကန္စြာျဖင္
မက္သ ူးစမစ္ 
အမေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ၊  



Policies of  Persecution

မိတ ကို

 ဒုတိ ိုလ္ခ် ပ္ကီး ကိုကို ၊ ျပ ္ ဲေရးဝန္ကီး
 းခင္ရီ၊ လူဝင္မကီးကပ္ေရးႏွင္ ျပ ္သူအင္အား ဝန္ကီး
 းဝ ေမာင္လြင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ကီး
 ဒုတိ ိုလ္ခ် ပ္ကီး သက္ႏိုင္ဝင္း၊ န ္စပ္ေရးရာဝန္ကီး
 းကိုကိုလိင္၊ သမတ႐ုံး ႏိုင္ငံေရးအကံေပး
 းရဲ ြ ္၊ ျပန္ကားေရးဝန္ကီး ာန ဒုဝန္ကီး

  မွ ျပ ္ေ ာင္စု သမတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသို ေပးပိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား

၁  

၂  

 

၄  

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႏိုင္ငံသား မူဆလင္မ်ား ္ေနရာနားေနသ ္ႏွင္ ေရေျပာင္းသြားလာကသ ္ကို 
ေစာင္က ္ရန္ ျပ ္ေ ာင္စုအဆင္ (သုိ) ျပ ္န ္ တိုင္းေဒသကီးအဆင္ အစိုးရမ်ား ႐ွိေသာ 
မ ္သ ္လုပ္ ုံးလုပ္န ္းမ်ား (သို) မူဝါဒမ်ားကို မဆို ေက်း ူးျပ ႐ွင္းျပပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ ္သ ္ အစိုးရအဖြဲအစ ္းမ်ားသ ္ အစိုးရ  
လ်ိွ ဝွက္သတင္းစုေဆာင္းေရးအတြက္ လက္႐ွိအားျဖင္ တာဝန္႐ွိကပါသလဲ  သူတိုသ ္ မ ္သူကို 
သတင္းပိုရပါသလဲ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ မူဆလင္လူစု  ဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွုမ်ားႏွင္ 
ေရေျပာင္းသြားလာမမ်ားကို ိန္းခ် ပ္ေနသ ္ ျပ ္ေ ာင္စု (သို) ျပ ္န ္အဆင္ အစိုးရက 
လတ္တေလာ ုတ္ျပန္ေသာ ပေဒအရကန္သတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိပါသလား

ိုကဲသိုေသာ မ ္သ ္ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ မ ္သ ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္ေအာက္႐ွိ အစိုရ ာနမွ 
ုတ္ျပန္သ ္ကို ျပ ္ေ ာင္စုအစိုးရမွ သိျမင္ပါသလား  သိလ်င္ ႐ွင္းျပပါ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ မူဆလင္လူစု  ဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွုမ်ားႏွင္ 
ေရေျပာင္းသြားလာမမ်ားႏွင္ သက္ဆိုင္ေသာ မ ္သ ္ အစိုးရအဆင္ႏွင္ အစိုးရအခြဲမွ 
မ ္သ ္အတိတ္ကာလမွ (သို) ခုကာလတြင္ ေရးသားေသာ န္ကားခ်က္မ်ား (သို) 
မူဝါဒမ်ားကို ေက်း ူးျပ  မ်ွေဝေပးပါ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ေန ိုင္ကေသာ မူဆလင္မ်ား  လူမ်ိ းစု အမွတ္လက ာႏွင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မ 
အေနအ ားႏွင္ ပက္သက္  သင္အစိုးရ  တရားဝင္ အေနအ ား၊ရပ္တ ္ခ်က္ကို ေက်း ူးျပ  
ျပလုပ္ ပီး ႐ွင္းလင္းလြ ္ကူေအာင္ ႐ွင္းျပပါ

လာမ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ းေရသန္းေကာင္စာရင္းတြင္ မ ္သ ္အတိုင္းအတာ ိ ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားအတြက္ စာရင္းရလိမ္မ ္ကို ေက်း ူးျပ  ႐ွင္းျပပါ



Fortify Rights

၄

 

 

၁၀  

၁၁  

၁၂  

၁  

၁၄  

၁  

သင္ အခ်ိန္ေပးမအတြက္ သင္ကို ေက်း ူးတင္ပါသ ္

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ႏွင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ ေဒသတြင္းေရေျပာင္းခံရသူတိုေန ိုင္ရာ 
စခန္းမ်ား  အေျခအေနကို ကီးကပ္ေရး၊ လုံျခ ံေရးႏွင္ အုပ္ခ် ပ္ေရးတိုႏွင္ ပက္သက္  
ျပ ္ေ ာင္စုအစိုးရ (သို) ျပ ္ေ ာင္စုအစိုးရ  စီရင္ပိုင္ခြင္ေအာက္႐ွိ အစိုးရ႐ုံးမ်ား  
အခန္းက သ ္ ာလဲ

ရခိုင္ျပ ္န ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန (သတ္မွတ္မ)ကို ပေဒအရျဖစ္ေစေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေက်း ူးျပ  မ်ွေဝ ပီး ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မူဆလင္မ်ား ဝကို 
သက္ေရာက္ေစေသာ မူဝါဒမ်ား အေပၚ ိေရာက္ေသာအုပ္ခ် ပ္မအားျဖင္ မ ္သို 
အ ိပါ ္သက္ေရာက္သ ္ကို ေက်း ူးျပ ႐ွင္းျပပါ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ လူကုန္ကူးမႏွင္ လူေမွာင္ခိုသြင္းမ ုတ္မ အျဖစ္အပ်က္အေပၚတြင္ 
သင္အုပ္ခ် ပ္ေရး (အစိုးရ)  ရပ္တ ္ခ်က္အေနအ ားကို ေက်း ူးျပ  မ်ွေဝေပးပါ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိ းသမီးမ်ားအကား ကို ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ေသဆုံးမ၊ 
ကို ္ဝန္ဖ်က္ခ်မ၊ ကို ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ဆက္စပ္  နာမက်န္းျဖစ္မမ်ားကို မွတ္တမ္းျပ ားေသာ 
လတ္တေလာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်း ူးျပ  မ်ွေဝေပးပါ

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း အကမ္းဖက္မႏွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း 
မူဆလင္ဆန္က်င္ေရး ႏွင္ပက္သက္  အစုိးရအေနျဖင္ ုတ္ျပန္ေကာင္း ုတ္ျပန္မ ္ျဖစ္ေသာ 
မ ္သ ္မူဝါဒမ်ားကို မဆို ေက်း ူးျပ  ေဖာ္ျပေပးပါ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ျဖ ္ဆ ္းမမရေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ မ ္သ ္အရာမ်ားန ္း  လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖ ္ဆ ္းရန္ အ ိကအတားအဆီးမ်ားမွာ မ ္သ ္အရာမ်ားန ္း

မွတ္တမ္းျပစု ားေသာ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း အကမ္းဖက္မမ်ားအျပင္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
ုဒ ာသာဝင္မ်ားႏွင္ မူဆလင္မ်ားအကားျဖစ္ပြားေသာ အကမ္းဖက္မကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ (သို) 

တာဝန္ခံမ႐ွိေစရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ မ ္သ ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မဆို ေက်း ူးျပ  ေဖာ္ျပေပးပါ

ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း႐ွိ အရပ္သား လူစုအေပၚ က် းလြန္မမ်ားတြင္ ပါဝင္ပက္သက္မ႐ွိသ ္ဟု 
ဆိုေသာ စြပ္စြဲျခင္းခံရသ ္ မ ္သ ္အဆင္႐ွိသ ္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကိုမဆို  အေပၚတြင္ 
မ ္သ ္စုံစမ္းစစ္ေဆးမမ်ား (သုိ) တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ႐ွိခဲပါသလား  ႐ွိခဲပါလ်ွင္ 
ေက်း ူးျပ ႐ွင္းျပပါ
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ေက်း ူးတင္လာ

အစီရင္ခံစာသ ္    အမေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ မက္သ ူးစမစ္ႏွင္  မွ ေတလာ 
လန္းဒစ္(စ)တို သုေတသနျပစု ေရးသားခဲသ ္  အစီရင္ခံစာကို ဂ်င္(မ) ေရာ(စ္)၊ မက္သ ူး က္ဟာ၊ ေအမီ 
စမစ္၊ င္ဂ်မင္ ဝက္ကီ ႏွင္ အမ ္မေဖာ္လိုသူ စာေပသုံးသပ္သူႏွစ္ း မွ ျပန္လ ္ဆန္းစစ္သုံးသပ္မ ျပခဲသ ္  
ကြႏ္ုပ္တိုသ ္ သူတို အခ်ိန္ေပးမႏွင္ တုန္ျပန္မမ်ားေကာင္ ေက်း ူးတင္႐ွိပါသ ္  ဆူ မ္ ေတလာသ ္ 
အဆင္အျပင္ႏွင္ ုတ္ေဝေရးအတြက္ အကူအ ီ ေပးခဲသ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူအခြင္အေရးကာကြ ္သူမ်ားႏွင္ ကြႏ္ုပ္တို္ႏွင္စကားေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ေပးခဲကသူမ်ား အားလုံးကို၊ 
အ ူးသျဖင္ ရခိုင္ျပ ္န ္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ခြဲျခားဖိႏွိပ္မအေကာင္း   ကို 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားကို ကြႏ္ုပ္တို အ ူးေက်း ူတင္႐ွိပါသ ္

မ်က္ႏွာဖုံး ါတ္ပုံ
၂၀၁ ခုႏွစ္ ပီလတြင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ 
စစ္ေတြမိ အျပင္ က္ မိုးရြာ ဲတြင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိ းသမီးတစ္ း
လူအခြင္အေရးမ်ား ျဖစ္ေသာ 
လက္ ပ္ခြင္ ႏွင္ 
မိသားစု ူေ ာင္ခြင္ကို ခ်ိ းေဖာက္သ ္ 
အေန ျဖင္ အစိုးရသ ္ 
ရခိုင္ျပ ္န ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လက္ ပ္ ိမ္းျမားမကို 
ကန္သတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္  
ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာ ေမြးဖြားခြင္မူကို 
အားေကာင္းေအာင္ လုပ္သ ္
ကေလးႏွစ္ေ ာက္သာေမြးဖြားခြင္မူကို 
ခ်ိ းေဖာက္ပါက ေ ာင္ဒ ္၊ ေငြဒ ္ 
(သို) ဒ ္ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ေရာက္ 
ေစႏိုင္သ ္

  စတိ( ) ဂူမား



Fortify Rights
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ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ေသာ 

ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားကို အဆုံးသတ္ျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအတြင္းမွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပ ္အတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကို 
ဆန္က်င္အ ကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေနသ ္ကို ဝိုင္းဝန္း ႐တ္ခ်ေနစ ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုက္အဝန္းမ်ား  
လြတ္လပ္မမ်ားကို စနစ္တက် ကန္သတ္မမ်ားက အေျခခံလူအခြင္အေရးမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေနပီး အကီးအက် ္ 
ဆက္လက္လစ္လ် ႐ခံေနရသ ္

ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားကို အဆုံးသတ္ျခင္း (အစီရင္ခံစာသ ္)   မွ ရ႐ွိ ားေသာ ေပါက္ကားလာသ ္ 
တရားဝင္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားသ ္ ရခိုင္ျပ ္န ္ အတြင္း႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ား  အေျခခံလြတ္လပ္မမ်ားအေပၚ 
က် ္က် ္ျပန္ျပန္ ကန္သတ္ျခင္းမ်ား ျပ ာန္းရန္အတြက္ အတိအလင္းျပဆို ားေသာ အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို 
ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းအေပၚတြင္ အေျခခံ ားသ ္   မွ ရ႐ွိ ားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
ေရေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ လက္ ပ္ ိမ္းျမားျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဝတ္ျပရန္အေဆာက္အ း 
တ ္ေဆာက္ျခင္းႏွင္ အျခားေသာ ေနစ ္လူေနမွ ဝႏွင္ ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားအေပၚ ကန္သက္ခ်က္မ်ားအား 
ျပ ္စုံစြာ ေဖာ္ျပ ားသ ္  လ်ိွ ဝွက္အေရး ူေဆာင္ရြက္မွွ  လမ္း န္မ်ားက လုံျခ ံေရးတပ္ဖြဲဝင္မ်ားအား 
လူ းေရ ိန္းခ် ပ္မအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အ ္ေဖာ္ရာတြင္ ဖိႏွိပ္ေသာန ္းလမ္းမ်ားကို 
သုံးစြဲရန္ အားေပးရာေရာက္သ ္  အစီရင္ခံစာတြင္ ျပဆို ားေသာ အေ ာက္အ ားမ်ားမွ န္းဆိုသ ္မွာ 

ိုမူဝါဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ အေကာင္အ ္ေဖာ္ျခင္းျပရာတြင္ ရခိုင္ျပ ္န ္ အစိုးရႏွင္ ဟိုအစိုးရ တို  
ပါဝင္ပက္သက္မ႐ွိျခင္းျဖစ္သ ္

အစီအရင္ခံစာတြင္ ကာလတာ႐ွ ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မသ ္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားမွ 
အက်ိ းဆက္ အေနႏွင္ေပၚ ြက္လာျခင္းျဖစ္ ပီး လူသားဆန္မကိုပ်က္ ြင္းေစေသာ ရာ ဝတ္မအဆင္အ ိ 
ျမင္တက္လာႏိုင္ပုံကို ေတြ ႐ွိရ သ ္    သ ္ ျမန္မာအစိုးရကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေႏွာင္ေႏွးျခင္းမ႐ွိပဲ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆို ားသ ္


