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အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စု ႎုိငင္ံတကာ ဘာသာေရးလၾတလ္ပ္မႁ            (USCIRF) သည္ ႎုိငင္ံေရးပၝတီႎႀစရ္ပ္ 

ပၝဝငလ္ဵက္ သီးဴခားရပတ္ည္ေနေသာ အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာငစ္ု ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ ္ 

ဴပည္ပႎုိငင္ံမဵားရႀိ လၾတ္လပစ္ ၾာကုိးကၾယ္ယံုဳကည္ခၾင့္ကုိ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁသည့္ ႎုိငင္ံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပမ္ႁ 

အက္ဥပေဒ  (IRFA) အရ  တည္ေထာင္ခ့ဲဴခငး္ဴဖစ္ပၝသည။္ USCIRF သည္ ဴပည္ပတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယခ္ၾင့္ 

ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ ႎုိငင္ံတကာအဆင့္အတန္းမဵားအသံုး ဴပႂလဵက္ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး  ႎုိငင္ံေတာ္သမတၳ၊  ႎုိငင္ံဴခားေရး 

ဝန္ဳကီးႎႀင ့္ အထက္လၿတ္ေတာတ္ိႛုကိ ု မဝူၝဒေရးရာအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးပၝသည္။ (USCIRF) သည္ အေမရိကန္ ႎုိငင္ံဴခားေရး 

ဝန္ဳကီးဌာနမႀ သီးဴခားရပတ္ည္လဵက္ ကၾဲဴပားေသာအဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခု     ႎႀစပ္တလ္ည္အစီရင္ခံစာ 

သည္ နယေ္ဴမေဒသရႀိမတရားဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို မႀတ္တမ္းတင္ထားရန္ႎႀင့္ အေမရိကန္အစိးုရထံ မဝူၝဒေရးရာ သီးဴခား 

အဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးရန္ မဟာမငး္ဳကီးမဵားႎႀင့္က႗မး္ကဵငသ္ပူညာရႀင္ဝန္ထမး္မဵား၏ တစ္ႎႀစ္စာအလပု္၏ အထၾတ္အထိပ္ 

ပင္ဴ ဖစပ္ၝသည္။ ၂၀၁၈ ႎႀစပ္တ္လည္အစီရင္ခံစာတၾင္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဒီဇငဘ္ာလကုန္အထိ 

အေဳကာငး္အရာမဵား    ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ သိႛုရာတၾင္ ၄ငး္ကာလေနာက္ပိုင္းတၾင္ေပၞေပၝကသ္ည့္ အေရးပၝေသာ 

အဴဖစအ္ပဵက္အခဵိ ႂႚကုိလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ USCIRF ၏အေဳကာငး္ အခဵက္အလက္မဵားထပမ္ံရယရူန္ ဤေနရာ ရႀိ 

ဝက္ဆိကုတ္ၾင္ဳကည့္ပၝ ။ သိႚုမဟုတ္ 202-523-3240 ရႀိ USCIRF ကုိ တိုက္ရိုက္ဆက္သၾယပ္ၝ။  

ဴမနမ္ာႎုိငင္ံ 

အဓိကေတၾႚရႀိခဵက္မဵား။ ။ ၂၀၁၇  ခုႎႀစတ္ၾင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအစိးုရမ ႀရင္ဆိုင္ ခ့ဲရသည့္ ေဴမာက္မဵားစၾာေသာ ဘာသာေရး 

လၾတ္လပမ္ႁ အခက္အခဲမဵားအနက္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ရႀိအကဵပအ္တည္းမ ႀာ အေရးတဳကီးေဆာင္ရၾက္ရန္ အလိုအပဆ္ံ းုဴဖစ္ခ့ဲ 

ပၝသည္။  ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိဘုာလႎႀင ့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတိႚုတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတစ္လင္ေသာင္းကဵန္းသမူဵားက  

နယ္ဴ ခားေစာင့္တပ္မဵားႎႀင့္  ဥပေဒဳကီးဳကပေ္ရးအမႁထမး္မဵား    တိုက္ခုိက္             တပမ္ေတာ္ႎႀင့္ လံုဴ ခံႂေရးတပဖ္ၾဲႚမဵားမႀ 

ရကစ္က္ဳကမ္းဳကႂတစ္ၾာ တံႛုဴပန္ခ့ဲပၝသည။္ လက္တံႛု ဴပန္မႁမဵားတၾင္ ကေလးသငူယ္မဵားပင ္ပၝဝင္     အဴပစ္မဲ့အရပ္သားမဵား 

အေပၞ  ခၾဲဴ ခားသတ္မႀတမ္ႁ    ၊  အခဵိႂးအစားမ႖တမႁ    ေသာလုပရ္ပ္မဵား ဴဖစ္သည့္ တိုက္ခုိက္လုယမူႁ၊ မီးရႁိႛမႁႎႀင့္ အိးုအိမ္ 

ပိငုဆ္ိငုမ္ႁဖဵကဆ္ီးဴခငး္မဵား၊ အေဳကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႁမဵား၊  မုဒိန္းမႁႎႀင့္ လိင္ပိုင္းဆိ ုင္ရာ အဴခားအဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊  

အတင္းအကဵပ္ ေပဵာက္ဆံးုသၾားေစမႁမဵားႎႀင့္  ဥပေဒဴပင ္ပမႀ သတ္ဴဖတမ္ႁမဵား ပၝဝငခ့ဲ္ပၝသည္။  အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာငစ္ုႎႀင့္  

ကမႝာ့ကုလသမဂၢ (UN) အရာရႀိမဵားက ဤညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားကုိ လမူဵိႂးေရးသန္ႚစငမ္ႁဟု သတမ္ႀတ္ခ့ဲဳကပၝသည္။  

ဤအဳကမ္းဖကမ္ႁကုိ ရခုိင္ဴ ပည္နယရ္ႀိ အစိးုရမဟုတသ္ည့္ဳသဇာရႀိသမူဵားမႀလည္း  ကဵႃးလၾန္ခ့ဲဳကကာ ပထမအေနဴဖင ့္ 

ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္ အေယာက္ ခုနစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ဘဂႆလာေဒ့ရ ႀ္ႎုိငင္ံသိုႚ  ထၾက္ေဴပးခ့ဲဳကဴပီ းေနာက္ အေယာက္ 

ေဴခာက္သိန္းရ ႀစ္ေသာင္းရႀစ္ေထာင္ေကဵာ္ ထၾက္ေဴပးခ့ဲဳကဴပီး ဤအစီရင္ခံခဵက္ကာလေနာက္တၾင္ ထိဥုီးေရမ ႀာ ဆက္လက္ 

တိုးပၾားေနခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္တၾင္ အခဵိႂ  ့ဗုဒၭဘာသာဝငမ္ဵားအဳကား  အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတမ္ႀ ဴမန္မာႎုိင ္ငံရႀိ 

မၾတစ္လင္မဵားအေပၞမနု္းတီးမႁမဵားကုိ ဆက္လက္တၾန္းအားေပးခ့ဲဴပီး အခဵိႂ ့ဗုဒၭဘာသာေခၝငး္ေဆာငမ္ဵားက  လမူဵိႂးဳကီးဝၝဒႎႀင့္ 

လမူဵိႂးေရးခၾဲဴ ခားစိတမ္ဵား  ဝၝဒဴဖန္ႚခ့ဲပၝသည္။  

ဆယ္စႎုႀစမ္ဵားစၾာရႀိ ခ့ဲကာ အစိးုရမဵားႎႀင့္တပမ္ေတာ္အစဥအ္ဆက္မႀလညး္ကဵင့္သံ းုခ့ဲေသာ ခၾဴဲ ခားဆက္ဆံေရးမဝူၝဒမဵားႎႀင့္  

အေလ့အထမဵားသည္ ဘာသာေရးလနူည္းစုမဵားႎႀင့္တိုင္းရင ္းသားလနူည္းစ ုမဵား၏ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ဆက္လက္ 

ကန္ႚသတခ္ဵႂပ ္ခဵယ္ခ့ဲပၝသည္။  ဥပမာ အခဵိႂ  ့ခရစ္ယာန္မဵား အမဵားဴပည္သေူရႀႛေမႀာက္ ဝတ္ဴပႂရန္စရုံုး ဴခငး္  သိႚုမဟုတ္ ဝတ္ဴပႂ 

ေကဵာင ္းမဵား တည္ေဆာက္ရန္ခၾင့္ဴပ ႂခဵက္ ရယူဴခင္းမဵားတၾင္ ခက္ခဲေစရန္ ဗဵႃရိုကေရစီဆန္ေသာ အတားအဆီးမဵား၊  လမူႁေရး 

ဖိအားမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရဴပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာသိႚု ကးူေဴပာငး္သၾားသမူဵား     ေႎႀာင ့္ယႀက္မႁႎႀင့္ ဳကံႂေတၾႛရပၝသည္။ ၂၀၁၇ 
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ခုႎႀစ ္တၾင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပမ္ႁအေဴခအေနမဵားကုိ  အကဲဴဖတ္ရန္ USCIRF ကိုယ္စားလႀယတ္စ္ဖ ၾဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံသိ ုႚ 

သၾားေရာက္ခ့ဲပၝသည္။  

ႎုိငင္ံအတၾငး္ စနစ္တကဵဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနကာ လၾန္ကဲစၾာဆို းရၾားေသာ ဘာသာေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေပၞအေဴခခံ၍  

၂၀၁၈ ခုႎႀစ ္တၾင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအား ႎုိငင္ံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁအက္ဥပေဒ  (IRFA) အရ  “အထးူစိုးရိမ္ဖၾယ္ေကာင္း 

သည့္ ႎုိငင္ံ” သိႚုမဟုတ္ CPC အဴဖစသ္တ္မႀတ္ထိကု္ေဳကာငး္  USCIRF မႀေတၾႛရႀိ ခ့ဲပၝသည္။ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာငစ္ု 

ႎုိငင္ံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနသည္ ဴမန္မာႎုိင ္ငံအား ၁၉၉၉ ခုႎႀစမ္ႀစ၍ အထးူစိုးရိမဖ္ၾယ္ေကာငး္သည့္ႎုိငင္ံအဴဖစ္ သတမ္ႀတ္ခ့ဲကာ 

                ေနာက္ဆံးုအ     မႀာ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ဒီဇငဘ္ာလက ဴဖစ္ပၝသည္။ 

အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာငစ္ုအစိးုရထံ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား 

 IRFA အရ  ဴမန္မာႎုိငင္ံအား အထးူစိုးရိမ္ဖ ၾယ္ေကာငး္သည့္ႎုိင္င  အဴဖစ္ ဆက္လက္သတမ္ႀတ္ရန၊္

 ႎုိငင္ံတကာလက္နက္ကုန ္သၾယ္ဴ ခင္း  စည္းမဵဥ္းစည္းကမး္မဵား၏ 22 CFR 126.1 တၾင္ ရည္ညၿန္းထားသည့္အတိုင း္

လက္ရႀိ လက္နက္ေရာငး္ခဵမႁ ပိတဆ္ိႚုေရးကုိ ဆက္လက္ထားရႀိရန္၊

 လၾတ္လပစ္ ၾာယံ ုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ အထးူဳကီးေလးစၾာခဵိႂးေဖာကမ္ႁမဵားအပၝအဝင္ လႚူအခၾင့္အေရးခဵိ ႂးေဖာက္မႁ

မဵားအတၾက္ တာဝန္ရႀိသမူဵားဟုေဖာ္ထုတထ္ားေသာ အရာရႀိမဵား၊  အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင ့္ စစ္တပ္မဵားအတိအကဵကုိ

ဘၸာေရးဌာန၏ ႎုိငင္ံဴခားရႀိပိုင္ဆိ ုင္မႁမဵားထိန္းခဵႂပ္ေရးရံုးမႀထားရႀိသည့္  “အထးူသတ္မႀတ္ထားေသာ ႎုိငင္ံသား

မဵား” စာရငး္တၾင ္ အမည္ထည့္သၾင္းဴခငး္၊  IRFA ၏ပဒု္မ ၆၀၄(က) ႎႀင့္ (ကမႝာလံးုဆိုင ္ရာ မဂန္စ္စကီး လႚူအခၾင့္

အေရးတာဝန္ခံမႁ အက္ဥပေဒ) Global Magnitsky Human Rights Accountability Act တိုႚအရ  ဴပညဝ္င္ခၾင့္

ဗီဇာပိတပ္င ္ဴ ခင္းႎႀင ့္ (ကမႝာလံးုဆိငုရ္ာ မဂန္စ္စကီးအက္ဥပေဒ) Global Magnitsky Act အရ  ပိငုဆ္ိငုမ္ႁမဵား

ပိတပ္င္ဴ ခငး္ကဲ့သိုႚ  ပစမ္ႀတ္ထားအေရးယူ ႁမဵား ေဆာငရ္ၾကရ္န္။

 ရခုိင္ဴ ပည္နယ္၊  ကခဵင္ဴ ပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမး္ဴပည္နယတ္ိ ုႚတၾင္ ပဋိပကၡႎႀင့္ လႚူအခၾင ့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား  ေပၞေပၝက္

ေနရဴခင္းအေဳကာငး္ရင္းမဵားကုိ  သီးဴခားစစ္ေဆးမႁဴပ ႂလပု္ခၾင့္ေပးရန္ႎႀင့္  ဘာသာေရး သိႚုမဟုတ္ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁ

လၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ  တိကဵသည့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား  အပၝအဝင္ လႛူအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လသူားခဵငး္စာနာမႁ ဥပေဒ

မဵားကုိ ဴပင္းထန္စ ၾာခဵိႂးေဖာက္မႁ             တၾင္ ပၝဝငခ့ဲ္သမူဵား၊  ထိသုိႚုခဵိႂးေဖာက္ရန္လႁံေဆာ္သမူဵားကုိ

တာဝန္ခံေစဴခင္းမဵား  ဴပႂလပုရ္န္ ႎႀစ္ ႎုိငင္ံပးူေပၝငး္ေဆာငရ္ၾက္သမူဵား၊  ႎုိငင္ံတကာ ပးူေပၝင္းေဆာင္ရၾက္သမူဵားႎႀင ့္

အတူ ဴမန္မာႎုိင္ငံအစိ ုးရႎႀင့္ တပမ္ေတာ္တိုႚ    ပးူေပၝင္းဖိအားေပးရန္၊

 အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စု၏ အထးူကုိယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ မဝူၝဒညိႀႎိႁငး္ေရးမႀႃးအေနအထားကုိ ဆက္လက္ထားရႀိ ဴပီး

ဘာသာေရးလၾတ္လပမ္ႁသည္ ထိရုံုးအတၾက္ ဦးစားေပးအရာဴဖစေ္စရနႎ္ႀင့္ အေမရိကန္ဴ ပညေ္ထာငစ္ႎုႀင့္

ဴမန္မာႎုိငင္ံအဳကား  ဆက္ဆံေရးအတၾက္ ေအာက္ပၝတိုႚအပၝအဝင္ ေဆာငရ္ၾက္ခဵက္မဵား ဴပႂလပုရ္န္ -

o ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံမႁ၊ ရန္လိုမႁ သိႚုမဟုတ္ အဳကမး္ဖကမ္ႁမဵားေပၞေပၝက္ေစရန္  လႁံႚေဆာ္မႁအဴဖစ ္

သတမ္ႀတ္ထားသည့္ အမဵိႂးသားေရး၊  လမူဵိႂးေရး သိႚုမဟတု္ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႁ ေထာက္ခံ

ေဴပာဆိုဴ ခင္း    တားဴမစ္ေရးအေပၞ  ရာဘတ္လႁပ္ရႀားမႁအစီအစဥ္ ၏ စိတ္ဓာတ္ဴဖင့္ သည္းမခံမႁ

တိုက္ဖဵက္ဴပီး အမဵားပၝဝငမ္ႁကုိ အားေပးေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအစိုးရ၊  ဴမန္မာႎုိငင္ံတၾင္ ေနထိုင္

ေနေသာ ဘာသာေရးအသိုင္းအဝိုင္းမဵားမႀ (ေခၝင္းေဆာငမ္ဵားႎႀင့္ သာမန္လမူဵားအပၝအဝင္)

ကုိယ္စားလႀယမ္ဵားႎႀင့္ အဴခားသက္ဆိုငသ္မူဵားကုိ တိုက္တၾန္းရန္၊

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
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o ႎုိငင္ံတကာအဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္အညီ အမနု္းတရားေဟာေဴပာမႁမဵားမ ႀ ကာကၾယ္သည့္ ဥပေဒမူဳကမ္း

ေရးဆၾဲေရးႎႀင ့္ လက္ရႀိဥပေဒမဵား၊  မဝူၝဒမဵားႎႀင့္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားသည္ ေဟာေဴပာမႁအေပၞ

ကန္ႚသတ္ဴခငး္မရႀိဘဲ သည္းမခံမႁ၊ ခၾဴဲ ခားဆကဆ္ံမႁႎႀင့္ အဳကမး္ဖက္မႁလႁံႛေဆာ္ဴ ခင ္းမဵားကုိ

တိုက္ဖဵက္ေဳကာငး္ ေသခဵာေစရန္ ဴပန္လည္သံုးသပ္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိ းုရအား  အဳကံဴပႂရန္၊

o ႎုိငင္ံတကာ ဴပညသ္ႚူရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ႎုိင ္ငံေရးရပိ ုင္ခၾင့္မဵားဆိငုရ္ာ  ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ဆိုေရးအတၾက္

ဴမန္မာႎုိငင္ံအစိုးရကုိ အားေပးတိုက္တၾန္းရန္၊

 ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလငမ္ဵား  လၾတ္လပ္စၾာသၾားလာႎုိင္ရန္၊  ဆႎၬမဲေပးေရးအတၾက္ ၄ငး္တိုႚ၏ႎုိင္ငံေရးရပိုင္ခၾင့္မဵား

ဴပန္လည္ေပးအပ္ရနႎ္ႀင့္ ၄ငး္တိုႚေရၾးေကာက္ပၾဲဝငႎုိ္င ္ရန္ ႎုိငင္ံသားဴဖစ္ေရးအတၾက္ ယံုဳကည္ရသည့္လမ္းေဳကာငး္

တစ္ရပက္ုိ ပံ့ပိုးသည့္အေနဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိငင္ံအစိးုရႎႀင ့္အတူ ပးူေပၝင္းလုပ္ကုိင္ရန္၊

 ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္တိုႚမႀေရၾးခဵယ္ထားသည့္အတိငုး္  ၄ငး္တိုႚ        ဝ  အေနအထား   ကာ ၄ငး္တိုႚ၏

မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာငး္သတ္မႀတပ္ိငု ္ခၾင ့္ကို  ေလးစားသည့္အေနဴဖင့္ လသူိရႀင္ဳ ကားေရာ ႎႀစက္ိုယ္ဳ ကားပၝ

ရိုဟင္ဂဵာဟသူည့္ အသံုးအႎံႁးသံးုရန္ႎႀင့္

 ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥး္ကဵခံေနရသမူဵားႎႀင ့္ထိန္းသိမ္းခံေနရသမူဵား  သိႚုမဟုတ္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ေစာင့္ေန

သူမဵားအား အကန္ႚအသတမ္ရႀိလၿတ္ေပးရန္ အဴမင့္ဆံုးဆင့္တၾငဖ္ိအားေပး  ေဆာငရ္ၾက္ေပးရန္ ၊ အကဵဥ္းသားမဵား

အ    လသူားဆန္စၾာဆက္ဆံဴပီး ၄ငး္တိုႚ၏မိသားစ၊ု  လႚူအခၾင ့္အေရး ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁသမူဵား၊  ေရႀႚေနမဵားတိုႚႎႀင့္ 

ေတၾႚခၾင့္ေပးဴပီး လံေုလာက္သည့္ကဵန္းမာေရးကုသမႁေပးရန္ႎႀင့္  မိမိတိုႚ၏ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁကုိ ကဵင့္သံးုခၾင့္ ဴပႂေရး  

 တၾက္ ဴမန္မာအစိးုရအေပၞ  ဖိအားေပးရန္။ 

 ေနာက္ခံသမိုင း္ 

ဴမနမ္ာႎုိငင္ံ 

အမည္အဴပည့္အစံု - ဴပညေ္ထာင္စ ုဴ မန္မာႎိုင္ငံ  သိႚုမဟုတ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ   

အစိးုရ - ပၝလီမန္ သမၳတႎုိင္ငံ  

လဥူီးေရ *- ၅၁၄၈၆၀၀+ 

အစိးုရအသိအမႀတ္ဴ ပႂထားသည့္ဘာသာေရးမဵား/ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁမဵား - ဗုဒၭဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၤလမ္၊ ဟိႎၬႃ၊ 

နတ္ကုိးကၾယ္မႁ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လဥူီးေရစာရငး္ - 

၈၉.၈%  ဗုဒၭဘာသာ 

၆.၃% ခရစ္ယာန္  

၂.၃% မၾတစ္လင္ (၂၀၁၄ ခႎုႀစ္လဦူးေရစာရငး္ေကာကခ္ဵိန္တၾင္ေရတၾကမ္ထားေသာ ရခိင္ုဴပည္နယရ္ႀိ  မၾတစ္လင္မဵား ၄.၃%) 

၀.၈% နတ္ကုိးကၾယ္သူ 

၀.၅% ဟိႎၬႃ 

၀.၂% အဴခား 

၀.၁% ဘာသာမရႀိ 

* လဥူီးေရႎႀင့္ ဘာသာေရးဆိ ုင္ရာကိန္းဂဏန္းမဵားကို ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎုိငင္ံ လဥူီးေရစာရငး္မႀ ရယထူားဴပီး

ကဵန္အခဵက္အလက္အားလံုးမႀာ CIA ကမႝာ့အခဵကအ္လက္စာအပုမ္ႀ ရယထူားပၝသည္။
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၂၀၁၇  ခုႎႀစ္တစ္ေလ႖ာက္လံုး ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ရႀိ ေဳကာက္မက္ဖ ၾယ္ရာ လႚူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ လံုဴ ခံႂေရး 

အမႁထမ္းမဵားကုိ ပစမ္ႀတ္ထားခ့ဲသည့္ ရိုဟင္ဂဵာေသာင္းကဵန္းသူမဵားေရာ၊  တပမ္ေတာ္၏ ရကစ္က္ဳ ကမ္းဳကႂတ္သည့္ 

တံုႚဴပန္မႁအေပၞကိ  ပၝ  ႎုိငင္ံတကာ အသိုင္းအဝိငု ္းမႀ ဴပင္းထန္စၾာကဲ့ရဲႚဴပစ္တငရ္ႁတ္ခဵခ့ဲ၏။ သိႚုရာတၾင္ ဴမန္မာႎုိင ္ငံသည္ 

ႎုိငင္ံတကာအသိုင္းအဝိငုး္၏စိစစမ္ႁကုိ တိတ္ဆိတ္  မႁ၊ ဴငင္းဆိုမႁ၊  အခဵကအ္လက္မဵားကို မမႀန္မကန္ေဴပာဆို ဴခင္းတိႚုဴဖင့္ 

ရင္ဆိုင္ ခ့ဲပၝသည္။ ပၾင့္လင္း ဴမင္သာမႁႎႀင ့္  ပးူေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁတိ ုႚကုိ လက္ခံမည့္အစား ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင ့္      

အမဵိႂးသားဒီမိကုေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) အစိးုရတိႚု အခဵငး္ခဵင္းပးူေပၝငး္ဳကဴပီး  ထိခုိက္မႁရႀိ ခ့ဲသည့္ေနရာမဵားကုိ ႎုိငင္ံတကာ 

လႚူအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁသမူဵား၊  သီးဴခားမီဒီယာမဵားႎႀင့္ လသူားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့ႎႀင့္ ဝန္ထမ္းမဵားအား 

အဓိက         ဝင္ခၾင ့္ပိတပ္င္ခ့ဲပၝသည္။ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္တၾင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင ့္ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအပၝအဝင္  လႚူအခၾင့္ 

အေရးႎႀင့္ လသူားခဵငး္စာနာမႁအကဵပ္အတည္း၏အတိငုး္အတာမႀာ ရုိဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားအတၾက္သာဴဖစေ္သာ္လည္း  

ဤသည္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ ဘာသာေရးလနူည္းစုမဵားႎႀင ့္ တိုင္းရငး္သားလနူည္းစမုဵားအေပၞ  အစိးုရႎႀင့္အစိးုရမဟတု္သည့္ 

ဳသဇာရႀိသမူဵားမႀ ဆယ္စုႎႀစ္ေပၝငး္မဵားစၾာ ကဵႃးလၾန္ခ့ဲ     ေတၾႛရေလ့ရႀိသည့္ ညႀဥး္ပန္းႎႀိပစ္က္မႁမဵား၏ လကၡဏာပင္ဴဖစ္သည္။  

ႎႀစေ္ပၝငး္ခုနစ္ဆယ္နီးပၝး  ဗမာတိငုး္ရငး္သား         သိႚုမဟုတ္ ဗုဒၭဘာသာဝင္လမူဵားစု မဟတု္သူ မည္သမူဆို ခၾဴဲ ခား 

ဆက္ဆံခံရဴခငး္၊  ရပိုင္ခၾင့္မဵား       ဴခငး္၊ ေထာင္ခဵဴခငး္ႎႀင့္ အဳကမး္ဖက္ခံရဴခငး္အႎၨရာယမ္ဵား  ရႀိခ့ဲပၝသည္။ အထးူသဴဖင့္ 

အဳကမး္ဖက္မႁမႀာ လက္နက္ကိ ုင္တိငု္ းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းမဵား (EAOs) ႎႀင့္ တပမ္ေတာ္    ၏ ကာလဳကာဴမင့္စၾာ 

ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ပဋိပကၡမဵားမ ႀ ေပၞေပၝက္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။ တကယတ္မ္းဆိုရလ႖င္ အစိးုရဦးေဆာငသ္ည့္ ဴငိမး္ခဵမ္းေရး 

လပုင္န္းစဥ ္ ေရႀႛဆက္လပု္ေဆာငရ္န္ မေအာင္ဴ မင္ခဲ့သဴဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ကခဵင္ဴ ပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမး္ဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းတိႚုတၾင္ 

တိုက္ပၾဲမဵား ဴပင္းထန္လာခ့ဲပၝသည္။ ထိႚုအဴပင္ ၄ငး္ပဋိပကၡမဵား ေဳကာင့္ ေပၞထၾကလ္ာရသည့္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ  အိးုအိမ ္ 

ဆံးုရံႁးမႁမဵားေဳကာင့္ အထးူသဴဖင့္ ႎုိငင္ံ၏နယစ္ပ္ဴဖတ္ေကဵာ္ရန္ ဳကိႂးပမ္း ခ့ဲသမူဵားအတၾက္ လကူုနက္းူဴခင္းႎႀင့္ ေခၝငး္ပံုဴ ဖတ္ 

အဴမတထ္ုတ္ဴ ခင္းအႎၨရာယ္     ပိမုိုဴ မင့္မားခ့ဲပၝသည္။ (ဘာသာေရးလၾတလ္ပ္မႁ၊  ၄ငး္ႎႀင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လႚူအခၾင့္အေရး 

ဴပႍနာမဵား နယစ္ပမ္ဵားကုိ ေကဵာလ္ၾန္ပံအုေဳကာင္း  ေဖာ္ဴပထားသည့္အခဵက္အလက္မဵားထပ္မံရရႀိရန္  ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ 

စက္တင္ဘာလ USCIRF ၏ အစီရငခံ္စာ  (အားလံးုအတၾက္ ရပိုင္ခၾင ့္ - အာဆီယံရႀိ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင ့္ သိႚုမဟုတ္ 

ယံုဳကည္ခၾင့္) A Right for All: Freedom of Religion or Belief in ASEAN  ကိုဳကည့္ပၝ။) 

ထိႎုႀစ္အတၾငး္ အာဏာပိုင္မဵားသည္ သတင္းစာဆရာမဵားႎႀင့္ လမူႁမီဒီယာအသံ ုးဴပႂသမူဵားကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းဴခငး္  

သိႚုမဟုတ္ တရားစၾဲဆို ဴခင္းမဵား ဴပႂလပု္ကာ လၾတ္လပစ္ၾာပံႎု ႀိပ္ခၾင့္ႎႀင ့္ လၾတ္လပစ္ၾာထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္မဵားကုိ တငး္ကဵပ္ 

ခ့ဲပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇလူိငုလ္တၾင္ ဴမန္မာႎုိငင္ံ၏ အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတဓ္ာတ္ဴပင္းထန္မႁ၊  မၾတစ္လင္ 

ဆန္ႚကဵင္ေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင့္ကာလဳကာဆက္စပခ့ဲ္သည့္ ဆပူလူႁံႚေဆာ္သဘူုန္းဳကီး ဦးဝီရသအူေပၞ  ေဝဖန္ေရးသားမႁကုိ 

Facebook တၾင္တင္ခ့ဲသည့္ဟေူသာ စၾပ္စၾဲခဵက္ဴ ဖင့္ အာဏာပိငုမ္ဵားမႀ Myanmar Now အယ္ဒီတာခဵႂပ ္ ေဆၾဝငး္ကုိ ဖမ္းဆီး 

ခ့ဲပၝသည္။ အမနု္းတရားေဟာေဴပာမႁမႀကာကၾယ္ရန္ဥပေဒဴပႂေရးကုိ အစိးုရမႀထည့္သၾင္းစဥး္စားေနသဴဖင့္  တိုး၍ကန္ႚသတ္ 

လာေသာ ဴငိမး္ခဵမး္စၾာေဟာေဴပာမႁႎႀင့္ ဴငိမး္ခဵမး္စၾာသေဘာထားကၾဲလၾဲမႁ  ပိမုိုနည္းပၝးလာႎုိငပ္ၝသည္။ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ ္ 

စက္တင္ဘာလတၾင္ လႛူအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵားမ ႀ ႎုိငင္ံတကာအဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္  ကိုက္ညီဴခင္းမရ ႀိဟု ရႁဴမင္သည့္ 

အမနု္းတရားေဟာေဴပာမႁဆန္ႚကဵင္ေရး  ဥပေဒမူဳကမ္းတရပ္ကုိ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သာသနာေရးႎႀင ့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနမႀ  

လၿတ္ေတာ္သုိႚ တငသ္ၾင ္းခဲ့ပၝသည။္ စက္တင္ဘာလတၾင္ တငသ္ၾင္းခ့ဲသည့္ ၄ငး္ဥပေဒမူဳကမ္းတၾင္ ဘာသာတရားအေပၞ  

ဴပစမ္ႀား ဴခင္း သိႚုမဟုတ္ ႎုိငင္ံေရးေဟာေဴပာမႁတိုႚအေပၞ ကန္ႚသတ္     မဵား မပၝေတာ့ေသာ္လညး္ စိစစ္ေရးအေပၞ  

အေလးထားခ့ဲဴပီး ေဝဖန္မႁႎႀင ့္ သေဘာထားကၾဲလၾဲမႁအေပၞ  အစိးုရမႀ ဆက္လက္ဖိႎႀိပ္ခၾင့္ဴ ပ ႂသည့္ နည္းဴဖင့္ အမနု္းတရား 

ေဟာေဴပာပၾဲကုိ ကဵယ္ဴပန္ႚစၾာ အဓိပၯၝယသ္တ္မႀတ္ထားပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ဆံးုတၾင္ ၄ငး္ဥပေဒမူဳကမး္ကုိ လၿတ္ေတာ္မႀ 

ကိုင္တၾယေ္နဆဲဴဖစပ္ၝသည။္ ထင္ရႀားသည့္ေရႀႛေနတစဥ္ီးႎႀင့္  NLD အဳကံေပးပုဂၢိ ႂလ္တစ္ဦးဴဖစ္၍  မၾတစ္လင္ဘာသာဝင္ 

http://www.uscirf.gov/reports-briefs/special-reports/right-all-freedom-religion-or-belief-in-asean
http://www.uscirf.gov/reports-briefs/special-reports/right-all-freedom-religion-or-belief-in-asean
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တစ္ဦးဴဖစ္သူ ဦးကုိနီ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင ္ လပု္ဳကံသတ္ဴဖတ္ဴ ခင္းမခံရမီ  ေနာက္ဆံးုေဆာငရ္ၾက္ခ့ဲသည့္ စီမံကိန္း 

မဵားတၾင္ အမနု္းတရားဆန္ႚကဵင္ေရးဥပေဒေရးဆၾဴဲ ခင္း  ပၝဝငခ့ဲ္ပၝသည္။ ႎႀစဆ္ံးုတၾင္ ၄ငး္ကုိသတ္ဴဖတသ္ဟူု အဓိက 

သံသယရႀိသူကုိ ဖမ္းမမိေသးပၝ။    

၂၀၁၇  ခုႎႀစ္တၾင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢမႀ လႛူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ  စံုစမး္စစ္ေဆးရန္ ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားဴပ ႂလုပ္ခ့ဲ 

ေသာ္လည္း ဴမန္မာႎုိင ္ငံအစိးုရမႀ ဴငင္းပယခ့ဲ္ပၝသည္။ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ ကုလသမဂၢ လႚူအခၾင့္အေရး ေကာင္စီမႀ 

သီးဴခားရပတ္ည္ေသာ ႎုိငင္ံတကာအခဵက္အလက္ရႀာေဖၾေရးလုပင္န္းအဖၾဲႚတစရ္ပ္ကုိ  ဖၾဲႚစည္းခ့ဲပၝသည္။ ထိအုဖၾဲႚမႀာ အထးူ 

သဴဖင့္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ရႀိ ႎုိငင္ံတၾင္း လႚူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ  စစ္ေဆးရန္ဴ ဖစသ္ည္။ သိႚုေသာ္ ဤလသူံးုဦးပၝ  

အဖၾဲႚကုိ အစိးုရမႀ ဗီဇာေပးရန္ ဴငင္းဆို ခ့ဲပၝသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတင္ဴပခဵိန္ အဴပီးတၾင္ ၄ငး္အဖၾဲႚသည္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎႀင့္ 

မေလးရႀားႎုိငင္ံမဵားသိႚု  အခဵက္အလက္မဵား ရယရူန္သၾားေရာက္ခ့ဲဴပီး  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ မတ္လႎႀင့္ စက္တင္ဘာလတိႚုတၾင္ 

ယာယီအစီရင္ခံစာႎႀင့္ ေနာက္ဆံးုအစီရင္ခံစာတိႚုကုိ     ေမ႖ာ္လင့္ထားပၝသည္။ ဗီဇာဴငငး္ဆို ႁ   ၂၀၁၇  ခုႎႀစ ္ ဇလူိငုလ္ 

ဴမန္မာႎုိငင္ံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လႚူအခၾင့္အေရးအေဴခအေန အထးူကုိယ္စားလႀယ္ ယန္ဟီးလီ မေရာက္မီကေလးတၾင္ 

ဴဖစ္ပၝသည။္ ထိခုရီးမႀာ သမူ၏ေဴခာက္ဳကိမေ္ဴမာက္ သၾားေရာကခ့ဲ္ဴခငး္ဴဖစ္ဴ ပီး  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ သမူစီစဥ္ထားသည့္ခရီးအေပၞ  

အစိးုရမႀ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ဒီဇငဘ္ာလတၾင ္ မပိတပ္င္မီ ေနာက္ဆံးုခရီး ဴဖစ္ႎုိငပ္ၝသည္။  

၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလတၾင္ USCIRF ကုိယ္စားလႀယအ္ဖၾဲႚသည္ အစိးုရအရာရႀိမဵား၊  အရပဖ္က္လမူႁအသိငုး္အဝိုင္း ၊ 

ဘာသာေရးဆိငုရ္ာ ကုိယ္စားလႀယမ္ဵား    ႎႀင့္ ရန္ကုန္၊  မႎၨေလးႎႀင့္ ေနဴပညေ္တာ္ဴမိ ႚႂမဵားတၾင္ ေတၾႛဆံရုန္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသိုႚ 

သၾားေရာက္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ အစီရငခံ္စာတင္ဴပဴပီးခဵိန ္တၾင္ USCIRF ဝန္ထမ္းမဵားသည္ ရိုဟင္ဂဵာ 

မၾတစ္လင္ဒုကၡသည္မဵား၏အေဴခအေန  အခဵက္အလက္ရယရူန္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ရႀိ ဒၝကာဴမိ ႚႂႎႀင ့္ ေကာက္စစ္   သိႚု 

သၾားေရာက္ခ့ဲပၝသည္။  

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အေဴခအေနမဵား 

ရခုိင္ဴ ပည္နယအ္ကဵပအ္တည္း  - ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလငႎ္ႀင့္ အဴခားသမူဵား - ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ဳသဂုတလ္ ၂၅ ရကတ္ၾင္ အာရကန္ 

ရိုဟင္ဂဵာ ကယတ္င္ေရးတပ္ (ARSA) ဟသုိဳကသည့္ ရိုဟင္ဂဵာသပူ ုန္မဵားသည္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင း္ရႀိ  စစ္စခန္း 

တစ္ခုႎႀင့္ ရဲမဵားတာဝန္ကဵရာေနရာအခဵိ ႚႂကုိ တိုက္ခုိကခ့ဲ္ပၝသည္။ ARSA တိုက္ခိကု္မႁေဳကာင့္ လံုဴ ခံႂေရးအရာရႀိ ၁၂ ဦး 

ေသဆံုးခ့ဲဴပီး သပူုန္မဵားဘက္မႀ ဒၝဇငအ္ခဵိ ႚႂေသဆံုး ခ့ဲဴပီး  ၄ငး္တိုက္ခုိက္မႁမဵားကုိ ႎုိငင္ံတကာအသိငု ္းအဝိငုး္မႀ ဴပစတ္ငရ္ႁတ္ခဵ  

ခ့ဲဴပီး ဴမန္မာအစိးုရမႀ ၄ငး္အဖၾဲႚအား အဳကမး္ဖက္အဖၾဲႚအစည္းဟု အမည္တပ္ခ့ဲပၝသည္။ ကဵႃးလၾန္သမူဵားကုိ ဖမ္းဆီးကာ 

အဴပစ္မဲ့ဴပည္သမူဵားႎႀင့္  အဴခားလံ ုဴ ခံႂေရးဝန္ထမ္းမဵားကုိ ထပ္မံအဳကမ္းဖက္မႁမႀ ကာကၾယမ္ည့္အစား ကုိယ္ထကူုိယထ္ 

လံုဴ ခံႂေရးအဖၾဲႚမဵားအဴဖစ္ ေဆာငရ္ၾက္ေနေသာ ေဒသခံဗုဒၭဘာသာဝငမ္ဵား၏ အကူအညီဴဖင့္ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္မႀ ရုိဟင္ဂဵာ 

မၾတစ္လင္မဵားအေပၞ ရကစ္က္ဳကမး္ဳကႂတ္သည့္ ဴဖိႂခၾဲမႁတစ္ရပ္ အလဵငအ္ဴမန္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ခ့ဲပၝသည္။ ၄ငး္တိုႚ၏ 

ခၾဲဴ ခားမႁမရႀိသည့္၊  အခဵိႂးအစားမညီမ႖သည့္ တိုက္ခုိကမ္ႁမဵားေဳကာင့္ ပထမလတၾင္ ရာေပၝငး္မဵားစၾာေသာ ကေလးမဵား 

အပၝအဝင္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတစ္လင္စ ုစေုပၝင္း အနည္းဆံုး ေဴခာက္ေထာင္ခုနစ္ရာ ေသဆံုး ခ့ဲပၝသည္။ ႎႀစ္ကုန္ခဵိန္တၾင ္ ရၾာေပၝင္း 

၃၅၀ ေကဵာ္မ ႀာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဴဖစ္ေစ၊ လံးုဝဴဖစ ္ေစ  မီးရိႁႛခံခ့ဲရပၝသည္။ ထုိတိုက္ခုိက္မႁမဵားေဳကာင့္  မၾတစ္လင္မဵား၊ ဗုဒၭ 

ဘာသာဝငမ္ဵားႎႀင ့္ ဟိႎၬႃမဵားအဴပင္ ဴမိ ၊ႂ  ဒိုင္နက၊္  သက္ႎႀင ့္ မရမဳကီးအပၝအဝင္ အေရအတၾက္မသိသည့္ ဴပည္တၾင္း အိးုအိမ္ 

ဆံးုရႁံးသမူဵား ေပၞေပၝက္ခ့ဲပၝသည္။ ကၸေပၝငး္စံုညႀိႎႁိငး္ေဆာငရ္ၾက္ေရးအဖၾဲႚ၏ အေဴပာအရ  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀစ၍ 

ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလငဒ္ကုၡသည္ အေယာက္ေဴခာက္သိန္းရ ႀစ္ေသာင္းရႀစ္ေထာင္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံသိႚု  ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကပၝ  

သည္။  ဴမန္မာႎုိငင္ံ၏ အစိးုရအစဥ္အဆကမ္ႀ ရိုဟင္ဂဵာမၾတစ္လင္မဵားအေပၞ  မဵိႂးဆက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ညႀဥး္ပန္းႎႀိပ္စက္ဴ ခငး္၊  



ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံဴခင ္း၊ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္ရန္ ဴငင္းပယ္ဴခင္းႎႀင ့္ ၄င္းတိႚု မည္သမူည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာငး္ကို ဴငင္းပယ္ရန္ဳ ကိႂးစားဴခင္းမဵား 

ဴပႂခ့ဲဳကပၝသည္။ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ေဴမာက္ပိငု္းတၾင္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂတုလ္မဵားတၾင ္ ARSA 

တုိက္ခုိက္မႁသည္ အစိးုရ၊ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ အခဵိ ႚႂေသာအရပ္သားမဵားအား အဳကမ္းဖက္မႁတိုက္ဖဵက္ေရးအမည္ခံကာ 

ရိဟုင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားအား အမဵိႂးဴဖႂတ္ရန္ႎႀင့္ ၄င္းတိႚု၏တစ္ခုတည္းေသာ မိခင္ႎိငု္ငံႎႀင့္ ၄င္းတိႚုအမဵားစမုႀ သိခ့ဲသည့္ 

တစ္ခုတည္းေသာႎုိင္ငံမ ႀ အဓမႎၳႀင္ထတု္ရန္ အေဳကာင္းဴပခဵက္တစ္ရပ္ကို လက္ကမး္ေပးလိုက္ခဲ့          ပၝသည္။  

လသူားခဵင္းစာနာမႁအကူအညီေပးပိ ႚုမႁ အားလံးုနီးပၝးကို ဴမန္မာႎုိင္ငံမ ႀ ပိတ္ဆိႚုလိုက္သည့္အခၝ ရိဟုင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားႎႀင့္ 

ရခုိင္ဴ ပည္နယ္တၾင ္ကဵန္ရိႀေနခဲ့ေသာ အဴခားသမူဵားအတၾက္ လသူားခဵင္းစာနာမႁအကဵပ္အတည္းမႀာ ပိမုိဆုိးုရၾားလာခ့ဲပၝ 

သည္။ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ေဴမာက္ပိငု္းသိႚု ႎုိင္ငံတကာ လႚူအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁသမူဵားႎႀင့္ သီးဴခားရပ္တည္သည့္ 

မီဒီယာမဵားမႀ သၾားေရာက္ဴ ခင္းကုလိည္း အစိးုရမႀ တားဆီးပိတ္ပင္ခ့ဲသဴဖင့္ အေဴခအေနမဵားကို သံးုသပ္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ပၝသည္။ 

ဴမန္မာအစိးုရႎႀင့္တပ္မေတာ္တိႚုသည္ တာဝန္ႎႀင့္အမႀားတိႚုမႀ တသမတ္တည္း ေရႀာင ္ရႀား ခ့ဲပၝသည္။ တရားဝင္မဟတု္ 

ေသာ္လည္း လက္ေတၾႚတၾင္ ေခၝင္းေဆာင္ဴ ဖစ္ဴ ပီး ႎုိင္ငံေတာ္အဳကံေပးပဂုၢိ ႂလ္ဴဖစ္သူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစ ုဳကည္မႀ သမူ၏ ၂၀၁၇ 

ခုႎႀစ ္ အမဵားဴပည္သူေရႛႀေမႀာက္ ဤအကဵပ္အတည္းအေပၞ ေဴပာဳကားခ့ဲသည့္ ပထမဦးဆံးုမ ႀတ္ခဵက္မဵားတၾင္ လႚူအခၾင့္အေရး 

ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵခဲ့ေသာ္လည္း ရိဟုင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားထၾက္ေဴပးခဲ့ဴ ခင ္းအေပၞ ေမးခၾန ္းထတု္ခ့ဲပၝသည္။ 

ထိႚုေနာက္ ၄င္းလတၾင္ ကလုသမဂၢလံုဴ ခံႂေရးေကာင္စီသုိႚမိန ္ႚခၾန ္းေဴပာဳကားရာ၌ ဴမန္မာႎုိင ္ငံအမဵိႂးသားေရးဆိုင ္ရာ လံုဴ ခံႂေရး 

အဳကံဴပႂပဂုၢိ ႂလ္မႀ ႎုိင္ငံတကာအသိငု္းအဝိငု္းသည္ အဳကမ္းဖက္ဝၝဒဴဖန္ႚခဵိမႁ၏ အလႀည့္စားခံခ့ဲရေဳကာငး္ေဴပာခ့ဲဴပီး လမူဵိႂးေရး 

သန္ႚစင္မႁေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမူဵိႂးတံးုသတ္ဴဖတ္မႁေသာ္လည္းေကာင္း မရႀိခ ဲေဳကာင္းႎႀင့္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္တၾင္ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ 

သည့္အရာမႀာ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ ဴဖစ္ကာ ဘာသာေရးေဳကာင့္မဟတု္ေဳကာင္း ေဴပာခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ 

ႎုိဝင္ဘာလတၾင္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ရိႀ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားဟု စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားအေပၞ တပ္မေတာ္မႀ စံစုမ္းစစ္ေဆးခဵက္ ထတု္ဴပန္ 

ခ့ဲဴပီး ထိစုံစုမ္းစစ ္ေဆးခဵက္တၾင္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားမေတၾႚေဳကာင္း ေဴပာဳကားကာ မႀားယၾငး္သည့္လပု္ရပ ္အားလံးု 

ကဵႃးလၾန္ခဲ့          ေဳကာင္း မိမိကုိယ္ကိုယ္အဴပစ္ေဴဖခ့ဲပၝသည္။ သိႚုရာတၾင္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကလုသမဂၢ 

လႚူအခၾင့္အေရးေကာင္စီ အထးူအစည္းအေဝးတၾင္ လမူဵိႂးတံးုသတ္ဴဖတ္မႁ အရိပ္အေယာင္ လံးုဝမရႀိဟု တစ္စံတုစ္ဦ းမႀ 

ေဴပာႎုိင္မည္လားဟု မဟာမင္းဳကီး ဇာအိရာအတ္အယ္လ္ဟစူိန ္မႀ ေမးခၾန္း ထတု္ခ့ဲပၝသည္။   

ရိဟုင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားႎိငု္ငံမ့ဲေနဴခင္းေဳကာင့္ အထးူအားနည္းေန၍ လႚူအခၾင ့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင ့္ ဳကံႂေတၾႚ     ပၝသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂတု္လတၾင္- ႎုိင္ငံေတာ္အဳကံေပးပဂုၢိႂလ္၏ရံု းမႀ ဖၾဲႚစည္းခ့ဲကာ ကလုသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး 

ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ -ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ အဳကံေပးေကာ္မရႀငမ္ ႀ အဴခားေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားအဴပင္ ဴမန္မာႎုိင ္ငံ 

အစိးုရသည္ ႎုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလပု္ငန္းစဥ ္တစ္ရပ္ အလဵင္အဴမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႎႀင့္ လက္ေတၾႚတၾင္ ရုိဟင္ဂဵာ 

မၾတ္စလင္မဵား၏ ႎုိင္ငံသားခံယမူႁ ဆံးုရံႁးေစသည့္ အေဴခခံအေဳကာင္းရင ္းဴဖစ္    ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎုိင္ငံသားဥပေဒကို 

သံးုသပ္ရန္ အဳကံဴပႂခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံအစိးုရသည္ အဳကံေပးေကာ္မရႀင္၏ အဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို ဴဖည့္ဆည္းရန္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို တာဝန္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ႎႀစ္ကုန္ခဵိန ္တၾင္ သိသာသည့္တိးုတက္မႁ 

အနည္းငယ္သာ ရရႀိခ့ဲသည္။ ထိႚုအဴပင္ ရိဟုင္ဂဵာမဟတု္သူ မၾတ္စလင္မဵားပင္ ၄င္းတိႚု၏ယံုဳ ကည္ကိးုကၾယ္မႁေဳကာင့္ 

ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ ဳကံႂေတၾႚရပၝသည္။ ဥပမာ ႎုိဝငဘ္ာလတၾင္ USCIRF သၾားေရာက္ခ့ဲစဥ္က မၾတ္စလင္မဵား၏ မႀတ္ပံုတင္ 

ကတ္ဴပားမဵားတၾင္ ၄င္းတိႚုသည္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀဴ ဖစ္ေဳကာငး္ေဖာ္ဴ ပခၾင့္မရႀိဘဲ အိႎၬိယ သိႚုမဟတု္ ပၝကစၤတန္ကဲ့သိႚု အဴခား 

ႎုိင္ငံတစ္ခု  ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပရမည္ဴဖစ္ဴ ပီ း ထိသုိႚုေဖာ္ဴပဴခင ္းေဳကာင့္ ဘဏ္မႀေခဵးေငၾ ရယရူန္၊ အိမ္ခန္းငႀားရန္ သိႚုမဟတု္ 

အစိးုရဝန္ထမ္းအလပု္ရရန္ ခက္ခဲေဳကာင္း ဳကားသိခ့ဲရပၝသည္။  
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၂၀၁၈ ခုႎႀစ ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ရႀိ ရုိဟင္ဂဵာဒကုၡသည္စခန္းမဵားသိုႚ  USCIRF မႀ သၾားေရာက္ခ့ဲစဥက္ ရုိဟင္ဂဵာ 

မၾတစ္လင္မဵား ဴမန္မာႎုိင္  မႀ ထၾက္ေဴပး ဴခင္းမဴပႂမီ  ၄ငး္တိုႚ၏ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ တပမ္ေတာ္ႎႀင့္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ရႀိ 

အစိးုရမဟုတ္သည့္ ဳသဇာရႀိသူမဵားမႀ နည္းအမဵိႂးမဵိႂး ဴဖင့္ ကန္ႚသတခ့ဲ္ေဳကာင္း၊  ဥပမာ အာဏာပိုင္မဵားသည္ ရာမဒန္ႎႀင ့္ 

အစေ္နႚပ ၾဲမဵားတၾင္ ေႎႀာင့္ယႀက္ေလ့ရႀိေဳကာငး္၊  မဒရပ္စာေကဵာငး္မဵားႎႀင့္  ဗလီမဵားကုိ ေသာ့ခတ္ကာ မီးရႁိႛခ့ဲေဳကာငး္၊  ရိုဟင္ဂဵာ 

မၾတစ္လင္ကေလးမဵား မဒရပ္စာေကဵာငး္မဵား  တက္ေရာက္ဴ ခင္းႎႀင့္ အီမမမ္ဵား သင္တန္းတက္ေရာက္ဴခင္း    တားဆီးခဲ့ 

ေဳကာင္း၊  ကိုရန္ကဵမ္းမဵားကုိ မေလးမစားဴပ ႂလုပ္ခ့ဲေဳကာငး္၊  မၾတစ္လင္ရိုးရာအတိငုး္ ဴမႂပ္ႎႀံသဴဂႆ  ိႂလ္ဴ ခငး္ကုိ တားဴမစ္ခ့ဲေဳကာင္း 

ႎႀင့္ အီမမမ္ဵားကုိ ဖမ္းဆီးညႀဥး္ဆ၍ဲသတ္ဴဖစ္ရန္ ပစမ္ႀတ္ထားခ့ဲေဳကာင္းလည္း သိရႀိခ့ဲပၝသည္။  

မၾတ္စလငမ္ဵားအေပၞ လမူဵိႂးဳကီးဝၝဒသေဘာထားႎႀင့္ ခၾဴဲ ခားဆက္ဆံဴခငး္မဵား - ဗုဒၭဘာသာဝငအ္ခဵိ ႛႂအဳကား  ရႀိေနသည့္ 

အစၾန္းေရာက္ အမဵိႂးသားေရးစိတဓ္ာတ္သည္ ဴမန္မာႎုိငင္ံရႀိ  မၾတစ္လင္မဵားအေပၞ  မုန္းတီးမႁကုိ ဆက္လက္တၾန္းအားေပးေန 

ပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာေခၝငး္ေဆာငအ္ခဵိ ႚႂသည္ လမူဵိႂးဳကီးစိတ္ဓာတ္ႎႀင့္ လမူဵိႂးေရးခၾဴဲ ခားသည့္သေဘာထားမဵား  ဝၝဒဴဖန္ႚခ့ဲဳကဴပီး 

ေဴပာစကားမဵားႎႀင့္လုပရ္ပ္မဵားအတၾက္ ဳသဇာအာဏာေပးထားဴခငး္ကုိ အရပသ္ားဗဒုၭဘာသာဝင္မဵားက  မဵားေသာအားဴဖင့္ 

စိန္ေခၞခ့ဲဴခင္း မရႀိပၝ။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိဘုာလတၾင္ ထင္ရႀားသည့္ အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ  သီတဂူ 

ဆရာေတာသ္ည္ ကရင္ဴပည္နယ္ရႀိ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္အား  လႁံႚေဆာ္သည့္တရားေဟာဳကားခ့ဲဴပီး  ထိတုရားတၾင္ ရခုိင္ 

ဴပည္နယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမ ၾတစ္လငမ္ဵားကိ ု ပစမ္ႀတ္ထားသည့္ ခၾဴဲ ခား           သည့္ လႚူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား၊ 

အခဵိႂးအစားမညီမ႖ေသာ လႚူအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား၏      ၝ ႁကို ေမႀးမႀိန္ပဵက္ဴပယ္သၾားေစရန္ႎႀင့္ အေဳကာငး္ဴပ  

ခဵက္ေပးရန္ ပံုဴ ပင္    တစ္ခုအသံုးဴပ ႂခ့ဲပၝသည။္ ထိသုိႚုဴဖစပ္ဵက္ဴပီး အပတ္အနညး္ငယ္အဳကာတၾင္ USCIRF ႎႀင့္ 

ေတၾႚ ခ့ဲသည့္ အစိးုရႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာအာဏာပိုငမ္ဵားက  ထိတုရားကုိ     ကာကၾယ္ေဴပာဆို ခ့ဲဳကပၝသည္။ 

၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ ရန္ကုန္ဴ မိ ႚႂ ၊ သာေကတဴမိ ႚႂနယရ္ႀိိ ေဒသခံအရာရႀိမဵားက  အမဵိႂးသားေရးစိတဓ္ာတ္ ဴပင္းထန္ေသာ 

ဗုဒၭဘာသာဝင္လအူပု ္ဳကီး၏ဖိအားေပးမႁေဳကာင့္  အစၤလမ္ဘာသာဝငေ္ကဵာငး္  ႎႀစ္ေကဵာင္းပိတ္ခ့ဲပၝသည္။ ၄ငး္ေနာက္ 

ႎႀစပ္တမ္ဴပည့္မီ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒ  ဗုဒၭဘာသာဝငမ္ဵားက  လေူနရပ္ကၾက္တစ္ခ တၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵား  ေနေနသဴဖင့္ 

ရဲမဵားကုိ ရႀာေဖၾေစခ့ဲပၝသည္။ ရဲမဵားမႀ ရိုဟင္ဂဵာဴဖစ္ေစ၊  အဴခားဴဖစ္ေစ၊  တရားမဝင္ေနထိငုသ္ူ တစ္ဦးမ႖  မေတၾႚသည့္အခၝ  

အမဵိႂးသားေရးဝၝဒ  ဗုဒၭဘာသာဝငလ္အူပု္ဳကီးသည္ ရန္လိုလာသဴဖင့္ေပၞေပၝကခ့ဲ္ေသာ ဗုဒၭဘာသာဝငမ္ဵားႎႀင့္  မၾတစ္လင္ 

အဳကား အဳကမး္ဖက္မႁေဳကာင့္ လႎူႀစ္ဦးဒဏ္ရာရခ့ဲပၝသည္။  အမဵိႂးသားေရးဝၝဒ  ဗုဒၭဘာသာဝငအ္ခဵိ ႚႂကုိ မၾတစ္လင္မဵား 

အေပၞ  အဳကမး္ဖက္ရနလ္ံႁေဆာ္သည့္ ၄ငး္တိုႚ၏အခန္းကၸေဳကာင့္     ထိန္းသိမး္ခ့ဲပၝသည။္ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ 

မၾတစ္လင္အမဵိႂးသားသံးုဦ း  သာေကတဴမိ ႚႂနယ္ရႀိ ပိတထ္ားေသာ အစၤလမ္ေကဵာင္းတစ္ေကဵာင ္းဴပငပ္တၾင္ ရာမဒန္ဝတ္ဴပႂပၾဲ 

ဦးေဆာင္ဴ ပီးေနာက္ အမဵားဴပညသ္ူေရႀႛ ဝတ္ဴပႂေရးအတၾက္ ခၾင့္ဴပ ႂခဵကရ္ယရူန္ ပဵက္ကၾက္သည့္အတၾက္ ရဲမဵားမႀ 

တရားစၾဲဆိ ခ့ဲုပၝသည။္ ဤအစီရင္ခံစာကာလအဆံုးတၾင ္ ထိေုကဵာင္းႎႀစ္ေကဵာင္းစလံုး ပိတထ္ားဆဲဴဖစ္ပၝသည္။   

မည္သိ ုႚပင္ဆိုေစကာမူ တစ္ႎႀစ္တာပတ္လံ ုး အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းထနသ္မူဵားအေပၞ  အစိးုရႎႀင့္ 

လမူႁေရးဆိ ုင္ရာတၾန္ လႀန္မႁ နမနူာမဵား ရႀိခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင ္ ႎုိငင္ံ၏ဗဒုၭဘာသာဘနု္းေတာ္ဳကီးမဵားကုိ စီမံ 

ခန္ႚခၾဲသည့္ ဘနု္းေတာ္ဳကီးမဵားဦးေဆာင္   တရားဝငအ္သင္းဴဖစသ္ည့္ ႎုိငင္ံေတာ္သံဃာမဟာနာယက  သိႛုမဟုတ္ 

မဟနမႀ ဦးဝီရသူ၏ အမဵားဴပညသ္ူေရႀႛ တရားမဵားႎႀင့္ ေဟာေဴပာမႁမဵားကုိ တစ္ႎႀစ္ပိတပ္င္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ေမလတၾင ္ 

မဘသဟုသိဳကသည့္ အမဵိႂးသားစိတဓ္ာတ္ဴပငး္ထန္သမူဵားအဖၾဲႚကုိ   ဘ အမည္အသံုးဴပႂဴခင္းမႀရပ္စရဲန္ႎႀင့္  ဆိငုး္ဘုတမ္ဵား၊ 

ပိစုတာမဵား ဴဖႂတ္ခဵရန္ မဟနမႀ အမိန္ႚေပးခ့ဲပၝသည္။ မဟနမႀ ၂၀၁၆ ခုႎႀစတ္ၾင္ မဘသကုိ မည္သည့္အခၝကမ႖  ေထာက္ခံမႁ 

မရႀိေဳကာငး္ ေဳကညာခ့ဲပၝသည္။ သိႚုရာတၾင ္ မဘသမႀာ ဗုဒၭဓမပၳရဟိတေဖာင္ေဒးရႀင္း   ေအာက္မႀေန၍ လပုင္န္းမဵား 

ေဆာငရ္ၾက္ေနဆဲဴဖစ္ဴ ပီး ၄ငး္ကုိေထာက္ခံသအူခဵိ ႚႂက ႎုိငင္ံေရးပၝတီတစ္ရပ္ဖၾဲႚစည္းရန္  ဳကိႂးပမ္း ခ့ဲပၝသည္။ အစၾန္းေရာက္ 
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အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းဳကီးမဵားႎႀင့္ေထာက္ခံသမူဵားက  အစိးုရအား ဗုဒၭဘာသာကုိ ထိခုိက္သညဟ္စုၾပစ္ၾဲရန္ 

ရန္ကုန္ႎႀင့္မႎၨေလးတိႚုတၾင္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဳသဂုတလ္က ဆန္ႚကဵင္ဆႎၬဴပပ ၾဲမဵား  စီစဥခ္ဲ့သည့္အခၝ  ေဒသႎႀစ ္ခုလံုးရႀိ အာဏာပိငု္ 

မဵားက ဳကားဴဖတ္ဝ       ခဲ့ပၝသည္။ ထိႚုအဴပင္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစတ္ၾင ္ စိုးရိမ္ေသာ အရပသ္ားဗဒုၭဘာသာဝင္မဵားက  ဦးဝီရသူ 

ကဲ့သိုႚ အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီမဵား၏ စကားမဵားႎႀင့္လပုရ္ပမ္ဵားကုိတန္ဴပန္ရန္  စည္းရံုးမႁတစရ္ပ္ဴဖစသ္ည့္ အဓမဝၳၝဒီ 

ဆန္ႚကဵင္ေရးေကာမ္တီကုိ ဖၾဲႚစည္းခ့ဲပၝသည္။ ဘာသာေရးေခၝငး္ေဆာငမ္ဵား၊ လငူယမ္ဵားႎႀင့္ အဴခားသကဆ္ိငု္သမူဵားက 

လည္း ဘာသာေပၝင္းစံု ပးူေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရးႎႀင့္ ပဋိပကၡတားဆီးေရးအေဳကာငး္  ေဆၾးေႎၾးရန္ ဆက္လက္စရုံုး ခ့ဲဳကသည္။ 

သိႚုရာတၾင္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလတၾင္ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းဳကီးမဵားႎႀင့္  သီလရင္မဵားကုိ ဘာသာေပၝငး္စံု စုရံုးဝတ္ဴပ ႂ ပၾဲမဵားႎႀင့္ 

ေဴပာဆိမုႁမဵားတၾင္ ပၝဝင္ဴ ခငး္ကုိ ခၾင့္မ ဴပႂသည့္ အမိန္ႚဴပန္တမ္း    မဟနမႀ ထတု္ဴပနသ္ည့္အခၝ  ၄ငး္အရႀိန္အဟတု္ ေလဵာ့ပၝး 

သၾားပၝသည္။ ထိသုိႚုတားဴမစရ္ဴခငး္မႀာ စုရံုးပၾဲတစ္ရပ ္အဴပီးတၾင္ ဘနု္းေတာ္ဳကီးမဵားမ ႀာ ဳကမ္းဴပင္ေပၞတၾင္ထိုင္ဴ ပီ း  

အဴခားသမူဵားက ကုလားထိငု ္မဵားတၾင္ထိုင္သဴဖင့္  ကဵင့္ဝတ္ဆိငုရ္ာစိးုရိမမ္ႁမဵားေဳကာင့္ ဴဖစ္သည္။    

ခရစ္ယာန္လနူည္းစုမဵားအေပၞပစ္မႀတထ္ားသည့္ညႀဥး္ပန္းႎႀိပ ္စက္မႁမဵား -  တပမ္ေတာ္အုပ္ခဵႂပ္မႁအေမၾအနႀစ္သည္ 

ခရစ္ယာန္မဵား၏ ေနႚစဥ္ဘဝကုိ ေဴမာက္မဵားစ ၾာေသာ ခၾဴဲ ခားဆက္ဆံနည္းမဵားဴဖင့္ ထိခုိက္ေနဆဲဴဖစ္သည္။ ဆယ္စုႎႀစ္ေပၝငး္ 

မဵားစၾာ မတရားသေဘာဴဖင့္ ဆက္ဆံဴခငး္ ဴဖစ္ေပၞေနခ့ဲပၝသည္။ ဥပမာ ေဒသႎၨရအဆင့္တၾင္ တပမ္ေတာ္၏ ဗဵႃရိုကေရစီ 

မဵားက ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းမဵားအေပၞ  ေဴမယာကန္ႚသတ္မႁမဵား ဴပႂလပု ္ကာ ဝတ္ဴပႂေကဵာင ္းတည္ေဆာက္ဴ ခင္းႎႀင့္  လက္ဝၝးကပ္ 

တိုင္ေထာင္ဴ ခငး္မဵားအေပၞ  ခၾင့္ဴပ ႂခဵက္မဵားဴငငး္ဆိပုၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္တၾင္ ခရစ္ယာန္မဵားကုိ မိမိတိုႚအိမ ္တၾင္ ဝတ္ဴပႂခၾင့္ 

ေပးေလ့မရႀိေဳကာငး္ USCIRF မႀ ရရႀိသည့္ အဴခားအစီရင္ခံခဵက္မဵားကုိ ကရင္ခရစ္ယာန္မဵားမႀ အတည္ဴပႂခ့ဲဳကပၝသည္။ 

ဴမန္မာဴပညတ္ၾင္ ကာလဳကာဴမင့္စၾာ တပမ္ေတာ္ႎႀင့္တိငုး္ရင္းသားမဵားအဳကားပဋိပကၡမဵားေဳကာင့္  ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ 

ဴဖစ္ေစ၊  အဴခားဘာသာေရးလနူည္းစုမဵားအေပၞဴဖစ္ေစ  ဴပႂလပု္ခ့ဲဴပီး ဴပႂလပုေ္နဆဲ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားသည္ ဘာသာေရး 

လၾတ္လပမ္ႁႎႀင့္ တိုက္ရိကု္သက္ဆိငု ္ဴ ခငး္ရႀိမရႀိ ခၾဲဴ ခားရန္ခက္ခဲပၝသည္။ ဴမန္မာ့တပမ္ေတာ္သည္ ဆယ္စႎုႀစ ္မဵားစၾာဳကာ 

ဴပစဒ္ဏ္ခံရမႁလံ းုဝနီးပၝးကငး္မ ဲ့ဴပီး  လႚူအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လသူားခဵင္းစာနာမႁဥပေဒကုိ ခဵိႂးေဖာက္ေလ့ရႀိကာ တိုင္းရငး္သား 

လနူညး္စုမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလူနညး္စုမဵားကုိ ပစမ္ႀတ္ထားခ့ဲေဳကာငး္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ႎုိငင္ံတကာ လၾတ္ဴငိမ း္ 

ခဵမး္သာခၾင့္အဖၾဲႚမႀ အစီရငခံ္ခဲ့ပၝသည္။ သိႚုရာတၾင္ ဤသိုႚရႁတ္ေထၾး၍  မသိမသာကၾဴဲပားသည့္အခဵက္သည္ တပမ္ေတာ္မႀ 

ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵားအေပၞ အဳကမး္ဖက္တိုက္ခုိက္၍  အဓမၳေရၿႛေဴပာငး္ေစဴခငး္၊ ခရစ္ယာန္သခဵႆႂ  ိငး္မဵားအား ဖဵက္ဆီးဴခင္း 

တိုႚ၏ အလၾန္ဳ ကီးေလး၍  တစ္ခၝတစ္ရံလေူသဆံးုေစသည့္ သက္ေရာက္မႁမဵားကုိ နည္းပၝးသၾားေစဴခငး္မရႀိပၝ။   

၂၀၁၁  ခုႎႀစ္ အပစ္အခတ္ရပစ္ဲေရးစာခဵႂပ္ပဵက္ဴပားသၾားဴပီးေဴခာက္ႎႀစ္ေကဵာ္အဳကာ  ဴမန္မာ့တပမ္ေတာ္ႎႀင့္              

                    အဳကား တိုက္ပၾဲမဵားေဳကာင့္ အဓိကအားဴဖင ့္ ခရစ္ယာန္မဵားရ ႀိေသာ ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဴပည္သမူဵား 

ႎႀင့္ အိုိးအိမပ္ိငု ္ဆိုင္မႁမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁမဵားဴဖစ္ခ့ဲပၝသည္။  ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမး္ဴပည္ေဴမာက္ပိုင း္စခန္းမဵားတၾင္  

ဴပည္တၾင္းအို းအိမ္ဆံ ုးရံႁးသူ တစ္သိန္းေကဵာ္ရႀိေနဴပီး အခဵိ ႚႂမႀာ အဳကိမေ္ပၝငး္မဵားစၾာ အိးုအိမ ္ဆံုးရံႁး ခ့ဲဳကသည္။ ကာလရႀည္ 

ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ပဋိပကၡမဵားသည္ ဘာသာေရးသေဘာသဘာဝ  မရႀိေသာလ္ည္း ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ အဴခားဘာသာေရး 

အသိုင္းအဝိုင္းမဵားကုိ မဵားစၾာထိခိုက္ခ့ဲဴပီး လသူားခဵငး္စာနာမႁ အေထာက္အပံ့ကုိ တပမ္ေတာ္မႀ ပိတပ္င္ထားမႁမဵားေဳကာင့္ 

အရပသ္ားမဵား အစာ၊  အိ ုအိမ၊္  ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁႎႀင့္ အဴခားအေဴခခံလိုအပခ္ဵက္မဵားကုိ ကာလရႀည္ဳကာစၾာ 

မရယႎုိူင္ေအာင္ ကန္ႚသတခ္ဲ့ပၝသည္။ ကခဵင္ႎႀစ္ဴ ခငး္အသငး္ခဵႂပ္ႎႀင့္အဴခားေသာအဖၾဲႚအစည္းမဵားကဲ့သိုႚ  ဘာသာေရး 

အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ အိးုအိမဆ္ံ းုရံႁးသမူဵားကုိ ဆက္လက္ကူညီေနပၝသည္။ ထိႚုအဴပင္ အာဏာပိ ုငမ္ဵားမ ႀ ခရစ္ယာန္ႎႀင့္ 

                                  မဵားႎႀင့္ ဆက္စပ္ေနသူ သိႚုမဟုတ္ အတလူုပက္ိုင္ေနသဟူယုူဆသည့္ အဴခားသူ 

မဵားကုိလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမး္ဴခင္း သိႚုမဟုတ္ အဴခားနည္းဴဖင့္ပစ ္မႀတ္ထားဴခင္းမဵား  ပံမုႀန္ဴ ပႂလပု္ဳကပၝသည။္ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ 
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စက္တင္ဘာလတၾင္ စစ္သားသံးုဦး ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဴပည္တၾင္းအိ ုးအိမ္ဆံ ုးရံႁးသူ သံးုဦးကုိ သတ္ဴဖတ္ခ့ဲေဳကာငး္ 

ဝန္ခံခ့ဲပၝသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ဴပီးဆံုးခဵိန္တၾင္ တပမ္ေတာ္တရားရံုး၌ ၄ငး္တိုႚ၏ကံဳကမာၳမည္သိႚုရႀိသည္ကုိ မသိပၝ။ 

ဴမနမ္ာႎႀင့္ဗာတီကန္ဆက္ဆံေရးႎႀင ့္ ပပုရ္ဟန္းမင္းဳကီး၏ ဴမန္မာႎုိင ္ငံခရီး - ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ ဗာတီကန္ႎႀင့္ ဴမန္မာ 

ႎုိငင္ံတိႚု သံတမန္ဆက္ဆံေရး အဴပည့္အဝတည္ေထာငက္ာ ႎႀစဘ္က္သံအမတမ္ဵားခန္ႚအပ္ရန္ လမး္ေဖာက္ခ့ဲပၝသည္။ 

၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလတၾင္ ပပုရ္ဟနး္မငး္ဖရန္းစစၤ  ဴမန္မာႎိုင္ငံသိႚုသၾားေရာက္ခ့ဲဴပီး  ေလဟာဴပငတ္ရားေဟာပၾဲ ဴပႂလပု္ကာ 

သမတၳဦးထင္ေကဵာ္၊  ႎုိငင္ံေတာ္အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္ႎႀင့္ ႎုိငင္ံဴခားေရးဝန္ဳကီးဴဖစသ္ူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစ ုဳကည္၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္မ ႀႃးဳကီး 

မငး္ေအာင္လႁိင္တိႚုႎႀင့္ ေတၾႚ   ခဲ့ပၝသည္။ ပပုရ္ဟန္းမင ္းဳကီးသည္ ဴမန္ဴ ပည္တၾငရ္ႀိစဥ္ လထူုေရႀႛ၌ အစိးုရမႀအသိမဴပႂသည့္ 

ရိုဟင္ဂဵာဟသူည့္ အေခၞအေဝၞကုိ မသံးုခ့ဲေသာ္လည္း ႎႀစက္ုိယ္ဳကားေဴပာဆိုမႁမဵားတၾင ္ ၄ငး္တိုႚ၏အေဴခအေနအေပၞ  

စိုးရိမ္မႁမဵား   ေဳကာင္း ေဴပာခ့ဲေဳကာင္း၊  ထိမုႀေန၍ခဵက္ခဵင္းသၾားေရာက္ခ့ဲေသာ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎုိငင္ံတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာဒုကၡသည္ 

မဵားႎႀင့္ ေတၾႚခ့ဲဴပီး ၄ငး္အေခၞအေဝၞကုိ သံးုခ့ဲသညဟ္သုိရပၝသည။္ ဗုဒၭဘာသာဝင္အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီမဵားက  ခရစ္ယာန္မဵား 

အေပၞ  လက္တံုႚဴပန္မည္ကုိ စိုးရိမ္သဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိငင္ံ၏ပထမဦးဆံးုေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ဳကီး ခဵားလစ္္ေမာငဘ္ို 

အပၝအဝင္ အခဵိ ႚႂသမူဵားက ပပုရ္ဟနး္မငး္ဖရန္းစစၤအား  ၄ငး္အေခၞအေဝၞမသံးုရန္ အဳကံဴပႂခ့ဲပၝသည္။ ပပုရ္ဟန္းမငး္ဳကီးက 

ထိအုေခၞအေဝၞကုိ ယခင္ကသံုး ခ့ဲပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာဝ္ၝရီလ  ဗာတီကန္ဴမိ ႚႂေတာ္ရႀိ ပရိသတအ္ား 

“ဴမန္မာႎုိင ္ငံက ေမာင္းထုတခံ္ရတဲ့ ရိုဟင္ဂဵာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႎႀစမ္ေတၾအတၾက္ ဆေုတာင္းေပးဳကပၝ။ …. သတူိႚုရဲႚ ရိုးရာ 

မၾတစ္လင္ယံုဳကည္ကိးုကၾယ္မႁေဳကာင့္ပဲ ညႀဥး္ဆဲခံရတယ္။ အသတ္ခံရတယ။္” ဟု ေတာင္းဆိုခ့ဲပၝသည။္ 

ဖမ္းဆီးမႁမဵားႎႀင့္ အကဵဥး္ခဵမႁမဵား -  ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇငဘ္ာလမႀစ၍  ႎုိငင္ံေရးအကဵဥး္သားမဵား  ကညီူေစာင့္ေရႀာကေ္ရးအသငး္  

(ဴမန္မာ) မႀ လက္ရႀိစီရင္ခဵက္ကဵခံေနသမူဵားႎႀင ့္ ေထာငတ္ၾင္းေထာင္ဴ ပင ္ တရားရင္ဆိုငရ္န္ေစာင့္ဆိုင္းေနသမူဵား  အပၝအဝင္ 

ႎုိငင္ံတၾင ္းတၾင္ ႎုိငင္ံေရးအကဵဥ္းသား ၂၃၆ ဦးရႀိသည္ဟု တၾက္ခဵက္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိဘုာလတၾင္ ကခဵင္ 

ႎႀစ္ဴ ခင္းေခၝင္းေဆာင္ႎႀစ္ဦးဴဖစသ္ူ  ဒမ္ေဒၝေနာငလ္တ္ႎႀင့္  လန္ေဂဵာဂမ ္စိငုတ္ိ ုႚအေပၞ ကခဵငလ္ၾတ္ေဴမာက္ေရးတပက္ုိ 

ေထာက္ပံ့ ႁ စၾပ္စၾဲခဵက္ဴ ဖင့္ တရားရံးုမႀ ေထာငဒ္ဏ္ေလးႎႀစႎ္ႀင့္သံုးလ၊  ေထာငဒ္ဏ္ႎႀစ္ႎႀစႎ္ႀင့္သံုးလ  အသီးသီးကဵခံရန္ 

စီရင္ခဵက္ခဵမႀတ္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစတ္ၾင္ မုန္းကုိရႀိ စိန္ဖရန္ စစၤေဇးဗီးယား ကာသိ ုလစ္ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းကုိ တပမ္ေတာ္ 

ေလေဳကာငး္မႀ တိုက္ခုိက္ဴပီးေနာက္ ကခဵင္ႎႀစ္ဴ ခငး္အသင္းခဵႂပ္အဖၾ ႚဲဝငမ္ဵား ဴဖစသ္ူ  ၄ငး္တိုႚႎႀစ္ဦးမႀ ေဒသခံသတင္းစာသမား 

မဵားကုိ ကညီူခ့ဲသည့္အတၾက္ အာဏာပိုင္တိႚုမႀ ၄ငး္တိုႚကုိဖမး္ဆီး ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇  ခုႎႀစ္ ဒီဇငဘ္ာလ ၁၂ ရကေ္နႚတၾင္ 

ရဲမဵားက ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ဝလံုးႎႀင့္ေကဵာ္စိုးဦးတိုႚကုိ ညစာစားရန္ဖိတ္ခ့ဲဴပီးေနာက္ ၄ငး္တိုႚႎႀစဥ္ီ းကုိ တရားမဝင္ 

ရရႀိခ့ဲသည္ဟုစၾပ္စၾဲထားေသာ အခဵက္အလက္မဵားကုိထုတ္ေဴပာရန္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ရႀိသည္ဟု စၾပ္စၾဲ၍ဖမ္းဆီး ခ့ဲပၝသည္။ 

ထိသုတင္းေထာက္မဵားသည္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ ၊ အင္းဒင္ရၾာတၾင ္ ေတၾႚရႀိ ခ့ဲသည့္ လအူမဵားအဴပားဴမႂပ္ႎႀံထားသည့္ေနရာကုိ 

စံုစမး္စစ္ေဆးေနခဲ့သမူဵား  ဴဖစ္ဳကသည္။ အစီရငခံ္စာကာလ  ဴပီးဆံုးဴပီးမဵားမဳကာမီတၾင္ အစိးုရေရႀႚေနမဵားမႀ 

သတင္းေထာက္မဵားကုိ ကုိလုိနီေခတ္ တရားဝငလ္႖ိ ႚႂ၀ႀက္ခဵက္မဵားအက္ဥပေဒအရ  တရားစၾဆဲို ခ့ဲပၝသည္။ အဴပစ္ထငရ္ႀား 

ေတၾႛရႀိပၝက ၄ငး္အမဵိႂးသားႎႀစဥ္ီးသည္ ေထာငဒ္ဏ္ ၁၄ ႎႀစအ္ထိ ကဵခံရႎုိင္ပၝသည္။  

အဴပႂသေဘာေဆာင္သည့္ ဴဖစ္ေပၞမႁတစ္ရပ္    ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၄ ရကေ္နႚတၾင္ အာဏာပိ ုင္မဵားက ဘာသာေပၝင္းစံု 

လႁပ္ရႀားသမူဵားဴဖစ္သူ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႎႀင့္ ပၾင့္ဴဖႃလတ္တိႚုကုိ လၿတ္ေပးခ့ဲပၝသည္။ ၄ငတ္ိုႚႎ ႀစဥ္ီးစလံ ုးသည္ မၾတစ္လင္မဵား 

ဴဖစ္ဳကကာ တစ္ဦးစီသည္ ၄ငး္တိုႚ၏ ဴငိမး္ခဵမး္ေသာ ဘာသာေပၝင္းစံအုလပုႎ္ႀင ့္ဆက္စပ ္၍ အလုပ္ဳကမး္ႎႀင့္ ေထာငဒ္ဏ္ 

ႎႀစႎ္ႀစ ္ဴ ဖင့္ စီရင္ခဵက္ႎႀစ္ခု ကဵခံေနရပၝသည္။ ၄ငး္တိုႚကုိ လၿတ္ေပးသည္အထိ USCIRF သည္ ၄ငး္၏ ဘာသာေရးဆိငုရ္ာ 

ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥး္ကဵခံေနရသမူဵားစီမံခဵက္  ၏အစိတအ္ပိုင္းတစရ္ပ္အဴဖစ္ ေဇာေ္ဇာ္လတႎ္ႀင့္ ပၾင့္ဴဖႃလတတ္ိုႚ 

ႎႀစဥ္ီးစလံ ုးကုိယ္စား ေထာက္ခံေဴပာဆို ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလတၾင္ USCIRF ေကာမ္ရႀင္အဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္ 

http://www.uscirf.gov/uscirfs-religious-prisoners-conscience-project
http://www.uscirf.gov/uscirfs-religious-prisoners-conscience-project
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ဝန္ထမ္းမဵားသည္ တက္ဳကၾလႁပ္ရႀားသူ ႎႀစဥ္ီးစလံ ုးႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေတၾႚဆံု ခ့ဲဴပီး ၄ငး္တိုႚ၏လႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိ  

အာဏာပိုင္မဵားေရာ အစိးုရမဟုတ္ေသာ ဳသဇာရႀိသမူဵားကပၝ  ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁေနဳကေဳကာငး္  သိခ့ဲရပၝသည္။ 

အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာငစ္ု မဝူၝဒ 

၂၀၁၇  ခုႎႀစ္တစ္ေလ႖ာက္လံုးတၾင္ အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စုအစိးုရသည္ ရခုိင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိ ုင္းတၾင ္ ဴဖစ္ခ့ဲေသာ 

တိုက္ခုိက္မႁမဵားကုိ ဳကိမ္ဖန္တလဲ ဴပစတ္ငရ္ႁတခ္ဵ ခ့ဲကာ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားအေပၞ  ဴမန္မာ့တပ္မေတာ၏္ ရကစ္က္ 

ယတု္မာမႁမဵားကုိ ရပ္စရဲန္ေတာင္းဆို ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ဳသဂုတလ္တၾင္ အဳကမး္ဖက္မႁစတင္ဴပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ 

စက္တင္ဘာလ ကုလသမဂၢလံု ဴခံႂေရးေကာင္စီ  အစည္းအေဝးတစရ္ပတ္ၾင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စု 

သံအမတ္ နစ္ကီေဟးလီက ရခုိင္ဴ ပည္နယအ္ကဵပအ္တည္းကုိ “တိုင္းရငး္သားလနူည္းစုတစ္ရပက္ိ ု ႎုိငင္ံမႀသနႚ္စင္ပစ္ရန္ 

ရကစ္က္ဳကမ္းဳကႂတသ္ည့္ စဥဆ္က္မဴပတ္စည္းရံုးေရးတစ္ရပ္” ဟု ရည္ညၿန္း ခ့ဲပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ ထိစုဥ္က 

ႎုိငင္ံဴခားေရးဝန္ဳကီးဴဖစ္သူ ရကစ္္တီလာစင္က ရခုိင္ဴ ပည္နယ္တၾင  ဴဖစ္ေပၞခ့ဲသည့္အရာအတၾက္ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

ေခၝငး္ေဆာငမ္ဵားတၾင္ တာဝန္ရႀိသည္ဟု ခံယူေဳကာင္း ေဴပာခ့ဲပၝသည။္ ရကေ္ပၝငး္မဵားစၾာဳကာဴပီးေနာက္ လက္ရႀိႎႀင ့္ယခင္ 

တပမ္ေတာ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားအတၾက္ ခရီးသၾားခၾင့္မဵားကုိရပ္စ ဲဴ ခင ္းႎႀင ့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာငစ္ုမႀ ဳကီးမႀႃးကဵငး္ပသည့္ 

ပၾဲမဵားသိႚု ဖိတ္ဳကားခဵက္မဵားအား ရုပသ္ိမး္ ဴခငး္တိုႚ ဴပႂလပု ္ခ့ဲဴပီး ညႀဥး္ပန္းႎႀိပစ္က္မႁမဵားတၾင္ပၝဝင္ခ့ဲသည့္ တပမ္ေတာ္ႎႀင့္ 

လံုဴ ခံႂေရးအမႁထမ္းမဵားအတၾက္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာငစ္ု၏ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မဵားကုိ  ဴဖတ္ေတာက္ဴ ခငး္မဵား 

ဴပႂလပု္ခ့ဲပၝသည္။   

ႎုိဝင္ဘာလတၾင္ ထိစုဥက္ဝန္ဳကီးဴဖစ္သူ တီလာစင္သည္ ေနဴပည္ေတာ္သိုႚေရာက္ရႀိကာ ႎုိငင္ံေတာ္အဳကံေပးပဂုၢိႂလ္ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးမငး္ေအာင္လႁိင္တိႚုႎႀင့္  ေတၾႚဆံု ခ့ဲပၝသည္။  ေဒၞေအာငဆ္န္းစ ုဳကည္ႎႀင့္  

ပးူတၾဲစာနယ္ဇင္းေတၾႚဆံုပၾဲ တစ္ရပတ္ၾင ္ ဝန္ဳကီးတီလာစငက္ “လမူဵိႂး၊ ဘာသာ သိႚုမဟုတ္ တိုင္းရငး္သားႎႀင့္ သက္ဆိုင္ဴ ခင္း 

မရႀိဘဲ ပဂုၢိႂလအ္ားလံုး” ၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိေလးစားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။ ဝန္ဳကီး၏ခရီးအဴပီး တစ္ပတ္အဳကာတၾင္ 

ထိစုဥက္ဝန္ဳကီးဴဖစ္သူ တီလာစင္က စာနယ္ဇငး္ေဳကညာခဵက္ တစ္ရပထ္ုတ္ဴပနက္ာ အဴခားအရာမဵားအဴပင္ “ရခုိင္ 

ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင း္ရႀိ အေဴခအေနသည္ ရိုဟင္ဂဵာမဵားအေပၞ  လမူဵိႂးသန္ႚစင ္ေရး  ေဴမာက္သည္မႀာ ရႀင္းပၝသည္” ဟ ု

ဆိခ့ဲုပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇငဘ္ာလ ၂၁ ရကတ္ၾင္ သမတၳေဒၞနယ္ထရမ့္မႀ အပု္ခဵႂပ္ေရးအမိန္ႚ  တစ္ရပ္ လက္မႀတ္ 

ေရးထုိးကာ ဴမန္မာ့တပမ္ေတာ္ အေနာက္တိငုး္စစဌ္ာနခဵႂပ္ေခၝင္းေဆာင္  ဗိုလ္ခဵႂပ ္ဳကီး ေမာင္ေမာငစ္ို းအား  ကမႝာလံးုဆိုငရ္ာ 

မဂန္စ္စကီး လႚူအခၾင့္အေရးတာဝန္ခံမႁအက္ဥပေဒ  (P.L. 114-328) အရ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္တၾင္ တပမ္ေတာ္စစဆ္င္   မဵား 

ႎႀင့္ ေဴမာက္မဵားစၾာေသာ လႚူအခၾင့္အေရးခဵိ ႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ ဳကီးဳကပ္ ႁ      အေရးယခ့ဲူပၝသည။္  

                                                    ၏                                           

                                                   ၏                                      ၝ      

၂၀၁၇                        ဝ  ဘ                                                             

                         ႁ           ၈၇                ၍              ႁ     ဘ     ဒ              

                    ဒ                                        ႁ     ၝဝ   ၝ                         

                                                                  ႁ                                     

             ႁ           ၏            ဒ          ဒ                   ႁ    ၊           ႁ       

 ဝ            ဘ ဝ                      ႁ                               ၏             ဒ           ၝ    

https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/11/275603.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/11/275848.htm
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
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                                                                                               ႁ      

                ၝ                    ၂၀၁၇                ဘ                            

                                          ၝ     

                                                                                       ႁ 

  ၝ ဝ                                                                                          

 ဝ              ၝ                                           ႁ                            ၏         

                                                                                                                   

                            ၍                                                          

                                                                                                             

                                                    ၝ    

                                  ဝ                             ၂၀၁၇        ဒ    ဘ       အထးူစိုးရိမ္ဖ ၾယ္ 

ေကာင္းသည့္ ႎုိငင္                                   ၝ     အထးူစိုးရိမ္ဖၾယ္ေကာင္းသည့္ႎုိငင္        

                ႁ                              ဝ                         22 CFR 126.1 ၌ 

                               ႁ                                                             

                    ဝ                                ႁ                            ၝ      


