
ဴမန္မာ 
 
အဓိကေတၾႛရႀိခဵက္မဵား။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ႎိုင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵားမႀာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ ဥပေဒအရ 
ေပးထားသည့္ အကာအကၾယ္မဵားအား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမၾန္လာေစဴခင္းမရႀိဘဲ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္ 
လူနည္းစုအေပၞ ပစ္မႀတ္ထား၍ မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရးအဳကမ္းဖက္မႁ၊ လႁံႛေဆာ္မႁႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား ေလဵာ့နည္းေရး 
အတၾက္ အနည္းအကဵဥ္းသာ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ရဲမႀ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ဴခင္းမရႀိဘဲ အစုိးရမႀလည္း 
ဘာသာေရး အဳကမ္းဖက္မႁ၏ အေဴခခံအေဳကာင္းရင္းမဵားကို ေဴဖရႀင္းရန္ သိႛုမဟုတ္ တာဝန္ရႀိသူပုဂၢိႂလ္မဵားအား 
အဴပည့္အဝ တာဝန္ယူေစရန္ လံုေလာက္သည့္အဆင့္မဵားလုပ္ကိုင္ခဲ့ဴ ခင္း မရႀိပၝ။ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ ကမန္းမူဆလင္ လူနည္းစု 
မဵားအေပၞ ႎိုင္ငံေတာ္မႀပ့ံပိုးခၾင့္ဴပႂထားသည့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားမႀာ ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနဴပီး 
မဳကာေသးမီက ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ တပ္မေတာ္၏တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ခရစ္ယာန္မဵားမႀာ 
ဳကီးေလးသည့္ မေတာ္မတရားဴပႂမႁမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရပၝသည္။ စနစ္တကဵရႀိဴ ပီး လၾန္ကဲသည့္ ဤဆက္လက္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား 
အေပၞ အေဴခခံကာ ဴမန္မာဴပည္အား ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္ “အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ႎိုင္ငံ” သိႛုမဟုတ္ CPC အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ရန္ 
USCIRF မႀ ဆက္လက္အဳကံဴပႂပၝသည္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနမႀလည္း ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံအား CPC 
အဴဖစ္သတ္မႀတ္ခဲ့ပၝသည္။     
 
ေနာက္ခံ  
 
လၾန္ခဲ့သည့္ႎႀစ္က ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ဘာသာေရး အကဵဥ္းသားမဵားအား လၿတ္ေပးဴခင္း၊ သတင္းမီဒီယာႎႀင့္ အရပ္ဖက္ 
အသိုင္းအဝိုင္းအုပ္စုမဵားအေပၞ လၾတ္လပ္မႁတိုးဴမႀင့္ေပးဴခင္းတိႛုအပၝအဝင္ အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စုေရာ ႎိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကပၝ ဳကိႂဆိုသည့္ေဴခလႀမ္းမဵား ဴမန္မာအစိုးရမႀ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။ သိႛုရာတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံ 
ဥပေဒ အေဴပာင္းအလဲမဵားက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတအဴဖစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ပၝဝင္ရန္ 
တားဴမစ္ခဵက္အား ဖယ္ရႀားဴခင္းေဆာင္ရၾက္ရန္ ပဵက္ကၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားအေပၞ မေတာ္မတရား ဴပႂ 
ကဵင့္သည့္ လူမႁအဖၾဲႛအစည္းမႀလႁပ္ရႀားသူမဵား သိႛုမဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမဵားရႀိ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပၾဲမဵားတၾင္ 
ပၝဝင္ေနသည့္ တပ္မဵားအေပၞ ဴမန္မာအစိုးရမႀ တားဴမစ္ခဵက္မဵား ဴပႂလုပ္ႎိုင္ဴခင္း မရႀိခဲ့ပၝ။ ဴပႂလုပ္ရန္ဆႎၬလည္း မရႀိခဲ့ပၝ။ 
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္ ညႀိႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးမႁမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ေနေသာ္လည္း အဓိပၯၝယ္ရႀိသည့္ 
ရလဒ္မဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ဴ ခင္းမရႀိဘဲ ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ တပ္မေတာ္မႀ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤ 
ဴပႍနာမဵားႎႀင့္အတူ မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရး ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေဳကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ကဵင္းပရန္ 
စီစဥ္ထားသည့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလမ္းေဳကာင္းတၾင္ ေလ႖ာက္လႀမ္းေနမႁႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္းမႁတိုႛအေပၞ လဵင္ဴမန္ေစဴခင္း ရႀိမည္မရႀိမည္မႀာ ေမးခၾန္းထုတ္စရာဴဖစ္ပၝသည္။     
  
ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအား အကာအကၾယ္ေပးရန္ ဥပေဒဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား လိုအပ္ 
ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားမႀာ ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္မႀ ဴငင္းဆိုခံေနရဆဲဴဖစ္ဴ ပီး ရခိုင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းတၾင္ 
ကေလးႎႀစ္ေယာက္အထိသာ ခၾင့္ဴပႂထားသည့္ အဆိုဴပႂခဵက္အသစ္ အပၝအဝင္ ဘာသာေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင့္ မိသားစုဘဝ 
မဵားအေပၞ တင္းဳကပ္သည့္ထိန္းခဵႂပ္မႁမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမဵား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
အဴဖစ္ ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဘာသာေရးဝတ္ဴပႂမႁမဵားကို တပ္မေတာ္မႀ ဆက္လက္ကနႛ္သတ္ေနေဳကာင္းလည္း ဳကားသိ 
ရပၝသည္။ အဓမၳေစခိုင္းမႁ၊ မုဒိမ္းကဵင့္မႁ၊ ဴခိမ္းေဴခာက္မႁ၊ သတ္ဴဖတ္မႁႎႀင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမဵားအား ဖဵက္ဆီးမႁတိႛု 
လုပ္ကိုင္ရန္ အမိန္ႛေပးသည့္ သိႛုမဟုတ္ ပၝဝင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အရာရႀိမဵားမႀာ တာဝန္ယူမႁမႀ ဆက္လက္ကင္းလၾတ္ေနဴပီး 
အခဵိႂ ့မႀာ ေဒသခံႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားပင္ ဴဖစ္ေနသည့္အတၾက္ ဘာသာေရးႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမဵားအတၾက္ 
တရားစီရင္ေရးမႀာ အေရးပၝသည့္ကိစၤတစ္ရပ္အဴဖစ္ ဆက္လက္ရႀိေနပၝသည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပံုႎႀိပ္ထုတ္ေဝမႁမဵားအား 
စိစစ္ဴခင္း၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာမဵားႎႀင္ေရးသားထားသည့့္ သမၳာကဵမ္းစာမဵား၊ ကိုရန္ကဵမ္းမဵား တင္သၾင္းမႁကို တားဴမစ္ဴ ခင္း၊ 
မႀတ္ပံုတင္မထားသည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းမဵား၊ ကဵမ္းစာေကဵာင္းမဵားအားပိတ္ရန္ ဥပေဒအာဏာထားရႀိဴ ခင္းတိႛုကို 
လည္း အစိုးရမႀ ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္ေနပၝသည္။       
 



လၾန္ခဲ့သည့္ႎႀစ္တၾင္ မူဆလင္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေပၞ ညႀိႎႁိင္းထားသည့္ အုပ္စုလိုက္အဳကမ္းဖက္မႁ အရႀိန္အဟုန္ ပိုမို 
ဴမင့္မားလာဴပီး ရခိုင္ဴပည္နယ္ေကဵာ္၍ပင္ ဴပန္ႛပၾားခဲ့ပၝသည္။ လၾန္ခဲ့သည့္ႎႀစ္ႎႀစ္အတၾင္း ဤသိႛုအဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ လူ 
တစ္ေထာင္ေကဵာ္ ေသဆံုးခဲ့ဴပီး အိမ္ေဴခတစ္ေသာင္းေကဵာ္၊ ဗလီေကဵာင္းႎႀင့္ ေကဵာင္းမဵားဖဵက္ဆီးခံရကာ လူႎႀစ္သိန္း 
ငၝးေသာင္းနီးပၝး အိုးအိမ္မဲ့ခဲ့ရပၝသည္။ ထိုသူမဵားတၾင္ အစားအစာႎႀင့္ ေဆးဝၝးအလံုအေလာက္ ရႀိေလ့မရႀိပၝ။ အိမ္ေဴခမဲ့သူမဵား 
အတၾက္စခန္းမဵားတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္ တစ္သိန္းရႀစ္ေသာင္းခန္ႛ ဆက္လက္ေနဳကဴပီး အမဵားအဴပားမႀာ ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ 
မေလးရႀားႎုိင္ငံ သိႛုမဟုတ္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမဵားသိႛု လူကုန္ကူးခံရဴပီး ထိုအရပ္မဵားတၾင္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ အကဵဥ္းခဵမႁ၊ 
မသတီစရာေကာင္းေသာအေဴခအေနမဵားတၾင္ ေနရမႁ၊ ေသဆံုးရမႁတိႛုႎႀင့္ တစ္ဖန္ရင္ဆိုင္ရပၝသည္။          
 
၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁဆိုင္ရာအေဴခအေနမဵား  
 
မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရးအဳကမ္းဖက္မႁ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ မတ္လႎႀင့္ ေနာက္ပိုင္းလအခဵိႂ ့တၾင္ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ကာလအတၾင္း 
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အဆိုးဆံုးေသာ မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရးအဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ေတၾႛဳကံႂခဲ့ရပၝသည္။ မိတၪီလာဴမိႂ ့ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ 
မူဆလင္ လူနည္စုအားဆနႛ္ကဵင္၍ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည့္ အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ လႛူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားမႀာ အဴခားေသာ 
မူဆလင္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားထံ ပဵံ ့ႎႀံႛသၾားပၝသည္။ ေရၿဆိုင္တစ္ဆိုင္တၾင္ စကားမဵားဴပီး ဗုဒၭဘာသာ သံဃာေတာ္တစ္ပၝး 
အား လက္စားေခဵသတ္ဴဖတ္ရာက အဳကမ္းဖက္မႁ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဳကားသိရပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာသံဃာေတာ္အခဵိႂ ့ 
အပၝအဝင္ လက္နက္ကိုင္လူအုပ္မဵားမႀ သံုးရက္ေကဵာ္ဳကာ အိမ္ေဴခ ၁၅၀၀ ေကဵာ္အား မီးရႁိ ့ကာ ဗလီ တစ္ဒၝဇင္ေကဵာ္ႎႀင့္ 
ေကဵာင္းသံုးေကဵာင္း ဖဵက္ဆီးခဲ့ဴ ပီး လူတစ္ရာေကဵာ္ေသဆံုးကာ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ အိုးအိမ္မဲ့ဴ ဖစ္ခဲ့ရပၝသည္။ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ 
ဧဴပီလတၾင္ ဗုဒၭဘာသာလူအုပ္ဳကီးမႀ ရန္ကုန္တိုင္း ဥကၺံဴမိႂ ့ရႀိ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းအေပၞ ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ ဗလီမဵား၊ 
အိမ္မဵား မီးရႁိ ့ဴပီး လူႎႀစ္ဦးသတ္ဴဖတ္ခဲ့ပၝသည္။ အနီးပတ္ဝန္းကဵင္ရၾာမဵားဴဖစ္သည့္ ရတနာကုန္း၊ ပနိပင္၊ ေဴခာက္သဲႎႀင့္ 
သဲကုန္းရၾာမဵားရႀိ အိမ္ေဴခအနည္းဆံုး ၁၀၀ လည္း ဖဵက္ဆီးခဲ့ဳကပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာ သံဃာတစ္ပၝး၏ ဆၾမ္းအုပ္အား 
မူဆလင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးမႀ မေတာ္တဆတိုက္ခဵမိရာမႀ ဥကၺံဴမိႂ ့ အဳကမ္းဖက္ဆူပူမႁ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည္ဟု ဳကားသိရ 
ပၝသည္။ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ေမလ ရႀမ္းဴပည္နယ္ လားရႁိးဴမိႂ ့တၾင္ မူဆလင္အမဵိႂးသားတစ္ဦးမႀ ဗုဒၭဘာသာ အမဵိႂးသမီးတစ္ဦးအား 
သတ္ဴဖတ္ခဲ့ေဳကာင္း စၾပ္စၾဲမႁမဵား ေပၞထၾက္လာဴပီးေနာက္ အဳကမ္းဖက္မႁ ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ လူအုပ္ဳကီးမဵားမႀ မူဆလင္ 
ဆိုင္မဵား၊ အိမ္မဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမဵားအား ႎႀစ္ရက္ေကဵာ္ဳကာ မီးရိႁ ့ဖဵက္ဆီးကာ လုယက္ခဲ့ဳကပၝသည္။ 
ရဲႎႀင့္စစ္တပ္မႀ ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္သည့္အခဵိန္အထိ မူဆလင္ အနည္းဆံုး ၁၄၀၀ မႀာ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းဳကီးေကဵာင္း 
တစ္ေကဵာင္းတၾင္ ခိုလႁံခဲ့ရပၝသည္။    
 
၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ ဗုဒၭဘာသာ အမဵိႂးသမီးတစ္ဦးအား မူဆလင္အမဵိႂးသား သံုးဦးမႀ မုဒိမ္းကဵင့္သည္ဟူေသာ 
ေကာလာဟလေဳကာင့္ စစ္ကိုင္းေဒသ ထန္းကုန္းရၾာမႀ ေဒသခံဗုဒၭဘာသာသံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ရၾာသူရၾာသားမဵားမႀ ဗလီ 
ေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းႎႀင့္ မူဆလင္လုပ္ငန္းတစ္ခုအား မီးရႁိ ့ခဲ့ဳကပၝသည္။ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ သံတၾဲဴမိႂ ့ ရႀိ 
ကမန္းမူဆလင္တိုင္းရင္းသားမဵားအေပၞ တိုက္ခိုက္မႁမဵားေဳကာင့္ အနည္းဆံုးလူေဴခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ဴ ပီး ခနႛ္မႀန္းေဴခ အိမ္ေဴခ 
၁၀၀ ဖဵက္ဆီးခံခဲ့ရပၝသည္။ သမၳတဦးသိန္းစိန္မႀ ၄င္းေဒသသိႛု အလည္အပတ္မသၾားမီ တစ္ရက္အလိုတၾင္ ဤတိုက္ခိုက္မႁ 
မဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ဴ ခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ေမာင္ေတာေဒသ ဒူးခဵီးယားတန္းရၾာ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ လူ 
၄၀ ေကဵာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပၝသည္။ တိုင္းရင္းသားရခိုင္ရၾာသားမဵားမႀ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမႀ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာသူ ရိုဟင္ဂဵာ 
ရႀစ္ဦးအား သတ္ဴဖတ္ခဲ့ရာမႀ ထိုအဳကမ္းဖက္မႁ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဳကားသိရပၝသည္။ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ သတင္းအရင္းအဴမစ္ 
မဵား ေဴပာဳကားခဵက္အရ ရိုဟင္ဂဵာရၾာသားမဵားမႀ လက္စားေခဵသည့္ အေနဴဖင့္ ရဲအရာရႀိတစ္ဦးအား 
သတ္ဴဖတ္ခဲ့သည့္အတၾက္ ရဲႎႀင့္ လူအုပ္ဳကီးတိႛုက ဒူးခဵီးယားတန္းအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ဳကပၝသည္။ 
 
ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနသည့္ အုပ္စုလိုက္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားက ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ေပၞထၾက္လာစ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၞ ဴခိမ္းေဴခာက္လဵက္ရႀိေဳကာင္း ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ သမၳတဦးသိန္းစိန္မႀ သတိေပးလိုက္ပၝသည္။ 
၄င္းႎႀစ္အတၾင္း အစိုးရမႀ မိတၪီလာအဳကမ္းဖက္မႁအတၾက္ ၂၅ ဦးႎႀင့္ ဥကၺံအဳကမ္းဖက္မႁအတၾက္ ၂ ဦးအပၝအဝင္ 
(မူဆလင္ေရာ ဗုဒၭဘာသာပၝ) အမႁကဵႃးလၾန္သူအခဵိႂ ့အား တာဝန္ယူေစခဲ့ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ လၾန္ခဲ့သည့္ႎႀစ္က မူဆလင္ 
ဆနႛ္ကဵင္ေရး အဳကမ္းဖက္မႁတၾင္ ရဲမဵားပၝဝင္ခဲ့ေဳကာင္း ဳကားသိရေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖၾႛဲဝင္မဵားေသာ္၄င္း၊ အဴခားလံုဴခံႂေရး 



တပ္ဖၾဲႛဝင္မဵားေသာ္၄င္း တာဝန္ယူရဴခင္းမရႀိပၝ။ ဗုဒၭဘာသာသံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ “၉၆၉” ေခၝင္းေဆာင္မဵား အပၝအဝင္ 
မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရးလံႁ ့ေဆာ္ခဲ့သူမဵားသည္လည္း တာဝန္ယူရဴခင္း မရႀိပၝ။     
    
ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္လူနည္းစု၏ဒုကၡ။ ။ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ မူဆလင္မဵားႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာ လူနည္းစုတိုႛမႀာ ဥပေဒ၊ 
စီးပၾားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရးႎႀင့္ လူမႁေရးတိႛုဆိုင္ရာ ကနႛ္သတ္မႁမဵားႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားအား အဴပင္းထန္ဆံုး 
အသၾင္ဴဖင့္ ဆက္လက္ေတၾႛဳ ကံႂေနရပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာမဵားအား အစိုးရမႀ ႎိုင္ငံသားခံယူခၾင့္ ဴငင္းပယ္ထားပၝသည္။ ႎိုင္ငံသား 
မဟုတ္ပၝက ရိုဟင္ဂဵာမဵားမႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေကဵာင္းမဵားတၾင္ အထက္တန္းပညာ သင္ယူပိုင္ခၾင့္မရႀိပၝ။ (အစိုးရထံမႀ အကဵိႂး 
ခံစားခၾင့္မဵားရယူရန္ မရႀိမဴဖစ္လိုအပ္သည့္) အစိုးရမႀတ္ပံုတင္မဵား ထုတ္ယူ၍ မရပၝ။ ထိုႛအဴပင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ၊ 
လၾတ္လပ္စၾာ အသင္းဖၾဲႛမႁ၊ လၾတ္လပ္စၾာ လႁပ္ရႀားသၾားလာမႁတိုႛအေပၞ ကနႛ္သတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရပၝသည္။ အခဵိႂ ့ေဒသ 
မဵားတၾင္ မူဆလင္မဵားအား မူဆလင္ အဓိကအားလပ္ရက္မဵားတၾင္သာ ဝတ္ဴပႂရန္ႎႀင့္ ဘာသာေရးသင္တန္းတက္ရန္ 
စုရံုးခၾင့္ ေပးထားပၝသည္။ မဳကာေသးမီက အစိုးရမႀ ဗလီမဵား၊ ဘာသာေရးဗဟုိဌာနမဵားႎႀင့္ ေကဵာင္းမဵား ဖဵက္ဆီးရန္ အမိန္ႛ 
ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကုလသမဂၢ လူအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္မႀ ကုသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး 
ေကာင္စီအား ၄င္း၏ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ အစီရင္ခံစာတၾင္ မူဆလင္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအေပၞ စနစ္တကဵ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား 
အႎံႀႛအဴပား ေတၾႛရေဳကာင္း ထပ္မံအစီရင္ခံခဲ့ပၝသည္။   
 
လၾန္ခဲ့သည့္ႎႀစ္က ခိုလႁံခၾင့္ေတာင္းခံသူမဵားအား ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎႀင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံတိုႛမႀ လက္မခံခဲ့ပၝ။  ထိုႛအဴပင္ ထိုင္းတပ္မေတာ္ 
အင္အားစုမဵားမႀ ပင္လယ္အတၾင္းသိႛု အဓမၳဴပန္လည္တၾန္းပိႛုခဲ့ဳကပၝသည္။ တတိယႎိုင္ငံမဵားတၾင္ ခိုလႁံခၾင့္ရႀာရန္ ဳကိႂးပမ္းရင္း 
အေရအတၾက္မသိေသာ လူေပၝင္းမဵားစၾာ ေသဆံုးခဲ့ပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္ သံုးသိန္းခန္ႛမႀာ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္၊ ထိုင္းႎႀင့္ 
အဴခားေသာ အေရႀႛေတာင္အာရႀႎိုင္ငံမဵားတၾင္ ဒုကၡသည္မဵားအဴဖစ္ ဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးလႀေသာအေဴခအေနမဵားတၾင္ 
ေနဳကေလ့ရႀိဴ ပီး ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ လူကုန္ကူးမႁ၊ အဴခားေသာအခက္အခဲမဵားတိႛုႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ဳကရပၝသည္။     
 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ခရစ္ယာန္မဵားအား ပစ္မႀတ္ထား၍ မေတာ္တရားဴပႂကဵင့္မႁမဵား။ ။ ခရစ္ယာန္လူနည္းစု အမဵားအဴပား 
ေနထိုင္သည့္ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္းေဒသမဵားတၾင္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀ စတင္ကာ 
တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးအသစ္မဵား ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ ပဋိပကၡမဵား 
ေဳကာင့္ ခန္ႛမႀန္းေဴခ အရပ္သားတစ္သိန္းမႀာ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္မဲ့ဴ ဖစ္ခဲ့ဴ ပီး ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႁမဵားရႀိေနသည့္ 
ဳကားမႀပင္ တိုက္ပၾဲမဵားႎႀင့္ အရပ္သားမဵားအေပၞမေတာ္မတရားဴပႂကဵင့္မႁမဵား တစ္ႎႀစ္ပတ္လံုး ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ပၝသည္။    
ဴမန္မာႎိုင္ငံ လႛူအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္၏ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ အစီရင္ခံစာတၾင္ ကခဵင္ေဒသမဵား 
တၾင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနေဳကာင္း အေထာက္အထား ပၝရႀိဴ ပီး ထိုအေထာက္ 
အထားမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမဵားမႀ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမဵားအား ပစ္မႀတ္ထားေဳကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မဵားအား အဓမၳေစခိုင္းေဳကာင္း၊ ဝတ္ဴပႂရန္အေဆာက္အဦမဵား ေဆာက္လုပ္ေရးတၾင္ ကနႛ္သတ္ခဵက္မဵား 
ထားေဳကာင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမဵားႎႀင့္ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းမဵားအား ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
ပၾဲလမ္းသဘင္အခဵိႂ ့အား တားဴမစ္ဴခင္း စသည္တိႛု ပၝဝင္ပၝသည္။   
 
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ မူဝၝဒအတၾက္ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား  
 
အဴခားေနရာမဵားတၾင္ တိုးတက္မႁရႀိေနေသာ္လည္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လၾတ္လပ္မႁ၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
လႛူအခၾင့္အေရးမဵား စသည္တိုႛႎႀင္ပ့တ္သက္၍ ဳကီးေလးသည့္ဴပႍနာမဵား ကဵန္ရႀိေနဆဲဴဖစ္ပၝသည္။ ထိႛုေဳကာင့္ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ထားရႀိသည့္ စီးပၾားေရးပိတ္ပင္မႁမဵားႎႀင့္ အဴခားပိတ္ပင္မႁမဵားအား ဖယ္ရႀားရန္ အခဵိန္မကဵေသးပၝ။ 
ဒီမိုကေရစီကဵ အုပ္ခဵႂပ္မႁသိႛု အဴပည့္အဝ ကူးေဴပာင္းေရး၊ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေရးႎႀင့္ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႁ တည္ေဆာက္ေရးတိုႛအတၾက္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၏ ဦးေဆာင္မႁမႀာ မရႀိမဴဖစ္ 
လိုအပ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ CPC အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခဵက္အား ဆက္လက္ထားရႀိရန္ အဳကံဴပႂသည့္အဴပင္ 
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရအား USCIRF မႀ ေအာက္ပၝတိႛု ေဆာင္ရၾက္ရန္ အဳကံဴပႂပၝသည္။ ။       
 



 ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ အပိုင္း 405(c) တၾင္ သတ္မႀတ္ထားသည့္အတိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရႎႀင့္ 
ဥပေဒအရ ဳကီးဳကပ္ႎိုင္သည့္ သေဘာတူညီခဵက္တစ္ရပ္ခဵႂပ္ဆိုဴပီး ၄င္းသေဘာတူညီခဵက္တၾင္ ေအာက္ပၝတိႛုႎႀင့္ 
ေအာက္ပၝတိႛုအဴပင္ပၝဝင္သည့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ေစသည့္ မူဝၝဒမဵားအား 
ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္ အစိုးရမႀေဆာင္ရၾက္မည့္ ကတိခံဝန္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ထားရပၝမည္။ ။  
 

o ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ လႛူအခၾင့္အေရး စသည္တိုႛအား လၾတ္လပ္စၾာ 
ကဵင့္သံုးသည့္အတၾက္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူအားလံုးအား ကနႛ္သတ္ခဵက္မရႀိ လၿတ္ေပးရန္။  
 

o ႎိုင္ငံေတာ္အဖၾဲႛအစည္းကိုယ္စားဴဖစ္ေစ၊ ႎိုင္ငံေတာ္အဖၾဲႛအစည္းကုိယ္စား မဟုတ္ဘဲဴဖစ္ေစ ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ လူနည္းစုမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား အဆံုးသတ္ရန္အတၾက္ အဳကမ္းဖက္မႁ ကဵႃးလၾန္သူ 
သိႛုမဟုတ္ အဳကမ္းဖက္မႁဴပႂရန္ လႁံႛေဆာ္သူမဵားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးဴပီး အေရးယူဴခင္းဴဖင့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ 
ဴပႎိုင္သည့္ အဆင့္မဵား ေဆာင္ရၾက္ရန္။  
 

o ဗုဒၭဘာသာမဟုတ္သည့္ လူနည္းစုမဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္ မူဝၝဒမဵား အဆံုးသတ္ရန္။  
  

o ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ သိႛုမဟုတ္ ဘာသာေရးခံယူခဵက္အေပၞ ႎိုင္ငံတကာဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္ 
မကိုက္ညီသည့္ ကနႛ္သတ္ခဵက္မဵားအားလံုး ဖယ္ရႀားေပးရန္။  

 
 ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အမဵိႂးမဵိႂးတိုႛမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ 
ခဵမႀတ္ထားသည့္ စံႎႁန္းမဵားအား ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အဴပည့္အဝ ဴဖည့္ဆည္းေပးသည့္အထိ ပစ္မႀတ္ထားကာ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ 
ဗီဇာပိတ္ပင္မႁမဵား၊ ဘၸာေရးဌာန၏ ႎိုင္ငံဴခားပိုင္ဆိုင္မႁထိန္းခဵႂပ္ေရးရံုး (OFAC) ၏  “အထူးသတ္မႀတ္ထားသည့္ 
ႎိုင္ငံမဵား” (SDN) စာရင္းတိႛု၏ ထိေရာက္မႁအရႀိန္အဝၝကို ဆက္လက္ထားရႀိရန္။  

 
 မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရးအဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ လူကုန္ကူးမႁ၊ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ ကမန္း မူဆလင္ 
လူနည္းစုမဵားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထားမႁ အေထာက္အပ့ံမဵား ဴငင္းပယ္ခံေနရမႁတိႛုအား 
တိတိကဵကဵ ေဖာ္ဴပကာ ႎိုင္ငံတကာ အေရးေပၞစီးပၾားေရးအာဏာမဵား အက္ဥပေဒ (IEEPA) အရ သတ္မႀတ္ခဵက္အား 
သက္တမ္းတစ္ႎႀစ္ ထပ္မံတိုးေပးရန္။     
 

 ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵား ဴမႀင့္တင္ေပးရန္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံဴပင္ပရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ တာရႀည္ 
ခံသည့္ ေဴဖရႀင္းခဵက္မဵားေပးရန္ အပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားႎႀင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားအား အကာအကၾယ္ေပးရန္ 
ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားအေပၞ အေလးထားေဆာင္ရၾက္ရန္ ႎိုင္ငံတကာ ညႀိႎိႁင္းဳကိႂးပမ္းမႁတစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ ေဒသတၾင္း 
မဟာမိတ္မဵားႎႀင့္ ပိုမို အနီးကပ္ေဆာင္ရၾက္ဴပီး ဥပမာ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒမဵားအား ဴပႂဴပင္ေရးဆၾဲဴခင္း၊ 
ေရႀႛေနမဵားႎႀင့္ တရားသူဳ ကီးမဵားအား သင္တန္းေပးဴခင္းႎႀင့္ ရဲတပ္ဖၾဲႛအား လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသၾးမဵား 
ေပးဴခင္းတိုႛဴပႂလုပ္ကာ တာဝန္ယူမႁဴမႀင့္တင္ေပးရန္။   
 

 ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎႀင့္ အေရႀႛေတာင္အာရႀ အဴခားေဒသမဵားရႀိ ရိုဟင္ဂဵာဒုကၡသည္မဵားအား အေထာက္အပ့ံ 
ေပးေနသည့္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထားမႁ အဖၾဲႛအစည္းမဵားအား ေငၾေဳကးအရႎႀင့္ 
နည္းပညာအရ ပံ့ပိုးမႁမဵားတိုးဴမႀင့္ေပးရန္ႎႀင့္  
 

 ကမႝာ့ဘဏ္ သိုႛမဟုတ္ အဴခားေသာ ႎိုင္ငံတကာ ေငၾေခဵးသည့္ အဖၾႛဲအစည္းမဵားမႀ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးထားသည့္ 
တိုင္းရင္းသားေဒသရႀိ ဖၾံႛဴဖိႂးတိုးတက္မႁစီမံကိန္းမဵားက အေထာက္အပ့ံေပးရာတၾင္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ မရႀိေရးအတၾက္ 
သတ္မႀတ္ထားရန္ႎႀင့္ ခဵမႀတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းမဵားက လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးအေပၞ သက္ေရာက္ပံုအား 
ေသေသခဵာခဵာ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားရန္။  


