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USCIRF– RECOMMENDED FOR COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC)
အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ

မငနစင ာႏိုငငနငံ္ကမ ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈ အဖလ႔အ
ြဲ စပန (USCIRF) သပန ာႏိုငငနငံေရ ေ္းာါစနရ န ေ၀ငနး်ကန သး ျခမ ရ န္ပနေမေသမ အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ

မငနစင ဖယနဒရယနအစႏိုင ရ၏ ေကမန္္ါငန

အဖလ႔အ
ြဲ စပန ္စနခငျဖစနျ း ျ ပန ာႏိုငငနငံ္်မ ္ါႏို အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ းလ္နး နစလမကႏိုင ကလယနခလငန့ သႏို႔္
င ဟင္န ယံင ကပနခလငန့ကငႏို ေစမငန့ က န ကပန့္ႈ ေသပနႈပါသည္။ ၁၉၉၈ ခငာါစန္င
လ န ာႏိုငငနငံ္ကမ ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈ အကနဥ ေဒ (IRFA)
အရ ဖလ႔စ
ြဲ ပန ခြဲ့ေသမ USCIRF သပန ျ ပန ္လငန းလ္နး နစလမ ယငံ ကပနကႏိုင ကလယနခလငန့ ခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ ကငႏို ာႏိုငငနငံ္ကမအ္ငန့အ္မန ္်မ အသံင ျ း်ကန ေစမငန့ က န ကပန့္ႈျ း ာႏိုငငနငံေ္မနသ္တ္္သမၼတ၊ ာႏိုငငနငံျခမ ေရ ၀မန ကး ာါငန့
အ

ကနးႊ္နေ္မန္ႏိုင႔ကငႏို ္ူ၀ေဒေရ ရမ အ ကံျ ခ်ကန္်မ ေ

ေသပနႈပါသည္။ USCIRF သပန အေ္ရႏိုကမနာႏိုငငနငံျခမ ေရ ၀မန ကး ္မမ္ါ သး ျခမ ရ န္ပနး်ကန ကလြဲျ မ ေသမအဖလ႔အ
ြဲ စပန ္စနခင ျဖစန ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၁ ခငာါစန ာါစန ္နးပန

အစးရငနခံစမသပန မယနေျ္ေဒသ္ါႏို ္္ရမ ဖႏိုာါႏို န္ႈ္်မ ကငႏို ္ါ္န္္န ္ငန
္စနာါစနစမအးင န၏ အ

္
လ နအ

မ ရမနာါငန့ အေ္ရႏိုကမနအစႏိုင ရ

ံ ္ူ၀ေဒေရ ရမ သး ျခမ အ ကံျ ခ်ကန္်မ ေ ရမန ္ဟမ္ငန ကး ္်မ ာါငန့ ကၽလ္န က်ငနသူ ပမ္ါငန၀မန

ႏို နျဖစန ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၁ ာါစန ္နးပနအစးရငနခံစမ္လငန ၂၀၂၀ ခငာါစန ဇမနမ၀ေရးး္ါ ၂၀၂၀ ခငာါစန ဒးဇငနဘမးကငမနအ

၎ကမး္္ႏိုငငန္းာါငန့ ၎ကမးေမမကန ႏိုငငန ္လငန ေ ေေ ေကနသပန့ အေရ ေေသမ အျဖစနအ ်ကန အခ်ႏို ႕ကႏိုငးပန ေဖမနျ

ႏို အေ ကမငန အရမ္်မ ကငႏို ေဖမနျ

မ ေသပနႈပါသည္။ USCIRF အေ ကမငန အခ်ကနအးကန္်မ

္န ္်မ ၏

မ ေသပနႈပါသည္။ သႏိုင႔ရမ္လငန
န္ံရယူရမန ဤေမရမ္ါႏို ၀ကနဘန္ႏိုငကန္င
လ န

ကပန့ ေႈပါသည္။ သႏိုင႔္ဟင္န 202-523-3240 ္ါႏို USCIRF ကႏိုင ္ႏိုငကန္ႏိုငကန္ကနသလယန ေႈပါသည္။

အဓႏိုကေ္လ႔္ခ
ါႏို ်ကန္်မ
၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန္လငန ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈအေျခအေမ္်မ သပန ္ကနးကန၍

္ န္ေ္မနက ေျ္ျ္ါ န္ႏိုငငန ္်မ ကမ ္ါ ျဖ္နသမန သလမ းမေရ အ္လကန း္န ေ ကမငန ္ါငန ရမနာါငန့

ပံ့ဖ်ငန ေမခြဲ့သပနႈပါသည္။ အစႏိုင ရသပန

ရမနသူ္ါ စနခ္နသပန့ အးမ အးမ ္ါ ၎၏္ နသမ ္်မ အမ ကမကလယနရမန ္ႏိုငဟငန္်မ ကေး ္်မ ကငႏို

္ကနးကနက်က းလမနခြဲ့ျ း အ

ူ ျခမ စလမ္ႏိုင ္လမ သပန့ ဘမသမေရ ခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ ကငႏို အာါံ႔အျ မ

ူ သျဖငန့ ္ႏိုငဟငန္်မ ္လ္နစးငန္်မ အေ ေ္လငန ျဖစနသပနႈပါသည္။ ာႏိုငငနငံသမ ္်မ ၏

အေျခခံရ ႏိုငငနခလငန့္်မ ျငငန ယနခံရျခငန ာါငန့ ္ႏိုငငန ရငန သမ ျဖစန္ႈာါငန့ ဘမသမေရ ာါး ာႊယန္ႈအေ ေ အေျခခံ၍
စမစန္က်ခလျြဲ ခမ ္ကန္ံ္ႈက းူမပန စင းူ္ႈအသႏိုငငန အအႏိုငငန ္်မ ၏ းလ္နး နစလမကႏိုင ကလယန္ႈ သႏိုင႔္ဟင္န
ယငံ ကပန္ႈကႏိုင ္ႏိုင ္ႏိုင ္လမ ္လမ ကမန႔သ္နခြဲ့သပနႈပါသည္။

၂၀၁၇ ခငာါစန္င
လ န ကငးသ္္ၢ္ါ ရခႏိုငငနျ ပနမယန္ါႏို္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ းူ္်ႏို ္ငမန သ္နျဖ္နရမန
ရပန္လယနခ်ကနဟင ေဖမနျ သပန့ အစငးႏိုငကနအျ ံးႏိုငကန သ္နျဖ္နျခငန ္်မ ာါငန့ ္ငဒႏို္န ္ႈ္်မ ကငႏို ျ္မန္မ
စစန္ န္ါ က်က းလမနခြဲျ့ း ရကနအမပန ငယနအ္လငန ခငမစနသႏိုမန ေက်မနအမ ဘ္ၤးမေဒ့္ါနာႏိုငငနငံသႏိုင႔

၂၀၁၁ ခငာါစန္င
လ န ္ န္ေ္မန၏အျ ပန့အအအင နခ် န္ႈအ္ငံ သ္နျ း ေမမကန ၂၀၂၀ ခငာါစန

အ္ငန အက် န

ာႏိုငအငနဘမးဘ ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ဒင္ႏိုယအ ကႏို္နအေ

ာါငန့ အျခမ ဘမသမေရ းူမပန စင္်မ က ္ကနးကန၍

ေ
လ

ေ
လ ္လ ေကမကန က
လြဲ ႏိုင က်ငန ခြဲ့သပနႈပါသည္။ ဒး္ႏိုငကေရစး

က
လ နေျ ေစခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ အ က္န ဖကန္ႈေ ကမငန့ ္ငႏိုဟငန္်မ ရမေ ေငန ေ

မငနေ ေငန ္်မ စလမ

က
လ နေျ ေမခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ျ္မန ာႏိုငငနငံ္င
လ န

မပန း္န ္က် ေ္လ ခ်ယနခြဲ့ေသမ ေခေငန ေ္မငနျဖစနသူ ေဒေေအမငန္မန စင ကပန၏ အ္်ႏို သမ ဒး္ႏိုငကေရစး

က်မန္ါႏိုေမ ေသ သပန့ ္ႏိုငဟငန္်မေျခမကနသႏိုမန အမကန ခမန႔္ါမန ေျခ္စနသႏိုမန သငံ ေသမငန သပန အစႏိုင ရ္ါ

အဖလ႔ခ
ြဲ ် န (NLD) ္ါ ယခငနကဖယန္ါမ

းပန ္န သပန့

မ ျခငန ခံခြဲ့ရေသမ ္လ္နစးငနေ္လ ေကမကန အ
လြဲ ငန

ႏိုမန သႏို္န ေရ စခမန ္်မ ္လငန က္မန ္လ္နစးငနေ

မငနေ ေငန ္်မ စလမာါငန့အ္ူ

ကငႏိုယနစမ းါယနာါစနဥး အာႏိုငငနရခြဲ့ ေသမနးပန အစႏိုင ရသပန ၁၉၈၂ ခငာါစန ာႏိုငငနငံသမ ဥ ေဒကႏိုင က်ငန့သငံ ခြဲ့ျ း

္ါႏိုေမ္ြဲ ျဖစန ေသပနႈပါသည္။ ဤစခမန ္်မ ္လငန ေမေမသပန့ ျ ပန္င
လ န အႏိုင အႏို္န္ငံ ္ႈံ ခြဲ့သူ္်မ (IDPs) ကႏိုင

၎ျဖငန့ ္ႏိုငဟငန္်မ္ႏိုင႔အမ ာႏိုငငနငံသမ ျဖစန္ႈ္ါ ္မ ္း ရမန အမကနအဓႏို ၸမယန ေကမကနယူခြဲ့ကမ္သမၼတ၊ ္ႏိုငဟငန္်မ

ဖ္န ္း ျခငန ္်မ ျဖငန့ ကး က နသပန့ ခရး သလမ းမ္ႈကမန႔သ္နခ်ကန္်မ ျဖငန့ အးင နအကႏိုငငန္သမၼတ၊

္လ္နစးငန္်မ ကငႏို ေ္လ ေကမကန အ
လြဲ ငနျခငန သႏိုင႔္ဟင္န ္ြဲေ ျခငန ္ါ ္မ ္း ရမနအ္လကန္သမၼတ၊ ေ္လ ေကမကန လြဲအငန

က်မန ္မေရ ေစမငန့ေ္ါမကန္ႈာါငန့

ကငႏိုယနစမ းါယန္်မ ကငႏို ာႏိုငငနငံသမ ျဖစနေ ကမငန သကနေသျ ရမန

ျ ပန့ာါစန္င
လ န ္ႏိုငဟငန္်မ ၂၀၀ ေက်မနအေ ေ ခရး သလမ းမ္ႈျဖငန့ စလ္
ြဲ ႏိုငခ်ကန္်မ ကႏိုင ျ္မန္မအမဏမ ႏိုငငန္်မ က

သ္န္ါ္န

္င နသႏို္န ခြဲ့ေသမနးပန အ္်မ အျ မ ္ါမ ္ကနးကနျဖစနေ ေး်ကန္ါႏိုသပန့အ က္န ဖကန္ႈ္ါ

မ သပန့ ေ္လ ေကမကန ဥ
လြဲ ေဒကႏိုင က်ငန့သငံ ခြဲ့ ေ

သပနႈပါသည္။ ေအမကန္ႏိုငဘမး္လငန ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ျ ပနေ

မငနစင ေ္လ ေကမကန လြဲ ေကမန္္ါငန္ါ ကရငန္သမၼတ၊ ္ါ္န ္သမၼတ၊

ကခ်ငနာါငန့ ရခႏိုငငနျ ပနမယန္်မ အ ေအအငန ဘမသမေရ းူမပန စင္်မ ေမ

ႏိုငငနရမ ဋႏို ကၡ အ္်မ အျ မ

ျဖစနေ ေေမသပန့ ေဒသ္်မ ဘ ္လ္နစးငန္်မ အဓႏိုကအမ ျဖငန့္ါႏိုသပန့ ျ္ႏို ႕မယန္်မ ္လငန ေ္လ ေကမကန လြဲ
္်မ ကငႏို ဖ်ကနသႏို္န ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၁ ခငာါစန ေဖေဖမနအေရးး္လငန ္ န္ေ္မနဟငသႏို ကသပန့ ျ္မန္မစစန္ န္ါ
စစနအမဏမသႏို္န ျခငန ျဖငန့ အမဏမသႏို္န ယူခြဲ့ျ း ေခေငန ေ္မငန ေဒေေအမငန္မန စင ကပနာါငန့ အျခမ NLD
အရမ္ါႏို္်မ ကငႏို

ႏိုမန သႏို္န ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

က
လ နေျ ရမန ကႏို

င
ႏိုင နသပန့

ပမေရ ္ႏိုင႔ကႏိုင ရယူျခငန ္ျ ာႏိုငငနေစရမန ္မ ္း

္န သပန့အ္လကန ေ

ႏို္န္ႏိုင႔

မ ္ႈ္်မ ေ ကမငန့ အေ

မ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၀

မငနက်ခံေမရ္ြဲျဖစနသပနႈပါသည္။ IDP စခမန ္်မ ္ါႏို

္လ္နစးငန္်မ သပန ေ ေရစင္နခ်မေသမ အေျခအေမ ္်မ ္လငနေမ

ႏိုငငန ကကမ အစႏိုင ရ၏ အငန္မမကန

မကနအကူအမပန ငယနသမ ရယူာႏိုငငနျ း

သ္ငန အခ်ကနအးကနအမပန ငယနသမ ရယူာႏိုငငန ေသပနႈပါသည္။
းူ္်ႏို ္ငမန သ္နျဖ္နျခငန အ ေအအငန ာႏိုငငနငံ္ကမရမဇအ္န္ႈ္်မ အ္လကန ျ္မန္မအစႏိုင ရအမ ္မအမနခံ
ေစရမန ကႏို

၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန္လငန ္ န္ေ္မနာါငန့ ္လ္နစးငနာါငန့ ခရစနယမမန ဘမသမေရ းူမပန စင္်မ ေမ

္န ္ႈ္်မ ကငႏို ္ကနးကနးင နကႏိုငငနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ဇာၷအေရးး္လငန ဟႏို္န္ါႏို အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ

ရမဇအ္န္ႈ္ရမ ္ငံ သပန ္္နဘးရမာႏိုငငနငံ္ါ ဥး ေ္မငနခြဲ့သပန့ အ္ႈ္စန္ႈအ္လကန ျ္မန္မာႏိုငငနငံအေမျဖငန့

ရခႏိုငငန္သမၼတ၊ ခ်ငန ္သမၼတ၊ ္ါ္န ္သမၼတ၊ ကရငနာါငန့ကခ်ငနျ ပနမယန္်မ အ ေအအငန းကနမကနကႏိုငငန္ႏိုငငန ရငန သမ အင နစင္်မ အ ကမ

္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ “းူ္်ႏို ္ငမန သ္နျဖ္နသပန့းင နေ္မငန္ႈ္်မ ္က်က းလမန”

္ကနးကနျဖစန လမ ေမေသမ ္ႏိုငကန ္
လြဲ ်မ ေ ကမငန့ အရ နသမ

ေ ကမငန ေသခ်မ ေစရမန “၎၏အစလ္န အမဏမ္ါႏိုသ၍ ေ္မငန္လကနာႏိုငငနသ္ါ်” ေ္မငန္လကနရ္ပနဟင

ႏိုခႏိုငကနေသ္ငံ ္ႈ္်မ ္သမၼတ၊ အႏိုင အႏို္န္ငံ ္ႈံ ္ႈ္်မ ာါငန့

အ္နျ ေက်မငန ္်မ အ ေအအငန ေျ္ရမအႏိုင အႏို္နဖ်ကန္း ္ႈ္်မ ျဖစနေ ေခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ္ န္ေ္မနာါငန့ ရခႏိုငငန့

ယမယးစးရငနခ်ကန ္စနရ န

္ န္ေ္မန (AA) ္ႏိုင႕အ ကမ ္ကနးကနျဖစန လမ ေမေသမ ဋႏို ကၡ္ါမ ႏိုင္ႏိုင ျ ငန

ဤအ္ႈကႏိုင ေ္မငန္လကနေမ္ြဲအေ္မအ္လငန ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္ါ ဤအ္ႏိုမန႔ကႏိုင

ဇလမနး္လငန ရခႏိုငငနျ ပနမယန္လ္နစးငနအ္်မ စငေမ

မနသမလ ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

ႏိုငငနသပန့ ရေသ့ေ္မငနျ္ႏို ႕မယန ္ါႏို AA အေ ေ

္ န္ေ္မန္ါ္က
ႏိုင နခႏိုငကနသပန့ ္ါငန းငန ေရ စစန္ငန္ႈ္်မ ျဖငန့ ေ

မငနေ ေငန ္်မ စလမေသမ

အရ နသမ ္်မ ကႏိုင အ္ငန အက် န ေျ မငန ေ္ႊ႔ေစခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန္လငန ရခႏိုငငနာါငန့

အေကမငနအ

င္နျ မနေ ကပမခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

ပနေဖမန္ႈအေ ကမငန

္္နဘးယမာႏိုငငနငံအမ

ငံ္ါမနအစးရငနခံရမန သ္န္ါ္န

မ ေသပနႈပါသည္။ စကန္ငနဘမး္လငန

ံ့ ႏိုင ေ ရမန မယနသးမနာါငန့ ကေမဒောႏိုငငနငံ္ႏိုင႔က ဤအ္ႈ္င
လ န

ူ ေ ေငန ေအငနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၉ ခငာါစန ာႏိုငအငနဘမး္လငန စ္ငနခြဲ့သပန့ ရခႏိုငငနျ ပနမယန္ါႏို ္ န္ေ္မန၏

ခ်ငန ျ ပနမယန္ငႏို႔ဘ ္ႏိုငဟငန္်မ ္လ္နစးငနအ္်မ စငာါငန့ ခရစနယမမနအခ်ႏို ႕ျဖစနသပန့ အရ နသမ အမပန ္ငံ

းင နေ္မငနခ်ကနအေ ေ အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ရမဇအ္န္ႈ္ရမ ္ံင (ICC) ၏ စငံစ္န စစနေ္ ္ႈသပန

၅၀၀ အသ္နခံခြဲ့ရေ ကမငန ာါငန့ ၎ာါစန၏

္ကနးကနးင နကႏိုငငနေမ္ြဲျဖစနသပနႈပါသည္။ ေဒေေအမငန္မန စင ကပနအ ေအအငန အစႏိုင ရက

္ာါစနအကနအ္လငန ကေး အေယမကန ၁၀၀ ေက်မန

အသ္နခံရျခငန သႏိုင႔္ဟင္န ကႏိုငယနးကနအ္ၤ ေ္်မ ေသရမ ေ

ႏိုခႏိုငကနဒဏနရမရျခငန ျဖစနခြဲ့ေ ကမငန

က္မၻ႔ကငးသ္္ၢ္ါ အစးရငနခံခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ေအမကန္ႏိုငဘမး္လငန

1

းူသမ ဒႏိုငငန ကမ္်မ အျဖစန အသငံ ျ ခြဲ့ေ ကမငန သႏိုရ ေသပနႈပါသည္။
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္ န္ေ္မနအေမျဖငန့ ္ႏိုဟ
င ငန္်မ္်မ အေ ေ းူ္်ႏို ္ငမန သ္နျဖ္န္ႈ းင နေ္မငနခြဲသ
့ ပနကႏိုင
္ကနးကန၍ ျငငန ္ႏိုငေမ္ြဲျဖစနသပနႈပါသည္။

•

ံ အ ကံျ ခ်ကန္်မ

ျ္မန္မာႏိုငငနငံသပန အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈအကနဥ ေဒ (IRFA) ္ါ အဓႏို ၸမယနသ္န္ါ္န
ခ်ႏို ေဖမကနေမ္ႈ္်မ ေ ကမငန့ “အ

•

မ သပန့အ္ႏိုငငန ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈကငႏို

ူ ကြဲစလမ္ႏိုင ္လမ ျ း စမစန္က် ္ကနးကန

ူ စႏိုင ရႏို္နဖလယနေကမငန သပန့ာႏိုငငနငံ” သႏိုင႔္ဟင္န CPC အျဖစန ျ မနးပနသ္န္ါ္နရမန္သမၼတ၊

ဘမသမေရ းလ္နး နခလငန့အေ ေ ကး ေး စလမခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ အ္လကန္မ၀မန္ါႏိုေသမ ျ္မန္မ့စစန္ နာါငန့ အစႏိုင ရအဖလ႔အ
ြဲ စပန ္်မ ာါငန့အရမ္ါႏို္်မ ၏ ႏိုငငန္ႏိုငငန္ႈ္်မ ကႏိုင ရ န္မန႔

မ ျခငန ာါငန့/သႏိုင႔္ဟင္န ဘမသမေရ

းလ္နး နခလငန့ ခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ အ္ႏိုအက်ကငႏို ကႏိုင ကမ ၍္သမၼတ၊ းူ႔အခလငန့အေရ ္်မ ာါငန့ သကန္ႏိုငငနသပန့ ဘ႑မေရ ာါငန့ ျ ပန၀ငနခလငန့ းဇမ္ႏိုငငနရမ းင န ႏိုငငနခလငန့အမဏမ္်မ အရ အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ
ႏို္န ငနျခငန ္ႏိုင႔ ျ းင န၍ စန္ါ္န

•

န ံ  BURMA
ျ္မန္မာႏိုငငင

အေ္ရႏိုကမနအစႏိုင ရ

မငနစငအ္လငန သႏိုင႔ ၀ငနခလငန့

မ ႏို္န ငန္ႈ္်မ ျ းင နရမန္သမၼတ၊

ျ္မန္မစစန္ န္ါ က်က းလမနသပန့ ္ကနးကနျဖစနေ ေး်ကန္ါႏိုကမ ္ႏိုင ္လမ းလမန ေသမ ရကနစကနယင္န္မ္ႈ္်မ သပန းူသမ ္်ႏို ာလယနအေ ေ ရမဇ၀္န္ႈ္်မ ာါငန့/သႏိုင႔္ဟင္န းူ္်ႏို ္ငမန သ္နျဖ္နျခငန ၏ ္ရမ ၀ငန
အဓႏို ၸမယနသ္န္ါ္နခ်ကနာါငန့ ကႏိုငကနပးျခငန ္ါႏို္္ါႏို အ္ႏိုအက်္သမၼတ၊ းူသႏို္ါငန ကမ ္ငံ ျဖ္နရမနာါငန့္သမၼတ၊

•

ရကနစကန က္န က ္န္ႈအေျ္မကနအျ္မ ္ါ္န္္န ္ငနျခငန ကငႏို ေ
အေ္ရႏိုကမနကင္ၸဏး္်မ အမ စငံစ္န ေ

စမစန္ါ္စန္ငန့ ျ္မန္မအရမ္ါႏို္်မ အမ ္မ၀မနယူေစရမန ကႏို
အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ

•

မကန ံ့ေ ျခငန ာါငန့ ခႏိုငငန္မေစျခငန ္သမၼတ၊ ဘမသမေရ းူမပန စင္်မ အေ ေ စန္ါ္န

မ သပန့ အ္ငမန ္ရမ ျဖမန႔ေ၀ရမ္လငန အေ

မကနအကူျ ခြဲ့သပန့

မကနးါ္န ေရ ာါငန့္ရမ စးရငနေရ အမဏမ ႏိုငငန္်မ အမ သ္ငန အခ်ကနအးကန္်မ ္ါ်ေ၀ရမန ဖႏိုအမ ေ ျခငန အ ေအ၀ငန္သမၼတ၊ ာႏိုငငနငံ္ကမ ဥ ေဒေရ ရမ
္န ခ်ကန္်မ ကငႏို ္ကန ကလစလမ ံ့ ႏိုင ရမနႈပါသည္။

ငနစင ကလမန္ရကနးႊ္နေ္မနသပန-

ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္င
လ န ရကနစကနယင္န္မ္ႈကမကလယနသပန့ အစးအစဥန္်မ ာါငန့ ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္ါႏို္ႏိုငဟငန္်မ္်မ ၏ ္ႏိုင ္လမ းါသပန့ းူသမ ခ်ငန စမမမေ
္ငံ႔ျ မနေရ ကႏို

္န ္ႈ္်မ ာါငန့ ္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပန္်မ ကႏိုင းကနခံ

မကန

မ ္ႈ အက် နအ္ပန ကငႏို ကႏိုငငန္လယနေျဖ္ါငန ရမန

မ သပန့ ာႏိုငငနငံ္်မ ကႏိုင ံ့ ႏိုင ရမန ရမန ံငေငလ္်မ ကငႏို ္ႏိုင ျ္ါငန့၍ေ ကမ ျ္မန္မာႏိုငငနငံဘ ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈ္ႏိုငငနရမ ခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ ကငႏို

ကႏိုငငန္ယ
လ နေျဖ္ါငန ရမန ျ္မန္မာႏိုငငနငံ းူ႔အခလငန့အေရ ္်မ ာါငန့ းလ္နး န္ႈအကနဥ ေဒကြဲ့သႏိုင႔ ဥ ေဒခ်္ါ္နသငန့ ေသပနႈပါသည္။

USCIRF အဓႏိုကအရငန အျ္စန္်မ ာါင့န းင ေ
န ္မငနခ်ကန္်မ
• ေ္မငန္လကနးႈ န္ါမ ္ႈ- (USCIRF ေျ မ္ႏိုငေ္လ ောလ ္ႈ- ္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပန္်မ အေ ကမငန ေမမကန္ငံ ရသ္ငန ) USCIRF Conversation: An Update on Rohingya Refugees
•

အခ်ကနအးကနစမရငန - (္ရမ ္ါ်္္ႈ္းသႏိုင႔း္န ေ ကမငန - ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ရမဇအငန္ႈ္်မ အ္လကန ္မအမနခံ္ႈ) The Path Towards Justice: Accountability for
International Crimes Against the Rohingya of Burma

•

အခ်ကနအးကနစမရငန - (္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပန္်မ ) Rohingya Refugees

•

ကမ မမ္ႈ- (ာႏိုငငနငံသမ ဥ ေဒ္်မ ာါငန့ ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈ) Citizenship Laws and Religious Freedom

•
္ႏိုဟ
င ငန္်မဒငကၡသပန္်မ

ေမမကနခအ
ံ ေ ကမငန အရမ
ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္င
လ န းူဥး ေရအ္်မ စင္ါမ ငဒၶဘမသမ၀ငန္်မ (၈၇.၉ ရမခႏိုငငနာႈမန ) ျဖစနျ း ္သမၼတ၊ ခရစနယမမန (၆.၂

ရခႏိုငငနျ ပနမယန္လငန ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ္ န္ေ္မနစစန္ငနေရ ္်မ ကမး ကမ္ါပနစလမ

ရမခႏိုငငနာႈမန )္သမၼတ၊ ္လ္နစးငန (၄.၃ ရမခႏိုငငနာႈမန )္သမၼတ၊ မ္နကငႏို ကလယနသူ (၀.၈ ရမခႏိုငငနာႈမန )ာါငန့ ဟႏိုာၵက (၀.၅

အ္ကန္ျ ္န ျ းင နေမ္ႈေ ကမငန့ ျ ပန္လငန အႏိုင အႏို္န္ငံ ္ႈံ ္ႈျဖစနေ ေခြဲ့ျ း ာါစနေ ေငန ္်မ စလမ

ရမခႏိုငငနာႈမန ) ္ါႏို ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၀၈ ခငာါစန ဖလ႔စ
ြဲ ပန့ ံငအေျခခံဥ ေဒအရ ဤဘမသမအမ းငံ ကႏိုင

ဘ္ၤးမေဒ့္ါနာါငန့ အျခမ အေ္ါ႔ေ္မငနအမ္ါ ာႏိုငငနငံ္်မ သႏိုင႔

အသႏိုအ္ါ္န ျ

မျ း

အေျ္မကနအျ္မ ေ္ႊ႔ေျ မငန ေမ

အသႏိုအ္ါ္နျ

မ သပနႈပါသည္။ းူ္်မ စင ျ္မန္မ္ႏိုငငန ရငန သမ

ငဒၶဘမသမကငႏို ္ရမ ၀ငန္ဟင္နဘြဲ းကနေ္လ႔အရ ာႏိုငငနငံေ္မနဘမသမအျဖစန
ငဒၶဘမသမ၀ငန္ဟင္နေသမ ဘမသမေရ ာါငန့

ႏိုငငန္ႈ ျဖစနေ ေခြဲ့သပနႈပါသည္။ ၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန အကငမန္င
လ န ္လ္နစးငန္်မ ္သမၼတ၊

ခရစနယမမန္်မ ာါငန့ ဟႏိုာၵက္်မ အ ေအအငန ဘ္ၤးမေဒ့္ါန၏ ေကမကနစန ဘဇမ ္လငန ေမ

ႏိုငငနသပန့

္ႏိုငငန ရငန သမ းူမပန စင္်မ သပန ကမး ကမ္ါပနစလမ ပါဉန မန ာါႏို နစကန္ႈာါငန့

စမရငန သလငန

ရငန္ႏိုငငနေမခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ အ္်ႏို ဘမသမသမသမမ ဥ ေဒ္်မ က ဘမသမေရ ကူ ေျ မငန ္ႈ္သမၼတ၊

္ကနးကနေ္မငန္လကနေမ္ႈ္်မ ာါငန့ ္ူအေဒ္်မ ေ ကမငန့ ဒငကၡသပန္်မ ္ါမ ေဘ ကငန စလမ အႏို္နျ မနရမန

အႏို္နေ

္ျဖစနာႏိုငငန ေႈပါသည္။ ၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန္လငန ဘ္ၤးမေဒ့္ါနအစႏိုင ရသပန ေကမကနစနဘဇမ ္ါႏို ္ႏိုငဟငန္်မ

အ

မငနျ ္ႈာါငန့ ္း ဖလမ ္ႈ္်မ အေ ေ စပန ္်ဥန ္်မ ျဖငန့

ႏိုမန သႏို္န

မ ျ း ္သမၼတ၊ ငဒၶဘမသမ္ဟင္နသူ္်မ ္သမၼတ၊

ူ သျဖငန့ ္လ္နစးငန္်မ ၏ ဘမသမေရ ္ႏိုငငနရမ းလ္နး န္ႈကငႏိုးပန ကမန႔သ္န

၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန ာႏိုငအငနဘမး္လငန ျ္မန္မာငႏိုငနငံသပန ဒင္ႏိုယအ ကႏို္န အေ

ေ
လ

မ သပနႈပါသည္။

ေ
လ ္လ ေကမကန လြဲ

မ ေသမ ဒငကၡသပန္်မ ္စနသမန မး ေ ္ါႏိုခြဲ့သပနႈပါသည္။ ျ္မန္မအစႏိုင ရ၏

ဒငကၡသပန္်မ အမ ္ႏိုငငနကးငံ ္ငမန္ႏိုငငန ာါငန့ ေရ ကး ္ႈ္ႏိုင႔ ျဖစနေး့္ါႏိုေသမ
ဘမ္မနခ်မ ကၽလမန သႏိုင႔ ေျ မငန ေ္ႊ႔ရမန ပႊမန ကမ ခြဲ့သပနႈပါသည္။

က်ငန ခြဲ့ျ း ေဒေေအမငန္မန စင ကပန၏ NLD က ေမမကန္စန ကႏို္န အ္်မ စင အာႏိုငငနရ္ါႏိုခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ NLD

္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပနအ္်မ စငသပန ဘ္ၤးမေဒ့္ါနသႏိုင႔

အစႏိုင ရသပန ဘမသမေရ ာါငန့္ႏိုငငန ရငန သမ းူမပန စင္်မ အေ ေ က်က းလမနသပန့ ရကနစကနယင္န္မ္ႈ

္ေး ္ါမ ္သမၼတ၊ အငနဒႏိုငမး ္ါမ ာါငန့

ႏိုငငန ာႏိုငငနငံသႏိုင႔

က
လ နေျ းလ္နေျ္မကနသလမ ခြဲ့သပနႈပါသည္။ ္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပန

္်မ အေ ေ ္ပနသပန့ေ္မငန္လကနခ်ကန္ါ် ္ျ သပန့အ္လကန ေ၀ဖမန္ႈာါငန့ရငန္ႏိုငငနခြဲ့ရျ း အ

အခ်ႏို ႕သပန ဤာႏိုငငနငံ္်မ ္လငန အေျခခ်ေမ

ႏိုငငနာႏိုငငနခြဲ့ ကေသမနးပန အျခမ သူ္်မ ္ါမ ခလျြဲ ခမ ္ကန္ံ

ူ သျဖငန့

က
လ နေျ ခြဲ့ေသမနးပန ္သမၼတ၊ အ္်မ အျ မ သပန

ရခႏိုငငနျ ပနမယန္ါႏိုစစန္ငနေရ ္်မ ာါငန့ ္နသကန၍ ျဖစနေ သပနႈပါသည္။ ဟင္န ေသပန္သမၼတ၊

ခံရျခငန သႏိုင႔္ဟင္န ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈ ္ႏိုင ၍ခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ ာါငန့ ရငန္ႏိုငငနခြဲ့ရ ေသပနႈပါသည္။

ေဒေေအမငန္မန စင ကပနသပန ICJ ဘ ္ န္ေ္မနကငႏို ခငခံေျ မ္ႏိုငေ ခြဲ့သပနႈပါသည္။ ၂၀၂၁

က္မၻ္စနအါ္န ျဖစန လမ သပန့ COVID-19 က နေရမ္ေကမးအ္လငန ္ေး ္ါမ ာါငန့

ခငာါစန ေဖေဖမနအေရးး္လငန ္ န္ေ္မနသပန ေခေငန ေ္မငန ေဒေေအမငန္မန စင ကပနာါငန့ အျခမ NLD

္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပန္်မ ေသပန့ ေးါ္်မ ကငႏို ျ မနးပ
ါ န့ေစခြဲ့ျ း

အရမ္ါႏို္်မ

ေသ္ငံ ခြဲ့ရ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၀ ျ ပန့ာါစန ဧျ းး္လငန ္ေး ္ါမ သႏိုင႔ ္ႏိုငကနေရမကနာႏိုငငနျခငန ္္ါႏိုသပန့ေမမကန

ံ္ါ အမဏမကငႏို ္ န္ေ္မနအမဏမသႏို္န ္ႈျဖငန့ သႏို္န ယူ၍ ၎္ႏိုင႔ကႏိုင

ႏိုမန သႏို္န းႏိုငကနသပနႈပါသည္။

င
ႏိုင န ာႏိုငငနငံ္ႏိုင႔သပန

ႏိုင႔အ္လကနေ ကမငန့ းူ္်မ စလမ

အ ္နေ ေငန ္်မ စလမ ေ္်မေမခြဲ့သပန့ သေဘၤမေ ေ္လငန ္ႏိုငဟငန္်မ္လ္နစးငန အမပန ္ငံ ၃၂ ဥး
ေသ္ငံ ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

U S C I R F – R E C O M M E ND E D FO R C O U NT R I E S O F P AR T I C U L AR C O N C E R N ( C P C )

2

္ႏိုဟ
င ငန္်မ္လ္စ
န းငန္်မ အေ ေ အ က္န ဖကန္္သမၼတ၊ႈ

အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ

ခလျြဲ ခမ ္ကန္္
ံ ာ
ႈ ါင့န းကနသငန့္ခံ္ႈ

၂၀၂၀ ဘ႑မေရ ာါစနအ္လငန အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ

ေ္လ ေကမကန လြဲ္်မ ္လငန ေအငန္ႈ္သမၼတ၊ အႏို္နေ

မငနျ ျခငန ္သမၼတ၊ သမ သ္း ယူျခငန ္ယူျခငန ္သမၼတ၊ အးင နအကႏိုငငန္သမၼတ၊

ပမေရ ္သမၼတ၊ ဘမသမေရ ေ္လ ခ်ယနခ်ကန္သမၼတ၊ အႏိုင အႏို္နေျ္ရမ ႏိုငငန္ငႏိုငနခလငန့္်မ ာါငန့ းလ္နး နစလမသလမ းမခလငန့္ႏိုင႔
အေ ေ ကမန႔သ္နခ်ကန္်မ ျဖငန့ အစႏိုင ရသပန ္ႏိုငဟငန္်မ္လ္နစးငန္်မ အေ ေ ခလျြဲ ခမ ္ကန္ံ္ႈကႏိုင

းကနခံ

မငနစင အဓႏိုက ္ူ၀ေဒ
မငနစငသပန ္ႏိုငဟငန္်မဒငကၡသပန္်မ ကငႏို

မ သပန့ းူ္ႈအသႏိုငငန အအႏိုငငန ္်မ ာါငန့ ရခႏိုငငနျ ပနမယန္လငန အစငးငႏိုကနအျ ံးႏိုငကန ရကနစကန

ယင္န္မ္ႈ္်မ ္ါ

က
လ နေျ ခြဲ့သူ္်မ အ ေအအငန ျ္မန္မာႏိုငငနငံအ္လငန အႏိုင အႏို္န္ငံ ္ႈံ ခြဲ့သပန့

္ႏိုငဟငန္်မ္်မ ကႏိုင ံ့ ႏိုင ရမန $၄၃၇ သမန ေက်မန ေ ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။
ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္င
လ န ္ကနးကနျဖစနေ ေး်ကန္ါႏိုေသမ ဋႏို ကၡအေ ေ စႏိုင ရႏို္နေ ကမငန အေ္ရႏိုကမန

ႏိုေရမကနစလမ ္ရမ အငနျဖစနေစခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ္ႏိုငဟငန္်မ္ႏိုင႔သပန ၎္ႏိုင႔ေ္လ ရ နာါငန့
ဇမ္ႏိုေျ္ျဖစနသပန့ ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ာႏိုငငနငံသမ ္်မ ္ဟင္နဟင အစႏိုင ရက ေ ကလ ေ ကမနခြဲ့သပနႈပါသည္။

ျ ပနေ

္ႏိုငဟငန္်မ္ႏိုင႔အမ ္ရမ အငန အသႏိုအ္ါ္နျ

အမရန လမနေ အႏိုင က ္ႏိုငဟငန္်မ္လ္နစးငန္်မ အေ ေ ျ္မန္မစစန္ န၏ “အ က္န ဖကနဖႏိုာါႏို န္ႈ”

မ သပန့ ာႏိုငငနငံသမ းူ္်ႏို ္်မ သႏိုင႔္ဟင္န

မငနစင အရမ္ါႏိုအခ်ႏို ႕္ါ

င္နေဖမနေျ မ္ႏိုငခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

ႏိုငစဥနက ာႏိုငငနငံျခမ ေရ အမန ကး ္ႏိုငကနကယန

္ႏိုငငန ရငန သမ အင နစင္်မ ၁၃၅ ခငအမကန ္စနခငဟင အသႏိုအ္ါ္နျ ရမန ်ကနကလကနခြဲ့ျ း ္သမၼတ၊ ယငန အစမ

အေ ကမငန ေျ မ္ႏိုငခြဲ့ျ း ္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အ္လကန ္ရမ ္ါ်္္ႈာါငန့

၎္ႏိုင႔ကႏိုင ာႏိုငငနငံျခမ သမ ေ္ႊ႔ေျ မငန ေမ

္မအမနခံ္ႈ ေ္မငန ္ႏိုငခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ေအမကန္ႏိုငဘမ း္လငန္သမၼတ၊

ႏိုငငနသူ္်မ ဟင ရပနပႊမန သပနႈပါသည္။

္ န္ေ္မနသပန ္ႏိုငဟငန္်မ္်မ ကႏိုင သ္နျဖ္နျခငန ္သမၼတ၊ အစငးႏိုငကနအျ ံးႏိုငကန ္ငဒႏို္န က်ငန့ျခငန ာါငန့ အျခမ
းႏိုငန ႏိုငငန ္ႏိုငငနရမ အ က္န ဖကန္ႈ္သမၼတ၊ းူေ ်မကန္ငံ သလမ ္ႈ္်မ ္သမၼတ၊ အ္ငန အက် န အစမင္န
းငယူျခငန ္သမၼတ၊ ္း ္ႈႏို႔ျခငန ာါငန့ အႏိုင အႏို္နေျ္ရမ္ႏိုင႔ကႏိုင သႏို္န ယူျခငန ္်မ ကႏိုင စန္ါ္န
စလ နစလြဲခံခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ ္ န္ေ္မနစစနသမ ာါစနဥး သပန ICC ဘ

မ ျခငန ာါငန့

မ ျ းင နေမသပနဟင

ႏိုမန သႏို္န ခံေမရစဥန အ

ကနအရမ္ါႏို္်မ က

္ န္်မ ကငႏို ္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အမ ာါႏို္နသပန့အ္ပနျဖငန့ “ကငးမ အမ းငံ အ္်ႏို ျဖ ္နရမန” အ္ႏိုမန႔ေ
ခြဲ့သပနဟင္ႏိုငကမ ္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ ရကနစကန က္န က ္န္ႈ္်မ က်က းလမနခြဲ့ေ ကမငန

းဒးယႏိုင္လငန

အမနခံခြဲ့ ေသပနနႈပါသည္။

ႏိုငစဥနက ာႏိုငငနငံျခမ ေရ အမန ကး ္မမ

ာႏိုငငနငံေရ ရမ အ္လငန အမန ေဒ စနေဟ းန္ါ အေ္ရႏိုကမန ျ ပနေ
မပန စမစနက် ျ ျ ငနေျ မငန းြဲေရ ာါငန့ အ

မငနစငသပန ဒး္ႏိုငကေရစး

ူ သျဖငန့ ရခႏိုငငနျ ပနမယန္လငန ဋႏို ကၡအ္ငံ သ္နေရ ကႏိုင

ံ့ ႏိုင ေ ကမငန
န္ံအ္ပနျ ရမန ေခေငန ေ္မငန ေဒေေအမငန္မန စင ကပနာါငန့ ေျ မ္ႏိုငေ္လ ောလ ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ဒးဇငနဘမး
၂ ရကနေမ႔္င
လ န အေ္ရႏိုကမန ျ ပနေ
ဘမသမေရ းလ္နး န္ႈအေ ေ

မငနစင ာႏိုငငနငံျခမ ေရ အမန ကး ္မမသပန ျ္မန္မာႏိုငငနငံအမ

ူ ျခမ စလမ္ႏိုင ္လမ သပန့ စမစန္က် ခ်ႏို ေဖမကန္ႈ္်မ အမ

္ကနးကနျ းင နေမသပန့အ္လကန သႏိုင႔္ဟင္န းကနသငန့ခံ
ျ မနးပန သ္န္ါ္နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

မ သပန့အ္လကန IRFA အရ CPC အျဖစန

ႏိုင႔အျ ငန 22 CFR 126.1 ္လငန ရပနပႊမန

္ႏိုငဟငန္်မ္လ္နစးငန္်မ အေ ေ ္ငမန ္း ေရ ျ မန႔ လမ ေစျ း Facebook ္ါ စစန္ န၏အေကမငန့္်မ ာါငန့

းကန္ါႏိုက်ငန့သငံ ေမေသမ းကနမကန ႏို္န ငနေရ ကႏိုင သကန္ႏိုငငနရမ သ္တ္၏

စမ္်ကနာါမအ္်မ အျ မ ကႏိုင ဖယန္ါမ းႏိုငကနျ း ေမမကန ာါစနာါစနမး ေ အ ကမ ဇလမနး္လငန ္ န္ေ္မနသပန

အေရ ယူေ္မငန္လကန္ႈအျဖစန ျ မနးပနခ်္ါ္နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

ႏိုင းကနေဖမငန ဘ ျ မန၍ေ ေးမခြဲ့သပနႈပါသည္။ ္ န္ေ္မနသပန အမဏမသႏို္န ျ း သပန့ေမမကန ႏိုငငန ဘ
ဖလငန့

မ ္ြဲ္ါႏိုသပန့ စစန္ န၏ ျ္မန္မဘမသမျဖငန့ အသစနဖလငန့

မ သပန့ Facebook အေကမငန့

ာါစနခင္ါ္စန္ငန့ အ္်ႏို သမ ေရ ္မန႔က်ငနသပန သႏိုင႔္ဟင္န ္ါမနကမနျခငန ္္ါႏိုဟင ယူ္သပန့
သ္ငန ္်မ ကႏိုင ္ႏိုငကနခႏိုငကနရမန ရပန္လယနသပနဟင စစန္ န၏ေျ မေရ ္ႏိုငခလငန့္ါႏိုသူက ေျ မ ေသပနႈပါသည္။
အ က္န ဖကန္ႈးႈံ႔ေ္မနသပန့ အေ ကမငန အရမ္်မ ကႏိုင္ငနရမဘ အ္ႏို္နကအခမန က႑ ္ါႏိုခြဲ့ေသမနးပန
Facebook သပန အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ္ရမ စးရငနေရ ယာႏၱရမ ္်မ အမ ၎၏ းကနေဖမငန ္ါ
အေ

မကနအ

မ ကႏိုင ေျ မျ ခြဲ့ျခငန ္္ါႏိုေသ ေႈပါသည္။

ာႏိုငငနငံေရ ေ္လ ေကမကန အ
လြဲ ငနကႏိုငယနစမ းါယနအခ်ႏို ႕သပန ာႏိုငအငနဘမး ေ္လ ေကမကန လြဲ္်မ ္္ႏိုငငန္း
္လ္နစးငန္မန႔က်ငနေရ ေ္မငန ငဒန္်မ ာါငန့ ေဟမေျ မခ်ကန္်မ ကႏိုင အသငံ ျ ခြဲ့ က ေသပနႈပါသည္။ ငမနကမန္ႈ
ျဖစနရမနးႈံ႔ေ္မန္ႈာါငန့ စလ္
ြဲ ႏိုငခံရျ း ၂၀၁၈ ခငာါစန္လငန ္လ္နစးငန္်မ အေ ေ အ က္န ဖကန္ႈာါငန့ းူ္်ႏို ္ငမန
သ္နျဖ္န္ႈ္်မ ျ းင နရမနးႈံ႔ေ္မနသပန့ အေရ အသမ ္်မ ္ငနသပန့အ္လကန Facebook ္ါ
ဖယန္ါမ ခံရေသမ ျ ငန

မနသပန့ ငဒၶဘမသမ အ္်ႏို သမ ေရ အေဒး ဘငမန ကး

အ္ါငနအးရသူက ေ္လ ေကမကန လြဲ္္ႏိုငငန္း ရကန္်မ အးႏိုင္င
လ န ္စနာါစနေက်မန ကမ
္ႏို္ႏိုကႏိုငယနကႏိုငယန အမဏမ ႏိုငငန္်မ းကန

က
လ နေျ ေမျ း ေမမကန

သ
ြဲ ႏိုင႔ အ နာါံခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

ခရစနယမမန္်မ အေ ေ ပါဥန မန ာါႏို စ
န ကန္္
ႈ ်မ
ျ္မန္မအစႏိုင ရသပန ခရစနယမမနးူ္ႈအသႏိုငငန အအႏိုငငန ္်မ ကႏိုငးပန
အ က္န ဖကန စန္ါ္န

မ ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ျ္မန္မအစႏိုင ရ္ါ ခရစနယမမနအ္်မ စငျဖစနေသမ

္လမ္်မ အေ ေ ေးေ ကမငန ္ါ ္ႏိုငကနခႏိုငကန္ႈ္်မ ၏ ဥ ္မ္စနရ နအျဖစန ္္နး္လငန ခ်ငန ျ ပနမယနဘ
အသကန ခငမစနာါစနအ္လယန ေယမကန်မ ေး ္စနဥး အ ေအအငန းူ ၂၁ ဥး အသ္နခံခြဲ့ရ ေသပနႈပါသည္။
ခ်ငန ခရစနယမမနေခေငန ေ္မငန္်မ ၏ အ္ငႏိုအရ ္လမသမ ၁၅၀၀ ေက်မန ၎္ႏိုင႔၏အႏိုင အႏို္န္်မ ကႏိုင
စလမန႔၍

က
လ နေျ ခြဲ့ က ေသပနႈပါသည္။ စစန္ နအရမ္ါႏို္်မ က းကနး္
လ နစ ယန စနခ္နျခငန ္ါမ ္လမသမ ္်မ သပန

ခရစနယမမန္်မ ျဖစနေသမေ ကမငန့ ္စနစႏို္န္စနေဒသျဖစနသပနဟင ခ်ငန ခရစနယမမနေခေငန ေ္မငန္်မ က
သံသယ္ါႏို ေသပနႈပါသည္။ ေဖေဖမနအေရးး္လငန ္ န္ေ္မနသပန ကခ်ငနျ ပနမယန္ါႏို ာါစနျခငန သငန အင န္ရမ
ာါစနဥး ကႏိုင ္ႏိုငငန ရငန သမ သူ ငမနအင နစင္်မ ကငႏို ံ့ ႏိုင သပနဟင စလ နစး
လြဲ ်ကန ၎္ႏိုင႔၏ဘငရမေက်မငန ္လငန
လြဲ ္မနက်ငန သပန့အ္လကန ္ရမ စလ္
ေ
ြဲ ႏိုငခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

3

USCIRF | ANNUAL REPORT 202 1

မ သပန့

၂၀၂၁ ခငာါစန ဇာၷအေရးး္လငန ာႏိုငငနငံျခမ ေရ အမန ကး အမန္ႏိုငမးဘးငန ကငန က ၎၏ရမ

ူ

အ္ပနျ သပန့ ကမ မမ္ႈဘ ျ္မန္မအစႏိုင ရ္ါ ္ႏိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ ပါဥန မန ာါႏို နစကနျခငန သပန
းူ္်ႏို ္ငမန သ္နျဖ္န္ႈ ျဖစနေျ္မကနျခငန ္ါႏို္္ါႏိုကငႏို သ္တ္ ္်ႏို ဇကနအမရနဘႏိုငကနဒငန၏ အစႏိုင ရ္ါ
ျ မနးပနသငံ သ န္ပနဟင ေျ မ္ႏိုငခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၁ ခငာါစန စစနအမဏမသႏို္န ျ း ေမမကန သ္တ္ဘႏိုငကနဒငန
အစႏိုင ရသပန ျ္မန္မ့္ န္ေ္မနအေ ေ က်ယနျ မန႔သပန့ ႏို္န္ႏိုင႔္ႈ္်မ ျ မနးပနခ်္ါ္နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။

