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အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁေကာ္မရႀင္ (USCIRF) သည္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ 
သီးဴခားရပ္တည္လဵက္ ကၾဲဴပားေသာအဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္မႀ ဖၾႛဲစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ဴပီး ကမႝာတစ္ဝန္း 
ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁကို ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး သမၳတ၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးႎႀင့္ အထက္လၿတ္ေတာ္တိႛုကို အဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးသည့္ 
သီးဴခားရပ္တည္လဵက္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီႎႀစ္ရပ္ပၝရႀိသည့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အဳကံဴပႂအဖၾဲႛအစည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ USCIRF သည္ 
ဤအဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို က႗ႎ္ုပ္တိႛု၏ ဴပႉာန္းဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခၾင့္အာဏာ၊ ႎိုင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရး ေဳကဴငာစာတမ္းႎႀင့္ အဴခားေသာ 
ႎိုင္ငံတကာစာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားတၾင္ေတၾႛရႀိရသည့္ အဆင့္အတန္းမဵားေပၞတၾင္ အေဴခခံထားပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာသည္ နယ္ေဴမေဒသရႀိမတရားဖိႎႀိပ္မႁမဵားအား မႀတ္တမ္းတင္ထားရန္ႎႀင့္ အေမရိကန္အစိုးရထံ မူဝၝဒေရးရာ သီးဴခား 
အဳကံဴပႂခဵက္မဵား ေပးရန္ မဟာမင္းဳကီးမဵားႎႀင့္ က႗မ္းကဵင္သူပညာရႀင္ဝန္ထမ္းမဵား၏ တစ္ႎႀစ္စာအလုပ္၏ အထၾတ္အထိပ္ပင္ဴဖစ္ပၝသည္။ 
၂၀၁၅ ႎႀစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတၾင္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၃၁ ရက္မႀ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၃၁ ရက္ေနႛအထိ 
အေဳကာင္းအရာမဵား ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။  သိႛုရာတၾင္ အခဵိႂ ့အေဳကာင္းအရာမဵားမႀာ ၄င္းအခဵိန္အပိုင္းအဴခားေနာက္ပိုင္းတၾင္ 
ေပၞေပၝက္သည့္ အေရးပၝေသာ အဴဖစ္အပဵက္မဵားဴဖစ္ပၝသည္။    

 

ဴမန္မာႎိုင္ငံ  
 

အဓိကေတၾႛရႀိခဵက္မဵား။ ။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ဘာသာေရးလူနည္းစုႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵား၊ အထူးသဴဖင့္ 
ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵားသည္ ၄င္းတိႛုအားလက္မခံႎိုင္မႁ၊ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားႎႀင့္ ဆက္လက္ဳကံႂေတၾႛ 
ခ့ဲရပၝသည္။ ဘာသာေရးလူနည္းစုႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအား ဆနႛ္ကဵင္သည့္ တယူသန္သေဘာထားႎႀင့္ လူမဵိႂးဳကီး 
ဝၝဒတိုႛမႀာ ေနရာတကာပိုမိုပဵံႛႎႀံႛခဲ့ဴ ပီး အခဵိႂ ့ကိစၤမဵားတၾင္ ဗုဒၭဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဘာသာေရးပုဂၢိႂလ္မဵားက လံႁႛေဆာ္ခဲ့ 
ဳကဴပီး ဴမန္မာအစိုးရမႀ ဝင္ေရာက္ဖဵန္ေဴဖဴခင္း၊ သင့္ေတာ္စၾာစံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္း၊ မတရားဖိႎႀိပ္မႁ ကဵႃးလၾန္သူမဵားအား အခဵိန္မီ 
ပၾင့္လင္းဴမင္သာစၾာ အေရးယူဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ရန္ လိုလားဟန္သိပ္မဴပခဲ့ပၝ။ တစ္ခၝတစ္ရံတၾင္ အစိုးရမႀ အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ 
လႁံႛေဆာ္မႁမဵားအား ရႁတ္ခဵခဲ့ေသာ္လည္း သူတပၝးအားလက္မခံႎိုင္ဴခင္းအေပၞ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ရန္ ခိုင္မာ၍ တသမတ္တည္း 
ရႀိေသာ ေခၝင္းေဆာင္မႁ ကင္းမဲ့ဴ ခင္းေဳကာင့္ မတရားဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁမဵားမႀာ အေတာ္အသင့္ အဟနႛ္အတားမဲ့ ဆက္လက္ 
ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တစ္ေလ႖ာက္ အင္တာနက္အသံုးဴပႂႎိုင္မႁ ကဵယ္ဴပန္ႛလာဴခင္းႎႀင့္ လူမႁေရးမီဒီယာတိႛုသည္ 
လူနည္းစုအေပၞ အမုန္းတရားဴပနႛ္ပၾားေစဴခင္းႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေပၞေပၝက္ေစဴခင္းတိႛုတၾင္ အခန္းကၸတစ္ရပ္မႀ ပၝဝင္ခဲ့ 
ပၝသည္။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ လူမဵိႂးဘာသာ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒဳကမ္းေလးရပ္ တင္သၾင္းခဲ့ဴ ခင္းမႀာ ၄င္းအေဴခအဴမစ္မဲ့ 
မုန္းတီးမႁမဵား ပိုမိုအဴမစ္တၾယ္ ခုိင္မာေစႎိုင္ပၝသည္။ ဤကဲ့သိႛု စနစ္တကဵ ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနေသာ ကမ္းကုန္သည့္ 
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေပၞအေဴခခံ၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁအက္ဥပေဒ (IRFA) အရ “အထူး 
စိုးရိမ္ဖၾယ္ရာႎိုင္ငံ” သိႛုမဟုတ္ CPC ဟု သတ္မႀတ္ရန္ USCIRF မႀ ဆက္လက္အဳကံဴပႂပၝသည္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀ စ၍ CPC အဴဖစ္သတ္မႀတ္ခဲ့သည္မႀာ မဳကာေသးမီ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လအထိ ဴဖစ္ပၝသည္။  
 

ေနာက္ခံ  
 

၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိႛု USCIRF မႀ မဟာမင္းဳကီးအဆင့္ သၾားေရာက္ခဲ့ဴ ပီး ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလတၾင္ 
၄င္း၏ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားအား အထူးအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုသိႛုသၾားေရာက္လိုက္ဴခင္းဴဖင့္ ဘာသားေရး 
လူနည္းစုႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵား၊ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားအားဆနႛ္ကဵင္သည့္ ဘာသာေရး 
လၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ USCIRF ၏ စိုးရိမ္ခဵက္မဵားအား အတည္ဴပႂရံုမက ဴမန္မာႎိုင္ငံအား CPC 
အဴဖစ္ သတ္မႀတ္သည္မႀာ သင့္ေတာ္ေဳကာင္းကိုလည္း ထင္ရႀားေစခဲ့ပၝသည္။ 
 

ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ အခဵိန္တိုအတၾင္း သတိဴပႂမိေလာက္သည့္ ႎိုင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵားေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဴ ပီး 
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပရန္ အခဵိန္နီးကပ္လာသည္ႎႀင့္အမ႖ ပို၍ေစ့ေစ့စပ္စပ္ 
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အဳကည့္ခံရႎိုင္ဖၾယ္ရႀိပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ ၄င္းေဴခလႀမ္းမဵားက ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္၊ ၄င္းႎႀင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ 
လႛူအခၾင့္အေရး အေဴခအေနမဵား စသည္တိႛုကို ပိုမိုေကာင္းမၾန္လာေစဴခင္း မရႀိေသးသကဲ့သိႛု ၄င္းဖိႎႀိပ္မႁမဵား ကဵႃးလၾန္ 
ေနသူမဵား ေလဵာ့နည္းသၾားေစရန္ ပိုမိုဳကိႂးပမ္းရန္ ဴမန္မာအစိုးရအား တၾန္းအားေပးဴခင္းလည္း မရႀိေသးပၝ။  လူဦးေရ 
အမဵားစုဴဖစ္သည့္ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းနီးပၝးမႀာ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား၊ ေလးရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ မူဆလင္ဘာသာဝင္မဵား၊ ေလးရာခိုင္ႎႁန္မႀာ 
ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ ကဵန္သူမဵားမႀာ နတ္စားမဵား သိႛုမဟုတ္ အဴခားဘာသာကိုးကၾယ္သူမဵား ဴဖစ္ဳကသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ 
ဖၾႛဲစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒအရ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ အဳကမ္းဖက္မႁ၊ သိႛုမဟုတ္ ပစ္မႀတ္ထား၍ 
ရာဇဝတ္မႁကဵႃးလၾန္မႁတိႛုမႀ လုံေလာက္သည့္အကာအကၾယ္ ေပးထားဴခင္းမရႀိပၝ။ ဘာသာေရးရပိုင္ခၾင့္မဵား အကာအကၾယ္ 
ေပးထားမႁ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ သိုႛမဟုတ္ တိုးဴမႀင့္ေပးရန္ လက္ရႀိဥပေဒမဵားအား ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမည့္အစား ၄င္းလၾတ္လပ္မႁ 
မဵားအား ပိုမိုထိခိုက္ေစသည့္ ဥပေဒမဵားခဵမႀတ္ရန္ အစိုးရမႀ ပံ့ပိုးေပးေနပၝသည္။ ဥပမာ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသ ူ
ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား၏ လႁံႛေဆာ္မႁႎႀင့္ ဗဟုိအစိုးရ၏ ပ့ံပိုးမႁဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ လၿတ္ေတာ္ညီလာခံအား 
လူမဵိႂးဘာသာ ဥပေဒဳကမ္းေလးရပ္ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားဴခင္းဴဖင့္ စတင္ခဲ့ဴ ပီး ထိုဥပေဒဳကမ္းမဵားမႀ ဘာသာကူးေဴပာင္းဴခင္း၊ 
အိမ္ေထာင္ဴပႂဴခင္း၊ မီးဖၾားဴခင္းကိစၤမဵားတၾင္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအားလံုးအေပၞ ပိုမိုတင္းဳကပ္ကနႛ္သတ္ထားပၝသည္။ 
၄င္းဥပေဒဳကမ္းမဵားသည္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵားအား ကနႛ္သတ္ရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ဴဖစ္ရံုမက 
၄င္းဥပေဒေရးဆၾဲသူမဵားမႀေန၍ အကာအကၾယ္ေပးမည့္သူမဵားဟု အဆိုဴပႂေနသည့္ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကိုပၝ 
ကနႛ္သတ္လဵက္ရႀိသည္ဟု ေဝဖန္သူမဵားက ဆိုဳကပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ အမဵိႂးသမီး 
အဖၾႛဲအစည္းမဵားႎႀင့္ အရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႛအစည္းမဵား စုစုေပၝင္း ၁၈၀ မႀ ၄င္းဥပေဒဳကမ္း ေလးရပ္လံုးအား အခိုင္အမာ 
ဆနႛ္ကဵင္သည့္ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ တစ္ရပ္ဴ ပႂလုပ္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းဥပေဒဳကမ္းမဵားအေပၞ လူသိရႀင္ဳကားေဝဖန္ခဲ့သူအခဵိႂ ့မႀာ 
ေႎႀာင့္ယႀက္ခံရဴပီး အသက္အႎၨရာယ္ဴခိမ္းေဴခာက္မႁပင္ ခံခဲ့ရပၝသည္။ 
 

ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ၄င္းအတၾက္အေရးဳကီးသည့္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပဲၾသိႛု 
ဦးတည္ေနခဵိန္တၾင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖၾႛဲမဵားႎႀင့္ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရး သေဘာတူညီခဵက္ ယခုအထိ 
မရႀိေသးဴခင္းႎႀင့္ ဖၾႛဲစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒအား အဓိပၯၝယ္ရႀိရႀိ ေဴပာင္းလဲဴခင္းမရႀိေသးဴခင္းတိႛုက လူတိုင္း၏ အာရံုကို လၿမ္းမိုး 
ေနပၝသည္။ ႎႀစ္ ၃၀ ေကဵာ္ ကာလအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ပထမဦးဆံုးအဳကိမ္အဴဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ 
သန္းေခၝင္စာရင္းတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵားမႀ ၄င္းတိႛု၏တိုင္းရင္းသားအား ရိုဟင္ဂဵာဟု ေဖာ္ဴပပၝက မဵားေသာအားဴဖင့္ 
ထည့္သၾင္းဴခင္းမရႀိဘဲ ကခဵင္ဴပည္နယ္အမဵားစုတၾင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုဦးေရ ေကာက္ခံခဲ့ဴ ခင္းမရႀိပၝ။ သမၳတ ဦးသိန္းစိန္ 
သည္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ကုန္ဆံုးခဵိန္တၾင္ အစိုးရမႀ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး လၿတ္ေပးရန္ ေပးထားသည့္ဂတိ 
မတည္သည့္အဴပင္ သမၳတအိုဘားမားႎႀင့္ အဴခားသူမဵားအား လူသိရႀင္ဳကားေပးခဲ့သည့္ အဴခားေသာဂတိအခဵိႂ ့လည္း 
ဴဖည့္ဆည္းေပးဴခင္း မရႀိေသးပၝ။ USCIRF သည္ သမၳတႎႀင့္ ဘာသာေရးဝန္ဳ ကီးဌာနတိုႛမႀ ဖၾႛဲစည္းခဲ့သည့္ ဘာသာေရး 
အဳကံေပး အထူးအဖၾႛဲႎႀစ္ဖၾႛဲစလံုးမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆံုခဲ့ဴပီး ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ ကိစၤမဵားအေပၞထားရႀိသည့္ 
၄င္းတိႛု၏ ဝိေရာဓိဴဖစ္ေနသည့္ သေဘာထားအဴမင္မဵားအား စိုးရိမ္စရာအဴဖစ္ ေတၾႛရႀိခဲ့ပၝသည္။  
 

ကုလသမဂၢအဆင့္ဴမင့္ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛသၾားေရာက္ခဲ့ဴ ပီး ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵား၊ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းတိႛု၏စိုးရိမ္မႁမဵားအား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားသည့္အခၝ ရခိုင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အရာရႀိမဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားထံမႀ ဴပင္းထန္စၾာ အဴပစ္တင္ဴခင္းမဵား၊ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား၊ ခၝးသီးသည့္ စကားလံုး 
အသံုးအႎႁန္းမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝသည္။ 
 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အေဴခအေနမဵား  
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မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရး အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵား၏ အတိဒုကၡ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ရခိုင္ဴပည္နယ္ 
ေဴမာက္ပိုင္း၌ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားအား ဦးတည္အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၄၀ ေသဆံုးခဲ့ပၝသည္။ ရဲတစ္ဦး 
သာ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ ေသဆံုးသည္ဟု အစိုးရစံုစမ္းစစ္ေဆးမႁမႀ ေကာက္ခဵက္ခဵခဲ့ဴ ပီး နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵား 
အသင္း (MSF) ႎႀင့္ အဴခားအဖၾႛဲအစည္းမဵားမႀ ရိုဟင္ဂဵာအရပ္သား ေသဆံုးမႁမဵားအေဳကာင္း အခဵက္အလက္အေသးစိတ္ 
ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတိုႛအား ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။ MSF မႀ ထိုလူသတ္မႁမဵားအေဳကာင္း လူသိရႀင္ဳကား အစီရင္ခံခဲ့၍ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တစ္ႎႀစ္နီးပၝး ႎႀင္ထုတ္ခံရခဲ့ပၝသည္။ အဴခားႎိုင္ငံတကာ အဖၾႛဲအစည္းမဵားမႀ ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵား အား ပ့ံပိုးမႁ 
ေပးသည့္အခၝ ရခိုင္တစ္ဴပည္လံုးမႀ ဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးမႁႎႀင့္ ဖၾံႛဴဖိႂးတိုးတက္မႁ နိမ့္ကဵေနခဵိန္တၾင္ ၄င္းတိႛုကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ 
ပံ့ပိုးသည္ဟု မခဵင့္မရဲဴဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားမႀ ဴမင္၍ မဵားေသာအားဴဖင့္ တံုႛဴ ပန္မႁမဵားေဳကာင့္ ၄င္းတိုႛမႀာ 
ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵားအား ေထာက္ပ့ံမႁမဵားေပးရန္ အခက္အခဲမဵား ရႀိခဲ့ပၝသည္။         
 

၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ မႎၨေလးဴမိႂ ့တၾင္ လူမဵိႂးေရးအဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ မူဆလင္အမဵိႂးသားတစ္ဦးႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ 
အမဵိႂးသားတစ္ဦးတိုႛ ေသဆံုးခဲ့သည့္အဴပင္ ဗလီေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းႎႀင့္ ထိုေကဵာင္းအတၾင္းရႀိ ကဵမ္းးစာအခဵိႂ ့မီးေလာင္ 
ပဵက္စီးဴခင္း အပၝအဝင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႁမဵားႎႀင့္ ပိုင္ဆိုင္မႁပဵက္စီးဆံုးရံႁးဴခင္းမဵား ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရပၝသည္။ ေနာင္မႀ မဟုတ္ 
မမႀန္ေဳကာင္း သက္ေသဴပႎိုင္ခဲ့သည့္ မုဒိန္းမႁအေဳကာင္း ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုတၾင္ စၾပ္စၾဲတင္ဴပထားသည့္အတၾက္ ထိုအဴဖစ္ 
အပဵက္ ေပၞေပၝက္ခဲ့ရဴခင္းဴဖစ္ဴပီး ၄င္းဘေလာ့ဂ္အား အၾန္လိုင္းတၾင္ဴဖနႛ္ေဝခဲ့ဴ ပီး အစၾန္းေရာက္ဘုန္းေတာ္ဳကီး အရႀင္ဝိရသူ၏ 
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ တင္ခဲ့ပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾႛဲအစည္းတစ္ရပ္ဴဖစ္ဴပီး ဘာသာေပၝင္းစံုမႀ 
ဘာသာေရးႎႀင့္ အရပ္ဖက္ေခၝင္းေဆာင္မဵားဴဖင့္ ဖၾႛဲစည္းထားသည့္ မႎၨေလးဴမိႂ ့ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႁေကာ္မတီ၏ 
ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားႎႀင့္ အဓိကရုဏ္းဴဖစ္စဥ္ ဝင္ေရာက္ဖဵန္ေဴဖသူမဵားသာ မပၝဝင္ပၝက တစ္ဴမိႂ ့လံုး ညမထၾက္ရအမိန္ႛ 
ထုတ္ဴပန္ေစခဲ့ရသည့္ အဳကမ္းဖက္မႁ ပိုမိုဆိုးရၾားသၾားႎိုင္ပၝသည္။ USCIRF မႀ မႎၨေလးဴမိႂ ့သိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့ဴ ပီး ဴငိမ္းခဵမ္းေရး 
ထိန္းသိမ္းမႁ ေကာ္မတီႎႀင့္ ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝသည္။   
 

ယခင္လူမဵိႂးေရးအဳကမ္းဖက္မႁမဵားေဳကာင့္ ေပၞေပၝက္ခဲ့ရသည့္ အိုးအိမ္မဲ့မႁမဵား ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနဴပီး ၄င္းတိႛုတၾင္ 
၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လမႀ စ၍ ရခိုင္ဴပည္နယ္တစ္ဝန္းရႀိ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခားေသာမူဆလင္မဵား၊ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ မတ္လမႀစ၍ 
မိတၪီလာရႀိ မူဆလင္ႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားလည္း ပၝပၝသည္။ မိတၪီလာဴမိႂ ့ရႀိ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္မဲ့သူမဵား၏ စခန္းမဵားသိႛု 
USCIRF မႀ သၾားေရာက္ခဲ့စဥ္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းႎႀစ္ရပ္လံုးအတၾက္ ေရရႀည္ေဴဖရႀင္းခဵက္ေပၞေပၝက္ေရးအတၾက ္တိုးတက္မႁ 
မဵားစၾာလိုေသးေဳကာင္း ေတၾႛရပၝသည္။      
 

ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားသည္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ ဳသဇာကင္းမဲ့မႁႎႀင့္ အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵား ကင္းမဲ့မႁတိႛုကို 
ထူးဴခားသည့္အတိုင္းအတာအထိ ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ အစိုးရမႀ ၄င္းတိႛုအား ႎိုင္ငံသားခံယူခၾင့္မေပးသဴဖင့္ ဥပေဒအရ 
ဴဖစ္ေစ လက္ေတၾႛဴ ဖစ္ေစ ၄င္းတိုႛမႀာ မည္သည့္အခၝမ႖ တန္းတူအဆင့္အတန္း မရႎိုင္ပၝ။ အစိုးရအပၝအဝင္ အမဵားမႀ 
၄င္းတိႛုအား ဘဂႆၝလီ ေရၿႛေဴပာင္းေနထိုင္သူမဵားဟု ဆိုသဴဖင့္ ၄င္းတိုႛမႀာ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ရိုဟင္ဂဵာဟု ေဴပာပိုင္ခၾင့္လည္း မရႀိပၝ။ 
အကယ္တၾင္မ ူရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴပီးေသာ စိစစ္ေရးစမ္းသပ္အစီအစဥ္မႀ 
ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵားအား ႎိုင္ငံသားေလ႖ာက္ထားလိုလ႖င္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ဘဂႆၝလီဟု အတင္းအဳကပ္ေဴပာေစပၝသည္။ 
ထိုသိႛုမေဴပာပၝက ရပိုင္ခၾင့္၊ သၾားလာပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ရယူႎိုင္မႁနည္းပၝးသည့္စခန္းမဵားတၾင္ ရက္အကနႛ္အသတ္မဲ့ 
ထိန္းသိမ္းခံရပၝမည္။ အထူးသဴဖင့္ ကုလသမဂၢႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ရိုဟင္ဂဵာဟူသည့္ အေခၞအေဝၞ သံုးသည့္ 
အခၝ ဗဟုိိအဆင့္ႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အတၾင္းရႀိ အစိုးရကုိယ္စားလႀယ္မဵားမႀ ဴပင္းထန္စၾာ တံုႛဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေမလ 
ကဵင္းပရန္ ေမ႖ာ္လင့္ထားသည့္ ဖၾႛဲစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရးႎႀင့္ ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းတၾင္ ကဵင္းပႎိုင္သည့္ အေထၾေထၾ 
ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ မဲေပးရန္ အကဵံႂးမဝင္သူမဵားတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵားလည္း ယခုပၝဝင္ပၝသည္။ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္မႀစ၍ 



4 
 

ရုိဟင္ဂဵာမူဆလင္ တစ္သိန္းေကဵာ္သည္ ပိုမိုေကာင္းမၾန္သည့္ ဘဝရရႀိရန္ ေလႀမဵားဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးေသာ္လည္း 
မဳကာခဏ လူကုန္ကူးခံရဴခင္း၊ ေခၝင္းပံုဴဖတ္ခံရဴခင္း၊ မႎႀစ္ဴမိႂ ့ဖၾယ္အေဴခအေနမဵား စသည္တိႛုႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ 
 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ ပစ္မႀတ္ထား၍မတရားဖိႎႀိပ္ဴခင္းမဵား။ ။  ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ခဵင္းဴပည္နယ္ 
ကဲ့သိႛု ခရစ္ယာန္အမဵားစုရႀိေသာ ေဒသမဵားတၾင္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား ဆက္လက္ဳကံႂေတၾႛေနရပၝသည္။ ကာလရႀည္ဳကာစၾာ 
ကဵင့္သံုးခဲ့သည့္ လက္ဝၝးကားတိုင္မဵား ဖယ္ရႀားသည့္ အေလ့အထကို ဆက္လက္ကဵင့္သံုးေနဴပီး ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ 
ခဵင္းဴပည္နယ္အစိုးရမႀ လက္ဝၝးကားတိုင္တစ္ခု ဖယ္ရႀားရန္အမိနႛ္ေပးခဲ့ဴ ပီး ခဵင္းအမဵိႂးသားတစ္ဦးအား ထုိကားတိုင္ 
ထူခဲ့သည္ဟု စၾပ္စၾဲကာ တရားစၾဲခဲ့ပၝသည္။ လူမဵိႂးဘာသာဥပေဒဳကမ္းမဵားအား လူသိရႀင္ဳကားဆနႛ္ကဵင္သူမဵား အဳကားတၾင္ 
ခဵင္းအဖၾႛဲအစည္းမဵားလည္းပၝဝင္ဴ ပီး ခဵင္းဴပည္နယ္ရႀိ လူဦးေရအမဵားစုမႀာ ခရစ္ယာန္မဵားဴဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေဴပာင္းလဲမႁ 
ဥပေဒဳကမ္းေဳကာင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ ႎိုင္ငေံတာ္အရာရႀိမဵားတၾင္ ဘာသာကူးေဴပာင္းေရးခၾင့္ဴပႂခဵက္ ေပးရန္မေပးရန္ အာဏာ 
ရႀိသၾားမည္ဟု ဆိုဳကပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ကခဵင္ ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခဵႂပ္ရႀိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကခဵင္ 
ခရစ္ယာန္ ဆရာမႎႀစ္ဦး ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္ မုဒိန္းကဵင့္သတ္ဴဖတ္ခံရပၝသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသည့္အခဵိန္တၾင္ ရဲမႀ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုအမဵိႂးသမီးမဵားေနထိုင္သည့္ ရၾာမႀရၾာသားမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ဴခင္းမရႀိေဳကာင္း ကခဵင္ 
ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခဵႂပ္မႀ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ပၝသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမဵားတၾင္ ယခင္က လိင္အရ အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ 
အမဵိႂးသားအမဵိႂးသမီး ဴဖစ္မႁအေပၞအေဴခခံ၍ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကို စစ္လက္နက္အဴဖစ္ အသံုးဴပႂခဲ့သည့္ ဴမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္မႀ ကဵႃးလၾန္ခဲ့ဴ ခင္းဴဖစ္သည္ဟု ကခဵင္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ယူဆပၝသည္။ ထိုအမဵိႂးသမီးႎႀစ္ဦးမႀာ ခရစ္ယာန္ 
သာသနာဴပႂမဵားဴဖစ္သည့္အတၾက္ ၄င္းတိႛုအား ပစ္မႀတ္ထားခဲ့သည္ဟု အခဵိႂ ့ကယူဆပၝသည္။ ကဵႃးလၾန္သူမဵားကို စံုစမ္း 
ေဖာ္ထုတ္ဴပီး တရားစီရင္ရန္ ဴမန္မာအရာရႀိမဵားအား ေတာင္းဆိုသူ အမဵားအဴပားဳကားတၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု 
အစိုးရလည္း ပၝဝင္ပၝသည္။    
 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လက္မခံမႁမဵားႎႀင့္ အမုန္းတရားထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမဵား။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အဆင့္ဴမင့္ ႎိုင္ငံေရး 
ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာေခၝင္းေဆာင္မဵားမႀ  မူဆလင္မဵားအား လက္မခံသည့္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမဵား တိုးပၾားလဵက္ 
ရႀိပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္ မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရး အမုန္းတရားႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံေရးအစီအစဥ္ ေအာင္ဴမင္ေရး ေဆာင္ရၾက္ 
ေနသူမဵားအဳကားတၾင္ ဴဖစ္သည္။ လူမႁေရးမီဒီယာအသံုးဴပႂ၍ လက္မခံသည့္ေဴပာဆိုမႁမဵား ပိုမိုဴပႂလုပ္လာသဴဖင့္ 
တင္းမာမႁမဵား ပိုမိုေပၞေပၝက္ကာ အဳကမ္းဖက္မႁကို အားေပးခဲ့ပၝသည္။ သုိႛရာတၾင္ လက္မခံမႁမႀာ အၾန္လိုင္းတၾင္သာမက၊ 
မူဆလင္မဵားအား တိုက္ခိုက္ရန္သာ မကပၝ။ မူဆလင္ဆန္ႛကဵင္ေရး အမုန္းတရားႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁတိႛုအား ဴငင္းပယ္သူ 
မဵားကိုလည္း ပစ္မႀတ္ထားခဲ့ဳကပၝသည္။ ဥပမာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ (NLD) အရာရႀိေဟာင္း ဦးထင္လင္းဦးသည္ 
စာေရးဆရာတစ္ဦးအေနဴဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ စာေပေဟာေဴပာပၾဲတစ္ခုတၾင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႎႀင့္ 
ဗုဒၭဘာသာတုိႛကို အစၾန္းေရာက္ေရးအတၾက္ အသံုးဴပႂဴခင္းအေဳကာင္း ဆနႛ္ကဵင္ ေဟာေဴပာခဲ့ေသာေဳကာင့္ ဘာသာေရး 
အသေရဖဵက္မႁႎႀင့္ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ ထိခိုက္မႁေဳကာင့္ ရာဇဝတ္မႁဴဖင့္ တရားစၾဲဆို ခံေနရပၝသည္။ သာသနာ 
ေစာ္ကားသည္ဟု ဗုဒၭဘာသာဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားက စၾပ္စၾဲကာ အမဵက္ေဒၝသထၾက္ဴ ပီးေနာက္ NLD ပၝတီမႀ ၄င္းအား ရာထူးမႀ 
ဖယ္ရႀားလုိက္ဴပီး ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ တရားဝင္ထိန္းသိမ္းလိုက္ဴပီး စၾဲခဵက္တင္လုိက္ပၝသည္။ ၄င္းမႀာ ေထာင္ဒဏ္ 
သံုးႎႀစ္ ကဵခံေနရပၝသည္။   
 

အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စု မူဝၝဒ  
 
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အေရႀႛေတာင္အာရႀႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႛ (ASEAN) ၏ ဥကၺႉ ဴဖစ္ခဲ့ပၝသည္။ ASEAN ေဒသခံ 
အစည္းအေဝးႎႀင့္ အေရႀႛအာရႀ ထိပ္သီးညီလာခံတိႛုတၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၏ ပၝဝင္မႁေဳကာင့္ ထိုႎႀစ္တၾင္ သမၳတ 
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အိုဘားမားႎႀင့္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီး ဂ႗န္ကယ္ရီတိႛု ႎႀစ္ဦးအဴပင္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စုမႀ အဴခားေသာ 
အစိုးရအရာရႀိမဵား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိႛု သၾားေရာက္ခဲ့ပၝသည္။ ထုိသိုႛသၾားေရာက္ခဲ့စဥ္ သမၳတအိုဘားမား၏ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ 
ခရီးစဥ္တၾင္ေရာ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ကဵင္းပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လႛူအခၾင့္အေရး 
ေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ပၝ အေမရိကန္အစိုးရအဖၾဲႛမႀ လူသိရႀင္ဳကားေရာ ႎႀစ္ကုိယ္ဳကားပၝ လႛူအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဘာသာေရး 
လၾတ္လပ္မႁ ဴပႍနာမဵားအား ပံုမႀန္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝသည္။ သမၳတအိုဘားမား မသၾားေရာက္မီတၾင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ 
လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းအား “အထူးသတ္မႀတ္ထားသည့္ႎိုင္ငံသားမဵား” စာရင္းတၾင္ထည့္ေဳကာင္း 
ေဳကဴငာခဲ့ပၝသည္။ မူဆလင္မဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁကဲ့သိႛု ဘာသာေရးႎႀင့္ လူမဵိႂးေရးတင္းမာမႁမဵား လႁံႛေဆာ္သည့္ 
လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ပၝဝင္မႁ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး အားနည္းေစမႁတၾင္ ၄င္း၏ အခန္းကၸအတၾက္ 
အေရးယူသည့္အေနဴဖင့္ ထိုစာရင္းတၾင္ ထည့္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။     
 

အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စုမႀ အဓိကအားဴဖင့္ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီဖၾႛံဴဖိႂးမႁတုိႛအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား အစီအစဥ္ 
အမဵိႂးမဵိႂး ပံ့ပိုးေပးပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ လက္နက္ေရာင္းခဵမႁ ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ခဵင္း 
စတင္ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ရန္ အိုဘားမားအစိုးရမႀ ဳကိႂးပမ္းခဲ့ပၝသည္။ ဤသည္ကိုတံုႛဴ ပန္သည့္အေနဴဖင့္ အေမရိကန္ 
ဴပည္ေထာင္စု အထက္လၿတ္ေတာ္မႀ ထိုပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁအား ဳကီးဳကပ္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ အမဵိႂးသား ကာကၾယ္ေရး 
ခၾင့္ဴပႂခဵက္အက္ဥပေဒ ခဵမႀတ္ခဲ့ဴ ပီး ထိုအက္ဥပေဒအရ ကာကၾယ္ေရးဌာန၏ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁအား လႛူအခၾင့္အေရး 
သင္တန္းမဵား၊ လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထားမႁ အကူအညီႎႀင့္ ကပ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရးတိုႛအတၾက္သာ ေဆာင္ရၾက္ရန္ 
ကနႛ္သတ္လုိက္ပၝသည္။ ထိုႛအဴပင္ ၂၀၁၅ ေငၾေဳကးသံုးစၾဲမႁ ဥပေဒဳကမ္းတၾင္ ဴပည္ပတပ္မေတာ္ ေငၾေဳကးေထာက္ပ့ံမႁႎႀင့္ 
ႎိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္ပညာေပးႎႀင့္သင္တန္းအတၾက္ ေငၾေဳကးေထာက္ပ့ံမႁတိႛုအား အထင္အရႀား ပိတ္ပင္တားဆီး 
လိုက္ပၝသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရ၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ဴဖစ္ေနဆဲဴဖစ္ဴပီး ႎိုင္ငံတစ္ဝန္း အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဵက္ မရႀိေသးသည့္အခဵိန္တၾင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမဵားအတၾင္းသိႛု တပ္မေတာ္မႀ 
ကဵႃးေကဵာ္ဝင္ေရာက္မႁမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ေနသည့္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ စစ္ေရးပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁမႀာ 
အခဵိန္မတန္ေသးေဳကာင္း ေဝဖန္သူမဵားက ေဴပာပၝသည္။    
 

အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စုအစိုးရမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀ စ၍ CPC အဴဖစ္သတ္မႀတ္ခဲ့သည္မႀာ မဳကာေသးမီ 
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လအထိ ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤသတ္မႀတ္ခဵက္အတၾက္ ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတ၏ ကာလဳကာေဆာင္ရၾက္ခဵက္ 
အေနဴဖင့္ အထက္ေဖာ္ဴပပၝ လက္နက္ေရာင္းခဵမႁ ကနႛ္သတ္ေရး ဆက္လက္တည္ရႀိေနပၝသည္။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ 
ေနဴပည္ေတာ္သိႛု သၾားေရာက္စဥ္က USCIRF ၏ ေဆၾးေႎၾးမႁမဵားတၾင္ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား CPC 
စာရင္းမႀ ဖယ္ရႀားရန္ အလားအလာအေဳကာင္း ေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။ ထိုအမတ္တစ္ဦးမႀ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ 
အထက္လၿတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတၾင္ ဒုတိယႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးအား ဤေမးခၾန္းေမးခဲ့ပၝသည္။ သုိႛရာတၾင္ ေဆၾးေႎၾးမႁမႀာ 
ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁအေဴခအေနမဵား တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ရန္ ႎိုင္ငံေတာ္မႀ ေဆာင္ရၾက္ရန္ေဴခလႀမ္းမဵား ေဆၾးေႎၾးမည့္ 
အစား အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စုမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ခဵႂပ္ကိုင္ရန္ ဳကိႂးပမ္းေနသည္ဟူေသာ စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ 
ပၝသည္။ ထိုေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀ CPC အေနအထား သတ္မႀတ္ခဵက္၏ ရည္ရၾယ္ခဵက္အား မႀားယၾင္းစၾာေဖာ္ဴ ပခဲ့ေသာ္လည္း ဤသိႛု 
သတ္မႀတ္ဴခင္းမႀာ ကသိကေအာက္ ဴဖစ္ေစသည္ကို ထိုသိုႛေဆၾးေႎၾးခဲ့သည္ဟူေသာ အခဵက္က ညၿန္ဴပေနပၝသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီး ဦးဝဏႜေမာင္လၾင္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကား 
ရာတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငမံႀ “လႛူအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိကဴပႍနာအားလံုး” ေဴဖရႀင္းဴပီးဴပီ ဴဖစ္၍ ကုလသမဂၢ လႛူအခၾင့္အေရး 
ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မႀ ဖယ္ရႀားသင့္ေဳကာင္း အခဵိန္မတန္ေသးဘဲ ေဴပာဳကားစဥ္ကလည္း ႎိုင္ငံတကာ၏ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ 
ေစာင့္ဳကည့္ေနမႁအေပၞ အလားတူစိုးရိမ္ေနေဳကာင္းကို ေတၾႛႎိုင္ပၝသည္။       
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အဳကံဴပႂခဵက္မဵား  
 
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လႛူအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵားအတၾက္ အရႀိန္အဟုန္ ကင္းမဲ့ေနသည္ကို 
ထည့္သၾင္းစဥ္းစား၍ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရအား ဘာသာေရး 
လၾတ္လပ္မႁႎႀင့္ ၄င္းႎႀင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လႛူအခၾင့္အေရးတိႛုအား ဦးစားေပးေဆာင္ရၾက္ရန္ ဆက္လက္ ဖိအားေပးသင့္ 
ပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္မဵားကဲ့သိႛု ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵား၏ 
ရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ဂုဏ္သိကၡာတိႛုအား ေလးစားမႁမႀာ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတၾက္ အေရးပၝဴပီး အေမရိကန္ 
ဴပည္ေထာင္စုအေနဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငႎံႀင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင့္တိုင္းတၾင္ ဤအခဵက္ကို ဆက္လက္အေလးထား ေဴပာဆိုသင့္ 
ပၝသည္။ USCIRF သည္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရမႀ ဴမန္မာအစိုးရ၏ ထိပ္သီးေခၝင္းေဆာင္မဵားအေပၞ 
အဆက္မဴပတ္ ဖိအားေပးကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား CPC အဴဖစ္ ဆက္လက္သတ္မႀတ္ရန္ အဳကံဴပႂသည့္အဴပင္ အေမရိကန္ 
ဴပည္ေထာင္စု အစိုးရမႀ ေအာက္ပၝတိုႛဴပႂလုပ္ရန္ အဳကံဴပႂပၝသည္။ ။   
 

 IRFA ၏ အပိုဒ္ 405(c) တၾင္ ခၾင့္ဴပႂထားသည့္အတိုင္း တာဝန္ခံေစသည့္သေဘာတူညီခဵက္ တစ္ရပ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ 
အစိုးရႎႀင့္ရယူဴပီး ၄င္းသေဘာတူညီခဵက္တၾင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေဴခအေန တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ရန္ႎႀင့္ 
အဆံုးတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား CPC စာရင္းမႀဖယ္ရႀားႎိုင္မည့္ လမ္းေဳကာင္းတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္ အေရးပၝသည့္ 
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား အားေပးဴမႀင့္တင္မည့္ ႎႀစ္ဦးသေဘာတ ူကတိဴပႂထားသည့္ တာဝန္မဵားခဵမႀတ္ဴပီး 
၄င္းတာဝန္မဵားတၾင္ ေအာက္ပၝတိႛုသာမက ပၝဝင္သင့္ပၝသည္။ ။     

 
o အဳကမ္းဖက္မႁကဵႃးလၾန္သူမဵား သိႛုမဟုတ္ လႁံႛေဆာ္သူမဵားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးဴပီး အေရးယူဴခင္း 
အပၝအဝင္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ခၾဲဴခား 
ဆက္ဆံသည့္မူဝၝဒမဵား အဆံုးသပ္ရန္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္သည့္ ေဴခလႀမ္းမဵားယူဴခင္းႎႀင့္  
 

o ဘာသာေရး သိႛုမဟုတ္ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁ လၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ ႎိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းႎႀင့္ 
ကိုက္ညီဴခင္းမရႀိသည့္ ကနႛ္သတ္ခဵက္အားလံုး ဖယ္ရႀားဴခင္း။   

 
 ဘာသာအမဵိႂးမဵိႂးကုိးကၾယ္သူမဵားအဳကား နားလည္မႁဴမႀင့္တင္ေပးဴပီး ႎိုင္ငံေရးတိုးတက္မႁမဵားအား ဘာသာေရး 
သည္းခံမႁႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္တိုႛမႀ အဆက္ဴဖတ္လိုက္သည့္အခၝ ေပၞေပၝက္သည့္အႎၨရာယ္မဵားအား 
နားလည္ေစေရး ေဆာင္ရၾက္ရန္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရ၊ အထူးအဴဖင့္ သာသနာေခၝင္းေဆာင္မဵား အပၝအဝင္ 
ဗုဒၭဘာသာဝင္အသိုင္းအဝိုင္း၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္အတူ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္၊ သည္းခံဴခင္းတရား၊ 
အားလံုး၏ပၝဝင္မႁႎႀင့္ ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကိစၤမဵား ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္သင့္ပၝသည္။   

 
 ရိုဟင္ဂဵာ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဆႎၬအေလဵာက္ မိမိမည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း သတ္မႀတ္ခၾင့္ကို ေလးစားသည့္ 
အေနဴဖင့္ လူသိရႀင္ဳကားဴဖစ္ေစ၊ လူသိရႀင္ဳကားမဟုတ္ဘဲဴဖစ္ေစ ရိုဟင္ဂဵာဟူသည့္အေခၞအေဝၞ သံုးသင့္ပၝသည္။ 
 

 ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံသားဥပေဒအား စိစစ္သံုးသပ္ဴခင္း၊ ဴပန္လည္ဴပႂဴပင္ဴခင္း သိႛုမဟုတ္ ရုပ္သိမ္းဴခင္းတိုႛဴဖင့္ေသာ္၄င္း 
အဴခားနည္းအားဴဖင့္ေသာ္၄င္း ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအတၾက္ အကာအကၾယ္ 
မဵားခိုင္မာေစသည့္ အေရးပၝေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာႎႀင့္ ဥပေဒဴပႂမႁ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးကို အားေပးကာ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴခင္း၊ ဳကီးဳကပ္ဴခင္းႎႀင့္ အဓိပၯၝယ္ေကာက္ယူဴခင္းတာဝန္မဵား ရႀိသည့္ ေဒသခံ 
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အစိုးရအရာရႀိမဵား၊ ေရႀႛေနမဵား၊ တရားသူဳ ကီးမဵားႎႀင့္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႛမဵားအား သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္းမဵား 
ပိႛုခဵေရးတၾင္ ပံ့ပိုးသင့္ပၝသည္။   
 

 ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ လႛူအခၾင့္အေရးမဵားအား ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ကဵင့္သံုးမႁေဳကာင့္ 
ထိန္းသိမ္းခံေနရသူအားလံုးအား အကနႛ္အသတ္မရႀိလၿတ္ေပးေရးအတၾက္ ဆက္လက္ပ့ံပိုးသင့္ပၝသည္။  
 

 မူဆလင္ဆနႛ္ကဵင္ေရး အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားအား လူသိရႀင္ဳကားလႁံႛေဆာ္ဴခင္း၊ ဴပႂမူဴ ခင္း၊ ပံ့ပိုးဴခင္း 
ကဲ့သိႛု ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအပၝအဝင္ လႛူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့သူ 
ပုဂၢိႂလ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဘၸာေရးဌာန ႎိုင္ငံဴခား ပိုင္ဆိုင္မႁထိန္းခဵႂပ္ေရးရံုး (OFAC) ၏ “အထူးသတ္မႀတ္ 
ထားသည့္ ႎိုင္ငံသားမဵား” စာရင္းအား ဆက္လက္၍ အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခဵသင့္ပၝသည္။    

 
 အထူးသဴဖင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ဳကီးေလးစၾာခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအတၾက္တာဝန္ရႀိသူ သိႛုမဟုတ္ 
ထုိကဵႃးလၾန္မႁမဵားအား တိုက္ရိုက္ကဵႃးလၾန္ခဲ့ေဳကာင္းသိထားသူအား အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စု ဴပည္ဝင္ခၾင့္ ဗီဇာ 
သိႛုမဟုတ္ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ ဴငင္းပယ္ရန္ IRFA အပိုင္း 604(a) အား ကဵင့္သံုးသင့္ဴပီး  
 

 ဴမန္မာႎိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး လူမဵိႂးေရးအဳကမ္းဖက္မႁမဵားႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထားမႁ အခက္အခဲမဵား 
ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနသည္ကိုအေဴခခံ၍ ႎိုင္ငံတကာ စီးပၾားေရးအင္အားမဵား အေရးေပၞအက္ဥပေဒအရ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္၍ ႎိုင္ငံေတာ္အေရးေပၞအေဴခအေနအား ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေမလေကဵာ္လၾန္၍ 
သက္တမ္းတိုးဴမႀင့္ သတ္မႀတ္သင့္ပၝသည္။  

 


