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အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အဖၾဲႛအစည္း (USCIRF) သည္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီႎႀစ္ရပ္ 

ပၝဝင္လဵက္ သီးဴခားရပ္တည္ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ဴပီး ဴပည္ပႎိုင္ငံမဵားရႀိ 

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ သိုႚမဟုတ္ ယံုဳကည္ခၾင့္ကုိ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁပၝသည္။ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္တၾင္ 

ႎိုင္ငံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အက္ဥပေဒ (IRFA) အရ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ USCIRF သည္ ဴပည္ပတၾင္ 

လၾတ္လပ္စၾာ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ ႎိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမဵားအသံုးဴပႂလဵက္ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး 

ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတ၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးႎႀင့္ အထက္လၿတ္ေတာ္တိုႛကို မူဝၝဒေရးရာအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးပၝသည္။  USCIRF 

သည္ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနမႀ သီးဴခားရပ္တည္လဵက္ ကၾဲဴပားေသာအဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၉ 

ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာသည္ နယ္ေဴမေဒသရႀိမတရားဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို မႀတ္တမ္းတင္ထားရန္ႎႀင့္ အေမရိကန္အစိုးရထံ 

မဝူၝဒေရးရာ သီးဴခားအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးရန္ မဟာမင္းဳကီးမဵားႎႀင့္က႗မ္းကဵင္သပူညာရႀင္ဝန္ထမ္းမဵား၏ တစ္ႎႀစ္စာအလုပ္၏ 

အထၾတ္အထိပ္ပင္ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၉ ႎႀစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတၾင္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ 

လကုန္အထိ အေဳကာင္းအရာမဵားကုိ ေဖာ္ဴ ပထားပၝသည္။ သိႛုရာတၾင္ ၄င္းကာလမတိုင္မီႎႀင့္ ၄င္းကာလေနာက္ပိုင္းတၾင္ 

ေပၞေပၝက္သည့္ အေရးပၝေသာ အဴဖစ္အပဵက္အခဵိႂႚကုိလည္း ေဖာ္ဴ ပထားပၝသည္။ USCIRF ၏အေဳကာင္း 

အခဵက္အလက္မဵားထပ္မံရယရူန္ ဤေနရာရႀိ ဝက္ဆိုက္တၾင္ဳကည့္ပၝ။ သိုႚမဟုတ္ 202-523-3240 ရႀိ USCIRF ကုိ 

တိုက္ရိုက္ဆက္သၾယ္ပၝ။ 

 

ဴမန္မာႎိုင္ငံ 

 

အဓိကေတၾႚရႀိခဵက္မဵား။ ။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အေဴခအေနမဵားမႀာ အဖဵက္သေဘာ 

ေဆာင္သည့္ဘက္သို့ ဦးတည္ခဲ့ဴပီး အထးူသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအတၾက္ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ 

အဴပင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ဳသဇာရႀိသူမဵားက တာဝန္ရႀိမႁဴငင္းဆိုခဲ့ဴပီး အႎႀံႚအဴပား ဴဖစ္ေပၞသည့္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵား 

အတၾက္ တာဝန္ယူမႁကုိ ဳကီးမားစၾာ ေရႀာင္တိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ၄င္း၏မဟာမိတ္မဵားသည္ 

တပ္မေတာ္မႀ  ဳသဇာရႀိသူမဵားကုိ “ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးေရးသန္ႚစင္မႁတၾင္ ၄င္းတိုႚ 

ပၝဝင္ဴ ခင္းႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္တိုႚတၾင္ အဴခားေသာ အႎႀံႚအဴပား လႚူအခၾင့္အေရး 

ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအတၾက္” လက္တစ္ဆုပ္စာ ပစ္မႀတ္ထားပိတ္ဆိုႚမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳက၏။  လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ 

ကိုးကၾယ္မႁ ဴပင္းထန္စၾာခဵိႂးေဖာက္ခံရသမူဵားတၾင္ တရားမ႖တမႁအတၾက္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ အနည္းငယ္သာရႀိ၏၊ ၄င္းတိုႚ 

အထဲတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခား မၾတ္စလင္မဵား၊ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား၊ ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ ဟိႎၬႃမဵားအဴပင္ ကခဵင္၊ ရႀမ္း၊ ကရင္၊ 

ရခိုင္ႎႀင့္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသားမဵားလည္း ပၝဝင္၏။  အစီရင္ခံသည့္ကာလဴပီးေနာက္ မဳကာမီ ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀစ၍ 

ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္အမဵားစု ဴဖစ္ေသာ  လူကိုးသိန္းတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္သည္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ ဒုကၡၡသည္ 

စခန္းမဵားတၾင္ ေနခဲ့ဳကသည္၊ ၄င္းဒုကၡၡသည္မဵားအနက္ ခုနစ္သိန္းေကဵာ္မႀာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ 

ဳသဂုတ္လတိုႚတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္၏အမဵားအဴပား ဴဖိႂခၾဲမႁမဵားေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကရ၏။ ၂၀၁၈ 

ခုႎႀစ္တၾင္ USCIRF ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚသည္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ဒုကၡၡသည္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုရန္ႎႀင့္ ၄င္းတိုႚ၏ဒုကၡၡကုိ 

ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ အစိုးရႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္သိုႚ သၾားေရာက္ခဲ့ဳက၏။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေနရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂဵာ 

မၾတ္စလင္မဵားအတၾက္ အခၾင့္အေရးမဵား မရရႀိဴခင္းႎႀင့္ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနေသာ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကဵပ္အတည္းမႀာ 

ဳကီးမားလႀသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလတၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုသည္ ထိုရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားကုိ လူမဵိႂးေရး 

သန္ႚစင္မႁဟု ေခၞဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ အကဵပ္အတည္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍သာ ဴဖစ္သည္။ သိုႚရာတၾင္ ကမႝာ့ 

http://www.uscirf.gov/
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018-Burma-Country-Update-508.pdf
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ကုလသမဂၢမႀ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ သီးဴခားရပ္တည္သည့္ ေကာ္မရႀင္တစ္ရပ္ အပၝအဝင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရ  ႎိုင္ေသာ 

အေထာက္အထားမဵားသာမက ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းကဲ့သိုႚ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္မႀ ဴပင္းထန္စၾာ ပစ္မႀတ္ 

ထားေသာ အဴခားေဒသမဵားကိုပၝ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အဴခားသမူဵားက လသူားမဵိႂးႎၾယ္အေပၞ ကဵႃးလၾန္သည့္ ရာဇဝတ္မႁမဵား 

သာမက  လမူဵိႂးတုန္းသတ္ဴဖတ္မႁမဵားပင္ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခဵက္ခဵခဲ့သည္။ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ ဳသဇာရႀိသမူဵားသည္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားအဴပင္ ခရစ္ယာန္မဵားကဲ့သိုႚ အဴခားဘာသာေရး 

လနူည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလနူည္းစုမဵားကုိ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁတိုႚဴဖင့္ ဆက္လက္ပစ္မႀတ္ထား 

ခဲ့ဳကသည္။ ထိုထက္မက ဆယ္စုႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဳကီးထၾားလာေနေသာ သံသယမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား 

အုပ္စုမဵား အသီးသီးတၾင္ ယံုဳကည္စိတ္ခဵမႁ မရႀိဴခင္းတိုႚသည္ မဵားမဳကာမီႎႀစ္မဵားက ေကာလဟာလမဵား ဴဖန္ႚရန္၊ 

သည္းခံမႁကင္းမဲ့ဴခင္း   ေပၞေပၝက္ေစရန္ႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁႎႁိးေဆာ္ရန္ လမူႁေရးမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမဵား ပၾားမဵား 

လာဴခင္းေဳကာင့္ ပိုဳကီးထၾားလာ၏။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အစိုးရသည္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁႎႀင့္ 

စာနယ္ဇင္းကုိပၝ သၾားပုတ္ေလလၾင့္ ေဴပာဆိုဴခင္းအပၝအဝင္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ေဝဖန္သမူဵားကုိ ဆက္လက္ ပစ္မႀတ္ 

ထားဴခင္းဴဖင့္ တိုးပၾားလာေနေသာ အမဵိႂးသားစိတ္အားထက္သန္မႁကုိ အသံုးဴပႂခဲ့၏၊ ဥပမာ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ 

ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားအေဳကာင္း အစီရင္ခံသည့္ ရၾိႂက္တာသတင္းေထာက္ႎႀစ္ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့၏။       

 

ႎိုင္ငံအတၾင္း စနစ္တကဵဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနကာ လၾန္ကဲစၾာဆိုးရၾားေသာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ 

ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား   အေဴခခံ၍ ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္တၾင္ USCIRF သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ 

အက္ဥပေဒ (IRFA) အရ “အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ေကာင္းသည့္ ႎိုင္င”ံ သိုႚမဟုတ္ CPC အဴဖစ္သတ္မႀတ္ထိုက္ေဳကာင္း 

ထပ္မံေတၾႚရႀိသည္။ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀစ၍  အထူး 

စိုးရိမ္ဖၾယ္ေကာင္းသည့္ႎိုင္ငံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခဲ့ကာ ဤသိုႚသတ္မႀတ္သည့္ေနာက္ဆံုးအခဵိန္မႀာ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ နိုဝင္ဘာလက 

ဴဖစ္ပၝသည္။ IRFA အရ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား အထးူစိုးရိမ္ဖၾယ္ေကာင္းသည့္ႎိုင္ငံအဴဖစ္ ဆက္လက္  သတ္မႀတ္ရန္ႎႀင့္ 

ႎိုင္ငံတကာလက္နက္ကုန္သၾယ္ဴခင္း စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵား၏ 22 CFR 126.1 တၾင္ ရည္ညၿန္းထား သည့္အတိုင္း လက္ရႀိ 

လက္နက္ေရာင္းခဵမႁ ပိတ္ဆိုႚေရးကုိ ဆက္လက္ထားရႀိရန္ USCIRF မႀ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္ဳကီးဌာနကုိ အဳကံဴပႂပၝသည္။   

 

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား 

 

 ႎိုင္ငံတကာ အေရးေပၞ စီးပၾားေရး အင္အားဳကီးႎိုင္ငံမဵား အက္ဥပေဒ (50 U.S.C. 1701-1706) အရ 

ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ သမၳတအမိန္ႚ ဴဖင့္ရပ္စဲခဲ့ေသာ အမဵိႂးသား 

အေရးေပၞအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခဵက္ကုိ ဴပန္လည္ထားရႀိရန္၊ ယင္းမႀာ အထူးသဴဖင့္ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ 

ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား အပၝအဝင္ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနေသာ ဴပင္းထန္သည့္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတၾင္း   

ေပၞေပၝက္ေနသည့္ လသူားခဵင္းစာနာမႁ အကဵပ္အတည္း မဵားစၾာကို တံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ ဴဖစ္သည္၊ ၎အဴပင္ 

ထိုရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားသည္ လသူားအေပၞကဵႃးလၾန္သည့္ဴပစ္မႁမဵား ႎႀင့္/သိုႚမဟုတ္ လူမဵိႂးတံုးသတ္ဴ ဖတ္မႁ 

အေပၞ ဥပေဒသတ္မႀတ္ခဵက္ႎႀင့္ ဴပည့္မီဴခင္းရႀိမရႀိ အတိအကဵ လသူိရႀင္ဳကား ဆံုးဴဖတ္ရန္ ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားအေပၞ 

ဴပန္လည္အာရံုစိုက္ရန္၊   

 

 ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းႎႀင့္ အဴခားေဒသမဵားတၾင္ကဵႃးလၾန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႁမဵားႎႀင့္ 

ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵား၏ အေထာက္အထားမဵားကုိ ေကာက္ခံ၊ ထိန္းသိမ္း၊ ခၾဲဴခမ္းစိတ္ဴဖာ ဆန္းစစ္ရန္   

ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားကုိ ပ့ံပိုးရန္ႎႀင့္ ကဵႃးလၾန္သမူဵားကုိ ေအာက္ပၝတိုႚအားဴဖင့္  တာဝန္ယေူစရန္-  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/ieepa.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/burma_eo_termination.pdf
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o ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ လံုဴခံႂေရးတပ္မဵားႎႀင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဳသဇာရႀိသမူဵားကုိ ဴပင္းထန္သည့္ 

လႚူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအတၾက္ ပစ္မႀတ္ထား 

ပိတ္ပင္မႁမဵားကုိ ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ရန္၊  

o ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၏ သီးဴခားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႁ ယႎၩရားကုိ တက္ဳကၾစၾာပံ့ပိုးလဵက္ 

ပးူေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ရန္၊   

o အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လသူားခဵင္းစာနာမႁႎႀင့္ လႚူအခၾင့္အေရးဥပေဒမဵားအရ ဳကီးေလးသည့္ဴပစ္မႁမဵားဴဖင့္ 

စၾပ္စၾဲခံရေသာ အစိုးရေရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဳသဇာရႀိသမူဵားအတၾက္ပၝ ခံုရံုးတစ္ရပ္ဖၾဲႚေရး ႎိုင္ငံတကာ 

ပးူေပၝင္းလုပ္ကိုင္သမူဵားႎႀင့္ ေဆာင္ရၾက္ရန္ႎႀင့္   

o လမူဵိႂးတုန္းသတ္ဴဖတ္မႁ ကာကၾယ္တားဆီးေရးႎႀင့္ အဴပစ္ဒဏ္အေပၞ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္စာခဵႂပ္ကုိ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ 

ခဵိႂးေဖာက္မႁအေပၞ အေဴခခံကာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုးေရႀႛေမႀာက္ အမႁတစ္ရပ္တင္သၾင္းရန္ႎႀင့္   

 

 ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ ရန္လိုမႁ သိုႚမဟုတ္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေပၞေပၝက္ေစရန္ လႁံႚေဆာ္မႁအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားသည့္ 

အမဵိႂးသားေရး၊ လမူဵိႂးေရး သိုႚမဟုတ္ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႁ ေထာက္ခံေဴပာဆိုဴခင္းကုိ တားဴမစ္ေရးအေပၞ 

ရာဘတ္လႁပ္ရႀားမႁအစီအစဥ္ ၏ စိတ္ဓာတ္ဴဖင့္ သည္းမခံမႁ တိုက္ဖဵက္ဴပီး အမဵားပၝဝင္မႁႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ 

မဴပႂေရးကုိ အားေပးရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရ၊ ဘာသာေရးအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးမႀ (ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ 

သာမန္လမူဵားအပၝအဝင္) ကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္ အဴခားသက္ဆိုင္သမူဵားႎႀင့္ အတေူဆာင္ရၾက္ရန္။  

 

 ေနာက္ခံသမိုင္း 

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာအစိုးရသည္ အားနည္းေသာလမူႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေပၞ ဘာသာေရးႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားအေဴခဴပႂ 

ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္အဳကမ္းဖက္မႁမဵား ဆက္လက္ကဵႃးလၾန္၊ သည္းခံကာ ၄င္း၏အခန္းကၸကုိ ဴငင္းဆိုခဲ့၏။   တရားဝင္ 

ဴမန္မာႎိုင္ငံ 

အမည္အဴပည့္အစံု -  ဴမန္မာႎိုင္ငံ သိုႚမဟုတ္ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ  

အစိုးရ - ပၝလီမန္ သမၳတႎိုင္ငံ 

လဥူီးေရ  - ၅၅၆၂၂၅၀၆  

အစိုးရအသိအမႀတ္ဴပႂထားသည့္ဘာသာေရးမဵား/ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁမဵား - ဗုဒၭဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၤလမ္၊ 

ဟိႎၬႃႎႀင့္ နတ္ကုိးကၾယ္မႁ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လဥူီးေရစာရင္း - 

၈၇.၉% ဗုဒၭဘာသာ 

၆.၂% ခရစ္ယာန္ 

၄.၃% မၾတ္စလင္ (စၾန္နီမၾတ္စလင္ အမဵားစု) 

၀.၈% နတ္ကုိးကၾယ္သူ 

၀.၅% ဟိႎၬႃ 

၀.၂% အဴခား (ရိုးရာတရုတ္ႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာမဵား၊ ဂဵႃးမဵားႎႀင့္ အဴခားဘာသာမဵား အပၝအဝင္)   

၀.၁% ဘာသာမရႀိ 

*ခန္ႚမႀန္းခဵက္မဵားကုိ CIA ကမႝာ့အခဵက္အလက္စာအုပ္ႎႀင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ ရယထူားပၝသည္။ 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
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ဟုတ္သည္ဴဖစ္ေစ၊  မဟုတ္သည္ဴဖစ္ေစ၊  လက္ေတၾႚသဘာအရ  ဗုဒၭဘာသာကုိ  ဴမႀင့္တင္ထားကာ  ဳကာဴမင့္စၾာကတည္းက 

ရႀိေနခဲ့ေသာ  လူမဵားစုဗမာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္သမူဵား သို့မဟုတ္လူမဵားစုဗုဒၭဘာသာဝင္  မဟုတ္သူမဵားအေပၞ  

အတည္တကဵရႀိေနသည့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁတိုႚပၝရႀိသည့္  ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒဴဖင့္  ႎိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီပံုစံ အစိုးရသည္  

ရည္မႀန္းခဵက္  ဳကီးမား၏။ 

 

အုပ္ခဵႂပ္ေနသည့္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) အစိုးရသည္ ၂၀၁၈  ခုႎႀစ္တၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ  

မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ အပၝအဝင္  ဳကိမ္ဖန္မဵားစၾာ လႚူအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္  လသူားခဵင္းစာနာေထာက္ထားမႁ  

အကဵပ္အတည္းမဵားအေပၞ  ဆိတ္ဴငိမ္ေနမႁအတၾက္သာမက  ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္  ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းတၾင္  

လုပ္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ပၝ ေဝဖန္မႁမဵား တိုး၍ရင္ဆိုင္ေနရသည္။  တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း  လက္ေတၾႚတၾင္  

ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္သူ ႎိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢလိ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ ယခင္ကေပးအပ္ထားေသာ ဆုမဵားႎႀင့္ 

ဂုဏ္ထးူေဆာင္ဘၾဲႚမဵားကုိ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ေဟာလိုေကာ့စ္ အထိန္းအမႀတ္ဴပတိုက္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာ 

အသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဴပန္လည္ရုပ္သိမ္း လိုက္သည့္အခၝ သမူတၾက္ ထိုေဝဖန္မႁမႀာ အဆိုးဆံုးအေဴခအေနသိုႚ ေရာက္ခဲ့သည္။  

အုပ္ခဵႂပ္မႁေမာင္းတံအမဵားအဴပားကုိ ထိန္းခဵႂပ္ေနဆဲဴဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ၎၏ရႁပ္ေထၾးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ 

မဳကာခဏပင္ နားလည္မႁလၾဲဳကသည္။  ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာသူအခဵိႂ ့က ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဳကားဴဖတ္ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ 

ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ယႀဥ္ဴပိႂင္သည့္ ၁၃ ေနရာအနက္ ခုနစ္ေနရာသာ  NLD အႎိုင္ရဴခင္းကုိ ၂၀၂၀ အေထၾေထၾ 

ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ ယင္းပၝတီ၏အလားအလာမဵား၏ ေရႀႛေဴပးနိမိတ္တစ္ရပ္ဟု ေဖာ္ဴ ပဳကသည္။  လႚူအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ 

စိုးရိမ္မႁမဵားအေပၞ NLD၊ ၎၏အတိုက္အခံပၝတီ ဴပည္ေထာင္စု စည္းလံုးညီညၾတ္ေရးႎႀင့္ ဳကံႛခိုင္ဖၾံႛဴဖိႂးပၝတီႎႀင့္ 

တပ္မေတာ္တိုႚ၏ တံုႚဴပန္သည့္အတၾက္အခဵက္မဵားအေပၞ ႎိုင္ငံေရးသံုးသပ္ဴခင္းမဵားကသာ ေဴဖရႀင္းခဵက္မဵား 

မေပးေသာ္လည္း ၎တိုႚအခဵင္းခဵင္း၏ရပ္တည္ခဵက္ကုိ ပ့ံပိုးေပးသည္ကား မႀန္ေပ၏။       

 

ထိုႎႀစ္အတၾင္း သာသနာေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳ ကီးဌာနမႀ အစၤလမ္ဘာသာႎႀင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသင္ဳကားမႁတိုႚကုိ 

အစိုးရခၾင့္ဴ ပႂသည့္ ဝတ္ဴ ပႂေကဵာင္းေနရာမဵား၌သာ ဴပႂလုပ္ရန္ႎႀင့္ ထိုသင္ဳကားမႁမဵားကုိ ဘာသာေရးလနူည္းစုမဵားႎႀင့္ 

တိုင္းရင္းသားလနူည္းစုမဵားအတၾက္ မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာ ဴမန္မာဘာသာဴဖင့္သာ သင္ဳကားရန္ 

ကန္ႚသတ္ထားသည့္ အမိန္ႚမဵား ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေဳကာင္း အစီရင္ခံခဵက္မဵားရႀိခဲ့သည္။  ေနာက္ထပ္အစီရင္ခံစာမဵားအရ  

တပ္မေတာ္မႀ ခဵႂပ္ကိုင္ထားသည့္ အစိုးရဌာနအမဵားအဴပားအတၾက္ တာဝန္ရႀိေသာ ယႎၨရားဴဖစ္သည့္ ဴပည္ထဲေရး 

ဝန္ဳ ကီးဌာနအတၾင္းရႀိ အဖၾဲႚအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ေသာ အေထၾေထၾ စီမံခန္ႚခဲၾေရး ဌာန (GAD) မႀ အစၤလမ္ဘာသာေရး 

သင္ဳကားမႁမဵားအေပၞ အလားတူ ကန္ႚသတ္မႁအမိန္ႚမဵား ခဵမႀတ္ခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။   

 

ရခိုင္ဴပည္နယ္အေဴခအေနမဵားကုိ စစ္ေဆးမႁအဴပင္ ကုလသမဂၢသည္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ တစ္ေလ႖ာက္ တစ္ႎိုင္ငံလံုး 

အတိုင္းအတာဴဖင့္ ဴဖစ္ေပၞေနမႁမဵားကုိ တက္ဳကၾစၾာ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁခဲ့၏။ သမူ၏ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ 

လုပ္ငန္းအဆံုး ထုတ္ဴပန္ခဵက္ တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လႚူအခၾင့္အေရးအေဴခအေနအေပၞ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလႀယ္ 

ယန္ဟီးလီက တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမဵားအတၾက္ သက္ဆိုင္မႁႎႀင့္ တန္းတူညီတရူႀိမႁအေဳကာင္း အဓိက 

အေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ အေလးထားေဴပာဳကားခဲ့ဴပီး ဝတ္ဴ ပႂရာေနရာမဵားကုိ တပ္မေတာ္မႀ တိုက္ခိုက္သည့္ သမိုင္းကုိ ဂရုဴပႂ 

ေဴပာဳကားထားပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးမႀ ဆၾစ္စလန္ ႎိုင္ငံသူ သံတမန္ 

ခရစၤတင္း ရႀေရနာ ဘဲဂဵင္နယ္ကုိ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အထးူကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႚအပ္ခဲ့သည္၊ သူမသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ 

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမဵားသိုႚ ဇၾန္လက ထိုအခန္းကၸမႀ ပထမဦးဆံုးအဳကိမ္ သၾားေရာက္ခဲ့သည္။ အခဵက္အလက္ 

ရႀာေဖၾေရးလုပ္ငန္းတၾင္ ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ ရခိုင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္တိုႚပၝဝင္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ 

သီီးဴခားရပ္တည္ေသာ ႎိုင္ငံတကာ အခဵက္အလက္ရႀာေဖၾေရးလုပ္ငန္းအဖၾဲႚ သည္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ ကနဦး 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22619&LangID=E
https://www.un.org/press/en/2018/sga1802.doc.htm
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx
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ေတၾႚရႀိခဵက္မဵားကုိ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ဴပီး အစီရင္ခံစာ အဴပည့္အစံုကုိ စက္တင္ဘာလတၾင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ကာ လမူဵိႂးတုံုး သတ္ဴ ဖတ္မႁ 

အတၾက္ ဴမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ အေရးယူသင့္သည္ဟု သံုးသပ္ခၝ ၎တိုႚ၏  “လူမဵိႂးတံုး 

သတ္ဴ ဖတ္ရန္ ရည္ရၾယ္ခဵက္” ရႀိေဳကာင္း ဆိုလိုသည့္ အေဴခအေနမဵားကုိ မႀတ္သားခဲ့ပၝသည္။  

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ 

ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ ကို တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ဴပီး ယင္းတၾင္ လနူည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းမဵား၏ အေဴခအေနႎႀင့္  “ႎိုင္ငံမဲ့မႁ၊ 

မဲေပးခၾင့္ ရုပ္သိမ္းမႁ၊ ဥစၤာပစၤည္းႎႀင့္ အိမ္ယာ သိမ္းယမူႁ၊ ပယ္ထားမႁ၊ စားဝတ္ေနေရးကင္းမဲ့ေစမႁႎႀင့္ အမဵားစုမႀာ ႎိုင္ငံဴခား 

ေထာက္ပံ့မႁအေပၞသာ လံုးဝမႀီခိုေနရသည့္ ရုိဟင္ဂဵာ လမူႁအသိုင္းအဝိုင္းအေပၞ၊ ဴပည္တၾင္း ေနအိမ္စၾန္ႚခၾာ ထၾက္ေဴပး 

ရသမူဵား ခန္ႚမႀန္းေဴခ အေယာက္တစ္သိန္းႎႀစ္ေသာင္းခန္ႚအား စခန္းမဵားတၾင္ ကန္ႚသတ္ထိန္းသိမ္းထားဴခင္း အပၝအဝင္ 

လၾတ္လပ္စၾာ သၾားလာခၾင့္အေပၞ ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵား” ကုိသတိဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာတိုႚမႀာ ႎိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္း ခံရသည့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမဵားမႀ တစ္ခုအပၝအဝင္ 

တိုင္းရင္းသား ကမန္းမၾတ္စလင္မဵားဟု ယဆူရသည္။) 

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အေဴခအေနမဵား 

 

ရခိုင္ဴပည္နယ္အကဵပ္အတည္း - ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္ႎႀင့္ အဴခားသမူဵား -  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လသည္ အဓိကအားဴဖင့္ 

ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ဴခိမ္းေဴခာက္ဴခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကဵႃးလၾန္မႁႎႀင့္ သတ္ဴ ဖတ္ဴခင္းတိုႚ 

ကဵႃးလၾန္သည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အာဏာပိုင္မဵား၏ ဒုတိယအဳကိမ္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္သည့္ စည္းရုံးေရး ႎႀစ္ပတ္လည္ 

ဴဖစ္သည္။  ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ ဴမန္မာ့လံုဴခံႂေရးတပ္မဵားက ပထမဦးစၾာ စတင္ခဲ့သည့္ ရႀင္းလင္းမႁ 

စစ္ဆင္ေရးမဵားအပၝအဝင္ အဳကမ္းဖက္မႁစတင္ကတည္းက ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ခုနစ္သိန္းေကဵာ္သည္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ 

ႎိုင္ငံသိုႛ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ခဲ့ဴပီး ယင္းႎိုင္ငံ ေကာက္စစ္ဘဇားရႀိ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ 

စုစုေပၝင္း ကုိးသိန္းတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ ရႀိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခႎုႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ USCIRF ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚသည္ 

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ ေကာင္စစ္ဘဇားရႀိ ကုတုပေလာင္ႎႀင့္ နာယာပၝရာ ဒုကၡသည္စခန္းမဵားသိုႚ သၾားေရာက္ခဲ့၏။ ရိုဟင္ဂဵာ 

မၾတ္စလင္မဵား၏ အတိဒုကၡအေဳကာင္း စိတ္ထိခိုက္ဖၾယ္ ေဖာ္ဴ ပခဵက္တစ္ရပ္တၾင္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးမႀ ယခင္က 

ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ အာဏာပိုင္မဵားသည္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵား၏ လၾတ္လပ္မႁမဵားကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ဴပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ 

ေအာက္တိုဘာႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ အဳကမ္းဖက္မႁလႁိင္းမဵား အခဵိန္မႀစ၍ “အာဏာပိုင္မဵားက ၎တိုႚအား 

မုဒိမ္းကဵင့္ဴ ခင္း၊ မီးရႁိႛဴခင္းႎႀင့္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္းမဵား ဴပႂဳကသည္” ဟု USCIRF အား ေဴပာဴပ၏။  ဒုကၡသည္အခဵိ ႛႂသည္ USCIRF 

အား ၎တိုႚ၏ မဳကာေသးမီကမႀ အနာကဵက္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမဵားကုိ ဴပဳကသည္။ ထိုဒဏ္ရာမဵားမႀာ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ 

လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားမႀ ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမဵားႎႀင့္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမဵား ဴဖစ္သည္။   

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ မိုးရာသီေဴမဴပိႂမႁမဵားေဳကာင့္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ လူကဵပ္တည္းေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမဵားတၾင္ 

ေသဆံုးမႁမဵား ဴဖစ္ပၾားခဲ့သည္၊ အဴဖစ္အပဵက္တစ္ရပ္တၾင္ အမဵိႂးသမီးမဵားႎႀင့္ ကေလးငယ္မဵား အနည္းဆံုး တစ္ဒၝဇင္ 

ေသဆံုးခဲ့ဴပီး ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၏အေဴပာအရ ဒုကၡသည္မဵား ခိုနားရာအိမ္ အနည္းဆံုး ကုိးေထာင္သည္ မုတ္သုန္မိုးေရ 

မဵားႎႀင့္အတ ူ ေဴမာပၝသၾားခဲ့၏။  ဒုကၡသည္မဵားသည္ အာဟာရခဵိ ႛႂတဲ့မႁ၊ မသန္ႚရႀင္းေသာ အေဴခအေနမဵား၊ ေရာဂၝတိုႚႎႀင့္ 

လည္း ဆက္လက္၍ တိုက္ပၾဲဝင္ေနရ၏။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေနရစ္ခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအတၾက္လည္း 

လသူားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့ ပိတ္ဆိုႚထားေသာေဳကာင့္ အစားအစာႎႀင့္ ေဆးဝၝးဴပတ္ေတာက္မႁ၊ သၾားလာမႁ 

ကန္ႚသတ္ထားဴခင္းႎႀင့္ ဴပည္တၾင္း ေနအိမ္စၾန္ႚခၾာကာ စခန္းမဵားတၾင္ ေနေနရသူမဵား အပၝအဝင္ အဆက္မဴပတ္ ႎိုင္ငံမဲ့ 

ဴဖစ္ေနဴခင္းစသည္ဴဖင့္ အေဴခအေနမဵားမႀာ ဆက္လက္၍ ေသေရးရႀင္ေရးတမ႖ ဴဖစ္ေန၏။ တစ္ခဵိန္က ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/264
https://news.un.org/en/story/2018/06/1011852?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=eb4f9b6b76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_12_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_fdbf1af606-eb4f9b6b76-105802957
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ရိုဟင္ဂဵာရၾာမဵားသည္ ေဴမထိုးစက္ဴဖင့္ ဴဖိႂဖဵက္ခံရဴပီး တပ္မေတာ္စခန္းမဵားက အစားထုိးေနရာယခူဲ့ဳကကာ၊ အခဵိႂႚ 

အေဴခအေနမဵားတၾင္ ဴပန္ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡသည္မဵားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ယာယီစခန္းမဵားက အစားထိုး 

ေနရာယူထားဳကသည္။ သတင္းအရ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသာ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားသည္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ဘက္၌ 

တးူေဴမာင္းငယ္တစ္ခုႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္ သံဆးူဳကိႂးဴဖင့္ ဴခံစည္းရိုးတိုႚအဳကားတၾင္ ပိတ္မိေနလဵက္ နယ္စပ္တစ္ေလ႖ာက္ 

လသူူကင္းမဲ့ေသာေနရာတစ္ခုသိုႚ ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကရသည္။  သတင္းအရ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလ ငၝးဦးပၝ ရိုဟင္ဂဵာ မိသားစု 

တစ္စုသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ဴပန္ပိုႚခံရသည့္အခၝ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္အစိုးရမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ဝၝဒဴဖန္ႚေဳကာင္း စၾပ္စၾဲခဲ့သည္၊ 

ထိုလူသူကင္းမဲ့ေသာ ေနရာမႀ ပုဂၢိႂလ္မဵားသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တစ္ခၝမ႖ ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့ဴခင္း မရိႀေဳကာင္း စၾပ္စၾဲခဲ့သည္။  

ယင္းအေဴခအေနမဵားသည္ အခဵိႂႛေသာ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ေလႀဴဖင့္ထၾက္ေဴပးရန္ ဆက္လက္ 

ဳကိႂးပမ္းေစသည္။ 

 

ရာေပၝင္းေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသာ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားႎႀင့္ မိမိတိုႚအိမ္မဵား၊ မိသားစုမဵားႎႀင့္ လမူႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားမႀ 

တၾယ္ရာမဲ့သၾားဳကေသာ အဴခားဒုကၡခံရသမူဵားသည္ ဒုကၡသုကၡေရာက္ဴပီးေနာက္ စိတ္ပင္ပန္းမႁ၊ မုဒိမ္းကဵင့္ခံရသဴဖင့္ 

ကေလးေမၾးဴခင္း သိုႚမဟုတ္ မုဒိမ္းကဵင့္ခံရရာမႀ ေမၾးလာသည့္ကေလးတစ္ဦး ဴဖစ္ဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ အသေရဖဵက္ခံရဴခင္း၊ 

ပညာနည္းသည့္ အားနည္းခဵက္ႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ဘာသာစကားႎႀင့္ ဘာသာေရးရိုးရာတိုႚ ေလဵာ့နည္းလာမႁတိုႚကုိလည္း 

ဘဝတစ္ေလ႖ာက္လံုး ရင္ဆိုင္ရသည္။  ယင္းတိုႚအထဲတၾင္ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚမဵားက စနစ္တကဵ အမဵားအဴပား မုဒိမ္းကဵင့္ 

ခံရဴခင္းႎႀင့္ အဴခားေသာပံုစံမဵားဴဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ အမဵိႂးသားအမဵိႂးသမီးဴဖစ္မႁအေပၞ အေဴခခံသည့္ 

အဳကမ္းဖက္မႁမဵား ခံခဲ့ရသမူဵားဟု ေစ့စပ္ေသခဵာစၾာ မႀတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ အမဵိႂးသမီးမဵားႎႀင့္ 

မိန္းကေလးမဵား ေဴမာက္မဵားစၾာ ပၝဝင္သည္။ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနေသာ ၎တိုႚ၏ အလၾယ္တကူ ေခၝင္းပံုဴဖတ္ခံရဴခင္းတၾင္ 

လူကုန္ကးူဴခင္း၊ တရားမဝင္ လူေမႀာင္ခိုဴခင္းႎႀင့္ ဴပည့္တန္စာဴပႂဴခင္း အပၝအဝင္ အဓမၳေစခိုင္းဴခင္းတိုႚ ပၝဝင္သည္၊  ဴမန္မာ့ 

တပ္မေတာ္သည္ ယင္းနည္းမဵားကုိ ဘာသာေရး အသိုင္းအဝိုင္းမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း အေဴမာက္အမဵား 

အေပၞ “စစ္လက္နက္” အဴဖစ္ အသံုးဴပႂခဲ့သည္မႀာ ကာလဳကာဴမင့္ဴပီဴဖစ္သည္။   

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ထိုအခဵိန္က ကုလသမဂၢ လႚူအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းဳကီးဴဖစ္သူ ေဇးဒ္ရာဒ္ အာလ္ဟူစိန္က 

ရုိဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵား ကဵႃးလၾန္ခဲ့သမူဵားကုိ ႎိုင္ငံတကာ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ တရားရံုး  

(ICC) ေရႀႛေမႀာက္ ေခၞေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က ဴမန္မာႎိုင္င ံအမဵိႂးသားလံုဴခံႂေရးအဳကံေပးပုဂၢိႂလ္က ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ 

ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵား ေနထိုင္ဆဲဴဖစ္သဴဖင့္ ဴဖစ္ေပၞခဲ့သည့္အရာမႀာ လူမဵိႂးတံုးသတ္ဴဖတ္ဴခင္း မဴဖစ္ႎိုင္ဟု ဆိုခဲ့ပၝသည္။  

ဴမန္မာအစိုးရမႀ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား သၾားေရာက္မႁကုိ ကနဦး ပိတ္ပင္ခဲ့ဴပီး 

ေနာက္ ဧဴပီလေႎႀာင္းပိုင္ႎႀင့္ ေမလအေစာပိုင္းတိုႚတၾင္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ သၾားေရာက္ ခဲ့ဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္ 

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိႂလ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး မင္းေအာင္လႁိင္တိုႚႎႀင့္ေတၾႚဆံုခဲ့ကာ ရခိုင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ 

ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ရႀိ ဒုကၡသည္စခန္းမဵားသိုႚလည္း သၾားေရာက္ခဲ့သည္။  သတင္းမဵားအရ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္မဵားသည္ 

ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ လႚူအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးစရာ 

ဘာမ႖မရႀိဟု တပ္မေတာ္မႀ ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇလူိုင္လတၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး 

အန္တိုးနီးယိုး ဂးူတရက္စ္က ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံရႀိ ရုိဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုခဲ့သည့္ သူ၏ 

အေတၾႚအဳကံႂကုိ လူသိရႀင္ဳကား ေဴပာဴပခဲ့ ကာ ၎တိုႚ၏ ဒုကၡခံစားမႁကုိ “ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ ပံုစံတစ္ရပ္” ႎႀင့္ “လမူဵိႂးေရး 

သန္ႚစင္မႁ” ဟု ေခၞဆိုခဲ့ပၝသည္။ 

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႎႀင္ ့ကေနဒၝႎိုင္ငံတိုႚမႀ တပ္မေတာ္အရာရႀိ ခုနစ္ဦးႎႀင့္ ရဲအရာရႀိဳကီး 

တစ္ဦးတိုႚအား ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ ဴပစ္မႁမဵားႎႀင့္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵား ကဵႃးလၾန္ရာတၾင္ ၎တိုႚ၏ 

https://www.un.org/press/en/2018/sc13331.doc.htm
https://news.un.org/en/story/2018/07/1014421


7 

 
U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2019 ANNUAL REPORT | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF 

အခန္းကၸအတၾက္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝသည္။ ေအာက္တိုဘာတၾင္ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံမႀ တပ္မေတာ္ 

အရာရႀိငၝးဦးအေပၞ ဒဏ္ခတ္အေရးယမူႁ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုပုဂၢိႂလ္အခဵိႂ ့သည္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ ဒဏ္ခတ္ 

အေရးယူသည့္ စာရင္းႎႀင့္ သမဂၢမႀ တာဝန္ေပးသည့္ အစီရင္ခံစာတၾင္လည္း ပၝပၝသည္။  ထိုႚအဴပင္ ဇၾန္လတၾင္ 

ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းဳကီးရံုးႎႀင့္ ကုလသမဂၢ ဖၾံႚဴဖိႂးေရး အစီအစဥ္ (UNDP) တိုႚမႀ ရိုဟင္ဂဵာ 

မၾတ္စလင္မဵား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ဴပန္ေရာက္ေရးအေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ အစိုးရတိုႚႎႀင့္ နားလည္မႁ 

စာခ႗န္တစ္ေစာင္  (MOU) လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ပၝသည္။ ထို MOU ၏အေသးစိတ္အခဵက္အလက္ အဴပည့္အစံုကုိ 

မည္သည့္အခၝမ႖ လသူိရႀင္ဳကား အသိမေပးခဲ့ေပ၊ ထိုအခဵက္ႎႀင့္အတူ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တၾင္ ညႀိႎႁိင္းမႁမဵား ဴပႂလုပ္ရာ၌ 

ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား မပၝရႀိေဳကာင္းႎႀင့္ ယင္းအကဵပ္အတည္း၏ အေဴခခံအေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ 

ကိုင္တၾယ္ရန္ ပဵက္ကၾက္ေဳကာင္းကိုလည္း ရိုဟင္ဂဵာ ေထာက္ခံေဴပာဆိုသူ အဖၾဲႚမဵားမႀ ေဝဖန္ခဲ့ဳကသည္။   

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္အတၾင္း အစိုးရအတၾင္း ဳသဇာရႀိသူမဵားေရာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ဳသဇာရႀိသူမဵားပၝ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရက္စက္ 

ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားကုိ  သုေတသနဴပႂကာ အစီရင္ခံခဲ့ဳကသည္၊ အခဵိႂႚက ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားအေပၞ တိုက္ခိုက္မႁမဵားသည္ 

ေသာင္းကဵန္းသမူဵား၏ အဳကမ္းဖက္မႁအေပၞ ရုတ္တရက္ တံုႚဴပန္မႁမဟုတ္ဘဲ ဳကိႂတင္ စီစဥ္ထားခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္း 

ေကာက္ခဵက္ခဵခဲ့ဳကသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလ သၾားေရာက္ခဲ့စဥ္ကႎႀင့္  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ 

ႎိုင္ငံ၊ ေကာက္စစ္ဘဇားရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ဒုကၡသည္စခန္းမဵားသိုႚ သၾားေရာက္ ခဲ့စဥ္က ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဗလီ 

ေကဵာင္းမဵား ပိတ္ထားခဲ့ေဳကာင္း သိုႚမဟုတ္ မီးရႁိႚခဲ့ေဳကာင္း၊ ကေလးမဵားသည္ အစၤလမ္ဘာသာေရးေကဵာင္းမဵား မတက္ 

ႎိုင္ခဲ့ေဳကာင္းႎႀင့္ တပ္မေတာ္သည္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵား မိမိတိုႚ၏ ေနအိမ္မဵားတၾင္ ဝတ္ဴ ပႂဴခင္းကုိ တားဴမစ္ရန္ 

ဖမ္းဆီးဴခင္း သိုႚမဟုတ္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႎႀက္ဴခင္းမဵားအပၝအဝင္ ဘာသာေရး အေလ့အထမဵားကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ 

ခဲ့ဳကေဳကာင္း USCIRF မႀ သိရႀိခဲ့ရပၝသည္။ USCIRF ၏ ေတၾႚရႀိခဵက္အမဵားဴပားကုိ သံေယာင္လိုက္ကာ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ 

စက္တင္ဘာလတၾင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနမႀ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဵက္ ၁၀၀၀ အေပၞ အေဴခခံကာ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရက္စက္ 

ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားအေပၞ မႀတ္တမ္းတင္ခဵက္ တစ္ရပ္ကုိ လသူိရႀင္ဳကား ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒေရးရာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ 

မဵားကုိ  ၎၏ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ လူမဵိႂးေရးသန္ႚစင္မႁ ေဳကညာခဵက္ထက္ေကဵာ္လၾန္ဴပီး မဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝ။ (ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာန၏ 

အစီရင္ခံစာႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး အခဵက္အလက္မဵား ရယရူန္ ေအာက္ပၝ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ မဝူၝဒအပိုင္းကုိ 

ဳကည့္ပၝ။) 

 

ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရႎႀင့္ တပ္မေတာ္တိုႚသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အကဵပ္အတည္းကုိ ေယဘုယဵအားဴဖင့္ ဴငင္းဆိုကာ အခဵက္ 

အလက္မဵားကုိ လိုရာဆၾဲသၾင္းဴပီး မမႀန္မကန္ေဴပာဆိုေသာ္လည္း ၎တိုႚ၏တုံႚဴပန္မႁမဵားတၾင္ မသိမသာ ကၾဲဴပားခဵက္အခဵိႂ ့ကုိ 

ဴပသခဲ့ဳကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ တပ္မေတာ္သည္ ဳကံႂေတာင့္ဳကံႂခဲ တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ဝန္ခံမႁတစ္ရပ္တၾင္ 

လံုဴခံႂေရးတပ္မဵားႎႀင့္ အရပ္သားမဵားက ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလတၾင္ အင္းဒင္ေကဵးရၾာ၌ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ၁၀ 

ဦးကုိ အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္ သတ္ဴ ဖတ္ခဲ့ေဳကာင္း ဝန္ခံခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ တပ္မေတာ္ဝင္ ခုနစ္ဦးကုိ 

အလုပ္ဳကမ္းႎႀင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝသည္။ ဴဖစ္ခဵင္ေတာ့ ရၾိႂက္တာ သတင္းေထာက္ ဝလံုးႎႀင့္ ေကဵာ္စိုးဦးတိုႚ 

ေထာက္ကဵခဲ့ရသည့္ အေဳကာင္းရင္းမႀာ ထိုအင္းဒင္ အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္သတ္ဴ ဖတ္မႁအေဳကာင္း စံုစမ္းေထာက္လႀမ္း 

သတင္းအစီရင္ခံမႁေဳကာင့္ပင္ ဴဖစ္သည္။ ထိုႎႀစ္အတၾင္းတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ  ဴပစ္မႁမဵားႎႀင့္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားကုိ 

ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚ ေနာက္တစ္ဖၾဲႚကုိ တာဝန္ေပးဴခင္းအားဴဖင့္ ေကာင္းမၾန္စၾာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ 

ေတာင္းဆိုခဵက္မဵားကုိ  ဟန္ႚတားေရးကုိ  အစိုးရမႀ ထပ္မံ၍ ဳကိႂးပမ္းဴပန္သည္။   သိုႚရာတၾင္ ေနာက္ဆံုးထိုဳကိႂးပမ္းမႁမႀာ 

ပၾင့္လင္းဴမင္သာမႁႎႀင့္ အမဵားယံုဳကည္လက္ခံႎိုင္မႁ ကင္းမဲ့သဴဖင့္ ႎိုင္ငံတကာမႀ အခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ေထာက္ခံ 

ေဴပာဆိုသမူဵားက ေဝဖန္ခဲ့ဴပီး၊ ထိုအဖၾဲႛတၾင္ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵား ပၝဝင္မႁေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ 

ရႀိသမူဵားကလည္း ေဝဖန္ခဲ့ဳကသည္။ တစ္ဘက္တၾင္ အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားကုိ ရိုဟင္ဂဵာဟု အသိအမႀတ္ 

http://mm.one.un.org/content/unct/myanmar/en/home/news/unhcr-and-undp-sign-a-memorandum-of-understanding--mou--with-the.html
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018-Burma-Country-Update-508.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018-Burma-Country-Update-508.pdf
https://www.state.gov/j/drl/rls/286063.htm
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ဴပႂဴခင္းမရႀိ၊ ႎိုင္ငံသားလည္းဴဖစ္ခၾင့္မေပးသည့္ မႀတ္ပံုတင္ကတ္ဴပားမဵားကုိ အတင္းအကဵပ္ လက္ခံေစရန္ ဳကိႂးပမ္းမႁမဵား 

အပၝအဝင္၊  ၎တိုႚ ေဘးကင္းစၾာ ဴပန္သၾားႎိုင္သည့္ ေဘးကင္းလံုဴခံႂ၍ သိကၡာရႀိေသာ အေဴခအေနမဵားေပးရန္ ပဵက္ကၾက္ 

ခဲ့သည္၊ အဴခားတစ္ဘက္တၾင္ အစိုးရသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဟိႎၬႃ မိသားစုအခဵိႂ ့ကု ိဴပန္လည္ေနရာခဵထားရန္ 

ကူညီခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္တိုႚတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အား ဆုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အဳကမ္းဖက္မႁတၾင္ ပိတ္မိေနခဲ့ေသာ 

လမူႁအသိုင္းအဝိုင္း အမဵားအဴပားတၾင္ ဟိႎၬႃအရပ္သားမဵားလည္း ပၝဝင္ခဲ့သည္။   

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္တၾင္ အတိအကဵအားဴဖင့္ အမႁမဳကားနာမီ  တရားသူဳ ကီး၏အခန္း ၁ တၾင္ ICC မႀ 

၎သည္ “ရုိဟင္ဂဵာလူမဵိႂးမဵားအား ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံသိုႚ ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပးသည္ဟေူသာ စၾပ္စၾဲထားသည့္ 

ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပးမႁအေပၞ တရားစီရင္ပိုင္ခၾင့္ ကဵင့္သံုးေကာင္းကဵင့္သံုးမည္” ဟု  ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဴပီး၊ ယင္းေနာက္ ICC မႀ တရားလို 

ေရႀႚေန ဖာတူ ဘင္စးူဒၝးမႀ ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁတစ္ရပ္ စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရမႀ ICC ၏ စီရင္ခဵက္ကုိ 

ဴငင္းပယ္လိုက္သည္မႀာ အံ့ဳသဖၾယ္ရာ မေကာင္းေပ။  

 

ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခားမၾတ္စလင္မဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁတိုႚမႀာ ဘာသာေရးသေဘာ အဴမဲမရႀိ 

ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ၎တိုႚ၏ဘာသာေရးကုိ ၎တိုႚ သင္ဳကားကာ ကဵင့္သံုးႎိုင္မႁအေပၞတၾင္ သက္ေရာက္မႁ ရႀိခဲ့သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ မတ္လ မိတၪီလာဴမိႂႛတၾင္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားႎႀင့္ မၾတ္စလင္တိုႚအဳကား အဳကမ္းဖက္မႁအဴပီး ငၝးႎႀစ္အဳကာတၾင္ 

ထိုသိုႚဴဖစ္ဴပီးေနာက္ ပိတ္ခဲ့သည့္ ဗလီေကဵာင္းမဵားမႀာ ဆက္လက္ပိတ္ထားဆဲဴဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္တၾင္ သံုးရက္ဳကာ 

ဗုဒၭဘာသာဝင္ဘုန္းေတာ္ဳကီးအခဵိႂ ့ပၝဝင္ေသာ လက္နက္ကို္င္လူအုပ္ဳ ကီးမဵားက မၾတ္စလင္ အိုးအိမ္ ၁၅၀၀ ေကဵာ္ကို 

မီးရႁိႚခဲ့ဳကဴပီး၊ အစၤလမ္ေကဵာင္း သံုးေကဵာင္းႎႀင့္ ဗလီေကဵာင္း ဆယ့္ႎႀစ္ေကဵာင္းေကဵာ္ကုိ ဖဵက္ဆီးခ့ဲဴပီး ေထာင္ေပၝင္း 

မဵားစၾာေသာ လတူိုႚမႀာ ေနအိမ္စၾန္ႚခၾာခဲ့ရကာ လတူစ္ရာေကဵာ္ကုိ သတ္ဴ ဖတ္ခဲ့ဳက၏။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္တၾင္ သာေကတဴမိႂ ့နယ္၌ 

အာဏာပိုင္မဵားက အစၤလမ္ေကဵာင္း ႎႀစ္ေကဵာင္းကုိ ပိတ္လုိက္ဴပီးေနာက္ ဴပင္ပ၌ ဝတ္ဴ ပႂရန္ စုရံုးသည့္အတၾက္ မၾတ္စလင္ 

အခဵိႂ ့ကု ိရဲမဵား ဖမ္းဆီးသည့္ အဴဖစ္အပဵက္ဴပီးေနာက္၊ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ တရားရံုးမႀ မၾတ္စလင္ အမဵိႂးသားသံုးဦးအား 

ေထာက္ဒဏ္သံုးလ ခဵမႀတ္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံသည့္ကာလ အဴပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားက 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသဳကီးရႀိ အစၤလမ္ေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ ဗလီေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းကို ပိတ္ခဲ့ေဳကာင္း သတင္းမဵား USCIRF 

ရရႀိခဲ့ပၝသည္။  

 

ခရစ္ယာန္  လနူည္းစုမဵားအေပၞ  ပစ္မႀတ္ထားသည့္  ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားႎႀင့္  ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵား-   ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ 

ခရစ္ယာန္ အခဵိႂ ့သည္ ၎တိုႚ၏ဘာသာကုိ ကိုးကၾယ္ရာတၾင္ ဴပႍနာ အနည္းငယ္သာရႀိဴခင္း သိုႚမဟုတ္ မရႀိဴခင္း 

ဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဴခားသမူဵားမႀာမူ ၎တိုႚ၏ဘာသာေရးယံုဳကည္ခဵက္မဵားေဳကာင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံဴခင္းႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁတိုႚ 

ပစ္မႀတ္ထားခံရ၏။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေႎႀာင္းပိုင္းမႀစကာ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္အတၾင္းအထိ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္ 

ေဴမာက္ပိုင္း ေဒသအခဵိ ႛႂတၾင္ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအစည္းမဵားအဳကား တိုက္ပၾဲ 

ပိုမိုဴပင္းထန္လာသည့္အတၾက္ေဳကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အမဵားစုဴဖစ္သည့္ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသာ အရပ္သား 

မဵားသည္ ေနအိမ္စၾန္ႚခၾာခဲ့ရသည္။ အသစ္ဴဖစ္ေပၞခဲ့ေသာ ထိုေနအိမ္စၾန္ႚခၾာခဲ့ရမႁမဵားသည္ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ကခဵင္ 

လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္ အဳကား ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတညူီခဵက္ ပဵက္ဴပားမႁေဳကာင့္ ကခဵင္ 

ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း ဒုကၡသည္စခန္းမဵားတၾင္ ဴပည္တၾင္း ေနအိမ္စၾန္ႚခၾာထၾက္ေဴပးခဲ့ရေသာ လူတစ္သိန္းေကဵာ္ 

အဴပင္ဴဖစ္သည္၊ ၎တိုႚအနက္ အခဵိႂႚပုဂၢိႂလ္မဵားက အဳကိမ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေနအိမ္စၾန္ႚခၾာခဲ့ရသည္။ ကာလဳကာဴမင့္စၾာ 

ရႀိေနသည့္ ပဋိပကၡမဵားသည္ ဘာသာေရးသေဘာ သဘာဝမရႀိေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ႎႀင့္ အဴခား ဘာသာေရး လူမႁ 

အသိုင္းအဝိုင္းမဵားေပၞ နက္ရႁိင္းစၾာ သက္ေရာက္မႁရႀိခဲ့ဴပီး၊ တပ္မေတာ္မႀ လသူားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့အေပၞ 

ပိတ္ဆိုႚမႁမဵားသည္ အရပ္သားမဵားအေနဴဖင့္ အစာ၊ အိုးအိမ္၊ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁႎႀင့္ အဴခားအေဴခခံလိုအပ္ 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180918-otp-stat-Rohingya
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ခဵက္မဵားကုိ ရယူႎိုင္မႁအေပၞ ကာလဳကာရႀည္စၾာ ဆက္လက္ကန္ႚသတ္ထားလဵက္ရႀိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ 

တပ္မေတာ္သည္ ဝတ္ဴ ပႂေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားကုိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ 

အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ ပးူေပၝင္းလုပ္ကိုင္သည္ဟု စၾပ္စၾဲလဵက္ ပစ္မႀတ္ထားေဳကာင္း USCIRF မႀ သတင္းအခဵက္အလက္ 

ရရႀိခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ တပ္မေတာ္၏ ေသနတ္ႎႀင့္ပစ္ခတ္မႁႎႀင့္ ေဖာက္ခၾဲပစၤည္းမဵားေဳကာင့္ ဘာသာေရး 

အေဆာက္အဦမဵား ပဵက္စီးခဲ့ရသည့္ ဥပမာႎႀစ္ရပ္တၾင္ ဆၾမ္ပရာဘံုဴမိႂ ့နယ္၊ ႎႀစ္ဴ ခင္းခရစ္ယာန္ေကဵာင္းႎႀင့္ ဖားကန္ႚဴမိႂ ့နယ္၊ 

ရိုမန္ကက္သလစ္ ေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းတိုႚအေပၞ ေမလက တိုက္ခိုက္မႁမဵား ပၝဝင္ခဲ့ပၝသည္။ ၎တိုႚႎႀစ္ေနရာလံုးမႀာ 

ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ ရႀိဳကသည္။  ထိုႚအဴပင္ တပ္မေတာ္သည္ လသူားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့မဵားကုိ ပိတ္ဆိုႚမႁ၊ 

အရပ္သားမဵားကုိ ၎တိုႚ၏ရၾာမဵား၌ ထိန္းသိမ္းထားမႁတို့  ဴပႂလုပ္ခဲ့ကာ သတင္းစာဆရာမဵားအား ပဋိပကၡအရပ္မဵားသိုႚ 

ဝင္ေရာက္ဴခင္းကုိ ပိတ္ဆိုႚမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။   

 

ထိုႚအဴပင္ မဵားမဳကာမီႎႀစ္မဵားက ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္း ၃၀ ေကဵာ္မႀာ အမဵားအားဴဖင့္ လက္နက္ 

ဳကီးမဵားဴဖင့္ တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ ပဵက္စီးခဲ့ေဳကာင္းသတင္းအခဵက္အလက္ကုိ USCIRF ရရႀိခဲ့ပၝသည္။ အခဵိႂႚေသာ ခန္ႚမႀန္း 

ခဵက္မဵားအရ ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ အသင္းသအူသင္းသားမဵား ဝတ္ဴ ပႂမရႎိုင္ေတာ့ေသာ ဘုရားေကဵာင္း ၁၀၀ ေကဵာ္ 

ရႀိေနပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ ဘုန္းေတာ္ဳကီးအခဵိ ႛႂ ပၝဝင္သည့္  ေဒသခံ  လအူုပ္ဳကီးမဵားက  

ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာမဵားႎႀင့္ အသင္းသူအသင္းသားမဵားကုိ ကုိိယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေဳကာင္း  သတင္းမဵား 

ကုိလည္း USCIRF ရရႀိခဲ့ပၝသည္၊ အနည္းဆံုးအေနဴဖင့္ အဴဖစ္အပဵက္တစ္ခုတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵား  ဘုရားေကဵာင္း ဝတ္ဴ ပႂပၾဲ 

မဵားကုိ တက္ေရာက္ရန္မႀာ ၎တိုႚေဘးကင္းေရးအတၾက္ လၾန္စၾာေဳကာက္လန္ႚေနခဲ့ရပၝသည္။   

 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ ကာလဳကာရႀည္ေနသည့္ ပဋိပကၡတၾင္ အဴပစ္ကင္းသမူဵား မဟုတ္ေပ။  

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀစ၍ တရုတ္ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံရႀိကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ အာဏာအရႀိဆံုး တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းဟု ယဆူခံရေသာ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီညၾတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) သည္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ 

ေဴမာက္ပိုင္း ဝ ထိန္းခဵႂပ္နယ္ေဴမရႀိ ဘာသာေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားအေပၞ ပစ္မႀတ္ထားခဲ့ပၝသည္။ 

အထူးသဴဖင့္ သာသနာဴပႂမဵားအဳကား စၾပ္စၾဲထားေသာ “ဘာသာေရး အစၾန္းေရာက္မႁ” ကုိ ဖယ္ရႀားရန္ဟေူသာ အသၾင္ဴ ဖင့္ 

UWSA စစ္သားမဵားသည္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားကုိ စစ္ေဆးေမးဴမန္းဴခင္းႎႀင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းဴခင္း၊ ဘာသာေရး 

ေကဵာင္းမဵားကုိ ပိတ္ဴခင္း၊ ခၾင့္ဴ ပႂမထားေသာ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိ ဖဵက္ဆီးဴခင္းႎႀင့္ ဘုရားေကဵာင္း အသစ္ေဆာက္ 

လုပ္ဴ ခင္းကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ဴ ခင္းႎႀင့္ ကဵမ္းစာသင္ေကဵာင္း တက္ေနသူ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူမဵားအား ၎တိုႚ၏ 

အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ရန္ အတင္းအကဵပ္ စုေဆာင္းဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝသည္။ UWSA သည္ ဝတိုင္းရင္းသား ခရစ္ယာန္ 

အေယာက္ ၁၀၀ ႎႀင့္ လားဟူ တိုင္းရင္းသား ခရစ္ယာန္ အေယာက္ ၁၀၀ ခန္ႚကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပၝသည္၊ ထိုအုပ္စု ႎႀစ္စုလံုးကုိ 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ အဆံုးတၾင္ လၿတ္ေပးခဲ့ဴပီး ထိုေနရာမႀ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိ ဴပန္လည္ဖၾင့္လႀစ္ခၾင့္ ဴပႂခဲ့ဳကပၝသည္။  

 

ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းအေကဵာ္ေဒသမဵားတၾင္ရႀိသည့္ ခရစ္ယာန္မဵားသည္လည္း အလားတူ 

ဴခိမ္းေဴခာက္မႁမဵားႎႀင့္ ဳကံႂေတၾႚခဲ့ဳကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ခဵင္းဒုကၡသည္မဵားသည္ ႎိုင္ငံတကာမႀ 

အကာအကၾယ္မလိုေတာ့ဟု UNHCR မႀ ေဳကညာခဲ့ဴပီး၊ ၎ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေဳကာင့္ ခဵင္းဒုကၡသည္မဵား၏ ဒုကၡသည္ 

အေနအထားမႀာ ရုပ္သိမ္းခံရႎိုင္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္သည္ မေလးရႀားႎႀင့္ အိႎၬယႎိုင္ငံတိုႚတၾင္ ေနထိုင္ေနေသာ ခိုလႁံခၾင့္ 

ေတာင္းခံေနသူ ခဵင္းဒုကၡသည္ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာအေပၞ သက္ေရာက္မႁရႀိခဲ့ပၝသည္။ ခဵင္းလူမဵိႂးမဵား ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ 

ထၾက္ေဴပးေနဴခင္း မရႀိေတာ့ေသာ္လည္း မိမိတိုႚ၏အိမ္မဵားသိုႚ ဴပန္ေနဴခင္းမရႀိေဳကာင္း UNHCR မႀ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ 

(ဤအစီရင္ခံကာလ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ “ခဵင္းဒုကၡသည္မဵားသည္ ႎိုင္ငံတကာ၏အကာအကၾယ္ကုိ 

ဆက္လက္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေနႎိုင္သည္” ဴဖစ္ဴပီး ယင္းသည္ “၎တိုႚ၏ ဒုကၡအေနအထားကုိ ဆက္လက္ 
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ထိန္းထားမည္” ဟု UNCHR မႀ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေထာက္ခံေဴပာဆိုသူမဵားက 

ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေပၞ ဆက္လက္စိုးရိမ္ေနပၝသည္၊ ဥပမာ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ အစိုးရႎႀင့္ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဳသဇာရႀိသူမဵားက ခဵင္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မဵားကုိ ေမႀာင္းႎႀင္ထုတ္ခံရမည္ဟေူသာ ဴခိမ္းေဴခာက္မႁဴဖင့္ 

ဗုဒၭဘာသာသိုႚ အတင္းအကဵပ္ကးူေဴပာင္းေစဴခင္း အပၝအဝင္ ဴခိမ္းေဴခာက္မႁမဵားႎႀင့္ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁမဵားကုိ ဆက္လက္ 

ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴပီး စီမံခန္ႚခၾဲမႁဆိုင္ရာ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ အမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ၎တိုႚသည္ ဘာသာေရးအတၾက္ အသံုးဴပႂရန္ေဴမယာ 

ရယႎူိုင္မႁ မရႀိခဲ့ေဳကာင္း သတင္းမဵားကုိ  USCIRF ရရႀိခဲ့ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ႎႀင့္ ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းတိုႚတၾင္ 

တပ္မေတာ္ႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအစည္း တစ္ရပ္ဴဖစ္သည့္ ရခိုင္ဴပည္တပ္မေတာ္တိုႚအဳကား ဆက္လက္ 

ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ပဋိပကၡေဳကာင့္ ခဵင္းလမူဵိႂးအခဵိ ႛႂသည္ ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကဴပီး အဓိကအားဴဖင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားႎႀင့္ 

ခရစ္ယာန္မဵားဴဖစ္ဳကေသာ ဴပည္တၾင္းေနအိမ္စၾန္ႚခၾာခဲ့ဳကသူမဵားအေပၞ မိမိတိုႚ၏ ဇာတိရၾာမဵားသိုႚ ဴပန္သၾားဴခင္းမႀ ဟန္ႚတား 

ခဲ့သည္။ ခဵင္းဴပည္နယ္ႎႀင့္ ထိုေဒသအနီးတဝိုက္ရႀိ အေဴခအေနသည္ မေရရာသဴဖင့္ ဤအစီရင္ခံကာလအဴပီး မဵားမဳကာမီ 

၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေမရိကန္သံရံုးမႀ ၎၏ ခရီးသၾားအဳကံဴပႂခဵက္ ကု ိအသစ္ဴပႂဴပင္ ေရးသားကာ 

အဴခားအရာအမဵားအဴပင္ “အရပ္ဘက္ မတည္ဴငိမ္မႁႎႀင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတိုႚေဳကာင့္” ခဵင္းဴပည္နယ္ ပလက္ဝ 

ဴမိႂႛနယ္သိုႚ ခရီးမသၾားရန္အဳကံဴပႂခဲ့ဴပီး  ခဵင္းဴပည္နယ္ရႀိ  အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေထၾေထၾ မတည္ဴငိမ္မႁကုိ  ဂရုဴပႂခဲ့ပၝသည္။  

 

လက္သင့္မခံမႁ၊  အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီႎႀင့္  လမူႁေရးမီဒီယာ၏ အခန္းကၸ-  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ အစိုးရႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ဳသဇာရႀိသအူခဵိ ႛႂႎႀင့္ လမူႁေရး ဳသဇာရႀိသူအခဵိႂႛက ဘာသားေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမဵားအေပၞ 

မႁိင္းတိုက္သည့္ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီမဵားႎႀင့္ မဵက္ကန္းမဵိႂးခဵစ္မဵား၏ ခၾဲဴခားဆက္ဆံကာ သည္းခံမႁကင္းမဲ့သည့္ အေဴပာအဆို 

မဵားႎႀင့္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵားကုိ ဆက္လက္တၾန္းလႀန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလတၾင္ သာသနာေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ 

ဝန္ဳ ကီး ဦးေအာင္ကိုမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ဗုဒၭဘာသာ သံဃာေတာ္မဵားကုိ စီမံခန္ႚခၾဲသည့္ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵား ဦးေဆာင္ေသာ 

တရားဝင္အသင္းဴဖစ္သည့္ ႎိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက (မဟန) ေကာ္မတီအား ဗုဒၭဘာသာအေပၞ ရန္ဴငိႂးထားမႁ 

မဴဖစ္ေစေရးအတၾက္ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵား၏ အဴပႂအမကူုိ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး ဆံုးမရန္ အဳကံဴပႂခဲ့ပၝသည္။ 

(တစ္ခဵိန္က မဘသဟု ေခၞခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ မဟနမႀ ထိုအမည္ အသံုးဴပႂဴခင္းကုိ ရပ္စဲရန္ႎႀင့္ 

ဆိုင္းဘုတ္အားလံုးဴဖႂတ္ရန္ အမိန္ႚေပးခဲ့သည့္) ဗုဒၭဓမၳပရဟိတအသင္းကုိ ပိတ္ပင္ရန္ မဟန၏ ဇလူိုင္လ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ 

ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ ဗုဒၭဘာသာ မဵိႂးခဵစ္ဝၝဒီမဵားက ရန္ကုန္ဴမိ ႛႂတၾင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသည္။  

 

အားတက္စရာေကာင္းေသာ ဤေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား ရႀိေသာ္လည္း ဘာသာေရး လူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လနူည္းစု 

မဵားအေပၞ ဦးတည္သည့္ အမုန္းတရားႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁတိုႚႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ကာလရႀည္ဳကာစၾာ ရႀိေနေသာ 

အခက္အခဲမဵားသည္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞခဲ့သည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လၾန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႎႀစ္အတၾင္း 

အင္တာနက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႁ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးဴပႂမႁႎႀင့္ သတင္းႎႀင့္ အခဵက္အလက္မဵားအတၾက္ အထူးသဴဖင့္ 

အဓိကအားဴဖင့္ေဖ့စဘုတ္အဴပင္ အဴခား လမူႁေရးမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမဵားကုိ အသံုးဴပႂေနဴခင္းကုိ ေနရာတကာတၾင္ 

ေတၾႚေနရမႁႎႀင့္ အလဵင္အဴမန္တိုးတက္လာမႁေဳကာင့္ ႎိုင္ငံမႀာ ဒစ္ဂဵစ္တယ္ေခတ္အတၾင္းသိုႚ ရုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ 

ေလသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံကုိယ္တိုင္က အလဵင္အဴမန္ ပၾင့္လင္းလာခဵိန္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္၏ ဝၝဒဴဖန္ႚမႁမႀ စီမံထားဴခင္းမရႀိသည့္ 

အခဵက္အလက္မဵား ဝင္လာဴခင္းသည္ အလၾန္မဵားဴပားခဲ့ဴပီး၊ တစ္ဘက္တၾင္ ေဴပာဆိုေဆၾးေႎၾးမႁ လမ္းေဳကာင္းသစ္မဵား 

ဖန္တီးကာ၊ အဴခားတစ္ဘက္တၾင္ လေူသေစႎိုင္သည့္ အကဵိႂးဆက္မဵားဴဖစ္ေစေသာ   ေကာလာဟလမဵား ဴပန္ႚပၾားေစသည့္ 

ကိရိယာမဵားကုိ လတူိုႚအား ေပး၏။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လမူႁေရးမီဒီယာမဵားမႀ မႀားယၾင္းေသာ အခဵက္အလက္မဵား အလဵင္ 

အဴမန္ဴပန္ႚပၾားဴခင္းသည္ လူမဵိႂးတံုးသတ္ဴဖတ္မႁ၏ ေရႀႚေဴပးဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ေလ့လာသူအခဵိႂႛက မႀတ္ခဵက္ခဵခဲ့ဳကသည္။  

 

https://www.unhcr.org/news/press/2019/3/5c8a31984/unhcr-says-ethnic-chin-refugees-require-continued-international-protection.html
https://mm.usembassy.gov/alert-u-s-embassy-rangoon-burma-3/
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၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ မတ္လ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးေကာင္စီ၌ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ သီးဴခား အခဵက္အလက္ရႀာေဖၾေရး 

လုပ္ငန္းအဖၾဲႚ (FFM) ၏ ဥကၺႉဴဖစ္သူ မာဇးူကီး ဒၝရုစ္မန္က “လမူႁေရးမီဒီယာမဵား၊ အထူးသဴဖင့္ ေဖ့စဘုတ္တၾင္၊ အမုန္း 

စကားႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁ လႁံႚေဆာ္မႁတိုႚ ပဵံႚႎႀံႚေနသည္။ ဳကီးမားေသာအတိုင္းအတာအထိ မည္သမူ႖ စစ္ေဆးဴခင္းမရႀိ” ဟု 

ေဴပာဆိုခဲ့၏။  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္ FFM ၏ အေသးစိတ္ေတၾႚရႀိဴခင္းမဵား တၾင္လည္း အမဵိႂးသားေရး 

ဝၝဒီမဵားသည္ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာဆန္ႚကဵင္ေရးဴဖစ္သည့္ မၾတ္စလင္ဆန္ႚကဵင္ေရး အမုန္းတရား စိတ္ဓာတ္ႎႁိးေဆာ္ 

ခဲ့သည့္ စည္းရံုးေရးမဵားတၾင္ ေဖ့စဘုတ္ႎႀင့္ အဴခားေရးသားခဵက္မဵားကုိ အသံုးဴပႂခဲ့ေဳကာင္းႎႀင့္ တပ္မေတာ္မႀ ရခိုင္ဴပည္နယ္ 

တၾင္ သူပုန္မဵားဦးေဆာင္သည့္အဳကမ္းဖက္မႁအေဳကာင္း သက္ေသဴပခဵက္မရႀိေသာ စၾပ္စၾဲေဴပာဆိုခဵက္မဵား ဴပႂလုပ္ရန္ 

ေဖ့စဘုတ္ကုိ အသံုးဴပႂခဲ့ေဳကာင္း မႀတ္ခဵက္ခဵခဲ့ပၝသည္။ (FFM သည္ ေဖ့စဘုတ္ကုိ အထူးဂရုဴပႂခဲ့ဴပီး ယင္းသည္ “ဴမန္မာ 

ႎိုင္ငံတၾင္ ယေနႚထိ အသံုးအမဵားဆံုး လမူႁေရးမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းဴဖစ္သည္မႀာ ထင္ရႀားသည္” ဟု မႀတ္ခဵက္ခဵခဲ့ပၝသည္။) 

ထိုႚအဴပင္ ဴမန္မာအစိုးရသည္ လႚူအခၾင့္အေရးမဵား ခဵိႂးေဖာက္သည့္နည္းမဵားဴဖင့္ ေဖ့စဘုတ္ႎႀင့္ အစိုးရမီဒီယာမဵားကုိ အသံုး 

ဴပႂခဲ့ပၝသည္- ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အေဳကာင္း သတင္းမဵားကုိ ထုတ္ဴပန္ရန္ဟုဆိုသည့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ 

တၾင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ အစုိးရ၏ သတင္းအခဵက္အလက္ ေကာ္မီတီက ၎ေဖ့စဘုတ္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ယင္းမႀ “အဳကမ္းဖက္ 

သမူဵား” ဟု ယဆူသည့္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ၁၃၀၀ ေကဵာ္၏ အမည္မဵားႎႀင့္ ဓာတ္ပံုမဵားကုိ တင္ထားခဲ့ပၝသည္၊ FFM 

ဥကၺႉ၏အေဴပာအရ ကေလးမဵား၏ အခဵက္အလက္မဵားကုိပၝ တင္ထားဴပီး “တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္စံုတစ္ရာ 

မရႀိဘဲ” တင္ထားခဲ့ဳကဴခင္း ဴဖစ္သည္။ 

 

အတိတ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရသည္ အဳကမ္းဖက္မႁ ေပၞေပၝက္ေစႎိုင္သည့္ မဟုတ္မမႀန္သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကုိ 

ရပ္တန္ႚရန္ ဳကိႂးပမ္းခဵက္တစ္ရပ္အေနဴဖင့္ ေဖ့စဘုတ္ကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ အစိုးရႎႀင့္ တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္ 

မဵားႎႀင့္ အစိုးရရံုးမဵားသည္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံကာ အဴဖစ္မႀန္မဟုတ္ေသာ အခဵက္အလက္မဵားကို ဴဖန္ႚရန္ ေဖ့စဘုတ္စာရင္း 

မဵားကုိ တရားဝင္အတိုင္းအတာဴဖင့္ ပံုမႀန္ အသံုးဴပႂဳက၏။ ထိုသိုႚအသံုးဴပႂဴခင္းဴဖင့္ အထးူသဴဖင့္ ရုိဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵား 

ဴဖစ္ေသာ ဘာသာေရးလနူည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပၞ ထိခိုက္နစ္နာေလ့ရႀိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္အတၾင္း 

ေဖ့စဘုတ္သည္ မဘသ၏တင္ဆက္မႁမဵားကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ဴပီး ေသၾးေဴမာက္၍ခဵိႂဳကၾေနသူ ဘုန္းေတာ္ဳကီး ဦးဝီရသူႎႀင့္ 

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး မင္းေအာင္လႁိင္အပၝအဝင္ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ တပ္မေတာ္အဖၾဲႚဝင္မဵား အသီးသီး၏ 

စာမဵက္ႎႀာမဵားကုိ ပိတ္ဆိုႚခဲ့ပၝသည္၊ စာမဵက္ႎႀာမဵား ဖယ္ရႀားခံရေသာလအူခဵိ ႛႂကုိ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ အီးယူ၊ 

ကေနဒၝႎႀင  ္ ဳသစေဳတးလဵတိုႚမႀလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေဖ့စဘုတ္မႀ လုပ္ငန္းအပ္ႎႀံခဲ့ေသာ 

လမူႁေရးတာဝန္အတၾက္ အဴမတ္အစၾန္းမယူသည့္လုပ္ငန္း (Business for Social Responsibility (BSR)) ၏ 

လႚူအခၾင့္အေရး သက္ေရာက္မႁ သံုးသပ္ခဵက္တၾင္ ေဖ့စဘုတ္သည္ “[စာရင္းပိုင္ရႀင္မဵား] မႀ တိုင္းရင္းသားႎႀင့္ ဘာသာေရး 

တင္းမာမႁမဵားအေပၞ ႎႁိးဆၾမႁမဵား ပိုမိုတိုးပၾားရန္ အသံုးဴပႂဴခင္းကုိ ကာကၾယ္ေရးအတၾက္” ေဖ့စဘုတ္မႀ စာရင္းမဵားကုိ 

ဖယ္ရႀားခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ပၝသည္။ 

   

ဖမ္းဆီးမႁမဵားႎႀင့္ အကဵဥ္းခဵမႁမဵား -  ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀစ၍ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး 

အသင္း (ဴမန္မာ) မႀ လက္ရႀိစီရင္ခဵက္ကဵခံေနသမူဵားႎႀင့္ ေထာင္တၾင္းေထာင္ဴပင္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမဵား 

အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတၾင္းတၾင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၃၂၇ ဦးရႀိဴပီး ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀ ဦးေရထက္ ၃၉ ရာခိုင္ႎႁန္း 

တိုးခဲ့သည္ဟု တၾက္ခဵက္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုႎႀစ္အတၾင္း အဳကၾင္းမဲ့အာဏာရႀင္ဆန္ေသာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႁ အမဵိႂးမဵိႂးသည္ 

အထူးသဴဖင့္ ရခိုင္ဴပည္၊ ကခဵင္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္တိုႚတၾင္  ဴဖစ္ပၾားခဲ့ဴပီး အခဵိႂႛထိန္းသိမ္းခံရသူမဵားက မိမိတိုႚ၏ ဘာသာေရးႎႀင့္ 

တိုင္းရင္းသားအေပၞ အေဴခခံကာ တပ္မေတာ္၏လက္တၾင္း ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ခံခဲ့ရေဳကာင္း ေဖာ္ဴ ပခဲ့ပၝသည္။  

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22798&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22798&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22798&LangID=E
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၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ရိၾႂက္တာသတင္းေထာက္ႎႀစ္ဦးဴဖစ္သူ ဝလံုးႎႀင့္ ေကဵာ္စိုးဦးတိုႚအား ၎တိုႚ၏  

ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ အင္းဒင္ေကဵးရၾာရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ၁၀ ဦးအေပၞ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ထူးဴခားေသာ စံုစမ္း 

ေထာက္လႀမ္းေရးအတၾက္ ကိုလိုနီေခတ္ တရားဝင္လ႖ိႂႛဝႀက္ခဵက္မဵား အက္ဥပေဒအရ အလုပ္ဳကမ္းႎႀင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႎႀစ္ 

ခဵမႀတ္လိုက္ပၝသည္။ ေရႀႛေနမဵားက ၎တိုႚ၏ကုိယ္စား အယခူံဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤအစီရင္ခံစာကာလ အဆံုးတၾင္ ႎႀစ္ဦး 

စလံုးမႀာ ေထာင္တၾင္းရႀိေနဆဲဴဖစ္သည္။ ရိၾႂက္တာ သတင္းစာဆရာမဵားသည္ အကၾက္ဆင္ခံရသည္ဟု တရားရံုးတၾင္ 

ဝန္ခံခဲ့ဴပီးေနာက္ ရဲအရာရႀိေဟာင္းတစ္ဦးသည္ တရားရံုး၌ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႎႀစ္ စီရင္ခဵက္ခဵမႀတ္ခံရဴပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ 

ဇန္နဝၝရီလ ဤအစီရင္ခံစာကာလ ဴပီးခၝစတၾင္ လၿတ္ေပးခဲ့ပၝသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ထိုသူသည္ အလုပ္ဴ ပႂတ္သၾားကာ 

သူ၏မိသားစုသည္ ၎တိုႚ၏ေနအိမ္မႀ ေမာင္းႎႀင္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။   

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ တရားရံုးတစ္ရံုးမႀ ကခဵင္တက္ဳကၾလႁပ္ရႀားသူ လၾမ္းေဇာင္း၊ နန္းပႎူႀင့္ ေဇာ္ဂဵတ္တိုႛကုိ   

ေထာင္ဒဏ္ေဴခာက္လ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝသည္။ ယင္းမႀာ ထိုႎႀစ္အေစာပိုင္းက ခရစ္ယာန္ အမဵားအဴပားဴဖစ္ဳကေသာ အရပ္သားမဵား 

ပဋိပကၡေဒသတၾင္း ပိတ္မိေနေအာင္ႎႀင့္ ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရး တပ္ႎႀင့္ တိုက္ပၾဲမဵား ဴဖစ္ပၾားေနစဥ္ လူသားခဵင္း စာနာမႁ 

အေထာက္အပံ့မဵားကုိ ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ကို ကန္ႚကၾက္သည့္အေနဴဖင့္ ၎တိုႚ 

ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပရင္း တပ္မေတာ္ အသေရဖဵက္မႁဟု စၾပ္စၾဲလဵက္ ေထာင္ခဵဴခင္း ဴဖစ္သည္။    

 

အဴပႂသေဘာေဆာင္ေသာ ဴဖစ္ရပ္တစ္ခုမႀာ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလက ဴမန္မာႎိုင္ငံ သမၳတမႀ အကဵဥ္းသား ရႀစ္ေထာင္ေကဵာ္ကို 

လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္  ေပးလိုက္ဴခင္း  ဴဖစ္သည္။ ၎တိုႚအခဵိႂႛမႀာ ကခဵင္ ႎႀစ္ဴ ခင္းခရစ္ယာန္ ေခၝင္းေဆာင္ ႎႀစ္ဦးအပၝအဝင္ 

ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ ဘာသာေရး အကဵဥ္းသားမဵား ဴဖစ္သည္။ ဒမ္ေဒၝေနာင္လတ္ႎႀင့္ လန္ေဂဵာဂမ္စိုင္တိုႚ ႎႀစ္ဦးစလံုးမႀာ ကခဵင္ 

ႎႀစ္ဴ ခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခဵႂပ္၏ အဖၾဲႚဝင္မဵားဴဖစ္ဳကဴပီး ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ မုန္းကုိရႀိ စိန္ဖရန္းစစၤ ေဇးဗီးယား ကက္သလစ္ 

ဝတ္ဴ ပႂေကဵာင္းကုိ တပ္မေတာ္ ေလေဳကာင္းမႀ တိုက္ခိုက္ဴပီးေနာက္ ၄င္းတိုႚႎႀစ္ဦးမႀ ေဒသခံ သတင္းစာသမားမဵားကုိ 

ကူညီခဲ့သည့္အတၾက္ ေထာင္ဒဏ္ကဵခံေနခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။  

 

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု မူဝၝဒ  

 

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ကၸအခဵိႂႛတၾင္ ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့ပၝသည္၊ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ 

ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ အဳကမ္းဖက္မႁဴဖစ္ကတည္းက လူသားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့ပမာဏမႀာ အတိုင္းအတာသစ္မဵားသိုႚ 

ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလတၾင္ ထိုစဥ္က ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္  ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ 

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု သံအမတ္ နစ္ကီေဟးလီက ေနာက္ထပ္ ရန္ပံုေငၾ ေဒၞလာ ၁၈၅  သန္း ေဳကညာ ခဲ့ဴပီး၊ 

အမဵားစုမႀာ ရုိဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံရႀိ အိမ္ရႀင္လမူႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအတၾက္ ဴဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ရခိုင္ဴပည္နယ္ အကဵပ္အတည္းေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ အေထာက္အပံ့ 

စုစုေပၝင္းမႀာ ေဒၞလာ ၃၈၉ သန္းနီးပၝးအထိ မဵားဴပားခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ 

အတၾက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ သံအမတ္ဳကီးဴဖစ္သူ စမ္ဴမႃယယ္ ဒီဘေရာင္းဘက္က ရုိဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္ ဒုကၡသည္မဵား၊ 

ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ အာဏာပိုင္မဵားတိုႚႎႀင့္ ေတၾႚဆံုရန္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ ေကာက္စစ္ဘဇားသုိႚ သၾားေရာက္ခဲ့ ဴပီး ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ 

ေမလတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာဖၾံႚဴဖိႂးေရးအဖၾဲႚအစည္း အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး မတ္ဂရင္းမႀ အကဵပ္အတည္း 

ေဳကာင့္ သက္ေရာက္ခံရသူမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎိုင္ငံႎႀင့္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမဵားသုိႚ သၾားေရာက္ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၈ 

ခုႎႀစ္ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီဴမိႂႚတၾင္ ကဵင္းပသည့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အဆင့္ဴမႀင့္ရန္ဝန္ဳကီးမဵားအစည္းအေဝး တၾင္ ပၝဝင္သည့္ 

ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက “မၾတ္စလင္မဵား၊ ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ ဟိႎၬႃမဵား အပၝအဝင္” ဘာသာေရးလနူည္းစုမဵား မိမိတိုႚ၏ 

https://usun.state.gov/remarks/8633
https://blogs.state.gov/stories/2018/05/11/en/reflections-my-visit-rohingya-refugees
https://www.usaid.gov/administrator-green-asia-2018
https://www.state.gov/j/drl/irf/religiousfreedom/index.htm


13 

 
U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2019 ANNUAL REPORT | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF 

ယံုဳကည္ဴခင္းေဳကာင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားအေဳကာင္း  ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ေဳကဴငာခဵက္ တစ္ရပ္ 

ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ 

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဘၸာေရးဌာနမႀ ဴမန္မာတပ္မႀႃးေလးဦးႎႀင့္ တပ္ဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚတိုႚအား 

“ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ လမူဵိႂးေရးသန္ႚစင္မႁႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နည္တုိႚတၾင္ အႎႀံႚအဴပား 

ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားတၾင္ ၎တိုႚ၏ပၝဝင္မႁအတၾက္” ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတ၏ 

အမိန္ႚ ၁၃၈၁၈ အရ ထိုပိတ္ပင္မႁမဵားမႀာ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ရာထူးမႀဴဖႂတ္ခဵခံရသည့္ ဴမန္မာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီး ေမာင္ေမာင္စိုးအား 

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ပိတ္ပင္မႁအဴပင္ ဴပႂလုပ္ဴ ခင္းဴဖစ္ဴပီး ကေနဒၝႎိုင္ငံႎႀင့္ အီးယတူိုႚမႀ တပ္မေတာ္၊ ရဲႎႀင့္ နယ္ဴ ခားေစာင့္ တပ္မႀႃး 

ရႀစ္ဦးအေပၞ ပိတ္ပင္မႁဴပႂလုပ္ဴ ပီး ႎႀစ္လအဳကာတၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။ 

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းရႀိ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားကုိ မႀတ္တမ္းတင္ထားေသာ 

အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနမႀ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတၾင္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္   

ေအာက္တိုဘာလႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ထိေရာက္စၾာႎႀိမ္နင္းမႁမဵား ေပၞေပၝက္ေစသည့္ အဳကမ္းဖက္မႁ ပံုစံတစ္ရပ္ 

အပၝအဝင္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ စနစ္တကဵ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားဴပီး၊ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ 

စစ္ဆင္ေရးမဵားသည္ “ေကာင္းမၾန္စၾာ စီမံထားဴပီး ညႀိႎႁိင္းေဆာင္ရၾက္ထား” ကာ “ရိုဟင္ဂဵာမဵားကုိ အတိအလင္း ပစ္မႀတ္ 

ထားလဵက္၊ အနီးပတ္ဝန္းကဵင္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမဟုတ္သည့္ေနရာမဵား (ဥပမာ ဗုဒၭဘာသာ ေစတီပုထိုးမဵား) ကုိ မထိဘဲ 

[ထားခဲ့]” ေဳကာင္း ေဖာ္ဴ ပခဲ့ပၝသည္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာန၏ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁမဵားမႀ 

“အဳကမ္းဖက္မႁ ကဵႃးလၾန္သူမဵားသည္ အခဵိႂႚေဒသမဵားတၾင္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းေခၝင္းေဆာင္မဵား သိုႚမဟုတ္ ဘာသာေရး   

ေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ကၾက္၍ပစ္မႀတ္ထား” ေဳကာင္း ေတၾႚရဴပီး အခဵိႂႛေဴဖဆိုသမူဵားက “တပ္မေတာ္မႀ ကဵမ္းစာမဵားကို 

မေတာ္မေလဵာ္ဴပႂလုပ္ဴခင္း” ႎႀင့္ “စစ္သားမဵားက [ကိုရန္ကဵမ္းမဵား] ကိုမီးရႁိႛဴခင္း သိုႚမဟုတ္ ကဵမ္းမဵားအေပၞဆီးသၾားဴခင္း” 

တိုႚ ဴပႂလုပ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴ ပဳကပၝသည္။ တပ္မေတာ္အမႁထမ္းမဵားသည္ ဗလီေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ အစၤလမ္ဘာသာေရး   

ေကဵာင္းမဵားအဴပင္ အဴခားအေဆာက္အဦမဵားတၾင္ အမဵိႂးသမီးမဵားႎႀင့္ မိန္းကေလးမဵားကုိ မုဒိမ္းကဵင့္ခဲ့ဳကပၝသည္။  

ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမဵား ရႀိေသာ္လည္း ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနသည္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ 

ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားကုိ လမူဵိႂးတံုး သတ္ဴ ဖတ္မႁ သိုႚမဟုတ္ လူသားမဵိႂးႎၾယ္အေပၞ ကဵႃးလၾန္သည့္ ရာဇဝတ္မႁမဵားဟု 

သတ္မႀတ္ခဲ့ဴခင္းမရႀိသည့္အတၾက္ လႚူအခၾင့္အေရး ေထာက္ခံေဴပာဆိုသူ အမဵားအဴပားမႀာ တုန္လႁပ္ေခဵာက္ခဵားခဲ့ရပၝသည္။  

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလတၾင္ ဒုတိယသမၳတ မိုက္ကယ္ အာရ္ပင့္စ္သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ႎိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိႂလ္ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ စင္ကာပႎူိုင္ငံတၾင္ ေတၾႚဆံုခဲ့ဴပီး “တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လံုဴခံႂေရးအဖၾဲႚမဵား၏ 

အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁတိုႚေဳကာင့္ ရိုဟင္ဂဵာ ခုနစ္သိန္းေကဵာ္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံသိုႚ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ရဴခင္းမႀာ 

လက္ခံႎိုင္စရာ အေဳကာင္းဴပခဵက္မရႀိ” ဟု ေဴပာခဲ့ပၝသည္။  

 

၂၀၁၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ကၾန္ဂရက္၏လၿတ္ေတာ္ႎႀစ္ရပ္လံုးသည္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁအတၾက္   

ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၞ ပိတ္ပင္ခဲ့မည့္ ဥပေဒဴပႉာန္းခဵက္ တင္ဴ ပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ဘၸာေရးႎႀစ္အတၾက္ 

ဂ႗န္မက္ကိန္း အမဵိႂးသား ကာကၾယ္ေရး ခၾင့္ဴ ပႂခဵက္ အက္ဥပေဒ (P.L. 115-232) မႀ ထိုစကားရပ္ကို အဆံုးတၾင္ ဖယ္ရႀားခဲ့ 

ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ အာရႀ အာမခံဳကိႂးပမ္းမႁ အက္ဥပေဒ (P.L. 115-409) သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ တပ္မေတာ္ 

ပညာေရးႎႀင့္ သင္တန္းႎႀင့္ တပ္မေတာ္ ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့မႁ အစီအစဥ္မဵားတၾင္ အေမရိကန္ ရန္ပံုေငၾမဵား အသံုးဴပႂေနမႁကုိ 

ကန္ႚသတ္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားကုိ လသူားမဵိႂးႎၾယ္အေပၞ 

ကဵႃးလၾန္သည့္ ဴပစ္မႁမဵားႎႀင့္ လူမဵိႂးတံုးသတ္ဴ ဖတ္မႁဟု အမည္တပ္သည့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ကုိ  (H.Res.1091) ၂၀၁၈ 

https://www.state.gov/j/drl/irf/religiousfreedom/284556.htm
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm460
https://www.state.gov/j/drl/rls/286063.htm
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-union-minister-foreign-affairs-state-counselor-aung-san-suu-kyi-burma-bilateral-meeting/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2736/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-resolution/1091?q=%7B%22search%22%3A%5B%22hres+1091%22%5D%7D&s=3&r=1
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ခုႎႀစ္တၾင္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀ ခဵမႀတ္လိုက္ကာ၊ ကဵႃးလၾန္သူမဵားအေပၞ ေနာက္ထပ္ ပိတ္ပင္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ရန္ 

ေထာက္ခံခဲ့ဴပီး ရၾိႂက္တာသတင္းစာဆရာ ႎႀစ္ဦးကုိ လၿတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။  

 

ႎိုင္ငံဴခာေရးဝန္ဳ ကီးဌာနသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလတၾင္ CPC အဴဖစ္ ေနာက္ဆံုးသတ္မႀတ္ခဲ့ပၝသည္။ 

ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနသည္ CPC သတ္မႀတ္ခဵက္ႎႀင့္ အတိအကဵသက္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆိုႚအေရးယမူႁမဵား ခဵမႀတ္မည့္ 

အစား၊ အခန္းကၸႎႀစ္ရပ္ေဆာင္ရၾက္သည့္ ပိတ္ဆိုႚအေရးယမူႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝသည္၊ ယခုကိစၤမႀာ 22 CFR 126.1 တၾင္ 

ရည္ညၿန္းထားသည့္ တည္ရႀိေနဆဲ လက္နက္ကုန္သၾယ္မႁပိတ္ပင္ေရးမဵားကုိ သက္တမ္းတိုးေပးလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။  

 


