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အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ မငနစင ာႏိုငငနငံ္ကမ ဘမသမေရ းလ္ နး န ႈ္ အဖလြဲ႔အစပန  (USCIRF) သပန ာႏိုငငနငံေရ  ေ္းာါစနရ န  ေ၀ငနး်ကန သး ျခမ ရ န္ပနေမေသမ အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ မငနစင ဖယနဒရယနအစႏိုင ရ၏  ေကမန္ ါ္ငန 

အဖလြဲ႔အစပန ္စနခငျဖစနျ း  ျ ပန ာႏိုငငနငံ္်မ ါ္ႏို အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ းလ္ နး နစလမကႏိုင ကလယနခလငန့ သႏိုင႔္ဟင န္ ယံင ကပနခလငန့ကငႏို ေစမငန့ က န ကပန့ ႈ္ ေသပနႈပါသည္။ ၁၉၉၈ ခငာါစန္လငန ာႏိုငငနငံ္ကမ ဘမသမေရ းလ္ နး န ႈ္ အကနဥ ေဒ (IRFA) 

အရ ဖလြဲ႔စပန ခြဲ့ေသမ USCIRF သပန ျ ပန ္လငန းလ္ နး နစလမ ယငံ ကပနကႏိုင ကလယနခလငန့ ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ ကငႏို ာႏိုငငနငံ္ကမအ္ငန့အ္မန ္်မ အသံင ျ  း်ကန ေစမငန့ က န ကပန့ ႈ္ျ း  ာႏိုငငနငံေ္မနသ တ္္္သမၼတ၊ ာႏိုငငနငံျခမ ေရ ၀မန ကး ာါငန့ 

အ ကနးႊ န္ေ္မန ႏ္ိုင႔ကငႏို ္ူ၀ေဒေရ ရမ အ ကံျ  ခ်ကန္်မ  ေ   ေသပနႈပါသည္။ USCIRF သပန အေ္ရႏိုကမနာႏိုငငနငံျခမ ေရ ၀မန ကး ္မမ ါ္ သး ျခမ  ရ န္ပနး်ကန ကလြဲျ မ ေသမအဖလြဲ႔အစပန ္စနခင ျဖစန ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၂၀ ခငာါစန ာါစန ္နးပန 

အစးရငနခံစမသပန မယနေျ္ေဒသ ါ္ႏို ္္ရမ ဖႏိုာါႏို န ႈ္္်မ ကငႏို ါ္္န္ န္ ္ငန မ ရမနာါငန့ အေ္ရႏိုကမနအစႏိုင ရ ံ ္ူ၀ေဒေရ ရမ သး ျခမ အ ကံျ  ခ်ကန္်မ ေ  ရမန ္ဟမ္ငန  ကး ္်မ ာါငန့ ကၽလ န္ က်ငနသ ူ ပမ ါ္ငန၀မန န္ ္်မ ၏ 

္စနာါစနစမအးင န၏ အ လ္ နအ ႏို နျဖစန ေသပနႈပါသည္။  ၂၀၂၀ ာါစန ္နးပနအစးရငနခံစမ္လငန ၂၀၁၉ ခငာါစန ဇမနမ၀ေရးး ါ္ ၂၀၁၉ ခငာါစန ဒးဇငနဘမးကငမနအ ႏို အေ ကမငန အရမ္်မ ကငႏို ေဖမနျ  မ  ေသပနႈပါသည္။ သႏိုင႔ရမ္လငန 

၎ကမး္္ႏိုငငန း္ာါငန့ ၎ကမးေမမကန ႏိုငငန ္လငန ေ ေေ ေကနသပန့ အေရ  ေေသမ အျဖစနအ ်ကန အခ်ႏို ႕ကႏိုငးပန  ေဖမနျ  မ  ေသပနႈပါသည္။  USCIRF အေ ကမငန  အခ်ကနအးကန္်မ    န္ံရယူရမန ဤေမရမ ါ္ႏို ၀ကနဘန္ႏိုငကန္လငန 

 ကပန့ ေႈပါသည္။ သႏိုင႔္ဟင န္ 202-523-3240 ါ္ႏို USCIRF ကႏိုင ္ႏိုငကန ႏ္ိုငကန္ကနသလယန ေႈပါသည္။ 

 

အဓႏိုကေ္လ႔္ါႏိုခ်ကန္ ်မ  

၂၀၁၉ ခငာါစန္လငန ျ္မန္မအစႏိုင ရသပန  ူ ျခမ စလမ ္ႏိုင လ္မ သပန့ ဘမသမေရ  ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ ကငႏို 

အာါံ႔အျ မ  ္ကနးကနက်က းလမနခြဲ့ျ း  အ ူ သျဖငန့ ႏ္ိုငဟငန္်မ လ္ န္စးငန္်မ အေ ေ္လငန ျဖစနသပနႈပါသည္။ 

္ႏိုငငန ရငန သမ ္်မ ေ ကမငန့ ျဖစနေ ေသပန့  ဋႏို ကၡာါငန့ အ္်မ ျ ပနသ ူရ ႏိုငငနခလငန့္်မ   ေး်မ့မပန  

းမျခငန သပန ဘမသမေရ ကလြဲျ မ ႈ္္်မ ာါငန့ ္ႏိုငကန္ႏိုငငနေး့ ါ္ႏိုျ း ္သမၼတ၊  ႏိုင႔ေ ကမငန့ းလ္ နး နစလမ ကႏိုင ကလယနခလငန့ 

သႏိုင႔္ဟင န္ ယငံ ကပနခလငန့ကငႏို ္ႏိုင ္ႏိုင လ္မ လ္မ ကမန႔သ န္ မ သပနႈပါသည္။   

၂၀၁၉ ခငာါစနကမးအ္လငန ္သမၼတ၊ ျ္မန္မ့္ န္ေ္မနသပန ရခႏိုငငနျ ပနမယန လ္ငန စစန္ငနေရ ္်မ  

္ကနးကန္ငန ခြဲ့သျဖငန့ ႏ္ိုငဟငန္်မ္်မ  အ ကး အက်ယန အႏိုင အႏို န္္ငံ ႈ္ံ ခြဲ့ရ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၉ ခငာါစန 

ဇူးႏိုငငနးအ ႏို္သမၼတ၊ ခမန႔ ါ္မန ေျခ အရ နသမ  အေယမကန ၉၁၀၀၀၀ သပန ဘ ၤ္းမေဒ့ ါ္နာႏိုငငနငံ 

 ေကမကန္စနဘဇမ ါ္ႏို စခမန ္်မ ္လငန ေမ ကျ း  ၎္ႏိုင႔အ ြဲ လ္ငန လ္ န္စးငန္်မ ္သမၼတ၊ ခရစနယမမန္်မ ာါငန့ 

ဟႏိုာၵက္်မ   ေ၀ငန ေသပနႈပါသည္။ ရခႏိုငငနျ ပနမယန္လငန က်မန ါ္ႏိုသပန့ ႏ္ိုငဟငန္်မ္်မ သပန ၎္ႏိုင႔၏ လ္မ္်မ ါ္ 

 လကနခလမာႏိုငငနျခငန  ္ ါ္ႏို သႏိုင႔္ဟင န္ အေ မကနအ ့ံ ႏိုင၍မပန  ေ စလမရေမျ း  ၀ငနေငလ ္ ါ္မာႏိုငငနေ ကမငန ကငႏို ၂၀၁၉ 

ခငာါစန  ေအမကန ႏ္ိုငဘမး္လငန္သမၼတ၊ ကငးသ္ ၢ္ (UN) အ ူ ကငႏိုယနစမ းါယန ယမနဟး းးက ေ္လ႔ ါ္ႏိုခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ 

၂၀၁၉ ခငာါစန ဇလမနး္လငန ျ္မန္မာႏိုငငနငံသႏိုင႔ USCIRF သလမ ေရမကနခြဲ့စဥနက သႏိုခြဲ့ရသပန့အ္ႏိုငငန  ျ ပန္လငန င္း၌ 

အႏိုင အႏို န္္ငံ ႈ္ံ ခြဲ့သူ င္ႏိုဟငန္်မ ခမန႔ ါ္မန ေျခ အေယမကန ၁၂၀၀၀၀ သပန စခမန ္်မ င္း၌သမ ေမရမန 

ကမန႔သ န္ မ ျ း  ၎္ႏိုင႔၏ းႈ န ါ္မ ႈ္ကငႏို  ကး ္မ စလမ ကမန႔သ န္ မ ျခငန ္သမၼတ၊  ပမေရ  သႏိုင႔္ဟင န္ 

က်မန ္မေရ  ေစမငန့ေ ါ္မကန ႈ္ ရယူာႏိုငငန ႈ္မပန  ေ ျခငန ္သမၼတ၊ အးင နအကႏိုငငန မပန  ေ ျခငန ာါငန့ ID က န္ျ မ ္်မ  

ရာႏိုငငန ႈ္ ္ ါ္ႏိုျခငန ္်မ  ါ္ႏိုေမ ေသပနႈပါသည္။  ဇူးႏိုငငနး လ္ငန အစႏိုင ရ ါ္ ရခႏိုငငနာါငန့ ခ်ငန ျ ပနမယန ႏ္ိုင႔ ါ္ႏို ေမရမ္်မ င္း၌ 

အငန္မမကန ျဖ္နေ္မကနခြဲ့ျ း ္သမၼတ၊ ဤသႏိုင႔ျ  းင နျခငန သပန အာၱရမယန အးလယန္က ူက်ေရမကနာႏိုငငနသပန့ 

းူဥး ေရ္်မ သႏိုင႔ းူသမ ခ်ငန  စမမမေ မကန မ ႈ္ အေ မကနအ ့ံ္်မ  ေရမကန ါ္ႏိုျခငန အေ ေ 

အ္မ အ္း ျဖစနျ း  ္ န္ေ္မန၏ ပါဥန  မန ာါႏို နစကန ႈ္္်မ ကငႏို  ေစမငန့ ကပန့ာႏိုငငနစလ န္ ကငႏို ကမန႔သ န္္ပန 

ျဖစနေ ကမငန  းူ႔အခလငန့အေရ  အဖလြဲ႔္်မ က  င န္ေဖမန  ေျ မခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။  အငန္မမကန ႏို္န ငန ႈ္္်မ ကငႏို 

စကန္ငနဘမး ္လငန ဖယန ါ္မ ခြဲ့ေသမနးပန  ၂၀၂၀ ခငာါစန ေဖေဖမန၀ေရးး လ္ငန  ျ မနးပနခ် ါ္္နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ 

္ န္ေ္မန ါ္ အရ နသမ ္်မ ကႏိုင းကနးလ္ နစ ယန သ္နျဖ္နျခငန ာါငန့ အႏိုင အႏို န္္်မ ္သမၼတ၊ ဗးး္်မ ာါငန့ 

အစမ အစမ္ႏိုငငန္်မ ကငႏို ဖ်ကန း္ ျခငန ္ႏိုင႔ ္ကနးကနျ  းင နေမေ ကမငန  အစးရငနခံစမ္်မ  ္ကနးကန 

 လကနေ ေခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ အက်ႏို  ္ကနအေမျဖငန့ အ ူ ကငႏိုယနစမ းါယန ယမနဟး းးက “ဒငကၡသပန္်မ  

ေမရ နျ မနရမန ေဘ ္ကငန   သႏိုင႔္ဟင န္ ္မ ါ္ပနခံ္ပန ္ဟင န္” ဟင ေကမကနခ်ကနခ်ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ 

းႏိုငန ႏိုငငန ္ႏိုငငနရမ အ က န္ ဖကန ႈ္ကႏိုင အသငံ ျ  ျခငန  အ ေအ၀ငန ္ န္ေ္မန၏ းင နရ န္်မ သပန ၎၏ 

“းူ္်ႏို  ္ငမန  သ န္ျဖ္န ႈ္္ႏိုငငနရမ ရပန လ္ယနခ်ကန” ကႏိုင ပႊမနျ ေမေ ကမငန  ၂၀၁၉ ခငာါစန  သ င္္နး 

ကငးသ္ ၢ္၏ အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ သး ျခမ  အခ်ကနအးကန ါ္မေဖလေရ းင နငမန အဖလြဲ႔ အစးရငနခံစမ 

ါ္ ေကမကနခ်ကနခ်ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ဤပါဥန  မန ာါႏို နစကန ႈ္္်မ သပန ရခႏိုငငနျ ပနမယန ါ္ႏို က္မန  လ္ န္စးငန္်မ ာါငန့ 

ဗငဒၶဘမသမ၀ငန္်မ  အ ေအ၀ငန အျခမ အင နစင္်မ  အေ ေးပန  သကနေရမကနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ 

(ရခႏိုငငန္ႏိုငငန ရငန သမ  ဗငဒၶဘမသမအဖလြဲ႔) ရခႏိုငငန္ န္ေ္မနာါငန့ ္ န္ေ္မနအ ကမ  အ က န္ ဖကန ႈ္သပန 

ခ်ငန ျ ပနမယနအ လ္ငန   ်ံ႔ာါံ႔သလမ ျ း  ္ႏိုငငန ရငန သမ  ခ်ငန းူ္်ႏို  ္်မ စလမ အႏိုင အႏို န္ ္ငံ ႈ္ံ ခြဲ ့ ေသပနႈပါသည္။ 

အမဏမ ႏိုငငန္်မ အျ ငန္သမၼတ၊ းကနမကနကႏိုငငန ္ႏိုငငနရငန သမ အင နစင္်မ သပနးပန  ဘမသမေရ ္ႏိုငငနရမ 

းလ္ နး န ႈ္ ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ အ္လကန ္မ၀မန ါ္ႏိုခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၉ ခငာါစန္လငန ခရစနယမမန 

သငန အင န္ရမ္်မ  အ ေအ၀ငန အရ နသမ ္်မ ကငႏို ရခႏိုငငန္ န္ေ္မန ါ္ အဓ တ္ေခေေ္မငနသလမ  ခြဲ့ေ ကမငန  

အစးရငနခံစမ္်မ  ါ္ႏိုခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။  

အစးရငနခံသပန့ကမးေမမကန ႏိုငငန ္သမၼတ၊ ၂၀၂၀ ခငာါစန ဇမနမ၀ေရးး ၂၃ ရကန လ္ငန္သမၼတ၊ ္ န္ဘးယမာႏိုငငနငံ ါ္ 

စလြ္ဲ ႏိုငခြဲ့သပန့အ ႈ္အေ ေ အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ္ရမ ္ံင က ္ န္ေ္မနာါငန့  ငံ ါ္မန္ဟင န္သပန့ 

္ပနသပန့ းကနမကနကႏိုငငနအဖလြဲ႔္္ႏိုငက ရႏိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ “းူ္်ႏို  ္ငမန သ န္ျဖ္နသပန့ းင နရ န္်မ  

္းင နရမန” ျ္မန္မာႏိုငငနငံသပန “၎္ န္ာႏိုငငနစလ န္ ါ္ႏိုသ ါ္် ေ္မငနရလကန” ရ္ပနဟင ယမယးစးရငနခ်ကနကငႏို  

ေ ကပမခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၉ ခငာါစန္လငန္သမၼတ၊ ႏ္ိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ ပါဥန  မန ာါႏို နစကန ႈ္္်မ အ္လကန 

က ၻ္မးငံ ္ႏိုငငနရမ  ္ရမ စးရငန ႏိုငငနခလငန့ အ ႈ္္စနရ နကငႏို အမ္်ငန္း မမ ာႏိုငငနငံကးပန  ျ္မန္မာႏိုငငနငံအေ ေ 

္ရမ စလြဲခြဲ့ျ း ္သမၼတ၊ အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ရမဇ၀္န ႈ္္ရမ င္ံ က ရခႏိုငငနျ ပနမယန လ္ငန ္ န္ေ္မန္်မ ၏ 

းင နေ္မငနခ်ကန္်မ ကငႏို စံငစ န္ စစနေ္ ႈ္္စနရ န စ္ငနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။  

အ င္မန စကမ ္်မ ္သမၼတ၊ သ္ငန အ ါ္မ ္်မ အျ ငန အ ူ သျဖငန့ းူမပန စင္်မ ကငႏို ျခႏို န္ ေျခမကနရမန 

အစႏိုင ရ္ဟင န္သူ္်မ ာါငန့ အစႏိုင ရအရမ ါ္ႏို္်မ က အသံင ျ  သပန့ Facebook အ ေအ၀ငန 

းူ ႈ္ း္ဒးယမ္်မ င္း၌ ျဖမန႔သပန့ အ က န္ ဖကနရမန းႈံ႔ေ္မန ႈ္္ႏိုင႔သပန ္ကနးကနျဖစနေ ေေမေသမ 

အ က န္ ဖကန ႈ္ကငႏို း္ ေးမငနရမေး ငန့ေ  ေမခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ဗငဒၶဘမသမ အ္်ႏို  သမ ေရ ၀ေဒးအဖလြဲ႔္်မ ၏ 

အျ  အ္ူာါငန့ ျခႏို န္ ေျခမကန ႈ္္်မ သပန ဘမသမေရ းလ္နး နခလငန့ ကမန႔သ န္ ႈ္္်မ င္း၌ အခမန ကက႑ 

္စနရ န ါ္ ္ကနးကန ေ၀ငနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၂ ခငာါစန လ္္နစးငန္မန႔က်ငနေရ  အ က န္ ဖကန ႈ္ 

 ေမမကန ႏိုငငန   ႏို္န မ ခြဲ့ေသမ ဗးး ၄၀ ေက်မနသပန ္ကနးကန ႏို္န မ ္ြဲျဖစနျ း ္သမၼတ၊ လ္ န္စးငန 

 ေခေငန ေ္မငန္်မ က ၎္ႏိုင႔ကႏိုငျ မနဖလငန့ရမန ္ကနးကန ေ မကနခံေျ မ္ႏိုငေမ ေသပနႈပါသည္။  ရမ္မဒေမန 

ကမးအေ္မအ လ္ငန ္သမၼတ၊ လ္ န္စးငနအသႏိုငငန အ၀ႏိုငငန ္လငန ၀္နျ  အစပန အေ၀ ္်မ  ျ  းင နရမန 

ခလငန့ျ  ခ်ကန္်မ  ါ္ႏိုေသမနးပန ္သမၼတ၊ ဗငဒၶဘမသမ အ္်ႏို  သမ ေရ ၀ေဒး္်မ  ံ ါ္ ျခႏို န္ ေျခမကန ႈ္္်မ ေမမကန ႏိုငငန ္သမၼတ၊ 

အစႏိုင ရ ါ္ အစၥး န္၀္နျ  ေက်မငန ္်မ ကငႏို  ႏို္နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၉ ခငာါစန အေစမ ႏိုငငန ္လငန္သမၼတ၊ ္ဒရ္နစမ 

အစၥး န္ေက်မငန ္်မ ာါငန့ ဧရမ၀္း ္ႏိုငငန ေဒသ ကး ါ္ ဗးး္စနခငကငႏို အရမ ါ္ႏို္်မ က  ႏို္နခြဲ့ေ ကမငန  

အစးရငနခံစမ္်မ ကႏိုငးပန  USCIRF က ရ ါ္ႏိုခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ဗငဒၶဘမသမ္ဟင္နေသမ ဘမသမေရ  

အသႏိုငငန အ၀ႏိုငငန ္်မ သပန ၀္နျ  ေက်မငန ္်မ  ္ပနေ္မကနရမန သႏိုင႔္ဟင္န ျ  ျ ငနရမန ခလငန့ျ  ခ်ကန ရရမန 

အခကနအခြဲ္်မ စလမာါငန့  ငံ ါ္မနရငန္ႏိုငငနခြဲ့ရျ း  ေဒသာၱရအမဏမ ႏိုငငန္်မ ာါငန့ အစႏိုင ရ္ဟင န္သပန့ 

အမဏမ ါ္ႏို  င ၢ္ႏို းန္်မ  ံ ါ္ အောါမငန့အယါကန္်မ ာါငန့ ္ကနးကန ရငန္ႏိုငငနခြဲ့ရ ေသပနႈပါသည္။  

 

 
 

အေ္ရႏိုကမနအစႏိုင ရ  ံအ ကျံ  ခ်ကန္ ်မ   

• ျ္မန္မာႏိုငငနငံသပန ာႏိုငငနငံ္ကမ ဘမသမေရ  အကနဥ ေဒ (IRFA) ါ္ အဓႏို ၸမယနသ္န ါ္္န မ သပန့အ္ႏိုငငန  ဘမသမေရ ္ႏိုငငနရမ းလ္ နး န ႈ္ကငႏို  ူ ကြဲစလမ ႏ္ိုင လ္မ ျ း  စမစန္က် ္ကနးကန ခ်ႏို  ေဖမကနေမ ႈ္္်မ ေ ကမငန့  

“အ ူ စႏိုင ရႏို န္ဖလယနေကမငန သပန့ာႏိုငငနငံ” သႏိုင႔္ဟင န္ CPC အျဖစန ျ မနးပနသ န္ ါ္္နရမန္သမၼတ၊   

http://www.uscirf.gov/
https://www.unicef.org/emergencies/rohingya-crisis
https://apnews.com/ff22f2c03484403d8846a17e28e70252
https://www.hrw.org/news/2019/06/28/myanmar-internet-shutdown-risks-lives
https://www.hrw.org/news/2020/02/05/myanmar-again-cuts-rakhine-states-internet
https://apnews.com/ff22f2c03484403d8846a17e28e70252
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24907&LangID=E
https://www.icj-cij.org/files/case-related/178/178-20200123-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-facebook-hate/
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmars-muslims-organize-09232019165453.html
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• ဘမသမေရ းလ္ နး နခလငန့အေ ေ  ကး ေး စလမခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ အ္လကန္မ၀မန ါ္ႏိုေသမ ျ္မန္မအစႏိုင ရအဖလြဲ႔အစပန ္်မ ာါငန့အရမ ါ္ႏို္်မ ၏  ႏိုငငန္ႏိုငငန ႈ္္်မ ကႏိုင ရ န္မန႔ မ ျခငန ာါငန့/သႏိုင႔္ဟင န္  ဘမသမေရ းလ္ နး နခလငန့ 

ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ  အ္ႏိုအက်ကငႏို ကႏိုင ကမ ၍္သမၼတ၊ းူ႔အခလငန့အေရ ္်မ ာါငန့ သကန္ႏိုငငနသပန့ ဘက႑မေရ ာါငန့ ျ ပန၀ငနခလငန့ဗးဇမ္ႏိုငငနရမ းင န ႏိုငငနခလငန့အမဏမ္်မ အရ အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ မငနစငအ္လငန သႏိုင႔ ၀ငနခလငန့  ႏို္န ငနျခငန ္ႏိုင႔ 

 ျ  းင န၍  စန ါ္္န မ ေသမ  ႏို္န ငန ႈ္္်မ  ျ  းင နရမန္သမၼတ၊  

• ္ကနးကန၍ျဖစနေ ေေမေသမ  ကး ေး သပန့ ရကနစကန က န္  က ္န ႈ္္်မ ကႏိုင ္ငံ႔ျ မနသပန့အေမာါငန့ ၂၀၁၆ ခငာါစန ေအမကန္ႏိုငဘမး္လငန သ တ္္၏ အ ႏ္ိုမန႔ျဖငန့ ရ နစြဲခြဲ့ေသမ ာႏိုငငနငံ္ကမ အေရ ေ ေစး  လမ ေရ  

အမဏမ္်မ  အကနဥ ေဒ္သမၼတ၊ 50 U.S.C. 1701-1706 အရ သ န္ ါ္္န မ သပန့ ာႏိုငငနငံေ္မန အေရ ေ ေအေျခအေမကငႏို ျ မနးပန သ န္ ါ္္န၍္သမၼတ၊  ႏိုငရကနစကန က န္  က န္ ႈ္္်မ သပန းူသမ ္်ႏို  ာလယနအေ ေ 

ရမဇ၀္န ႈ္္်မ ာါငန့/သႏိုင႔္ဟင္န းူ္်ႏို  ္ငမန သ န္ျဖ္နျခငန အေ ေ ္ရမ ၀ငန အဓႏို ၸမယနသ္န ါ္္နခ်ကနာါငန့ ကႏိုငကနပးျခငန  ါ္ႏို္ ါ္ႏို အ္ႏိုအက်ာါငန့ းူသႏို ါ္ငန ကမ  ေကမကနခ်ကနခ်ရမနာါငန့္သမၼတ၊  

• ရကနစကန က န္  က ္န ႈ္အေျ္မကနအျ္မ ကႏိုင ါ္္န္ န္ ္ငနျခငန ကငႏို ေ မကန ့ံေ  ျခငန ာါငန့ ခႏိုငငန္မေစျခငန အျ ငန သ္ငန အခ်ကနအးကန္်မ  ါ္်ေ၀ျခငန ကငႏို  ့ံ ႏိုင ေ  ျခငန အ ေအ၀ငန္သမၼတ၊ ာႏိုငငနငံ္ကမ ဥ ေဒေရ ရမ 

စမစန ါ္္စန္ငန့ ျ္မန္မအရမ ါ္ႏို္်မ အမ  ္မ၀မနယူေစရမန  ကႏို   န္ ခ်ကန္်မ ကငႏို ္ကန ကလစလမ ့ံ ႏိုင ရမနႈပါသည္။  

အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ ငနစင ကလမန္ရကနးႊ န္ေ္မနသပန္သည္-  

• ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္လငန ရကနစကန က န္  က ္န ႈ္္်မ ကမကလယန ႈ္ာါငန့ ္ငံ႔ျ မနေရ  ကႏို   န္ ႈ္္်မ ကႏိုင  ့ံ ႏိုင ရမန ေ မကန ့ံေရ အစးအစဥန္်မ အ္လကန ရမန ံငေငလ္်မ ကငႏို ္ႏိုင ျ ါ္ငန့၍ေ  ရမန ေ္မငန လ္ကနသငန့ ေသပနႈပါသည္။   

 

ေမမကနခအံေ ကမငန အရမ  

ျ္မန္မာႏိုငငနငံ္လငန းူဥး ေရ အ္်မ စင ါ္မ ဗငဒၶဘမသမ၀ငန္်မ  (၈၇.၉ ရမခႏိုငငနာႈမန ) ျဖစနျ း ္သမၼတ၊ ခရစနယမမန္်မ  (၆.၂ 

ရမခႏိုငငနာႈမန )္သမၼတ၊ လ္ န္စးငန္်မ  (၄.၃ ရမခႏိုငငနာႈမန )္သမၼတ၊ မ္နကငႏို ကလယနသူ္်မ  (၀.၈ ရမခႏိုငငနာႈမန ) ာါငန ့ဟႏိုာၵက္်မ  (၀.၅ 

ရမခႏိုငငနာႈမန ) ါ္ႏို ေသပနႈပါသည္။  ၂၀၀၈ ခငာါစန ဖလြဲ႔စပန့ ံငအေျခခံဥ ေဒအရ ဗငဒၶဘမသမကငႏို ္ရမ ၀ငန္ဟင န္ဘြဲ 

းကနေ္လ႔အရ ာႏိုငငနငံေ္မနဘမသမအျဖစန အသႏိုအ ါ္္နျ   မ ေသမနးပန ္သမၼတ၊ ခရစနယမမန္သမၼတ၊ အစၥး န္္သမၼတ၊ ဟႏိုာၵကာါငန့ 

မ္နကႏိုင ကလယန ႈ္္ႏိုင႔ကႏိုငးပန  အသႏိုအ ါ္္နျ   ေသပနႈပါသည္။ သႏိုင႔ျဖစနေသမနးပန ္သမၼတ၊ းူ္်မ စင ျ္မန္မ္ႏိုငငန ရငန သမ  

ဗငဒၶဘမသမ၀ငန ္ဟင န္ေသမ ဘမသမေရ ာါငန့ ္ႏိုငငန ရငန သမ းူမပန စင္်မ သပန ကမး ကမ ါ္ပနစလမ ပါဉန  မန  

ာါႏို နစကန ႈ္ာါငန့ ရငန္ႏိုငငနေမခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၅ ခငာါစန္လငန္သမၼတ၊ ျ္မန္မာႏိုငငနငံသပန ္ဘသကြဲ့သႏိုင႔ ဗငဒၶဘမသမ 

အ္်ႏို  သမ ေရ ၀ေဒး္်မ က  ့ံ ႏိုင ေ မကနခံေသမ အ္်ႏို  ဘမသမသမသမမ ဥ ေဒ္်မ ကငႏို ျ ္မမန ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ 

ဤဥ ေဒ္်မ က ဘမသမေရ ကူ ေျ မငန ႈ္္သမၼတ၊ အႏို န္ေ မငနျ  ႈ္ာါငန့ း္ ဖလမ ႈ္္်မ အေ ေ စပန ္်ဥန ္်မ ျဖငန့ 

 ႏိုမန သႏို န္  မ ျ း ္သမၼတ၊ ဗငဒၶဘမသမ္ဟင န္သူ္်မ ္သမၼတ၊ အ ူ သျဖငန့ လ္ န္စးငန္်မ ၏ ဘမသမေရ ္ႏိုငငနရမ 

းလ္ နး န ႈ္ကငႏိုးပန  ကမန႔သ န္ မ သပနႈပါသည္။  

၂၀၁၅ ခငာါစန ာႏိုင၀ငနဘမး္လငန္သမၼတ၊ ေဒေေအမငန္မန စင ကပန၏ အ္်ႏို  သမ ဒး ႏ္ိုငကေရစးအဖလြဲ႔ခ်  န  (NLD) ကငႏို 

 ေ လ္ ေကမကနျခငန ျဖငန့ ျ္မန္မာႏိုငငနငံသပန ဒး ႏ္ိုငကေရစးသႏိုင႔ အသလငနကူ ေျ မငန ခြဲ့၏ႈပါသည္။ သႏိုင႔ေသမန္သမၼတ၊ ္ န္ေ္မနသပန  

ျ ပန ြဲေရ ္သမၼတ၊ မယနစ နေရ ရမာါငန့ ကမကလယနေရ  ၀မန ကး ္မမ္်မ အ္လကန ္မ၀မနယူ မ ကမ းႊ န္ေ္မနေမရမ 

၂၅ ရမခႏိုငငနာႈမန ကငႏို ္ န္ေ္မနအရမ ါ္ႏို္်မ အ္လကန သ္န ါ္္န မ ျခငန ျဖငန့ ာႏိုငငနငံေရ အရ  ကး ္မ စလမ 

ခ်  နကႏိုငငနေမ္ြဲျဖစနသပနႈပါသည္။ ္ ကမေသ း္ာါစန္်မ က္သမၼတ၊ ္ႏိုငငန ရငန သမ ာါငန့ ဘမသမေရ ္ႏိုငငနရမ းူမပန စင္်မ ာါငန့ 

 ္နသကနေသမ းူသမ ခ်ငန စမမမ ႈ္္ႏိုငငနရမ အေရ အခငန ္်မ အေ ေ္သမၼတ၊ အ ူ သျဖငန့ ရခႏိုငငနျ ပနမယန ါ္ႏို 

္ န္ေ္မနစစန္ငနေရ ္်မ အေ ေ္သမၼတ၊ ေ္မငန လ္ကန ႈ္္ျ  ခြဲ့သပန့အ္လကန ္ႏိုင ၍ ေ၀ဖမနခံခြဲ့ရသပနႈပါသည္။   

ရခႏိုငငနျ ပနမယနအေရ အခငန ာါငန့ လ္္နစးငန္ ်မ အေ ေ ္ႏိုငကနခႏိုငကန္ ႈ္ ်မ   

ေသမငန က်မန သူးႈ န ါ္မ ႈ္ကငႏို ႏ္ိုင ္ယနဖလြဲ႔၍္သမၼတ၊ ျ္မန္မ့္ န္ေ္မနသပန ၂၀၁၇ ခငာါစန  သ င္္နး္လငန 

ရခႏိုငငနျ ပနမယနင္း၌ စစန္ငနေရ ္်မ ကငႏို သႏိုသမ ငန ါ္မ စလမ အ ါ္ႏိုမနအဟငမန ္ႏိုင ျ ါ္ငန့ခြဲ့ျ း  းူအေျ္မကနအ္်မ   

 ေ ႊ္႕ေျ မငန ေမ ႏိုငနငန ႈ္္စနရ န စ္ငနျဖစနေ ေေစခြဲ့သပနႈပါသည္။ အ ္နအခ်ႏို ႕အ္လငန ါ္မ ငန္သမၼတ၊ အရ နသမ  ၇၀၀၀၀၀ 

မး  ေ သပန ဘ ၤ္းမေဒ့ ါ္န ါ္ ဒငကၡသပနစခမန ္်မ င္း၌ ၎အ က န္ ဖကန ႈ္ ါ္ ခႏိုငးႈံခလငန့ေ္မငန ခံခြဲ့သပနႈပါသည္။  

 ႏိုငစစန္ငနေရ ္်မ  ကမးအ္လငန ္သမၼတ၊ ္ န္ေ္မနအေမျဖငန့ အရ နသမ ္်မ ကႏိုင ္္ငန္ျခငန သ န္ျဖ္နျခငန ္်မ ္သမၼတ၊ 

င္ဒႏိုမန ႈ္ာါငန့ အျခမ ေသမ းႏိုငန ႏိုငငန ္ႏိုငငနရမ အ က န္ ဖကန ႈ္ အေျ္မကနအ္်မ က်က းလမနျခငန ္သမၼတ၊ ေ ်မကန္ံင ျခငန ္သမၼတ၊ 

အ္ငန အက် န အစမအင္နခံေစျခငန ္သမၼတ၊ အ ကလငန ြ္ဲ ့အမဏမ္မနစလမ ဖ န္ ္း  ႏိုမန ခ်  နျခငန ္်မ ္သမၼတ၊ 

္ႏိုငကနခႏိုငကနးငယူျခငန ္သမၼတ၊ း္ ႈ္ႏို႔ျခငန ာါငန့  ႏိုငငန္ႏိုငငန ႈ္္်မ  ဖ်ကန္း ျခငန ္ႏိုင႔ ျ  းင နခြဲ့သပနဟင စလ နစလြဲခံခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ 

အစႏိုင ရအမဏမ ႏိုငငန္်မ ေရမ အစႏိုင ရ္ဟင န္သပန့ အဖလြဲ႔အစပန ္်မ ာါငန့ းူ င ၢ္ႏို းန္်မ ကးပန  ဗးး္်မ ကငႏို 

 ႏို္နျခငန ္်မ ာါငန့ ဖ်ကန း္ ျခငန ္်မ ျ  းင နခြဲ့ျ း ္သမၼတ၊ င္ႏိုဟငန္်မ္်မ ကႏိုင ၀္နျ  ျခငန  သႏိုင႔္ဟင န္ ဘမသမေရ  

 ေက်မငန ္်မ ္ကနျခငန ါ္ ္မ ္း ခြဲ့ျခငန ္သမၼတ၊ အစၥး န္ဘမသမေရ   ငံ ္ န္ ဓေး့္်မ  က်ငန့သငံ ႈ္္်မ ကငႏို 

 ောါမငန့ယါကနျခငန ္သမၼတ၊ ကႏိုငရ န္က် န္ ္်မ ကငႏို ္ေ္မန္ေရမနျ  ျခငန ာါငန့ း္ ႈ္ႏို႔ျခငန ာါငန့ လ္ န္စးငန ဘမသမေရ  

 ေခေငန ေ္မငန္်မ ကငႏို  စန ါ္္န မ ၍ ဖ န္ ္း  ႏိုမန သႏို န္ ျခငန ္သမၼတ၊ ပါဥန  မန ာါႏို နစကနျခငန ာါငန့ သ န္ျဖ္နျခငန ္်မ   

ျ  းင နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။  

ဤ္ န္ေ္မနစစန္ငနေရ ္်မ  ္ျ  းင န း္္သမၼတ၊ ရႏိုငဟငန္်မ လ္္နစးငန္်မ သပန ၁၉၈၂ ခငာါစနက္ပန က 

ာႏိုငငနငံသမ ျဖစန ႈ္ ျငငန  ယနခံရျခငန အ ေအ၀ငန္သမၼတ၊ ၎္ႏိုင႔၏ ္ႏိုငငန ရငန သမ ျဖစန ႈ္ာါငန့ ဘမသမေရ အ္လကန ကမး 

 ကမျ္ငန့စလမ  စန ါ္္န မ ခံခြဲ့ ကရသပနႈပါသည္။ ႏ္ိုငဟငန္်မ္်မ ာါငန့  ႏိုင၍က်ယနျ မန့သပန့ လ္္နစးငန းူ ႈ္အသႏိုငငန အ၀ႏိုငငန  

အေ ေ ပါဥန  မန ာါႏို နစကန ႈ္သပန ဘမသမေရ သေဘမသဘမ၀ အျ ြ္ဲ္ ါ္ႏိုေသမနးပန ္သမၼတ၊ ယငန သပန ၎္ႏိုင႔၏ 

ယငံ ကပနကႏိုင ကလယန ႈ္ကငႏို က်ငန့သငံ ာႏိုငငနစလ န္ အေ ေ သကနေရမကနခြဲ့သပနႈပါသည္။ လ္ န္စးငန ္မန႔က်ငနေရ   

သေဘမ မ ာါငန့ ဗငဒၶဘမသမ အ္်ႏို  သမ ေရ ၀ေဒ္ႏိုင႔သပန ၂၀၁၁ ခငာါစန္လငနစ္ငနခြဲ့သပန့ ဒး ႏ္ိုငကေရစး 

းင နငမန စဥနာါငန့အ္ူ  ကး  လမ းမသပနာါငန့အ ါ္်္သမၼတ၊ ႏ္ိုငဟငန္်မ္ႏိုင႔သပန ခလြဲျခမ ္ကန္ံ ႈ္ကငႏို ္ကနးကန၍ 

ရငန္ႏိုငငနခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၂ ခငာါစန္လငန္သမၼတ၊ ရခႏိုငငနျ ပနမယန လ္္နစးငန္မန႔က်ငနေရ  အ က န္ ဖကန ႈ္ ေ ကမငန့္သမၼတ၊ းူ ၂၀၀ 

ေသ္ံင ခြဲ့ျ း ္သမၼတ၊ ဘ ၤ္းမေဒ့ ါ္နသႏိုင႔ အေယမကန ၇၅၀၀၀  လကနေျ  ္ႏို န္ ေ ါ္မငနျခငန  အ ေအ၀ငန အေယမကန 

၁၄၀၀၀၀ ေက်မန အ္ငန အက် န ေျ မငန ေ ႊ္႕ေစျခငန  ခံခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ ေမမကနာါစန္လငန ႏ္ို္ းးမင္း၌္သမၼတ၊ ဗငဒၶဘမသမ 

ဘငမန ေ္မန ကး ္်မ  အ ေအ၀ငန းူအင န ကး ္်မ က လ္္နစးငနအႏိုင အႏို န္ ၁၅၀၀ ေက်မနကငႏို း္ ႈ္ႏို႔ခြဲ့ ကသပန္သမၼတ၊ 

အစၥး န္ေက်မငန ္်မ ာါငန့ ဗးးေက်မငန  ္စနဒေဇငနေက်မနကငႏို ဖ်ကန း္ ခြဲ့သပန္သမၼတ၊ ေ မငနေ ေငန ္်မ စလမကငႏို အႏိုင အႏို န္ 

္ငံ ႈ္ံ ေစျ း  သံင ရကနကမးအ လ္ငန  အမပန ္ငံ  းူ ၁၀၀ ကငႏို သ န္ျဖ္နခြဲ့သပနႈပါသည္။   

ခရစနယမမန္ ်မ အေ ေ ပါဉန  မန ာါႏို နစကန္ ႈ္ ်မ   

အခ်ႏို ႕ခရစနယမမန္်မ သပန ၎္ႏိုင႔၏ ယငံ ကပနကႏိုင ကလယန ႈ္ကငႏို က်ငန့သံင ာႏိုငငနေသမနးပန  

အျခမ ခရစနယမမန္်မ ါ္မ္ူ ၎္ႏိုင႔၏ယငံ ကပန ႈ္္်မ အ္လကန  စန ါ္္န မ ခံ ကရသပနႈပါသည္။ ကခ်ငနျ ပနမယနာါငန့ 

ရါ န္ ျ ပနေျ္မကန ႏိုငငန ္ႏိုင႔ လ္ငန ္ န္ေ္မနာါငန့ ္ႏိုငငန ရငန သမ  းကနမကနကႏိုငငန အဖလြဲ႔အစပန ္်မ အ ကမ  ၂၀၁၉ 

ခငာါစန  သ င္္နး္လငန အ က န္ ဖကန ႈ္    န္ံျဖစန လမ ခြဲ့သျဖငန့ ခရစနယမမန အ္်မ အျ မ အ ေအ၀ငန 

 ေ မငနေ ေငန ္်မ စလမသပန အႏိုင အႏို န္္ငံ ႈ္ံ ခြဲ့ရသပနႈပါသည္။ ဤအႏိုင အႏို န္္ငံ ႈ္ံ ႈ္္်မ ါ္မ ၂၀၁၁ ခငာါစန ္ န္ေ္မနာါငန့ 

ကခ်ငန းလ္ နေျ္မကနေရ ္ န္ေ္မနအ ကမ  အ စနအခ္နရ နစြဲေရ   ်ကနစး သလမ က္ပန က အႏိုင အႏို န္ 

္ငံ ႈ္ံ ခြဲ့ာါငန့ျ း ေသမ းူအေယမကန ၁၀၀၀၀၀ ေက်မန အျ ငနျဖစနသပနႈပါသည္။ ကမး ါ္ပန ကမစလမ ျဖစန လမ ေမေသမ 

USCIRF အဓႏိုကအရငန အျ္စန္ ်မ ာါငန့ းင နေ္မငနခ်ကန္ ်မ  
• ေကမန္္ါငနကငႏိုယနစမ းါယနအဖလြဲ႔ အးပနအ ္နသလမ ေရမကန္ ႈ- ၂၀၁၉ ခငာါစန ဇလမနး လ္ငန ရမနကငမနာါငန့ ေမျ ပနေ္မန  

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

• အခ်ကနအးကနစမရငန - (္ရမ ါ္်္ ႈ္္းသႏိုင႔း န္ ေ ကမငန - ျ္မန္မာႏိုငငနငံ ႏ္ိုငဟငန္်မ္်မ အေ ေ အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ရမဇ၀္န္်မ အ္လကန ္မ၀မနယူ ႈ္)  The Path toward Justice: Accountability for 

International Crimes against the Rohingya of Burma 

• ၀ကနဘန္ ါ စပန ေ၀  လြဲ္်မ - (၀ကနဘန ါ္ အစပန အေ၀ အ ါ္္န ၂ - ျ္မန္မာႏိုငငနငံ)  Webinar #2: Burma  

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/burma-four-race-and-religion-protection-laws-adopted/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rohingya-crisis2/
https://www.hrw.org/news/2019/09/07/myanmar-civilians-caught-shan-state-fighting
https://www.uscirf.gov/uscirf-events/uscirf-hearing-citizenship-laws-and-religious-freedom
file://///Cetra-app01/plunet/order/O-34890/Prm/Prepped/Egypt%20(revised%207%20April%20hold%20for%20GPO%20formatting).docx
file://///Cetra-app01/plunet/order/O-34890/Prm/Prepped/Egypt%20(revised%207%20April%20hold%20for%20GPO%20formatting).docx
https://www.uscirf.gov/uscirf-events/webinar-2-burma
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 ဋႏို ကၡ္်မ သပန ဘမသမေရ  သေဘမသဘမ၀ ္ ါ္ႏိုေသမနးပန ္သမၼတ၊ ္ န္ေ္မန ါ္ ဘငရမ ေက်မငန  

၃၀၀ ေက်မနကငႏို ဖ်ကန း္ ခြဲ့သပနဟင အစးရငနခံခ်ကန္်မ ျဖငန့္သမၼတ၊ ခရစနယမမန းူ ႈ္အသႏိုငငန အ၀ႏိုငငန ္်မ အေ ေ 

မကန ႈ္ႏိုငန စလမ  ႏိုခႏိုငကနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ းူသမ ခ်ငန စမမမေ မကန မ ႈ္ အေ မကနအ ့ံ္်မ ကငႏို  ႏို္န ႏ္ိုင႔ မ ႈ္ 

္်မ သပနးပန  အေျခခံးႏိုငအ နခ်ကန္်မ  ရယူာႏိုငငန ႈ္ကငႏို ကမန႔သ န္ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။    

၂၀၁၈ ခငာါစန ါ္စ၍္သမၼတ၊ ္ င္္နေက်မေ မကနေမမကနခံ ၀ျ ပနေသလ စပန ပးပလ န္ေရ  ္ န္ေ္မန (UWSA) ါ္ 

၎၏  ႏိုမန ခ်  နမယနေျ္ ြ္ဲ ါႏို ခရစနယမမန္်မ ကငႏို  စန ါ္္န မ ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ “ဘမသမေရ ္ႏိုငငနရမ 

အစလမန ေရမကန၀ေဒ” ကႏိုင ရငန္ႏိုငငနျခငန ဟူေသမ အေ ကမငန ျ ခ်ကနျဖငန့ UWSA စစနသမ ္်မ က သငန အင န္ရမ 

၁၀၀ မး  ေ ကငႏို စစနေ္ ေ္ ျ္မန ျခငန ာါငန့ ဖ န္ ္း ျခငန ္်မ  ျ  းင နခြဲ့ ေသပန္သမၼတ၊ အျခမ သူ္်မ ကငႏို  ႏိုငေဒသ ါ္ 

 လကနသလမ ရမန အ ႏ္ိုမန႔ေ  ခြဲ့သပန္သမၼတ၊ ဘမသမေရ ေက်မငန ္်မ ာါငန့ ဘငရမ ေက်မငန ္်မ ကငႏို  ႏို္နခြဲ့သပန္သမၼတ၊ 

ခလငန့ျ  ခ်ကန္ ါ္ႏိုေသမ ဘငရမ ေက်မငန ္်မ ကငႏို ဖ်ကန္း ခြဲ့သပန္သမၼတ၊ ဘငရမ ေက်မငန အသစန္်မ  ္ပနေ္မကနျခငန ကငႏို 

္မ ျ္စနခြဲ့ျ း  ခရစနယမမန ေက်မငန သူေက်မငန သမ ္်မ ကငႏို အ္ငန အက် န စပန င္ံ ခြဲ့သပနႈပါသည္။ ၂၀၁၈ ခငာါစန 

 ောါမငန  ႏိုငငန ္လငန္သမၼတ၊ အႏို န္င္း၌သမ၀္နျ  ရမန က ႏ္ိုျ  းကန ါ္္န ႏိုင ျ း ေမမကန ဖ န္ ္း ခံရသူ္်မ ကငႏို UWSA ါ္  

ျ မနးႊ န္ေ  းႏိုငကန ေသပနႈပါသည္။  ၂၀၁၉ ခငာါစန ဒးဇငနဘမး္လငန္သမၼတ၊ ဘငရမ ေက်မငန  ၁၀၀ ေက်မနအမကန 

၅၁ ေက်မငန ကငႏို ျ မနဖလငန့ခြဲ့ျ း  က်မနဘငရမ ေက်မငန ္်မ ါ္မ  ႏို္န မ ္ြ္ဲ ါႏိုသပနႈပါသည္။  

အ္ငမန ္ရမ ေဟမေျ မ္ႈ္ ်မ ာါငန့ းူ္ ႈေရ ္းဒးယမ္်မ   

းလမနခြဲ့သပန့ ္ယနာါစနကမးအ လ္ငန ္သမၼတ၊ အငန္မမကန ႏိုင ေဖမကန ႈ္္်မ ္သမၼတ၊ ႏ္ိုငဘႏိုငငန ဖငမန  အသငံ ျ  ႈ္ာါငန့ းူ ႈ္ေရ  

း္ဒးယမ္်မ  း်ငနျ္မနစလမ ္ႏိုင ျ္ငန့းမ ႈ္သပန အ က န္ ဖကန ႈ္ အေျ္မကနအျ္မ အ္လကန ေ ါ္႔ေျ  မႏို ႏ္ို္နအျဖစန 

အ င္မန ္ရမ ေဟမေျ မ ႈ္ာါငန့ သ္ငန အ ါ္မ  ျ မန႔ လမ ႈ္ ျဖစနေ ေရမန အဓႏိုကဖမန္း သူ္်မ အျဖစန ာႏိုငငနငံ္ကမ  

 ေစမငန့ ကပန့ေး့းမသူ္်မ က သ ႏ္ိုျ  ခြဲ့ က ေသပနႈပါသည္။  ဤျဖစနေ ေေမသပန့ေရစး ေ ကမငန ကငႏို ္မနျ မနသပန့ 

အေမျဖငန့ လ္ န္စးငန္်မ အေ ေ အ က န္ ဖကနရမန းႈံ႔ေ္မန ႈ္အ္လကန းူသႏို္်မ သပန့ ္ဘသာါငန့ 

ဘငမန ေ္မန ကး  ဥး ၀းရသူ ႏ္ိုင႔ကြဲ့သႏိုင႔ ဗငဒၶဘမသမ အ္်ႏို  သမ ေရ ၀ေဒး္်မ ၏ စမ္်ကနာါမ္်မ ကငႏို Facebook ါ္ 

 ႏို္န ငနခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ သႏိုင႔ရမ္လငန အမဏမ ႏိုငငန္်မ သပန ခလြဲျခမ ္ကန္ံျ း  အခ်ကနအးကန္်မ  ါ္မနကမနျခငန  ငန 

္ ါ္ႏိုေသမ သ္ငန  အခ်ကနအးကန္်မ ကငႏို ျဖမန႔ျဖက ရမန Facebook ကႏိုင  ံင ါ္မန ္ကနးကန အသငံ ျ  ခြဲ့ျ း  ယငန ါ္မ 

အ ူ သျဖငန့ းူမပန စင္်မ  အေ ေ္လငန ္မန႔က်ငန၍ျဖစနသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၈ ခငာါစန္လငန “အ င္မန ္ရမ ာါငန့ 

သ္ငန ါ္မ ” ္်မ ကငႏို ျဖမန႔ျဖက ႈ္ေ ကမငန့ Facebook ါ္ ္ န္ေ္မနအရမ ါ္ႏိုအခ်ႏို ႕ကငႏို ္မ ျ္စန ႏို္န ငန 

ခြဲ့ေသမနးပန ္သမၼတ၊ ္ န္ေ္မနာါငန့ ္ကနစ နေမေသမ  င ၢ္ႏို းန္်မ သပန ဤအျ  အ္ူကႏိုင ္ကနးကန 

 ျ  းင နေမသပနဟင ၂၀၁၉ ခငာါစန  သ င္္နး္လငန ကင ၸ္ဏး ါ္ အစးရငနခံခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ၂၀၁၉ ခငာါစန ေ္း လ္ငန 

အစႏိုင ရကႏိုင ေ၀ဖမနသပန့အ္လကန ာႏိုငငနငံေ္မန အ ကပနပႏို  ်ကနေစ ႈ္ျဖငန့ ဥး ၀းရသူအမ  စလ နစလြဲ၍ ္ရမ င္ံ ္စနရ န ါ္ 

ဖ န္ ္း ၀ရ န္  င န္ခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။   

အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ မငနစင အဓႏိုက ္၀ူေဒ   

၂၀၁၉ ခငာါစန္လငန “ရငမန႔ရငန  က န္ ္ န္ ေသမ းူ႔အခလငန့အေရ  ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ ” အ္လကန ္ န္ေ္မန 

 ေခေငန ေ္မငန္်မ အေ ေ ခရး သလမ   ႏို္န ငန ႈ္္်မ  အ ေအ၀ငန္သမၼတ၊ ျ္မန္မအစႏိုင ရ၏ းူ႔အခလငန့အေရ ္်မ ာါငန့ 

ဘမသမေရ  းလ္ နး နခလငန့ ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ အ္လကန အေ္ရႏိုကမန ျ ပနေ မငနစင အစႏိုင ရ ါ္ ဒဏနခ္နေသမ 

းင နေ္မငနခ်ကန္်မ  ခ် ါ္္နခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ဒးဇငနဘမး္လငန အေ္ရႏိုကမန ျ ပနေ မငနစင ာႏိုငငနငံျခမ ေရ  ္မမ ါ္ 

ျ္မန္မာႏိုငငနငံအမ  IRFA အရ CPC အျဖစန ျ မနးပနသ္န ါ္္နခြဲ့  ျ း  22 CFR 126.1 ္လငန 

ရပနပႊမန  မ ေသမ ္ပန္ြဲကမန႔သ န္ မ ေသမ သကန ႏ္ိုငငနရမ သ တ္္၏းင နေ္မငနခ်ကန အျဖစန 

ျ မနးပနခ် ါ္္နခြဲ့သပနႈပါသည္။ ၎းင္း၌ ငန္သမၼတ၊ ရခႏိုငငန္သမၼတ၊ ကခ်ငနာါငန့ ါ္ န္ ျ ပနမယန္်မ ္လငန “ ကး ေး သပန့ းူ႔အခလငန့အေရ  

ခ်ႏို  ေဖမကန ႈ္္်မ ” အ္လကန ္ န္ေ္မန ဥး စး ခ်  နာါငန့ ဒင္ န္ေ္မနဥး စး ခ်  န အ ေအ၀ငန ္ န္ေ္မန 

 ေခေငန ေ္မငန ေး ဥး အေ ေ အေ္ရႏိုကမန ျ ပနေ မငနစင ဘက႑မေရ ္မမ ါ္ (က ၻ္မးငံ ္ႏိုငငနရမ ္ န္မစနစကး ) 

Global Mgnitsky  ႏို္န ငန ႈ္္်မ  ျ  းင နခြဲ့ေ ကမငန  ေ ကပမခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ာႏိုငငနငံျခမ ေရ  ၀မန ကး းကနေအမကန 

အရမ ါ္ႏို ေဒ ဗစနေဟ းနက ၂၀၁၉ ခငာါစန ေ္း ျ္မန္မာႏိုငငနငံသႏိုင႔ အးပနအ ္နသလမ စဥနက္သမၼတ၊ ႏ္ိုငဟငန္်မ 

ဒငကၡသပန္်မ  ေဘ ကငန စလမ ျ မနးမခလငန့ေ  ေရ ္သမၼတ၊ စႏို္နခ်ယငံ ကပနရေသမ သး ျခမ  စငံစ န္ စစနေ္ ႈ္္်မ  

 ျ  းင နေရ ာါငန့ းူသမ ခ်ငန  စမမမေ မကန မ ႈ္ အေ မကနအ ့ံ္်မ  ရယူာႏိုငငန ႈ္  ႏိုင ႏ္ိုင ေကမငန လ္မနေစေရ ္ႏိုင႔ ါ္မ   

ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ္မ၀မနျဖစနသပနဟင ေျ မခြဲ့ ေသပနႈပါသည္။ ျ္မန္မာႏိုငငနငံ၏ ဒး ႏ္ိုငကေရစး အသလငနကူ ေျ မငန ေရ ကငႏို 

 ့ံ ႏိုင ရမန္သမၼတ၊ အရ နဖကန းူ ႈ္အဖလြဲ႔အစပန ာါငန့ း္ဒးယမာါငန့  ဋႏို ကၡသကနေရမကန ႈ္ ါ္ႏိုေသမ ျ ပနမယန္်မ အ္လကန 

းူ ႈ္အဖလြဲ႔အစပန  အမ သမနေစေသမ စး္ံကႏိုမန ္်မ ကငႏို အေး  မ ၍္သမၼတ၊ အေ္ရႏိုကမနျ ပနေ မငနစင 

အျ ပနျ ပန္ႏိုငငနရမ ဖလံ႔ျဖႏို  ္ႏိုင ္ကနေရ  အဖလြဲ႔ (USAID) ရမန ငံေငလ ေဒေးမ ၇၂ သမန  ေ မကန ့ံေ က  အျ ငန 

ဘ ၤ္းမေဒ့ ါ္န ါ္ႏို ဒငကၡသပန္်မ အ္လကန ေဒေးမ ၁၂၇ သမန  ေ မကန ့ံေ က ္်မ   ကႏိုင ေ ကပမခြဲ့သပန္သမၼတ၊ 
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