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Executive Summary |
အေဴခခံအ ခဵက္အ လက္မဵား အကဵဥ္းခဵႂပ္
ဴခံႂငံုသံုး သပ္ခဵက္
အေရႀႛေတာင္အာရႀႎင
ို ္ငံမ ဵားအဖၾဲႛ ဟု
စီး ပၾားေရး၊ ယဥ္ေကဵး မႁ

သိဳ ကသည့္ေဒသဆိုငရ
္ ာအုပ္စ ုတင
ၾ ္ ေပၝင ္း စပ္ထား

အမဵိႂးမဵိႂး ကၾဲဴပားေနဳကပၝသည္။ ၄င္း အဴပ င္

လၾတ္လပ္စ ၾာယံဳု ကည္ကိးု ကၾယခ
္ ၾင့္ အပၝအဝင္

အေရႀႚ ေတာင္အာရႀႎိုငင
္ ံမ ဵားသည္ ပထဝီဝ င္ အရၾယအ
္ စား၊ အုပ္ခဵႂပ ္မႁစ နစ္မ ဵား၊

တစ္ႎိုငင
္ ံစ ီသည္ ႎိုငင
္ ံတကာ လူႚ အခၾင ့္အေရး အဆင့္အတန္းမဵားကုိ လိက
ု ္နာမႁႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆိုငရ
္ ာ

တၾငး္ လၾတလ
္ ပ္ခၾင့မ
္ ဵားကုိ ကာကၾယ္ဴခင္း (သိႚု မဟုတ္ ဴငင္း ပယ္ဴခင္း) အတိင
ု ္း အတာလည္း ကၾဴဲ ပားပၝသည္။ အာဆီယံအႎႀစ္ ၅၀

ေဴမာက္ႎႀစ ္တင
ၾ ္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုငင
္ ံတကာ ဘာသာေရးလၾတလ
္ ပ္မႁ (USCIRF) မႀ (လူတင
ို ္း အတၾက္အခၾင့အ
္ ေရးတစ္ရပ္ - အာဆီယံရႀိ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခင
ၾ ့္) A

Right for All: Freedom of Religion or Belief in ASEAN ကုိ တင္ဆက္ခ့ပ
ဲ ၝသည္။ ၄င္း အစီရင္ခံစ ာတၾင ္ အာဆီယံႎႀင့္ အဖၾႚဲ ဝင္ႎိုငင
္ ံမ ဵားမႀ ၄င္း အေဴခခံ ရပိုငခ
္ ၾင့အ
္ ေပၞခဵဥ္း ကပ္ပက
ံု ုိ
မႀတတ
္ မ္း တင္ထားကာ ဤေဒသတၾင ္ ႎိုငင
္ ံနယ္နိမိတမ
္ ဵားကုိ ဴဖတ္ေကဵာလ
္ ဵက္

လၾတ္လပ္စၾာကိးု ကၾယမ
္ ႁႎႀင့္ သက္ဆင
ို ္သည့္ အခက္အခဲမ ဵားကို အေလးထားေဖာ္ဴပဴပီး

၄င္း ဴပႍနာမဵားႎႀင့ပ
္ တ္သက္၍ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ မ
ု ႀ အာဆီယံအဖၾဲႚ အစည္း တစ္ရပ္လံုး အဴပင္ သီး ဴခားအဖၾႚဲ ဝင္ ၁၀ ႎိုငင
္ ံဴဖစ္သည့္ ဘရူႎင
ို ္း ၊ ဴမန္မ ာ၊ ကမ္ေဘာဒီး ယား၊ အင္ဒန
ို ီး ရႀား၊
လာအို၊ မေလးရႀား၊ ဖိလစ္ပိုင၊္ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္တိုႚ ႎႀင ့္ အခိင
ု ္အမာ ပူး ေပၝငး္ ေဆာင္ရၾကရ
္ န္ နည္း ဗဵႃဟာကဵသည့္အေရးပၝပက
ံု ုိ အေလးအနက္ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
လူႚ အခၾင့္အေရးအေပၞအာဆီယံ၏ခဵဥး္ ကပ္မ ႁမႀာ အဖၾႛဲဝင္ႎင
ို ္င ံမ ဵား၏ ေဒသတစ္ခုအဴဖစ္ေပၝင္း စည္းလိုစ ိတ္ႎႀင့္ အဴမ စ္စေ
ၾဲ နသည့္ ၄င္း တိုႚ ၏ လၾတ္လပ္မႁအေပၞ အားထားမႁႎႀင့္
ႎိုငင
္ ံတစ္ႎိုငင
္ ံ၏ကိစ ၤမ ဵားတၾင္ အဴခားႎိင
ု ္င ံမ ဵားမႀ ဝင္ေရာက္စ က
ၾ ္ဖ က္မႁမ ဴပႂေရး

ယႀဥဴ္ ပိႂင္အကဵိႂး စီး ပၾား ႎႀစရ
္ ပ္ေဳကာင့္

ေလဵာ့

ေလ့ရႀိပ ၝသည္။ အာဆီယံက့သ
ဲ ႚို

ၾ ္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခင
ၾ ့္ကို ခဵႂိး ေဖာက္ေနသည့္အခၝ ၄င္း၏အစိးု ရမဵားႎႀင့္
တစ္ႎိုငင
္ ံႎႀင ့္တႎိင
ု ္ငံ အဴပ န္အလႀန္အားထားကာ ခဵိတ္ဆက္ေနသည့္ လူမႁအသိုငး္ အဝိုငး္ တစ္ရပ္တင
လူမႁအဖၾႚဲ အစည္း မဵားသည္- ႎိုငင
္ ံတၾငး္ ေရာ နယ္စ ပ္ေကဵာ၍
္ ပၝ -

အေဴခအေနကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂဴပီး အခၾင့္အေရးမဵားခဵိႂး ေဖာက္ခံရသူပ ဂ
ု ၢိႂလ္မ ဵားႎႀင့္ အုပ ္စုမ ဵားကုိ အကာအကၾယ္ေပးရန္

ေဴခလႀမး္ မဵားေဆာင္ရက
ၾ ္ရန္ အေရးဳကီး ပၝသည္။
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ ုသည္ အာဆီယံႎႀင့္ အတူေဆာင္ရက
ၾ ္ေနသည္မ ႀာ ယခုအႎႀစ္ ၄၀ ဴပည့္ေတာ့မ ည္ဴဖစ္

၄င္း ေဒသႎႀင့္ အဖၾႚဲ ဝင္ႎိုငမ
္ ဵား အေပၞတၾင ္ အေရးပၝသည့္

လၿမး္ မိုး မႁရႀိပ ၝသည္။ အာဆီယံအဖၾဲႚ ဝင္ႎင
ို ္ငံမ ဵားအား ၄င္း တိုႚ ၏ဴပည္သူမ ဵား ဳကၾယ္ဝ ခဵမ ္း သာေရးႎႀင့္ ကုလသမဂၢအဖၾႚဲ ဝင္စ ဥ္ႎႀင့္ ႎိုငင
္ ံတကာလူႚ အခၾင ့္အေရး
ဴပႉာန္း ခဵက္မ ဵားအေပၞသေဘာတူစ ဥ္က ႎိုငင
္ ံအားလံးု မႀသေဘာတူညီ သည့္ အဓိကအေဴခခံမူမ ဵားကုိ ဴဖည့္ဆည္း ရန္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စမ
ု ႀ အားေပးတိက
ု ္တန
ၾ ္း ရပၝမ ည္။

အာဆီယံ၊ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကိးု ကၾယခ
္ ၾင့္
အာဆီယံႎႀင့္ သီး ဴခားအဖၾႚဲ ဝင္ႎိုငင
္ ံမ ဵားတၾင ္ လူႚ အခၾင့္အေရးကာကၾယမ
္ ႁ၊ ဴမႀင ့္တင္မႁတႚို ႎႀင့ပ
္ တ္သက္သည့္မႀတ္တမ္း မႀာ တသမတ္တည္း မရႀိဘဲ
လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳ ကည္ကိုး ကၾယ္မႁႎႀင ့္ပ တ္သက္၍ ပိုမိုဆိုး ရၾားပၝသည္။ မဳကာခဏဆိုသလိပ
ု င္ အာဆီယံႎင
ို ္ငံမ ဵားသည္ စည္း လံးု ညီညတ
ၾ ္မႁ ကင္း မဲ့ခဲ့ဴပီး ၄င္း တိုႚ ၏နယ္နိမ ိတ္အတၾငး္ ႎႀင့္
ေဒသတၾငး္ အဴခားအဖၾႚဲ ဝင္မ ဵား

ဳကီး ေလးသည့္ခဵိႂး ေဖာက္မ ႁမ ဵား ရႀိသည့္အခၝ တံုႛဴပန္ရန္ ဴပင္း ဴပသည့္ဆႎၬ ကင္းမဲ့ခဲ့ပ ၝသည္။ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္တင
ၾ ္ အာဆီယံမႀ

အာဆီယံအစိးု ရမဵားအဳကား လူႚ အခၾင ့္အေရးေကာ္မ ရႀင္ (AICHR) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ဴပီး ၂၀၁၂ ခုႎႀစ ္တင
ၾ ္ အာဆီယံ လူႚ အခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္း (AHRD) ကုိ အတည္ဴပႂခဲ့ပ ၝသည္။
လူႚ အခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ အစည္း တစ္ရပ္အဴဖစ္ AICHR ၏ထိေရာက္မ ႁႎႀင့္ လူႚ အခၾင ့္အေရးဴပ ႉာန္း ခဵကအ
္ ဴဖ စ္ AHRD ၏ထိေရာက္မ ႁ

အေပၞ ေဝဖန္သူမ ဵားက စိန္ေခၞခဲ့ပ ၝသည္။

အမဵားဴပ ည္သူရပိင
ု ္ခင
ၾ ့္မ ဵားႎႀင့္ ႎိုငင
္ ံေရးရပိင
ု ္ခင
ၾ ့္မ ဵားဆိုငရ
္ ာ ႎိုငင
္ ံတကာပဋိညာဥ္ (ICCPR) ကဲ့သိုႚ ႎိုငင
္ ံတကာလူႚ အခၾင ့္အေရး ဴပႉာန္း ခဵက္မ ဵားတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္
ပိုမ ိုဴမင့္မ ားေသာအဆင့္အတန္း မဵားကုိ ထိန္း သိမ ္း ရန္ ႎိုငင
္ ံတကာအသိုငး္ အဝိုငး္ မႀ အဖၾႚဲ ဝင္ႎိုငင
္ ံမ ဵားအား ေတာင္း ဆိရ
ု ပၝမ ည္။
အဖၾႚဲ ဝင္ ၁၀ ႎိုငင
္ ံရႀိ လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခင
ၾ ့္ႎႀင့ပ
္ တ္သက္သည့္အဓိကေတၾႛရႀိခဵက္မ ဵားတၾင္ ေအာက္ပ ၝတိုႚ ပၝဝ င္ပ ၝသည္ 

ဘရူႎင
ို ္း - ၄င္း စူလ္တန္ႎိုငင
္ ံ

ရႀိသူ၏ႎိုငင
္ ံႎႀင့္ အမဵားဴပည္သူ

နယ္ပ ယ္အား အစၤလမ္ဘာသာႎႀင့တ
္ ၍
ၾဲ သတ္မ ႀတသ
္ ည့္အတၾက္ မၾတ္စ လင္ မဟုတသ
္ ူမ ဵား သိႚု မဟုတ္

ေရႀး ရိးု စၾမ
ဲ တ
ၾ ္စ လင္မ ဟုတသ
္ ည့္ ႎိုငင
္ ံတၾငး္ ေနထိင
ု ္သူမ ဵားအတၾက္ တစ္ခၝတစ္ရံ ခက္ခပ
ဲ ၝသည္။ ၄င္း တိုႚ ၏လူမ ႁအသိင
ု ္း အဝိင
ု ္းအေပၞ ပိတ္ပ င္မ ႁမ ဵားဴပ ႂလုပ ဴ္ ခင္း သိႚု မဟုတ္
မၾတ္စ လင္ဘာသာႎႀင့္ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း ရႀရိုငရ
္ ာဥပေဒဴဖင့္ အုပ္ခဵႂပ ္ဴခင္း မဵား ရႀိႎိုငပ
္ ၝသည္။


ဴမန္မ ာ - ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္တင
ၾ ္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္င ံတင
ၾ ္ အစိုး ရအေဴပ ာင္း အလဲ သမိုငး္ ဝင္ ဴငိမ္း ခဵမ း္ စၾာေပၞေပၝက္ခ့ေ
ဲ ဳကာင္း မႀတေ
္ ကဵာက္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မ ေတာ္ႎႀင့္
အစိုး ရမဟုတသ
္ ူအခဵိႂႚ မႀ ညႀဥ္း ပန္း ႎိႀပ စ
္ က္မႁမ ဵားကုိ လံးု ဝအေရးယူခံရဴခင္း မရႀိဘဲ ကဵႃးလၾန္ဴခင္း ႎႀင ့္ အိးု အိမ စ
္ န
ၾ ႚ္ ခၾာရသူမ ဵား အတၾက္
ဳကီး ေလးသည့္လူသားခဵငး္ စာနာမႁကပ္ေဘး

မႀာ ဘာသာေရးလူနည္း စုမ ဵားႎႀင ့္ တိုငး္ ရင္း သားအုပစ
္ မ
ု ဵားအေပၞ ညႀဥ္း ပန္း မႁမ ဵားကုိ ဆက္လက္တၾန္း အားေပးေနပၝသည္။
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ကမ္ေဘာဒီး ယား - ကမ္ေဘာဒီး ယားႎိုင္င ံတၾင ္ လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳ ကည္ကိုး ကၾယ္မ ႁႎႀင့္ပ တ္သက္၍ ဴပည္တၾင ္း အခက္အခဲအနည္းငယ္သာ ရႀိေသာ္လည္း အထူး သဴဖင့္
ဒုကၡသည္ဆိုင ္ရာသေဘာတူညီခဵက္အရ လူႚ အခၾင ့္အေရးကတိကဝတ္မ ဵားကုိထိန္း သိမ္း ရန္ ပိုမ ို ေဆာင္ရၾက္သင့္ပ ၝသည္။



အင္ဒ ိုနီး ရႀား - အထူးသဴဖင့္ အဳကမ္းဖက္မ ႁမ ဵားရႀိသည့္အခၝ

ကဲ့သိုႚ လၾတ္လပ္စ ၾာကုိး ကၾယ္မ ႁႎႀင ့္ပတ္သက္သည့္ ညႀဥ္း ပန္း ႎႀိပ္စ က္မ ႁမ ဵား ေပၞေပၝက္သည့္အခၝ

အင္ဒ ိုနီး ရႀားအစိုး ရမႀ ဝင္ေရာက္ဖ ဵန္ေဴဖေလ့ရႀိပ ၝသည္။ သိုႚ ရာတၾင္ မၾတ္စ လင္မ ဟုတ္သူမ ဵားႎႀင ့္ စၾန္နီမၾတ္စ လင္ မဟုတ္သူမ ဵားမႀာမူ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵား
တရားဝင္ေဆာက္လုပ ္ခၾင ့္ ရယူရာတၾင္ အခက္အခဲမ ဵား ဆက္လက္ရႀိေနဴခင္း ၊ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵား ဖဵက္ဆီး ခံရဴခင္း ၊ ခၾဲဴခားဆက္ဆံခံရဴခင္း အဴပင္ တစ္ခၝတစ္ရံတၾင္
၄င္း တိုႚ ဝတ္ဴပႂကုိးကၾယ္မ ႁအေပၞ ေႎႀာင့္ယႀက္သည့္ အဳကမ္း ဖက္ ဆႎၬဴပမႁမ ဵားႎႀင့္ ဳကံႂရပၝသည္။


လာအုိ - လာအိုႎိုင ္င ံ၏အခဵိႂႛေဒသမဵားတၾင ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ ဵားမႀ ဘာသာေရးလူနည္း စုမ ဵားႎႀင ့္ တိုင ္း ရင္း သားလူနည္း စုမ ဵားအေပၞ ေႎႀာင့္ယႀက္ဴခင္း ၊ ခၾဲဴခားဆက္ဆံဴခင္းမဵား
ဴပႂလုပ္ဴပီး ေနရာအႎႀံႛ အစိုး ရမႀထိန္း ခဵႂပ္မ ႁႎႀင့္ ခက္ခဲသည့္စ ည္း မဵဥ္း စည္း ကမ္း



က လၾတ္လပ္စ ၾာ ယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခၾင ့္အေပၞ တားဆီး ေနပၝသည္။

မေလးရႀား - မေလးရႀားႎိုင္င ံ၏ အဴမစ္စၾဲေနေသာအစိုး ရစနစ္ေဳကာင့္ အာဏာရပၝတီႎႀင ့္ လူမ ဵားစု စၾန္နီမ ၾတ္စ လင္ မေလးလူမ ဵိႂး မဵားမႀာ အသာစီး ရေနဴပီး
ဘာသာေရးလူနည္းစုမ ဵားႎႀင ့္ တိုင္း ရင္းသားလူနည္း စုမ ဵား

မဵားေသာအားဴဖ င့္ ဘာသာေရးလႁပ္ရႀားမႁ၊ ဘာသာေရးဆိုင ္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁ သိုႚ မဟုတ္

သေဘာထားကၾဲလၾဲမ ႁအေပၞ အစိုး ရမႀညၿန္ဳ ကားသည့္ဴဖိႂခၾင ္း မႁမ ဵားဴဖ င့္ ဒုကၡခံဳ ကရပၝသည္။


ဖိလစ္ပ ိုင ္ - ကာသိုလစ္ဘာသာ၏ဳကီးမားေသာလၿမ္း မိုး မႁအဴပင္ အဴခားဘာသာေရးအုပ္စ ုမ ဵား၏လိုအပ္ခဵက္မ ဵားေဳကာင့္ ဖိလစ္ပ ိုင္ႎိုင ္ငံသည္ ဘာသာေရးႎႀင့္ႎိုင္ငံေရး
သီး ဴခားရႀိေနေရးအတၾက္ ရုန္း ကန္ေနရဴပီး မင္နေဒၝင္း က႗န္း ရႀိ မၾတ္စ လင္မ ဵားႎႀင ့္ဆက္ဆံေရးအေပၞ ဆက္လက္ လၿမ ္း မိုး ေနေသာ အဳကမ္း ဖက္မႁႎႀင ့္လည္း
ရုန္း ကန္



ေနရပၝသည္။

စင္ကာပူ - စင္ကာပူႎိုင ္ငံ၏လက္ရႀိမ ူဝ ၝဒမဵားမႀာ ၄င္း ႎိုင ္ငံ၏လူမ ႁအသိုင္း အဝိုင္း မဵားအဳကား အဳကမ္း ဖက္မႁသမိုင ္း အေပၞ အေဴခခံထားပၝသည္။ လက္ရႀိမူဝၝဒ မဵားတၾင္
ႎိုင ္ငံ၏အဓိကဘာသာမဵားအဳကား သဟဇာတရႀိေရးကုိ ဦး စားေပးထားကာ တစ္ခၝတစ္ရံတၾင ္ ၄င္း မူဝ ၝဒ မဵားသည္ လၾတ္လပ္စ ၾာထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင ့္ႎႀင့္
လူဦး ေရပိုမ ိုနည္း ပၝး သည့္ ဘာသာေရးအသိုင္း အဝိုင္း မဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားအေပၞ ထိခိုက္ပ ၝသည္။



ထိုင ္း ႎိုင္င ံ - ဗုဒၭဘာသာအဓိကကဵသည့္အတၾက္ မေလးမၾတ္စ လင္အမဵားစုရႀိသည့္ ေတာင္ပ ိုင္း အရပ္မ ဵားတၾင ္ လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳ ကည္ ကိုး ကၾယ္မ ႁဴပႍနာ
အမဵားဆံုး ဴဖစ္ေနပၝသည္။ ၄င္း အရပ္မ ဵားရႀိ ဗုဒ ၭဘာသာႎႀင ့္ မၾတ္စ လင္အဳကား ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနသည့္ တင္း မာမႁမ ဵားေဳကာင့္ ႎိုင္င ံတစ္ဝ န္း တၾင္ ဘာသာေရးအေဴခခံ
အမဵိႂး သားေရးစိတ္ဓ ာတ္မ ဵား ပိုမ ိုေပၞေပၝက္ေနပၝသည္။



ဗီယက္နမ္ - ဗီယက္နမ္ႎိုင ္ငံသည္ လၾတ္လပ္စ ၾာကုိး ကၾယ္မ ႁႎႀင့္ပ တ္သက္သည့္ အေဴခအေနမဵား ပိုမ ိုေကာင္း မၾန္ေရးအတၾက္ တိုး တက္ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း
အထူး သဴဖ င့္ အခဵိႂႚ ေကဵး လက္ေဒသမဵားရႀိ တိုင ္း ရင္း သားလူနည္း စု အသိုင ္း အဝိုင ္း မဵားအေပၞ ကဵႃးလၾန္သည့္ ဴပင္း ထန္ေသာအဳကမ္းဖက္မ ႁမ ဵားမႀာ
ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနပၝသည္။

အခက္အခဲမဵား
အဖၾဲႚ ဝင္ႎိုင္င ံ ၁၀ ႎိုင ္င ံသည္ တူညီသည့္အခက္ခဲအခဵိႂႚ ႎႀင ့္ ဳကံႂေတၾႛေနရဴပီး လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခၾင ့္အေပၞ ခဵိႂး ေဖာက္မႁမ ဵားသည္ နယ္စ ပ္ေကဵာ္ကာ ဴဖစ္ေပၞေနလ႖က္
ပိုမ ိုကဵယ္ဴပန္ႛ၍ဆက္စ ပ္ေနေသာ ေဒသတၾင ္း ေခတ္ေရစီး ေဳကာင္း မဵား အေနအထားဴဖ င့္ ေပၞေပၝက္ေနေဳကာင္း ၄င္း အခက္အခဲမ ဵားက မီး ေမာင္း ထိုး ဴပေနပၝသည္။ အာဆီယံသည္
ေအာက္ပ ၝဴပႍနာမဵားကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂကာ ေဴဖရႀင္း ရန္ေဆာင္ရၾက္ရပၝမ ည္ - ဒုကၡသည္မ ဵား၊ ခုိလႁံခၾင ့္ေလ႖ာက္ထားသူမ ဵား၊ လူကုန္ကူး ခံရသူမ ဵားႎႀင့္
ဴပည္တၾင ္းအိုး အိမ ္ဆံုး ရႁံး သူမ ဵားအတၾက္ အကာအကၾယ္ေပးရာတၾင ္ လိုအပ္ေနသည့္ အခဵက္မ ဵား၊ ဘာသာေရးအသိုင ္းအဝိုင ္းမဵား၏ တရားဝင္လႁပ ္ရႀားမႁမ ဵားအေပၞ ကန္ႚ သတ္ရန္၊
သေဘာထားကၾဲလၾဲေဳကာင္း ဴငိမ္း ခဵမ ္း စၾာထုတ္ေဖာ္မ ႁကို ႎႀိမ္နင္း ရန္ အစၾန္း ေရာက္မ ႁဆန္ႚ ကဵင္ေရးႎႀင ့္ အဳကမ္း ဖက္မ ႁဆန္ႚ ကဵင္ေရး ဥပေဒမဵား အသံုး ဴပႂဴခင္း ႎႀင ့္ ဴပည္သူမ ဵားကို
အကဵဥ္း ခဵဴခင္း တိုႚ ကုိ ကန္ႚ သတ္ရန္၊ အဴခားဘာသာေရးအုပ ္စုမ ဵားႎႀင ့္ တိုင ္း ရင္း သားအုပ္စ ုမ ဵားကုိ ထိခိုက္ေစရန္ ဘာသာေရးကုိ ဴခယ္လႀယ္သည့္ ပုဂၢိႂလ္မ ဵားႎႀင့္အုပ္စ ုမ ဵား၏ အမဵိႂး သားေရး
စိတ္ဓ ာတ္ကုိ အသံုး ဴပႂမႁ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္မ ႁ၊ အေလ့အထ သိုႚ မဟုတ္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မ ဵားအေပၞအေဴခခံ၍ ဖမ္း ဆီး ထိန္း သိမ ္း ဴခင္း၊ အကဵဥ္း ခဵဴခင္း မဵားႎႀင့္
ေယဘုယဵအားဴဖ င့္ ဘာသာေရးလူနည္း စု အသိုင ္း အဝိုင ္း အေပၞ ဘာသာေရးလူမ ဵားစုအုပ ္စုမ ႀ အဳကမ္း ဖက္မႁလႁံႛေဆာ္ရန္ အသံုး ဴပ ႂသည့္ ဘာသာတရားအေပၞဴပ စ္မ ႀားသည့္ဥပေဒမဵား
ရႀိေနဴခင္း ႎႀင ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴခင္း ။

အာဆီယံ၏ ဝင္ေ ရာက္စၾက္ဖ က္မႁမဴပႂေရးမူ
အာဆီယံအဖၾဲႚ ဝင္ႎိုင ္ငံမ ဵားမႀ (အမဵိႂး သားေရး အခဵႂပ ္အဴခာအာဏာ၊ တည္တံ့ခိုင ္ဴမဲေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရးတိုႚ ထိန္း သိမ ္း ထားရႀိေသာမူဴဖစ္သည့္) ဝင္ေရာက္စ ၾက္ဖ က္မ ႁ မဴပႂေရးမူကုိ
ပံုမ ႀန္အသံုး ဴပႂေသာ္လည္း မိမိတိုႚ အကဵိႂး ရႀိသည့္အခၝတၾင ္မ ူ ရံဖ န္ရံခၝ ေဘးဖယ္ထားတတ္ပ ၝသည္။ အာဆီယံႎိုင ္င ံမ ဵား ၄င္းတိုႚ ၏ကိုယ္ကဵိႂး ကုိ ဦး စၾာပထမကာကၾယ္ဆိုသည္ကုိ
နားလည္ႎိုင ္ေသာ္လည္း အထူး သဴဖ င့္ လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခၾင ့္ အပၝအဝင္ လူႚ အခၾင ့္အေရးဆိုင ္ရာ ကိစ ၤရပ္မ ဵားမႀာ ႎိုင ္ငံနယ္နိမ ိတ္မ ဵားကုိ ဴဖတ္ေကဵာ္၍ ရႀိေနသည့္အခၝတၾင္
ႎိုင ္ငံတကာအသိုင ္း အဝိုင ္း ႎႀင့္ သဟဇာတရႀိစၾာ ေဆာင္ရၾက္ရန္ ႎိုင ္င ံတစ္ခုစီတၾင ္ ပိုမ ိုကဵယ္ဴပန္ႚ သည့္ တာဝန္ရႀိပ ၝသည္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ အာဆီယံဆက္ဆံေရး
အာဆီယံ၏ အႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ႎႀစ္အတၾင ္း ႎႀင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင ့္အာဆီယံ ပူး ေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္မ ႁ အႎႀစ ္ ၄၀ ဴပည့္ဴပီး ေနာက္တၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စ ုသည္
အဖၾဲႚ ဝင္ႎိုင္င ံမ ဵား ႎိုင ္ငံတကာ လူႚ အခၾင့္အေရးအဆင့္အတန္း မဵားကုိ ထိန္း သိမ္း ထားေရးအတၾက္ ဖိအားေပးရန္ ၄င္း ၏ အကဵိႂး စီး ပၾားႎႀင့္ ဳသဇာအာဏာကို အသံုး ဴပ ႂရပၝမည္။
အာဆီယံအဖၾဲႚ ဝင္ႎိုင ္ငံအခဵိႂႚ သည္ လူႚ အခၾင ့္အေရးဆိုင ္ရာ ကိစ ၤရပ္မ ဵားတၾင ္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စ ု၏ ပူး ေပၝင္း ပၝဝ င္မ ႁ

ပိုမိုလက္ခံဳ ကေသာ္လည္း အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ ုမ ႀ-
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လိုအပ္သည့္အခၝ အဴပ ႂသေဘာေဆာင္ေသာ အားဴဖည့္မႁ အပၝအဝင္- ခိုင ္မ ာ၍ တသမတ္တည္း ရႀိေသာ တိုက္တၾန္း မႁဴပႂလုပ ္ပ ၝက ၄င္း ေဒသတၾင ္း တၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ ု၏
ဦး စားေပးအရာမဵား အေဳကာင္း

ရႀင ္း လင္း ဴပတ္သားစၾာ အခဵက္ဴပလိုက္မ ည္ ဴဖစ္ပ ၝသည္။

နိဂံုး
လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္ခၾင ့္၊ ၄င္း ႎႀင့္သက္ဆိုင ္သည့္ လူႚ အခၾင ့္အေရးမဵားစသည္တိုႚ ကုိ ထိန္း သိမ ္း ရန္တာဝန္ အပၝအဝင္ စည္း မဵဥ္း စည္း ကမ္း အေဴခဴပႂ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာအမိန္ႚ ကုိ
လူတိုင ္း လိုက္နာသည္ဟူသည့္ အဆိုအေပၞ ႎိုင္င ံတကာအသိုင ္း အဝိုင ္း မႀ အေဴခခံထားေဳကာင္း ကုိ အာဆီယံႎႀင ့္ အဖၾဲႚ ဝင္ႎိုင္င ံတစ္ခုခဵင ္း စီမ ႀ နားလည္ရပၝမ ည္။ ဆိုလိုသည္မ ႀာ အာဆီယံႎႀင့္
အဖၾဲႚ ဝင္ႎိုင္င ံမ ဵား

-



ႎိုင ္ငံတကာလူႚ အခၾင ့္အေရး စာခဵႂပ ္စ ာတမ္း မဵားကုိ လုိက္နာေရး၊



ႎိုင ္ငံတကာလူႚ အခၾင ့္အေရးေစာင့္ဳ ကပ္ဳ ကည့္ရႁသူမ ဵား၏ လာေရာက္မ ႁကုိ ဳကိႂဆိုေရး၊



ေထာက္ပ ံ့ေရးဝန္ထမ္း မဵား၊ လၾတ္လပ္သည့္မ ီဒီယာမဵား၊ သက္ဆိုင ္သည့္ ႎိုင္င ံတကာမႀအဴခားသူမ ဵား အႎၨရာယ္အလၾယ္တကူ ကဵေရာက္ႎိုင ္သူမ ဵားထံႎႀင့္
ပဋိပ ကၡေဒသမဵားသိုႚ အတားအဆီးမရႀိ ဝင္ေရာက္သၾားလာေရး၊



ဘာသာတရားဴပစ္မႀားမႁ ဥပေဒ၊ ၄င္း ႎႀင ့္သက္ဆိုင ္သည့္ ဥပေဒမဵားကုိ ရုပ ္သိမ္း ေရး၊



ယံုဳ ကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥ္း ကဵခံေနရသူမ ဵားအား လၿတ္ေပးေရးႎႀင ့္



ဘာသာဴခားမဵားအဳကား ဆက္ဆံေရးကုိ ခိုင ္မ ာေစေရး စသည့္ေဴခလႀမ ္း မဵားကုိ ေဆာင္ရၾက္ရပၝမ ည္။
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Burma | ဴမန္မာ
အမည္အဴပည့္အစံု - ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မ ာႎိုင္င ံ သိုႚ မဟုတ္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံ
အစိုး ရ - ပၝလီမ န္ သမၳတႎိုင္င ံ
လူဦး ေရ - ၅၁၄၈၆၂၅၃ (ဴမန္မ ာႎိုင္င ံ၏ ၂၀၁၄ လူဦး ေရစာရင္း အရလူဦး ေရႎႀင့္ ဘာသာေရးဆိုင ္ရာ ကိန္း ဂဏန္း မဵား)
အစိုး ရအသိအမႀတ္ဴပႂ

သည့္ဘာသာေရးမဵား/ယံုဳ ကည္ကိုး ကၾယ္မ ႁမ ဵား - ဗုဒၭဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၤလမ္၊ ဟိႎၬႃ၊ နတ္ကုိး ကၾယ္မႁ

ဘာသာေရးဆိုင္ရ ာ လူဦး ေရစာရင္း • ဗုဒၭဘာသာ - ၈၉.၈%
• ခရစ္ယာန္ - ၆.၃%
• မၾတ္စ လင္ - ၂.၃% (ရခိုင ္ဴပည္နယ္ရႀိ ေရတၾက္မ ထားေသာ မၾတ္စ လင္မ ဵား ၄.၃%)
• နတ္ကုိး ကၾယ္သူ - ၀.၈%
• ဟိႎၬႃ - ၀.၅%
• အဴခား - ၀.၂%
• ဘာမႀမ ကုိးကၾယ္သူ - ၀.၁%
အဓိကေတၾႛရႀိခ ဵက္မ ဵား - ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္တၾင ္ ဴမန္မ ာႎိုင္င ံတၾင ္ အစိုး ရအေဴပာင္း အလဲ သမိုင ္း ဝင္ ဴငိမ ္း ခဵမ္း စၾာေပၞေပၝက္ခဲ့ေဳကာင္း မႀတ္ေကဵာက္တင္ခဲ့ ေသာ္လည္း တပ္မ ေတာ္ႎႀင့္
အစိုး ရမဟုတ္သူအခဵိႂႚ မႀ ညႀဥ္း ပန္း ႎိႀပ ္စ က္မႁမ ဵားကုိ လံုး ဝအေရးယူခံရဴခင္း မရႀိဘဲ ကဵႃးလၾန္ဴခင္း ႎႀင ့္ အိုး အိမ ္စ ၾန္ႚ ခၾာရသူမ ဵား အတၾက္
လူသားခဵင္း စာနာမႁကပ္ေဘးတိုႚ
ဘာသာေရးလူနည္းစုမ ဵားႎႀင ့္ တိုင္း ရင္းသားအုပ္စ ုမ ဵားအေပၞ ညႀဥ္း ပန္း မႁမ ဵားကုိ ဆက္လက္တၾန္း အားေပးေနပၝသည္။
ဝန္ဳ ကီး ခဵႂပ ္ဦး ႎုလက္ထက္ ၁၉၆၁ ခုႎႀစ ္ ဳသဂုတ္လမႀ ဗုိလ္ခဵႂပ ္ဳ ကီး ေနဝင္း စတင္သည့္ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ ္ မတ္လစစ္တပ္အာဏာသိမ ္း မႁအထိ ကာလတိုအတၾင ္း ဗုဒ ၭဘာသာမႀာ ဴမ န္မ ာႎိုင္ငံတၾင္
ႎိုင ္ငံ၏တရားဝင္ဘာသာဴဖစ္ခဲ့ပ ၝသည္။ ယေနႚတၾင ္ ဗုဒၭဘာသာဴမႀင ့္တင္ေရးအတၾက္ ၄င္း အေမၾအႎႀစ ္ ကဵန္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပ ၝသည္ - တပ္မ ေတာ္အစိုး ရအဆက္ဆက္သည္
ခရစ္ယာန္ဘာသာအား ႎိုင ္ငံဴခားဘာသာအဴဖ စ္ မဟုတ္မ မႀန္ပံုေဖာ္ခဲ့ဴပီး ဘာသာေရး လူနည္း စုမ ဵားႎႀင့္ တိုင ္း ရင္း သားလူနည္း စုမ ဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္ ကာလရႀည္ဳ ကာဴပီဴဖစ္ေသာ
မူဝ ၝဒမဵားႎႀင ့္ အေလ့အထမဵား ဆက္လက္ သက္ေရာက္

ပၝသည္။

တပ္မ ေတာ္၏ေသၾး ခၾဲအုပ္ခဵႂပ ္သည့္နည္း ဗဵႃဟာမဵားမႀ ဳကီး မားသည့္လူမ ႁေရးကၾဲဴပားမႁမ ဵားကုိ လႁံႛေဆာ္ေပးဴပီး ေနာက္ ဆယ္စ ုႎႀစ္ေပၝင ္း မဵားစၾာ အဴပီးတၾင္ အမဵိႂး သားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ ခဵႂပ ္
(NLD) အစိုး ရသစ္မႀာ ဘာသာေရးႎႀင ့္တိုင ္း ရင္း သားဆိုင ္ရာ အခက္အခဲမ ဵားစၾာႎႀင ့္ရင္ဆိုင ္ေနရဴပီး ၄င္းအခက္အခဲမ ဵားမႀာ ယခင္အစိုး ရထံမ ႀ အေမၾဆက္ခံခဲ့ရဴခင္း ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
အစိုး ရသစ္လက္ေအာက္တၾင္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံတစ္ဝ န္း ဴငိမ္း ခဵမ ္း ေရးႎႀင ့္ေသၾး စည္း မႁတိုႚ ရရႀိရန္ ခက္ခဲေနပၝသည္။ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ ္မႀစ ၍ ဴမန္မ ာ့တပ္မ ေတာ္ႎႀင ့္
တိုင ္း ရင္း သားလက္နက္ကုိင ္အုပ ္စုမ ဵားအဳကား ပဋိပ ကၡမ ဵားတိုး ပၾားခဲ့ေသာေဳကာင့္ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားမႁေရးရာ ကုလသမဂၢညႀိႎႁိင ္း ေရးရံုး ၏အေဴပာအရ လူေပၝင္း ၂၄၀၀၀၀
အိုး အိမ ္စ ၾန္ႛခၾာခဲ့ကာ “ကခဵင ္၊ ရႀမ ္း ႎႀင ့္ ရခိုင ္ဴပည္နယ္ စခန္း မဵား သိုႚ မဟုတ္ စခန္း ကဲ့သိုႚ အေဴခအေနမဵား” တၾင္ ရႀိေနဳကပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာ အမဵိႂး သားေရးဝၝဒီအခဵိႂႛမႀ တင္းမာမႁမ ဵား
လႁံႛေဆာ္ေပးဴခင္း ၊ (မဵားေသာအားဴဖ င့္ မၾတ္စ လင္မ ဵားအေပၞ ဆန္ႛကဵင ္၍) မုန္း တီး မႁမ ဵား ေထာက္ခံအားေပးဴခင္း ၊ ဘာသာေရးလူနည္း စုမ ဵားႎႀင့္ တိုင ္း ရင္း သားလူနည္း စုမ ဵားအေပၞ
ခၾဲဴခားဆက္ဆံ

ရန္ အစိုး ရအဖၾဲႚ ဝင္မ ဵားႎႀင ့္ ဥပေဒဳကီး ဳကပ္ေရးအာဏာပိုင္မ ဵားအား ဖိအားေပးဴခင္း မဵား ဴပႂလုပ္ဳ ကပၝသည္။

၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္ (သံဃာမဵား တရားဝင္ဦး ေဆာင္သည့္အဖၾဲႚ အစည္း မဟန) ႎိုင ္င ံေတာ္ သံဃာ့မ ဟာနာယကေကာ္မ တီမ ႀ မဘသ (အမဵိႂး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႛ)
ဟု

သိဳ ကသည့္ အမဵိႂး သားေရးအုပ္စ ုအေပၞ မည္သည့္အခၝကမ႖ ေထာက္ခံခဲ့ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း လူသိရႀင ္ဳ ကား ေဳကညာခဲ့ဴပီး မဟနသည္သာ ဴမန္မ ာႎိုင္င ဗ
ံ ုဒ ၭဘာသာဝင္အားလံုး ကုိ

ကုိယ္စ ားဴပႂသည့္ (ဗုဒ ၭသံဃာမဵား

လူူဝ တ္ေဳကာင္မ ဵားပၝဝ င္သည့္) တစ္ခုတည္း ေသာ သံဃာအဖၾဲႚ အစည္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ဴပီး ေနာက္ အမဵိႂး သားေရးစိတ္ဓ ာတ္မ ဵား အရႀိန္အဟုတ္

ေလဵာ့နည္း သၾားပံုရခဲ့ပ ၝသည္။ ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ မတ္လတၾင္ မဘသႎႀင ့္ကာလရႀည္ဳ ကာစၾာ ဆက္စ ပ္သည့္ ေသၾးထိုး လႁံႛေဆာ္ေပးသူ ဦး ဝီရသူအား အမဵားဴပ ည္သူေရႀႛေမႀာက္
တရားေဟာဴခင္း ၊ မိန္ႚ ခၾန္း ေပးဴခင္း မဵားကုိ မဟနမႀ တစ္ႎႀစ္ဳ ကာပိတ္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္ေဳကဴင ာခဲ့ပ ၝသည္။ မၾတ္စ လင္တစ္ဦး ဴဖစ္

ထင္ရႀားသည့္ေရႀႚ ေနႎႀင့္ NLD အဳကံေပးအရာရႀိဴဖစ္သူ

ဦး ကုိနီ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ လုပ ္ဳ ကံခံရမႁအေပၞ ဦး ဝီရသူမႀ ခဵီး ကဵႃးေဴပာဳကားမႁအေပၞ သတင္း စာဆရာေဆၾဝ င္း ၏ သရုပ္ေဖာ္ပ ံုကုိ အဴပ စ္ယူဴပီး မဘသေနာက္လိုက္ႎႀစ ္ဦး မႀ
သတင္းစာဆရာေဆၾဝ င္း အား သီး ဴခားတရားဆိုသည့္လတၾင ္ ထိုသိုႚ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပ ၝသည္။
၂၀၁၇ ေမလတၾင ္ မဘသအား ၄င္း အမည္ကုိ အသံုး ဴပႂဴခင္း မႀရပ္စ ဲရန္ႎႀင့္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင ္လ ၁၅ ရက္ေနႚ ေနာက္ဆံုး ထားဴပီး မဘသအမည္ပ ၝ ဆိုင ္း ဘုတ္ႎႀင့္ ပိုစ တာအားလံုး
ရန္ မဟနမႀ အမိန္ႚ ေပးခဲ့ပ ၝသည္။ ထိုစ ဥ္မ ႀစ ဴပီး မဘသသည္ ႎိုင ္င ံေရးပၝတီသစ္တစ္ရပ္ဴဖစ္သည့္ ၁၃၅

မဵိႂး ခဵစ ္ပ ၝတီႎႀင ့္ ပရဟိတအသင္း တစ္ရပ္တိုႚ

ဖၾဲႚ စည္း ခဲ့ဴပီး အဴခားပံုစ ံမ ဵားဴဖ င့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္ရန္ ကတိဴပႂခဲ့ပ ၝသည္။ ထိုအေတာအတၾင္း အစိုး ရႎႀင့္လူမႁအဖၾဲႚ အစည္း အေပၞ မဘသႎႀင ့္
အလားတူလႁပ္ရႀားမႁမ ဵားကုိတၾန္း အားေပးေနသည့္ အဂတိတရားဴဖ င့္ မလိုမ ုန္းထားမႁမ ဵား၊ သည္းမခံဴခင္း ႎႀင့္ တယူသန္အမူအကဵင ့္တိုႚ မႀ ဆက္လက္လၿမ ္း မိုး ေနပၝသည္။
ထပ္တလဲလဲ

ခၝဴဖစ္ေပၞေသာ မၾတ္စ လင္ဆန္ႚ ကဵင္ေရးစိတ္ဓ ာတ္မ ဵားႎႀင့္ မၾတ္စ လင္မ ဵားအေပၞ အဳကမ္း ဖက္မ ႁတိုႚ မႀာ ဴမန္မ ာ့သမိုင ္းတေလ႖ာက္ ထင္ရႀားဴမင္သာေသာ္လည္း

မဳကာမီႎႀစ ္မ ဵားတၾင ္ အထူး ဴပ င္း ထန္ခဲ့ပ ၝသည္။ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ ္တၾင ္ ရိုဟင္ဂ ဵာမၾတ္စ လင္ အမဵားစုေနထိုင္သည့္ ရခိုင ္ဴပည္နယ္တၾင ္ ဘာသာေရးအဳကမ္း ဖက္မ ႁ လႁိုင ္း ႎႀစ္ရပ္ ရို က္ခတ္ခဲ့ပ ၝသည္။
ရိုဟင္ဂ ဵာတိုင ္း ရင္း သားမဵားသည္ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္တၾင ္ ႎိုင ္ငံသားဴဖ စ္မႁ ရုပ ္သိမ ္း ခံရဴပီး ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံ၏ တိုင ္း ရင္း သားအုပ္စ ု ၁၃၅ ခုတၾင္ အသိအမႀတ္ဴပႂမ ခံရပၝ။ ကဵႃးေကဵာ္ဝင္ေရာက္သူမ ဵား၊
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ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္မ ႀ တရားမဝင္ အမဵားအဴပ ား ဝင္ေရာက္လာသူမ ဵားဟု ၄င္းတိုႚ ၏ႎိုင ္င ံအတၾင္း တၾင ္ပ င္ စၾပ္စ ၾဲခံရဴပီး အမဵားအဴပားက ၄င္း တိုႚ အား ဘဂႆ ၝလီမ ဵားဟု ရည္ညၿန္း ဳကပၝသည္။
ရခိုင ္ဴပည္နယ္ တစ္ဝ န္း ဆင္း ရဲႎၾမ္း ပၝးမႁဴပင္း ထန္လၾန္း

၄င္း အရပ္တၾင္ေနထိုင ္သူအားလံုး အတၾက္ အေဴခအေနပိုဆိုး ေစပၝသည္။

၂၀၁၂ ခုႎႀစ ္မစ၍ ႎိုင္င ံ၏အဴခားအရပ္မ ဵားတၾင္ ေပၝက္ကၾဲမႁမ ဵားဴဖစ္ေပၞခဲ့ဴပီး ၄င္း တိုႚ တၾင ္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ ္ မိတၪီလာဴမိႂႚ တၾင ္ ဗုဒၭသံဃာအခဵိႂႚ အပၝအဝင္ လက္နက္ကိုင္လူထုဳကီး မႀ
မၾတ္စ လင္အိုး အိမ ္ ၁၅၀၀ ေကဵာ္ကုိ မီး ရႁိႛဖ ဵက္ဆီး ဴခင္း သိုႚ မဟုတ္ အစၤလမ္ဘာသာဝင္ေကဵာင္း သံုး ေကဵာင္း ႎႀင ့္ ဗလီေကဵာင္း ဆယ့္ႎႀစ္ေကဵာင္း ေကဵာ္
အိုး အိမ ္စ ၾန္ႚ ခၾာရဴခင္း ၊ လူတစ္ရာေကဵာ္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း စသည့္ အဳကမ္း ဖက္မ ႁ

ဖဵက္ဆီး ဴခင္း ၊ လူေထာင္ေပၝင္း မဵားစၾာ

လည္း ပၝဝ င္ပ ၝသည္။ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင ္း အကဵယ္ဴပန္ႚ ဆံုး ၊ အဳကမ္း ဖက္မႁအမဵားဆံုး ႎႀင့္

လူေသဆံုး မႁအမဵားဆံုး ဴဖစ္သည့္ အဴဖစ္အပဵက္မႀာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေနႚတၾင ္ ရိုဟင္ဂ ဵာမၾတ္စ လင္မ ဵားဟုယူဆရသည့္ ေသာင္း ကဵန္း သူအုပ ္စ ုဳ ကီး သည္
ရခိုင ္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင ္း ေမာင္ေတာဴမိႂႛနယ္ တစ္ဝိုက္ နယ္ဴခားေစာင့္ရဲႎႀင ့္ အဴခားဥပေဒဳကီး ဳကပ္ေရးစခန္း မဵားကုိ ပစ္မႀတ္ထားသည့္ တိုက္ခိုက္မ ႁမ ဵား ဆက္တိုက္ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴပီး
ရဲအရာရႀိကိုး ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရပၝသည္။ တံုႚ ဴပန္သည့္အေနဴဖ င့္ ဴမန္မ ာ့တပ္မ ေတာ္ႎႀင ့္ ဥပေဒဳကီး ဳကပ္ေရးမႀ သိမ ္းကဵံႂး သုတ္သင္ရႀင္း လင္း မႁ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဴပီး
လၾတ္လပ္ေသာမီဒ ီယာမဵား၏ ဝင္ေရာက္မ ႁကုိ ကန္ႚ သတ္ခဲ့ပ ၝသည္။
လူႚ အခၾင့္အေရးဆိုင ္ရာ ကုလသမဂၢမ ဟာမင္း ဳကီး ရံုး (OHCHR) ၏ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ အစီရင္ခံစ ာအရ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ အေစာပိုင ္း အဳကား ခန္ႛမႀန္းေဴခ ရိုဟင္ဂဵာ

၆၆၀၀၀ သည္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင ္င ံသိုႚ ထၾက္ေဴပးပုန္း ေရႀာင္ခဲ့ပ ၝသည္။ ၄င္း အစီရင္ခံစ ာ ထုတ္ဴပန္ဴပီး ေနာက္ပိုင ္း လူဦး ေရမႀာ ၇၀၀၀၀ ေကဵာ္ရႀိသၾားဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝသည္။
(ရခိုင ္တိုင္း ရင္း သားအခဵိႂႚ အပၝအဝင္ ေထာင္ေပၝင ္း မဵားစၾာ

လည္း ဴပည္တၾင ္း အိုး အိမ္ ဆံုး ရံႁး ခဲ့ရပၝသည္။ ) ဒုကၡခံရသူရိုဟင္ဂ ဵာမဵားႎႀင ့္ အစီရင္ခံစ ာအတၾက္ OHCHR မႀ

ေတၾႚ ဆံုေမးဴမ န္း ခဲ့သည့္ သက္ေသမဵားမႀ ဥပေဒမဲ့ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း မဵား၊ ေသနတ္ဴဖင့္ ပစ္သတ္ဴခင္း ၊ ဒၝး ဴဖ င့္ထိုး ဴခင္း ၊ မီး ရႁိႚ ဴခင္း ႎႀင ့္ ရိုက္ႎႀက္ဴခင္း ၊ ကေလးမဵားကုိ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း ၊ တိတ္တဆိတ္
ဖမ္း ဆီး ဴခင္း မဵား၊ မုဒ ိန္း ကဵင့္ဴခင္း ႎႀင ့္ အဴခားေသာလိင္ပ ိုင္း ဆိုင ္ရာ အဳကမ္း ဖက္မ ႁမ ဵား၊ မတရားဖမ္း ဆီး ထိန္း သိမ ္း ဴခင္း မဵား၊ လုယက္ဴခင္း ႎႀင ့္ မီး ရႁိႚ ဴခင္း အပၝအဝင္ ပိုင ္ဆိုင္မ ႁမ ဵား ဖဵက္ဆီး ဴခင္း ႎႀင့္
လၾတ္လပ္စ ၾာကိုး ကၾယ္မ ႁအေပၞ ပိုမ ိုကန္ႚ သတ္

အေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝသည္။ လူသားမဵိႂး ႎၾယ္အေပၞ ဆန္ႚ ကဵင္သည့္ဴပစ္မႁမ ဵား ကဵႃးလၾန္ႎိုင ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစ ာမႀ

ေကာက္ခဵက္ခဵခဲ့ပ ၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ေမလတၾင ္ ရခိုင ္ဴပည္နယ္ လူႚ အခၾင့္အေရး ခဵိႂး ေဖာက္မ ႁမ ဵားအေဳကာင္း အစီရင္ခံခဵက္မ ဵားကုိ စံုစ မ္း စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢမ ႀ သံုး ဦး ပၝအဖၾဲႚ တစ္ဖ ၾဲႚ
ခန္ႚ အပ္ခဲ့ပ ၝသည္။ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံရႀိ လူႚ အခၾင ့္အေရးမဵားႎႀင့္ပ တ္သက္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ မတ္လ ဆံုး ဴဖတ္ခဵက္၏ အစိတ္အပိုင ္း တစ္ရပ္အဴဖစ္ ကုလသမဂၢလူႚ အခၾင့္အေရးေကာင္စ ီမႀ
သည့္အခၝ ဴမန္မ ာအစိုး ရမႀ ထိုလုပ ္င န္း

ကုိ ဴငင္း ပယ္ခဲ့ပ ၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဇၾန္လတၾင ္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ အား ဗီဇ ာထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေဳကာင္း

ဴမန္မ ာအစိုး ရမႀေဳကညာခဲ့ပ ၝသည္။
ႎိုင ္ငံတစ္ဝ န္း ဗုဒၭဘာသာဝင္မ ဵားႎႀင ့္ မၾတ္စ လင္မ ဵားအဳကားတင္း မာမႁ အရႀိန္ဴပင္း ဴပေနခဵိန္တၾင ္ ရခိုင ္ဴပည္နယ္

ညႀဥ္း ပန္း ႎိႀပ္စ က္မ ႁမ ဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပ ၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဧဴပီလတၾင္

အမဵိႂး သားေရးဝၝဒီ ဗုဒၭဘာသာဝင္မ ဵားမႀ ဖိအားေပးဴပီး ေနာက္ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ ၊ သာေကတဴမိႂႚ နယ ေဒသခံ အရာရႀိမ ဵားမႀ အစၤလမ္ဘာသာ ေကဵာင္း ႎႀစ ္ေကဵာင္း ကုိ ပိတ္ခဲ့ပ ၝသည္။ ၄င္း ေနာက္
ႎႀစ ္ပ တ္မ ဴပ ည့္မီအခဵိန္တၾင ္ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ ရပ္ကၾက္တစ္ခုတၾင ္ ရိုဟင္ဂ ဵာ မၾတ္စ လင္မ ဵား တရားမဝင္ ေနထိုင္ေနသည္ဟု စၾပ ္စၾဲဴပီး အမဵိႂး သားေရးဝၝဒီ ဗုဒ ၭဘာသာဝင္မ ဵားမႀ ရဲမ ဵားအား
စံုစ မ္း စစ္ေဆးေစပၝသည္။ ရဲမ ဵားမႀ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဴပီး ေနာက္ တရား ဝင္ေနထိုင ္သူမ ဵား မရႀိေသာအခၝ စံုစ မ္း စစ္ေဆးမႁတၾင ္ ၄င္း တိုႚ သေဘာအရဝင္ေရာက္ပ ၝဝင္ေသာ မဵိႂး ခဵစ ္ဝၝဒီ
ဗုဒၭဘာသာဝင္ လူအုပ ္ဳ ကီးမႀာ ရန္လိုလာဴပီး ေနာက္

ေပၞေပၝက္သည့္ ဗုဒ ၭဘာသာဝင္ဒ ၝဇ င္ေပၝင ္း မဵားစၾာႎႀင ့္ မၾတ္စ လင္မ ဵားအဳကား ရုပ ္ပ ိုင္း ဆိုင ္ရာ အဳကမ္း ဖက္မ ႁေဳကာင့္

လူႎႀစ္ဦး ထိခိုက္ဒ ဏ္ရာရဴပီး ရဲမ ဵားမႀ ေသနတ္ႎႀစ္ခဵက္ပ စ္ေဖာက္ သတိေပးခဲ့ရပၝသည္။ မၾတ္စ လင္မ ဵားအေပၞအဳကမ္း ဖက္မႁ လႁံႛေဆာ္သည့္အတၾက္ အမဵိႂး သားေရးဝၝဒီ
ဗုဒၭဘာသာဝင္အခဵိႂႚ ကုိ ရဲမ ႀထိန္း သိမ ္း ခဲ့ပ ၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ေမလတၾင ္လည္း သာေကတဴမိႂႚ နယ္တၾင ္ ပိတ္ထားသည့္ အစၤလမ္ေကဵာင္း တစ္ေကဵာင္း ဴပင္ပ တၾင ္
ဝတ္ဴပႂခၾင ့္ရယူရန္ပ ဵက္ကၾက္

လူသံုး ဦး မႀ ရာမဒန္ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ ္ခဲ့သည့္အတၾက္ ရဲမ ႀတရားစၾဲဆိုခဲ့ပ ၝသည္။ (ရုိဟင္ဂ ဵာ မၾတ္စ လင္မ ဵားအေပၞ ညႀဥ္း ပန္း ႎႀိပ ္စ က္မႁမ ဵားအေဳကာင္း

အခဵက္အလက္မ ဵားထပ္မံရယူရန္ USCIRF ၏ အစီရင္ခံစ ာ ( အခဵိန္ဆိုင္း ငံ့ေနဴခင္း - ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံရႀိ ရိုဟင္ဂ ဵာမၾတ္စလင္မ ဵားအေပၞ ဆက္လက္ညႀဥ္း ပန္း ႎႀိပ္စ က္ေနမႁ) Suspended in

Time: The Ongoing Persecution of Rohingya Muslims in Burma ကုိ ဖတ္ပ ၝ။)
အစိုး ရႎႀင့္လူမႁေရးေဆာင္ရၾက္သူမ ဵားသည္ အဴခားေသာဘာသာေရးလူနည္း စုမ ဵားႎႀင့္ တိုင ္း ရင္း သားလူနည္း စုမ ဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမ ႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမ ဵား ေပၞေပၝက္ေစပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္ ဒီဇ င္ဘာလတၾင္ USCIRF ႎႀင ့္စ ာခဵႂပ ္ခဵႂပ ္ဆိုခဲ့သည့္သုေတသီတစ္ဦး ၏ အပယ္ခံ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ခဵင ္း ၊ နာဂႎႀင ့္ ကခဵင ္လူမ ဵိႂး မဵားအေပၞ
လၾတ္လပ္စ ၾာကုိးကၾယ္ခၾင ့္ခဵိႂး ေဖာက္မ ႁမ ဵားကုိ ေဖာ္ဴပထားသည့္ အစီရင္ခံစ ာတစ္ေစာင္တၾင ္ ေဴမယာ ပိုင ္ဆိုင ္မ ႁအေပၞ ခၾဲဴခားသည့္ကန္ႚ သတ္ခဵက္မ ဵား၊ ခရစ္ယာန္မ ဵားအေပၞ
ဴခိမ္း ေဴခာက္မႁမ ဵားႎႀင ့္ အဳကမ္း ဖက္မ ႁမ ဵား၊ ခရစ္ယာန္သခႆဵႂိင ္း မဵားကုိ အဓမၳ ေရၿႚ ေဴပာင္း ေစဴခင္း ႎႀင ့္ ဖဵက္ဆီး ဴခင္း ၊ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵားတၾင ္ အဳကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႁမ ဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာသိုႚ
အတင္း အဳကပ္ ကူး ေဴပာင္း ေစဴခင္း မဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ ္ေနေဳကာင္း အေထာက္အထားဴဖ င့္ မႀတ္တမ္း တင္ထားပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္ မတ္လတၾင္ ဗုဒ ၭဘာသာဝင္ အမဵိႂး သားတစ္ဦးမႀ
ခဵင ္း ႎႀစ ္ဴခင္း ခရစ္ယာန္အဖၾဲႚ ခဵႂပ ္မႀ ခရစ္ယာန္သာသနာဴပ ႂတစ္ဦး ၏ အိမ ္အတၾင ္း ေဖာက္ထၾင ္း ဝင္ေရာက္ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဴပီး ပိုင္ဆိုင ္မႁမ ဵားကုိ ဖဵက္ဆီး ခဲ့ေဳကာင္း
၄င္း အစီရင္ခံစ ာတၾင ္ ကိုး ကားထားပၝသည္။ ၄င္း အဴဖ စ္အပဵက္မႀာ ၉၆၉ အမဵိႂးသားေရးလႁပ ္ရႀားမႁမ ႀ အစၾန္း ေရာက္ သံဃာမဵားမႀ သာသနာဴပႂတစ္ဦး အား မေကၾးတိုင ္း ေဒသဳကီး ေပၝက္ဴမိႂႛနယ္ရႀိ
ရၾာတစ္ရၾာမႀ ေမာင္း ႎႀင ္ထုတ္ရန္ဳ ကိႂး ပမ္း ဴပီး ေနာက္ ေပၞေပၝက္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပ ၝသည္။
ဴမန္မ ာႎိုင္င ံ၏ ကာလရႀည္ဳ ကာသည့္တိုင္း ရင္း သားလက္နက္ကုိင ္ပ ဋိပ ကၡမ ဵားမႀာ ဘာသာေရးသေဘာ မသက္ေရာက္ေသာ္လည္း တိုင ္း ရင္း သား ေဒသအမဵားအဴပားတၾင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ ဵားႎႀင့္ အဴခားဘာသာဝင္ အသိုင ္း အဝိုင ္း မဵားေပၞ ဴမန္မ ာ့တပ္မ ေတာ္မ ႀ ဘုရားေကဵာင္း မဵားႎႀင ့္ အိမ္မ ဵားကုိ သိမ ္း ပိုက္ဴခင္း ၊ အရပ္သားမဵား၏ အစားအစာ၊ အိုး အိမ ္၊
ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မ ႁႎႀင့္ အဴခားေသာအေဴခခံလိုအပ္ခဵက္မ ဵား ရယူမႁကို ပိတ္ပ င္ထားဴခင္း တိုႚ အပၝအဝင္ ဳကီး မားသည့္ ထိခိုက္မႁမ ဵားရႀိခဲ့ပ ၝသည္။
ကရင္ႎႀစ ္ဴခင္း ခရစ္ယာန္အသင္း ခဵႂပ္ႎႀင ့္ အဴခားေသာဘာသာေရးအဖၾဲႚ မဵားသည္ အိုး အိမ ္စၾန္ႚ ခၾာခဲ့ရ သူမ ဵားကုိ ဆက္လက္ကူညီေနပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္ ဒီဇ င္ဘာလတၾင္ မိုင္း ကိုး ရႀိ
စိန္ဖ ရန္စ စၤေဇးဗီး ယား ကက္သလစ္ဘုရားေကဵာင္း ကုိ ေလေဳကာင္း မႀ တိုက္ခိုက္ ဴပီး ေနာက္တၾင ္ ကခဵင ္ႎႀစ္ဴခင္း ခရစ္ယာန္ေခၝင ္း ေဆာင္ႎႀစ ္ဦး ဒၾန္း ေဒၞေနာင္လတ္ႎႀင့္ လန္ေဂဵာဂန္စ ိုင္းတိုႚ
ေဒသခံသတင္း စာသမားမဵားကုိ အကူအညီေပးဴပီး ေနာက္ ရႀမ ္း ဴပည္ေဴမာက္ပ ိုင္း တၾင ္ ေပဵာက္သၾားဳကပၝသည္။ အပတ္ေပၝင ္း မဵားစၾာ ဳကာဴပီး ေနာက္ ၄င္း အမဵိႂး သားႎႀစ္ဦး ကုိ
ထိန္း သိမ ္း ထားေဳကာင္း တပ္မ ေတာ္မႀ အတည္ဴပႂေဴပ ာဳကားခဲ့ဴပီး ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ၄င္းတိုႚ အား ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္မ ေတာ္ကုိ ပံ့ပ ိုး သူမ ဵားဟု ရဲမ ဵားမႀ စၾပ္စ ၾဲဴပီး
မတရားသင္း အက္ဥပေဒအရ တရားစၾဲဆိုခဲ့ပ ၝသည္။ (ခရစ္ယာန္မ ဵားအေပၞ ညႀဥ္း ပန္း ႎႀိပ ္စ က္မႁမ ဵားအေဳကာင္း အခဵက္အလက္မ ဵား ထပ္မ ံရယူရန္ USCIRF ၏အစီရင္ခံစ ာ
(ဖံုး ကၾယ္ထားသည့္အတိဒ ုကၡ - ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံရႀိ ခရစ္ယာန္လူနည္း စုမ ဵား) Hidden Plight: Christian Minorities in Burma ကုိ ဖတ္ပ ၝ။)
ဴပည္ေထာင္စုစ ည္း လံုး ညီညၾတ္ေရးႎႀင ့္ ဳကံႛခိုင ္ဖၾံႛဴဖိႂး ေရးပၝတီလက္ေအာက္ ယခင္အစိုး ရသည္ အမဵိႂး ဘာသာသာသနာဥပေဒ ေလးရပ္ကို ကဵင့္သံုး ခဲ့ပ ၝသည္။ ဘာသာကူး ေဴပာင္း မႁ၊
အိမ ္ေထာင္ဴပႂမႁႎႀင ့္ ေမၾး ဖၾားမႁအေပၞခဵမႀတ္ထားေသာ ၄င္း ဥပေဒတစ္ရပ္စီသည္ အထူး သဴဖ င့္ မၾတ္စ လင္မ ဵား ဴဖစ္သည့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မ ဟုတ္သူမ ဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံဴပီး
အမဵိႂး သမီး မဵား၏ အခၾင ့္အေရးမဵားကုိ ေလဵာ့နည္း ေစပၝသည္။ ၄င္း ဥပေဒမဵားကုိ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံတၾင္း အရပ္ဖ က္လူမႁအဖၾဲႚ အစည္း မဵား၊ အမဵိႂး သမီး အဖၾဲႚ အစည္း မဵားႎႀင့္
ႎိုင္ငံတကာအသိုင ္း အဝိုင ္း တိုႚ မႀ ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵဳ ကပၝသည္။
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