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ဴခံႂငုံသံုးသပ္ခဵက္  

အေရႀႛေတာင္အာရႀႎိငု္ငံမဵားအဖၾဲႛ ဟု      သိဳကသည့္ေဒသဆုိငရ္ာအပ္ုစုတၾင္ ေပၝင္းစပ္ထား    အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုငငံ္မဵားသည္ ပထဝီဝင္ အရၾယအ္စား၊ အပ္ုခဵႂပ္မႁစနစ္မဵား၊ 

စီးပၾားေရး၊ ယဥေ္ကးဵမႁ         အမဵိႂးမဵိႂးကၾဴဲ ပားေနဳကပၝသည္။ ၄င္းအဴပင္        တစ္ႎိုငငံ္စီသည္ ႎိုငငံ္တကာ လူႚအခၾင့္အေရး အဆင့္အတန္းမဵားကို လုိက္နာမႁႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆုိငရ္ာ 

လၾတ္လပ္စၾာယုံဳကည္ကိုးကၾယခ္ၾင့္ အပၝအဝင္     တၾငး္လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို ကာကၾယ္ဴ ခင္း (သုိႚမဟုတ္ ဴငင္းပယ္ဴခင္း) အတုိင္းအတာလည္း ကၾဲဴ ပားပၝသည္။ အာဆီယံအႎႀစ္ ၅၀ 

ေဴမာက္ႎႀစ္တၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုငင္ံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပမ္ႁ (USCIRF) မႀ (လတုိူင္းအတၾက္အခၾင့္အေရးတစ္ရပ္ - အာဆီယံရႀိ  လၾတ္လပ္စၾာယုံဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္) A 

Right for All: Freedom of Religion or Belief in ASEAN ကုိ တင္ဆက္ခ့ဲပၝသည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာတၾင္ အာဆီယံႎႀင့္ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵားမႀ ၄င္းအေဴခခံ ရပုိငခ္ၾင့္အေပၞခဵဥ္းကပ္ပုံကုိ 

မႀတ္တမ္းတင္ထားကာ ဤေဒသတၾင္ ႎိုငငံ္နယ္နိမိတမ္ဵားကို ဴဖတ္ေကဵာ္လဵက္       လၾတ္လပ္စၾာကိးုကၾယမ္ႁႎႀင့္ သက္ဆိငု္သည့္ အခက္အခဲမဵားကုိ အေလးထားေဖာ္ဴပဴပီး 

၄င္းဴပႍနာမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စမုႀ အာဆီယံအဖၾဲႚအစည္း တစ္ရပ္လုံးအဴပင္ သီးဴခားအဖၾဲႚဝင္ ၁၀ ႎိုငငံ္ဴဖစ္သည့္ ဘရူႎိငု္း၊ ဴမန္မာ၊ ကမ္ေဘာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ 

လာအုိ၊ မေလးရႀား၊ ဖိလစပုိ္င၊္ စငက္ာပူ၊ ဗီယက္နမ္တိုႚႎႀင့္ အခုိင္အမာ ပးူေပၝင္းေဆာငရ္ၾက္ရန္ နည္းဗဵႃဟာကဵသည့္အေရးပၝပုံကုိ အေလးအနက္ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။     

လႚူအခၾင့္အေရးအေပၞအာဆီယံ၏ခဵဥး္ကပ္မႁမႀာ အဖၾဲႛဝင္ႎိင္ုငံမဵား၏ ေဒသတစ္ခုအဴဖစ္ေပၝင္းစည္းလုိစိတ္ႎႀင့္ အဴမစ္စၾဲေနသည့္ ၄င္းတုိႚ၏ လၾတ္လပ္မႁအေပ  ၞအားထားမႁႎႀင့္ 

ႎိုငငံ္တစ္ႎိုငငံ္၏ကိစၤမဵားတၾင္ အဴခားႎုိင္ငံမဵားမႀ ဝင္ေရာကစ္ၾက္ဖက္မႁမဴပႂေရး       ယႀဥ္ဴ ပိႂင္အကဵိႂးစီးပၾား ႎႀစ္ရပ္ေဳကာင့္    ေလဵာ့  ေလ့ရႀိပၝသည္။ အာဆီယံက့ဲသိႚု 

တစ္ႎိုငငံ္ႎႀင့္တႎုိင္ငံ အဴပန္အလႀန္အားထားကာ ခဵိတ္ဆက္ေနသည့္ လမူႁအသုိငး္အဝုိငး္ တစ္ရပ္တၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ခဵႂ ိးေဖာက္ေနသည့္အခၝ ၄င္း၏အစုိးရမဵားႎႀင့္ 

လမူႁအဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္- ႎိုင္ငံတၾငး္ေရာ နယ္စပ္ေကဵာ္၍ပၝ -    အေဴခအေနကို အသိအမႀတ္ဴ ပႂဴပီး အခၾင့္အေရးမဵားခဵိႂးေဖာကခံ္ရသူပဂုၢိႂလ္မဵားႎႀင့္ အုပ္စုမဵားကုိ အကာအကၾယ္ေပးရန္ 

ေဴခလႀမ္းမဵားေဆာင္ရၾက္ရန္ အေရးဳကီးပၝသည္။   

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသည္ အာဆီယံႎႀင့္ အတူေဆာင္ရၾက္ေနသည္မႀာ ယခုအႎႀစ္ ၄၀ ဴပည့္ေတာ့မည္ဴဖစ္     ၄င္းေဒသႎႀင့္ အဖၾဲႚဝင္ႎိုငမ္ဵား အေပၞတၾင္ အေရးပၝသည့္ 

လၿမ္းမုိးမႁရႀိပၝသည္။ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိငု္ငံမဵားအား ၄င္းတုိႚ၏ဴပည္သူမဵား ဳကၾယ္ဝခဵမ္းသာေရးႎႀင့္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚဝင္စဥ္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရး 

ဴပႉာန္းခဵက္မဵားအေပၞသေဘာတူစဥ္က ႎိုငငံ္အားလုံးမႀသေဘာတူညီ   သည့္ အဓိကအေဴခခံမူမဵားကုိ ဴဖည့္ဆည္းရန္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာငစု္မႀ အားေပးတုိက္တၾန္းရပၝမည္။  

အာဆီယံ၊ လႚူအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကုိးကၾယခ္ၾင့္  

အာဆီယံႎႀင့္ သီးဴခားအဖၾဲႚဝင္ႎိုငငံ္မဵားတၾင္ လႚူအခၾင့္အေရးကာကၾယမ္ႁ၊ ဴမႀင့္တငမ္ႁတုိႚႎႀင့္ပတ္သက္သည့္မႀတ္တမ္းမႀာ တသမတ္တည္းမရႀိဘဲ 

လၾတ္လပ္စၾာယုံဳကည္ကုိးကၾယ္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိဆိုးရၾားပၝသည္။ မဳကာခဏဆုိသလုိပင္ အာဆီယံႎိငု္ငံမဵားသည္ စည္းလုံးညီညၾတ္မႁ ကင္းမ့ဲခ့ဲဴပီး ၄င္းတုိႚ၏နယ္နိမိတ္အတၾငး္ႎႀင့္ 

ေဒသတၾင္းအဴခားအဖၾဲႚဝင္မဵား          ဳကီးေလးသည့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ရႀိသည့္အခၝ တုံႛဴပန္ရန္ ဴပင္းဴပသည့္ဆႎၬ ကင္းမဲ့ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္တၾင္ အာဆီယံမႀ 

အာဆီယံအစုိးရမဵားအဳကား လႚူအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ (AICHR) ကို တည္ေထာငခ့ဲ္ဴပီး ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္တၾင္ အာဆီယံ လႚူအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္း (AHRD) ကို အတည္ဴပႂခ့ဲပၝသည္။ 

လႚူအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ AICHR ၏ထိေရာက္မႁႎႀင့္ လႚူအခၾင့္အေရးဴပႉာန္းခဵကအ္ဴဖစ္ AHRD ၏ထိေရာက္မႁ    အေပ  ၞေဝဖန္သူမဵားက စိန္ေခၞခ့ဲပၝသည္။ 

အမဵားဴပည္သရူပိင္ုခၾင့္မဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးရပုိင္ခၾင့္မဵားဆုိင္ရာ ႎိုငငံ္တကာပဋိညာဥ္ (ICCPR) က့ဲသိုႚ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရး ဴပႉာန္းခဵက္မဵားတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္ 

ပုိမိုဴ မင့္မားေသာအဆင့္အတန္းမဵားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႎိုငင္ံတကာအသုိင္းအဝုိငး္မႀ အဖၾဲႚဝငႎုိ္ငင္ံမဵားအား ေတာင္းဆုိရပၝမည္။ 

အဖၾဲႚဝင္ ၁၀ ႎိုငငံ္ရႀိ  လၾတ္လပ္စၾာယုံဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ႎႀင့္ပတ္သက္သည့္အဓိကေတၾႛရႀိခဵက္မဵားတၾင္ ေအာက္ပၝတုိႚပၝဝင္ပၝသည္ - 

 ဘရူႎိင္ုး - ၄င္းစူလ္တန္ႎိုငငံ္    ရႀိသ၏ူႎုိငင္ံႎႀင့္ အမဵားဴပည္သူ       နယ္ပယ္အား အစၤလမ္ဘာသာႎႀင့္တၾဲ၍သတ္မႀတသ္ည့္အတၾက္ မၾတ္စလင္ မဟုတသူ္မဵား သိႚုမဟတ္ု 

ေရႀးရုိးစၾဲမၾတ္စလင္မဟုတ္သည့္ ႎိုငင္ံတၾငး္ေနထုိင္သူမဵားအတၾက္ တစ္ခၝတစရံ္ ခက္ခဲပၝသည္။  ၄င္းတုိႚ၏လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းအေပ  ၞပိတ္ပင္မႁမဵားဴပႂလုပ္ဴ ခင္း သုိႚမဟုတ္ 

            မၾတ္စလင္ဘာသာႎႀင့္ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း ရႀရုိငရ္ာဥပေဒဴဖင့္ အပ္ုခဵႂပ္ဴ ခင္းမဵား ရႀိႎိုငပ္ၝသည္။ 

 ဴမန္မာ - ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ အစုိးရအေဴပာင္းအလဲ သမုိငး္ဝင္ ဴငိမ္းခဵမး္စၾာေပၞေပၝက္ခ့ဲေဳကာင္း မႀတ္ေကဵာက္တင္ခ့ဲေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႎႀင့္

အစုိးရမဟုတ္သအူခဵိႂႚမႀ ညႀဥ္းပန္းႎိႀပစ္က္မႁမဵားကုိ လုံးဝအေရးယူခံရဴခငး္မရႀိဘဲ ကဵႃးလၾန္ဴ ခင္းႎႀင့္ အုိးအိမစ္ၾန္ႚခၾာရသမူဵား အတၾက္

ဳကီးေလးသည့္လသူားခဵင္းစာနာမႁကပ္ေဘး    မႀာ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စမုဵားအေပ  ၞညႀဥ္းပန္းမႁမဵားကို ဆကလ္ကတ္ၾန္းအားေပးေနပၝသည္။

 Executive Summary | 

အေဴခခံအခဵကအ္လကမ္ဵား အကဵဥ္းခဵႂပ္

A Right for All: Freedom of Religion or Belief in ASEAN  | Tina Mufford  |  October 2017 



2 
 

U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF | MEDIA@USCIRF.GOV 

 ကမ္ေဘာဒီးယား - ကမ္ေဘာဒီးယားႎုိင္ငံတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကုိးကၾယ္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဴပည္တၾငး္အခက္အခဲအနည္းငယ္သာ ရႀိေသာ္လည္း အထူးသဴဖင့္ 

ဒကုၡသည္ဆုိငရ္ာသေဘာတူညီခဵကအ္ရ လႚူအခၾင့္အေရးကတိကဝတ္မဵားကုိထိနး္သိမ္းရန္ ပုိမို ေဆာငရ္ၾကသ္င့္ပၝသည္။   

 အင္ဒိနီုးရႀား -  အထးူသဴဖင့္ အဳကမး္ဖက္မႁမဵားရႀိသည့္အခၝ    ကဲ့သုိႚ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္မႁႎႀင့္ပတသ္ကသ္ည့္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္သည့္အခၝ 

အင္ဒိနီုးရႀားအစုိးရမႀ ဝင္ေရာကဖ္ဵနေ္ဴဖေလ့ရႀိပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ မၾတစ္လင္မဟုတသူ္မဵားႎႀင့္ စၾန္နီမၾတစ္လင္ မဟုတ္သမူဵားမႀာမူ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵား 

တရားဝင္ေဆာကလု္ပခ္ၾင့္ ရယရူာတၾင္ အခက္အခဲမဵား ဆကလ္က္ရႀိေနဴခင္း၊ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵား ဖဵကဆီ္းခံရဴခင္း၊ ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံခံရဴခင္းအဴပင္ တစခ္ၝတစ္ရံတၾင္ 

၄င္းတုိႚဝတ္ဴ ပကႂုိးကၾယမ္ႁအေပ  ၞေႎႀာင့္ယႀကသ္ည့္ အဳကမ္းဖက္ ဆႎၬဴပမႁမဵားႎႀင့္ ဳကံႂရပၝသည္။     

 လာအို -  လာအုိႎိငုင္ံ၏အခဵိ ႛႂေဒသမဵားတၾင္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မဵားမႀ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တုိငး္ရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပ  ၞေႎႀာင့္ယႀက္ဴခငး္၊ ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံဴခငး္မဵား 

ဴပႂလုပ္ဴပီး ေနရာအႎႀံႛ အစုိးရမႀထိနး္ခဵႂပ္မႁႎႀင့္ ခကခဲ္သည့္စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္း    က လၾတ္လပ္စၾာ ယံုဳ ကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္အေပ  ၞတားဆီးေနပၝသည္။   

 မေလးရႀား - မေလးရႀားႎိင္ုငံ၏ အဴမစ္စၾဲေနေသာအစုိးရစနစ္ေဳကာင့္ အာဏာရပၝတီႎႀင့္ လမူဵားစု စၾနနီ္မၾတ္စလင္ မေလးလူမဵိႂးမဵားမႀာ အသာစီးရေနဴပီး 

ဘာသာေရးလူနည္းစမုဵားႎႀင့္ တိင္ုးရငး္သားလူနည္းစမုဵား    မဵားေသာအားဴဖင့္ ဘာသာေရးလႁပ္ရႀားမႁ၊ ဘာသာေရးဆုိငရ္ာ ထုတေ္ဖာ္ေဴပာဆုိမႁ သုိႚမဟုတ္ 

              သေဘာထားကၾဲလၾဲမႁအေပ  ၞအစုိးရမႀညၿန္ဳ ကားသည့္ဴဖိႂခၾငး္မႁမဵားဴဖင့္ ဒကုၡခံဳကရပၝသည္။   

 ဖိလစ္ပိငု္ - ကာသုိလစဘ္ာသာ၏ဳကီးမားေသာလၿမ္းမုိးမႁအဴပင္ အဴခားဘာသာေရးအုပ္စမုဵား၏လုိအပခ္ဵကမ္ဵားေဳကာင့္ ဖိလစ္ပိင္ုႎိငုငံ္သည္ ဘာသာေရးႎႀင့္ႎိငုငံ္ေရး 

သီးဴခားရႀိေနေရးအတၾက္ ရုနး္ကန္ေနရဴပီး မငန္ေဒၝင္းက႗န္းရႀိ မၾတစ္လင္မဵားႎႀင့္ဆက္ဆံေရးအေပ  ၞဆက္လက္ လၿမး္မုိးေနေသာ အဳကမ္းဖကမ္ႁႎႀင့္လည္း 

ရုနး္ကန္        ေနရပၝသည္။    

 စင္ကာပူ - စင္ကာပူႎိငုငံ္၏လက္ရႀိမဝူၝဒမဵားမႀာ ၄င္းႎုိငငံ္၏လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းမဵားအဳကား အဳကမ္းဖကမ္ႁသမုိငး္အေပ  ၞအေဴခခံထားပၝသည္။ လကရ္ႀိမူဝၝဒမဵားတၾင္ 

ႎိငုငံ္၏အဓိကဘာသာမဵားအဳကား သဟဇာတရႀိေရးကို ဦးစားေပးထားကာ တစ္ခၝတစရံ္တၾင္ ၄င္းမူဝၝဒမဵားသည္ လၾတလ္ပ္စၾာထုတေ္ဖာ္ေဴပာဆုိခၾင့္ႎႀင့္ 

လဦူးေရပုိမိနုည္းပၝးသည့္ ဘာသာေရးအသုိင္းအဝုိင္းမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားအေပ  ၞထိခုိကပ္ၝသည္။   

 ထုိငး္ႎိင္ုငံ - ဗဒုၭဘာသာအဓိကကဵသည့္အတၾက္ မေလးမၾတ္စလင္အမဵားစုရႀိသည့္ ေတာင္ပိင္ုးအရပ္မဵားတၾင္ လၾတလ္ပ္စၾာယုံဳကည္ ကိးုကၾယ္မႁဴပႍနာ 

အမဵားဆုံးဴဖစ္ေနပၝသည္။ ၄င္းအရပမ္ဵားရႀိ ဗုဒၭဘာသာႎႀင့္ မၾတ္စလင္အဳကား ဆက္လကေ္ပၞေပၝက္ေနသည့္ တင္းမာမႁမဵားေဳကာင့္ ႎိင္ုငံတစ္ဝန္းတၾင္ ဘာသာေရးအေဴခခံ 

အမဵိႂးသားေရးစိတဓ္ာတ္မဵား ပုိမိေုပၞေပၝက္ေနပၝသည္။  

 ဗီယကန္မ္ - ဗီယက္နမ္ႎိငုငံ္သည္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္မႁႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ အေဴခအေနမဵား ပုိမိေုကာငး္မၾန္ေရးအတၾက္ တုိးတက္ ေဆာငရ္ၾကႎိ္င္ုခ့ဲေသာ္လည္း 

အထူးသဴဖင့္ အခဵိႂႚေကးဵလက္ေဒသမဵားရႀိ တိငုး္ရင္းသားလူနည္းစု အသုိငး္အဝုိငး္မဵားအေပ  ၞကဵႃးလၾန္သည့္ ဴပင္းထန္ေသာအဳကမး္ဖက္မႁမဵားမႀာ 

ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနပၝသည္။  

 

အခက္အခဲမဵား 

အဖၾဲႚဝင္ႎိင္ုငံ ၁၀ ႎိငုင္ံသည္ တူညီသည့္အခက္ခဲအခဵိႂႚႎႀင့္ ဳကံႂေတၾႛေနရဴပီး လၾတလ္ပစ္ၾာယံုဳ ကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္အေပ  ၞခဵိႂးေဖာကမ္ႁမဵားသည္ နယ္စပ္ေကဵာ္ကာ ဴဖစ္ေပၞေနလ႖က္ 

ပုိမိကုဵယ္ဴ ပနႛ္၍ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသတၾငး္ေခတ္ေရစီးေဳကာင္းမဵား အေနအထားဴဖင့္ ေပၞေပၝက္ေနေဳကာင္း  ၄င္းအခက္အခဲမဵားက မီးေမာင္းထုိးဴပေနပၝသည္။ အာဆီယံသည္ 

ေအာကပ္ၝဴ ပႍနာမဵားကို အသိအမႀတ္ဴ ပႂကာ ေဴဖရႀင္းရနေ္ဆာင္ရၾကရ္ပၝမည္ - ဒကုၡသည္မဵား၊ ခိုလႁံခၾင့္ေလ႖ာက္ထားသူမဵား၊ လကူန္ုကးူခံရသမူဵားႎႀင့္ 

ဴပည္တၾငး္အုိးအိမဆုံ္းရႁံးသူမဵားအတၾက္ အကာအကၾယေ္ပးရာတၾင္ လိအုပ္ေနသည့္ အခဵက္မဵား၊ ဘာသာေရးအသုိငး္အဝုိငး္မဵား၏ တရားဝင္လႁပရ္ႀားမႁမဵားအေပ  ၞကန္ႚသတ္ရန၊္ 

သေဘာထားကၾဲလၾဲေဳကာင္း ဴငိမ္းခဵမး္စၾာထတ္ုေဖာ္မႁကုိ ႎႀိမ္နငး္ရန္ အစၾနး္ေရာက္မႁဆန္ႚကဵင္ေရးႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁဆန္ႚကဵင္ေရး ဥပေဒမဵား အသုံးဴပႂဴခင္းႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားကုိ 

အကဵဥ္းခဵဴ ခင္းတုိႚကုိ ကန္ႚသတ္ရန၊္ အဴခားဘာသာေရးအုပစု္မဵားႎႀင့္ တုိငး္ရင္းသားအုပ္စမုဵားကို ထိခုိကေ္စရန္ ဘာသာေရးကို ဴခယ္လႀယ္သည့္ ပဂုၢိႂလမ္ဵားႎႀင့္အပ္ုစမုဵား၏ အမဵိႂးသားေရး 

စိတဓ္ာတ္ကုိ အသုံးဴပမႂႁ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယံုဳ ကည္ကုိးကၾယ္မႁ၊ အေလ့အထ သုိႚမဟုတ္ ေဆာင္ရၾကခ္ဵကမ္ဵားအေပၞအေဴခခံ၍ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမး္ဴခင္း၊ အကဵဥ္းခဵဴ ခင္းမဵားႎႀင့္ 

ေယဘုယဵအားဴဖင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစု အသုိငး္အဝုိငး္အေပ  ၞဘာသာေရးလူမဵားစုအပုစု္မႀ အဳကမ္းဖက္မႁလႁံႛေဆာ္ရန္ အသုံးဴပႂသည့္ ဘာသာတရားအေပၞဴပစ္မႀားသည့္ဥပေဒမဵား 

ရႀိေနဴခင္းႎႀင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴခင္း။  

 

အာဆီယံ၏ ဝင္ေရာကစ္ၾကဖ္က္မႁမဴပႂေရးမူ  

အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိငုငံ္မဵားမႀ (အမဵိႂးသားေရး အခဵႂပအ္ဴခာအာဏာ၊ တည္တံ့ခုိင္ဴ မဲေရးႎႀင့္ လၾတလ္ပ္ေရးတုိႚ ထိန္းသိမး္ထားရႀိေသာမူဴဖစ္သည့္) ဝင္ေရာကစ္ၾက္ဖက္မႁ မဴပေႂရးမူကုိ 

ပုံမႀနအ္သုံးဴပႂေသာ္လည္း မိမိတုိႚအကဵိႂးရႀိသည့္အခၝတၾငမ္ူ ရံဖန္ရံခၝ ေဘးဖယ္ထားတတ္ပၝသည္။ အာဆီယံႎုိငင္ံမဵား ၄ငး္တုိႚ၏ကုိယက္ဵိႂးကို ဦးစၾာပထမကာကၾယ္ဆိသုည္ကုိ 

နားလည္ႎိငုေ္သာ္လည္း အထူးသဴဖင့္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကိုးကၾယခ္ၾင့္ အပၝအဝင္ လႚူအခၾင့္အေရးဆုိငရ္ာ ကိစၤရပ္မဵားမႀာ ႎိငုငံ္နယနိ္မိတ္မဵားကို ဴဖတ္ေကဵာ္၍  ရႀိေနသည့္အခၝတၾင္ 

ႎိငုငံ္တကာအသုိငး္အဝုိငး္ႎႀင့္ သဟဇာတရႀိစၾာ ေဆာငရ္ၾက္ရန္ ႎုိငင္ံတစ္ခုစီတၾင္ ပုိမိကုဵယ္ဴ ပန္ႚသည့္ တာဝန္ရႀိပၝသည္။     

 

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စႎုႀင့္ အာဆီယံဆက္ဆံေရး  

အာဆီယံ၏ အႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ႎႀစ္အတၾငး္ႎႀင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာငစု္ႎႀင့္အာဆီယံ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾကမ္ႁ အႎႀစ္ ၄၀ ဴပည့္ဴပီးေနာက္တၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စသုည္ 

အဖၾဲႚဝင္ႎိင္ုငံမဵား   ႎိငုငံ္တကာ လႚူအခၾင့္အေရးအဆင့္အတနး္မဵားကို ထိနး္သိမ္းထားေရးအတၾက္ ဖိအားေပးရန္ ၄င္း၏ အကဵိႂးစီးပၾားႎႀင့္ ဳသဇာအာဏာကုိ အသုံးဴပႂရပၝမည္။ 

အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိငုငံ္အခဵိႂႚသည္ လႚူအခၾင့္အေရးဆုိငရ္ာ ကိစၤရပ္မဵားတၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာငစ္၏ု ပးူေပၝင္းပၝဝင္မႁ    ပိမုိုလကခံ္ဳကေသာ္လည္း အေမရိကန္ဴ ပည္ေထာင္စမုႀ- 
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လုိအပသ္ည့္အခၝ အဴပႂသေဘာေဆာင္ေသာ အားဴဖည့္မႁ အပၝအဝင္- ခုိငမ္ာ၍ တသမတ္တည္းရႀိေသာ တုိကတ္ၾန္းမႁဴပႂလုပပ္ၝက ၄င္းေဒသတၾငး္တၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ၏ု 

ဦးစားေပးအရာမဵား အေဳကာင္း    ရႀငး္လင္းဴပတ္သားစၾာ အခဵက္ဴပလုိကမ္ည္ ဴဖစပ္ၝသည္။   

 

နိဂုံး  

လၾတ္လပ္စၾာယုံဳကည္ကိုးကၾယခ္ၾင့္၊ ၄င္းႎႀင့္သကဆုိ္ငသ္ည့္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားစသည္တုိႚကုိ ထိန္းသိမး္ရန္တာဝန္ အပၝအဝင္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမး္ အေဴခဴပ ႂအဴပည္ဴပည္ဆုိငရ္ာအမိန္ႚကို 

လတုိူငး္လုိက္နာသည္ဟူသည့္ အဆုိအေပ  ၞႎိင္ုငံတကာအသုိငး္အဝုိငး္မႀ အေဴခခံထားေဳကာင္းကို အာဆီယံႎႀင့္ အဖၾဲႚဝငႎိ္င္ုငံတစ္ခုခဵငး္စီမႀ နားလည္ရပၝမည္။ ဆုိလိသုည္မႀာ အာဆီယံႎႀင့္ 

အဖၾဲႚဝင္ႎိင္ုငံမဵား    - 

 ႎိငုငံ္တကာလူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပစ္ာတမ္းမဵားကုိ လုိက္နာေရး၊  

 ႎိငုငံ္တကာလူႚအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁသမူဵား၏ လာေရာကမ္ႁကို ဳကိႂဆုိေရး၊  

 ေထာက္ပံ့ေရးဝန္ထမ္းမဵား၊ လၾတလ္ပ္သည့္မီဒီယာမဵား ၊ သက္ဆိငုသ္ည့္ ႎိင္ုငံတကာမႀအဴခားသူမဵား   အႎၨရာယအ္လၾယတ္ကူ ကဵေရာကႎိ္ငုသ္မူဵားထံႎႀင့္ 

ပဋိပကၡေဒသမဵားသုိႚ အတားအဆီးမရႀိ ဝင္ေရာကသ္ၾားလာေရး၊  

 ဘာသာတရားဴပစမ္ႀားမႁ ဥပေဒ၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆုိငသ္ည့္ ဥပေဒမဵားကို ရုပသ္ိမ္းေရး၊  

 ယုံဳကည္ခဵကေ္ဳကာင့္အကဵဥ္းကဵခံေနရသမူဵားအား လၿတ္ေပးေရးႎႀင့္ 

 ဘာသာဴခားမဵားအဳကား ဆက္ဆံေရးကို ခုိငမ္ာေစေရး စသည့္ေဴခလႀမး္မဵားကို ေဆာင္ရၾကရ္ပၝမည္။  
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အမည္အဴပည့္အစုံ - ဴပည္ေထာငစု္ဴမန္မာႎိင္ုငံ သိႚုမဟတ္ု ဴမန္မာႎိငုငံ္ 

အစုိးရ - ပၝလီမန္ သမၳတႎိင္ုငံ  

လဦူးေရ - ၅၁၄၈၆၂၅၃ (ဴမန္မာႎိင္ုငံ၏ ၂၀၁၄ လူဦးေရစာရင္းအရလူဦးေရႎႀင့္ ဘာသာေရးဆုိငရ္ာ ကိနး္ဂဏန္းမဵား) 

အစုိးရအသိအမႀတ္ဴပႂ   သည့္ဘာသာေရးမဵား/ယံုဳ ကည္ကိးုကၾယ္မႁမဵား - ဗဒုၭဘာသာ၊ ခရစယ္ာန၊္ အစၤလမ္၊ ဟိႎၬႃ၊ နတ္ကိုးကၾယမ္ႁ  

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လဦူးေရစာရငး္ -  

• ဗဒုၭဘာသာ - ၈၉.၈% 

• ခရစယ္ာန္ - ၆.၃% 

• မၾတ္စလင္ - ၂.၃% (ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ရႀိ ေရတၾကမ္ထားေသာ မၾတစ္လငမ္ဵား ၄.၃%) 

• နတ္ကုိးကၾယသူ္ - ၀.၈% 

• ဟိႎၬႃ - ၀.၅% 

• အဴခား - ၀.၂% 

• ဘာမႀမကုိးကၾယသ္ူ - ၀.၁% 
 

အဓိကေတၾႛရႀိခဵက္မဵား - ၂၀၁၆ ခုႎႀစတ္ၾင္ ဴမန္မာႎိင္ုငံတၾင္ အစုိးရအေဴပာင္းအလဲ သမုိငး္ဝင္ ဴငိမး္ခဵမ္းစၾာေပၞေပၝကခ့ဲ္ေဳကာင္း မႀတေ္ကဵာကတ္င္ခ့ဲ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႎႀင့္ 
အစုိးရမဟုတ္သအူခဵိႂႚမႀ ညႀဥး္ပန္းႎိႀပစ္က္မႁမဵားကုိ လုံးဝအေရးယူခံရဴခငး္မရႀိဘဲ ကဵႃးလၾန္ဴ ခငး္ႎႀင့္ အုိးအိမစ္ၾန္ႚခၾာရသမူဵား အတၾက္            လသူားခဵင္းစာနာမႁကပ္ေဘးတုိႚ  

ဘာသာေရးလူနည္းစမုဵားႎႀင့္ တိင္ုးရငး္သားအုပ္စမုဵားအေပ  ၞညႀဥ္းပန္းမႁမဵားကို ဆကလ္ကတ္ၾနး္အားေပးေနပၝသည္။    
 
 

ဝန္ဳကီးခဵႂပဦ္းႎလုက္ထက္ ၁၉၆၁ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လမႀ ဗိုလခ္ဵႂပ္ဳ ကီးေနဝင္းစတင္သည့္ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္ မတ္လစစ္တပ္အာဏာသိမး္မႁအထိ ကာလတုိအတၾငး္ ဗုဒၭဘာသာမႀာ ဴမန္မာႎိငုငံ္တၾင္ 

ႎိငုငံ္၏တရားဝင္ဘာသာဴဖစ္ခ့ဲပၝသည္။ ယေနႚတၾင္ ဗဒုၭဘာသာဴမႀင့္တငေ္ရးအတၾက္ ၄င္းအေမၾအႎႀစ္ ကဵနရ္ႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္ - တပ္မေတာ္အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ 

ခရစယ္ာန္ဘာသာအား ႎိငုငံ္ဴခားဘာသာအဴဖစ္ မဟုတမ္မႀနပုံ္ေဖာ္ခ့ဲဴပီး ဘာသာေရး လူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တုိငး္ရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပ  ၞခၾဲဴ ခားဆက္ဆံသည့္ ကာလရႀည္ဳကာဴပီဴဖစ္ေသာ 

မဝူၝဒမဵားႎႀင့္ အေလ့အထမဵား ဆက္လက္ သက္ေရာက္  ပၝသည္။  

တပ္မေတာ္၏ေသၾးခၾဲအပ္ုခဵႂပသ္ည့္နည္းဗဵႃဟာမဵားမႀ ဳကီးမားသည့္လူမႁေရးကၾဲဴ ပားမႁမဵားကုိ လႁံႛေဆာ္ေပးဴပီးေနာက္ ဆယ္စႎုႀစ္ေပၝငး္မဵားစၾာ အဴပီးတၾင္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ 

(NLD) အစုိးရသစ္မႀာ ဘာသာေရးႎႀင့္တုိငး္ရင္းသားဆုိငရ္ာ အခက္အခဲမဵားစၾာႎႀင့္ရငဆုိ္ငေ္နရဴပီး ၄ငး္အခက္အခဲမဵားမႀာ ယခင္အစုိးရထံမႀ အေမၾဆက္ခံခ့ဲရဴခငး္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ 

အစုိးရသစ္လက္ေအာက္တၾင္ ဴမနမ္ာႎုိငငံ္တစဝ္န္း ဴငိမ္းခဵမး္ေရးႎႀင့္ေသၾးစည္းမႁတိႚုရရႀိရန္ ခကခဲ္ေနပၝသည္။ ၂၀၁၁ ခုႎႀစမ္ႀစ၍ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ 

တုိငး္ရင္းသားလက္နက္ကုိငအု္ပစု္မဵားအဳကား ပဋိပကၡမဵားတုိးပၾားခ့ဲေသာေဳကာင့္ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားမႁေရးရာ ကလုသမဂၢညႀိႎႁိငး္ေရးရုံး၏အေဴပာအရ လူေပၝငး္ ၂၄၀၀၀၀ 

အုိးအိမစ္ၾန္ႛခၾာခ့ဲကာ “ကခဵင၊္ ရႀမး္ႎႀင့္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္    စခန္းမဵား သုိႚမဟုတ္ စခန္းက့ဲသိႚုအေဴခအေနမဵား” တၾင္ ရႀိေနဳကပၝသည္။ ဗဒုၭဘာသာ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီအခဵိႂႛမႀ တငး္မာမႁမဵား 

လႁံႛေဆာ္ေပးဴခင္း၊ (မဵားေသာအားဴဖင့္ မၾတ္စလငမ္ဵားအေပ  ၞဆန္ႛကဵင၍္) မန္ုးတီးမႁမဵား ေထာကခံ္အားေပးဴခငး္၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တုိငး္ရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပ  ၞ

ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံ              ရန္ အစုိးရအဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္ ဥပေဒဳကီးဳကပ္ေရးအာဏာပုိင္မဵားအား ဖိအားေပးဴခငး္မဵား ဴပႂလုပ္ဳကပၝသည္။    

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ (သံဃာမဵား တရားဝင္ဦးေဆာင္သည့္အဖၾဲႚအစည္း မဟန) ႎိငုင္ံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကေကာ္မတီမႀ မဘသ (အမဵိႂးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရႀာကေ္ရးအဖၾဲႛ) 

ဟု     သိဳကသည့္ အမဵိႂးသားေရးအပ္ုစအုေပ  ၞမည္သည့္အခၝကမ႖ ေထာက္ခံခ့ဲဴခငး္မရႀိေဳကာင္း လသိူရႀင္ဳ ကား ေဳကညာခ့ဲဴပီး မဟနသည္သာ ဴမန္မာႎိင္ုငဗုံဒၭဘာသာဝငအ္ားလုံးကို 

ကုိယ္စားဴပသႂည့္ (ဗုဒၭသံဃာမဵား      လူူဝတ္ေဳကာင္မဵားပၝဝင္သည့္) တစ္ခုတည္းေသာ သံဃာအဖၾဲႚအစည္းဴဖစေ္ဳကာငး္ ေဴပာဆုိခ့ဲဴပီးေနာက္ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္မဵား အရႀိန္အဟုတ္ 

ေလဵာ့နည္းသၾားပုံရခ့ဲပၝသည္။ ေနာကဆုံ္း ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ မဘသႎႀင့္ကာလရႀည္ဳကာစၾာ ဆက္စပ္သည့္ ေသၾးထုိးလႁံႛေဆာ္ေပးသူ ဦးဝီရသူအား အမဵားဴပည္သူေရႀႛေမႀာက္ 

တရားေဟာဴခင္း၊ မိနႚ္ခၾန္းေပးဴခင္းမဵားကို မဟနမႀ တစ္ႎႀစ္ဳကာပိတေ္ဳကာင္း ထုတ္ဴ ပနေ္ဳကဴငာခ့ဲပၝသည္။ မၾတစ္လငတ္စဦ္းဴဖစ္     ထင္ရႀားသည့္ေရႀႚေနႎႀင့္ NLD အဳကံေပးအရာရႀိဴဖစ္သူ 

ဦးကုိနီ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ လုပ္ဳ ကံခံရမႁအေပ  ၞဦးဝီရသမူႀ ခဵီးကဵႃးေဴပာဳကားမႁအေပ  ၞသတင္းစာဆရာေဆၾဝင္း၏ သရုပ္ေဖာ္ပံကိုု အဴပစ္ယူဴ ပီး  မဘသေနာက္လုိကႎ္ႀစဦ္းမႀ 

သတငး္စာဆရာေဆၾဝင္းအား သီးဴခားတရားဆုိသည့္လတၾင္ ထိသုိုႚဴပႂလုပ္ခ့ဲဴခငး္ဴဖစ္ပၝသည္။  

၂၀၁၇ ေမလတၾင္ မဘသအား ၄င္းအမည္ကုိ အသုံးဴပႂဴခင္းမႀရပစ္ရဲနႎ္ႀင့္ ၂၀၁၇ ဇူလိငုလ္ ၁၅ ရကေ္နႚ ေနာကဆုံ္းထားဴပီး မဘသအမည္ပၝ ဆုိငး္ဘုတႎ္ႀင့္ ပုိစတာအားလုံး 

       ရန္ မဟနမႀ အမိနႚ္ေပးခ့ဲပၝသည္။ ထုိစဥ္မႀစဴပီး မဘသသည္ ႎိငုင္ံေရးပၝတီသစ္တစ္ရပ္ဴဖစ္သည့္ ၁၃၅                   မဵိႂးခဵစပ္ၝတီႎႀင့္ ပရဟိတအသင္းတစရ္ပ္တိႚု 

ဖၾဲႚစည္းခ့ဲဴပီး အဴခားပုံစံမဵားဴဖင့္ ဆက္လက္ေဆာငရ္ၾကရ္န္ ကတိဴပႂခ့ဲပၝသည္။ ထုိအေတာအတၾင္း အစုိးရႎႀင့္လမူႁအဖၾဲႚအစည္းအေပ  ၞမဘသႎႀင့္ 

အလားတူလႁပ္ရႀားမႁမဵားကိုတၾနး္အားေပးေနသည့္ အဂတိတရားဴဖင့္ မလုိမနုး္ထားမႁမဵား၊ သည္းမခံဴခင္းႎႀင့္ တယသူန္အမူအကငဵ့္တုိႚမႀ ဆက္လက္လၿမး္မုိးေနပၝသည္။      

ထပ္တလဲလဲ        ခၝဴ ဖစေ္ပၞေသာ မၾတ္စလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးစိတဓ္ာတ္မဵားႎႀင့္ မၾတစ္လင္မဵားအေပ  ၞအဳကမ္းဖက္မႁတုိႚမႀာ ဴမန္မာ့သမုိငး္တေလ႖ာက္ ထင္ရႀားဴမငသ္ာေသာ္လည္း 

မဳကာမီႎႀစမ္ဵားတၾင္ အထူးဴပင္းထနခ့ဲ္ပၝသည္။ ၂၀၁၂ ခုႎႀစတ္ၾင္ ရုိဟငဂ္ဵာမၾတစ္လင္ အမဵားစေုနထုိင္သည့္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္တၾင္ ဘာသာေရးအဳကမ္းဖက္မႁ လႁိငုး္ႎႀစ္ရပ္ ရုိကခ္တ္ခ့ဲပၝသည္။ 

ရုိဟင္ဂဵာတိငုး္ရင္းသားမဵားသည္ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ႎိငုငံ္သားဴဖစ္မႁ ရုပသိ္မး္ခံရဴပီး ဴမန္မာႎိငုငံ္၏ တုိငး္ရင္းသားအပ္ုစု ၁၃၅ ခုတၾင္ အသိအမႀတ္ဴပႂမခံရပၝ။ ကဵႃးေကဵာ္ဝငေ္ရာကသ္မူဵား၊ 

Burma | ဴမနမ္ာ 
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ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္မႀ တရားမဝင္ အမဵားအဴပား ဝငေ္ရာကလ္ာသူမဵားဟု ၄ငး္တုိႚ၏ႎုိငင္ံအတၾင္းတၾငပ္င္ စၾပ္စၾဲခံရဴပီး အမဵားအဴပားက ၄င္းတုိႚအား ဘဂႆ ၝလီမဵားဟု ရည္ညၿနး္ဳကပၝသည္။ 

ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ တစ္ဝန္း ဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးမႁဴပင္းထန္လၾနး္           ၄ငး္အရပ္တၾင္ေနထုိငသ္အူားလုံးအတၾက္ အေဴခအေနပုိဆုိးေစပၝသည္။   

၂၀၁၂ ခုႎႀစမ္ စ၍ ႎိင္ုငံ၏အဴခားအရပမ္ဵားတၾင္ ေပၝက္ကၾဲမႁမဵားဴဖစ္ေပၞခ့ဴဲပီး ၄င္းတုိႚတၾင္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ မိတၪီလာဴမိႂႚတၾင္ ဗဒုၭသံဃာအခဵိႂႚအပၝအဝင္ လက္နက္ကိင္ုလထူုဳကီးမႀ 

မၾတစ္လငအုိ္းအိမ္ ၁၅၀၀ ေကဵာ္ကုိ  မီးရႁိႛဖဵက္ဆီးဴခင္း သုိႚမဟုတ္ အစၤလမ္ဘာသာဝင္ေကဵာငး္သုံးေကဵာငး္ႎႀင့္ ဗလီေကဵာငး္ ဆယ့္ႎႀစ္ေကဵာငး္ေကဵာ္    ဖဵကဆီ္းဴခင္း၊ လေူထာင္ေပၝငး္မဵားစၾာ 

အုိးအိမစ္ၾန္ႚခၾာရဴခငး္၊ လတူစ္ရာေကဵာ္သတ္ဴ ဖတ္ဴခငး္စသည့္ အဳကမ္းဖက္မႁ    လည္း ပၝဝင္ပၝသည္။ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ေနာကပုိ္ငး္ အကဵယ္ဴပန္ႚဆုံး၊ အဳကမ္းဖကမ္ႁအမဵားဆုံးႎႀင့္ 

လေူသဆုံးမႁအမဵားဆုံးဴဖစ္သည့္ အဴဖစ္အပကဵမ္ႀာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာကတုိ္ဘာလ ၉ ရကေ္နႚတၾင္ ရုိဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵားဟုယဆူရသည့္ ေသာငး္ကဵန္းသူအုပစ္ုဳ ကီးသည္ 

ရခုိင္ဴ ပည္နယေ္ဴမာက္ပုိငး္ ေမာင္ေတာဴမိႛႂနယ္ တစ္ဝုိက္ နယ္ဴခားေစာင့္ရဲႎႀင့္ အဴခားဥပေဒဳကီးဳကပ္ေရးစခန္းမဵားကို ပစ္မႀတထ္ားသည့္ တုိကခုိ္ကမ္ႁမဵား ဆကတုိ္က္ဴ ပလႂပ္ုခ့ဲဴပီး 

ရဲအရာရႀိကိးုဦး ေသဆုံးခ့ဲရပၝသည္။ တံႚုဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ဥပေဒဳကီးဳကပ္ေရးမႀ သိမး္ကဵံႂးသုတသ္ငရ္ႀင္းလင္းမႁ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ေဆာငရ္ၾက္ခ့ဲဴပီး 

လၾတ္လပ္ေသာမီဒီယာမဵား၏ ဝင္ေရာကမ္ႁကို ကန္ႚသတခ့ဲ္ပၝသည္။    

လႚူအခၾင့္အေရးဆုိငရ္ာ ကလုသမဂၢမဟာမင္းဳကီးရုံး (OHCHR) ၏ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ အစီရငခံ္စာအရ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္      ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ အေစာပုိငး္အဳကား ခန္ႛမႀနး္ေဴခ ရုိဟငဂ္ဵာ 

၆၆၀၀၀ သည္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိငုင္ံသုိႚ ထၾက္ေဴပးပုနး္ေရႀာငခ့ဲ္ပၝသည္။ ၄င္းအစီရငခံ္စာ ထတ္ုဴပန္ဴပီးေနာကပုိ္ငး္ လူဦးေရမႀာ ၇၀၀၀၀ ေကဵာ္ရႀိသၾားဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝသည္။ 

(ရခုိငတ္ိင္ုးရင္းသားအခဵိႂႚအပၝအဝင္ ေထာင္ေပၝငး္မဵားစၾာ             လည္း ဴပည္တၾငး္အုိးအိမ္ ဆုံးရံႁးခ့ဲရပၝသည္။) ဒကုၡခံရသရုိူဟငဂ္ဵာမဵားႎႀင့္ အစီရငခံ္စာအတၾက္ OHCHR မႀ 

ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခ့ဲသည့္ သကေ္သမဵားမႀ ဥပေဒမ့ဲ သတ္ဴဖတ္ဴခင္းမဵား၊ ေသနတ္ဴဖင့္ ပစ္သတ္ဴခင္း၊ ဒၝးဴဖင့္ထုိးဴခင္း၊ မီးရႁိႚဴခင္းႎႀင့္ ရုိကႎ္ႀက္ဴခငး္၊ ကေလးမဵားကို သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ တိတ္တဆိတ္ 

ဖမ္းဆီးဴခင္းမဵား၊ မုဒိန္းကဵင့္ဴခငး္ႎႀင့္ အဴခားေသာလိင္ပိင္ုးဆုိငရ္ာ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမး္ဴခင္းမဵား၊ လယုက္ဴခငး္ႎႀင့္ မီးရႁိႚဴခင္းအပၝအဝင္ ပုိငဆုိ္ငမ္ႁမဵား ဖဵကဆီ္းဴခင္းႎႀင့္ 

လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္မႁအေပ  ၞပုိမိကုန္ႚသတ္         အေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝသည္။ လသူားမဵိႂးႎၾယအ္ေပ  ၞဆန္ႚကဵင္သည့္ဴပစ္မႁမဵား ကဵႃးလၾန္ႎိငုခ့ဲ္သည္ဟု အစီရငခံ္စာမႀ 

ေကာကခ္ဵကခ္ဵခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္ လႚူအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေဳကာင္း အစီရင္ခံခဵကမ္ဵားကုိ စံစုမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢမႀ သုံးဦးပၝအဖၾဲႚတစ္ဖၾဲႚ 

ခနႚ္အပ္ခ့ဲပၝသည္။ ဴမန္မာႎိငုငံ္ရႀိ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ မတ္လ ဆုံးဴဖတ္ခဵက၏္ အစိတ္အပုိငး္တစ္ရပအ္ဴဖစ္ ကုလသမဂၢလူႚအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀ 

              သည့္အခၝ ဴမန္မာအစုိးရမႀ ထိလုုပင္န္း     ကို ဴငင္းပယ္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇၾနလ္တၾင္ ကလုသမဂၢအဖၾဲႚအား ဗီဇာထုတေ္ပးမည္မဟတ္ုေဳကာင္း 

ဴမန္မာအစုိးရမႀေဳကညာခ့ဲပၝသည္။    

ႎိငုငံ္တစ္ဝန္း ဗဒုၭဘာသာဝင္မဵားႎႀင့္ မၾတ္စလင္မဵားအဳကားတင္းမာမႁ အရႀိန္ဴ ပင္းဴပေနခဵိန္တၾင္ ရခုိင္ဴ ပည္နယ္     ညႀဥး္ပန္းႎိႀပ္စက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ 

အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ ဗဒုၭဘာသာဝင္မဵားမႀ ဖိအားေပးဴပီးေနာက္ ရနကု္န္ဴ မိႂႚ၊ သာေကတဴမိႂႚနယ  ေဒသခံ အရာရႀိမဵားမႀ အစၤလမ္ဘာသာ ေကဵာင္းႎႀစေ္ကဵာင္းကုိ ပိတခ့ဲ္ပၝသည္။ ၄င္းေနာက္ 

ႎႀစပ္တ္မဴပည့္မီအခဵိနတ္ၾင္ ရနက္န္ုဴမိႂႚ ရပက္ၾက္တစ္ခုတၾင္ ရုိဟင္ဂဵာ မၾတစ္လငမ္ဵား တရားမဝင္ ေနထုိင္ေနသည္ဟု စၾပစ္ၾဲဴ ပီး အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားမႀ ရဲမဵားအား 

စုံစမး္စစ္ေဆးေစပၝသည္။ ရဲမဵားမႀ ဝင္ေရာက္ တုိကခုိ္က္ဴ ပီးေနာက္ တရား ဝင္ေနထုိငသူ္မဵား မရႀိေသာအခၝ စံစုမ္းစစ္ေဆးမႁတၾင္ ၄င္းတုိႚသေဘာအရဝင္ေရာကပ္ၝဝင္ေသာ မဵိႂးခဵစဝ္ၝဒီ 

ဗဒုၭဘာသာဝင္ လူအပု္ဳ ကီးမႀာ ရနလ္ိလုာဴပီးေနာက္    ေပၞေပၝက္သည့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ဒၝဇင္ေပၝငး္မဵားစၾာႎႀင့္ မၾတစ္လင္မဵားအဳကား ရုပပ္ိင္ုးဆုိငရ္ာ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ 

လႎူႀစ္ဦးထိခုိက္ဒဏရ္ာရဴပီး ရဲမဵားမႀ ေသနတႎ္ႀစ္ခဵကပ္စ္ေဖာက္ သတိေပးခ့ဲရပၝသည္။ မၾတ္စလငမ္ဵားအေပၞအဳကမ္းဖကမ္ႁ လႁံႛေဆာ္သည့္အတၾက္ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ 

ဗဒုၭဘာသာဝငအ္ခဵိႂႚကို ရဲမႀထိနး္သိမး္ခ့ဲပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလတၾငလ္ည္း သာေကတဴမိႂႚနယ္တၾင္ ပိတ္ထားသည့္ အစၤလမ္ေကဵာငး္ တစ္ေကဵာငး္ဴပင္ပတၾင္ 

ဝတ္ဴပႂခၾင့္ရယရူနပ္ဵက္ကၾက္   လသုံူးဦးမႀ ရာမဒနဆု္ေတာငး္ပၾဲဴ ပလုႂပခ့ဲ္သည့္အတၾက္ ရဲမႀတရားစၾဲဆိခ့ဲုပၝသည္။ (ရိုဟင္ဂဵာ မၾတစ္လင္မဵားအေပ  ၞညႀဥး္ပနး္ႎႀိပစ္က္မႁမဵားအေဳကာင္း 

အခဵကအ္လက္မဵားထပ္မံရယရူန္ USCIRF ၏ အစီရင္ခံစာ (အခဵိန္ဆိင္ုးင့ံေနဴခငး္ - ဴမန္မာႎိငုငံ္ရႀိ  ရုိဟင္ဂဵာမၾတစ္လင္မဵားအေပ  ၞဆက္လက္ညႀဥး္ပန္းႎႀိပ္စက္ေနမႁ)  Suspended in 

Time: The Ongoing Persecution of Rohingya Muslims in Burma ကုိ ဖတ္ပၝ။) 

အစုိးရႎႀင့္လမူႁေရးေဆာင္ရၾကသ္မူဵားသည္ အဴခားေသာဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္ တုိငး္ရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပ  ၞခၾဲဴ ခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမး္ဖက္မႁမဵား ေပၞေပၝကေ္စပၝသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ USCIRF ႎႀင့္စာခဵႂပခ္ဵႂပဆ္ိခ့ဲုသည့္သုေတသီတစ္ဦး၏ အပယ္ခံ ခရစယ္ာန္ ဘာသာဝင္ ခဵငး္၊ နာဂႎႀင့္ ကခဵငလူ္မဵိႂးမဵားအေပ  ၞ

လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ေဖာ္ဴပထားသည့္ အစီရငခံ္စာတစ္ေစာငတ္ၾင္ ေဴမယာ ပုိငဆုိ္ငမ္ႁအေပ  ၞခၾဲဴ ခားသည့္ကန္ႚသတ္ခဵကမ္ဵား၊ ခရစ္ယာနမ္ဵားအေပ  ၞ

ဴခိမ္းေဴခာကမ္ႁမဵားႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊ ခရစယ္ာနသ္ခႆဵႂိငး္မဵားကို အဓမၳ ေရၿႚေဴပာင္းေစဴခင္းႎႀင့္ ဖဵကဆီ္းဴခင္း၊ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵားတၾင္ အဳကမ္းဖက္တုိကခုိ္ကမ္ႁမဵားႎႀင့္ ဗဒုၭဘာသာသုိႚ 

အတင္းအဳကပ္ ကးူေဴပာငး္ေစဴခင္းမဵား ဆက္လက္ဴ ပလုႂပေ္နေဳကာင္း အေထာက္အထားဴဖင့္ မႀတ္တမ္းတင္ထားပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ အမဵိႂးသားတစ္ဦးမႀ 

ခဵငး္ ႎႀစ္ဴ ခင္းခရစ္ယာနအ္ဖၾဲႚခဵႂပမ္ႀ ခရစ္ယာနသ္ာသနာဴပႂတစ္ဦး၏ အိမအ္တၾငး္ ေဖာကထ္ၾငး္ဝင္ေရာကက္ာ ကိုယထိ္လက္ေရာက္ တုိကခုိ္ကခ့ဲ္ဴပီး ပိင္ုဆိငုမ္ႁမဵားကို ဖဵက္ဆီးခ့ဲေဳကာင္း 

၄င္းအစီရငခံ္စာတၾင္ ကိးုကားထားပၝသည္။ ၄င္းအဴဖစ္အပဵက္မႀာ ၉၆၉ အမဵိႂးသားေရးလႁပရ္ႀားမႁမႀ အစၾနး္ေရာက္ သံဃာမဵားမႀ သာသနာဴပတႂစ္ဦးအား မေကၾးတုိငး္ေဒသဳကီး ေပၝက္ဴ မိႛႂနယ္ရႀိ  

ရၾာတစရ္ၾာမႀ ေမာင္းႎႀငထု္တရ္န္ဳကိႂးပမ္းဴပီးေနာက္ ေပၞေပၝက္ခ့ဲဴခငး္ ဴဖစ္ပၝသည္။   

ဴမန္မာႎိင္ုငံ၏ ကာလရႀည္ဳကာသည့္တိင္ုးရငး္သားလက္နကကို္ငပ္ဋိပကၡမဵားမႀာ ဘာသာေရးသေဘာ မသက္ေရာကေ္သာ္လည္း တိငုး္ရင္းသား ေဒသအမဵားအဴပားတၾင္ 

ခရစယ္ာန္ဘာသာဝင္မဵားႎႀင့္ အဴခားဘာသာဝင္ အသုိငး္အဝုိငး္မဵားေပ  ၞဴမန္မာ့တပမ္ေတာ္မႀ ဘရုားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ အိမ္မဵားကုိ သိမး္ပုိက္ဴ ခင္း၊ အရပ္သားမဵား၏ အစားအစာ၊ အုိးအိမ၊္ 

ကဵနး္မာေရးေစာင့္ေရႀာကမ္ႁႎႀင့္ အဴခားေသာအေဴခခံလိုအပ္ခဵကမ္ဵား ရယမူႁကို ပိတ္ပင္ထားဴခင္းတုိႚ အပၝအဝင္ ဳကီးမားသည့္ ထိခုိကမ္ႁမဵားရႀိခ့ဲပၝသည္။ 

ကရင္ႎႀစ္ဴ ခင္းခရစယ္ာန္အသင္းခဵႂပ္ႎႀင့္ အဴခားေသာဘာသာေရးအဖၾဲႚမဵားသည္ အုိးအိမစ္ၾနႚ္ခၾာခ့ဲရ သူမဵားကုိ ဆက္လက္ကညီူေနပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ မုိငး္ကုိးရႀိ 

စိနဖ္ရန္စစၤေဇးဗီးယား ကက္သလစ္ဘရုားေကဵာငး္ကို ေလေဳကာင္းမႀ တိက္ုခုိက္ ဴပီးေနာက္တၾင္ ကခဵငႎ္ႀစ္ဴခငး္ခရစ္ယာနေ္ခၝငး္ေဆာင္ႎႀစဦ္း ဒၾနး္ေဒၞေနာင္လတ္ႎႀင့္ လနေ္ဂဵာဂန္စိငုး္တုိႚ 

ေဒသခံသတင္းစာသမားမဵားကို အကူအညီေပးဴ ပီးေနာက္ ရႀမး္ဴပည္ေဴမာက္ပိင္ုးတၾင္ ေပဵာကသ္ၾားဳကပၝသည္။ အပတ္ေပၝငး္မဵားစၾာ ဳကာဴပီးေနာက္ ၄င္းအမဵိႂးသားႎႀစ္ဦးကို 

ထိနး္သိမး္ထားေဳကာင္း တပ္မေတာ္မႀ အတည္ဴပႂေဴပာဳကားခ့ဴဲပီး ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ၄ငး္တုိႚအား ကခဵင္လၾတ္ေဴမာကေ္ရးတပ္မေတာ္ကုိ ပ့ံပိးုသူမဵားဟု ရဲမဵားမႀ စၾပ္စၾဲဴ ပီး 

မတရားသင္းအက္ဥပေဒအရ တရားစၾဲဆုိခ့ဲပၝသည္။ (ခရစယ္ာန္မဵားအေပ  ၞညႀဥး္ပနး္ႎႀိပစ္က္မႁမဵားအေဳကာင္း အခဵကအ္လက္မဵား ထပ္မံရယူရန္ USCIRF ၏အစီရင္ခံစာ 

(ဖံးုကၾယ္ထားသည့္အတိဒကုၡ - ဴမနမ္ာႎုိငငံ္ရႀိ  ခရစယ္ာန္လနူည္းစုမဵား) Hidden Plight: Christian Minorities in Burma ကို ဖတ္ပၝ။) 

ဴပည္ေထာငစု္စည္းလုံးညီညၾတ္ေရးႎႀင့္ ဳကံႛခုိငဖ္ၾံႛဴဖိႂးေရးပၝတီလက္ေအာက္ ယခင္အစုိးရသည္ အမဵိႂးဘာသာသာသနာဥပေဒ ေလးရပ္ကုိ ကဵင့္သံးုခ့ဲပၝသည္။ ဘာသာကူးေဴပာင္းမႁ၊ 

အိမေ္ထာင္ဴ ပမႂႁႎႀင့္ ေမၾးဖၾားမႁအေပၞခဵမႀတ္ထားေသာ ၄င္းဥပေဒတစ္ရပစီ္သည္ အထူးသဴဖင့္ မၾတစ္လငမ္ဵား ဴဖစ္သည့္ ဗဒုၭဘာသာဝင္မဟုတသူ္မဵားအေပ  ၞခၾဲဴ ခားဆက္ဆံဴပီး 

အမဵိႂးသမီးမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားကို ေလဵာ့နည္းေစပၝသည္။ ၄င္းဥပေဒမဵားကို ဴမန္မာႎိငုငံ္တၾင္း အရပ္ဖက္လမူႁအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ 

ႎိငုငံ္တကာအသုိငး္အဝုိငး္တုိႚမႀ ဴပစ္တင္ရႁတခ္ဵဳကပၝသည္။   

 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Suspended%20in%20Time.%20The%20Ongoing%20Persecution%20of%20Rohingya%20Muslims%20in%20Burma.pdf
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Suspended%20in%20Time.%20The%20Ongoing%20Persecution%20of%20Rohingya%20Muslims%20in%20Burma.pdf

