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အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ “ၿငိမ၀္ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ 
အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဘာသာ သာသနာေရးတြင္ 
လြတ္လပ္စြာယူဆႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတို႔ကို 
အညီအမွ်ရရွိေစရမည္” ဟုအာမခံထားသည္။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ေစာ္ကားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိပါးေစာ္ကားေသာ ေျပာဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ 
အျပဳအမူမ်ားကုိ ဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခြင့္တို႔ကုိ 
ကန္႔သတ္ရန္ အာဏာပုိင္တို႔က အဆုိပါဥပေဒမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ နက္႐ိႈင္းစြာ အေျခတည္ေနေသာ 
မလုိမုန္းထား ဘက္လုိက္မႈမ်ားက ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင္ ့ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
လႈပ႐ွ္ားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာတရားႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိေသာေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ 
ဘာသာတရားတစ္ခုတည္း အေပၚသာ အေျခခံလ်က္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးအစား ခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္မွာ 
ခက္ခသဲည္။ အားလုံးနီးပါး မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားလူနည္းစု အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသား 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားမႈႏွင္ ့ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင႐္ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္အစုိးရက “လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ” ဟု 
သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈ၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈ၊ ညႇင္းပင္းႏိွပ္စက္မႈ၊ ႐ုိက္ႏွက္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ 
လူအမ်ားအျပားကုိ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစမႈႏွင့္ တုိက္တာအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားတြင္ ပ်ံႏွံ႔လာခ့ဲပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၆၈၈,၀၀၀ ခန္႔မွာ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံသုိ႔ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္သြားၾကၿပီး အေရအတြက္ တိတိက်က်မသိသည့္ လူဦးေရမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးခ့ဲရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရပါသည္။ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ အာရဗီ 
စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ပါသည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက 
ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူမ်ားမဟုတ္သည့္ 
လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ တရားနည္းလမ္းမက်ဘဲ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ 
ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင္ ့ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ားဆုိင္ရာ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား မေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြျဲခားဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ကုိ 
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ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ဘာသာေရးအရ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဦးတည္ႏုိင္ေသာ ေကာလဟလ 
သတင္းမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မမွန္ကန္ဟု ေျဖ႐ွင္းျခင္းတုိ႔ကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း 
အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အန္ဂ်ီအုိ) မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
သိရသည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ပထမဆုံး ျမန္မာႏိုင္င ံ
ခရီးစဥ္ကုိ ကမကထျပဳ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၅၀,၀၀၀ 
ခန္႔ တက္ေရာက္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ (Mass) တစ္ရပ္ကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ 

အစုိးရကျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ထားေသာ္လည္း အ႐ွင္ဦး၀ီရသူအပါအ၀င္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ 
ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔ (မဘသ) ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင္ ့ အဖြဲ႔၀င္အခ်ဳိ႕က မြတ္စလင္မ်ားကုိ ရႈတ္ခ်ဆန္႔က်င္သည့္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (မဟန) 
က မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မဘသ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ လႈပ႐ွ္ားေဆာင္႐ြက္ခြင့္မ႐ွိေၾကာင္း တရား၀င္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး မဘသ မႏၲေလးေက်ာင္းခြဲ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူကို အမုန္းစကားမ်ားျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔မႈအတြက္ 
တားျမစ္ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါမဘသအဖြဲ႔သည္ ဆက္လက္လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း မဟန အဖြဲ႔၏ 
တရား၀င္ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဘသအဖြဲ႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွာ 
ေလ်ာ့က်လာခ့ဲေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။ မဘသေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ တရားေဟာရာတြင္ 
ထည့္သြင္း ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မြတ္စလင္ 
ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး မဘသ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဖြဲ႔ကုိ ဗုဒၶဓမၼ 
ပရဟိတ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ေမလတြင္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ုိက္တြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႔က ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားကာ အဆုိပါ 
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားက မြတ္စလင ္ လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕႐ွိ ဗလီတစ္ခုအေပၚ 
ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ရမဲ်ားက ေရာ္ဘာက်ည္ဆံမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ေဖာက္ကာ လူစုခြဲခဲ့ရသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ ထင္ရွားေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက လူထုပရိသတ္မ်ားစြာ တက္ေရာက္သည့္ တရားပြ၌ဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ 
တရားေဟာေျပာရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ ေသးငယ္သည့္ အကုသိုလ္ 
လုပ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ဘာသာတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ပုိမိုတုိးျမႇင့္စီစဥ္က်င္းပခ့ဲၾကၿပီး 
အမုန္းစကားမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ျပန္လည္တုံ႔ျပန ္ ေဆာင္႐ြက္ သည့္စနစ္တစ္ရပ္ကုိ 
ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးအပါအ၀င္ အေမရိကန္အစုိးရအဖြဲ႔ ထိပ္တန္းအရာ႐ွိမ်ားက 
ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သည္းခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ ဘာသာေရး 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပံု၊ မြတ္စလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏အေျခအေနႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ 
တင္းမာမႈမ်ား ပုိမိုျမင့္တက္လာျခင္းတို႔အေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာင္း တစ္သမတ္တည္းေျပာၾကားလာခ့ဲၾကသည္။ 
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနကုိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ 
လူမ်ဳိးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရက 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ တုိင္းမွဴးတစ္ဦးအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သံ႐ုံး 
အေနျဖင့္လည္း ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ မတရားဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ပုံမွနမီ္းေမာင္းထိုးျပခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မတူကြျဲပာမႈးႏွင္ ့ သည္းခံမႈတို႔၏ 
တန္းဖုိးမ်ားကို အေလးထားရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၊ လူမဆန္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ၊ ကာလ႐ွည္ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း ေခၚေဆာင္မႈ 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆုိမႈမ႐ွိဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လူသားမ်ား၏ဘ၀၊ လြတ္လပ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဳးလြန္မႈမ်ား အပါအ၀င္ 
အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ 
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အက္ဥပေဒ (၁၉၉၈) အိုင္အာအက္ဖ္ေအ အရ 
“အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ႏုိင္င ံ (စီပီစီ) ” အျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ 
ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာႏုိင္ငံ (စီပီစီ) အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး 
အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၂ (ဂ) (၅) ႏွင့္အည ီ၂၂ စီအက္ဖ္အာ ၁၂၆.၁ (က) တြင္ 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ လက္နက္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ထား႐ွိရန္ဟူသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈကုိ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

အခန္း ၁ - ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာမႈ 

စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၅၅.၁ သန္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ခန္႔မွန္းခ်က္) ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ 
အစုိးရက ခန္႔မွန္းသည္။ ေနာက္ဆံုးရ႐ွိသည့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေထရ၀ါဒ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ 
ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္၊ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ႏွင္ ့ အဂၤလီကန္ႏွင္ ့ အျခားပ႐ုိတက္စတင့္ဂိုဏ္းခြမဲ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။ 
မြတ္စလင္မ်ား (အမ်ားစုမွာ ဆြန္နီမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္) မွာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစသ္ည္။ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အစုိးရက 
ဆြန္နီမြတ္စလင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရသည္ ၁.၁ သန္းခန္႔႐ိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢ 
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆုိပါလူဦးေရတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း႐ွိ ႏုိင္ငံမဲ့သူ ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည္။ 
ဒီဇင္ဘာလအထိ  ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၃၀၀,၀၀၀ မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္႐ွိေၾကာင္း 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႐ုိးရာနတ္ 
ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္သူမ်ားလည္း အနည္းငယ္႐ွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္အနည္းငယ္႐ိွသည္။ 

တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင္ ့ ဘာသာေရးတို႔အၾကား ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ ႀကီးမားေသာ 
ဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ရပ္႐ွိပါသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႐ွမ္း၊ ရခိုင္၊ 
မြန္၊ ႏွင္ ့အျခားတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုအၾကားတြင္ လႊမ္းမိုးသည့္ ဘာသာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
သည္ ကခ်င္၊ ခ်င္း ႏွင္ ့ နာဂတုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ လႊမ္းမုိးသည့္ဘာသာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင္ ့
ကရင္နီအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ကုိလည္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္ ့ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ၾကသည္။ 
ေတာင္အာ႐ွမ်ဳိးႏြယ္မ ွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားသည္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတာင္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမ ူ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ဟိႏၵဴ သုိ႔မဟုတ္ 
မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔႐ိွ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ အိႏိၵယ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ႏွင္ ့
ကမန္ႏွင္ ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းအခ်ဳိ႕က ကုိးကြယ္ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး လူနည္းစုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
တ႐ုတ္႐ုိးရာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ၾကၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိ႔ကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ 
နည္းပါးသည္။ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား႐ွိ ေသးငယ္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ားက ႐ုိးရာနတ္ကုိ ကိုးကြယ္ 
ယုံၾကည္ၾကသည္။  

အခန္း ၂ - ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ေလးစားလုိက္နာမႈ အေနအထား 

ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ 

ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိင္ 
ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အညီအမွ်ရ႐ွိေစရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ၿငိမ၀္ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္ 
က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ 
အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ပါက အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သုံးခြင့္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ 
ေအးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပါက ႏုိင္ငံသား 
တုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ကုိးကြယ္ယုံၾကည့္သည့္ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္သက္၀င္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

ဘာသာတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုခုကုိ ေစာ္ကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထိပါးေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒါသအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ 
ရည္႐ြယ္လ်က္ တမင္ႀကံစည္သည့္ ေျပာဆုိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

တားျမစ္ထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဘာသာတစ္ခုခုကုိ ေစာ္ကားရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင္ ့
ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာ သုိ႔မဟုတ္ သခ ႋ်ဳင္းေျမေနရာမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ညစ္ႏြမ္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဆုိပါေနရာမ်ားသုိ႔ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း တားျမစ္ထားသည္။ 

ေလာကီေရးရာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
တရား၀င္ တည္ေထာင္မႈျဖစ္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ 
အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရ႐ွိရန္ႏွင္ ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္တည္ေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္။  

သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား (ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ားကဲ့သုိ႔) 
ကုိ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မေဲပးပုိင္ခြင့္တို႔ကုိ တားျမစ္ထားသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး (သံဃာ) တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားကို 
စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအရ အစုိးရက ကန္႔သတ္ထားသည္။ “ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဘာသာေရးကုိ အလြသဲံုးစားျပဳလုပ္မႈ” ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။  

ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာမ႐ွိေသာ္လည္း 
“ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆုံး ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူး 
၀ိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ “ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ 
သာသနာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတို႔ကုိ ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ 
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႐ွိေနၾကေသာ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားဟူ၍လည္း” ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။  

အစုိးရက ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ ့သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း ကုိးခုမွအပ က်န္သံဃာ့ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ခ်က္ခ်င္းလူ၀တ္လဲကာ 
ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ က်ခံရႏိုင္ပါသည္။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မိမိတို႔သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃ 
မဟာနာယက အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပရသည္။ 

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနက အစုိးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ 

“အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန”္ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒ 
ေလးခုမွာ ဆက္လက္အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ မွတ္ပံုတင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္ ခင္ပြန္းမ်ား 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားကာ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန ္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒက ေလွ်ာက္ထား 
တင္ျပျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းကုိ ထိန္းကြပ္သည္။ 
လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဥပေဒက ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားအား 
သုံးႏွစ္သားဆက္ျခားသည့္ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္အပါအ၀င္ လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း 
ထိန္းညိႇျခင္း အစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အထူးေဒသမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာဇသတ္ႀကီးအရ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ တစ္ဦးထက္ပို၍ယူျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(International Covenant on Civil and Political Rights) ၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ 

အစုိးရ၏ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ - အားလုံးနီးပါး မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစု 
မ်ားအေပၚ ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ ညႇင္းပင္းႏိွပ္စက္မႈ၊ ႐ုိက္ႏွက္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းမႈ၊ လူအမ်ားအျပားကုိ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစမႈ၊ တုိက္တာအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး 
ထုံးစံအေလ့အထႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင ္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြဲျခား 
ဖိႏွိပ္မႈ၊ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေပးအပ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္တုိ႔အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားအပါအ၀င္ ႀကီးမားစြာ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာတရားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈတုိ႔မွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိေသာေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ဘာသာတရား 
တစ္ခုတည္းအေပၚသာ အေျခ ခံလ်က္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးအစားခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္မွာ ခက္ခပဲါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ 
အျခားေနရာမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ ႏွင့္ 
မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရး 
ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈတုိ႔ကို မေတာ္မတရား ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး 
အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင္ ့ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ခြင့္၊ ျပန္လည္မြမ္းမံခြင့္တုိ႔ ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။ 

အာဆာအဖြဲ႔က အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လအေစာပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ ေစလႊတ္ျဖန္႔က်က္ခဲ့ရေၾကာင္း အစုိးရအဆိုအရသိရသည္။ အန္ဂ်ီအိုႏွင့္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အာဆာအဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ႐ွာေဖြရာတြင္ မြတ္စလင္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္ၾကသည္ ့ လူေပါင္းမ်ားစြာကုိ မသကၤာဖြယ္ေပ်ာက္ဆံုးေစမႈႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ နယ္ျခားတပ္စခန္းႏွင့္ 
တပ္စခန္း ၃၀ ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ၿပီး တပ္သား ၁၂ ဦး ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ အာဆာ၏ 
၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ျပန္လည္ ထုိးစစ္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း 
အစုိးရအဆိုအရသိရသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ႐ြာသားအခ်ဳိ႕မွာ အာဆာအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လံုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ 
တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားကဆိုသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ 
ေနာင္တြင္ အာဆာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ႐ွာေဖြျခင္းဟု ေခၚသည္ ့ “နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး” 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္လမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ 
႐ုိက္ႏွက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းကင္းအဖြဲ႔က ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၅၄ ႐ြာကုိ မီး႐ိႈ႕ 
ျခင္း အပါအ၀င္ အျခားရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ 
အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏သြားလာပုံ၊ အာဆာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားမတုိင္မီ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးမႈႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ျမင့္မားမႈႏွင့္ ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္ တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးက အသုံးျပဳသည့္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တူညီမႈဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကုိေထာက္႐ႈလ်က္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ 
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင္ ့ ကုလသမဂၢ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ၊ ရခုိင္ႏွင္ ့
အျခားအရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနသည့္အခ်က္ကုိ 
ေထာက္ဆလ်က္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တန္ျပန္ထုိးစစ္ဆင္မႈမွာ ရ႐ွိလာသည့္အခြင့္အေရးကုိ 
အသုံးခ်ေဆာင္႐ြက္ပံုေပၚၿပီး မသင့္ေလ်ာ္ဟန္ ႐ွိေသာ္လည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အျခား 
အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင္ ့ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကပါသည္။ 

အစုိးရက ၎၏ “နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” မွာ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံး 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းကင္းအဖြဲ႔မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၅ 
ရက္ ေနာက္ပိုင္းရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေက်း႐ြာမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံ ုသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္႐ွိပါသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ 
မ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္အတြင္း “အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား” ၄၀၀ ဦး၊ အရပ္သားျပည္သူ ၃၀ 
ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာ ၅၉ ႐ြာ႐ွိ အိမ ္၆၈၄၂ လုံးခန္႔ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္္ခဲ့ 
ပါသည္။ ႏွစ္ကုနပို္င္းအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုလသမဂၢ၊ အန္ဂ်ိအိုႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသြားလာခြင့္ကုိ အစုိးရက 
ကန္႔သတ္ထားခ့ဲသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ အရပ္သားျပည္သူ ၆၈၈,၀၀၀ ဦးခန္႔သည ္ရခုိင္ျပည္နယ္မွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲရၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံတြင္ ခုိလံႈေနၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ အေရအတြက္ တိတိက်က်မသိသည့္ လူဦးေရမ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးခ့ဲရေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ခိုလံႈၾကသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား၏ ၅၀၀ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ဦးခန္႔မွာ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အစုိးရက 
ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ ကင္းအဖြဲ႔မ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာအရပ္သားျပည္သူ 
အေျမာက္အျမားကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း၊ အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ 
မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္အေရအတြက္ကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ေနရာေပါင္းမ်ား 
စြာတြင္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲ 
ၾကသည္။ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားမွာ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမခံရသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားက ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ ႐ုပ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ခ႐ုိင္ သံုးခုအတြင္းမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တြင္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ကေလး 
သူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ား သို႔မဟုတ္ အုိမင္းအစြမ္းမ်ားမွာ အိမ္မ်ားထဲတြင္ အ႐ွင္လတ္လတ္ 
မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာေပမ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNOHCHR) က ၾသဂုတ္လ ၂၅ အာဆာတုိက္ခုိက္မႈမ်ား မစတင္မ ီ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က 
ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားက ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဗလီသုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ကိုရန္က်မ္းစာကုိ 
မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေျပးကာ ေကာ့ဘဇားတြင္ ခိုလံႈေနသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ေျဖၾကားထားေသာ အင္တာဗ်ဴးပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္ တူညီေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိသာ က်င့္သုံးသြားေၾကာင္း 
အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင္ ့ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 
အေပၚအေျခခံလ်က္ သတင္းထုတ္ျပန္ၾကပါသည္။ နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ဲႏွင့္ ေကာ့ဘဇား႐ွိ အျခားအဖြဲ႔မ်ားက ရ႐ွိလာသည့္ မ်က္ျမင ္သက္ေသမ်ား၏ အေထာက္ 
အထားမ်ားအရ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာသည့္ ႐ြာသားမ်ားက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ 
တုိက္ခိုက္မႈတြင္ လက္နက္ငယ္မ်ား၊  ေမာတာမ်ားႏွင္ ့ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳခ့ဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားကုိ 
မီးေလာင္ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ဆြသဲြင္းခဲ့ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယူနီေဖာင္း 
၀တ္ဆင္ထားသည့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အုပ္စုလုိက္အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားကုိ 
ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထိခိုက္နစ္နာသူ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ အျပည့္အ၀မမွန္ကန္ဘဲ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အတင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေစမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ 
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အန္ဂ်ီအိုမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္၀န္း႐ွိ တူလာ တုိလီ 
(မင္းႀကီး)၊ အင္းဒင္ႏွင္ ့ အျခား႐ုိဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းလူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ 
အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ သတင္း 
မီဒီယာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Fortify Rights ႏွင္ ့ the 
Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide တို႔၏အစီရင္ခံစာအရ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခၽြတ္ျပင္ ေက်း႐ြာ၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားက အိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ရန္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကကာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ အရပ္သားမ်ား 
ကလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဓားမ်ား၊ ဓား႐ွည္မ်ားျဖင့္ ထုိးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္႐ြာသားအခ်ဳိ႕ကုိ ၎တုိ႔မွာ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ေနရာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္ဟု ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပခ့ဲေၾကာင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင္ ့ မီဒီယာမ်ား၏ 
သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင္ ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ မတရား 
ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ ဘာသာေရး 
ယုံၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရႈတ္ခ်ေဝဖန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္းလုံး႐ွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ မတရား 
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္လ်က္ ဘာသာေရးအရသည္းမခံမႈ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစိုးရိမ္မိေၾကာင္း 
ကုလသမဂၢမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့ ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ တပ္မေတာ္က 
မည္သည့္ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရခုိင္အသုိင္းအ၀ုိင္းထက္ ပုိမုိဦးေရမ်ားျပားကာ အင္အား 
ေကာင္းလာၿပီး ေနာင္တြင္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမကုိ သိမ္းပုိက္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
မင္းေအာင္လိႈင္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ဘာသာေရးကုိ 
လက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်ခဲျ့ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ “ဘဂၤါလီျပႆနာ” မွာ လက္႐ွိအစိုးရက ယခင္အစုိးရထံမွ 
လက္လႊဲရယူကာ ေျဖ႐ွင္းရသည့္ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားစြာ 
က်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆန္လ်က္ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္လုံၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး 
ဘုန္းတင့္က “အဲဒီလုိစြပ္စြဲေနတ့ဲ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ၾကည့္ၾကစမ္းပါ - ဘယ္သူက သူတုိ႔ကုိ 
အဓမၼျပဳက်င့္ခ်င္မွာလဲ” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
တုိင္းမွဴးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စုိးကုိ အေၾကာင္းရင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမ႐ွိဘဲ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ 
တပ္မေတာ္က အစားထုိးခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ 

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း ကိုလသမဂၢ၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့
ဘဂၤလားေဒ့႐္ွနယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာလတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား 
ျပန္လည္၀င္ ေရာက္မႈကုိ တားဆီးရန္အတြက္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မိုင္းေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က 
ဆိုၾကသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ အနည္းဆုံး ကိုးဦးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ 
ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးစဥ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကြမဲႈမွရ႐ွိသည့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ၾကေၾကာင္း 
အခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ အေျခအေနသည္ 
“လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရးႏွင္ ့ အလားသ႑ာန္တူပံုရ” ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက “အိမ္မ်ားအတြင္း လူမ်ားကုိ တမင္မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
လူႀကီးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျပးသည့္အရပ္သားမ်ားကုိ ပစ္သတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမငယ္ 
ေလးမ်ားကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း” ႏွင့္ “လူမ်ဳိးတုံး 
သတ္ျဖတ္မႈဟု ယူဆရႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဆုိး႐ြားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ လုပ္ရပ္ 
မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း” မဟာမင္းႀကီးက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

စက္တင္ဘာလ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ 
တစ္ဦးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ၿပီး လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အင္အားသုံး 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရား၀င္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့ၾကသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟိႏၵဴအနည္းငယ္က ၎တုိ႔၏ 
မြတ္စလင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔၏အသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင္ ့ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိ 
မ်က္ျမင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲၾကေၾကာင္း သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရပါသည္။ 

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အေစာပိုင္း မေတာ္မတရားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တရားစြဆိုဲျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံေစျခင္းတို႔ မရိွခဲ့ေခ်။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ဆူပူလႈပ္႐ွားမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ 
ရက္တြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားထြက္ေပါက္လာၿပီးေနာက္ 
တပ္မေတာ္က လုံၿခံဳေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ၿပီးဆုံးေၾကာင္း တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး “အၾကမ္းဖက္ 
သမား” ၇၆ ဦး အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၀၆ ဦး ေသဆုံးခ့ဲကာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက လူေပါင္း ၆၀၀ ဦးေက်ာ္ကုိ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သတင္းျပန္ခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ေ႐ြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ထားေသာ ဒုတိယသမၼတျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရဦးေဆာင္ေသာ ေမာင္ေတာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မ႐ွင္က အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ “တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန ္
သက္ေသလုံေလာက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း”၊ ႏုိင္ငံျခားမွေထာက္ပံ့ေငြရ႐ွိထားသည့္ “အစြန္းေရာက္မ်ား” ေၾကာင့္ ဆူပ ူ
အုံၾကြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 
တြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္င႐ွိံ UNOHCHR အဖြ႕ဲက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားမတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ စြပ္စြဲမႈမ်ားေပါင္းစြာအေၾကာင္း အေသးစိတ္ျပန္ေျပာ 
ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ေမာင္ေတာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္း၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးမႈအသီးသီးအရ ရ႐ွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ၎၏ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

သည္။ အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မ႐ွင္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ 
ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယေ္ျမာက္ပုိင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား၌ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစ္မ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္၌ မတရားဖိႏွိပ္ခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားထားေသာ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား 
ေျပာၾကားေနခ်ိန္တြင္ ၾကားျဖတ္ကာ ၎တုိ႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး 
အျခားအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ ေကာ္မ႐ွင္က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းတြင္ 
ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားက ေထာက္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ 
စက္တင္ဘာလ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင၏္ ေကာ္မ႐ွင္၀င္တစ္ဦးသည္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ 
ရာ၌ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မေတာ္မေလ်ာ္အင္အားသုံး၍ ေျဖ႐ွင္းခ့ဲျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲၿ့ပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မ႐ွင္က 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံ 
စာတြင္ “ႏွစ္ေပါင္းၾကာ႐ွည္စြာ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံခံခဲ့ရျခင္းတို႔က မြတ္စလင္လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းကုိ လြယ္ကူစြာျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေကာ္မ႐ွင္၏အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အ႐ိွန္အဟုန္ျမႇင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေျဖေလ်ာ့ရန္၊ ေဒသတြင္း 
အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူနည္းစုမ်ားကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ခြင့္ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင႐္ြက္ရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ေနရသူမ်ားေနထိုင္သည့္ စခန္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ လုံၿခံဳစြာ၊ ၎တို႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္ႏိင္ုေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးတုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။ အစုိးရက အဆုိပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကတိက၀တ္ျပဳခ့ဲေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္ေရာက္သည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို 
မေဆာင္႐ြက္ေသးပါ။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏ 
ဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ သူ၏တူ ဦးလမ္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆုိင္းတုိ႔ကို 
႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မံုးကုိးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္က အဆုိပါ ဘာသာေရး 
ဆရာႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္က 
ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေနၾကေသာ မုံးကုိးၿမိဳ႕႐ွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခ့ဲၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 
တပ္မေတာ္က အဆုိပါဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးအေပၚ ေကအိုင္ေအကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္ လုိင္စင္မ့ဲ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကုိ လက္၀ယ္ထားမႈျဖင့္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒအရ 
တရားစြဲဆုိခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါဘာသာေရးဆရာမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က 
အရပ္သားမ်ားကုိ ဗံုးခြတုိဲက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ဗီြအုိေအသတင္းဌာန သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ 
တပ္မေတာ္က မတ္လတြင္ အသေရဖ်က္မႈျဖင္ ့ ထပ္မံတရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ 
တရား႐ုံးက အဆိုပါဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးကုိ ျပစ္မႈထင္႐ွားေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ကုိ 
အသေရဖ်က္မႈ၊ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒႏွင့္ ပုိ႔ကုန၊္ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ႏွင့္ သုံးလ ခ်မွတ္ခဲ ့ ၿပီး ဦးဂမ္ဆုိင္းကုိ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ 
အက္ဥပေဒႏွင့္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အတြက္ ေထာင္ဒဏ ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ သုံးလ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဘာသာေရး ဆရာႏွစ္ဦးမွာ ၁၀ လၾကာ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလမွ 
ႏုတ္ပယ္ခဲသ့ည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္႐ြက္စဥ ္ အာဏာပုိင္မ်ားက မတရား 
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ႏွစ္တြင္လည္း အဆုိပါတုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္း ယူဆရသူမ်ားအေပၚ မတရားႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ 
ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း 
ရတဲပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပဖ္ြဲ႔မ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားထဲမွ 
အခ်ဳိ႕မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေထာင္ထဲေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ ပူးတြတဲရားၿပိဳင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ 
တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ 

ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အစုိးရက ဘာသာ 
ေပါင္းစံု လႈပ႐ွ္ားသူ မြတ္စလငမ္်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား ၂၅၉ 
ဦးကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရ႐ွိသူမ်ားထဲတြင္ ေနာက္ပိငု္း၌ 
႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီျဖစ္သည့္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ မြတ္စလင္ 
ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔မွ အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦးအနက္ ခုနစ္ဦးလည္းပါ၀င္သည္။ အဆုိပါ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 
အျခားစြဲခ်က္မ်ားအနက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားစြာ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
မႈ႐ွိေသာ အန္ဂ်ီအိုအပါအ၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရမည့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားစြာ က်န္႐ွိေနေၾကာင္း၊ ေဒသႏၲရ 
အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါကိစၥမွာ 
မၿပီးျပတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ မွတ္ပုံမတင္ျခင္းက အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအလုိက္ျဖစ္ေစ၊ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ျဖစ္ေစ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေပၚ 
အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရႏွင္ ့ လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ 
ျပန္လည္စတင္လာခဲ့ကာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္လည္း 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔သစ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနသည့္အေလ်ာက္ ဆက္လက္ 
ျမင့္မားလာေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္သည္ ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၿပီး အျခားဘာသာ၀င္မ်ားလည္း 
ေနထုိင္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူ 
အရပ္သားဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး ႐ွိသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ်ား ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား၌ ဘုရား၀တ္ျပဳ 
ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ဟန္႔တားခ့ဲၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိလည္း လူျမင္ကြင္းတြင္ လူဦးေရ ငါးဦးထက္ပို၍ လူစုလူေ၀း 
မျပဳလုပ္ရန ္တားျမစ္ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္မ်ားေနထုိင္သည့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
ကန္သာေက်း႐ြာအုပ္စ႐ွို ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ပုဂၢလိကေနအိမ္တြင္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
ခရစၥမတ္ အႀကိဳဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိပါ စာထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက အဆုိပါဆုေတာင္းမႈသည္ ဘာသာေရး 
ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ဟု ေဒသႏၲရအစုိးရအရာ႐ွိမ်ားကုိ အႀကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။ 

ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ားျပင္ပတြင္ ဘာသာေရးပြေဲတာ္မ်ား က်င္းပျခင္း အပါအ၀င္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရက ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္႐ွိဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ယခင္စည္းမ်ဥ္းေဟာင္းအတုိင္း ဆက္လက္လုိက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဥပေဒျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပြေဲတာ္အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ 
အစုိးရအဖြဲ႔ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ရန္သာ လုိအပသ္ည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္႐ွိဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ပြဲေတာ္၊ အခမ္းအနားမက်င္းပမီ 
ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အျခားအာဏာပုိင္မ်ားခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ရယူျခင္းကုိ 
ပိုမိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ 
အခ်ဳိ႕ပြဲေတာ္၊ အခမ္းအနား မ်ားအတြက္ တင္းက်ပ္သည့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားကန္႔သတ္ထိန္း ခ်ဳပ္မႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ခြင့္ျပဳစာမ်ားကုိ ရ႐ွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ 
သိ႐ွိရသည္။ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ သမၼာက်မ္းစာ သင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အာရဗီ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေရး 
ေၾကးေရးအရ အစုိးရက ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယကအဖြ႔ဲ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ပရိယတိၱစာေပ သင္ၾကားေပးေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶတကၠသုိလ္တို႔ကုိလည္း 
ေငြေရးေၾကးေရးအရ ဆက္လက္ ပ့ံပိုးေပးခ့ဲသည္။ 

အျခားဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဗုဒၶဘာသာ၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼာ႐ုံအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေလ့မ႐ွိေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံေတာ္မဟာသံဃနာယကအဖြဲ႔ႏွင့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားကုိ 
ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 

ဘုရား႐ွိခိုးျခင္းမွာ ေက်ာင္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္ မပါမျဖစ္ပါ၀င္သည့္ က႑တစ္ရပ္ 
မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား႐ွိ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ဗုဒၶဘာသာဘုရား ႐ွိခိုးရန္ ဆက္လက္ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ႐ွိေနေသးေၾကာင္း၊ စာသင္ခန္းအမ်ားစုတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာဘုရားစင္ သုိ႔မဟုတ္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထား႐ွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။  

သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခြင့္မရႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ အထက္တန္းပညာေအာင္ျမင္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား၏ 
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေကာလိပ ္ သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ 
ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပင္ပသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား 
မကုိင္ေဆာင္ထားေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘြဲ႔ရယူခြင့္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ဆက္လက္တားျမစ္ထားခ့ဲသည္။ ၎မွာ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
ဘာသာေရးလူနည္းစုမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ဆုိး႐ြားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ 
အဆုိပါေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတန္းတက္ေရာက္ခြင့္၊ စာေမးပြေဲျဖဆိုခြင့္မ်ားကုိ ရ႐ွိၾကေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ႐ွိပါက၊ ဒီပလုိမာဘြဲ႔မ်ားကုိ ရယူခြင့္မ႐ွိပါ။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားကုိ “ႏုိင္ငံျခား” တုိင္းရင္းသားနည္းစုအျဖစ္ 
ျဖည့္သြင္းေစခ့ဲပါသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္ ့ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား 
အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး႐ွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးက ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံသစ္မ်ား 
တည္ ေဆာက္ခြင့္ႏွင္ ့ တည္႐ွိေနသည့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

မြမ္းမံခြင့္တို႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ႐ွိေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွး 
ၾကန္႔ၾကာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အျခားဘာသာ၀င္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ရ႐ွိရန္မွာ ပိုမုိခက္ခေဲၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား မ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္႐ြက္ရန ္လြန္စြာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔က လုိအပ္သည့္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားမရ႐ွိဘဲ ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစခ့ဲပါသည္။ 
ထုိအခ်က္ကပင္လ်င္ အဆုိပါအျခားဘာသာ၀င္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေပၚ ေနာင္တြင္ အစုိးရ၏ အေရးယူမႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၏ ဖိအားေပးျခင္းခံရျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရရိွေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္ထိုးရန္လုိအပ္သည္ဟုလည္း အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကသည္။  

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကုိထုတ္ေပးရန္ အဓိကတာ၀န္ယူထားေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပသည့္ ဘုရား၀တ္ျပဳရာ ေနရာအသစ္တြင္ ဘုရား၀တ္ျပဳ 
ဆုေတာင္းမႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ၀န္ခံကတိျပဳခိုင္းေစခဲ့သည္ဟု 
ခရစ္ယာန္မ်ားကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ “လူထုဆူပူမႈကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲေသာ တရားမ၀င္ 
ဗလီမ်ားႏွင္ ့ ဘုရား၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈမ်ား” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံသစ္မ်ားအတြက္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆုိင္းင့ံထားေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက 
ဇူလုိင္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းကိုလည္း ခရစ္ယာန္မ်ားကေျပာၾကသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဆုိပါခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ 
ေလွ်ာက္ထားေသာ ဟိႏၵဴဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းကလည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို 
ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ ဗလီ 
ရွစ္ခုသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ အဆုိပါဗလီမ်ားတြင္ သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ အဆုိပါဗလီမ်ားကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ကုိ 
တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ထားသည္။ အျခားဗလီ ငါးခုသုိ႔ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ျပဳထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင္ ့
မႏၲေလးၿမိဳ႕တုိ႔႐ွိ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ဳိ႕ တည္ေဆာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္မြမ္းမံရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပုိ႔သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမႈမ႐ွိျခင္းေၾကာင္ ့
အျခားဘုန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင ္
မ်ားထံသို႔ တင္ျပထားေသာ ေျမယာအေဆာက္အအုံမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း 
ဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ တရား၀င္ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း 
ေျပာၾကားၾကသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ လက္၀ါးကပ္ 
တုိင္မ်ားကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံခြင့္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္႐ွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံခြင့္ႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ခြင့္တုိ႔ကို ေပးအပ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

သိ႐ွိခဲ့ရပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔အမည္ေပါက္ ေျမယာ၀ယ္ယူခြင့္ဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ 
ဆက္လက္စိစစ္ရန္ အခ်ိန္ဆြထဲား ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။ 
အဆုိပါဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီက အစုိးရလက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ 
အေနအထားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ကုိယ္စား ေျမကြက္၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ အဆုိပါလိုအပ္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးခ့ဲရေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ား၏ အလြတ္ 
သေဘာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လမ္းမ်ား၏ေဘးတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမထင္မ႐ွားေနရာမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘုရား၀တ္ျပဳရာ အေဆာက္အအုံ 
ငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 

တရား၀င္အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ လြန္စြာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 
ေနရေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိထားၿပီးသား အေျခအေနမ်ားကုိပင ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မြတ္စလင္အဖဲြ႔ဲ 
အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိခဲ့ရသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦး 
အတြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ခြင့္ျပဳေပးေသာ္လည္း တည္႐ွိေနသည့္ဗလီမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြင့္ကုိ 
အာဏာပုိင္မ်ားထံမ ွ ရ႐ွိရန ္ လြန္စြာခက္ခေဲၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး႐ွိ 
မိတီၳလာၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္႐ွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္႐ွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား 
တြင္ သမုိင္း၀င္ဗလီမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ အဆုိပါဗလီမ်ားမွာ 
ဆက္လက္ ပ်က္စီးယုိယြင္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။ 

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အစုိးရ၀န္ထမ္းရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အလုပ၀္င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင္ ့ မရ႐ွိေသးပါ။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေဒသတြင္းအမိန္႔အရ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေဒသေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရံဖန္ရံခါ 
က်င့္သုံးသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားအတြက္ သားသမီး ႏွစ္ဦးသာ ယူခြင့္မ၀ူါဒအေပၚ စုိးရိမ္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ 

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မ ွ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလာလုိပါက ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ 
အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္လုိအပ္ေၾကာင္း 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ စာျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိအမိန္႔ကို လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သုံးၾကေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ စည္းစနစ္ 
မက်ဘဲ ေနာင္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိပါအမိန္႔ကုိ ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 
သိ႐ွိရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သံတြေဲလဆိပ္တြင္ ငပလီကမ္းေျခသုိ႔သြားၾကမည့္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ကုိ ပါ၀င္သည့္ မြတ္စလင္ခရီးသည္မ်ား၏အမည္ႏွင့္ တည္းခုိမည့္ ေနရာမ်ားကုိ 
ေလဆိပ္အရာ႐ွိမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။  

ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုအၾကား ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစတင္႐ွိေနသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည ္ စခန္းမ်ား၏အေျခအေန ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
တစ္ေစာင္ကို ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါစခန္းမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕က 
“ဟင္းလင္းျပင္အက်ဥ္းေထာင္” ဟုတင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည့္ ေနထုိင္ရာေနရာကုိေပးလ်က္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ခြျဲခားထားကာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္သာ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚ 
ပိုမိုတင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ အစုိးရႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ၾသဂုတ္လအစပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မတုိင္မီႏွင့္ ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္ မြတ္စလင္႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ 
တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာ၏ သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခြင့္၊ ေစ်းမ်ားသုိ႔ သြားလာခြင့္ႏွင့္ အျခားအေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရပုိင္ခြင့္၊ အျခားလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံခြင့္တုိ႔အေပၚ ဆုိး႐ြားစြာ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစေၾကာင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိဖီအာနန္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေဆး႐ုံမ်ားသုိ႔ 
သြားလာခြင့္အပါအ၀င္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံုမွန္ရယူခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔သြားလာခြင့္၊ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ရယူခြင့္တုိ႔ကုိ ခက္ခ႐ဲႈပ္ေထြးေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္သာ 
ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင ္အဆုိပါနယ္ေျမေဒသ႐ွိ ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္ လူအမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
မည္သည့္ ဘာသာ၀င္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မြတ္စလင္ႏွင့္ပုံစံတူသူမ်ား ခရီးသြားလာေသာအခါ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ 
ပိုမိုစိစစ ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ 

မြတ္စလင္ႏွင္ ့ ဟိႏၵဴ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသူမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းသုိ႔ ကူးသန္းသြားလာျခင္းအေပၚ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ကြာျခားမႈ႐ွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
ပုံစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခရီးသြားသူသည ္သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း၊ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား 
ႏွင့္ ေထာက္ခံသူႏွစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပႏိုင္မွသာ ၿမိဳ႕နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွ အဆုိပါပုံစံကုိ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါပံုစံက ၁၄ ရက္ၾကာ ခရီးသြားလာခြင့္ကုိ 
ခြင့္ျပဳသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အဆုိပါမြတ္စလင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ား ႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ “အျပင္ပန္းဟန္ျပ” အျဖစ္ ဗုဒၶ 
ဘာသာ၀င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမပါ၀င္ဘဲ အစုိးရႏွင့္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ သိသာေသာ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း မြတ္စလင္အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရသိရပါသည္။ ေက်း႐ြာအခ်ဳိ႕႐ွိ ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားက မြတ္စလင္အမ်ားစုပိုင္ဆုိင္သည့္ 
သားသတ္႐ုံမ်ားတြင္ သားသတ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးရန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မီဒီယာႏွင့္ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဆိုသည္။ အဆုိပါကန္႔သတ္ခ်က္သည ္ မြတ္စလင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ဆုိး႐ြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းက အစၥလာမ္ဘာသာေရးပြေဲတာ္မ်ား 
ဆင္ႏႊႏဲုိင္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေစသည္။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာကုိ စစ္တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား 
မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားႏွင္ ့ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန ္ လက္လွမ္းမီ 
ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ား႐ွိ ထိပ္တန္းအရာ႐ွိမ်ားအားလုံးနီးပါးမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ ျဖည့္စြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူခြင့္ႏွင္ ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူေဒသခံမ်ားကုိ အစုိးရကထုတ္ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံသား 
စိစစ္ေရးကတ္ျပားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ယူေဆာင္ခိုင္းသည္။ အဆုိပါသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားတြင္ 
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေလ့႐ွိၾကေသာ္လည္း လူတစ္ဦး၏ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကို 
သက္ေသခံကတ္ျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ႐ွိဟန္မတူပါ။ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ ကုိင္ေဆာင္သူကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ ေဖာ္ျပေလ့မ႐ွိေသာ္လည္း အစုိးရက 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ၎တုိ႔ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ားဆိုင္ရာ 
တရား၀င္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပေစခ့ဲပါသည္။ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား အထူးသျဖင့္ 
မြတ္စလင္မ်ားသည္ သက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား 
ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မြတ္စလင္ဟု ေဖာ္ျပထားပါက 
“ႏိုင္ငံျခားသား” ဟု ျဖည့္စြက္ခိုင္းေၾကာင္း အခ်ဳိ႕မြတ္စလင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။ 

ကုိဖီအာနန္ေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚ႐ွိ ႏုိင္ငံမဲ ့
အုပ္စုမ်ားတြင္ အႀကီးဆုံးအုပ္စုတစ္စုျဖစ္ပါသည္။ … အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းကုိ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရခုိင္ႏွင့္မြတ္စလင္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိရ႐ွိေအာင္ ေဆာင႐္ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ႐ိွပါ။” ဟု ေဖာ္ျပပါ႐ွိပါသည္။ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား 
စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား - အန္ဗီစ ီ (National Vertification Card - NVC) ကုိ 
ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ အစုိးရက ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

အန္ဗီစကီတ္မ်ားရ႐ွိၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲ 
တစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေပၚယုံၾကည္မႈမ႐ွိဘဲ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရန ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အန္ဗီစကီတ္ျပား ၂,၆၀၀ 
ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမအဆင့္) ကုိ ထုတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္း အစုိးရကသတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး 
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအနည္းငယ္မွ်သာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ 
ျဖစ္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားအားလုံးမွာ မဲေပးပိုင္ခြင္႐ွိ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ခြင့္ ရ႐ွိသူမ်ား သည္ 
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရ႐ွိပါ။ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အန္ဗီစကီတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကုိ “ဘဂၤါလီ” အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရန္မခိုင္းေစေတာ့ဘဲ အဆုိပါကတ္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာသည္လည္း 
မပါ၀င္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားကို 
“ဘဂၤါလီ” အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံသားသက္ေသခံကတ္ျပားတြင္ “ဘဂၤါလီ” အျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ထည့္သြင္းေစခ့ဲေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစုိးရက စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အန္ဗီစကီတ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းျခင္းအေပၚအေျခခံ၍ ငါးဖမ္းလုိင္စင္မ်ား သက္တမ္းတုိး 
ေပးျခင္းႏွင္ ့ အန္ဗီစ ီ ကတ္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည္အထိ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလႊတ္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ အန္ဗီစကီတ္မ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ သတင္းအစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟိႏၵဴမ်ားမွာ ၎တို႔ကို 
ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားအဖြဲ႔ က ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ 
“အစုိးရမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား၊ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ 
ရယူပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့က်လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွအာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ျပည္တြင္း 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား”  အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
အခ်ဳိ႕)၊ ႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု႐ွိရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္လ်က္႐ွိၾကသည့္ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ဦးခန္႔အတြက္ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ 
ေရ႐ွည္မတည္ၿမသဲည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အဆုိပါ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ တစ္၀က္နီးပါးခန္႔မွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ အားလုံးနီးပါးကုိ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ အစုိးရအေပၚ ဆန္႔က်င္ 
တုိက္ခိုက္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနယ္ေျမမ်ား၌ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။ 

ဗလီမ်ားအျဖစ္ တရားမ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု သံသယ၀င္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသား 
ေရး လႈပ႐ွ္ားသူဦးေရ ၅၀ မွ ၁၀၀ ဦးအဖြဲ႔၏ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္အနီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္႐ွိ 
အာရဗီ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ၏ ေျပာ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ၾကားခ်က္အရ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ႐ွ္ားသူမ်ားႏွင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔က အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ 
ထားခ့ဲၿပီး ၀င္ေပါက္မ်ားကုိလည္း ပိတ္ဆုိ႔ထားခ့ဲသည္။ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ 
မြတ္စလင္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အနီးအနား႐ွိလမ္းမေပၚတြင္ လူအုပ္ႀကီးျဖင့္ ဘုရား၀တ္ျပဳဆု 
ေတာင္းမႈျပဳရန္ စီစဥ္ေသာအခါ အာဏာပုိင္မ်ားက အဆုိပါဆုေတာင္းမႈကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရပါသည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႔က 
ဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းမႈကုိ ဦးေဆာင္ေသာ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးမုိးေဇာ္ႏွင့္ အျခားႏွစ္ဦးကုိ 
ဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲသ့ည္။ အဆုိျပစ္မႈမွာ 
ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိ က်ခံႏုိင္ဖြယ္႐ွိသည့္ ျပစ္မႈျဖစသ္ည္။ အဆိုပါဘာသာေရး 
စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ပိတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ အဆုိပါဘာသာေရး 
စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကုိ မပိတ္သိမ္းမီ အာရဗီမူလတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ကုိ အစုိးရက မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုင္းရင္း လက္နက္ 
ကုိငအ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ ရခုိင္တ့ပ္မေတာ္ (AA) ႏွင္ ့ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္က တရားစြဆုိဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၁ 
ရက္တြင္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕႐ွိ ျမတန္ေဆာင္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ရခုိင့္တပ္မေတာ္ 
(AA) ႐ွစ္ႏွစ ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည ္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ ေက်ာင္း႐ွိအားကစားကြင္း၌ ေဘာလုံးပြ ဲ
က်င္းပခ့ဲေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕႐ွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေဘာလုံးပြအဲေၾကာင္းကုိ 
သိ႐ွိၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေဘာလုံးပြစဲီစဥ္သူ ဦးခုိင္မင္းနီတုိ႔ကို တရားစြဆဲိုခဲ့ပါသည္။ 
စာသင္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ 
စာတစ္ေစာင္ကုိ ၀န္ႀကီးဌာနထံက ေနာင္တြင္ လက္ခံရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ 
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၈၀ ခန္႔႐ွိၿပီး ၅၀ ဦးမွာ ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။  

ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဟင္နရီ ဗန္ထီးယူသည္ သူ၏တာ၀န္ကုိ 
ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မြတ္စလင္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးမွ်မ႐ွိပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင္ ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအပါအ၀င္ ဘာသာေရး 
လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာမူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ နာမည္ႀကီးၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥရပမ္်ားတြင္ အလြတ္သေဘာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနဆဲ 
ျဖစသ္ည္။ 

အစုိးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ားကုိဖူးေျမာ္ကန္႔ေတာ့ျခင္း၊ 
ဘုရားပုထိုးမ်ားတြင္ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘုရားပုထုိးမ်ားျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

အခမ္းအနားမ်ားတြင္ နာယကအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ေငြေၾကးႏွင့္ 
လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းတုိ႔ကုိ စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား႐ွိ ဗုဒၶပုထိုးေတာ္မ်ားကုိ တည္ထားရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္မြမ္းမံရန ္ လုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ထုတ္လႊင္ေ့ပးခ့ဲပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ 
စာအုပ္မ်ားကုိ အစုိးရက ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀သည္။ 

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိပါလက္ခံႏိုင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
လႈပ႐ွ္ားမႈမ်ားကုိ ကမကထျပဳေနသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ အပါအ၀င္ ဘာသာေပါင္းစုံ 
ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ အစိုးရက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရး 
ဦးေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဟိႏၵဴေခါင္း ေဆာင္မ်ားအျပင္ 
အျခားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံး၌ 
ဘာသာေပါင္းစံု၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြမဲ်ားကုိ အစုိးရက က်င္းပခ့ဲပါသည္။ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းကုိ အစိုးရက လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။ 
ျပည္တြင္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္ပဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမ ွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ 
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚသည့္စာမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပမ ွဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
လာေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္အတြက္ ခရီးသြား သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဗီဇာကုိ 
ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္အေျခစုိက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဧည့္ခံခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင္ ့ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
လာေရာက္လည္ပတ္မႈကုိ အစုိးရက ကမကထျပဳ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ပထမဆုံးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ 
တက္ေရာက္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ (Mass) ကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

 

အခန္း ၃။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရးအရ ေလးစားလုိက္နာမႈအေနအထား 

နက္႐ိႈင္းစြာ အေျခတည္ေနေသာ မလုိမုန္းထား ဘက္လုိက္မႈမ်ားက ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ  
လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဦးတည္ 
ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ ထင္႐ွားသည့္တပ္မေတာ္၊ အရပ္သား ႏွင့္ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက “အေနာက္ဘက္တံခါး” ၏ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ 
ေတာင္တန္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္င႐ံိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

အုပ္စုလုိက္ေနထုိင္ၾကေသာ (႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထုိင္ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း) မြတ္စလင္အုပ္စုမ်ားအၾကား 
တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေရ႐ွည္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။  

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဆာမ်ား သတ္ျဖတ္မႈကုိခံခဲ့ရေၾကာင္း 
အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴအေလာင္း ၄၅ ေလာင္းကုိ သတင္းေထာက္မ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရက စက္တင္ဘာလတြင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ဘဲ လုံၿခံဳေရးတပဖ္ြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အဆုိပါသတ္ျဖတ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသားအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အာဆာက အဆိုပါ 
သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ မိမိတုိ႔တြင္ တာ၀န္မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

မဟနက ေမလ ၂၃ ရက္စြဲပါအမိန္႔စာျဖင့္ မဘသအမည္ျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လႈပ႐ွ္ားေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳရဟု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အဆုိပါအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ 
အခ်ဳိ႕ႏွင္ ့ အဖြဲ႔၀င္အခ်ဳိ႕သည ္ တရားေဟာရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎၏အမည္သစ္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ 
ေဖာင္ေဒး႐ွင္း၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွေသာ္လည္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ အမုန္းစကားမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္လ်က္႐ွိပါသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔သည္ ဆက္လက္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း 
မဟန၏အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ၎အဖြဲ႔၏ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈွမွာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ 

မတ္လ ၉ ရက္တြင္ မဟနက မိမိကုိယ္ကုိယ္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခံယူထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဘသ 
ေက်ာင္းခြ ဲ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူကုိ လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး 
အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေ၀မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တရားေဟာခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူက ထင္႐ွားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ မြတ္စလင္ 
ေ႐ွ႕ေနဦးကုိနီကို သတ္ျဖတ္ေၾကာင္းသံသယ႐ွိသူကုိ လူသိ႐ွင္ၾကားေက်းဇူးတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
မြတ္စလင္မ်ားကုိ လက္ထပ္ျခင္းထက္ ေခြးမ်ားႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းက ပုိေကာင္းလိမ့္မည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲ 
ပါသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ တရားေဟာခြင့္ပိတ္ပင္သည့္အမိန္႔ကုိ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ဦး၀ီရသူက 
သူ၏ပါးစပ္ကုိ တိပ္ျဖင့္ကပ္ကာ တရားနာပရိသတ္ ၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ သူယခင္ေဟာၾကားခဲ့သည့္တရားကုိ 
ကက္ဆက္ျဖင့္ ဖြင့္ထားသည္ကုိ ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဗီြဒီယိုဖိုင္ကုိ သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ 
တိုက္ရုိက္လႊင့္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ဦး၀ီရသူက လူထုစုေ၀းပြကုိဲ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါစုေ၀းပြ၌ဲ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 
အန္ဂ်ီအိုမ်ားက “ရခုိင ္ ျပည္နယ္႐ွိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးေနေၾကာင္း” ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ မဟနက ဦး၀ီရသူအေပၚ အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 

ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင ္
လ်က္႐ွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက အဆုိပါကိစၥရပ္ကို ေဒသဆိုင္ရာရတဲပ္ဖြဲ႔သို႔ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

သိရသည္။ ေဒသဆုိင္ရာရတဲပ္ဖြဲ႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
တရားမ၀င္ေနထုိင္သူ တစ္စံုတစ္ဦးမွ် မေတြ႔႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူထုက 
ထုိေနရာတြင္ေနထုိင္သည့္ မြတ္စလင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး လူႏွစ္ဦး 
ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႔က အဆုိပါအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္မႈအတြက္ 
လူရွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲသ့ည္။ 

မဘသအမည္ျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လႈပ႐ွ္ားေဆာင္႐ြက္မႈ 
မျပဳရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ မဟန၏အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အၾကာ ေမလ ၂၀ 
ရက္တြင္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသူအျဖစ္ ခံယူထားသည့္လူ ၇၀၀ ေက်ာ္က သာသနာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိကုိ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈ 
ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပပြဲတြင ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳမည္ဟူသည့္ သေဘာတူညီမႈကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ တရားစြဆဲိုရန ္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး 
ဌာနက ေဒသခံရတဲပ္ဖြဲ႔ကို ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဇူလုိင္လ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ သဲေတာေက်း႐ြာ႐ွိ 
ေလာေလာလတ္လတ္ ဘာသာကူးေျပာင္းထားသည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၁၅၀ က တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လူခုနစဦ္းကုိ ဒဏ္ရာရေစခ့ဲကာ ၎တုိ႔၏ အုိးအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ခရစ္ယာန္မိသားစုက တစ္ညလုံး သံုးရက္ဆက္တုိက္ 
က်ယ္ေလာင္စြာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲက်င္းပမႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေဒါသထြက္လာၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ေဒသခံရတဲပ္ဖြဲ႔၊ အျခား 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးအနား႐ွိလူထုက အဆုိပါဆူပူေသာင္းက်န္းေသာလူအုပ္ကို ဟန္႔တားရန္ 
ႀကိဳးစားခ့ဲၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ 

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕အနီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မြတ္စလင္တစ္ဦး 
ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိၾကေသာ အိမ္တစ္လုံးကုိ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသည့္ လူငယ္ ၅၀ ခန္႔က ေက်ာက္ခမဲ်ားျဖင့္ 
ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိက္ခိုက္သူမ်ားက ေ႐ႊၾကာအင္း၊ အမွတ္(၁) 
ရပ္ကြက္႐ွိ ဗလီအနီးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိ သံၿပိဳင္႐ြတ္ဆုိရင္း ေက်ာက္ခမဲ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခ့ဲ 
ၾကသည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႔က ၾကား၀င္မေဆာင္႐ြက္မီအထိ လူအုပ္မွာ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ တစ္စတစ္စ ပုိမိ ု
အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ပါသည္။ ရတဲပ္ဖြဲ႔က အနည္းဆုံး လူေလးဦးကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ သံသယရိွသူ 
ေလးဦးႏွင္ ့ မြတ္စလင္ အိမ္ပိုင္႐ွင္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးပဋိပကၡ႐ိွေနေၾကာင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအၾကား ႐ွိေနသည့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အဆုိပါ 
သံသယရိွသူေလးဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ မြတ္စလင္ေ႐ွ႕ေနဦးကုိန ီလုပ္ႀကံ ခံရမႈအေပၚ 
ဦး၀ီရသူက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္၀တ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ ့
ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပုိ႔စ္ကုိ ဦးေဆြ၀င္းက ျပန္လည္မွ်ေဝခ့ဲသည္ဟု မဘသကုိ ေထာက္ခံသူ 
ဦးေက်ာ္မ်ဳိးေဆြက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္လတြင္ ရတဲပဖ္ြဲ႔က ဦးေဆြ၀င္းကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ဦးေဆြ၀င္းကုိ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တရားစြဆဲိုမႈမ်ားမွာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းထိ 
ဆက္လက္ရပ္တန္႔ေနဆဲ ျဖစသ္ည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ အခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လူမ်ားက ႐ုိဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ကူညီပ့ံပိုးေပးသည္ကုိ 
တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၌ အနီးအနား 
ေက်း႐ြာ႐ွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အစားအေသာက္မ်ားေပးကမ္းခဲ့သည့္ ေဒသခံရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ သူ၏ 
ဦးေခါင္းကုိ ကတုံးတုံးရန္ အတင္းခိုင္းေစခံခဲ့ရၿပီး လည္ပင္းတြင္ “သစၥာေဖာက္” ဟူသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ခ်ိတ္ 
ဆြကဲာ ႐ြာကုိ တစ္ပတ္ပတ္ခုိင္းခဲ့သည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္၌ ဗုဒၶဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ သီတဂူဆရာေတာ္က ကရင္ျပည္နယ္ 
စစ္သင္တန္းေက်ာင္း႐ွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ တရားေဟာေျပာရာတြင္ စစ္ေျမျပင္၌ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ 
ပုိမုိအျပစ္နည္းပါးေၾကာင္း ေဟာေျပာခ့ဲသည္။ အဆုိပါတရားပြကုိဲ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ တိုက္ရုိက္ 
ထုတ္လႊင့္ထားကာ လူေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ၾကည္႐့ႈေနခ့ဲၾကသည္။ ဆရာေတာ္က သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ 
အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဟာေျပာခ့ဲသည္။ ဘုရင္တစ္ပါးက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ 
သူ႔အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ဟိႏၵဴတမီးလ္အသုိင္းအ၀ုိင္း႐ွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
သတ္ျဖတ္ခဲေ့ၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွာ ေသးငယ္ေသာအျပစ္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဟိႏၵဴမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၏ ငါးပါးသီလကုိ မေစာင့္ထိန္းေသာေၾကာင့္ ထုိေသဆုံးသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္ 
လူပီသသူမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ပုိင္းသာ ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
သီတဂူဆရာေတာ္က အမ်ဳိးသားစည္းလုံး ညီညြတ္မႈအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ 
ဤမွတ္ခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္က ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္အႀကံျပဳသူမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကသည္။ 

ဤႏွစ္အတြင္း အာဆာအဖြဲ႔၀င္မ်ားဟုယူဆရသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ အရပ္သားျပည္သူ 
မ်ားကုိ အစုိးရႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါသတင္းမ်ားမွာ ခိုင္မာမႈမ႐ွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ “အစြန္း 
ေရာက္မ်ား” က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ေျခာက္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရက 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ဗုဒၶဘာသာအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင္ ့မြတ္စလင္အသုိင္းအ၀ုိင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ တရား၀င္ႏွင္ ့အလြတ္ 
သေဘာ လူထုအေျချပဳယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ ေကာလဟလမ်ားကုိ ဖယ္႐ွားရန္ႏွင္ ့အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီး 
ရန္အတြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ မေကြးၿမိဳ႕၌ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေကာလဟလမ်ားကုိ ဖယ္႐ွားရန္၊ 
ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား ပုိမိုႀကီးထြားလာမႈကုိ တားဆီးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္၌ ဘာသာေပါင္းစံုကြန္ရက္မ်ားက ျပင္းထန္သည့္ လူထုအုံႂကြမႈကုိ 
ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္အတြက္ မြတ္စလင္မ်ားကုိ အိမ္ထဲတြင္ေနရန္ သတိေပးခဲသ့ည္။ 

ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း လႈပ္႐ွားသူမ်ားက 
ဘာသာတစ္ခုခ်င္းအလုိက္၊ ဘာသာေပါင္းစံုအလုိက္ အခမ္းအနားမ်ားကုိ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး အမုန္းစကားမ်ား 
ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္၊ မတူကြျဲပားမႈႏွင့္ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာအျပင္ 
အျခားဘာသာမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၲရားမ်ားကုိလည္း အတူတကြ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အမုန္းစကားမ်ားကုိ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင္ ့ဘာသာေပါင္းစံုသဟဇာတျဖစ္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္ 
လ်က္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကုိ ျပဳစုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းရန္ 
စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင္ ့ ဘာသာေပါင္းစံု 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာ အျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င္းပခ့ဲၾကသည္။ 
ဘာသာေပါင္းစံုအေရး ေဆာင္႐ြက္သူအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ 
လက္ခံႏိုင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း႐ွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အတူတကြ 
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲသ့ည္။ 

အခန္း ၄။ အေမရိကန္အစုိးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ 

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ သံအမတ္ႀကီး၊ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာဗ်ဴရို၏ 
ယာယီလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊ အေ႐ွ႕အာ႐ွႏွင္ ့ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊ ပဋိပကၡႏွင္ ့
တည္ၿငိမ္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈ ယာယီဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊ ေတာင္ႏွင့္ဗဟိုအာရွေရးရာ ယာယီ 
ဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ဒုတိယလက္ေထာက္ 
ဝန္ႀကီး အပါအ၀င္ အေမရိကန္ထိပ္တန္း အရာ႐ွိမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေမရိကန္၏ စုိးရိမ္မႈျမင့္မားေနေၾကာင္း ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဆက္တုိက္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိပ္တန္း 
အရာ႐ွိမ်ားက အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္႐ွိ မြတ္စလင႐ုိ္ဟင္ဂ်ာအမ်ားစု၏ဒုကၡ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ဘာသာေရးလူနည္းစုရင္ဆိုင္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ေနရသည့္ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းမႈ၊ ႏွင္ ့ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ လူမႈကြန္ 
ရက္တြင္ အားေပးေထာက္ခံၾကမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ 
အေျခအေနသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား၀န္ႀကီးက 
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္အစုိးရက 
ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တပ္မေတာ္မ်ားဆက္ဆံေရးကုိ အလြန္အမင္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး လက္႐ွိႏွင္ ့ ယခင္တပ္မေတာ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ဗီဇာမ်ားမရ႐ွိေအာင္ တားဆီးထားကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အင္အားသုံးေျဖ႐ွင္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ေငြေရးေၾကးေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 
ျပဳလုပထ္ားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေစရန္အတြက္ အျခားလုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ကာလ႐ွည္ၾကာျမင့္စြာ႐ွိေသာ ျပႆနာမ်ား၊ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အပါအ၀င္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားစုကုိ 
ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မျပဳမႈတို႔၏ အဓိကရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ေရ႐ွည္တည္တ့ံမည့္ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ 
႐ွာေဖြၾကရန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္း႐ွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္ခံစား ရသည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အေမရိကန္အစုိးရ 
အရာ႐ွိမ်ားက တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ သံ႐ုံးမွ အရာ႐ွိမ်ားကလည္း အစုိးရႏွင္ ့ ဘာသာေပါင္းစံု 
ေခါင္းေဆာင္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မေကြးတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားက့ဲသုိ႔ ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အနည္း ဆုံးေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ရာထူးဌာနႏၲရအသီးသီးျဖင့္ သံ႐ုံးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အရာ႐ွိမ်ားက မြတ္စလင္ 
ဆန္႔က်င္ေရး ေဟာေျပာမႈမ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၏ အေရးပါပုံကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
သံ႐ုံးအရာ႐ွိမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီး၊ 
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔အင္အားႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး၊ 
လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ထိပ္တန္းအစုိးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလြတ္ လပ္ခြင့္ႏွင္ ့ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ 
လက္ခံႏိုင္မႈမ်ား ပုိမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ သံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ 
အရာ႐ွိမ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၊ 
ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင္ ့အျခားအစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲသ့ည္။ 

လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံသို႔ 
ေရာက္႐ွိလာခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက 
ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူမ်ား၏စခန္းမ်ားတြင္ ထား႐ွိသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၊ 
ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

မၾကာေသးမီက ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာၾကေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။ 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အစုိးရအရာ႐ွိမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သံအမတ္ႀကီးသည္ ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္ 
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ရာေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔အျပင္ လူမ်ဳိးေရးႏွင္ ့ ဘာသာေရးပဋိပကၡေၾကာင္ ့
ထိခိုက္ခံစားရသည့္၊ ထိခိုက္ခံစားရဖြယ္႐ွိသည့္ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားကုိလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ သံ႐ုံးအရာ႐ွိမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥအ္ေနျဖင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း 
မ်ားစြာအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သံအမတ္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္မ်ားသည ္ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိရာတြင္၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္႐ွိ လူအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံ ေျပာဆုိရာတြင္ သံ႐ုံး၏ 
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ 

သံ႐ုံးအေနျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာအျပင္ သူတစ္ပါးဘာသာကုိ 
လက္ခႏုိံင္မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ေလးစားလုိက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကေစရန္အတြက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းက႑ 
အသီးသီးႏွင္ ့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ သံ႐ံုးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေရးပါေသာ 
အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုအၾကား 
ပဋိပကၡႏွင္ ့ အမုန္း၏စကားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ ့
ၾကသည္။ သံအမတ္ႀကီးအပါအ၀င္ သံ႐ုံးမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္မႈကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ 
ကၽြမ္းက်င္သူ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မဘသႏွင့္ မဘသကုိ ဆက္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကဲ့သုိ႔ 
အျခားဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ 
ဂ်ဴးဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထပ္ကာတလဲလဲေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ 
သံ႐ုံးအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ွိ ဘာသာေပါင္းစံု စုေ၀းတည္႐ွိမႈ၊ မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္ 
အျခားဘာသာမ်ားကုိလက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ တူညီေသာကုိယ္ပိုင္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပို႔စ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀မွ်ခဲသ့ည္။ 

သံ႐ုံးအေနျဖင့္ ဘာသာေရးကုိအေျခခံသည့္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မတရားခြျဲခားမႈ 
မ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ မတူကြျဲပားမႈ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင္ ့ မိမိကုိးကြယ္ရာ 
ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္မႈတို႔ကုိ ေလးစားလုိက္နာၾကရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဓိက 
ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သံ႐ုံးက 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ 

 

ကုိဖီအာနန္ ေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံထုတ္ျပန္မႈႏွင္ ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကတိက၀တ္ကုိႀကိဳဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ထုိေန႔မွာပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဆာအဖြဲ႔၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ ရႈတ္ခ်ပါ 
ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ အစုိးရႏွင့္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာ၀န္႐ွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါ 
ေၾကာင္းႏွင္ ့ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအားလုံးကုိ ကာကြယ္သင့္ပါေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ သံ႐ုံးကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “ေပၚေပါက္လာသည့္ ဆုိး႐ြားေသာ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္ရန္စမႈ တစ္စံုတစ္ရာကမွ် ျပန္လည္ထိန္းညိႇ မေပးႏိုင္ပါ။ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံ ကင္းအဖြဲ႔မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕၏အဆုိပါ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားက 
ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ခံစားရမႈကိုျဖစ္ေစကာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ကေလးသိန္းေပါင္းမ်ားစြာအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္င႐ွိံ ၎တုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာကာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈရန္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္မႈကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ ရ႐ွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ႏွံ႔စပ္စြာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ 
လူမ်ဳိးစုရွင္လင္းသုတ္သင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားပါသည္။” ဟု ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာကို လက္ခံႏိုင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာကုိ လူငယ္မ်ားႏွင္အ့ရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင္ ့
မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ွိ သံ႐ုံးပိုင ္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ အာဏာ႐ွင္ဆန္ေသာ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင္ ့ စစ္တပ္မ်ားထက္ ပုိမိုခိုင္မာေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ 
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ မတူကြျဲပားေသာ္လည္းအတူ ယွဥ္တြေဲနထုိင္ျခင္းႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေလးစားမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားက 
ပံ့ပုိးေပးခ့ဲသည္။ သံ႐ုံးအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိကုိးကြယ္ရာ 
ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပ့ံပိုးေဆာင္႐ြက္ခဲသ့ည္။ 

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္သည့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ 
အတြက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အက္ဥပေဒ (၁၉၉၈) 
ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အက္ဥပေဒ (၁၉၉၈) အိုင္အာအက္ဖ္ေအ အရ “အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ႏုိင္င ံ
(စီပီစီ)” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက 
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာႏိုင္ငံ (စီပီစီ) အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ 
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၂ (ဂ) (၅) ႏွင့္အည ီ ၂၂ စီအက္ဖ္အာ ၁၂၆.၁ (က) တြင္ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပထားေသာ 
လက္နက္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ထား႐ွိရန္ဟူသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  ။ 


