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၂၁ ဇန္နာဝါရီ ၂၀၁၄  

သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္-ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေ၀ရန္ 	

ျမန္မာ- ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

ဆက္လက္ရွိေန 

 
ရန္ကုန္၊ျမန္မာ- ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ ယေန႕ထုတ္ေ၀သည္႕ ရွင္းလင္းခ်က္ စာေစာင္တြင္ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ ေနရသည္႕ 

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားျပီး ယင္း အေၾကာင္းအရာအား ၂၀၁၄ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပးစာရင္း ၌ ထည္႕သြင္းေပးရန္အတြက္  အစိုးရအားလည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။ 

 

ယင္းစာေစာင္သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား 

ထားရိွေနခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အတြက္မူ ျပည္နယ္ ဘ႑ာသုံးစြဲေနမႈမ်ား ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သတိမူမိေစသည္။ ထုိ႕အျပင္ ျပည္နယ္တြင္း အစုိးရအရာရိွမ်ားမွ 

ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည္႕ ၾကိမ္း၀ါးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ႏွင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံသည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လည္း မီးေမာင္းထိုးျပ ထားသည္။ 

CHRO ၏ Country Program Coordinator ျဖစ္သူ ဆလုိင္းေဘြပီးမွ “ အဓိက ျပႆနာ က အစိုးရ ဟာ 

ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းပါပဲ။ဒါက ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ ေတြ 

ရဲ႕ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလ်ာ့ပါးေစတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

စာေစာင္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းအရာရိွမ်ား 

၏ ျပည္နယ္ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း တနဂၤေႏြေန႕မ်ား၌ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား  ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္ႏွင့္ 

တုိက္ဆုိင္လ်က္ အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူက်င္းပပံုမ်ား ကုိ လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ 

အခမ္းအနားမ်ားသုိ႕ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ၾကရသည္။ 

လူမ်ားစုခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထုိင္ၾကေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ဤသုိ႕ေသာ ေဒသတြင္း ဓေလ့မ်ားကုိ 
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မေလးမစားျပဳမူမႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ရာ စုရံုး၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ခြင့္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္ ဟု CHRO မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဆလုိင္းေဘြပီးမွ “ ဒီလုိလုပ္တာက လုံး၀ကို မွားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳး မ်ိဳးစုံ၊ ဘာသာတရားမ်ိဳးစံု 

ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ အစုိးရက ဘုရားေက်ာင္းေတြ ျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ 

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္လုိ႕ ကတိျပဳခဲ့ေပမဲ့ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းမွာေတာ့ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အေထာက္အထား အရမ္းကုိ နည္းေနေသးတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္ 

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ရြာကုိေတာင္ မီးရွိဳ႕ပစ္မယ္ ဆုိတဲ့ ျခိမ္းေျခာက္မႈမွာ 

ျပည္နယ္အစိုးရဘက္က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။” 

CHRO စာေစာင္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္႕ ခ်င္းလူမ်ိဳး မ်ားမွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႕ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယမန္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ 

၁၂-၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည္႕ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံ အပါအ၀င္ အစုိးရအား စိန္ေခၚျခင္း စသည္တုိ႕ 

ပါ၀င္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ပုိင္ခြင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးခန္း မွ အာဏာပုိင္မ်ားထံ တင္ျပရန္ 

အၾကံျပဳခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ကို ေရးဆဲြႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ပဲ့တင္လ်က္ CHRO သည္ ဘာသာ 

အားလုံးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀း ၀တ္ျပဳပုိင္ခြင့္ ကုိ အာမခံေပးရန္ ႏွင့္  သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနအား 

လြတ္လပ္၍ ဘက္မလုိက္သည္႕ သာသနာေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖင့္ အစား ထုိးေပးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါ 

ေကာ္မရွင္အား ဘာသာေရးကုိအေျခခံသည္႕ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ေပးအပ္ရန္ အစုိးရအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

 “ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ပုိင္ခြင့္ ဆုိတာက အေျခခံက်တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာတဲ ့အၾကံျပဳ ခ်က္ေတြကုိ လက္ကိုင္ျပီးေတာ့  အဲဒီအခြင့္အေရးကုိ 

အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ စစ္မွန္ျပီး ထိေရာက္ တဲ့ တုိးတက္မႈမ်ိဳး ၂၀၁၄ မွာ ရွိလာေစဖုိ႕ အစိုးရ 

ကုိလည္း တုိက္တြန္းပါတယ္” ဟု ဆလုိင္း ေဘြပီး မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

- ျပီး၏ ‐ 

Media interviews: 

ဆလုိင္းေဘြပီး၊ ချင ္းလူ ့အခြင့္အေရးအဖဲြ ့ျပင္တြင္းတာ၀န္ခံ (ချင ္း၊ဗမာ နွင့္ အဂၤလိပ္) 

(+၉၅) (၀) ၉၂၅ ၀၀၀ ၈၄၅၁ 
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အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္မ်ား - 

၁။ ဤ ရွင္းလင္းခ်က္စာေစာင္ကို www.chro.ca တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

၂။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ CHRO မွ ရရွိသည္႕ အစုိးရ စာရင္းအင္း အရ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ 

အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “Threats to Our Existence”: Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma စာ 

ေဖာ္ျပခ်က္အရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သည္႕ လူဦးေရ၏ ၈၇% မာွ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကုိ www.chro.ca တြင္ ဖတ္ရႈ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

၃။ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂-၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၊ လြတ္လပ္စြာ 

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ပိုင္ခြင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးခန္းမွ ထြက္ရိွလာသည္႕ အၾကံျပဳခ်က္ အျပည္႕အစုံ မွာ ေအာက္ပါ 

အတုိင္းျဖစ္သည္။ 

- ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရိွေသာဘာသာေရးဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈသုိ႕ဦးတည္ေစသည့္ 

မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးကုိမဆိုျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္(သုိ႕မဟုတ္)ပယ္ဖ်က္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း 

သေဘာတူသည္။ 

- ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္သာသနာနယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရိွရန္ႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္းအေျခခံ 

ေသာ(Faith-based) အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားလြတ္လပ္စြာဖဲြ႕စည္းရပ္တည္ခြင့္၊ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားထံမွရန္ပံုေငြရယူႏုိင္ခြင့္၊ၾကန္႕ၾကာမႈမရွိမွတ္ပုံ 

တင္ရရွိခြင့္မ်ားရရိွရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။ 

- ႏိုင္ငံေတာ္မွဖြင့္လွစ္ေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ဘာသာေရးဆိုင္ရာျပဌာန္းမႈမ်ား၊ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း

သားမ်ားအားက်င့္ႀကံေစျခင္းမ်ားေရွာင္ရွားျပီးမတူကြဲျပားေသာဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျပန္ 

အလွန္ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိျမွင့္တင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသေဘာတူသည္။ 

- လူနည္းစုကုိးကြယ္ေသာဘာသာတရားမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းထားရိွရန္

လုိအပ္ေၾကာင္းသေဘာတူသည္။ 

- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဘာသာတရားမ်ားအၾကားဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုလြတ္လပ္၍ဘက္မလိုက္ေသာဘာသာေရးဆိုငရ္ာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖင့္

အစားထုိးဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္းေထာက္ခံအၾကံျပဳသည္။ 

- ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားတြင္ပါရိွေသာကိုးကြယ္သည့္ဘာသာဟူသည့္ေဖၚျပခ်က္သည္ဘာသာေရးခြဲ

ျခားမႈကိုဦးတည္ေစသျဖင့္ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္းေထာက္ခံအၾကံျပဳသည္။ 

- အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖိဳလွဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႕အထြဋ္အျမတ္ထား 

သည္႕လက္၀ါးကားတိုင္မ်ားကိုတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွျပန္လည္စိုက္ထူေပးရန္အေလးအနက္ေတာင္း 

ဆုိသည္။ 
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- လြတ္လပ္စြာဘာသာေရးဆိုင္ရာစည္းေ၀းခြင့္၊ေဟာေျပာစည္းရံုးခြင့္မ်ားအမွန္တကယ္ရရွိေစေရးေဆာင္

ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ဘက္မလိုက္ေသာမူ၀ါဒက်င့္သံုးရန္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအားတုိက္တြန္းသည္။ 

- ခရစ္ယာန္မ်ား၏သာသနာ့၀န္ေဆာင္ကဒ္ကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအားတုိက္တြန္းသည္။ 

- နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြ႕ံျဖိဳးေရး(န.တ.လ)ေက်ာင္းမ်ားကိုပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန 

ေအာက္တြင္ထားရိွၿပီး၊ဘာသာေရးစည္းရုံးမႈႏွင့္လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈကုိဦးတည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး 

မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအားတုိက္တြန္းသည္။ 

- သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ဘာသာတိုင္းအခြင့္အေရးတန္းတူရရိွေစေရး(ဥပမာ-ေရဒီယုိ၊တီဗီြမ်ားတြင္ 

ဘာသာတိုင္း၏သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ခြင့္ေပးျခင္း)ေဆာင္ရြက္ရန္နိုင္ငံေတာ္အစုိးရအားတုိက္တြန္း 

သည္။ 

- ခ်င္းျပည္နယ္ရွိဘာသာေပါင္းစံု/ဂုိဏ္းေပါင္းစုံအားလုံးပါ၀င္သည့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ကုိ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္အတြင္းခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း (CHRO)တို႕မွ    

ကမကထ ျပဳျပီးေခၚယူက်င္းပေပးရန္တုိက္တြန္းသည္။ 

 
 

၄။ကခ်င္ဘာသာစကားမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ ခ်င္းဘာသာစကားမ်ားသည္ ေရာမ အကၡရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္။ ခ်င္း 

အမည္နာမည္မ်ားကုိ ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္သို႕ ေျပာင္းလဲေရးသားရာတြင္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပံုသည္ ထင္ထင္ 

လုံးလံုး ေျပာင္းလဲတတ္ျပီး ယင္းက တစ္ခါတစ္ရံ ခ်င္း အမည္နာမမ်ားကုိ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ 

ေအာင္ျဖစ္သြားေစသည္။ ေအာက္ပါတို႕သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားရာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ 

ေရာမအကၡရာ ျဖင့္ ေရးသားထားသည္႕ လူႏွင့္ ေနရာ အမည္စာရင္းျဖစ္သည္။ 
 
Chin State Ministers  
 
No  Name  Position  Ministry  
1  U Hung Ngai  Chief Minister 
2  U Hau Khen Kham  Speaker 
3  U Ohn Lwin  Deputy Speaker 

4  Col Zaw Min Oo  Minister 
Ministry of Security and Border 
Affairs 

5  U Nang Za Mung  Minister  Ministry of Finance and Revenue 

6  U Van Thawng  Minister 
Ministry of Agriculture and 
Livestock Breeding 

7  U Kyaw Nyein  Minister  Ministry of Forestry and Mines 
8  U Ram Mang  Minister  Ministry of Planning and 
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Economics 
9  Ngun San Aung  Minister  Ministry for Transport 

10  U Neng Naing  Minister  Ministry of Development Affairs 
11  Dr. Ba Maung  Minister  Ministry of Social Affairs 
12  Cin Lian Pau  Minister  Ministry of Electric and Industry 
 
Chin MPs 
 
Township  Hluttaw  Name  Party 
Hakha  Pyithu  Pu Ngun Mawng  CNP 
   Amyotha  Pu Steven Tha Bik  CNP 
   Pyine 1  Pu Ram Mang  CNP 
   Pyine 2  Pu Chan Pum  CNP 

Thantlang  Pyithu  Pi Za Tlem  CNP 
   Amyotha  Pu Paul Thang Thai  CNP 
   Pyine 1  Pu Lal Mawng Cung  CNP 
   Pyine 2  Pu Robin  CNP 

Falam  Pyithu  Pu Khuang Ling  CPP 
   Amyotha 1  Pu Con Kheng  CPP 
   Amyotha 2  Pu Zung Hlei Thang  CPP 
   Pyine 1  Pu Nah Thang  CPP 
   Pyine 2  Pu No Sum  CPP 

Tedim  Pyithu  Pu Pum Khan En  USDP
   Amyotha 1  Pu Kham Suan Mung  USDP
   Amyotha 2  Pu Suan Do Cin  USDP
   Pyine 1   Pu Nang Za Mung  USDP

   Pyine 2 
Pu Zam Cin Pau 
(Zozam)  CNP 

Tonzang  Pyithu  Pu Hau Khan Mang  USDP
   Amyotha  Pu Neng Khen Pau  USDP
   Pyine 1   Pu Cin Lian Pau  USDP
   Pyine 2  Pu Hau Khen Kham  USDP

Matupi  Pyithu  Dr. Ro Uk  USDP
   Amyotha  Paw Lian Lwin  CPP 
   Pyine 1   Pu Ohn Lwin  USDP
   Pyine 2  Pu Van Cin  ENDP

Mindat  Pyithu  Pu Thang Ling  USDP
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   Amyotha  Pu Ha Shing Bwe  USDP
   Pyine 1   Pu Ning Naing  USDP
   Pyine 2  Pu Hung Ngai  USDP

Kanpetlet  Pyithu  Thura Aung Ko  USDP
   Amyotha  Pu Ma Na Naing  USDP
   Pyine 1   Pu Kui Thang  USDP
   Pyine 2  Pu Ki Thang Lum  CPP 

Paletwa  Pyithu  Pu Paih Lin  CPP 
   Amyotha 1  Pu Hoih Zing   CPP 
   Amyotha 2  Salai Khuai Zing  USDP
   Pyine 1   Pu Kyaw Nyein  CPP 
   Pyine 2  Pu Nang Saih  CPP 
 
 
 
 


