
vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ) 01

လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္႐ိိုးညႊန္းတမ္းလက္စြဲ

ပထမအၾကိမ္ ပံုနွိပ္ျခင္း

  SMILE Myanmar



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ)02

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း

ထုတ္ေ၀ျခင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

ပထမအႀကိမ္

ကြန္ပ်ဴတာစာစီ Smile

မ်က္ႏွာဖံုး ကာတြန္း၀င္းေအာင္
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မာတိကာ

 အမွာစာ  ၁

အပိုင္း(၁)

(၁) အခန္း (က) သင္တန္းအား စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း။  ၃

(၂) အခန္း (၁) လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ၆

(၃) အခန္း (၂) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ၁၁

(၄) အခန္း (၃) လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ၁၉

(၅) အခန္း (၄) လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္  ၃၂

(၆) အခန္း (၅) ကန္႔သတ္သည့္ ပံုစံမ်ား  ၃၆

(၇) အခန္း (၆) သက္ေရာက္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ  ၅၀

အပုိင္း(၂)

(၈) ဗဟုသုတေပးျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေခါင္းစဥ္မ်ား ၅၅

အပုိင္း (၃)

(၉) အခန္း (၁) အမ်ားနွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း ၁၂၃

(၁၀) အခန္း (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ၁၂၈

(၁၁) အခန္း (၃) က်ားမေရးရာ  ၁၃၅

(၁၂) အခန္း (၄) ပဋိပကၡ  ၁၄၆
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SMILE Myanmar ၏ အမွာစာ

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံု သဟဇာတ ျဖစ္စြာ 

ေနထိုင္ေသာ နုိင္ငံအျဖစ္ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ၀င့္ႂကြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၈ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 

၄ရက္တြင္ေၾကညာခဲ့ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ စာတမ္း အပုိဒ္(၅)တြင္  “ငါတို႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ 

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း၏ 

ပုဂၢလိက အပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူ တစ္ဦးတေယာက္ တဖြဲ႔တသင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ 

ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ကာလကလည္းေကာင္း၊ ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္လာလတၲံေသာ 

အနာဂတ္ကာလ၌ လည္းေကာင္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႀကီးငယ္ေဝးနီးကား 

မျခား၊ သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔၏ အေမြအႏွစ္ အပိုင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစားရာျဖစ္သည္ဟူေသာ လူ႔ 

ဘာသာ လူ႔တရားႏွင့္အညီ ကမာၻဦးကာလလူတို႔၏ ပထမစည္း႐ံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏သေဘာဆႏၵအရ လူအဝွမ္း 

၏အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္အံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတတင္ေျမာက္ၾကေသာ မေဖာက္ 

မျပန္ မစြန္းမၿငိ ပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔ဝါဒႏွင့္ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွားစြာ ပိုင္းျခား 

သတ္မွတ္တူညီေသာ တရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမာၻအရွည္ တည္စိမ့္ 

ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအျဖစ္ 

ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ”ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေပရာ လြတ္လပ္ေရး စကတည္းက ႏုိင္ငံတည္ေထာင္သူ 

မ်ားသည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီး တုိင္းျပည္နွင့္ လူထုအက်ိဳးကုိ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။
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 ယခု ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ေသာ ဤသင္႐ိုးညြန္းတမ္းသည္ ယခင္ကရွွိၿပီးေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ 

အသစ္မဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္ အၾကာက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 

နုိင္ငံေရး ေခတ္ဆုိးႀကီးမွ ေလ့က်င့္ေပးမႈေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနေသာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ 

ယံုၾကည္ခြင့္၊  က်င့္သံုးခြင့္နွင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈမ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤသင္႐ိုးညြန္းတမ္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈနွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔အတြက္ ျပန္လည္တူးဆြေပးျခင္းအျဖစ္သာ ခံယူမိပါသည္။ ဤသင္႐ိုးညြန္းတမ္း ျပင္ဆင္ရာတြင္ 

အဓိက ပါ၀င္ကူညီခဲ့ေသာ ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဆရာဦးေအာင္ေဇာ္ေထြးႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ ေဆာင္ဖက္ 

မ်ား၊ ကာတြန္း၀င္းေအာင္၊ ကုိဂၽြန္ေသာင္းနွင့္ နယ္သာလန္ သံ႐ံုးတို႔အား လည္းေကာင္း၊ အဖက္ဖက္မွ ၀ုိင္း၀န္း 

ကူညီသူ အားလံုးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 

ေလးစားဂုဏ္ျပဳလ်က္

မ်ိဳး၀င္း

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ
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အခန္း (က)
သင္တန္းအား စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

- သင္တန္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္။

- သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္း သိရွိေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိေစရန္

- သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ပိုမိုသိရွိေစရန္။

-  သင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသားမ်ား၏ သင္တန္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး 

ေဖၚထုတ္ရန္။

- သင္တန္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္။

- သင္တန္းသားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၾကိဳစမ္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္၊

အစီအစဥ္

 (၁) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း 

 (၂) မိတ္ဆက္ျခင္း 

 (၃) ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္း 

 (၄) သင္တန္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရယူျခင္း 

 (၅) သင္တန္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ျခင္း 

 (၆) သင္တန္း အၾကိဳ စမ္းစစ္ျခင္း 

အစီအစဥ္အေသးစိတ္

(၁) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း 

	 •	 သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း၊ စတင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး သင္တန္းကို စတင္ပါ

	 •	 သင္တန္းစီစဥ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းကိုေျပာဆိုၿပီး မိတ္ဆက္ေပးပါ။

	 •	 သင္တန္းစီစဥ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးဦးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

(၂) မိတ္ဆက္ျခင္း 

	 •	 သင္တန္းနည္းျပမ်ားမိတ္ဆက္ျခင္း (အမည္၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တာ၀န္)
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	 •	 သင္တန္းသားမ်ားမိတ္ဆက္ျခင္း (အမည္၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တာ၀န္၊ ေနရာ)

	 •	 သင္တန္းျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

	 •	 လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း (အာလူးမီးဖုတ္ လႈပ္ရွားမႈ)

  o သင္တန္းသားမ်ားအား စက္၀ိုင္းပုံ ၀ိုင္းေစပါ

  o  ေဘာလံုးအေသး တစ္လံုး သို႔မဟုတ္ တိတ္ေခြအား အာလူးမီးဖုတ္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရန္ႏွင့္ 

မိမိလက္အတြင္းတြင္ အၾကာႀကီး ကိုင္မထားရန္၊ ကိုင္ထားပါက အပူေလာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အျခားသူထံသို႔ အျမန္ ပစ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

  o ပထမတစ္ၾကိမ္ တစ္၀ိုင္းလံုး လူတုိင္းရသည္ အထိ ပစ္ျခင္း ဖမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ

  o  ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ပစ္တဲ့သူက မိမိ အမည္ေျပာၿပီးမွ ပစ္ခိုင္းပါ၊ အျခားသူမ်ားကို အမည္ 

မွတ္သားထားဖို႔ သတိေပးပါ

  o တတိယအၾကိမ္တြင္ မိမိပစ္ေပးမည့္သူ၏ အမည္ေျပာၿပီးမွ ပစ္ေပးရန္ေျပာပါ။

  o စတုတၳအၾကိမ္တြင္ မိမိထံသုိ႔ ပစ္ေပးသူ အမည္ကိုေျပာၿပီးမွ အျခားသူထံပစ္ေပးရန္ ေျပာပါ။

  o  သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ပါ၀င္မႈျဖစ္ရပါမည္။ သင္တန္းသားမ်ား လူဦးေရမ်ားပါက ပထမပိုင္း 

အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ႀကီး အတြင္းေဆာင္ရြက္ပါ

(၃) ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္း 

	 •	 သင္တန္းသားမ်ားအား မိမိမရင္းနီးေသးေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ တြဲရန္ေျပာၿပီး၊ အဖြဲ႔ငယ္ခြဲပါ

	 •	 	သင္တန္းသားမ်ားအား တစ္ေယာက္လ်ွင္ မာကာပင္ အေသး တစ္ေခ်ာင္းစီႏွင့္ A4 စာရြက္ 

တစ္ရြက္စီေပးေ၀ပါ။

	 •	 အဖြဲ႔ခြဲထားသည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အေနအထားျဖင့္ ထိုင္ခုိင္းပါ။

	 •	 	တစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ၿပီး မိမိစာရြက္ေပၚတြင္ သူ၏မ်က္ႏွာပံုကို ေရးဆြဲေပးရန္ ညႊန္ၾကားပါ။ 

ထိုသို႔ ပံုေရးဆြဲသည့္အခါတြင္ ေအာက္ကို မၾကည့္ဘဲေရးဆြဲရန္။ အားလံုးၿပီးေတာ့မွသာ ၾကည့္ရန္ႏွင့္ 

ထပ္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားပါ။

	 •	 	ပံုမ်ားေရးဆြဲၿပီးပါက တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ ေမးျမန္းၿပီး မိမိေရးဆြဲ ထားေသာ 

ပံုေအာက္တြင္ ေရးသားေဖၚျပရန္ ရွင္းျပေပးပါ။ ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတာ့နည္းျပမွ သင္ပုန္းတြင္ 

ေရးခ်ေဖၚျပေပးထားရန္ (အမည္၊ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ ၀ါသနာ၊ ပညာေရး စသျဖင့္)

	 •	 	ေမးျမန္းမႈၿပီးဆုံးသြားပါက၊ သင္တန္းသားမ်ားကို အတြဲလိုက္ အမ်ားေရွ႔သို႔ ထြက္ေစၿပီး မိမိႏွင့္ 

က်ေသာ သူငယ္ခ်င္းကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရန္ေျပာပါ။ တစ္တြဲၿပီး တစ္တဲြ အားလံုး 

ၿပီးဆံုးသည္အထိေဆာင္ရြက္ပါ။



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ) 5

	 •	 	အားလံုးမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးၿပီးပါက ဘာေတြသတိျပဳလုိက္သလဲ၊ မတူညီကြဲျပားမႈ ဘာေတြ ရွိသလဲ။ 

တူညီတာဘာေတြရွိသလဲ ဆိုတာေမးျမန္းပါ။ (မတူညီကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုအရာသည္ 

သဘာ၀ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံစား သိရွိသြားေစရန္ျဖစ္သည္)

(၄) သင္တန္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရယူျခင္း

•	 သင္တန္းသားမ်ားကို စာရြက္အပိုင္းမ်ားေပးၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္း ဘာေတြ ေဆြးေႏြး 

ေလ့လာလိုသလဲ၊ ဘာေတြရရွိသြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလဲ ဆုိတာကို စဥ္းစားၿပီး အနည္းဆံုး 

တစ္ခ်က္ ေရးသားရန္ေျပာပါ။ (စာရြက္အပိုင္းမ်ားကို ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာနွွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ပံုရိပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စာရြက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါ)

•	 ေရးသားၿပီးပါက အေပၚက မိတ္ဆက္မႈတြင္ပါ၀င္ေသာ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ ႏွစ္ဦးျပန္စံုၿပီး မိမိ 

ေရးသားထားေသာ အခ်က္ကိုေဆြးေႏြးရွင္းျပရန္ ဘာေတြေရးထားလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ

•	 ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးေရွ႔တြင္ မိမိေရးသားထားေသာ အခ်က္ကို 

ေဆြးေႏြးရွင္းျပရန္ႏွင့္ နည္းျပမွ စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္။

•	 အားလံုးၿပီးပါက ယခုေဆြးေႏြးေသာအခ်က္မ်ားသည္ သင္တန္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းျပၿပီး ထပ္ျဖည့္လို႔က မတူညီေသာ အခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚပါ။

•	 ထို႔ေနာက္ သင္တန္း (၄) ရက္ အခ်ိန္ဇယားအား မိတ္ဆက္ေျပာၾကားေပးရန္။

(၅) သင္တန္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ျခင္း

•	 သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ငယ္ ဖြဲ႔ၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ၊ သင္တန္းသား 

တစ္ဦအား အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားထားေပးရန္အတြက္ A4 စာရြက္ေပးထားပါ

o သင္တန္းသားမ်ားအား မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ႏွင့္ သင္တန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ 

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ဘယ္လို ဆက္ဆံသင့္သလဲ၊

o ဘယ္လို ျပဳမႈ ဆက္ဆံမႈေတြက သင္တန္းကို အေႏွာက္အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသလဲ၊

•	 သင္တန္းသားမ်ားေဆြးေႏြးၿပီးပါက နည္းျပက အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ ပံုစံျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ကို 

တစ္ခ်က္စီ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားကိုေျပာေစျပိး စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္မွတ္တမ္းတင္ပါ။

•	 ယခုေဆြးေႏြးရရွိခ်က္မ်ားက ဘာေတြလဲဟုေမးၿပီး သင္တန္း၏ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး၊ မလိုက္နာႏိုင္သည့္အခ်က္ရွိ မရွိ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးပါ။

(၆) သင္တန္း အၾကိဳ စမ္းစစ္ျခင္း

	 •	 	သင္တန္းသားမ်ားအား အႀကိဳ စမ္းစစ္လႊာမ်ားေပးၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ေျဖဆိုရမည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းကို 

ရွင္းျပၿပီး ေျဖဆိုခိုင္းပါ၊
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အခန္း (၁)
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား 

ရည္ရြယ္ခ်က္
- လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆ သေဘာတရားအေျခခံကို နားလည္သိရွိေစရန္၊

- လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆက္စပ္ပံုကို နားလည္သိရိွေစရန္၊

- လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအႏွစ္သာရမ်ားကို နားလည္သိရွိေစရန္၊

အခ်ိန္ ( ၃ ) နာရီ

လႈပ္ရွားမႈ

-  လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ မေဆြးေႏြးမီ လူသား ေတြအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတိုင္းမွာ 

လုိအင္ဆႏၵမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထိုလိုအင္ဆႏၵေတြကို ခြဲျခားၾကည့္လ်ွင္ မိမိ တစ္ဦးအတြက္ လိုအင္ဆႏၵ၊ မိမိ 

မိသားစု အတြက္ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ေတြ႔ရွိရမွာ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကို မိမိတြင္ရွိေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ ခ်ေရးခိုင္းပါ။

o မိမိအတြက္ လိုအင္ဆႏၵ (ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုလူမ်ဳိးျဖစ္ခ်င္သလဲ၊ ဘာရခ်င္လဲ၊ ဘာလို ခ်င္လဲ)။

o မိမိ မိသားစု ေဆြမ်ဳိးေတြအတြက္ လိုအင္ဆႏၵ ဘာေတြရွိသလဲ (ဘာလိုခ်င္သလဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္ 

သလဲ)။

o မိမိ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအင္ဆႏၵ ဘာေတြရွိသလဲ (ကိုယ့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို 

ဘယ္လို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးျဖစ္ခ်င္သလဲ။



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ) 7

o သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းေဆြးေႏြးေစပါ။

o မိမိေရးသားထားေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အဖြဲ႔အတြင္း ေဆြးေႏြး ရွင္းျပရန္ႏွင့္ နားေထာင္ေနသူမ်ား 

က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ေပးရန္။

o အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အခ်က္အလက္စုေပးရန္။

	 အဖြဲ႔ (၁) မိမိ တသီးပုဂၢလ အတြက္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား။

	 အဖြဲ႔ (၂) မိမိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား အတြက္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား။

	 အဖြဲ႔ (၃) မိမိ ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား။

o  သင္တန္းသားမ်ားေဆြးေႏြးၿပီးပါက အဖြဲ႔လိုက္ျပန္လည္တင္ျပေစၿပီး၊ က်န္အဖြဲ႔မ်ားမွ လိုအပ္သည္ 

မ်ားကို ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳပါ။

ေဆြးေႏြးျခင္း

-  သင္တန္းနည္းျပက သင္ပုန္းအလယ္တြင္ စက္၀ိုင္းပံုသဏၭာန္ေရးဆြဲထားၿပီး၊ ေအာက္ပါေမးခြန္းမွ သင္တန္း 

သားမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေရးျဖည့္ပါ။

o အဖြဲ႔မ်ား၏စဥ္းစား ေဖာ္ထုတ္မႈေတြထဲမွာ တူတာေတြ ဘာေတြရွိသလဲ၊ ဘာေတြထပ္ျဖည့္ဖို႔လိုမလဲ။

o ဒီအခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေခၚႏိုင္မလဲ ဟုေမးၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားသည္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ (Human 

Dignity) ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပပါ။

o ဒီအခ်က္ေတြက ဘယ္သူေတြဆီမွာရွိတာလဲ။

o ဒီအခ်က္ေတြက လူေတြအတြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စရွိသလဲ။

o လူတစ္ေယာက္ဟာ ဒီ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အညီ မေနရဘူးဆိုလ်င္ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္သလဲ ေဆြးေႏြးပါ။ 

(လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္သင့္ဘူးဆိုတာ သိေအာင္ ေမးပါ)

-  သင္တန္းနည္းျပမွ ေအာက္ပါေမးခြန္းကို ေမးၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ အေျဖမ်ားကို စက္၀ိုင္းပံု၏ အျပင္တြင္ 

ပံုဆြဲေဖာ္ျပပါ (သို႔မဟုတ္) သင္တန္းသားမ်ားအား စာရြက္ အပိုင္းမ်ားေပးၿပီး ပံုေဖာ္ခိုင္းပါ။

o လူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ထို လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ဖို႔၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ 

ဘာေတြလိုအပ္သလဲ။

o စက္၀ိုင္းအျပင္ဖက္က အခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေခၚလို႕ရမလဲဟုေမးၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို Rights 

(အခြင့္အေရး) လို႔ေခၚေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

o အရင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္ေကာက္ေဆြးေႏြးပါ။

	 လူ႕ဂုဏ္သိကၡာက လူတိုင္းမွာရွိတယ္ဆိုွလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးကေရာ ဘယ္သူေတြထံမွ ရွိ 

သလဲ။
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	 လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာက ေမြးကတည္းက ပါလာတယ္ဆိုလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးကေရာ ဘယ္ အခ်ိန္မွာ 

ရွိလာတာလဲ။

o စက္၀ိုင္းအျပင္ဖက္က တစ္ခုခုကို ျဖဳတ္ျပၿပီး နည္းျပမွ ဒီတစ္ခုကို ျဖဳတ္လိုက္လွ်င္ အတြင္း၀ိုင္းမွာ 

ရွိတဲ့ ဘယ္အရာကုိ ထိခိုက္မလဲ ဟု ၃ ေလးခု ျဖဳတ္ျပပါ။ ဘာသာေရးကို ျဖဳတ္လိုက္ရင္ ဘယ္လို ျဖစ္ 

မလဲဆိုတာလည္း ေမးပါ။

	 အျပင္က တစ္ခ်က္ခ်က္ကို ျဖဳတ္လိုက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ ထိုသူ၏ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းျပပါ။

o အေရးႀကီးဆံုး တစ္ခုကိုပဲ ေရြးမည္ဆိုလ်င္ ဘယ္အရာကိုေရြးမလဲဟုေမးပါ။ သင္တန္းသားမ်ား ေျဖၿပီး 

ပါက ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါ။

o နည္းျပမွ ထိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အခ်က္ကို ျဖဳတ္ျပၿပီး၊ ထိုအခ်က္မရွိလ်င္ 

တျခား ဘယ္အခြင့္အေရးေတြ ဆက္ထိခိုက္သလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါ။

	 လူ႔အခြင့္အေရးက အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘယ္ အခြင့္အေရးကိုမွ အေရး 

ႀကီးတယ္ဟု ေျပာလို႔မရေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

o ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရေအာင္ဆိုၿပီး ဗဟုသုတေပးမည့္ 

အခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

ဗဟုသုတ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း 

- သင္တန္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါ။
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လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံ ၄ ခ်က္
၁။ လူ႕အခြင့္အေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးကို ၀ယ္ယူ၍မရ။ လူတိုင္းသည္ လူသားျဖစ္ေနေသာအခ်က္ေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို 

ရယူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွသည္။

၂။  လူ႕အခြင့္အေရးသည္ လူသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ အေတြးအေခၚ လိင္ကြဲျပားမႈမေရြး 

လူ႕အခြင့္အေရးသည္ လူသားအားလံုးအေပၚ တန္းတူညီမွ်မႈရိွသည္။ လူသားအားလံုး ေမြးဖြားလာ 

သည္မွစ၍ လြတ္လပ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ေသာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးရိွသည္။

၃။ လူ႕အခြင့္အေရးကိုမည္သူကမွ် ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္၍မရ။

လူ႕အခြင့္အေရးကို မည္သူကမွ် ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္ခြင့္မရိွ။ လူတေယာက္၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးကို 

ထိုသူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳသည့္တိုင္ ထိုလူတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခံစား 

ခြင့္ရိွသည္။ ထုိသုိ႔အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းသည္ ထုိသူအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။

၄။ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခုႏွွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။

လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထိုင္အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားတိုင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္ 

ရိွသလို လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာခံစားခြင့္ရိွသည္။ မည္သည့္ 

အခြင့္အေရးကိုမွ အျခားအခြင့္အေရး ထက္ပို၍အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာ၍မရ။ လူ႕အခြင့္အေရးတစ္ခု 

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းသည္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။

Equality Myanmar အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ  လူသားအားလံုးအတြက္ ေမြးရာပါျဖစ္သည့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအတိုင္း 

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား။

►	 Freedom from Fear - ေၾကာက္ရြံြ႔ျခင္းမွ ကင္းေ၀းျခင္း။

►	 Freedom from Wants - ေတာင့္တရျခင္းမွ ကင္းေ၀းျခင္း။
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ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔ရဲ႔အေျခခံလြတ္လပ္မႈနဲ႔ 

လူသားဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို မထိခိုက္ေအာင္ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ လူသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

တရားေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ား
	 ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။

	 တပါးသူ၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း။

	 ဥပေဒအရာမွာ ညီမွ်ျခင္း။

	 ဂုဏ္သိကၡာ ။

	 လြတ္လပ္ခြင့္။

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း 

- သင္တန္းသားမ်ားအား အဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါ စကားလံုးအဓိပၸါယ္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုရွင္းျပခုိင္းပါ။

o လူ႔အခြင့္အေရး။

o လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ။

o ဥပေဒေရွ႔ တန္းတူညီမွ်ခြင့္။

o လြတ္လပ္ခြင့္။

o ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။

o တပါးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း။

ေဆြးေႏြးပြဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

- သင္တန္းသားမ်ားအား အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားကို ပံုဆြဲ၍ ေဖၚျပခိုင္းပါ

o လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

o လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

o လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။

o လူ႔အခြင့္အေရးကုိ မည္သူမွ် ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္လို႔ မရ။
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အခန္း (၂)
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း

ရည္ရြယ္ခ်က္
- လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈ အဆင့္ဆင့္ကို သိရွိနားလည္ေစရန္

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္

-  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾက

ည္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အပိုဒ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ၾကံဳေတြေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို 

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ)12

အခ်ိန္ (၃) နာရီ

လႈပ္ရွားမႈ

-  Power အျဖစ္သတ္မွတ္မည့္ (ကဒ္) ပစၥည္းမ်ားကို ခြက္တစ္ခုအတြင္းသို႔ထည့္ထားၿပီး သင္တန္းသားမ်ား 

အား လာေရာက္ယူရန္ေျပာၿပီး လာယူခုိင္းပါ။

-  အားလံုး လိုခ်င္သေလာက္ ရယူၿပီးပါက၊ ထိုအရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ Power မ်ားျဖစ္ၿပီး မ်ားတဲ့ 

သူက နည္းတဲ့သူကို မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ညႊန္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခိုင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ (သင္တန္း 

သားမ်ား ဘာလုပ္ၾကမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ၊ ဘာမွ မလုပ္ဘူးဆိုလ်င္၊ သင္တန္းသားမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္ 

တစ္ေယာက္ လိုက္လံေတြ႔ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားပါ)

-  အခ်ိန္ (၅) မိနစ္ခန္႔အၾကာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္တစ္ခုသို႔ေရာက္ေသာအခါ သင္တန္းသားမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစၿပီး 

မည္သူ မည္မွ်ပိုင္ဆိုင္သည္ကို စီစစ္ပါ။ ထိုေနာက္ အမ်ားႀကီးရေသာ အဖြဲ႔၊ အလယ္အလတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အနည္း 

ငယ္က်န္ရွိေသာ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး ၎တို႔ရရွိသည့္ ရလဒ္အေပၚ အေျချပဳၿပီး  အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ခြဲပါ၊ ေနာက္ တစ္ၾကိမ္ 

မေရာက္မီ ေဆြးေႏြးလိုက ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ေဆြးေႏြးခ်ိန္ေပးပါ။

-  အခ်ိန္ (၅) မိနစ္ခန္႔အၾကာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေသာ အခါ အဖြဲ႔မ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚဆိုၿပီး 

မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ထားၾကသလို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာပါ။

-  အခ်ိန္ (၅) မိနစ္ခန္႔ သို႔မဟုတ္ နည္းျပမွ အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ေစၿပီး ေအာက္ပါ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆာ္ၾသမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဆြးေႏြးျခင္း

- ဘယ္လိုခံစားမႈ ျဖစ္မိသလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

 o အသာစီးရသူ၊ အလယ္အလတ္ရသူ၊ အနည္းငယ္သာရသူ သို႔ ကုန္သြားသူ

- ဘယ္လိုေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ။

- ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေတြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသလဲ။

- ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလို အျမတ္ထုတ္တာ၊ အၾကမ္းဖတ္မႈေတြ လုပ္ရသလဲ။

- ဘာေၾကာင့္ တားဆီးမႈ မလုပ္ၾကသလဲ။
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စကားဆက္

- လူေတြက ပါ၀ါရွိလာရင္ အခုလိုမ်ဳိးပဲ ခြဲျခားဆက္ဆံလာၾကတယ္၊ ဖိႏွိပ္မူေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ 

ရွႈမႈေတြ လုပ္လာၾကတယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လူသားေတြအေနနဲ႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ အဆင္ေျပႏိုင္ဖို႔ 

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္၊ အဲ့ဒါေတြက သံုးတဲ့ေနရာေပၚ မူတည္ၿပီး က်င့္၀တ္၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ စာခ်ဳပ္၊ စသည္ျဖင့္ အေခၚမတူညီမႈေတြရွိတယ္ ဟုေျပာၿပီး ေအာက္ပါ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပပါ

ဗဟုသုတ ျဖည့္ေပးျခင္း

သင္တန္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါ ဗဟုသုတမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ရွင္းျပေပးပါ။

	 လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆမ်ား တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာမႈကုိ သင္တန္းသားမ်ားအားရွင္းျပရန္

	 	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းသမိုင္းေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

	 	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္မ်ားကိုရွင္းျပပါ။ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ျမန္မာစာျဖင့္ အျပည့္အစံုကိုေပးေ၀ပါ၊ အပိုဒ္မ်ား အားလံုးကို အေသးစိတ္ 

ရွင္းျပျခင္းမ်ဳိးမလုပ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အပိုဒ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ 

၂၀၊ ၂၅၊ ၂၇ ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားသိလိုေသာ အပိုဒ္မ်ားကိုသာ ရွင္းျပရန္)

၂၀ ရာစုမတုိင္မီွ လူ႕အခြင့္အေရးအယူအဆမ်ား တုိးတက္လာပုံသမုိင္းေၾကာင္း

ဟိႏၵဴေ၀ဒက်မ္း

ပိဋကတ္သံုးပုံ
သမၼာက်မ္းစာ
ကုရ္အာန္က်မ္း

ကြန္ျဖဴးရွပ္
အေတြးအေခၚ

ဟမၼဴရာဘီ ကိုဓဥပေဒ

မဂၢနာကာတာစာခ်ုဳပ္
(၁၂၁၅)

အဂၤလိပ္လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ
(၁၆၈၉)

ျပင္သစ္နိုင္ငံသားနွင့္လူသား
အခြင့္အေရး

ေၾကျငာစာတမ္း(၁၇၈၉)

အေမရိကန္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(၁၇၉၁)
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	 ဟိႏၵဴေ၀ဒက်မ္း၊သမၼာက်မ္းစာ၊ ကုရ္အာန္က်မ္းစာ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အဆိုအမိန္႕၊ ဟမၼဴရာဘီ ကိုဓ ဥပေဒတို႔ 

တြင္လည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

	 ဟမၼဴရာဘီကိုဓဥပေဒတြင္ မ်က္လံုးတစ္လံုးဆံုးလွ်င္ မ်က္လုံးတစ္လုံးခ်င္း ျပန္ေလ်ာ္္ရမည္ဆိုေသာ ဥပေဒ 

စီရင္ခ်က္ အခြင့္အေရးကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။

	 ဘီစီ ၄-၅ ရာစုက အရစၥတုိတယ္၊ ပေလတို အစရွိေသာ အေတြးေခၚပညာရွင္မ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ား 

တြင္လည္း လူ႕အခြင့္အေရး အယူအဆမ်ား ပါ၀င္သည္။

	 ၁၂၁၅ တြင္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္ကို စည္းမ်ည္းခံ ဘုရင္္ကို အာဏာေလ်ာ့ခ်ၿပီး မဂၢနာကာတာ စာခ်ဳပ္ 

ေပၚထြက္လာသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  စံထားအားကိုးေနသည့္ ပထမဆံုး ေပၚလာသည့္ 

စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

	 ၁၆၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္တြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဘုရင္စနစ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ လူထုမွ 

ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒဟူ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

	 ၁၆၉၀ တြင္ ဂြ်န္ေလာ့၏ အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ရွင္ခြင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး၎တို႔ကို သဘာ၀ အခြင့္အေရးမ်ား (Nature Law) ဟု သတ္မွတ္ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

	 ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ၾကိ္မ္တုိင္တိုင္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လူသား 

အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

	 ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္အေမရိကန္မွ ျပည္နယ္ ၁၃ ခုက အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ 

ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကို ထုပ္ျပန္ခဲ့သည္။

	 ၁၇၈၉ တြင္ အေမရိကန္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္အေရး 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါ၀င္ဟုဆိုကာ ျပည္နယ္မ်ားမွ လက္မခံခဲ့ၾကေပ။ ထို႕အတြက္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္ ၁၀ ခု ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ျပည္နယ္မ်ားက လက္ခံခဲ့ၾကသည္။  သို႕ျဖင့္ ၁၇၉၁ ခုႏွစ္တြင္ 

အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း သမိုင္းေၾကာင္း

	 ပထမကမာၻစစ္အၿပီး ၁၉၁၉ တြင္ နိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ 

ဒုတိယကမာၻစစ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

	 ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဟစ္တလာဦးေဆာင္ေသာ နာဇီပါတီသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (၆)သန္းေက်ာ္အပါအ၀င္ 

ဂ်ဴးမ်ား၊ ဂ်စ္ပစီမ်ား၊ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား ၊လိင္တူ ခ်စ္သူမ်ားစသည့္ အျခားလူမ်ားအား လူသားမဆန္ စြာ 

ရက္ရက္စက္စက္ ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ရန္ အစီစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

	 ထိုသူမ်ားကုိ (သီးသန္႔ေနရာ /ရပ္ကြက္)သတ္မွတ္ေနထိုင္ေစျခင္း၊ ေခၽြးတပ္စခန္းမ်ားသို႔ေစလႊတ္ ခိုင္းေစ 

ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး အဆိပ္အေငြ႕လႊတ္ကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

	 ထို႕ေၾကာင့္ စစ္အၿပီးတြင္ နာဇီေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက အရပ္သားတာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ အ၀င္ စုစုေပါင္း 

အေယာက္ (၂၀၀)ေက်ာ္ကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ႏ်ဴရင္ဘတ္ျမိဳ႕တြင္ စစ္ခံု႐ံုးတင္အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

	 အေရွ႕အာရွတြင္လည္း ဂ်ပန္မ်ား၏ ဖက္စစ္စနစ္ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဂ်ပန္နိုင္ငံတိုက်ိဳျမိဳ႕တြင္ ခံု႐ံုး

တင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးခဲ့သည္။     

	 စစ္အတြင္းက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားသာမက အလားတူလူသားခ်င္း မတရား ရက္စက္မႈ၊ 

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းကားေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ 

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။  

	 ကမာၻအႏွံ႔တြင္ နိုင္ငံအစိုးရမ်ားက နိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ တစ္ကမာၻလံုး 

ႏွင့္လႊမ္းျခံဳနိုင္မည့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ားေပၚလာခဲ့သည္။

	 ဒုတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ေအာက္တိုဘာလ(၂၄)ရက္တြင္ ထိုသို႔စစ္ပြဲအနိ႒ာ႐ံုမ်ား ထပ္မံ 

မေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္၊ ကမာၻႀကီးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ေပၚလာခဲ့သည္။

	 နိုင္ငံတကာက စုေပါင္းေဆြးေႏြးလာၿပီး ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း အပိုဒ္(၆၈)အရ လူ႕အခြင္႕အေရး 

ေကာ္မရွင္  (Human Rights Commission) ကို ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

	 ထိုေကာ္မရွင္ကို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ဟူေသာ 

အဓိပၸါယ္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျပနိုင္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို ျပင္ဆင္ 

ေရးဆြဲရန္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္ ။

	 အေမရိကန္သမၼတကေတာ္ အယ္လီနာ႐ုစဘဲ႕(Eleanor Roosevelt) ဦးေဆာင္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး 

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကေနဒါလူမ်ိဳး ေဒါက္တာ ဂၽြန္ပိတာဟန္ဖရီ၊ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ဂ်က္ကြက္ မာရီတိန္္း (Jacques 

Maritain) ႏွင့္ ေရေနးကက္ဆင္ (René Cassin)၊ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံမွ ခ်ားလ္စ္ မာလစ္ခ္ (Charles Malik)၊ 
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တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ပီစီခ်မ္း (P. C. Chang ) တို႔က တာ၀န္ယူေရးဆဲြခဲ့သည္။ 

	 ထိုေကာ္မရွင္က မူၾကမ္းေရးဆြဲတင္ျပလာေသာအပိုဒ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခဥပေဒေပါင္း (၅၅)ခုကို ေလ့ 

လာခဲ့သည္။

	 ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရမ်ား၏သံုးသပ္ခ်က္ကုိလက္ခံခဲ့သည္။

	 အစည္းအေ၀းေပါင္း(၈၁)ၾကိမ္ က်င္းပခဲ႕ရၿပီး၊ ျပင္ဆင္မႈေပါင္း(၁၆၈)ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

	 လူ႔အခြင့္အေရးေႀကညာစာတမ္းကုိ ေဆြးေႏြးႀကရာတြင္ အေနာက္္ႏုိင္ငံ (၁၄) ႏုိင္ငံက လူသားတုိင္း ေမြးရာ

ပါအခြင့္အေရးအျဖစ္လက္ခံသည္။ တန္းတူညီမွ်မွုႏွင့္ မခြဲျခားေရးအေျခခံမူကို တင္ျပသည္။

	 အေမရိကအလယ္ပုိင္းႏွင့္ လက္တင္အေမရိက ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၀) က အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အယူအဆကို 

လက္ခံခဲ့သည္။ ပုိမုိျပင္းထန္ ေလးနက္ေသာ စကားလုံးကိုသုံးခ်င္သည္။

	 ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ား (ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕)က မတ္စ္၀ါဒကုိ လက္ကုိင္ 

ထားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ အရင္းရွင္စႏွစ္ႏွင့္ ကုိလုိနီစႏွစ္ ေအာက္တြင္သာလုိအပ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း မလုိအပ္ဟုတင္ျပႀကသည္။ စတာလင္အာဏာပုံစံမ်ဳိးကုိသာ လုိလားခဲ့သည္။

	 အာရွ (၁၄) ႏုိင္ငံကရပ္တည္ခ်က္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မရွိခဲ့ပါ။

	 မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတုိ႔က ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းစဥ္လာ ကို 

သတိထားရန္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

	 အာဖရိကန္ႏုိင္ငံ (၄) ႏုိင္ငံက- မူၾကမ္းအပုိဒ္ (၄) တြင္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားေပးခ်က္အရ ဟူေသာ 

အခ်က္ကုိထည့္ခ်င္၊ အခ်ဳိ႕က သဘာ၀တရားအရသာ  ထည့္ခ်င္ၾကသည္။

	 အပုိဒ္(၄) ဥပေဒေရွ႕တြင္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ လူတုိင္းတန္းတူညီမွ်မွုရွိရမည္ကုိ ေတာင္အာဖရိက 

ႏုိင္ငံသေဘာမတူခဲ့။ ဤသည္ကုိ က်န္ေသာႏုိင္ငံအားလုံးက ကန္႔ကြက္ခဲ့၍ လက္ခံသြားခဲ့သည္။

	 ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ားက ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားသာ ပါ၀င္ေနေႀကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။

	 ေနာက္ဆုံးတြင္ စီးပြးေရး၊ လူမွုေရး၊ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အပုိဒ္  ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ 

တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြက္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အပုိဒ္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လက္ခံခဲ့သည္။ 

	 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ကုိယ္စားလွယ္က အပုိဒ္(၁၈)တြင္ပါ၀င္ေသာ ဘာသာေရးေျပာင္းလဲခြင့္ကုိ ကန္႔ကြက္ 

ခဲ့၊ သုိ႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားက ထိုတင္ျပခ်က္ကို ၀ုိင္း၀န္းဆန႔္က်င္ခဲ့ႀကသည္။

	 အခ်ဳိ႕ကက္သလစ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက အပုိဒ္ (၁၆) ပါသည့္ လက္ထပ္ရာတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ခြင့္ 

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လက္ခံခဲ့သည္။

	 အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 

၁၉၄၈ ဇြန္လတြင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကိုအၿပီးသပ္ခဲ့သည္။

	 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ 
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အေထြေထြ ညီလာခံမွေန၍ ထိုေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းနိုင္ခဲ့သည္။

	 နိုင္ငံေပါင္း (၄၈) နိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 

	 ဘဲလရစ္၊ ခ်က္ကုိစလိုေဗးကီးယား၊ ပိုလန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ယူကရိန္း၊ ဆိုဗီယက္ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ယူဂိုစလားဗီးယားႏိုင္ငံ(၈)နိုင္ငံတို႔က ၾကားေနခဲ့ၾကသည္။

	 ျမန္မာနိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

	 ကန္ကြက္သည့္နိုင္ငံလံုး၀မရွိဘဲ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းနိုင္ခဲ့သည္။

	 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ အပုိဒ္ေပါင္း(၃၀) ပါ၀င္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း

အပိုဒ္(၁) -  လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက တူညီေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည္။

အပိုဒ္ (၂)- မည္သူ႔ ကိုမွ အသားေရာင္၊ လိင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဘာသာစကား တို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။

အပိုဒ္ (၃) -  လူတိုင္း အသက္ရွင္ခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္ခြင္႔ ႏွင္႔ လံုျခံဳခြင္႔ ရွိသည္။

အပိုဒ္ (၄) -  မည္သူ႔ကိုမွ ကြ်န္အျဖစ္ေစခိုင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳရ။

အပိုဒ္ (၅) -  မည္သူ႔ကိုမွ မတရားႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံျခင္းအျပစ္ေပးျခင္းမျပဳရ။

အပိုဒ္ (၆) -  တရားဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းအား လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံပိုင္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၇) -  တရားဥပေဒေရွ႔တြင္ တန္းတူညီခြင္႔။

အပိုဒ္ (၈) -  မိမိအခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီရယူခြင္႔။

အပိုဒ္ (၉) -  မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအားကာကြယ္မူရရွိခြင္႔။

အပိုဒ္ (၁၀) - လူအမ်ားၾကားနာၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မူရရွိခြင္႔။

အပိုဒ္ (၁၁) - ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထိုသူသည္အျပစ္မရွိ ဟူ၍ သတ္မွတ္ခံပိုင္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၁၂) - ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း။

အပိုဒ္ (၁၃) - လြတ္လပ္စြာ လွုဳပ္ရွားသြားလာခြင္႔။

အပိုဒ္ (၁၄) - မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလံွဳခြင္႔ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္။

အပိုင္ (၁၅) - ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္႔ ။

အပိုဒ္ (၁၆) - အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မိမိဆႏၵျဖင္႔ လက္ထပ္အိမ္ယာထူေထာင္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၁၇) - ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင္႔

အပိုဒ္ (၁၈) - လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင္႔။
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အပိုဒ္ (၁၉) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေျပာဆိုခြင္႔၊ သတင္းမ်ားရယူခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ၀င္ေရာက္ခြင္႔၊ စုေ၀းခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၁) - အစိုးရတြင္ ပါ၀င္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၂) - လူမွဳဖူလံုေရးခံစားခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၃) - အလုပ္လုပ္ခြင္႔၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၀င္ေရာက္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၄) - အပန္းေျဖအနားယူခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၅) - လံုေလာက္ေသာ လူမႈအဆင္႔အတန္းခံစားခြင္႔ႏွင္႔ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၆) - ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၇) - ယဥ္ေက်းမႈဘ၀တြင္ ပါ၀င္ခြင္႔ႏွင္႔ မိမိတီထြင္မႈအက်ဳိးကို မိမိခံစားပိုင္ခြင္႔။

အပိုဒ္ (၂၈) - ထိုအခြင္႔အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာ၀န္။

အပိုဒ္ (၂၉) - အျခားသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာ၀န္။

အပိုဒ္ (၃၀) - မည္သူမွ ဤအခြင္႔အေရးမ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္တာ၀န္။

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း

- သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ငယ္ဖြဲ႔ပါ။

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္ (၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၇) မ်ားကို ခြဲေပးပါ။ 

(အကယ္၍ သင္တန္းသားမ်ားက ထပ္ျဖည့္လိုတဲ့ အပိုဒ္ရွိပါက ထပ္ျဖည့္ႏိုင္သည္)

- ေအာက္ပါေမးခြန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 o  မိမိရရွိထားေသာအပုိဒ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ႏွင့္ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ၊ 

လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လိုၾကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း

- အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုဆက္စပ္ပံုကုိ ပံုေဖာ္ျပခုိင္းပါ။ 

 (သို႔မဟုတ္)

- ယခုေလ့လာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ပံုေဖာ္ျပခိုင္းပါ။
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အခန္း(၃)

လူအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္
- လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ဳိးအစားမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

- လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၏ အေရးပါပံုကို သိရွိနားလည္ ေစရန္ႏွင့္ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို 

သိရွိေစရန္။

- လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္စပ္ဆိုင္သူ (၂) မ်ဳိးကို သိရိွၿပီး ၎တို႔၏တာ၀န္မ်ားကို သိရွိ ေဖၚထုတ္ 

လာေစရန္။

- လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) မ်ဳိးကို သိရွိနားလည္ေစရန္

လႈပ္ရွားမႈ 

- အုပ္စုတြဲျခင္း။

- သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲၿပီး ပူးတြဲပါ (Hand Out - ) ကုိေပးေ၀ၿပီး တူညီမႈအလိုက္ အုပ္စုဖြဲ႔ေပးရန္ 

ေျပာဆိုပါ။ ပထမဦးဆံုးၿပီးေသာ အဖြဲ႔ကို ဆုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္လည္းျမန္ရမည္၊ မွန္ကန္မႈလည္း ရွိရ 

မည္ဟု ေျပာၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေစရန္ ေဆာ္ၾသေပးပါ။

- အဖြဲ႔မ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက အရင္ဆံုးၿပီးတဲ့ အဖြဲ႔အလိုက္ မွန္/မမွန္ စီစစ္မႈျပဳလုပ္ပါ။ အေျဖမ်ားကို 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။
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ေဆြးေႏြးမႈ 

- ဘယ္လိုေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ။

- ဘယ္လိုအခက္အခဲရွိသလဲ။

- ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ခဲ့သလဲ။

o သေဘာသဘာ၀အရ အုပ္စုဖြဲ႔ခဲ့တယ္ဆိုတာ အေျဖရရွိေအာင္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးပါ

- ဘာေၾကာင့္ တူရာကို စုဖြဲ႔ၾကသလဲ။

 ထုိကဲ့သို႔ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း သေဘာသဘာ၀ အရလည္းေကာင္း၊ အခြင့္အေရးကို လက္ခံက်င့္ 

သံုးမႈ အရလည္း အုပ္စုခြဲေၾကာင္းေျပာၿပီး ေအာက္ပါ ဗဟုသုတေပးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဗဟုသုတေပးျခင္း 

သေဘာသဘာ၀အရ လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ဳိးအစားမ်ား
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး(Civil rights)

-  လူသားတစ္ဦးစီ၏လြတ္လပ္ခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္မ်ားနဲ႔ တရားဥပေဒစီရင္ရာတြင္ အစိုးရက ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ 

ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ား။ အစိုးရကို ကန္႔သတ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား။

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား (Political rights)

-  အစိုးရ၏လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီက ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ား။ အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား (Social, economic and cultural rights) 

-  ျပည္သူအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႔ လူေနမႈ ဘ၀ေတြ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ အဆင့္ဆင့္ ျဖည့္ဆည္း 

ေပးရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား။ အစိုးရကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား။

ရရွိခံစားသူမ်ားအလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ဳိးအစားမ်ား
တဦးခ်င္းအခြင့္အေရး (Individual Rights) 

-  အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ လူ႔အခြင္အ့ေရးေၾကညာစာတမ္းတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ လူတစဥ္ီးစ ီခစံားရရိွပိငုခ္ြင္ရိွ့ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ား
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အုပ္စုလိုက္အခြင့္အေရး (Collective/group rights)

-  လူသားျဖစ္ေပမဲ့ တျခားသူေတြခံစားခြင့္ရွိေနတဲ့အခြင့္အေရးကို တန္းတူ မခံစားႏိုင္တဲ့အခါ တန္းတူ ခံစားခြင့္ 

ရရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။ (Equality)

-  အုပ္စုတစ္ခု၀င္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားသူေတြမႀကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ ခဲြျခားမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်ခံရမႈမ်ား၊ 

အထင္ေသးမုန္းတီးမႈမ်ားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရတဲ႔အတြက္ ဒါေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ 

ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္၊ (Vulnerability and Protection)

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း

-  သင္တန္းသားမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္မ်ားကိုေပးၿပီး အမ်ဳိး 

အစားခြဲခိုင္းပါ။ 

လႈပ္ရွားမႈ

-  Heal the world သီခ်င္းအားသင္တန္းသားမ်ားအား ဖြင့္ျပၿပီး၊ ျမင္လိုက္ရေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ထဲ 

ျဖစ္ေပၚတဲ့ ခံစားခ်က္ကို မွတ္သားထားေပးရန္ သတိေပးေျပာၾကားပါ

ေဆြးေႏြးမႈ

- ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။

- ဘာေတြေတြ႔လိုက္ရသလဲ။

- ဘယ္အခ်ိန္ကာလက အျဖစ္အပ်က္ေတြလဲ။

-  ကုလသမဂၢဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ျပ႒ာန္း 

ခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲ။

-  မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေရာ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနသလဲ၊ (ကမာၻ႔လူသားေတြအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို 

ဘယ္လိုေတြ ရရွိခံစားရေနျပီလဲ)

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း လူသားေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခံစား ရမႈ အေျခအေနမွာ အာမခံခ်က္ မရွိေသးျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေသးတဲ့ 

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ရ 

ေၾကာင္း၊ အဲ့ဒါေတြကိုလည္း သိရိွထားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိ အခြင့္အေရးဘာရွိသလဲ ဘယ္မွာ။ ဘယ္လိုျပ႒ာန္း 

ထားသလဲ ဆိုတာ သိရွိ နားလည္းထားဖိုလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ကို ဗဟုသုျဖည့္ေပးပါ။
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ဗဟုသုတ ေပးျခင္း

UDHR မ ွICCPR ႏွင္ ့ICESCR စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပံုကိုရွင္းျပရန္။
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံတိုင္းက ေလးစား 

လိုက္နာၾကရန္ ကတိခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ေဖာ္ေဆာင္မႈအားနည္းခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ 

ဆိုေသာ္ UDHR သည္ ေၾကညာစာတမ္းျဖစ္ေနၿပီး စည္းေႏွာင္မႈအား မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ စည္းေႏွာင္မႈ 

ရွိရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံမ်ား၏ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္ 

အေရးယူဆခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သေဘာတူ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု ထပ္မံ 

ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုမွာ -

 (၁)  ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Covenant  

on Civil and Political Rights – ICCPR)

 (၂)  ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International  

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)

 ထိုပင္မစာခ်ဳပ္ႀကီး (၂) ခုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း UDHR သံုးခုေပါင္းကို 

(International Bill of Human Rights) ဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ေပၚေပါက္လာပံု

စာခ်ဳပ္အမည္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသည့္ 
ခုႏွစ္

ေစာင့္ၾကပ္ 
ေကာ္မတီ

နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွုမ်ား ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ 
တကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICERD, International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

၁၉၆၅ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) 
ရက္ေန႔

ႏိုင္ငံတကာ နိုင္ငံသားႏွင့္ နိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(ICCPR, International Covenant on Civil and Political 
Rights)

၁၉၆၆ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) 
ရက္
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ႏိုင္ငံတကာ စီးပြါးေရး၊လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR,International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights)

၁၉၆၆ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) 
ရက္

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ုပ္ - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၁) - ႏိုင္ငံတကာ 
ႏုိင္ငံသားနွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
အျခား ေရြးခ်ယ္ႏို္င္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ICCPR-OP1 
Optional Protocol to the International Covenant on Civil 
and Political Rights) 

၁၉၆၆ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ 
ရက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ 
ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (CEDAW, Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

၁၉၇၉  ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ CEDAW

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္းမ်ား၊ ႏွင့္ လူသားမဆန္စြာျပဳမူ 
ဆက္ဆံ ျခင္းမ်ား/အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (CAT, Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

၁၉၈၄ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) 
ရက္

ကေလးအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(CRC, Convention on the Rights of the Child)

၁၉၈၉  နို၀င္ဘာလ 
(၂၀)ေန႕

CRC

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာ 
တူစာခ်ုပ္-အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား(၂)  (ေသ 
ဒဏ္ေပးျခင္းအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ သည့္) ဒုတိယေျမာက္ 
ႏိုင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားနွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ပါ အျခားေရြးခ်ယ္ႏို္င္သည့္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား (ICCPR-
OP2 Second Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the 
abolition of the death penalty) 

၁၉၈၉  ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ 
ရက္  

ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုမ်ား အားလံုး၏အခြင့္ 
အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(ICRMW, International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families)

၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) 
ေန႕
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွု ပေပ်ာက္ေရး 
ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ုပ္ပါ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ား (OP-CEDAW) Optional Protocol to the Convention 
on the Elimination of Discrimination against Women

၁၉၉၉  ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) 
ရက္

ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္သည့္ လက္ 
နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား ပါဝင္ေစမွုအေပၚ 
ေရြးခ်ယ္ႏို္င္သည့္ အျခားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (OP-CRC-
AC Optional protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on the involvement of children in armed conflict)

ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္သည့္ 
ကေလးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခိုင္းေစ 
ျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္း သည့္အရာမ်ား ဖန္တီးျခင္းမ်ားအေပၚ ေရြးခ်ယ္ 
ႏို္င္သည့္ အျခားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (OP-CRC-SC 
Optional protocol to the Convention on the Rights of the 
Child on the sale of children, child prostitution and child 
pornography) 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ 
ရက္  

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္းမ်ား၊ ႏွင့္ လူသားမဆန္စြာ ျပဳမူ 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား/အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ပါ အျခား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
(OP-CAT Optional Protocol to the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment)

၂၀၀၂ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ 
ရက္  

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္ 
သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (OP-CRPD 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) 

၂၀၀၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ 
ရက္

လူမ်ိဳးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ 
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CPED, International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance)

၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) 
ရက္
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မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRPD, 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာ (၁၃)
ရက္

စီးပြားေရး၊ လူမုွေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွု အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ 
အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ICESCR - OP) Optional Protocol of the 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၀ ရက္

ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေျပာဆို ဆက္ဆံ 
ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား (OP- CRC on a communications)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၉ 

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္တစ္ခု ျပ႒ာန္းပံုအဆင့္ဆင့္

 အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ေရးဆဲြရန္လိုအပ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက 

ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ မည့္သည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္းကို မူၾကမ္း ေရးဆဲြရန္ တာ၀န္ရွိ 

သူမ်ား သို႔မဟုတ္ မူၾကမ္း ေရးဆဲြေရး ေကာ္မတီတခုကို တာ၀န္ေပး ေရးဆဲြ ခိုင္းေလ့ရွိသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားက 

အစိုးရမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ မူၾကမ္းကို ေရးဆဲြရသည္။ ထိုအဆင့္ကို မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္း 

(Drafting) ဟုေခၚသည္။

 အကယ္၍ ထိုမူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းၿပီးဆံုးသြားပါက ထိုမူၾကမ္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပ 

ရသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္ကို ေကာင္စီက လက္ခံၿပီး ေကာင္စီ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက အတည္ျပဳပါက ထိုစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳ 

ျခင္း (Adoption) အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။

 ထိုအဆင့္တြင္ စာခ်ဳပ္ကိုေစာင့္ၾကပ္မည့္ ေကာ္မတီမ်ားမရွိေသးသလုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလဲ အေကာင္ 

အထည္ မေပၚေသးပါ။ ထိုအတည္ျပဳထားေသာစာခ်ဳပ္ကုိ ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ ႏိုင္ငံ 

အေရအတြက္ (အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ၂၀) က အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးမွသာ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ အသက္၀င္လာ 

(Enter into force) ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ က်မွသာစာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေကာ္မတီမ်ားကို 

ဖဲြ႔စည္းႏိုင္၊ ႏိုင္ငံမ်ားကလဲ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ား

	 	ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း (Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples)

	 	ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာစကားအုပ္စု၀င္ လူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေၾကညာ 

စာတမ္း(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities) 

	 	ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီး သည္းမခံမႈႏွင့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ိဳးစံု ပေပ်ာက္ေရး အခြင့္အေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာေၾကညာစာတမ္း။(Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and 

of Discrimination Based on Religion or Belief)

	 	လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ကမာၻ႔အစည္းအေ၀း ဒါဘန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ား။ (World Conference against Racism, 2001 South Africa Durban Declaration and 

Programme of Action)

	 	အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား လက္နက္ကိုင္ပဋိ  ပကၡႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ေၾကညာစာတမ္း။(Declaration on the Protection of Women and Children in 

Emergency and Armed Conflict)

	 	အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေၾကညာစာတမ္း 

(Declaration on the Elimination of Violence against Women)

	 	စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အထူးကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာသူမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာ စာတမ္း (Declaration 

on the Rights of Mentally Retarded Persons )

	 မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း(Declaration on the Rights of Disabled Persons )

	 	စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်ိဳ႔တဲ့ေသာသူႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုေသာ သူမ်ားကို ကာကြယ္ 

ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား။(Principles for the protection of persons with mental 

illness and the improvement of mental health care)

	 	မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္း ။(Standard Rules on 

the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities)
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ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပံုမ်ား

Signature (ပဏာမလက္မွတ္ထုိးျခင္း)

•	 	စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ 

ေရးထိုးရန္အတြက္ ပဏာမအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (Signature) ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

Ratification (အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးျခင္း)

•	 	ေနာက္တဆင့္ျဖစ္ေသာ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (Ratification) သည္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို 

ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟုသေဘာေဆာင္သည္။ ထိုသို႕အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးမွသာ ထိုနိုင္ငံကို 

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံေခၚေ၀ၚနိုင္သည္။ ထိုသို႔ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးမွသာ ထိုႏိုင္ငံ 

သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏွစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီကို အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။ ေကာ္မတီက 

လည္း ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

Reservation (ႁခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ထိုးျခင္း)

•	 	သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား 

အားလံုးကို မခၽြင္းမခ်န္ လံုး၀လိုက္နာပါမည္ဟု သေဘာတူေရးထိုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိဳ႕ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ႁခြင္းခ်က္ထားၿပီးလက္မွတ္မထိုးပဲေနႏိုင္သည္။ ၎ကို ႁခြင္းခ်က္ထားျခင္း (Reservation) 

ဟုေခၚသည္။

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း 

-  သင္တန္းသားမ်ားအား စာရြက္အေရာင္ (၂) ခုစီေပးေ၀ပါ၊ တစ္ေရာင္က ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တစ္ခုက 

အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္းေျပျပပါ။

-  လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔ဆုိရင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာလုပ္ 

သင့္သလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အေရာင္ေပၚတြင္ ေရးေစပါ။

-  သင္တန္းသားမ်ားေရးၿပီးပါက ျပည္သူမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥ၊ တစ္ဦးခ်င္း လုပ္မည့္အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားႏွင့္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို သီးသန္႔စီခြဲကပ္ထားေစပါ။

-  သင္တန္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ျဖည့္စြက္ 

ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေပးပါ။
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ဗဟုသုတ ေပးျခင္း 

အစိုးရတာ၀န္
ေလးစားျခင္း (Respect)

•	 လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားျခင္း ဆုိသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လူတိုင္းတြင္ ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားထဲတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါး ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 

မျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုအခြင့္အေရးအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ (အစိုးရက်င္႔၀တ္၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း 

မ်ား၏ က်င္႔၀တ္မ်ားကို ျပ႒ာန္း ထားျခင္း၊ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အတိအက်ျပ႒ာန္းထား

ျခင္း၊ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ေတြမွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင္႔အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမွန္အတိုင္းေရးသား တင္ျပျခင္း)

ကာကြယ္ေပးျခင္း(Protect)

•	 ကာကြယ္ေပးျခင္း ဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူသားတုိင္း အခြင့္အေရးအားလံုးကို တန္းတူ ခံစားခြင့္ 

ရွိလာေအာင္ႏွင့္ အစိုးရအပါအ၀င္ မည္သူကမွ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိေအာင္ လိုအပ္သလို 

ကာကြယ္ ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ခြဲျခားမႈ ကို ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အုပ္စုမ်ားကို ခြဲျခားမႈ 

မခံရေအာင္ အထူးဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားေပးျခင္းျဖင့္ ထိုအုပ္စုမ်ားအေပၚ အျခား သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္ 

က်င့္ျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ (လူ႔အခြင္႔အေရးကို အထူးကာကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ား 

ေရးဆြဲထားျခင္း၊ တိုင္ၾကားႏိုင္မည္႔ ယႏၱရားမ်ားကို ထူေထာင္ ေပးျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တိက်စြာအေရးယူျခင္း)။

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း Fullfill (Fullfill + Promote)

•	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ အစိုးရက မိမိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

(တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေငြမ်ားကို လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ စနစ္တက် စီမံေပးျခင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင္႔ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင္႔အေရး ပညာေပးျခင္း မ်ားကို ခြင္႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အစိုးရကိုယ္တိုင္ 

ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း)။

 လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္မွာ လူသားတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္တယ္၊ သိုေပမဲ႔ ႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင္႔အေရး 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟူ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ အစိုးရပင္ျဖစ္တယ္။
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လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္း (၃) မ်ဳိး
ပညာေပးျခင္း

•	 	လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုအား ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ နား

လည္သေဘာေပါက္ေစၿပီးမိမိတို႔၏ဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္လာတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ဗဟုသုတမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

•	 	တစ္နည္းဆုိေသာ္ လူတုိင္းအား မိမိတုိ႔တြင္ရွိေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မိမိကိုယ္တုိင္ နားလည္ သေဘာ 

ေပါက္လာေစၿပီး ထိုအေတြ႔အႀကံဳတန္ဖိုးမ်ားကို အသုံးခ်၍ မိမိတို႔လိုလားေသာ ဘ၀ကို ရရွိေစရန္အတြက္ 

ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ေလ့လာလုပ္ေဆာင္ေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ျဖစ္သည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•	 မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆိုသည္မွာ - လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္ 

အပ်က္ (သို႔) အေျခအေနတစ္ခုအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း႐ုံ သာမက ရရွိ လာေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို လူအမ်ားမွ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သိရွိလာေအာင္  လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

•	 အခ်က္အလက္ စုေဆာင္း၍ စုံစမ္းျခင္းသာမကသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း တို႔ 

ပါ၀င္ပါသည္။
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စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

•	 စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ (သို႔) ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳး 

စီးပြားကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးမဆို ရပ္တန္႔ရန္ ျပည္သူလူထုမွ ၀ိုင္း၀န္း ေတာင္းဆို 

ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ ေတြ႔ဆုံျခင္း (သို႔) စည္း႐ံုးျခင္း ျဖစ္သည္။

•	 သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံအစိုးရကိုတင္ျပခြင့္မရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရကုိယ္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္သူျဖစ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံ 

တကာသို႔ ပန္ၾကား၍ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း 

-  ယခုသင္ခန္းစာေတြထဲက ကိုယ့္အတြက္ အမွတ္မိဆံုး သုိ႔မဟုတ္ အၾကိဳက္ဆံုးတစ္ခုႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ 

ၾကိဳက္ႏွစ္သလဲဆိုတာကို သင္တန္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေဆြးေႏြးေျပာျပရန္။
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အခန္း (၄)
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယယ္ံုၾကည္ခြင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္

	 လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ဆိုတာဘာလဲႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

	 လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရိွၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခေနမ်ားကို ေလ့လာ 

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္လာေစရန္။

	 ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ 

ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးလာေစရန္။
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လႈပ္ရွားမႈ

√ သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ငယ္ (၄) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခိုင္းပါ။

 o  ေမးခြန္း (၁) လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ဆိုတာ ဘယ္ဘာသာတရားေတြကို အကာအကြယ္ 

ေပးသလဲ။

 o ေမးခြန္း (၂) လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ဆိုတာ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြ ရရွိရမလဲ။

 o  ေမးခြန္း (၃) ဘယ္လိုလူမ်ဳိးေတြက လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ပိုၿပီး ကန္႔သတ္၊ ခ်ဳိးေဖာက္ 

ခံရႏိုင္သလဲ။

 o  ေမးခြန္း (၄) လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားဘယ္အခြင့္အေရးေတြက ဆက္စပ္ေန 

သလဲ၊ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနသလဲ။

ေဆြးေႏြးျခင္း 

√  အဖြဲ႔မ်ားအား ၎တို႔ေဆြးေႏြးထားေသာ အခ်က္မ်ားကို သင္တန္းသားအားလံုးေရွ႔တြင္ ျပန္လည္တင္ျပ 

ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးရန္။

ဗဟုသုတ ျဖည့္ေပးျခင္း 

√ ေမးခြန္း (၁) ကိုေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔ တင္ျပၿပီးပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးပါ။

  လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္သည္ ဘာသာတရားေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးတာမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူ၊ မကိုးကြယ္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးတာသာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

√ ေမးခြန္း (၂) ကိုေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔ တင္ျပၿပီးပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးပါ။

 လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္တြင္

 o ကိုးကြယ္ခြင့္၊ မကုိးကြယ္ခြင့္။

 o မိမိဆႏၵျဖင့္ ကူးေျပာင္းခြင့္၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္။

 o အတင္းအၾကပ္ျပဳျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။

 o လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ (ဥပမာ - ၀တ္ျပဳခြင့္၊ သင္ၾကားခြင့္၊ ……..)။

√ ေမးခြန္း (၃) ကိုေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔ တင္ျပၿပီးပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးပါ။

 လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီး ကန္႔သတ္ခံရႏိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္

 o လူနည္းစုမ်ား။
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 o ကေလးသူငယ္မ်ား။

 o အမ်ဳိးသမီးမ်ား။

 o ဒုကၡသည္မ်ား။

 o ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား။

 o  လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခံထားရသူမ်ား (ဥပမာ - အက်ဥ္းသားမ်ား) တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

√ ေမးခြန္း (၄) ကိုေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔ တင္ျပၿပီးပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးပါ။

  လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား 

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။

 o  လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ သတင္းရယူခြင့္ (အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ 

မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ သည္းခံမႈမရွိျခင္း)။

 o အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္။

 o ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္း။

√  သင္တန္းသားမ်ားကို ယၡင္ အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ ျပန္ဖြဲ႔ေစၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြးေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ခုိင္းပါ၊ 

ၿပီးလ်ွင္ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အျခားအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ခိုင္းပါ။

 o  အဖြဲ႔ (၁)ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ကူးေျပာင္းခြင့္၊ အတင္းအၾကပ္ျပဳမႈမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေပးၿပီး ေလ့လာေစရန္။

 o  အဖြဲ႔ (၂) ကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္တြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေသာအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ႏိုင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေပးၿပီးေလ့လာေဆြးေႏြးေစရန္။

 o  အဖြဲ႔ (၃) ကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကန္႔အသတ္ခံရေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 

ျပ႒ာန္းထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေပးၿပီး ေလ့လာေဆြးေႏြးေစရန္။

 o  အဖြဲ႔ (၄)ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္အခြင့္အေရးမ်ားရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

ေပးေ၀ၿပီးေလ့လာေဆြးေႏြးေစရန္။

√  အဖြဲ႔မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းႏွင့္ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ကို နည္းျပမွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးရန္။

•	 လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္။

•	 ၁၉ ၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္။

•	 ၁၉ ၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္။
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•	 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုး္ကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္။

•	 ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိပါက ျဖည့္စြက္ရန္။

  (ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည့္အခါတြင္ ဘာသာေရးျဖင့္ 

စည္း႐ံုးမႈမျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္။)

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း 

 သင္တန္းသားမ်ားကို ယခင္ အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ ျပန္ဖြဲ႔ေစၿပီး မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာအေပၚ မူတည္ၿပီး 

လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ ဘယ္လို ကန္႔သတ္မႈေတြ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရွိသလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခိုင္းပါ။ အခ်က္ 

တစ္ခ်က္လ်င္ စာရြက္တစ္ရြက္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပရန္ေျပာၿပီး A4 စာရြက္ကို သံုးပိုင္းအရြယ္အစား စာရြက္ 

အပိုင္းမ်ားကို ေပးေ၀ပါ။

 o  အဖြဲ႔ (၁) ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ကူးေျပာင္းခြင့္၊ အတင္းအၾကပ္ျပဳမႈမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား။

 o  အဖြဲ႔ (၂) ကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္တြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေသာအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ကန္႔သတ္ခ်က္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား။

 o  အဖြဲ႔ (၃) ကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကန္႔အသတ္ခံရေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ပြားသည့္ ပံုစံမ်ား။

 o  အဖြဲ႔ (၄) ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္၊ 

ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ပံုစံမ်ား။

√ သင္တန္းသားမ်ားမွျပန္လည္တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ရန္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း 

√  ယခုသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၿပီး ဘယ္လို သံုးသပ္ေလ့လာမိသလဲ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေရးသားၿပီး ေဆြးေႏြးရွင္းျပ 

ခိုင္းပါ။
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အခန္း(၅)
ကန္႔သတ္သည့္ ပံုစံမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

	 	လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မလိုမုန္းတီးမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္လာေစရန္။

	 	လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ဘာေၾကာင့္ကန္႔သတ္ သလဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 

သက္ေရာက္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။

လႈပ္ရွားမႈ - အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ ေဆြးေႏြးျခင္း

√ သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲပါ။

√ ေရွ႔က ေဆြးေႏြး ၿပီးခဲ့ေသာ Module 4 ရဲ႕ နက္ရိႈ္င္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း  တြင္ အဖြဲ႔ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကို 

ျပန္လည္ရယူၿပီး၊ မည့္သည့္အခ်က္မ်ားက အစိုးရက ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္ၿပီး၊ ဘယ္ အခ်က္ေတြကေတာ့ 

ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အၾကားက်ဴးလြန္တဲ့ အရာေတြျဖစ္သလဲဆိုတာကို ခြဲျခားခိုင္းပါ။

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း

√  သင္တန္းသားမ်ား အုပ္စု ၂ ခုျပဳခြဲျခားၿပီးပါက၊ ဘယ္လိုခြဲသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာကို  ေဆြးေႏြး ရွင္းျပ 

ခိုင္းပါ။

√ အျခားေသာ ပါ၀င္မႈမ်ားမွလည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးပါ။
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ဗဟုသုတ ျဖည့္ေပးျခင္း

√ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပိး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (၂) မ်ုိးကိုေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

ကန္႔သတ္သည့္ ပံုစံ ၂ မ်ိဳး 

 ၁။ အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္မႈမ်ား။

 ၂။ လူမႈေရး ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား။

√  လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ားကို  ေဆြးေႏြး 

ရွင္းျပပါ။ 

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း

√ သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 o အစုိးရအေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ႏိုင္တာလဲ

 o ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ မလိုမုန္းတီးမႈေတြျဖစ္ေပၚရတာလဲ။

√  သင္တန္းသားမ်ား အဖြဲ႔လုိက္ျပန္လည္တင္ျပၿပီးပါက ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 

(အခ်က္အလက္ စာရြက္အပိုင္းမ်ားေပးၿပီး တစ္ရြက္လ်င္ တစ္ခ်က္ေရးေစပါ။)
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 o လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ပါက။

	 	 	 အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ႏိုင္သလဲ။

	 	 	 လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ႏိုင္သလဲ။

	 	 	 လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ႏိုင္သလဲ။

√  သင္တန္းနည္းျပမွ သစ္ပင္ပံုတစ္ခုဆြဲထားၿပီး အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို သစ္ပင္၏အျမစ္ေနရာတြင္ ကပ္ထား 

ေပးၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သစ္ပင္အေပၚပိုင္း အရြက္၊ အဖူးအပြင့္ အသီးမ်ားေနရာတြပ္ ကပ္ထားၿပီး 

ျပႆနာ သစ္ပင္(Problem Tree) အျဖစ္ပံုေဖာ္ေပးရန္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း

√  ယခုေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးသည့္အခါ မိမိအေနျဖင့္ ဘယ္လို ေလ့လာမိသလဲ၊ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ 

ေပၚလာပါသလဲ။
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ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္အဆင့္မ်ား

ျမင့္တက္လာသည့္ (သို႔) လြန္စြာျမင့္တက္လာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား

 အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တိုးျမင့္လ်က္ရွိၿပီး လူမႈေရး ရန္လို 

မုန္းတီးမႈမ်ားကား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

၁၉၈ ႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္အဆင့္မ်ား ျမင့္တက္လာသည့္(သို႔)လြန္စြာျမင့္တက္ လာသည့္ 

ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား … 
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ဥေရာပရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အဓိက 

ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 

အဓိကထားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံစာရင္း ႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား။
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ဥေရာပရွိ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ား အဓိကထားခဲ့သည့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႔မ်ား အဓိကထားခဲ့သည့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား 

စာရင္း ႏွင့္ အဓိကထားခဲ့သည့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား။

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ၂၅ ႏုိင္ငံရွိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

 ကမာၻ႕လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ၂၅ ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လ်ွင္ … (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ကုန္ စာရင္းဇယားအရ) … 

  အီဂ်စ္၊ ရရွား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ တူရကီ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ မလိုမုန္းတီးမႈမ်ား အမ်ားဆံုး ရင္ဆံုႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

(ဇယားကြက္၏ ညာဘက္ အထက္ဆံုးအပိုင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား 

ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။) 

 ဂ်ပန္၊ ဘရာဇီး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကြန္ဂိုဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 

ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား အနည္းဆံုး ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ႏုိင္သည္။ (ဇယား၏ 

ဘယ္ဘက္ ေအာက္ဆံုးအပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိေၾကာင္း 
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ေတြ႔ႏိုင္သည္။)။ ဇယား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမွတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) - အစိုးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အညႊန္း

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားသည္ Pew သုေတသနစင္တာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ 

အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို၌ နိုင္ငံ ၁၉၈ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားမွ ရရွိထားသည့္ 

ဘာသာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အမွတ္မ်ားကို အမွတ္မ်ားရာမွ နည္းရာသို႔ အစဥ္လိုက္ စဥ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံ 

တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီမွ ရရွိထားသည့္ အမွတ္အေရအတြက္ကိုကား ၎သုေတသနစင္တာမွ သီးျခား ေဖာ္ျပထားျခင္း 

မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ - အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား ရရွိထားသည့္ အမွတ္မ်ားသည္ မတိမ္းမယိမ္းတူညီေနၿပီး ႀကီးမားေသာ 

ထူးျခားမႈကို   ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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အစိုးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အညႊန္း (အဆက္) 
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∆	 	ဤသေကၤတသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမွတ္တစ္မွတ္ (သို႔) တစ္မွတ္ထက္ပိုေသာ အမွတ္ မ်ား 

တိုးတက္သြားျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ 

∇	 	ဤသေကၤတသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမွတ္တစ္မွတ္ (သို႔) တစ္မွတ္ထက္ပိုေသာ အမွတ္မ်ား 

ေလ်ာ့က်သြားျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) - လူမႈေရး ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားဆိုင္ရာ အညႊန္း

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားသည္ Pew သုေတသနစင္တာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ 

လူမႈေရး ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို၌ နိုင္ငံ ၁၉၈ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားမွ 

ရရွိထားသည့္ လူမႈေရး ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားဆိုင္ရာ အမွတ္မ်ားကို အမွတ္မ်ားရာမွ နည္းရာသို႔ အစဥ္လိုက္ 

စဥ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီမွ ရရွိထားသည့္ အမွတ္အေရအတြက္ကိုကား ၎သုေတသနစင္တာမွ သီးျခား 

ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ - အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား ရရွိထားသည့္ အမွတ္မ်ားသည္ မတိမ္းမယိမ္း တူညီေနၿပီး 

ႀကီးမား ေသာ ထူးျခားမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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လူမႈေရး ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားဆိုင္ရာ အညႊန္း (အဆက္)

∆	 	ဤသေကၤတသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမွတ္တစ္မွတ္ (သို႔) တစ္မွတ္ထက္ပိုေသာ အမွတ္ မ်ား 

တိုးတက္သြားျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ 

∇	 	ဤသေကၤတသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမွတ္တစ္မွတ္ (သို႔) တစ္မွတ္ထက္ပိုေသာ အမွတ္မ်ား 

ေလ်ာ့က်သြားျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ 

အမွတ္မ်ားကို ေနရာေဒသအလိုက္ ေဖာ္ျပျခင္း
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    ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိရာ ေနရာေဒသမ်ား

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လူမႈေရးရာ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ေနရာေဒသမ်ား 
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အခန္း(၆)
သက္ေရာက္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္

	 လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္းသိရွိနားလည္ေစရန္။

	 	လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မလိုမုန္းတီးမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိေအာင္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။

	 	လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

မိတ္ဆက္ေပးရန္။

လႈပ္ရွားမႈ - ပင္ဂြင္းလႈပ္ရွားမႈ

√ သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ Volunteer တစ္ဦးအား ေခၚထုတ္ထားၿပီး က်န္ေသာ သင္တန္းသူ၊ သားမ်ားကို A4 

စာရြက္တစ္ေယာက္ကို တစ္ရြက္စီေပးေ၀ပါ။

√ သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းခန္းမအတြင္း ေနရာက ဲ်က်ဲ ေနရာယူရန္ေျပာပါ၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 

တစ္ေယာက္ အရမ္းနီးကပ္မႈမရွိေစရန္ သတိျပဳပါ။ 

√ ေနရာခ်ထားမႈရျပီဆိုလ်ွင္ ေပးထားေသာ စာရြက္မ်ားကို မိမိ၏ ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ထားရွိျပီ အေပၚတြင္ 

ရပ္ေနရန္ ေျပာျပပါ။ (လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ လူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္)

√ နည္းျပမွ စာရြက္တစ္ရြက္ကို အပိုယူၿပီး လူလြတ္ေနေသာ ေနရာအျဖစ္ ဖန္တီးထားပါ။

√ Volunteer ေခၚထားေသာ သင္တန္းသား တစ္ဦးကိုေတာ့ ေျခေထာက္ႏွစ္ခုကို ပူးၿပီး ၾကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ထားေပးပါ။ 

(ပင္ဂြင္း အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္)
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√ သင္တန္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါအခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥမ်ားကို ရွင္းျပပါ

 o ပင္ဂြင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူ (ေျခေထာက္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ သင္တန္းသား)

	 	 	 	လြတ္ေနေသာ စာရြက္ကို ရေအာင္ ဦးရမည္ျဖစ္ၿပီး တအားႀကီး ခုန္ေပါက္သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ 

ဘဲ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သြားရန္ ညႊန္ၾကားပါ၊

 o  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ လူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူ (စာရြက္ေပၚတြင္ ရပ္ေနေသာ သင္တန္း 

သား-သူမ်ား)

	 	 	 လြတ္ေနေသာ စာရြက္ကို ပင္ဂြင္း ေနရာ မရေအာင္ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

	 	 	 	စာရြက္မ်ားကုိ ေနရာေရႊ႕လို႔မရသလို စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ လူတစ္ဦးသာ ရွိရမည္။ လူ 

တစ္ဦးထဲက စာရြက္ ၂ ရြက္ေပၚတြင္ ခြေနလို႔မရပါ

	 	 	 စာရြက္ကို ပင္ဂြင္းက ထိထားျပီဆုိလ်င္ လုယူလို႔မရပါ။

	 	 	 ပင္ဂြင္းကို ကာထားျခင္း၊ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ လမ္းပိတ္ထားျခင္းမလုပ္ရပါ၊

	 	 	 စာရြက္ကို ဦးလုိက ပင္ဂြင္းမေရာက္မီ ဦးထားႏိုင္ေၾကာင္းေျပာျပၿပီး ေနရာယူခုိင္းပါ

√  သင္တန္းသားမ်ားကို စတင္လႈပ္ရွားရန္ ေျပာျပပါ။ နည္းျပမွ သင္တန္းသားမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ဂ႐ုစိုက္ 

ေစာင့္ၾကည့္ထားေပးပါ။

√  သင္တန္းသားမ်ားေနရာ (၃ခု၊ သို႔ ၄ခု သို႔ ၅ခု) မကာကြယ္ႏိုင္ဘဲ ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီးဆိုလ်င္ လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္ၿပီး 

ေဆြးေႏြးမႈစတင္ပါ။

ေဆြးေႏြးမႈ - ပင္ဂြင္းလႈပ္ရွားမႈ

√ ဘယ္လိုခံစားမႈျဖစ္မိသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ

 o ပင္ဂြင္း အခန္းက႑ေဆာင္ရြက္ေသာ သင္တန္းသားအေနျဖင့္ (ေအာင္ႏိုင္တဲ့အခါ ခံစားခ်က္)

 o လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ လူထုအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ ခံစားခ်က္

√ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ၊

√ ဘာေၾကာင့္မကာကြယ္ႏိုင္သလဲ။ 

√ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြအသံုးျပဳခဲ့သလဲ။

√  ပင္ဂြင္းေနရာ တစ္ခုရသြားျခင္းက “လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ ခံရမႈ 

သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡတစ္ခု” အျဖစ္ အစားထုိးၾကည့္မယ္ဆိုပါက မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ ေဆြးေႏြး 

ႏိုင္ပါသလဲ။
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စကားဆက္

 လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာလည္း ျပႆနာ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚျပီ ဆိုလ်င္ ယခုလိုပဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ၾကိဳး

စားေျဖရွင္းတဲ့သူေတြရွိသလို၊ မပါ၀င္တဲ့သူေတြလည္းရွိပါေၾကာင္း။ အဲ့ဒါ့ေၾကာင့္ ျပႆနာေတြက မေျပလည္ ဘဲ 

ပိုမို ကူးစက္ျပန္႔ပြားသြားတက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ 

FoRB ကအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ၾကိဳးစားၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ႏွင့္ နည္းလမ္း (Strategy) 

မ်ဳိးစံု အသံုးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ယခင္သင္ခန္းစာတြင္ သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ေသာ 

အပိုင္း (deepening) မွာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ယူၿပီး ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

အခ်က္အလက္ ျဖည့္ေပးျခင္း

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္က အေရးႀကီးသလား ဘာေၾကာင့္လဲဟုေမးၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပ 

ေပးပါ

	 	ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင္႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပုိင္ ၀ိေသသရွိခြင္႔ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈ တည္ 

ေဆာက္ ခြင္႔ႏွင္႔ ထုတ္ေဖာ္ခြင္႔မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ အေရးႀကီး ပါသည္။ FoRB ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ 

အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခြင္႔၊ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင္႔၊ စုေ၀းခြင္႔၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး 

အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ အျခား လူမႈေရး၊ စီးပြာေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျခိမ္းေျခာက္ 

မႈမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။
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	 	ဘာသာအေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ားအား လူမႈေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး 

နယ္ပယ္ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင္႔ ခ်ည္႔နဲ႔ေသာ(နိမ္႔က်ေသာ) လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ျဖစ္လာေစဖို႔ ပံ႔ပိုးေပး 

ေနသည္။ 

	 	အထူးသျဖင္႔  အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး၊ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင္႔ ဒုကၡသည္မ်ားကို အကာကြယ္ မဲ႔ေစ 

သည္။ FoRB သည္ အားလံုးကို အက်ိဳး အျမတ္ရရွိေစသည္႔ အရာျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ 

ထြန္းကားေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ အျခားလူ႔အခြင္႔ အေရးမ်ား အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ 

ေနထိုင္ႏိုင္မည္႔ အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါသည္။

	 	ထိုေၾကာင္႔ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင္႔ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးက္ို 

ျမႇင့္တင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

	 တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အေရးႀကီးျခင္း၊

	 အျခားအခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း၊

	 	ကန္႔သတ္ ဆက္ႏြယ္မႈ (လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အားနည္းေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 

မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေစျခင္း)

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း

√ သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာခိုင္းပါ။

 o  အဖြဲ႔ (၁) အစုိးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမရွိေစရန္ 

တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲ

 o အဖြဲ႔ (၂) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲ

 o အဖြဲ႔ (၃) ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ

 o အဖြဲ႔ (၄) အစုိးရအေနျဖင့္ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ

√ အဖြဲ႔မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အျခားသင္တန္းသားမ်ားမွ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။

အခ်က္အလက္ ျဖည့္ေပးျခင္း

√  လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရရွိဖို႔အတြက္ (SMILE) အဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး 

ေပးရန္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးရန္။



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ)54

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း

√ သင္တန္းသားမ်ားကို တစ္ေယာက္ကို ဖေယာင္းတိုင္တစ္ေခ်ာင္းစီေပးေ၀ပါ။

√  လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္၊ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္ခံရသူမ်ား၊ 

အခြင့္အေရးဆုံးရံႈးေနသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ ဘာသာအလိုက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေပးရန္ေျပာၿပီး ဖေယာင္း 

တုိင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိၿပီး ဆုေတာင္းရန္။ ၿပီးပါက ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို ယူသြားရန္ႏွင့္ ကုန္ဆံုးသည္အထိ 

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ၿပီး မီးထြန္းေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါ။
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အမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းဆုိ္င္ရာ လွပေသာ ပံုျပင္ ၁၀ ပုဒ္ 

 မိမိတို႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အမ်ားနဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ေနျခင္းမ်ိဳး ရွိေနပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့ 

ပါက အမ်ားအျပား ရွိေနပါသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေနပါသလား။ မြတ္စလင္မ်ား၊ ဆစ္ခ္ 

ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၊ ႏွင့္ ခရစ္ယ်ာန္ဘာသာဝင္မ်ားတို႔ဟာ အိႏၵိယႏို္င္ငံမွာ ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ 

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အတူယဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ အခုမွာေရာ ၎တို႔ ေနထိုင္ႏို္င္ၾကပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ 

ၿဗိတိသ်ွေတြတုန္းကလို အိႏၵိယမွာရွိတဲ့ လူေတြအၾကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္လုပ္ၿပီး ၎တုိ႔မွ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ 

အုပ္စုိးခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုမွာေရာ သင္တို႔ စိတ္ဝမ္းကြဲေနၾကၿပီလား။

 အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရးအရ အမ်ားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဥပမာ သာဓကေတြ ရွာဖို႔ 

မိမိတို႔ အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မတူတဲ့ လူေတြဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ့ အစဥ္လာ 

ႀကီးမားၿပီး မတူညီ ကြဲျပားတဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြအၾကားမွာ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေနၾက 

ပါတယ္။ သစၥာခံပံုျခင္းမတူညီတဲ့သူေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားနဲ႔ တကိုယ္ေကာင္းမဆန္မႈတို႔ကို 

ေအာက္ပါ ဥပမာ ၁၀ ခုက ေဖာ္က်ဴးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာေတြက သင့္ရဲ့ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ျပန္လည္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစပါလိမ့္မယ္။
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၁။ ဟိႏၵဴေတြနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြဟာ ၎တို႔ရဲ့ ပူေဆြးေသာကျဖစ္မႈေတြကို အတူမွ်ေဝခဲ့ပံု

ကိုးကားခ်က္ - WikiMedia

      အိႏိၵယႏုိင္ငံ မက္ဒရာ ပရာဒရက္ရွ္ ျပည္နယ္၊ ဘာဝနီခ႐ိုင္၊ 

ဆန္ဝွာၿမိဳ႕မွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ဟိႏၵဴေတြနဲ႔ မြတ္စလင္ 

ေတြဟာ  အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ 

တကိုယ္တည္းသမား စစ္တရမ္ကို အတူတကြ မီးသျဂႋဳဟ္ ေပးခဲ့ 

ၾကပါတယ္။ ထိုမ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္စုလံုးက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ကလည္း သူ႔ရဲ့ စ်ာပနကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႐ိုေသေလးစားမႈ 

အျပည့္နဲ႔ မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

၂။ ဟိႏၵဴအာဇာနည္တစ္ဦးအား မြတ္စလင္မ်ား အ႐ိုအေသေပးပုံ

 

Presentation ျပဳလုပ္ရန္အတြက္သာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳရန္။ ကိုးကားခ်က္ - ဝီကီမီဒီယာ

 ၁၈ ရာစုႏွစ္က ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ ဟိႏၵဴအာဇာနည္တစ္ဦးရဲ့ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ခီရာလာျပည္နယ္၊ မာလာပူရမ္ၿမိဳ႕ရဲ့ 

ဗလီတခုမွာ ယခုထိေအာင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သူ႔နာမည္ကေတာ့ ခြန္ဟီလူ ျဖစ္ၿပီး သူဟာ အလြန္ေလးစားစရာ 
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ေကာင္းတဲ့ အာဇာနည္တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၉၀ ခန္႔က မာလဘာကို ေကာ့ဇီကိုဒယ္က 

တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲမွာ ခြန္ဟီလူဟာ မြတ္စလင္စစ္သား ၄၃ ေယာက္နဲ႔အတူ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရတယ္လို႔ အမ်ားက 

ယံုၾကည္ၾက ပါတယ္။ ခြန္ဟီလူဟာ ေရႊပန္းတိမ္အသိုင္းအဝုိင္းထဲမွ ဆင္းသက္လာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး … ေနာက္ပိုင္းမွာ 

အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ့ မြတ္စလင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔အတူ တုိက္ပြဲဝင္ ဆင္ႏႊဲၿပီး 

အသက္ဆံုးရႈံး ခဲ့ရပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းကို ဗလီအတြင္းမွာပဲ ေျမျမွဳပ္ခဲ့ပါ 

တယ္။ ထုိအာဇာနည္သူရဲေကာင္းကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အ႐ိုအေသေပးရန္အတြက္ မြတ္စလင္အုပ္စုေတြဟာ ဗလီ 

ရန္ဂါဒီ ဂ်မ္မာ မက္စ္ဂ်စ္ေက်ာင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ စုေဝးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုဆုေတာင္းပြဲသို႔ ခြန္ဟီလူရဲ့ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ား 

တက္ေရာက္ရန္ လည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

၃။ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ားနဲ႔ ဆစ္ခ္ဘာသာဝင္မ်ားမွ ဗလီေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ျပ ျဳပင္မြန္းမံရာတြင္ ကူညီေပးခ့ဲပုံ

ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ Presentation ျပရာတြင္သာ အသုံးျပဳရန္။ ကုိးကား - ဝီကီမီဒီယာ

 လူဒီယားနားျပည္နယ္ရွိ နက္တိုဝယ္လ္ေက်းရြာရွိ အိုေဟာင္းေနေသာ ဗလီေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ျပဳျပင္ 

ရန္ ဆစ္ခ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားမွ ကူညီေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပဳျပင္မြန္းမံသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၆၅ ရာခိုင္ 

ႏႈန္းကိုလည္း ၎တို႔မွပင္ ပါဝင္ထည့္လွဴသြားခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုန္က်ေငြမွာ စုစုေပါင္း ၂၅ သိန္းမွ ၁၅ သိန္းကို 

ဆစ္ခ္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။ ထုိလူမ်ိဳး ၃ အုပ္စုတို႔ဟာ ဤရြာမွာ ေအးခ်မ္း 

စြာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း ဆစ္ခ္ ဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ 

ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါရြာ၌ ေဒပါ၀လီပြဲေတာ္၊ ဒက္ဟီရာပြဲေတာ္၊ ရက္ခီပြဲ 

ေတာ္၊ အစ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂု႐ုပုရပ္ဘ္ပြဲေတာ္မ်ားကို အတူတကြ က်င္းပ ေလ့ရွိေၾကာင္း ထိုရြာ၌ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည့္ 

ရြာသားတစ္ဦးမွ အိႏၵိယတိုင္းမ္သတင္းစာသို႔ သတင္း ေပးပို႔ ေျပာၾကားထားပါသည္။
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၄။ မြတ္စလင္ဇနီးေမာင္ႏံွ ကေလးမီးဖြားရာတြင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ားမွ ကူညီေပးခ့ဲပုံ

 အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အီလရက္ဇ္ ရႈိက္ကာလ္ဟာ သူ႔ရဲ့ ကိုယ္ဝန္သည္ဇနီးသည္ကို တကၠစီနဲ႔ 

မြန္ဘိုင္းရွိ ေဆးရုံတစ္ရံုသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာ္ဂ်ဟန္တစ္ေယာက္ လမ္းတစ္ဝက္၌ ဗိုက္နာ 

လာၿပီး ကားေပၚ၌ မီးဖြားေတာ့မည္အျပဳ ကားဆရာက သူ၏ ကားေပၚ၌ မီးမဖြားေစလို၍ ကားေပၚမွ ဆင္းေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကားေပၚမွ ဆင္းၿပီးေနာက္ သူတို႔နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာ ရွိတဲ့ ဂနီရွာဘုရားေက်ာင္းကို 

ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ဝင္သြားၿပီးေနာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္အုပ္စုက သူမ ေမြးဖြား 

ႏုိင္ရန္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းရွိ ယာယီအခန္းတစ္ခန္းအတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုအခန္းထဲမွာပင္ 

သားေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ကူညီေပးခဲ့ျခင္းကို အမွတ္ရသည့္ 

အေနျဖင့္ ေနာ္ဂ်ဟန္ဟာ သူမသားကို ဂနက္ရွ္ ဟု အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။

၅။ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရ့ဲ ေနာက္ဆုံးခရီးကုိ ဟိႏၵဴ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ား အသုံးျပ ၿဳပီး ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲပုံ

 ဆန္ေတာ့ရ္ွဆင့္ ေနာက္ဆံုးေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ သူ႔ရဲ့ သူငယ္ခ်င္း ရက္ဇက္ဂန္တီကရီ (အစၥလာမ္ 

ဘာသာဝင္)က သူ႔ရဲ့ ေနာက္ဆံုးခရီးကို ဟိႏၵဴ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအတုိင္း ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ 

ဘာသာတရားေတြကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားဟာ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္ကို အတားအဆီး 

မျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဤဥပမာက ျပသသြားခဲ့ပါတယ္။ ရက္ဇက္က ခ်တီစ္ဂါရာမွာ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး … 

ဆန္ေတာ့ရွ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီဟု ဆိုပါတယ္။ ဆန္ေတာ့ရွ္နဲ႔ သူ႔မိသားစုေတြဟာ 

ခ်မ္းသာေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္ေတာ့ရွ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္မွာ ရက္ဇက္ဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ့ 

ဇနီးသည္ကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လည္း ေပးခဲ့ပါတယ္။
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၆။ ဂါနက္ရ္ွ ခ်တာတီႏွင့္ အစ္ပြေဲတာ္တို႔ကုိ အေဆာက္အဦးတစ္ခုအတြင္း၌ အတူက်င္းပေနျခင္း

ကိုးကားခ်က္ - ေဖ့ဘုတ္စ္

 ယခုႏွစ္ အစ္ပြဲေတာ္က်င္းပစဥ္အတြင္း … မြတ္စလင္ဘာ

သာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ားကို မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ဂန္ပတီ ဟိႏၵဴ 

ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း၌ ရွိခိုးဝတ္ျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါ 

တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါ သလဲ။ ကိုလဘာရွိ စီဗာ 

ဆန္ဂ်္ ဂနီေဆာတဗ္ မန္ဒယ္ (Seva Sangh Gnaeshotsav 

Mandal) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဟာ Madrassa Rahamatiya Talimul 

Quran ဗလီအတြင္း လူဦးေရ မ်ားျပားစြာ ရွိခိုး ဝတ္ျပဳေနျခင္းႏွင့္  

အခ်ိဳ႕ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာ မရသည္ကို ေတြ႕ရၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ 

ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း အတြင္း လာေရာက္ ဝတ္ျပဳ၍ ရႏုိင္ေၾကာင္း 

ဖိတ္ေခၚ ခဲ့၍ ထိုေက်ာင္းဝန္းအတြင္း၌ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား 

ေအးခ်မ္းစြာ ဘုရား ဝတ္ျပဳေနၾကသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ 

ပါသည္။
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၇။  ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးဇာတ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ေနာက္ကြယ္မွ ျမင္ကြင္း၊ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားအၾကား၌ 

ရမ္ဇန္အတြက္ ဥပုသ္ေျဖေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဓာတ္ပံု - Flickr 

 ၎တို႔၏ မြတ္စလင္သူငယ္မ်ားမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ျပသရန္ လူဒီယားနား ေထာင္ အတြင္း၌ 

အက်ဥ္းခ်ထားခံရသူတို႔သည္  ရမ္ဇန္အတြင္း ဥပုသ္ေျဖျခင္းကို အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု။ေထာင္တြင္း 

အက်ဥ္းခ်ထားခံရသည့္ မြတ္စလင္မ်ားသည္လည္း ေဒပါ၀လီပြဲေတာ္ႏွင့္ ဂု႐ုပူရပ္ဘ္ ပြဲေတာ္တို႔ ကို ၎တုိ႔၏ 

ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ႏွင့္ ဆစ္ခ္ဘာသာဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ 

၈။ မြတ္စလင္တစ္ဦးသည္ ဟႏူမန္ ခ်လီဆာကုိ အူရဒူဘာသာသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲစဥ္

ကိုးကား - Flickr 
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 Abid Alvi ဟူသည့္ မြတ္စလင္လူငယ္တစ္ဦးသည္ ဟိႏၵဴဘုရားစာျဖစ္သည့္ ဟႏူမန္ ခ်လီဆာ ကို အူရဒူဘ 

ာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္း 

အဝုိင္းမ်ားအၾကားရွိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ 

ျဖစ္သည္။ Janupur, Uttar Pradesh ၌ ေနထိုင္သူ Abid သည္ ထိုဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ၿပီးဆံုးေစရန္ သံုးလအခ်ိန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ အူရဒူစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဟိႏၵီ ဘာသာမ်ားအျဖစ္ အျပန္အလွန္ေျပာင္းလဲ ဘာသာျပန္ဆို 

သင့္သည္ဟု ၎က ဆိုပါတယ္။

၉။  ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း မာဝါရီဘာသာျဖင့္ တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္၏ အတၳဳပၸတိၱေရးသားရန္ ဆုံးျဖတ္ 

ခ့ဲသည္။ 

 Rajeev Sharma သည္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္အေၾကာင္း 

ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ သူ႔၏သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။ ထို႔ 

ေၾကာင့္သူသည္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္၏ အေၾကာင္းကို မာလဝီ 

ဘာသာျဖင့္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ မာလဝီ ဘာသာ 

ဆိုသည္မွာ ရဂ်စ္သန္၏ ေဒသသံုးဘာသာ စကားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁၁၂ မ်က္ႏွာပါဝင္သည့္  “Paigambar ro 

Paigaam” ဟူသည့္စာအုပ္၌ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၏ ဘဝ 

အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ကို Sharma 

၏ e-library ၌ အခမဲ့ ရရွိႏို္င္သည္။ 
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၁၀။  ေနာက္ဆုံးတစ္ပုဒ္မွာ … Kirtans ကုိ သီဆုိသည့္ ဤမြတ္စလင္ ေျဖေဖ်ာ္သူ သဘင္သည္၏ အေၾကာင္းပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုးကားခ်က္ - YOUTUBE

Rajubaba Kirtankar ဟု အမည္တြင္သူ Shaikh 

Riyazoddin Abdul Gani သည္ ျပည့္ေနေသာ ေရအိုး 

တစ္လံုးကို သူ၏ ေခါင္းေပၚတင္ၿပီး Meera Bhajans 

သီခ်င္းကို အၿမဲသီဆိုေလ့ ရွိပါသည္။ Maharashtra ရွိ 

Beed ၿမိဳ႕မွ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ Abdul Gani 

သူသည္ သူငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းက ဟိႏၵဴ 

အယူဝါဒကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ငယ္စဥ္ 

ကေလးဘဝကတည္းကပင္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား 

ေရွ႕၌ အၿမဲထိုင္ ေလ့ရွိၿပီး Kirtans သီဆိုျခင္း အတတ္ 

ပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူ႔အား ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း 

မ်ားက လက္ခံလာၾကၿပီး ထိုေနရာမ်ား၌ သီခ်င္းစဆိုခြင့္ 

ရခဲ့ပါတယ္။ ထုိသို႔ Kirtans သီခ်င္းမ်ား သီဆုိသည့္အခါ 

လူအမ်ား အိပ္ငိုက္ေလ့ရွိသည္ကို သူသတိျပဳမိေသာ 

ေၾကာင့္ အကႏွင့္ အဆို ႏွစ္မ်ိဳးေရာၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖရန္ သူ 

စိတ္ကူးရခဲ့ပါသည္။

 သူသည္ ျမစ္ဆိပ္မွ ေရခပ္ျပန္လာသည့္အခါတိုင္း သီခ်င္းမ်ား သီဆိုေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 

သူ၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ ေရအိုးကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ လအနည္းငယ္က IIT Bombay ၏ The Spic 

Macay ပြဲေတာ္၌ ပြဲတစ္ပြဲ တင္ဆက္ျပသခဲ့ပါသည္။  

 အလားတူပုံျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္၌ ၾကားဖူးပါသလား။ ၾကားခ့ဲဖူးပါက မိမိတုိ႔အား ေျပာျပေပးပါ။ 
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၁။ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ျခင္း

၁။ မိမိ ကိုးကြယ္လိုေသာ 
ဘာသာ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ယံုၾကည္ရာသို႔ လြတ္လပ္ 
စြာ ကူးေျပာင္းပိုင္ခြင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
“လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ႀကံဆႏုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္၊ 
ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ … ”
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ပုဒ္မ ၁၈ (၁) – “လူသားတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ 
ဘာသာ သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒကို မိမိတည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား တစ္ကိုယ္ေရျဖစ္ေစ၊ 
လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ရွိၿပီး မိမိ၏ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ အယူဝါဒကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာက္တည္က်င့္သံုး ပို႔ခ် ပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။ ”

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၁ (၁) – “လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏုိင္ 
ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အဆုိပါ အခြင့္အေရး 
မ်ား၌ မိမိကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာ 
ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ခြင့္ပါဝင္သည့္အျပင္ … ”

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၃ - ပုဒ္မ ၁၈တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ 
သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္တို႔ကိို ေဖာ္ျပထား 
သည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ ကိုမဆို 
ခြင့္ျပဳ ထားျခင္း မရွိပါ။
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အပိုဒ္ ၅ - မိမိကိုးကြယ္လိုသည့္ဘာသာ သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္ 
စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ ေရွးဦးစြာ မိမိကိုးကြယ္လိုေသာ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိ လက္ရွိ 
ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈကို အျခားဘာသာ/ယံုၾကည္မႈျဖင့္ 
အစားထိုးပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာမဲ့ဝါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ 
မိမိကုိးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ သာသာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း 
ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

၂။ အႏိုင္အထက္ ျပဳခံရျခင္း 
မွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း 
“လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ႀကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ား၌ မိမိ 
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ ပါဝင္သည့္အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
မဟုတ္ဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ 
ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏုိင္ခြင့္၊ က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္၊ ဝတ္ျပဳ  ကိုးကြယ္ 
ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ခြင့္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။”

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ပုဒ္မ ၁၈(၂)–“မည္သူ႔ကိုမ်ွ ၄င္းႏွစ္သက္ရာဘာသာ သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒအား လြတ္ 
လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခံယူခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း မရွိေစရ။” 

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၁ (၂) - “မည္သူ႔ကိုမ်ွ ၄င္းႏွစ္သက္ရာဘာသာ သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒအား လြတ္ 
လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခံယူခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း မရွိေစရ။”
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂
အပိုဒ္ ၅ - “ပုဒ္မ ၁၈.၂ ၌ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခံယူခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အႏိုင္ 
အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ ဟန္႔တားထားသည္။ ထိုဟန္႔တားထားသည့္ 
အရာမ်ား၌ ကိုယ္အား သံုးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အေရးယူျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၄င္းတို႔၏ ဘာသာေရးအယူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္သူ (သု႔ိ) မယံုၾကည္သူမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
ျဖင့္ ၄င္းတို႔ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ေနသည့္ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို 
ပယ္ဖ်က္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာကူးေျပာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၂၅ အရ အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္လက္လွမ္းမွီခြင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အျခားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ေန 
သည့္ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနမႈမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၁၈.၂ ႏွင့္ ကိုက္ 
ညီမႈ ရွိမေနပါ။ ထုိအရာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသကဲ့သုိ႔ ဘာသာမဲ့ အယူဝါဒကိုု 
ကိုင္စြဲ ထားသည့္ ယံုၾကည္သူမ်ားအားလံုးကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးရမည္။”

၃။ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 
အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ပုဒ္မ ၁၈ (၁) – “လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာ 
ေရး ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာ 
သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒကို မိမိတစ္ဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေ
သာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားတစ္ကိုယ္ေရျဖစ္ေစ၊ 
လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ရွိၿပီး မိမိ၏ဘာသာ သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ အယူဝါဒကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာက္တည္က်င့္သံုး ပို႔ခ်ပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။”
ပုဒ္မ ၁၈ (၃) - လူထုလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ 
လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုစာရိတၱႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ 
ထက္ ေက်ာ္လြန္္၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္ 
ကိုမ်ွ မကန္႔သတ္ရ။
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၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၁ (၁) – “လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး 
ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာ 
သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒကို မိမိတစ္ဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားတစ္ကိုယ္ေရျဖစ္ေစ၊ 
လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ရွိၿပီး မိမိ၏ဘာသာ သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ အယူဝါဒကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာက္တည္က်င့္သံုး ပို႔ခ် ပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။”
ပုဒ္မ ၁ (၃) - လူထုလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ 
လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုစာရိတၱႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ 
ထက္ ေက်ာ္လြန္္၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္ 
ကိုမ်ွ မကန္႔သတ္ရ။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၄ - “ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၌ ဥပုသ္ျပဳျခင္း၊ ဝတ္ျပဳ 
ေဆာက္ တည္ျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း အစရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပါင္း 
မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ ရွစ္ခိုးဝတ္ျပဳျခင္းဆုိရာ၌ ရိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
အျပင္ ဘာသာ ေရးပြဲလမ္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ 
မိမိတို႔၏ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္က်ဴးႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာအေဆာက္ 
အဦမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
အမွတ္သေကၤတမ်ားႏွင့္ အားလပ္ ရက္မ်ားတြင္ ဥပုသ္ျပဳျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဥပုသ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း၌ ဘာသာေရး ပြဲလမ္း 
ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ ဥပုသ္ျပဳရာ၌ အစားအေသာက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဝတ္အစားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေပါင္း 
မ်ား/ ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၌ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲျခင္းမ်ား၊ 
အုပ္စုတစ္စုအသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
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ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားျပသျခင္းမ်ား၌ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားမွ ၄င္း 
တုိ႔၏ အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား သင္ၾကားျပသရာ၌ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓမၼဆရာမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္သလို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ 
ပိုင္ခြင့္အျပင္၊ ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ 
က်င္းပပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးစာပမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

၁)  လြတ္လပ္စြာ ရွိခိုး ဝတ္ျပဳျခင္း။ 

၂)  ရွိခိုး ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာမ်ား။ 

၃)  ဘာသာေရး အမွတ္သေကၤတမ်ား။  

၄)  အားလပ္ရပ္မ်ား၌ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္တည္ျခင္း။ 

၅)  ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း။ 

၆)   သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း (သာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ 

သည္။)  

၇)   မိဘတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ျဖစ္ေသာ က်င့္ဝတ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား တညီတညြတ္တည္း ပညာေပးဆံုးမမႈ အားလံုးတို႔ကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ေစာင့္ 

ေရွာက္ကာကြယ္ေပးရမည္။ 

၈)   မွတ္ပံုတင္ျခင္း။ 

၉)   ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း စီႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္။  

၁၀)   ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္း 

ရန္ ႏွင့္ တည္ေထာင္ၿပီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ား လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေတာင္းခံျခင္း။ 

၁၁)  စစ္မႈထမ္းရျခင္းကို ျငင္းဆိုကန္႔ကြက္ျခင္း။
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လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္

(က) လြတ္လပ္စြာ 
ကိုးကြယ္ခြင့္

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆ (က) – “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္တို႔၌ … ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။ …”
ပုဒ္မ ၆ (ဂ) – “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ 
တို႔၌ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ 
အရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳ 
ပိုင္ခြင့္တို႔ ပါဝင္သည္။ ”

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ေကာ္မရွင္ ၂၀၀၅/၄၀ 
(အပုိဒ္ ၄ (ဃ)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၉ (ဆ)၊ ႏွင့္ 
အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၅/၂၁၁ (အပိုဒ္ ၁၂ (ဆ))ဘာသာေရး 
သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ အရာမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ စီတန္းခြင့္မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအမ်ားမွ ေသခ်ာစြာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၄ - “ရွစ္ခိုးဝတ္ျပဳျခင္းဆုိရာ၌ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အျပင္ 
ဘာသာ ေရးပြဲလမ္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ 
ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္က်ဴးႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာ အေဆာက္ အဦ 
မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ …. 
စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။”

(ခ) ရွိခိုး ဝတ္ျပဳရန္ 
ေနရာမ်ား

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆ (က) – “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္တို႔၌ … ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးတည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။”
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ 
၉ (င)။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအား “၎တို႔၏ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ဥပေဒမ်ားအတုိင္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ ေစတီ 
ပုထိုးမ်ား၊ ႏွင့္ အမွတ္အသား သေကၤတမ်ားကို အျပည့္အဝေလးစားရန္ႏွင့္ ထိုအရာ 
မ်ား ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ပါက လိုအပ္သည့္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္လည္း 
တိုက္တြန္းသြားခဲ့ပါသည္။”

၉ (ဆ)။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ နုိင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္မွာ “ဘာသာေရး 
သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူသားတိုင္း လြတ္လပ္ 
စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ စီတန္းလွည္လည္ခြင့္မ်ား ေသခ်ာစြာရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ ေပး႐ံုသာမက အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေနရာမ်ားဖန္တီး 
တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ …”

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၄ - “ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ျခင္းဟူသည့္ သေဘာသဘာဝ၌ … ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း 
ဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။”

(ဂ) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
အမွတ္သေကၤတမ်ား

၁၉၈၁ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆ (ဂ) – “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပိုင္ခြင့္တို႔၌ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ 
သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္တို႔ ပါဝင္သည္။”

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအား “၎တို႔၏ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ ေစတီ 
ပုထိုးမ်ားႏွင့္ အမွတ္အသား သေကၤတမ်ားကို အျပည့္အဝေလးစားရန္ႏွင့္ ထိုအရာ 
မ်ား ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ပါက လိုအပ္သည့္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္လည္း 
တိုက္တြန္းသြားခဲ့ပါသည္။”



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ)70

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပုိဒ္ ၄ - “ရွိခိုးဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ သေဘာထားသည္  … အမွတ္ သေကၤတမ်ား 
ျပသျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ …”
အပိုဒ္ ၄ - “ဘာသာေရးအရ သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈအရ ဥပုသ္ သီလ ေဆာက္ 
တည္ျခင္း၌ ပြဲလမ္းသဘင္ဆုငိ္ရာ ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ား အျပင္ … ဓေလထ့ံုးတမ္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ …) ႏွင့္ တမူထူးျခားေသာ ဝတ္စုံမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေခါင္းေပါင္းမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းမ်ား … လည္း ပါဝင္သည္။” 

(ဃ) အားလပ္သည့္ ေန႔ 
ရက္မ်ား၌ ဥပုသ္ သီလ 
ေဆာက္ တည္ ျခင္းမ်ား

၁၉၈၁ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆(ဇ) - “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္တို႔၌ … ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာေရးပြဲလမ္းမ်ားကို မိမိ 
ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ေသာ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းတို႔
လည္း ပါဝင္သည္။ …”

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၄ - “ရွိခိုးဝတ္ျပဳျခင္းတြင္ … မိမိတို႔အားလပ္သည့္ ေန႔ရက္မ်ား၌ ဥပုသ္ သီလ 
ေဆာက္တည္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။”

(င) ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္း

အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၃၆/၅၅ (၁၉၈၁) 
ပုဒ္မ ၆ (ဆ) - လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္တို႔၌ … “သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစဥ္လိုက္ ေရြးေကာက္ တင္ 
ေျမႇာက္ျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ 
သင္ၾကားေပးျခင္း တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ … ”

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၄ - “ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သင္ၾကားျပသျခင္းမ်ား၌ ဘာသာေရး 
အုပ္စုမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား သင္ၾကားျပသရာ၌ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓမၼဆရာမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္ သလို လြတ္ 
လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ အျပင္၊ ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
တည္ေထာင္ က်င္းပပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးစာပမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ 
သည္။ …”
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(စ) သင္ၾကားျပသျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္ စာ 
တမ္း မ်ား ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္း 
(သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား လည္း ပါဝင္သည္။)

၁၉၈၁ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆ (ဃ)  လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ပိုင္ 
ခြင့္တို႔၌ “ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ ေဆာင္းပါး အစရွိေသာ စာေပမ်ား ေရးသား၊ 
ထုတ္ေဝ၊ ျဖန္႔ျဖဴးပိုင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။”
ပုဒ္မ ၆(င) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပိုင္ခြင့္တို႔၌ “ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အရာမ်ားကို 
သင္ၾကားျပသရာတြင္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ သင္ၾကားခြင့္ ရွိရမည္ 
ဟူေသာ အခ်က္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။”

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးျဖတ္ ေပးသည့္ေကာ္မရွင္ ၂၀၀၅/၄၀ 
(အပုိဒ္ ၄ (ဃ)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၉ (ဆ)
“လူတိုင္းတြင္ […] အထူးအားျဖင့္ … ဘာသာေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ စာေပမ်ား ေရးသား၊ 
ထုတ္ေဝ၊ ျဖန္႔ျဖဴးပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအမ်ားမွ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရန္” တိုက္တြန္းထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၄ - “ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားျပသျခင္းမ်ား၌ ဘာသာေရး အုပ္စု 
မ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား သင္ၾကားျပသရာ၌ ဘာသာေရး ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓမၼဆရာမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္သလို လြတ္လပ္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ အျပင္၊ ဘာသာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ 
ေထာင္ က်င္းပပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးစာပမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 
…”

(ဆ) မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ 
တို႔၏ သားသမီးအား 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုင္ရာ 
ပညာ တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ပိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္  ပုဒ္မ ၁၈(၄) 
ဤပဋိညာဥ္ စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းက မိဘ သို႔မဟုတ္ 
တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ သားသမီးအား 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပညာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ပိုင္ခြင့္ ရွိရသည္ကို ေလးစားပါမည္ဟု အာမခံပါသည္။
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ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္  ပုဒ္မ ၁၄ (၂) 
“စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယခု အပိုဒ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကေလးမ်ား 
က်င့္သံုးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကေလး၏ ႀကီးျပင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေလးစားရမည္။ … 

ပုဒ္မ ၂၉ (ဂ) - ကေလးမိဘမ်ား၊ ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသမ်ား 
ဘာသာ စကားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ ကေလးေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္အတြင္း သို႔မဟုတ္ 
ကေလး၏ ႏိုင္ငံရင္းရွိ နိုင္ငံေတာ္တန္ဖိုး လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ လူ႔ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အျခားလူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအားလံုးအေပၚ ေလး 
စားတတ္မႈမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ”

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 
ပုဒ္မ ၁၃ (၃) - ဤစာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို ေလးစားရမည္။ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိလ်ွင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ထိန္းခြင့္ရွိသည့္ အုပ္ထိန္း 
သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အာဏာပိုင္ 
မ်ားက တည္ေထာင္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ 
အတည္ျပဳထားေသာ အနိမ့္ဆံုးပညာေရး အဆင့္အတန္းကို တေျပးညီ သင္ၾကား 
ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွအပ အျခားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏို္င္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ 
မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္မႈအလိုက္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပညာေရးတို႔ကို သင္ယူခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ပုဒ္မ ၁၂ (၄) - ဤကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အနည္းဆံုးတစ္ဦးသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူ အလုပ္သမားျဖစ္သည့္ မိဘမ်ား၏ လြတ္လြတ္ 
လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားေရးအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရး 
ရရွိပါက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
ဘာသာေရးႏွင့္ အက်င့္ စာရိတၱဆိုင္ရာ ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးေရးအတြက္ ဥပေဒ 
အရ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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၁၉၈၁ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ပုဒ္မ ၅
၁။ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းခြင့္ရသူမ်ားသည္ ကေလးငယ္အား 
မိသားစုအတြင္း၌ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကေလးငယ္မ်ား သိသင့္ သိ 
ထိုက္ သည္ဟု မွတ္ယူသည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာအသိမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္
ရာအသိပညာမ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးရမည္။ 

၂။ ကေလးတိုင္းသည္ ၎တို႔မိဘမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ ဘာသာေရး 
သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ 
သို႔ေသာ္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ေလ့လာ 
ေစျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ […]

၄။ မိဘ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းခြင့္ရွိသူ၏ လက္ေအာက္၌ ရွိမေနသည့္ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို 
သင္ယူရန္ အတြက္ကား ၎တို႔၏ စိတ္ဆႏၵ၌သာ ပဓာနက်သည္။ ကေလးအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေစေရးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(ဇ) မွတ္ပံုတင္ျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးျဖတ္ ေပးသည့္ေကာ္မရွင္ ၂၀၀၅/၄၀ 
(အပုိဒ္ ၄ (င)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၁၂ (င) ႏွင့္ 
၁၂ (ဇ))
အပိုဒ္ ၁၂ (င) “လူသားတိုင္းသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာ သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒကို 
မိမိတစ္ဦး တည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားတစ္ကိုယ္ေရျဖစ္ေစ၊ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ 
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေသခ်ာေစရန္ လက္ရွိ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအမ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ေပးရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။”

အပိုဒ္ ၁၂ (ဇ) “ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ား အရ … လူတိုင္းသည္ မိမိယံုၾကည္သက္ဝင္ေသာ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ႏုိင္ၿပီး ထိုအရာမ်ားကို 
လည္း အျပည့္အဝ ေလးစားရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။”
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(စ်) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ 
လူထုမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြး 
ေႏြးျခင္း

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆ (၁) – လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္ တို႔၌ … “ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်
င္းစီႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာေရးႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
တည္ေဆာက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။”

(ည) လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားသည့္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႔မ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း/ရန္ပံုေငြမ်ား 
ေကာက္ခံရယူျခင္း

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၆ (ခ) – လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္တို႔၌ … “လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ 
သည္။”
ပုဒ္မ ၆ (စ) – လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ 
ပို္င္ခြင့္တို႔၌ … “ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းသည့္ ရန္ပံုေငြ၊ အလွဴ 
ေတာ္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရယူခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။”

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးျဖတ္ ေပးသည့္ေကာ္မရွင္ ၂၀၀၅/၄၀ 
(အပုိဒ္ ၄ (င)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၁၂ (ဇ))
အပိုဒ္ ၁၂ (ဇ) “ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
မ်ားအရ … လူတုိင္းသည္ မိမိယံုၾကည္သက္ဝင္ေသာ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ႏုိင္ၿပီး ထိုအရာမ်ားကိုလည္း 
အျပည့္အဝ ေလးစားရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။”
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(ဋ) စစ္မႈမထမ္းမေနရ 
စနစ္ကို ကန္႔ကြက္ျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၁၁ - “လူပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုတုိ႔သည္ စစ္မႈထမ္းရန္ ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ကို ပုဒ္မ ၁၈ ပါ 
၎တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအရ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ ၌ ေဖာ္ျပထား 
သည္မွာ - ႏိုင္ငံ အမ်ားစုရွိ ဥပေဒမ်ား၌ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ရွိပင္ 
ျငားေသာ္လည္း အဆိုပါ စစ္မႈမထမ္းမေနရအေျခအေနမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထား 
ေသာ အေျခ အေနမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ … အခ်ိိဳ႕ေသာ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းျခင္းကို တားျမစ္ ထားျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ စစ္မႈထမ္းျခင္းအစား အျခားႏိုင္ငံေတာ္၏ အျခား 
တာဝန္မ်ားကို အစားထိုး ထမ္းေဆာင္ေစရမည္။ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၌ စစ္မႈ 
ထမ္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား တိက်စြာ ေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိေပ။ 
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပုဒ္မ ၁၈ မွ တဆင့္ ရရွိႏိုင္သည္ဟု ေကာ္ 
မတီမွ ယုံၾကည္ထားသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ စစ္မႈမထမ္းမေနရ တင္းက်ပ္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚလာပါက ထိုအရာမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ဘာသာေရးကိုးကြယ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအျငင္းပြားဖြယ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဆိုပါ 
အခြင့္အေရးကို ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕ အသိအမွတ္ ျပဳထားပါက … 
ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔ 
စစ္မႈမထမ္းသည့္ အတြက္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ရွိလာ 
မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၁၈ အေပၚအေျခခံၿပီး 
စစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသင့္သည့္ အေျခအေနမ်ား 
အေပၚ ႏိုင္ငံအမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းေပးရန္ ေကာ္မတီက ဖိတ္ေခၚ ထား 
သည္။”
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၂။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

၁။ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 
သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈအေပၚ 
အေျခခံသည့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ား/ 
ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ား 
အၾကားရွိ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား/ 
သည္းခံမႈမ်ား

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၂ (၁) - ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအစုိးရ အသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပိုင္နက္ 
နယ္ေျမ ႏွင့္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းအတြက္ 
ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူမ်ိဳး၊ အသား 
အေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ အျခား 
ေသာ အယူအဆ၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ စီးပြားေရး အဆင့္အတန္း၊ 
ေမြးဖြားရာ ဇာတိဇစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ားအလိုက္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ေလးစား 
လိုက္နာရမည္ ဟု အာမခံသည္။ 

အပိုဒ္ ၅ (၁) - မည္သည့္ႏိုင္ငံအစုိးရမဆို၊ မည္သည့္အုပ္စုမဆို၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို 
အသိအမွတ္ျပဳထားဆဲျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပ်က္စီးေစရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းက ျပ႒ာန္းထားသည္ထက္မ်ားစြာ ပိုမိုခံစားေနၾကေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ကန္႔သတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား အဓိပၸါယ္ မဖြင့္ 
ဆိုရ။ 

အပိုဒ္ ၂၆ - ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ဥပေဒ၏ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တန္းတူခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ခြဲျခားမႈ မွန္သမွ် ဥပေဒအရ 
တားျမစ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းကို လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ 
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ိဳးသားေရး 
ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ဇစ္ျမစ္၊ ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေန၊ လူတန္းစား ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခား 
ေသာ အဆင့္အတန္းတို႔အေပၚ လိုက္၍ ခြဲျခားျခင္းမွ ထိေရာက္စြာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒအရ အာမခံရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၇ - လူမ်ိဳးေရး၊ လူနည္းစု၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုႏွင့္ ဘာသာစကားလူနည္းစုတို႔ 
ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဤလူနည္းစုမ်ား၏ မိမိတို႔ လူနည္းစုအလိုက္ႏွင့္ 
မိမိ တို႔၏ ဘာသာအယူဝါဒကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပိုင္ခြင့္၊ သာသနာျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
မိမိတို႔၏ ဘာသာစကား သံုးစြဲပိုင္ခြင့္တို႔အား မျငင္းပယ္ရ။ 
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လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၅ - […] နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစ ရန္ 
ႏွင့္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကတိဝတ္ျပဳထား 
ၾကပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ လူသားတုိင္းအား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ သုိ႔မဟုတ္၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ 
လူမ်ိဳးစု ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တူညီေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား ေပး 
အပ္သြားရန္ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ကိုလည္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ 
မ်ားမွ အာမခံထားၾကပါသည္။ […]။ (ဃ) အထူးအားျဖင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး 
မ်ား ဥပမာ […] (၇) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ႀကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏုိင္ခြင့္၊ 
ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏုိင္ခြင့္မ်ား။ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္ ၂ (၂) - ဤစာခ်ဳပ္တြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုး 
သည့္အခါ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ က်ား၊မ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ 
ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ခံယူခ်က္၊ အမ်ိဳးသားေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး အေျခခံ၊ 
ပိုင္ဆုိင္မႈ ဥစၥာပစၥည္း၊ ေမြးဖြားသည့္ အေနအထား သို႔မဟုတ္ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ 
က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမ်ားက တာဝန္ယူ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။ 

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္ ၃၀ - တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား အနည္းစု 
လူမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိုလူမ်ိဳးစု 
ႏြယ္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူရင္းဌာေန လူမ်ိဳးစုႏြယ္ကေလးမ်ား၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ယဥ္ေက်းမႈကို အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစား 
ခြင့္၊ မိမိ၏ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာကို လက္ခံက်င့္သံုးခြင့္ႏွင့္ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ ဘာသာ 
စကား အသံုးျပဳခြင့္တု႔ိကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳေစရ။ 

၁၉၈၁ အေထြေထြေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အပိုဒ္ ၂ (၁)  - ဘာသာေရးခံယူခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဝင္ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ၊ လူအုပ္စုတစ္စုမွ ျဖစ္စ၊ 
သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွျဖစ္ေစ အျခား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရပါ။ 
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အပိုဒ္ ၃ - လူသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ 
အေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကဲ့ပါက ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူ႔ဂုဏ္ 
သိကၡာကို ေစာ္ကားရာေရာက္ၿပီး ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ 
ရာလည္း က်ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာလည္း ေရာက္ေစၿပီး အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ 
စာတမ္းပါ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာက် ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက အဖြဲ႔ဝင္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားရွိ ခ်စ္ခင္၊ ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း 
အၾကားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ 

အပိုဒ္ ၄ (၁) - ဘာသာေရးႏွင့္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မ်ားကို မျဖစ္ပြားေစရန္ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဘဝမ်ားတြင္ ရရွိသင့္သည့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူသားတိုင္း ရရွိသင့္ 
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစေရး အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

အပိုဒ္ ၄ (၂) - အဆိုပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 
သည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ 
ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ 
ရြက္သင့္သည္။ 
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ ၂၀၀၅/၄၀
အပိုဒ္ ၄(ဆ)-လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံအမ်ားအား တိုက္တြန္းထားသည္မွာ “အဖြဲ႔ 
ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည့္သူ႔ေရးရာ အရာရွိမ်ား၊ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ 
ပညာရွင္မ်ားတို႔သည္ ၎တို႔၏ တာဝန္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္ ဘာသာေရး 
သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔အား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ မတူညီေသာ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ 
မႈမ်ားအေပၚ ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္လိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
သင္တန္းမ်ားေပးရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။”

အပိုဒ္ (၇) -  ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးရာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား အေပၚ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဘက္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ 
အပိုဒ္ ၈။ ႏိုင္ငံအမ်ား၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ ယံု 
ၾကည္မႈ အေပၚအေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား 
အေပၚ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႀကိဳးစား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္က တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ 

အထူးအားျဖင့္- (က) အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔ အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈ အေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ 
အမုန္းတရားပြားျခင္းမ်ား၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
မ်ား၊ ႏွင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းမ်ားကုိ တိုက္ ဖ်က္ရန္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူး ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ လူသားတိုင္း လြတ္လပ္ 
စြာ ေတြးေခၚႀကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္၊ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္
ဝင္ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
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(ခ) လိုအပ္သည့္ အသိပညာမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အရာမ်ားအေပၚ နားလည္၊ 
သည္းခံၿပီး ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္။ 
(ဂ) ဘာသာတိုင္း သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈတိုင္းအေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုး
ထားတတ္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးျခင္းႏွင့္ အျခား 
သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။  

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၂ - “လႊမ္းမိုးမႈ အားႀကီးေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားမွ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ရန္လိုမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည့္အတြက္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 
မည္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိမဆို ေကာ္မတီဘက္မွ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမွ 
ရႈျမင္ ေလ့ရွိပါသည္။”

အပိုဒ္ ၉ - လူသားအားလံုးအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိစြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ “ဘာသာ 
ေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ကို အမွန္အတယ္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ေရးအတြက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ 
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရမ်ား၊ 
ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔သည္ လူအခ်င္း 
ခ်င္း အၾကား၌ အျပန္အလွန္ နားလည္ျခင္း၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းမ်ား ပိုမို ရရွိသြား 
ေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။”

အပိုဒ္ ၁၀ - ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ စကားဝုိင္း 
မ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က အေလးေပး ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ 
နားလည္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ သည္းခံ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ား လည္း တုိးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။
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၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာ

အပိုဒ္ ၉ - “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံရွိ 
တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရသတ္မွတ္ထားေသာ 
သို႔မဟုတ္ လူမ်ားစု ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအလိုက္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ 
သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ တို႔အျပင္ အျခား 
ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရပါ။ ထို႔အျပင္ အျခား 
ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္သက္ဝင္ျခင္းမရွိ
သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိေစရပါ။ အထူးအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈ 
အားေကာင္းေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေစမႈမွ 
တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား အထူးစီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခား အယူဝါဒမ်ားအေပၚ အထူးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းမ်ားသည္ 
အပိုဒ္ ၂၆ အရ ေပးအပ္ထား သည့္ လူသားတိုင္း တန္းတူ အကာအကြယ္ရရွိၿပီး၊ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ အေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေပ။ 

အပိုဒ္ ၂၀ (၂) ၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အျခား 
ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီး 
ေပးရန္၊ အပိုဒ္ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတုိင္း လိုက္နာ 
က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ အဆိုပါ အုပ္စုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္ကြက္ျခင္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ 
ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိ္ုင္ရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို မခံရေစရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ 
မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား/ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီသို႔ 
အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါသည္။ အလားတူစြာ အပုိဒ္ ၂၇ 
က ေပးအပ္ထားသည့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား 
တန္ဖိုးထားရန္ႏွင့္ လူသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိေရးအတြက္ 
လည္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ 
အသီးသီး၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာထဲ၌ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရမည္။”
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အပိုဒ္ ၁၀ - “အကယ္၍ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၌ တရားဝင္ သေဘာ 
တရားအျဖစ္ မွတ္ယူထားပါက ထုိသို႔မွတ္ယူျခင္းသည္ အပိုဒ္ ၁၈ ပါ လြတ္လပ္ခြင့္ 
မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ မေရာက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အျခားအခြင့္အေရး 
မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ထုိသို႔တရားဝင္ သေဘာတရားအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းကို လက္မခံသူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံရာမေရာက္ပါ။”
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၃။ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား

၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပုိဒ္ ၅ (၁) - မည္သည့္နိုင္ငံအစုိးရမဆို၊ မည္သည့္အုပ္စုမဆို၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆို 
အသိအမွတ္ ျပဳထားဆဲျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပ်က္ဆီးေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းက ျပ႒ာန္းထားသည္ထက္မ်ားစြာ ပိုမိုခံစားေနၾကေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ကန္႔သတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား အဓိပၸါယ္ မဖြင့္ 
ဆိုရ။ 

အပိုဒ္ ၁၈ (၃) - လူထုလံုၿခံဳေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူထု 
က်န္းမာေရး၊ လူထု စာရိတၱႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ လိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာထက္ 
ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမွ် 
မကန္႔သတ္ရ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀
၅ (ခ) - ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ခံစားေနရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရမႈ အေျခအေန 
မ်ားကို တင္ျပေပးႏိုင္မည့္ အထူး အစီရင္ခံေပးမည့္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္မွ ဖိတ္ေခၚထားသည္။
၁၄ - က်ားမေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အထူးအစီရင္ခံစာတင္ေပးမည့္သူမ်ား 
လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကုိ လူ႔အခြင္အ့ေရးေကာ္မရွငမွ္ အေလးေပး ေျပာၾကားသြားပါသည။္ 
ထို႔အျပင္ က်ားမေရးရာကိစၥရပ္ မ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္သည့္အခါ ေကာက္ခံရရွိသည့္ 
သတင္းအျပည့္အစံုႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသြားရန္လည္း အႀကံျပဳသြား 
ခဲ့ပါသည္။
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ 
၉။ ႏိုင္ငံအမ်ားအား တိုက္တြန္းလုိသည္မွာ […] “(ဂ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘာသာေရး 
သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ 
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္မႈရွိေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရ မည္။”

၁၁။ “ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းပါ 
မူေဘာင္မ်ား […] ႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚထားသည္။ (ခ) ဘာသာေရး 
သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားေၾကာင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ခံစားေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား
ထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ား။”

၁၂။ “ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ား 
ဆက္လက္ က်င္းပႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ေပးရန္လည္း 
လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ သည္းခံမႈတို႔ ပို၍ 
ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။”

၁၈။ “ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာကိုုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးႏို္င္မည့္ အထူးအစီရင္ခံသူမ်ားအား ေနာက္သံုးႏွစ္ထပ္
တိုးထားရွိသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူး 
အစီရင္ခံ သူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ […] (ဃ) က်ားမေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ 
တင္သည့္အခါ ေကာက္ခံရရွိသည့္ သတင္းအျပည့္အစံုႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းသြားရန္ အႀကံျပဳသြားခဲ့ပါသည္။”
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၈
အပိုဒ္ ၁၃ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူပုံလယ္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဝတ္ဆင္သင့္သည့္ 
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ သင့္သည္ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ … 
ေကာ္မတီမွ မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္မွာ … ထိုကဲ့သို႔ ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ 
ျခင္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေစပါသည္။ 
ဥပမာ - ပုဒ္မ ၂၆ - ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ ပုဒ္မ ၇ - ထိုစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ကို အတည္ 
ျပဳေရးဌာ ႀကိမ္ဒဏ္ေပး၍ ဆံုးမျခင္းကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါက၊ ပုဒ္မ ၉ - ခ်မွတ္ထားသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မလိုက္နာခဲ့ပါက ဖမ္းဆီး၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ပုဒ္မ ၁၂ - အကယ္၍ 
လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖစ္ေစပါက၊ ပုဒ္မ ၁၇ - တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား မရွိ 
ေစဘဲ လူတိုင္း၌ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရွိေစရန္ အာမခံသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ 
၁၉ - ၎တို႔၏ ဘာသာေရးအရ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ အရ မဟုတ္ 
ဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိခဲ့ 
ပါက ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္၊ ပုဒ္မ ၂၇ - ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ပါက … အဆိုပါ ကိစၥရပ္အေပၚ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားဘက္မွ အခိုင္အမာေျပာဆိုႏို္င္ သည္။”

အပိုဒ္ ၁၉ - “ပုဒ္မ ၁၆ အရ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူသားတိုင္း၏ အခြင့္အေရးကို 
ေနရာတိုင္း၌ ေလးစား လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ထို၌ လိင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရွိမႈ၊ 
မရွိမႈအေျခအေနအေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အဓိကထား တန္းတူဆက္ဆံေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ 
ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ေပးအပ္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ရွိမႈ၊ မရွိမႈ သို႔မဟုတ္ 
အျခားမည္သည့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမ်ားအေပၚတြင္မွ အေျခခံျခင္းမရွိဘဲ ေပးအပ္ထား 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ခင္ပြန္းသည္ ေသဆံုးသြားၿပီး မုဆိုးမျဖစ္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ကိုလည္း ခင္ပြန္းသည္၏ မိသားစုထံသို႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား လႊဲေျပာင္းသကဲ့သို႔ လႊဲေျပာင္း 
ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကရပါ။ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိုသို႔ ဆက္ဆံခံရျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္မည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း၌  ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပ ထားရန္လိုအပ္သည္။ 
အထက္ပါကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းပစ္ရမည့္အျပင္ ခင္ပြန္းသည္ 
ဆံုးပါးသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒအရ အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။”

အပိုဒ္ ၂၁ - “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏုိင္ခြင့္၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ 
ဘာသာကူးေျပာင္းပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ မိမိ သက္ဝင္ယံုၾကည္သည့္ ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္တို႔ကို လူသားတိုင္း … အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ တန္းတူ ရရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒအရ အကာ အကြယ္ေနႏိုင္ရန္ 
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

ပုဒ္မ ၁၈ အရ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ၌လည္း မည္သည့္က
န္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ ရွိမေနသင့္ပါ။ ထို႔အျပင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ တတိယ 
လူျဖစ္ေသာ အေဖမ်ား၊ ခင္ပြန္းမ်ား၊ အစ္ကိုမ်ား၊ ေမာင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား ထံမွ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားေတာင္းခံရသည့္ ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ အေျခအနမ်ိဳး၌လည္း ရွိမေနရ 
ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရသည့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆ ႏိုင္ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏို္င္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ တို႔ကို 
ကန္႔သတ္ထားသည့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ ပုဒ္မ ၁၈ ကိုသာ မွီခိုအား ထား၍ 
မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႀကံဆႏုိင္ခြင့္၊ ခံယူရပ္တည္ 
ႏို္င္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေန 
မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပးအပ္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ 
ထိုကိစၥရပ္မ်ား ပေပ်ာက္ေစ ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။”
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၂။ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
ပိတ္ပင္ခံေနရသူမ်ား

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၈ - ဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခံရသူမ်ား … ဥပမာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ ရရွိသင့္သည့္ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ ခံစား 
ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ အပိုဒ္ ၁၈.၃ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အဖြဲ႔ဝင္ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားအျပည့္အစံုကို အစီရင္ခံစာတင္ျပေပး ေစလိုသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံရန္ အနိမ့္ဆံုး စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္
စည္းမ်ဥ္း ၄၁ 
(၁) – ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၌ အကယ္၍ တူညီေသာ 
ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ အက်ဥ္းသား ပမာဏ ထိုက္သင့္မ်ားျပားစြာ ရွိေနပါက 
အဆိုပါ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာကိုယ္စားလွယ္တစ္
ဦးကို ခန္႔အပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ အကယ္ 
၍ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို အက်ဥ္းသားအမ်ားစုမွ ႏွစ္ျခိဳက္ပါက ထိုသူကို အခ်ိန္ျပည့္ 
ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။

(၂) အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္ခြဲ (၁) အရ ခန္႔အပ္အတည္ျပဳထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ကိုယ္စားလွယ္အား ၎ႏွင့္ ဘာသာတူရာ အက်ဥ္းသားမ်ားထံ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္ 
မ်ား၌ တသီးပုဂၢလ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ႏွင့္ ၎လုပ္ေဆာင္ေနက် ပံုမွန္လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးရမည္။ 

(၃) - အက်ဥ္းသားမ်ား ရရွိသင့္သည့္ ဘာသာေရး ကၽြမ္းက်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုခြင့္၊ လက္လွမ္းမီွခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ သို႔ေသာ္ … 
အကယ္၍ အက်ဥ္းသားဘက္မွ ထုိသို႔ ေတြ႔ဆံုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက သူ၏ စိတ္ဆႏၵ၊ 
သေဘာထားကို အျပည့္အဝ ေလးစားတန္ဖိုးထားရ မည္။

အပိုဒ္ ၄၂ - အက်ဥ္းသားတိုင္းအား ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီ 
ေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးစာေပမ်ား၊ 
ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းခြဲမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ရယူခြင့္ေပး 
ရမည္။
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၃။ ဒုကၡသည္မ်ား

ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
အပိုဒ္ ၄ - ၎ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ၎တု႔ိ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ 
ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္၍ လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ခြင့္၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ေလ့က်င့္ပညာသင္ေပးခြင့္မ်ား ရွိေစရမည္။ 
အပိုဒ္ ၃၃ - မည္သည့္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ငံမဆို ဒုကၡသည္တစ္ဦးအား 
၎၏ လူမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသား၊ သီးျခား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ 
အဖြဲ႔ဝင္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေၾကာင့္ ၎၏ အသက္(သို႔မဟုတ္) 
လြတ္လပ္မႈအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေသာ နယ္ျခား (သို႔မဟုတ္) အရပ္ေဒသသို႔မည္သည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို ေမာင္းထုတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။ 

အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၅/၂၁၁ 
၈။ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ လူမ်ား […] အပါအဝင္ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ရ
သူမ်ား […] အား ၎တို႔ ကိုးကြယ္လိုသည့္ဘာသာ သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ 
အလိုက္ လြတ္လပ္စြာ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ခြင့္ေပးရမည္။

၄။ ကေလးငယ္မ်ား

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၁၄ (၁) - စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ 
ေတြးေခၚခြင့္၊ ယံုၾကည္ သက္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာကိုးကြယ္ခြင့္တို႔ကို ေလးစားရမည္။ 
အပိုဒ္ ၁၄ (၂) - စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယခုအပိုဒ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကေလးမ်ား က်င့္သံုးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကေလး၏ ႀကီးျပင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အညီ 
လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ 
အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ေလးစားရမည္။ 

အပို္ဒ္ ၂၉ (ဂ) ကေလး၏ မိဘမ်ား၊ ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသမ်ား 
ဘာသာစကား ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ ကေလးေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္အတြင္း သို႔မဟုတ္ 
ကေလး၏ ႏိုင္ငံရင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တန္ဖိုး လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ 
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အျခားလူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအားလံုးအေပၚ 
ေလးစားတတ္မႈမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
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အပိုဒ္ ၃၀ - တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား အနည္းစု 
လူမ်ိဳးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မူရင္းဌာေန လူမ်ိဳးမ်ား တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုလူမ်ိဳး 
စုႏြယ္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူရင္းဌာေန လူမ်ိဳးစု ႏြယ္ကေလးမ်ား မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ယဥ္ေက်းမႈကို အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ခံစားခြင့္၊ မိမိ၏ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာကို လက္ခံက်င့္သံုးခြင့္ႏွင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘာသာစကား အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳေစရ။ 

၁၉၈၁ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အပိုဒ္ ၅ (၃) - ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြား 
လာသည့္ မည္သည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကိုမဆို ကေလးငယ္မ်ား မခံစားရေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထိုကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္လည္း အျခားသူ 
မ်ား သက္ဝင္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုး 
ထားတတ္သူမ်ား၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္တတ္သူမ်ား၊ 
နားလည္ခြင့္လႊတ္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အမ်ား အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ 
ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ ၅ (၅) - ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 
သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးရမည္ဆိုေသာ္လည္း ကေလးငယ္၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစဘဲ၊ 
အေကာင္းဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ 
ဤေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္ ၁ ႏွင့္ ၃ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ကေလးငယ္ 
အား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္။ 

၅။ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၂၇ - လူမ်ိဳးေရး လူနည္းစု၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုႏွင့္ ဘာသာစကားလူနည္းတို႔ 
ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဤလူနည္းစုမ်ား၏ မိမိတို႔ လူနည္းစုအလိုက္နွင့္ 
မိမိတို႔၏ ဘာသာအယူဝါဒကို ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ပိုင္ခြင့္၊ သာသနာျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
မိမိတို႔၏ ဘာသာစကား သံုးစြဲပိုင္ခြင့္တုိ႔အား မျငင္းပယ္ရ။
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ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၃၀ - တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား အနည္းစု 
လူမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုလူမ်ိဳးစု 
ႏြယ္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးစုႏြယ္ကေလးမ်ား မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ယဥ္ေက်းမႈကို အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားခြင့္၊ 
မိမိ၏ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကို လက္ခံက်င့္သံုးခြင့္ႏွင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား 
အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳေစရ။

အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၄၇/၁၃၅ 
အပိုဒ္ ၁ (၁) - အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသည့္ 
လူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ား၏ မိ်ဳးႏြယ္စု၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို 
ေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး အစဥ္တည္ရွိေနေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 
ထို႔အျပင္ ထိုအရာမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေရးအတြက္လည္း တိုက္တြန္း 
အားေပးၾကရမည္။

အပိုဒ္ ၂ (၁) - ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသည့္ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို အျပည့္အဝ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာ 
စကားမ်ားကိုလည္း ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ 
ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ မရွိေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ အသံုး 
ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
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၆။ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာ 
ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္သူ 
လုပ္သားမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား 
အားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၁၂ (၁) - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားခြင့္ႏွင့္ 
ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္သည့္ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ သို႔ 
မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခြင့္နွင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရွိ အျခားသူ 
မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ သီးျခားျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔၏ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ သက္ဝင္ 
ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ေဆာက္တည္ခြင့္၊ က်င့္သံုး 
ခြင့္ႏွင့္ သင္ျပခြင့္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

အပိုဒ္ ၁၂ (၂) - ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု 
မ်ားကို ၎တုိ႔ နွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ 
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုးခြင့္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ အတင္းအက်ပ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ကိုးကြယ္ေစျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။

အပိုဒ္ ၁၂ (၄) - ဤကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အနည္းဆံုးတစ္ဦးသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာေနထိုင္သူ အလုပ္သမားျဖစ္သည့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ကို ေလးစားေရး အတြက္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရး ရရွိပါက မိမိတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ မိမိတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးႏွင့္ 
အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ ပညာမ်ား သင္ၾကားေပး ေရးအတြက္ ဥပေဒအရ အုပ္ထိန္းသူ 
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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၄။ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္နွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ေပါင္းဆံုရာ အမွတ္

၁။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ 
ခြင့္ (ဘာသာေရး ပဋိပကၡ 
ျဖစ္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ အစြန္း 
ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ 
သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ 
သည္။)

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၁၉ (၁) - လူသားတိုင္းသည္ မည္သည့္စြပ္ဖက္မႈမပါဘဲ မိမိတုိ႔၏ အေတြးအေခၚ 
အယူအဆ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စြဲကိုင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
(၂) - လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသားေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤအခြင့္အေရး 
တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ နယ္နိမိတ္ ပိိုင္းျခားေက်ာ္လြန္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
စာေရးသား၍ ျဖစ္ေစ၊ ပံုႏွိပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အႏုပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေတြး အေခၚမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ခ်ီပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္ 
လပ္စြာ လက္ခံပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိသည္။ 
(၃) - ဤအပိုဒ္ပါ အပိုဒ္ (၂) ၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးရာတြင္ 
အထူး ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခြင့္ 
အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီ ရမည္ျဖစ္ၿပီး - (က) အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဤအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ေလးစားရမည္။ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ လူထုအတြင္း 
သဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လူထုစာရိတၱတို႔ကို ကာကြယ္ေရး။ 

အပိုဒ္ ၂၀ 
(၁) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ ဝါဒျဖန္႔မႈမွန္သမွ်ကို ဥပေဒက 
တားျမစ္ရမည္။
(၂) - လူလူခ်င္း ခြဲျခားမႈ၊ ရန္လိုမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွန္သမွ်တို႔ကို ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္ 
သည့္ အမ်ိဳးသား ေရး သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အမုန္းပြားရန္ 
ဝါဒျဖန္႔မႈ မွန္သမွ်ကို ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ရမည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ 
၅ (က)။ ဤ၌ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ကမာၻအႏွံ႔အျပား၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ 
ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေရးသားအစီရင္ခံစာတင္ေပးရန္ အထူး 
အစီရင္ခံစာတင္သူ မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။



vGwfvyfpGm udk;uG,f,HkMunfrIESifh Nidrf;csrf;a&; (oif½dk;òef;wrf;vufpGJ) 93

၅ (ဂ)။ ဤ၌ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာတင္ေပးရန္ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သူမ်ားအား လူ႔ 
အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္မွ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။ 

၆။ ကမာၻအႏွံ႔အျပား၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား (အစၥလာမ္ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ ဂ်ဴးမုန္းတီးမႈမ်ား၊ 
ခရစ္ယာန္ မုန္းတီးမႈမ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္က စိုးရိမ္မႈႀကီးစြာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္သားထားပါသည္။

၉။ လူသားအားလံုးအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိစြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ “ဘာသာေရးႏွင့္ 
ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္”ကို အမွန္အတယ္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ေရး အတြက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရမ်ား၊ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔သည္ လူအခ်င္းခ်င္း အၾကား 
၌ အျပန္အလွန္ နားလည္ျခင္း၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းမ်ား ပိုမို ရရွိသြားေစရန္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။”

၁၀။ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ စကားဝုိင္းမ်ား 
ကိုလည္း အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က အေလးေပး ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ 
နားလည္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အျပန္အလွန္ေလးစား တန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ သည္းခံ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ား လည္း တုိးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။

၁၁။ မည္သည့္ဘာသာေရးကိုမဆို အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွား 
သင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အေလးထား ေျပာၾကားသြားပါသည္။  
ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ လူသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈမ်ား 
အေပၚ တန္ျပန္အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏို္င္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား 
ကို ေရွာင္ရွားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၇ - ပုဒ္မ ၂၀ ၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ဘာသာေရးသက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈမ်ား 
မရွိျခင္းသည္ စစ္ျဖစ္ရန္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီရာေရာက္ၿပီး (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေစလာႏိုင္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ရန္လို 
မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ 
ပြားေစရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အေထြေထြ မွတ္ခ်က္ ၁၁(၁၉)၌ ေဖာ္ျပထား 
သကဲ့သုိ႔  ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္ တာဝန္လည္း ရွိသည္။

၂။ အသက္ရွင္ခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၆  ၁။ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္သည္ လူသားတုိင္း၏ မျငင္းဆန္ႏ္ိုင္ေသာ 
ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးကို ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ရမည္။ မည္သူမွ် ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္ဆံုးရႈံးေအာင္ တရား 
မဲ့စြာ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ မရွိ။

၂။ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးေသာစနစ္ကို အဆံုးမသတ္ႏို္င္ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အဆိုးရြားဆံုးေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားကိုသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္စဥ္က 
တည္ဆဲတရားဥပေဒအရ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ 
ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳး 
ျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးဆို္င္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကြဲလြဲျခင္း မရွိေစရ။ ထိုအျပစ္ဒဏ္ကို အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးက 
ေနာက္ဆံုး စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ အတည္ျပဳၿပီးမွသာလ်ွင္ စီရင္ႏိုင္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၉ (၁) - လူသားတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၿပီး မိမိ၏ လံုၿခံဳေရးကိုလည္း 
ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် တစ္ဖက္သတ္ အာဏာသံုး၍ ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ မတရားထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျပဳလုပ္ 
ရ။ တည္ဆဲဥပေဒအရ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ 
လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမွတပါး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ိကုိ မဆံုးရႈံးေစရ။
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ (အပိုဒ္ ၄ (စ) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၉(က)) 
ႏို္င္ငံအမ်ားအား ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္မွာ “မိမိတို႔ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမ အတြင္း ၌ 
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား ေၾကာင့္ ၎တို႔ 
ရရွိသင့္သည့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳမႈမ်ား မဆံုး႐ံႈးရ 
ေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး […] ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မတရား 
ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္ 
းႏွင့္ […] ထို အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား ရွိခဲ့ပါကလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရသူမ်ား၏ 
တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၈၄/၅၀
အပိုဒ္ ၁ -  ေသဒဏ္အျပစ္ေပးေသာစနစ္ကို အဆံုးမသတ္ႏို္င္ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ အဆုိးရြားဆံုးေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားကိုသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္စဥ္ 
က တည္ဆဲတရားဥပေဒအရ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ 
ျပင္းထန္ၿပီး ေသေစေလာက္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ အမႈမ်ားတြင္သာ 
ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ခ်မွတ္ရမည္။ 

၃။ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ 
လူသား မဆန္ဘဲ တစ္ဖက္ 
လူအား အရွက္ရ ေစသည့္ 
ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပး 
ဆံုးမမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ (၇) - မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိမွ် မႏွိပ္စက္ရ။ ရက္စက္စြာ မျပဳက်င့္ရ။ လူမဆန္ 
ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ညွိဳးႏြမ္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကိုေသာ္ လည္း 
ေကာင္း၊ အျပစ္ေပးမႈေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။ 
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ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္ ၁ - ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာအနာတရ ျပင္းထန္စြာ ရရွိေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို ရည္ရြယ္သည္။ ထိုသို႔ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာအနာတရ 
ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ […] သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေပၚ 
အေျခခံၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ အျခားလူူတစ္ဦးအား ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက 
သို႔မဟုတ္ ထိုသိို႔က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိခဲ့ပါက ထိုသို႔ျပဳသူ အား သို႔မဟုတ္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တတိယလူအား အျပစ္ေပးရမည္။ ဥပဒအရ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အမွတ္မထင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ နာက်င္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမြးရာပါ ထိခိုက္နာက်င္မႈ 
မ်ားသည္ ဤ၌ မပါဝင္ပါ။ 

အပို္ဒ္ ၁၆ - အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ 
အပုိဒ္ ၁ ၌ အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိသည့္ ရက္စက္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ 
တဖက္လူအား အရွက္ရသိမ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ 
မ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ၾကရမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆို္င္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၅ (၁) အဖြဲ႔ဝင္ႏို္င္ငံမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတို႔အား 
လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ “ေယာက်ၤား သို႔မဟုတ္ မိန္းမအဆင့္နိမ့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ 
ျမင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတို႔အား တင္ႀကိဳ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္ 
အတန္းထားျခင္း အေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံသည့္ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာႏွင့္ အျခားက်င့္သံုးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအား ရရွိေစေရး အျမင္ျဖင့္ 
ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ က်င့္သံုးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံအား ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း။”
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ 
၄ (စ)။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
မွ ႏို္င္ငံအမ်ားအား ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္မွာ “မိမိတို႔ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမ အတြင္း 
၌ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား ေၾကာင့္ 
၎တို႔ ရရွိသင့္သည့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳမႈမ်ား 
မဆံုး႐ံႈးရေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဘာသာေရးအေပၚ အေျခခံ ၿပီး ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြား ေစ 
ရန္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ 
သူမ်ားရွိခဲ့ပါကလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၏ တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ 
ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၃၉
၇။ ကေလးမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ရက္စက္ၿပီး 
လူသား မဆန္သည့္ ဆံုးမျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္အျပင္ တဖက္လူအား အရွက္ရေစ ေအာင္ 
ဆံုးမျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းဟူ၍ပင္ ေခၚဆို၍ရေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က သတိေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါ သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၃/၃၂
၅။ ကေလးမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ရက္စက္ၿပီး 
လူသား မဆန္သည့္ ဆံုးမျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္အျပင္ တဖက္လူအား အရွက္ရေစ ေအာင္ 
ဆံုးမျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းဟူ၍ပင္ ေခၚဆို၍ရေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က သတိေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
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အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၄၈/၁၀၄ 
အပိုဒ္ ၄ (ဂ) - အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 
အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လံု႔လဝီရိယရွိစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက က်ဴးလြန္ 
သည့္အမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္သေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ား ျဖစ္သေလာ ဟူသည္ကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရမည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၀ 
အပိုဒ္ ၅ - ေကာ္မတီ၏ အျမင္အရ … ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ပညာေရး 
သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္အကၽြံ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းမ်ား 
ကို ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၌ ထည့္သြင္းရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။
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V. CROSS-CUTTING ISSUES

၁။ ေသြဖည္ျခင္း

I ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၄ (၁) - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ရွိမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနတြင္ ထိုအေရးေပၚအေျခအေနကို တရားဝင္ေၾကညာၿပီးပါက ပဋိညာဥ္ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံအစိုးရ တရပ္အေနျဖင့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ 
ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ေသြဖည္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္ 
၍  ဤအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ လိုက္နာ ရမည့္ 
အျခားကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳပါက လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳး၊ အသား 
အေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လူမႈေရး ဇစ္ျမစ္ တို႔ကို 
လိုက္ၿပီး ခြဲျခားျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရွိဘဲ အေျခအေနအရ လတ္တေလာ 
အေရး တႀကီးလိုအပ္လာလ်ွင္ မလႊဲမေရွာင္သာ သျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ 
ပုဒ္မ ၄ (၂) - ပုဒ္မ […] ႏွင့္ ၁၈ တို႔၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ဤျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ 
ေသြဖည္ျခင္းမရွိေစရ။ 

၂။ ကန္႔သတ္မႈ

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ပုဒ္မ ၁၈ (၃) - လူထုလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ 
လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုစာရိတၱႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ 
ထက္ ေက်ာ္လြန္္၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္ 
ကိုမွ် မကန္႔သတ္ရ။

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္ ၁၂ (၃) - ဘာသာတစ္ခုအား ကိုးကြယ္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ အမ်ား ျပည္သူ 
က်န္းမာေရး၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး၊ လူထု၏ စိတ္ဓာတ္စာရိတၱ၊ လံုၿခံဳေရး၊ အျခားသူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ထိခိုက္အေႏွာက္ အယွက္ 
ျဖစ္ေစပါက ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပတားျမစ္ ထားၿပီး လိုအပ္မွသာ ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိ္င္ 
သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ကာကြယ ္ေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္ ၁၂ (၃) - လူတစ္ဦး၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ 
က်င့္သံုးခြင့္သည္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ 
က်င့္သံုး ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ျပည္သူအမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ 
သို႔မဟုတ္ အက်င့္ စာရိတၱမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မထိခိုက္ေရး အတြက္ ကာကြယ္တားဆီးရန္ လိုအပ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ (အပိုဒ္ ၁၂)၊ ႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၁၄) 
“လူ႔အခြင့္အေရးအေကာ္မတီ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း … လူထုလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုစာရိတၱႏွင့္ အျခား 
ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ 
လိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္္၍ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမွ် မကန္႔သတ္ရ။ ထိုအရာမ်ား 
အတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တဖက္လူ၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ 
ပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။”

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂ 
အပိုဒ္ ၈ - “ပုဒ္မ ၁၈ (၃) ၌ လူထုလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟ 
ဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုစာရိတၱႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ 
မ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္္၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အယူ 
ဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမွ် မကန္႔သတ္ရဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
ဘာသာအယူဝါဒ တခုကို အတင္းအက်ပ္ ကိုးကြယ္ေစျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ေစ 
ရမည့္အျပင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးအား ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပညာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားေပးပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ 
ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိျငားေသာ္လည္း … သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ 
အာမခံခ်က္ ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လူသားတိုင္း တန္းတူ အခြင့္ 
အေရးရရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း မရွိစြာ ဆက္ဆံေပးေရးတို႔ကို ပုဒ္မ ၂၊ ၃ နွင့္ ၂၆ 
တို႔တြင္ သီးျခား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းရာတြင္ ဥပေဒ အရသာ ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၈ 
က အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပ်က္ဆီးသြားေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစ 
ရပါ။ ပုဒ္မ ၁၈ ၏ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ဟူသည့္ အရာမ်ားကို ေကာ္မတီဘက္မွ 
တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို မူလက 
ေဖာ္ညႊန္းထားခဲ့သည့္ အရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တိက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ 
တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳးက်ေသာ္လည္းေကာင္း စပ္ဆုိင္မႈရွိေနမွသာ 
ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံ လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံ သည့္ အျပဳအမူမ်ားပါသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 
ခ်မွတ္၍ မရပါ။ ထုိ႔အျပင္ … ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ သေဘာတရားမ်ားသည္ 
လူမႈေရးရာ၊ အေတြးအေခၚ ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားမွ 
ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေကာ္မတီဘက္မွ မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္အတြက္ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အယူဝါဒ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား သည္လည္း ႐ိုးရာဓေလ့ 
ထံုးတမ္း တစ္ခုထဲ အေျခခံသည့္အရာမ်ား မျဖစ္ေစရပါ။ […]” 

၃။ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာ  
ကိစၥရပ္မ်ား

ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၂ (၂) - အကယ္၍ လက္ရွိ္အေျခအေနတြင္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက 
အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္လိုက္နာေရးအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားျခင္း 
မရွိေသးပါက ဤ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ နိုင္ငံအစုိးရတိုင္းက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နည္းက် လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ဤလိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား 
ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အာမခံသည္။ 
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
အပိုဒ္ ၂ (၁) - ဤစာခ်ဳပ္ဝင္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းသည္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္ခံထားသည့္ 
အခြင့္အေရး မ်ားကို အျပည့္အဝ ရရွိသည္အထိ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးသပ္ဖန္တီးရမည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက ပါဝင္ရမည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ား က်င့္သံုးရာတြင္ 
ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူ 
အညီေပးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ရရွိႏိုင္ 
သမွ်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ အသံုးျပဳၿပီး တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းကူညီရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္
ပုဒ္မ (၃) - အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အျပည့္အဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တိုးတက္ 
ျခင္းတို႔အား ေသခ်ာမႈ ျဖစ္ေစျခင္းအလို႔ငွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ 
ရွိျခင္းအေပၚ အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈ 
တို႔အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္တို႔ကို အာမခံ 
ေသာ လုိအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္တို႔အား နယ္ပယ္တိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ လူမႈ 
ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ 

၁၉၈၁ အေထြေထြညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ပုဒ္မ ၄ (၂) – “အဆိုပါခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ဌာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ 
မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ 
ျခင္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။”
ပုဒ္မ ၇-“လက္ရွိေၾကညာစာတမ္း၌ ထည့္သြင္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္ 
လပ္ခြင့္မ်ားသည္ ႏို္င္ငံ့ဥပေဒနွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို လူသားတိုင္း လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။”
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ (အပိုဒ္ 4(က))၊ ႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ (အပိုဒ္ ၉ 
(က)) 
 “မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားသည္ လူသားအားလံုး၏ 
လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ခံယူပိုင္ခြင့္နွင့္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို 
ထိေရာက္စြာ အာမခံခ်က္ေပးေစရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရးတုိ႔ကို အာမခံေပး 
ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္ခြင့္ အပါအဝင္ … မိမိ၏ သေဘာျဖင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းပိုင္ခြင့္တို႔ကိုလည္း 
အခိုင္အမာ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကား 
ထားပါသည္။”

၄။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္ခြင့္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆုိင္ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာ္မရွင္ 
၂၀၀၅/၄၀ (အပိုဒ္ ၁၇)၊ ႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၄/၁၆၄ (အပိုဒ္ 
၁၃) 
“ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံ 
အားလံုး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အစိုးရ 
ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို ႀကိဳဆို 
ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါ၏။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ 
မေပးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံလိုျခင္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
အသားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါ၏။”
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ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပခ်က္

လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း

ေအာင္ေစသတည္း

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ – ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆုတ္ ၉ ရက္ (အဂၤလိပ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ 

ရက္) တနဂၤေႏြေန႕ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ျပည္႔စံုေသာအခါ၌ ဤငါတို႔ ျမန္မာျပည္သည္ 

လံုးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီ။ 

၂။ ဤငါတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လိုရာမတ ျပည္႔စံုလွ၍ ဘူမိနက္သန္ မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္လည္း 

ျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူး တရားျမတ္တို႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမမြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္း ေျမျပင္ 

အထူးထူးေသာ ရတနာေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည္႔စံုသျဖင့္ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ ဆြတ္ယူစားသံုး ကမာၻဆံုးေသာ္လည္း 

မသုဥ္းမကုန္ႏိုင္ေသာ ပေဒသာစစ္ အႏွစ္သာရ ႂကြယ္ဝျပည္႔စံုေသာေျမလည္းျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္မွန္လွ ထူးခၽြန္ 

ဤေျမမြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ စသည္႔ျဖင့္ တေသြးတသား တမိဘြား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ 

ငါတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ သခၤ်ာပြားတက္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရာေသာ ရာဇဝင္ရွည္ေဝး ေရွးပေဝသဏီ 

မွစ၍ တညီၫြတ္ တစုတ႐ုံး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ တေကာင္း၊ သေရ၊ ေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ 

ျမင္စိုင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ကုန္းေဘာင္ ထို႔ေနာင္ မႏၲေလးအထိ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနေရာင္ 

လဝါပမာကဲ့သို႔ တျဖာျဖာတဝင္းဝင္း ကမာၻခ်ဥ္းေအာင္ ထြန္းလင္းခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻတန္းဆာကာလ 

အသေခ်ၤတည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယ လစႏၵာတို႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ ဖံုးအုပ္၍ ခဏေခတၱ အရွိန္အဝါ 

ညႇိဳးေလ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္းမပ ျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ငါတို႔၏လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ 

ႏွစ္ေပါင္းေလးရာခန္႔က ဥေရာပတိုက္မွထြက္ေပၚလာ၍ တကမာၻလံုးကို ရစ္ပတ္အုပ္ဖံုးခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႀကီးႏွင့္ 

မေရွာင္မကြင္းသာ ၾကံဳႀကိဳက္ဆံုေတြ႔ မိ၍ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ ရခိုင္၊ တနသၤာရီ၊ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ 

စစ္၌ ဟံသာဝတီ၊ ပဲခူး၊ တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ မႏၲေလး ရတနာပံု သံုးႀကိမ္ သံုးခါ ခ်အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤေျမထူး 

ေျမျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ေစာင့္ထိန္း၍လာခဲ့ ၾကေသာ ငါတုိ႔၏လြတ္လပ္ေရးသည္ ငါတို႔လက္မွ လြတ္၍ 

လက္ေအာက္ခံ ဘဝသို႔ လံုးဝေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ကို ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ တို႔သည္ 

မည္သို႔ပင္ဖံုးလႊမ္းေစကာမူ ေနလတို႔၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ 

ေနဝါလေရာင္သည္ ပကတိအသေရကိုျပန္၍ ေဆာင္ေလဘိသကဲ့သုိ႔ ငါတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းဖံုးအပ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ 

သည္ ငါတို႔၏ကမာၻရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေျခာက္ 

ဆယ့္တစ္ႏွစ္ တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာ အခိုက္အတန္႔ေလးမွာပင္ အလိုအေလွ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသျဖင့္ 

ဤေန႔ ဤအခါမွစ၍ ငါတို႔သည္ အသူရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ေသာ လျပည့္ဝန္းပမာ သန္႔ရွင္း 
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စင္ၾကယ္ ခ်မ္းေျမ႕ သာယာစြာျဖင့္ လံုးဝလြတ္လပ္ေသာ ဘဝထူးဘဝျမတ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ။

၃။ ယခု ငါတို႔ရရွိေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရတြင္႐ုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္းကင္ တိမ္ရိပ္ထင္သကဲ့သို႔ေသာ 

လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္၊ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္းစဥ္ သို႔ ၫႊန္လည္းၫႊန္ျပ လမ္းစရွာၾကံ အျမန္ေရာက္ေအာင္ 

ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အဝဝေသာ ကူးတို႔မွဴး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၏ မဆုတ္ မနစ္ 

ေသာ လံု႔လ မေလ်ာ့ေသာ ဝိရိယ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကဲ့သို႔ ထြန္းပအပ္ေသာ ဉာဏ္မ်က္စိ ဝဇီရ စိန္သြား ကဲ့သို႔ စူးရွ 

ေသာ သတၱိတို႔ေၾကာင့္ အဟံမမ သံပၾကံဳးဝါး အျခားအျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ႏွင့္ တန္းတူ ျမဴတစ္ျခမ္းမွ် 

မေလ်ာ့မလို ထိုထိုသို႔ေသာ တန္းခိုးရွိန္ဝါေတေဇာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည္႔စံုေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္း ဟူေသာ 

အာဏာထူး အာဏာျမတ္ကို ငါတို႔လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ။

၄။ ငါတို႔သည္ တမ်ဳိးတဘာသာ တစိတ္တေဒသ၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို မလိုလား ေက်ာသား ရင္သား 

သူကား ငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းသီတာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတို႔ျဖင့္ ကမာၻဓမၼတာ သဘာဝ 

အပိုင္းအျခား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္အပ္ေသာ ရာဇဝင္ရွည္ေဝး ေရွးပေဝသဏီမွစ၍ ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သားဟု သမုတ္အပ္သူ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ဇာတိခ်က္ေႂကြ ေနထိုင္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တဝွမ္းကို 

တေသြးတသားတည္း ဟူေသာ ႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းဟူေသာ ၾကိဳးထူး ၊ အလိုအေလ်ာက္ သဘာဝ 

အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ေသာ ေစတနာတည္း ဟူေသာ ႀကိဳးထူး  ဤႀကိဳးထူးသံုးပါးျဖင့္ ကမာၻဆံုး

တိုင္ျမဲခိုင္တည္တံ့ေအာင္ ရစ္ပတ္ဖြဲ႔စည္း အပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရေလၿပီ။ 

၅။ ငါတို႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္ တဖြဲ႔တသင္း၏ ပုဂၢလိကအပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူ တစ္ဦးတေယာက္ တဖြဲ႔တသင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ 

အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ကာလကလည္းေကာင္း၊ ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္ လည္း 

ေကာင္း၊ ေနာင္လာလတၲံေသာ အနာဂတ္ကာလ၌ လည္းေကာင္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ 

ၾကေသာ ႀကီးငယ္ ေဝးနီး ကား မျခား ၊ သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔၏ အေမြအႏွစ္ အပိုင္ ပစၥည္း အက်ဳိး 

ခံစားရာျဖစ္သည္ဟူေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရားႏွင့္အညီ ကမာၻဦးကာလလူတို႔၏ ပထမ စည္း႐ံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ 

သေဘာဆႏၵအရ လူအဝွမ္၏အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္အံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ 

တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္းမၿငိ ပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔ဝါဒႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ 

ေသခ်ာထင္ရွားစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာ တရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာအဆင့္အတန္း 

အားျဖင့္ ကမာၻအရွည္ တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့၊ ယေန႔မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔၏ မူလအပိုင္ျဖစ္ေသာ လံုးဝ 
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လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ျပန္၍ယူၿပီ တုိင္းရင္းသား အေပါင္းတို႔ ေသြးစည္းညီၫြတ္လ်က္ အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္း 

တူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ၊ ငါတို႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ 

သစၥာကို ကမာၻဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္ တည္မည္၊ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ကမာၻ႔လြတ္လပ္ 

ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ က်င့္ေဆာင္မည္၊ ငါတို႔၏ 

လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ တပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ ေလးစားေစာင့္စည္း 

ရမည္၊ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတုိ႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ 

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။ 

ဤငါတို႔ေၾကညာခ်က္ကို တစ္ကမာၻလံုး တစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း။

လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ႏွင့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ ေဖၚျပခ်က္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ

 နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ကရင္နီနယ္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 

သည္၊ အခ်ဳပ္အျခာအဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အခိုင္အခံ အညီအညႊတ္ တည္ေဆာက္ရန္ သႏၵိ႒ာန္ 

ခ်၍၎။  ။ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားကို အေျချပဳကာ၊ 

လူသတၱ၀ါ ခပ္သိမ္းတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ခိုင္ၿမဲတည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ သႏၵိ႒ာန္ခ်၍၎။ လူမူ 

ဆက္ဆံေရးတရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးၾကံႏိုင္မႈ၊ 

လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေရးသားေဖၚျပႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ 

ဘုရားေက်ာင္းကန္စသည္တို႔သို႔ သြားလာ ၀န္ျပဳႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ပရိေယသနရွာမွီးႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုး 

ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ အဆင့္အတန္းညီမွ်မႈ၊ အခြင့္အလမ္း ညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒအရာတြင္ 

ညီမွ်မႈတို႔ကို ႏိုင္ငံသားအားလံုးရရွိခံစားႏိုင္ေစျခင္းငွာ အခိုင္အမာခံ၀န္ျပဳရန္ သံႏၵိ႒ာန္ခ်၍၎၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ 

၁၉၀၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ (ခရစ္ေတာ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ႏွစ္ဆယ့္ 

ေလးရက္ေန႔)တြင္ ဤဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ 

လက္ခံ၍ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ႏွင္းအပ္လိုက္သည္။
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အခန္း (၂) မူလအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ 

၁၃။  ဇာတိမေရြး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမေရြး၊ ေယာက္်ား မိန္းမ မေရြး၊ လူမ်ုိးမေရြး ႏိုင္ငံသားဟူသမွ်သည္ 

ႏိုင္ငံေတာ္တရား ဥပေဒအရာတြင္ အညီအမွ်သာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးကို သို႔တည္း 

မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား လူတန္းစား တစားႏွင့္ တစားကို တဖက္သတ္ သေဘာအတုိင္းခြဲျခားျခင္းမျပဳရ။

၂၀။  ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးေသာ္၎၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္၎၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသာ္၎၊ 

ထို႔အျပင္ ဤအခန္းရွိ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္၎ မဆန္႔က်င္လ်ွင္ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ သာသနာေရးတြင္ 

လြပ္လပ္စြာယူဆႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြပ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတို႔ကို အညီ 

အမွ် ရရွိရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ ၁။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေစကာမႈ၊ ထိုသို႔ ဆက္စပ္ေနေသာ 

စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျခားေလာကီေရးေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အထက္ပါ အေရးတြင္ မပါ၀င္ေစရ။

ရွင္းလင္းခ်က္ ၂။ ဤပုဒ္မတြင္ ထိုသုိ႔ လြပ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးထားေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိစၥ၊ 

ျပဳျပင္ေရး ကိစၥတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒျပဳျခင္းကို မတားျမစ္ရ။

၂၁။ (၁) ဗုဒၶဘာသာ သာသာေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူး 

၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာႀကီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။

 (၂) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သာသာ 

ႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတုိ႔ကို ဤအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေနၾကေသာ 

ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ အခ်ဳိ႕ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

 (၃) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈကိုေသာ္၎ ယံုၾကည္မႈကိုေသာ္၎ အေၾကာင္းျပဳ၍ 

မည္သူ႔ကိုမွ် သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးခ်ဳိးငဲ့ေစျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္းကိုမျပဳရ။

 (၄) ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို အလြဲသုံးစားမျပဳရ၊ ထို႔ျပင္ လူမ်ုိးေရးေၾကာင့္ေသာ္၎၊ 

တဖက္ႏွင့္ တဖက္ တဂိုဏ္းႏွင့္ တဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မႈျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ 

ေသာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ 

ထိုအျပဳအမႈမ်ဳိးအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးႏိုင္ေအာင္ တရားဥပေဒျပဳႏိုင္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

၂၂။  ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ 

ဘာသာစကားတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳကာ၊ မည္သည့္လူနည္းစုကိုမွ် ခြဲဲျခားတားျမစ္ျခင္းမျပဳရ၊ မည္သည့္ ကိုးကြယ္ရာ 

ဘာသာသင္ခန္းစာကိုမွ်လည္း၊ ထိုလူနည္းစုအား အတင္းအၾကပ္လိုက္နာ သင္ယူေစရန္ ပညတ္ျခင္းမျပဳရ။
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၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
အခန္း(၂)။ အေျခခံမူမ်ား

၂၁။ (ခ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျမန္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကုိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မဆန္႔က်င္လ်ွင္ လြတ္လပ္စြာ 

ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခြင့္၊ ေျပာဆိုေရးသားက်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။

၂၂။ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ -

 (က)  လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမေရြး ဥပေဒအရာတြင္ အညီ 

အမွ် ျဖစ္ေစရမည္။

အခန္း (၁၁) ။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၁၄၇။  ႏိုင္ငံသားတိုင္း လူမ်ဳိး၊ အဆင့္အတန္း၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဇာတိ၊ 

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးမေရြး ဥပေဒအရာတြင္ ခြဲျခားမႈမရွိေစဘဲ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရမည္။

၁၅၆။ (က)  ႏိုင္ငံသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာၾကံဆခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ မည္သည့္ ဘာသာကို 

မဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 (ခ)  ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ား ရွိေသာ္လည္း လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား 

အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

 (ဂ)  ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ အသံုးမျပဳရ။ ယင္းကိစၥႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားရမည္။
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၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
အခန္း (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမႈမ်ားတြင္ေဖၚျပထားေသာ

၂၁။ (က)  ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈ 

အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးတို႔ ခံစားခြင့္ ရွိသည္၊

 (ခ)  တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခြင့္ 

မရွိေစရ၊

 (ဂ)  ျပည္သူတုိ႔၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏တာဝန္ 

ျဖစ္သည္၊

 (ဃ)  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ တာဝန္ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္ခိုင္မာ 

ျပည့္စံုေစရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းရမည္။

၃၄။  ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္ 

လပ္စြာကိုးကြယ္ ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတို႔ကို အညီအမွ်ရရွိေစရမည္။

၄၈။  ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ 

ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ

တြင္လည္းေကာင္း လိုက္နာ ရမည့္လမ္းၫႊန္မ်ား ျဖစ္သည္။

အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာအခ်က္မ်ား

၃၄၈။  ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ 

ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ တို႔ကို 

အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစရ။

၃၅၄။  ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး 

သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတုို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ေအာက္ပါ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ -

 (က)  မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ 

ေဝခြင့္၊

 ( ခ ) လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊

 ( ဂ ) အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊
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 (ဃ)  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းကုိလည္းေကာင္း၊ 

အျခားဘာသာ သာသနာကုိ လည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ 

စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ 

ရြက္ပိုင္ခြင့္။

၃၆ဝ။ (က) ဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ရာ ကိုးကြယ္ ေဆာက္တည္မႈသည္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊အျခား 

ေလာကီေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါက ပုဒ္မ ၃၄ ပါ ဘာသာသာသနာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ 

မ်ားတြင္ မပါဝင္ေစရ၊

 (ခ) ထုိသုိ႔ ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားကိုေပးထားေသာ္လည္း 

အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပင္ေရး ကိစၥတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒျပဳျခင္းကို မတားျမစ္ရ။

၃၆၁။  ႏိငုင္ံေတာသ္ည ္ဗဒုၶဘာသာသာသနာေတာက္ိ ုႏိငုင္ံေတာ၏္ ႏိငုင္သံား အမ်ားဆံုးကုိးကြယရ္ာျဖစ္ေသာ 

ဂုဏ္ထူး ဝိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာ သာသနာျဖစ္သည္ဟုႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။

၃၆၂။  ႏုငိင္ံေတာ္သည ္ခရစယ္ာနဘ္ာသာသာသနာ၊ အစၥလာမဘ္ာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာသာသနာႏွင္ ့

နတ္ ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတို႔ကုိ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေန 

ၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

၃၆၃။  ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီ ေစာင့္ 

ေရွာက္မည္။

၃၆၄။  ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာသာသာသနာကို အလြဲသုံးစား မျပဳရ။ ထို႔ျပင္ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္း မုန္းတီး 

ျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္ဝမ္း ကြဲျခင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ 

အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ဳိးအတြက္ ျပစ္ 

ဒဏ္ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ႏိုင္သည္။
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(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္မ်ား) 

အပိုဒ္ အဓိပၸာယ္ ဥပမာ ႁခြင္းခ်က္

အပိုဒ္ (၃) အသက္ရွင္ခြင္႔၊ 
လံုျခံဳခြင္႔ ရွိသည္။)

 အသက္ရွင္ခြင့္ 
(အစားအစာ၊မတရားသတ္
ျဖတ္ျခင္း) 
ဥပေဒအရသတ္ျဖတ္ျခင္း 
 လံုၿခဳံခြင့္( အဝတ္ 
အထည္၊ ေနအိမ္ရရွိခြင့္)
ေတာင့္တျခင္းမွ ကင္း 
ေဝးျခင္း ၊
အသက္ရွင္ခြင့္ ေၾကာင့္ 
ၾကျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း။ 
(လံုျခံဳခြင့္)

1. အခ်ဳပ္သားမ်ား ကို 
လံုေလာက္ေသာ 
စား၀တ္ေနေရးမရွိ
2.  အာပာာရ မရွိေအာင္ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
3. (ဥပမာ - နာဂစ္၊ 
စစ္ေဘးဒုကၡသည္၊ 
သဘာဝေဘးအႏၱရယ္)
4.  ကန္႔သတ္ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား

• ႀကီးေလးေသာ 
ရာဇ၀တ္မွဳ
• ေနာက္ဆံုး အေျခအေန၊
• အဆင့္ျမင့္ တရား႐ံုးတြင္ 
တရားစီရင္ရမည္။
• အမ်ားၾကားနာေသာ 
တရား႐ံုး
• လံုး၀ အျပစ္ေပးလို႕ 
မရတာ
• ကိုယ္၀န္ေဆာင္
• ကေလး
• သားသည္မိခင္
• စိတ္ေပါသြပ္သူ

အပိုဒ္ (၄) မည္႔သူကိုမွ် 
ကၽြန္အျဖစ္ ေစခိုင္းျခင္း 
မျပဳရ၊

က်ြန္အျဖစ္ ေစခိုင္းျခင္း 
မျပဳရ။
လခတန္ရာတန္ေၾကး 
မရျခင္း။
ဆႏၵမပါဘဲ အဓမၼေစခိုင္း 
ျခင္း။ 
ေစခိုင္းမႈေၾကာင့္႐ုပ္ပိုင္း၊ 
စိတ္ပိုင္း၊စီးပြားေရး ထိခိုက္ 
နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစျခင္း
ေစခိုင္းသူက အျမတ္ 
ထုတ္ရန္  ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ခိုင္းျခင္း

5. ကေလး၊ 
6. အလုပ္သမား၊ 
7. ကေလး စစ္သား၊
8. ေပၚတာ၊ 
9. လုပ္အားေပး၊ 
10. အတင္း အဓၶမ 
ျပည္႔တန္ဆာအျဖစ္ 
ေစခုိင္း၊ 
11. ပင္လယ္ ငါးဖမ္း 
အလုပ္သမား၊
12. ဆႏၵ မပါပဲ လက္ထပ္ 
ျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း
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(၁၅) 
လူတိုင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။
ဆႏၵရွိပါက 
အျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
ခံယူႏိုင္သည္။ 

 ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ 
အေၾကာင္းမဲ့ 
ျငင္းပယ္လို႔မရ၊
ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္၊
ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ 
သတ္မွတ္မႈ (ေသြးသတ္ 
မွတ္ခ်က္၊ တိုင္းရင္းသား 
၁၃၅မ်ိဳး၊ ၁၉၈၂ မတိုင္ခင္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူ၊ စီစစ္ခံ 
(၁၃၅)+၁၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ 
စီစစ္ခံ၊ေသြးေႏွာ၊ ၃ဆက္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္။)

13.ကိုးကြယ္မႈေၾကာင့္ 
ကန့္သတ္ျခင္း၊ 
14.ေမြးစာရင္း 
မထုတ္ေပးျခင္း
15.မွတ္ပံုတင္ 
မထုတ္ေပးျခင္း၊
16. ႏိုင္ငံမဲ့လူသား၊ 
17.ႏိုင္ငံျခားသား 
လက္ထပ္ ေသာေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ျငင္းပယ္ 
ခံရ။

• နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျခင္းစီ၏ 
နုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ 
မတူၾကျခင္း 
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အပိုဒ္ အဓိပၸာယ္ ဥပမာ ႁခြင္းခ်က္

(၁၆)  အရြယ္ေရာက္ၿပီး 
ေသာ က်ား၊မ တိုင္း မိမိ 
ဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္ခြင့္၊ 
အိမ္ယာထူ ေထာင္ ခြင့္ 
ရွိသည္။ 

	လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္၊        
အိမ္ယာထူေထာင္ခြင့္၊         
	အရြယ္ေရာက္ၿပီး 
ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ဆႏၵျဖင့္ 
လက္ထပ္ခြင့္၊ 
	ကြာရွင္းျပတ္စဲ 
တန္းတူညီမွ်၊
အိမ္ေထာင္မျပဳပဲေနခြင့္၊
	အသက္- ျမန္မာဓေလ့ 
အရ က်ားဆုိရင္ 
လူပ်ိဳေဘာ္၊ မ ဆုိရင္ (၂၀)။
	ခရစၥယာန္- (၁၈)
	ဆႏၵပါသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မပါသည္ျဖစ္ေစ (၁၄) 
ႏွစ္ေအာက္/ယခု (၁၆) 
ႏွစ္ေအာက္ (မုဒိန္းမႈေ 
ျမာက္)
 ကုိယ့္ဇနီးမယား (၁၃) 
ႏွစ္ ေအာက္၊ ယခု (၁၅) 
ႏွစ္ ေအာက္ မုဒိန္းမႈ 
မေျမာက္။

18. အတင္းအၾကပ္ 
ေပးစားျခင္း
19. ကြာရွင္းျခင္း၊ 
20. ဘာသာလူမ်ိဳး၊ 
အသားအေရာင္၊ 
အဆင့္အတန္းခြဲျခား၍ 
လက္ထပ္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ 
21.အရြယ္မေရာက္ ေသးပဲ 
ေပးစားျခင္း၊ 
22. အေၾကြးျဖင့္သိမ္းျခင္း၊ 
23. ျမန္မာကအိမ္ေထာင္ 
ျပဳမယ့္ အသက္ အမ်ိဳးသမီး 
(၂၀) ႏွစ္

• သက္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္း မ်ားအရ 
အရြယ္ေရာက္ေသာ 
အသက္မွတ္ခ်က္မွာ 
ကြဲျပားနိုင္သည္။
• ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ကြဲျပားႏိုင္ 
သည္။
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	လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ 
(same sex age- US, 
ေနာ္ေ၀း,ဒိန္းမတ္၊ ဆီြဒင္း၊ 
ဖင္လန္၊ မကၠဆီကုိ၊ 
နယူးဇီလန္)
	အတူေန 
(Partnership Law)
 ပီရူး၊ အာဂ်င္တီးနား၊ 
-အားလုံးမခြဲျခားသည့္ 
ဥပေဒ Anti-
Discrimination Law 
(ေတာင္အာဖရိက၊ နီေပါ)
ဘာဥေဒမွမရွိေသာႏိုင္ငံ 
(ဖီလစ္ပုိင္၊ ထုိင္း)
	လိင္တူ ရာဇ၀တ္ 
ဥပေဒ ျပ႒ာန္း အေရးမယူ 
(ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ အိႏၵိယ၊ 
မေလးရွား)
	လိင္တူ ရာဇ၀တ္ 
ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ျပင္းထန္စြာ 
အေရးယူ (အာရပ္ႏုိင္ငံ)
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အပိုဒ္ အဓိပၸာယ္ ဥပမာ ႁခြင္းခ်က္

(၁၇) လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ 
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

	ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ 
ပစၥည္းမေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ 
ပစၥည္း၊ 
	မူပိုင္ခြင့္ (အသံ၊ 
ဓါတ္ပံု၊ 
ခႏၶာကိုယ္ 
အစိတ္အပိုင္း)
သယံဇာတ 
သတင္းမ်ားရယူခြင့္၊
ပါ၀င္ခြင့္
ခံစားခြင့္

24. အသည္း၊ ေက်ာက္ 
ကပ္ ထုတ္ျခင္း 
25. ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ 
ေၾကညာျခင္း၊
26. လယ္ယာေျမသိမ္းျခင္း
27. အိမ္ယာဖ်က္စီးျခင္း၊
28. ေရာင္းစားခံရျခင္း၊ 
ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ဓါတ္ပံုမ်ား 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ တင္ျခင္း၊
29. သဘာ၀သံယဇတ 
မ်ားကို ေဒသခံမသိပဲ 
ထုတ္ယူခြင့္မရွိ
30. သတင္းအခ်က္ 
အလက္ ရယူခြင့္၊
31. ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
ပါ၀င္ခြင့့္၊
32. နစ္နာေၾကးရရွိပိုင္ခြင့္

• ဥပေဒ သတ္မွတ္ ထား 
ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ရမယ္။
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(၁၈) လူတိုင္း 
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ 
ရွိသည္။ ဆႏၵရွိပါက အျခား 
ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္း 
ႏိုင္သည္။

အတြင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ 
အျပင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္၊
 ဆႏၵမရွိပါက 
မကိုးကြယ္ခြင့္

33. ရွိခိုးျခင္း၊
34.ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊
35.ပူေဇာ္ျခင္း၊
36.လွဴဒါန္းျခင္း၊
37.ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း၊
38.ဘာသာေရးဝတ္စံု၊
39.ဘာသာေရးသီခ်င္း၊
40.ဘာသာေရး စာအုပ္ 
ျဖန့္ခ်ီျခင္း၊
41.ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ 
တာ၊ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ 
ကူးေျပာင္းခြင့္၊

•အတြင္းလြတ္လပ္ခြင့္ 
ႁခြင္းခ်က္မရွိပါ။
•အျပင္လြတ္လပ္ခြင့္မွာ 
ႁခြင္းခ်က္ရွိ 
• ( ဘာသာေရးကို အသံုး 
ခ်ၿပီး တျခားဘာသာေရးကို 
မုန္းတီးေအာင္ အၾကမ္း 
ဖက္ေအာင္ ေဟာေျပာ 
ျခင္း)
• လူ (သို႕မဟုတ္ ) လူ 
တစ္စုကို ဂုဏ္သိကာကို 
ထိခိုက္ေစေသာ ဘာသာ 
ေရး က်င့္စဥ္မ်ား 

(၁၉) လူတိုင္း လြပ္လပ္စြာ 
ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ 
သတင္းရယူခြင့္ ရွိသည္။

စည္း႐ံုးလွံဳေဆာ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ခြင့္၊ 
	ဆႏၵျပခြင့္၊ ကမ္ပိန္း၊      
ေဟာေျပာပြဲ၊ သေကၤတ၊ 
အ၀တ္အစား
 ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္၊ 
ဇာတ္ လမ္းတို၊ကာတြန္း၊ 
သီခ်င္း၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ 
ျဖန္႔ေဝပိုင္ခြင့္၊ ေရဒီယို၊ 
ဆိုရွယ္ မီဒီယာ 
ပို႕စ္တင္ျခင္း၊
	စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ 

42.ထုတ္ေ၀ၿပီးလွ်င္ 
စာေပစီစစ္ေရးသို႕  
ထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္ 
ေပးပို႕ရျခင္း
43.တင္ပို႕၊ တင္သြင္းေစာ 
စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားကို 
အေရအတြက္ ျဖင့္ တင္ျပ 
ရျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးအစားကို 
ေဖာ္ျပရျခင္း

• Hate Speech 
• ေကာလဟာလ
• မဟုတ္မမွန္ေတြ 
လုပ္တာ ကိုတားဆီး ျခင္း
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(၂၀) လူတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္း 
ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖြဲ႕ 
ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသို႕  ၀င္ေရာက္ ခြင့္၊  
စုေ၀းရွိသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ 
အဖြဲ႕ဖြဲ႕ခြင့္၊ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ 
မဝင္ေရာက္ခြင့္၊ လုပ္ငန္း 
အေကာင္ အထည္ 
ေဖာ္ခြင့္၊
	အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ 
(၃)ၾကိမ္ ျပင္ဆင္ 
ျပ႒ာန္းၿပီး။
 ပရဟိတအဖြဲ႕တို႔၊ CBO, 
CSO

44.တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအၾကပ္ 
ဝင္ေရာက္ခိုင္းတာ

• လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕
• အၾကမ္းဖက္ေသာအဖြဲ႕ 
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အပိုဒ္ အဓိပၸာယ္ ဥပမာ ႁခြင္းခ်က္

(၂၅) လူတုိင္း 
လံုေလာက္ေသာ လူေနမွဳ 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
ေဆးကုသခြင့္ရွိသည္။

	စားဝတ္ေနေရး၊ 
	က်န္းမာေရး
	အဟာရျဖည့္ေပး 
ရမယ္၊ သန္႕ရွင္းရမယ္၊
	ေဘးကင္းလံုျခံဳရမယ္၊ 
လံုေလာက္ရမယ္၊
	က်န္းမာေရးႏွုင့္ 
ညီညြတ္ ရမယ္။
ေနထိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 
ရွိရမယ္၊ လံုျခံဳမႈရွိရမယ္၊
	ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ 
ရွိရမယ္၊
	လံုျခံဳမႈရွိရမယ္၊ 
ရာသီဥတု ဒဏ္ခံ 
ႏိုင္ရမယ္၊ 
	ခိုင္ခန္႔ရမယ္၊ 
 တည္ေနရာ သင့္တင့္ 
ေလ်ာက္ပတ္မႈ ရွိရမည္၊ 
	ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီရမည္၊
လူတိုင္း ေနထိုင္ခြင့္ 
ရွိရမယ္၊ 

45. အစာ အဟာရ 
မလံုေလာက္တာ၊ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိတာ၊
46. တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ
ရပဲဝင္ေရာက္ေရာင္းတာ၊
47. ဆိုးေဆး ပိုးသတ္ေဆး 
ေတြ သံုးတာ၊
48.သန္႕ရွင္းေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ မရတာ၊ 
49. ဆရာဝန္ ေဆးဝါး 
မလံုေလာက္တာ၊ ေဆးရံု၊ 
ေဆးခန္းေဝးကြာတာ၊

• ႏိုင္ငံေတာ္
• ဘ႑ာေငြ၊
• နည္းပညာ၊
• စိတ္ရင္းေစတနာ၊
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အပိုဒ္ အဓိပၸာယ္ ဥပမာ ႁခြင္းခ်က္

(၂၆) လူတိုင္း ပညာ 
သင္ၾကား ခြင့္ရွိသည္။ 
အနိမ့္ဆံုး မူလတန္း 
ပညာကို အခမဲ့ 
သင္ၾကားခြင့္ ရွိသည္။

	လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
အသား အေရာင္၊ မသန္ 
စြမ္း၊ က်ားမမခြဲျခားပဲ ပညာ 
သင္ၾကားခြင့္ရွိရမယ္။
အဆင့္ျမင့္ ပညာလက္ 
လွမ္း မွီ ရမယ္။
လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္တဲ့ 
အနိမ့္ဆံုးမူလတန္း 
ပညာကို အခမဲ့ျဖင့္ 
ပညာေရးမသင္မေနရ 

50.အေဆာက္အအံု 
မလံုေလာက္တာ၊ 
51.ေဝးကြာတာ၊
52. ဝန္ထမ္း မလံုေလာက္ 
တာ၊
53. အားလံုးမပါဝင္ႏိုင္တာ
54. လက္လွမ္းမမွီတာ၊
55. ယဥ္ေက်းမႈ အရခြဲျခား 
ထားတာ၊
56. က်ားမအမွတ္ခြဲျခား 
သတ္မွတ္တာ၊
57. မိဘက ကေလးကို
58. ေက်ာင္းမထားတာ၊
59. ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိတာ၊ 

• ႏိုင္ငံေတာ္
• ဘ႑ာေငြ၊
• နည္းပညာ၊
• စိတ္ရင္းေစတနာ၊

(၂၇) လူတိုင္း မိမိ 
ပတ္၀န္းက်င္၏ ယဥ္ေက်း 
မွဳတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။

	ယဥ္ေက်းမႈ
	အဆို၊ အက၊
	အစားအေသာက္၊
	သေကၤတ၊
	အသံုးအေဆာင္၊ 
	သမိုင္း၊
	ပြဲေတာ္၊ 
	အေဆာက္အအံု၊
	ပံုျပင္၊
 ဓေလ့ထံုးစံ၊
	ဘာသာစကား၊ 
	ပါဝင္ခြင့္၊
	က်င့္သံုးခြင့္ ရွိရမယ္၊
	ထိန္းသိမ္းခြင့္
	ျမွင့္တင္ခြင့္

60. ႐ိုးရာထံုးစံ မ်ားကို 
က်င့္သံုးခြင့္မရွိျခင္း
61. သမိုင္းမ်ားကို 
ေဖ်ာက္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္ျခငး္
62.ယဥ္ေက်းမႈ အေမြႏွစ္ 
ဖ်က္စီးျခင္း

• ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ၊
• နည္းပညာ၊
• စိတ္ရင္းေစတနာ၊
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အခန္း (၁)
အမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

 လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားကို ေလ့လာမိေစရန္။

 လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူညီမႈမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

  လက္ေတြ႔တြင္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး 

ေဖာ္ထုတ္ ေလ့လာရန္။

လႈပ္ရွားမႈ

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ (၅) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး မိသားစုတစ္ခုအျဖင့္ မွတ္ယူခိုင္းပါ။

•  သင္တန္းခန္းမ၏ ေဘးေထာင့္မ်ားတြင္ အဖြဲ႔မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးၿပီး မိမိတို႔ မိသားစုအတြက္ အိမ္ကေလး 

အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခိုင္းပါ။

•  တည္ေဆာက္ၿပီးျပီ ဆိုပါက မိမိတို႔ အိမ္တြင္ ရွိေနခ်ိန္ဟုေျပာၿပီး မိသားစု အတြင္း ဆက္ဆံေရး ပံုစံ တည္ 

ေဆာက္ခုိင္းပါ၊ မိမိတို႔ မိသားစုရဲ႔ Identity မ်ားကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ၊ (ဘာလူမ်ဳိးလဲ၊ ဘယ္ဘာသာေတြ 

ကိုးကြယ္ၾကလဲ၊ ဘယ္လိုအယူအဆေတြရွိသလဲ၊ ဘယ္လိုစီးပြားေရးေတြလုပ္သလဲ၊ ဘယ္အခန္းက႑ ေတြ 

ရရွိထားၾကသလဲ၊ ဘယ္လိုပညာေရးအဆင့္အတန္းေတြရွိသလဲ၊ ဘယ္လိုပဋိပကၡေတြရွိတတ္လဲ၊ ဘယ္လို 

ေျဖရွင္းေလ့ရွိသလဲ စသျဖင့္  အခ်ိန္ေပးေဆြးေႏြးခိုင္းပါ)။

•  အိမ္ျပင္သုိ႔ ထြက္ေစၿပီး Community လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္မႈ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ လူ႔အဖြဲ႔ 

အစည္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိတဲ့ ပံုစံေဆာင္ရြက္ေစပါ။
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 o  (သင္တန္းသားမ်ား စိတ္တိုင္းက်ေဆာင္ရြက္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းနည္းျပမွ ေစာင့္ၾကည့္ေပး 

ထားပါ)။

•  ထို႔ေနာက္ မိသားစုအတြင္းေနခ်ိန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ခ်ိန္ဆိုၿပီး ၂ ၾကိမ္၊ ၃ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး 

လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ပါ။

 o  (သင္တန္းနည္းျပမွ သင္တန္းသားမ်ား Harmony သဟဇာတ ျဖစ္မႈအေျခအေန ရွိ၊ မရွိတို႔ကို ေစာင့္ 

ၾကည့္ေလ့လာထားပါ)။

ေဆြးေႏြးမႈ 

• ဘယ္လိုေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ။

• တူညီေသာ အရာေတြ ဘာေတြရွိသလဲ။

• မတူညီကြဲျပားမႈေတြ ဘာေတြရွိသလဲ။

• မတူညီကြဲျပားမႈေတြ ၾကားထဲက သဟာဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသလဲ။

• ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရင္းေတြက သဟာဇာတ ျဖစ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသလဲ။ 

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ျပန္ဖြဲ႔ေစၿပီးေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခိုင္းပါ။

 o  ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) မတူညီမႈေတြအၾကား သဟဇာတ ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔ 

အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ရန္ “မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္ ၆ ခ်က္” ကိုေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။

•  သင္တန္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ထားခ်က္ကို အုပ္စုႀကီးအတြင္း ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ 

ပါ။ ထို႕ေနာက္ သင္တန္းနည္းျပက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

ဗဟုသုတ ျဖည့္ေပးျခင္း 

• ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အတြက္ S သံုးလံုးရွိဖုိ႔လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ “S” သံုးလံုး (Community and 3 S) 
လံုၿခံဳမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ႏွင့္ အေရးပါမႈ (Security, Significance, Solidarity) 

(David Clark ၏ “School as Learning Communities” မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။)

 လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု၏ အားသာခ်က္ကို ထိုေနရာ၌ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ 

အေရး ပါမႈ တို႔အေပၚ အေျခခံၿပီး တိုင္းတာေလ့ ရွိပါသည္။
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 ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိမွသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

လိုအပ္သည့္ အေျခခံ႐ုပ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေနမွသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာလူထုထဲ၌ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္မ်ိဳး 

မ်ိဳးရွိမွသာ ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္ကုိ အေရးပါအရာေရာက္ေသာသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို ရရွိႏိုင္ 

ေပမည္။ ထိုသို႔ အုပ္စုတစ္စုအတြင္း၌ မိမိလည္း ပါဝင္ေနသည္ဟူေသာ စိတ္ခံစားခ်က္သည္ပင္ စည္းလံုး 

ညီညြတ္မႈရွိျခင္းဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို ေပါက္ပြားေစပါသည္။ 

 ထို႔အျပင္ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သီးျခားရပ္တည္ေန၍ မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔ 

အစည္း အခ်င္းခ်င္းသည္လည္း အျပန္အလွန္ မွီခိုေနၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးမွာ … မိမိတို႔ 

က်င္လည္ေနၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၌ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးပါ အရာ 

ေရာက္ျခင္း တည္းဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ - 

 • လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခု၊

 • စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကမာၻတစ္ခု၊

 • လူတုိင္းပါဝင္ႏုိင္ေသာ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ခု ပင္ျဖစ္သည္။

 •  လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္ သဟဇာတျဖစ္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သဟဇာတရွိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 

လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြး 

ရွင္းျပပါ။

မိမိကိုယ္ကို သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း (Harmony with the self)

ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိ္ုင္ျခင္းဟူသည္မွာ ---

• ႐ုပ္ပိုင္းဆုိ္င္ရာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာေနသည့္အခါ၊ 

• ၎တို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေနသည့္အခါ၊ 

• ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ေကာင္းစြာေနထိုင္ရသည္ဟူသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ရသည့္အခါ၊ 

• လံုၿခံဳစိတ္ခ်သည္ဟူသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ရသည့္အခါ၊

• အမ်ား၏ လက္ခံတန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံစားရသည့္အခါ 

လူအမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း (Harmony with other)

ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ျခင္းဟူသည္မွာ ---

• လူတစ္ဦးက အျခားသူမ်ားအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသည့္အခါ၊ 
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•  တရားမွ်တမႈ၊ လူအခ်င္းခ်င္းသည္းခံမႈ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း 

ေမတၱာတရားမ်ားကို အျခားသူမ်ားထံမွ ရရွိသည့္အခါ၊ 

•  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးျခင္းမ်ား 

ရွိသည့္အခါ၊

• အျခားသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏို္င္သည့္အခါ၊ 

• အျခားသူမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္သည့္အခါ။ 

သဘာဝတရားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ျခင္း (Harmony with nature) 

ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ျခင္းဟူသည္မွာ ---

• မိမိတို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း၊

• ႐ိုးရွင္းေသာ ဘဝ၌ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ 

• ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အလြန္အကၽြံသစ္ခုတ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား မရွိျခင္း။ 

မိမိတို႔ စိတ္ႏွလံုး ေအးခ်မ္းေနေစရန္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း (Harmony with God as 

the foundation of inner peace)

•  မိမိတို႔သက္ဝင္ယံုၾကည္သည့္ဘုရားရွင္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ျခင္းသည္ပင္ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္း 

ျခင္း၏ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သည္။

• ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူရွိေနျခင္း။

• ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ပဋိပကၡကင္းစင္ၿပီး ေအးခ်မ္းေသာေနရာ၌ နားခိုႏိုင္ျခင္း။ 

•  ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏို္င္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၊ ဂ႐ုဏာ 

တရား တို႔ျဖင့္ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္း။ 

လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားခိုင္းပါ

 o  အဖြဲ႔ (၁) သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူမ်ဳိးမတူမႈေၾကာင့္ သဟဇာတမျဖစ္မႈေတြ ဘာေတြရွိသလဲ၊ 

ဘာေၾကာင့္အဲ့လိုျဖစ္ရတာလဲ

 o  အဖြဲ႔ (၂) သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီမႈေၾကာင့္ သဟဇာတ မျဖစ္မႈေတြ 

ဘာေတြရွိသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ။
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 o  အဖြဲ႔ (၁) သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူမ်ဳိးမတူမႈေပမယ့္ သဟဇာတျဖစ္ေနမႈေတြ ဘာေတြရွိသလဲ၊ 

ဘာေၾကာင့္အဲ့လိုျဖစ္ရတာလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၂) သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီေပမယ့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေနမႈ ေတြ 

ဘာေတြရွိသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ။

•  သင္တန္းသားမ်ားေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ၿပီးပါက အုပ္စုႀကီးအတြင္းျပန္လည္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားမွ 

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါ။

• နည္းျပမွ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအၾကားမွ သဟဇာတ ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေပးပါ။

သင္ခန္းစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔အတုိင္း ျပန္ခြဲၿပီး ေအာက္ပါ တုိ႔ကို ပံုေသ သ႐ုပ္ေဖၚျပကြက္ျဖင့္ ပံုေဖၚခိုင္းပါ

 o လူမ်ဳိးမတူသူမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ။

 o ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ။

 o ယဥ္ေက်းမႈမတူသူမ်ားအေၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ။
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အခန္း (၂)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

  ၿငိမ္းခ်မ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို သိရွိနားလည္ 

ေစရန္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးေလ့လာမိေစရန္။

 ေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ သင္တန္းသားမ်ားကို ေခတၱၿငိမ္သက္ျပီး မိမိတို႔ ဘာသာအရ မိမိအပါအ၀င္ အျခားသူ 

မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိပါေစေၾကာင္း ၁၅ မိနစ္ခန္႔ မ်က္လံုးမွိတ္ျပီး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သပါ။

လႈပ္ရွားမႈ

• သင္တန္းသားမ်ားကို ရာဘာ ဘူေဖာင္း တစ္လံုးစီေပးေ၀ျပီး ေလမႈတ္ခိုင္းပါ။

•  အားလံုး ေလမႈတ္ျပီးပါက ပင္အပ္ တစ္ေခ်ာင္းစီထပ္မံေပးေ၀ပါ။ အကယ္၍ သင္တန္းသားမ်ားက ဘာလုပ္ဖို႔ 

လဲဟု ေမးလာပါက မေျဖဘဲ ထားပါ။

•  အားလံုးကုိ ဘူေဖာင္း တစ္လံုးစီႏွင့္ ပင္အပ္တစ္ေခ်ာင္းစီ ေပးေ၀ျပီးပါက နည္းျပက “ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလို 

လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း” တစ္ခုပဲေျပာျပီး သင္တန္းသားမ်ား ဘာလုပ္သလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ထားပါ။

•  သင္တန္းသားမ်ားက အျခားသူမ်ားရဲ႕ ဘူေဖာင္းကို လိုက္လံေဖာက္သည္ အထိၾကည့္ေနျပီး ဘယ္သူမွ 

မေဖာက္ပါက တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲ လႈံေဆာ္ေပးပါ။

•  သင္တန္းသားမ်ား ေဘာလံုး အားလံုး မရွိေတာ့လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းျပက ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ရန္ 

သင့္ေတာ္ျပီဟု ယူဆည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲကိုစတင္ပါ။
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ေဆြးေႏြးမႈ

• ဘယ္လိုခံစားရသလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

 o သူမ်ားကိုေဖာက္တဲ့အတြက္၊

 o ကိုယ့္ေဘာလံုးဆံုးရႈံးသြားတဲ့အတြက္၊

• ဘယ္လိုေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။

 o အၾကမ္းဖတ္မႈ စကားလံုးထြက္ေပၚရန္ ေမးခြန္းေမးျမန္းပါ။

• လက္ေတြ႔ဘ၀နဲ႔ေရာ ဘယ္လိုဆက္စပ္ႏိုင္မလဲ။

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႕ငယ္ဖြဲ႔ျပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 o  မိမိလက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ စိုးရိမ္မႈ၊ ေၾကာက္မႈ၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မႈ၊ စိတ္တို ေဒါသထြက္မႈေတြ ဘယ္လို 

ၾကံဳဘူးသလဲ ဘာေၾကာင့္လဲ၊

 o အဲ့ဒ့ီအခါ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစခဲ့သလဲ။

• အုပ္စုၾကီးအတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

နည္းျပမွ 

 - သည္းခံစိတ္ရွည္မႈမရိွေတာ့ျခင္း။

 - ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာေက်ာ္လြန္ျခင္း။

 - တရားမ်ွတမႈ မရွိဘူးလို႔ ခံစားရျခင္း။

 - တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္လို႔မရေတာ့ျခင္း။

 - ကိုယ့္အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ား ထြက္ေပၚေအာင္ေဆြးေႏြးေစျပီး။

 -  ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းကိုက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစတာ 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခါတြင္ လူေတြက အၾကမ္းဖက္မႈေတြလို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထိုအခါ 

ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုပါ ထိခိုက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိရဲ႕ စိတ္ေၾကာင့္  လုပ္ေဆာင္မႈလုပ္၊လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္  ရလဒ္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း

-  အက်ဳိးရလဒ္က ကိုယ့္အတြက္ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိလွ်င္ ေကာင္းပါတယ္၊ ကိုယ့္အတြက္ေရာ အျခားသူ 

ေတြအတြက္ပါ အက်ဳိးမရွိလွ်င္ေတာ့ မေကာင္းပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈက အေရးႀကီးပါ 

ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျပီး ေအာက္ပါ တို႔ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးပါ။
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ဗဟုသုတ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း

- သင္တန္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းျဖင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါ။

 o Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာဘာလဲ

- သင္တန္းသားမ်ားေဆြးေႏြးျပီးပါက နည္းျပက ေအာက္ပါတို႔ကုိျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ 

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း Genuine Peace ဆိုတာ - 

 (၁)  ရုပ္ခႏၶာေကာင္းစားျခင္း။

 (၂) လိုအပ္ခ်က္ေတြျပည့္စံုျခင္း။

 (၃) သဟဇာတရွိျခင္း၊ ျဖစ္ျခင္း။

 (၄) ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကင္းျခင္း။

 (၅) လံုၿခံဳမႈရွိျခင္း။

  o Individual security - တစ္ဦးခ်င္း လံုၿခံဳမႈ။

  o Physical security - ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ။

  o Financial security - ဥစၥာဓန လံုၿခံဳမႈ။

  o Environmental security - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ လံုၿခံဳမႈ။

  o Social security - လူမႈေရးရာ လံုၿခံဳမႈ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္း (Understanding PEACE) 
 အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Positive Peace) ၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ လူတိုင္းတန္းတူ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိျခင္း၊ အာဏာ အညီအမွ်ခြဲေဝအသံုးျပဳျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား အညီအမ်ွခြဲေဝျခင္း၊ 

လူသားတိုင္းအား မ်ွတေသာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ မရွိေသာ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

တို႔ကို ခံစားႏိုင္ေပမည္။

 အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Negative Peace) ၌ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား၊ 

အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔အၾကား၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံအၾကားတြင္ တိုက္ရိုက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရွိျခင္းကို 

ဆိုလိုသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ တန္ဖိုး (Values of Peace)
	 	  သည္းခံျခင္း။

	 	  ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း။
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	 	  တရားမ်ွတျခင္း။

	 	  ဥပေဒ၏အာဏာတည္ျခင္း။

	 	  လူ႔အခြင့္အေရး။

	 	  က်ားမတန္းတူညီမ်ွမႈရွိျခင္း။

သည္းခံျခင္း (Tolerance) 
• မတူကြဲျပားမႈအေပၚ ေလးစားျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ အျခားသူမ်ားရဲ႕ တည္ရွိမႈကို တန္ဖိုးထားျခင္း

ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း (Forgiveness) 

 ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိပါက အနာဂတ္ဆိုတာလည္း ရွိမလာႏုိင္ပါ။

  လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းဟာ ထိုသူ႔အတြက္ ဘဝသစ္စတင္ႏိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပး 

လိုက္ျခင္းပါပဲ။

 o ခြင့္လႊတ္ေပးတယ္ဆုိတာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေမ့ပစ္လိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ 

 o ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းဆိုတာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းရဲ့ ပထမေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားမ်ွတမႈ (Justice)
o  Commutative Justice ဟုေခၚသည့္ အျပန္အလွန္တရားမ်ွတမႈ ဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား 

(သို႔) အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အၾကား၌ အသီးသီး အျပန္အလွန္ ရရွိထားၾကသည့္ တူညီေသာ တရားမ်ွတမႈ 

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

o  Discributive Justice ဟုေခၚသည့္ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝျခင္းဆို္င္ရာတရားမ်ွတမႈဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး 

ပိုင္ဆိုင္ရရွိသင့္သည့္ အခ်ိဳးႏွင့္တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်ွတစြာ ရရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

o  Legal justice. ဟုေခၚသည့္ ဥပေဒေရးရာတရားမ်ွတမႈဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားလာပါက 

အဆိုပါအျငင္းပြားမႈအေပၚ ဥပေဒအရ ဆံုးျဖတ္စီရင္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ဥပေဒ၏ အာဏာတည္ျခင္း (Law Enforcement)

 တရားဥပေဒအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒဟု ေခၚသည္။ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ 

  အာဏာတည္တံ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသူမ်ား - တရားသူႀကီးမ်ား၊  အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား။ 

ဥပေဒအာဏာတည္တံ့ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနရမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ 
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အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းေဝးရမည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာခိုင္မာမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ 

တရားမ်ွတမႈ တည္တံ့ေစရန္အတြက္သာ အာရံုထား၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

  ဥပေဒဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း - ဥပေဒအသိပညာမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ပါက တည့္မတ္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ 

ဥပေဒမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (HUMAN RIGHTS) 

o  လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လူသားတိုင္း လိုက္နာ တန္ဖိုးထားရမည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

o  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား - ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူျပည္သားတိုင္း၏ လူ႔အခြင့္ 

အေရးကို ေလးစားတန္ဖိုးထားရမည့္အျပင္ ထိုလူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

ေပးရမည္။ 

က်ားမေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈ (Gender Equality) 

o  ေယာက်ၤားဆန္ျခင္း ႏွင့္ မိန္းမဆန္ျခင္း (က်ားမ) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ ေပၚေပါက္လာ သည့္ 

လူမႈေရးရာမွတ္ယူျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

o ခဲြေဝေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

o တရားမ်ွတမႈ

တရားမ်ွတမႈဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ား (Level of PEACE)

ကိုယ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ     =   ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ

အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း  =  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ

သဘာဝတရားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း   =  လူသားႏွင့္ ကမာၻ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိပၸာယ္ (Peace Mean)

 သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္ျခင္း

 တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ျခင္း

 လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကားရွိ က်န္းမာေသာ ဆက္ဆံေရး

 အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္ၿပီး ဧည့္ဝတ္ပ်ဴဌာျခင္း
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 ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္း (လူမႈေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရးရာ ခ်မ္းသာမႈ)

 တန္းတူညီမ်ွမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း (လူအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း (Peacemaking)

  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ား/အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစႏုိင္မည့္ အျငင္း

ပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား

  အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးျခင္း။ 

 ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတိမ်ားသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္း (Peacekeeping) 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ 

  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္အစျပဳေစျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ရန္လိုျခင္း/အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား 

ေစျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္။

 ပဋိပကၡလြန္ကိစၥရပ္မ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္။ 

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစဥ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ (သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရန္)။

 ငုပ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳရန္။

 လူမႈေရးရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) ဖန္တီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း (Peacebuilding) 

  လုပ္ငန္းစဥ္ {(အစမွသည္ အဆံုးအထိ၊ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမွသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ရရွိသည္အထိ (CEWERS)}

 လႈပ္ရွားမႈမ်ား --- 

	  အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ပင္မအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

	  ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း

	  ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
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	  လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္း။

	   လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း။ 

(DDR, ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူတုိင္းပါဝင္ႏိုင္မည့္စနစ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း စသျဖင့္ ..)

	  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမ်ွတမႈမ်ား

လက္ေတြ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း 

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲျပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ

 o အဖြဲ႔ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနသလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ CSO မ်ားအေနျဖင့္ဘယ္လို ပါ၀င္ 

ပတ္သက္ေနလဲ၊ ဘယ္လိုပါ၀င္ႏိုင္သလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဘယ္လို ပါ၀င္ ပတ္သက္ 

ေနလဲ၊ ဘယ္လိုပါ၀င္ၾကမလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္လိုပါ၀င္ပတ္သက္ ေနလဲ၊ 

ဘယ္လို ပါ၀င္ႏိုင္မလဲ။

•  အဖြဲ႔မ်ားေဆြးေႏြးျပီးပါက အုပ္စုၾကီးအတြင္းတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပေစျပီး နည္းျပက မိမိသိရွိ ထားမႈကို 

ေဆြးေႏြးေ၀မ်ွႏိုင္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

• သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားကို A4 အရြယ္ စကၠဴမ်ားႏွင့္ ေရာင္စံုမ်ားေပးေ၀ပါ။

• Peace ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို မိမိအေနျဖင့္ ဘယ္လိုနားလည္ သေဘာေပါက္ပါသလဲ။ ပံုဆြဲျပီး 

ေဖၚျပခိုင္းပါ။

• ေရးဆြဲထားေသာပံုမ်ားကို အုပ္စုၾကီးအတြင္း ျပန္လည္ရွင္းျပေပးေစရန္ ေျပာပါ

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဖြင့္ျပီး သင္ခန္းစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။
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အခန္း (၃)
က်ား/မ ေရးရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္

 Gender အဓိပၸာယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။

 ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာ Gender သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖၚထုတ္ေစရန္။

 Gender အျမင္ေၾကာင့္ Gender Role ကြဲျပားမႈကို ေဆြးေႏြးေဖၚထုတ္ ေလ့လာမိေစရန္။

 Gender Base Discrimination and Gender Equality ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

လႈပ္ရွားမႈ Brain Storming

•  သင္တန္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး ေဆြးေႏြးမႈစတင္ပါ။ ဤေနရာတြင္ သင္တန္းသားမ်ား 

အေနျဖင့္ တိတိက်က်ႏွင့္ အမ်ားအျပား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ မလိုေသးပါ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ျဖစ္လာ 

ေစရန္ႏွင့္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေလ့လာဖို႔ လိုေၾကာင္း သိရွိသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 o Gender ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္လိုသေဘာေပါက္နားလည္ထားပါသလဲ

 o Gender Role ဆိုတာဘာလဲ

 o Gender Equality ဆုိတာဘာကိုေျပာတာလဲ

 o Gender Base Discrimination ဆုိတာဘာလဲ
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လႈပ္ရွားမႈ 

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး စာရြက္အပိုင္းမ်ားကို ေပးေ၀ပါ

•  ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး အဖြဲ႔အတြင္း ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ အခ်က္တစ္ခ်က္လ်ွင္ စာရြက္ အပိုင္း ၁ 

ခုတြင္သာ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ ေျပာပါ။

 o  အဖြဲ႔ (၁) အမ်ဳိးသမီးတြင္ရွိေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ စ႐ုိက္မ်ား အမ်ဳိးသားတြင္ရွိေသာ ကိုယ္ 

ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ စ႐ိုက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။

 o  အဖြဲ႔ (၂) အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္သင့္ေသာ၊ လုပ္ေလ့ရွိေသာ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား 

လုပ္သင့္ေသာလုပ္ေလ့ရွိေသာ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ား။

 o  အဖြဲ႔ (၃) အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ေလ့ရွိေသာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ လုပ္ေလ့ ရွိေသာ 

အလုပ္အမ်ဳိးအစား။

 o  အဖြဲ႔ (၄) အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ ဘယ္လိုလုပ္တတ္သလဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရဲ႕ 

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈက ဘယ္လိုလုပ္တတ္သလဲ။

ေဆြးေႏြးမႈ 

•  သင္တန္းနည္းျပမွ သင္ပုန္း (သို႔မဟုတ္) စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားပံု ေရးဆြဲ၍ျဖစ္ေစ၊ 

စာျဖင့္ ခြဲျခားေရးသားထား၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ထားပါ။

•  အဖြဲ႔ငယ္မ်ားေဆြးၿပီးပါက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သင္ပုန္းေပၚရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပံု သို႔မဟုတ္ အပိုင္းတြင္ 

လာေရာက္ကပ္ေစျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလတ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပခုိင္းပါ။

• အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးရွင္းျပၿပီးသြားပါက ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါ

 o ဒီအခ်က္ေတြက ဒီအတိုင္း အျမဲမွန္ကန္မႈရွိႏိုင္သလား 

 o  အမ်ဳိးသမီးဖက္တြင္ ရွိေသာ အခ်က္ေတြထဲက ဘယ္အခ်က္ေတြက အမ်ဳိးသားဖက္တြင္လည္း ရွိႏိုင္ 

သလဲ

 o   အမ်ဳိးသားဖက္တြင္ ရွိေသာ အခ်က္ေတြထဲက ဘယ္အခ်က္ေတြက အမ်ဳိးသမီးဖက္တြင္ ရွိႏိုင္သလဲ 

(သင္တန္းနည္းျပမွ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အခ်က္ႏွင့္ မေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ခြဲျခား 

ေပးထားပါ)

 o အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အျမဲမွန္ကန္တဲ့ မတူညီမႈကဘာလဲ

   (သင္တန္းနည္းျပမွ အျမဲမွန္ကန္ေသာ၊ တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လို႔မရေသာ အခ်က္ေတြက 
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Sex ျဖစ္တယ္၊ အမ်ဳိးသမီးဖက္ေရာ အမ်ဳိးသားဖက္ေရာ ေျပာင္းေရႊ႔လို႔ ရတဲ့အခ်က္ေတြကိုေတာ့ 

Gender ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မွတ္ခ်က္ျပဳၿပီး ေအာက္ပါ သင္ခန္းစာကို ရွင္းျပေဆြးေႏြးေပးပါ)

ဗဟုသုတ ေပးျခင္း

SEX -  လိင္ကြဲျပားမႈ

	  ခႏၶြာေဗဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ ကြဲျပားျခင္း ျဖစ္သည္။

	  တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည္။                                   

	  အၿမဲတေစ မွန္ကန္မႈ ရွိသည္။

   (ဥပမာ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊  ကေလးေမြးႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိ႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းႏုိင္ျခင္း။

   (မွတ္ခ်က္) ယေန႔ေခတ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္ သို႔ေသာ္ 

သဘာ၀ အတိုင္းေတာ့ ေျပာင္းလဲလို႔မရေပ။

GENDER - လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ကြဲျပားေသာအျမင္

 ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအတြင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု အၾကားတြင္ျဖစ္ေစ ကြဲျပားမႈရွိသည္။

 တခ်ိန္နွင့္တခ်ိန္ မတူညီပဲ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

 လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးေပၚတြင္ သိသာစြာတည္မွီလ်က္ရွိသည္။

 ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။

  (ဥပမာ) ရင္ေသြးနွင့္ပတ္သက္ေသာအရာမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏တာဝန္ျဖစ္သည္၊ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ 

လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

  Gender အျမင္ဆိုတာ အမ်ဳိးသမီးအေပၚသို႔လည္း သက္ေရာက္သလို အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚတြင္လည္း 

သက္ ေရာက္မႈရွိသည္။

Gender Role

လႈပ္ရွားမႈ - ကဗ်ာ

•  သင္တန္းနည္းျပမွ ေအာက္ပါ ကဗ်ာကို စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ သင္ပုန္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေရးသား 

ထားၿပီး သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားကို ဖတ္ေစပါ
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မိသားစု
အေမႀကီးက  ထမင္းခ်က္

တို႔မိသားစုတြက္

အေဖႀကီးက ၀တ္တက္ အမွ်ေ၀သံ

သာဓုေခၚရျပန္

စာအံသံ ဆူညံသြား

ညီပု စာၾကိဳးစား

ေစ်းသြားေတာ့မယ့္ မမ ဟန္

ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္

အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳ

ငါတို႔ မိသားစု

ေဆြးေႏြးမႈ

• အထက္ေဖၚျပပါ ကဗ်ာတြင္ ဘာေတြကိုေဖာ္ျပေနသလဲ။ 

• ဘာေတြကုိ သတိျပဳမိလိုက္သလဲ။

• အမ်ိဳးသား ဖခင္ႏွင့္ ေမာင္တို႔၏ အခန္းက႑ကဘာေတြကို ေဖာ္ျပေနသလဲ။

• အမ်ဳိးသမီး မိခင္ႏွင့္ မမ တို႔၏ အခန္းက႑က ဘာေတြကိုေဖာ္ျပေနသလဲ။

  (Gender အျမင္ေၾကာင့္ Gender Role အခန္းက႑ခြဲေ၀မႈ၊ သတ္မွတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာျပီ အဲ့ဒီ့အခန္း 

က႑ကိုပဲ ပံုေသ၊ အျမဲတေစအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရွင္းျပၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္ေနေသာ 

အခန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ဆိုၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ခြဲ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေစပါ။)

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ ခြဲၿပီး ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အုပ္စုငယ္ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးေစပါ။

 o အဖြဲ႔ (၁) မိသားစုအတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လုပ္ရေသာအလုပ္၊ ရရွိေနေသာ အခန္းက႑။

 o အဖြဲ႔ (၂) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လုပ္ရေသာ အလုပ္၊ ရရွိေနေသာ အခန္းက႑။

 o အဖြဲ႔ (၃) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား လုပ္ရေသာ အလုပ္၊ ရရွိေနေသာ အခန္းက႑။

 o  အဖြဲ႔ (၄) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုပ္ရေသာ အလုပ္၊ ရရွိေနေသာ 

အခန္းက႑။
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 မွတ္ခ်က္-  မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခ 

အေနမ်ားကို လႊမ္းၿခံၾကည့္ၿပီး ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ တူညီမႈရွိေနပါက အနည္း၊ 

အမ်ားကိုေရးသား ေဖာ္ျပနုိင္သည္။

အပိုင္းက႑ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ရေသာ အလုပ္

ရရွိေသာ အခန္းက႑

အမ်ဳိးသားမ်ားလုပ္ရေသာအလုပ္

ရရွိေသာ အခန္းက႑

မိသားစုအတြင္း

ပတ္၀န္းက်င္

လုပ္ငန္းခြင္

ႏိုင္ငံေတာ္

• အဖြဲ႔မ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးပါက အဖြဲ႔ႀကီးအတြင္းတြင္ ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးရွင္းျပေစပါ။

ဗဟုသုတ ေပးျခင္း 

• သင္တန္းနည္းျပမွ အပိုင္းက႑ တစ္ခုျခင္းစီတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား ရရွိေနေသာ အခန္း 

က႑ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အျမင္ျဖင့္ ေထာက္ျပ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိး 

သားမ်ားက ပိုမိုေရွ႔ေရာက္ အသာစီးေရာက္ေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့သည္ကို ေဆြးေႏြး 

ရွင္းျပေပးပါ။

 o ပါ၀ါ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မတူညီမႈ။

 o ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မႈ။

 o အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ။

 o အခ်ိန္အသံုးျပဳရမႈႏွင့္။

 o ခံစားခြင့္ မတူညီမႈ။
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လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားျခင္း

လႈပ္ရွားမႈ (Power Activity)

•  သင္တန္းနည္းျပမွ စာရြက္အေရာင္ ေလးမ်ဳိးပါ၀င္ေသာ အပိုင္းအစမ်ားကို ခြက္တစ္ခုခုအတြင္းတြင္ 

ထည့္သြင္း ထားၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား စာရြက္အေရာင္ ျဖတ္ပိုင္းစမ်ားကို ေပးေ၀ပါ။ (နည္းျပကမေပးဘဲ 

သင္တန္းသားမ်ားကို တစ္ဦးလ်ွင္ ၅ ခုစီရယူေစပါ)

•  အားလံုးရရိွၿပီးျပီဆိုလ်ွင္ ထိုအရာမ်ားသည္ မိမိတြင္ရွိေသာ ပါ၀ါ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပၿပီး အေရာင္အေပၚ 

မူတည္ၿပီး ပါ၀ါအနည္းအမ်ားရွိေၾကာင္းေျပာျပၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ပါ၀ါတန္ဖိုးရွိေၾကာင္းေျပာျပပါ။

 o အျဖဴေရာင္  = ၅၀

 o အ၀ါေရာင္  = ၁၀၀

 o အျပာေရာင္  = ၂၀၀

 o အနီေရာင္  = ၅၀၀

•  ပါ၀ါမ်ားသူက ပါ၀ါနည္းသူကို မိမိတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သလို ျပဳမူလုိ႔ရေၾကာင္း၊ ၾကိဳက္သလို ဆက္ဆံႏိုင္ေၾကာင္း၊ 

ခိုင္းေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါ၀ါနည္းသူမွ ျငင္းဆန္ခြင့္မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

•  ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားအား စတင္၍ ပါ၀ါ အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္ဆံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ 

ျပပါ။

•  အကယ္၍ သင္တန္းသားမ်ားက ျငင္းဆန္းခဲ့လ်ွင္ သင္တန္းနည္းျပမွ ထိုသူမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္ မလိုက္နာ 

ဟုဆိုက အခန္းအျပင္ (သို႔) အခန္းေထာင့္ တေနရာသို႔ သြားရန္ ညႊန္ၾကားပါ။

• အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကပါက လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈကိုစတင္ပါ။

ေဆြးေႏြးမႈ 

• ဘယ္လိုေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲ။

 o ပါ၀ါမ်ားသူေတြက၊ ပါ၀ါနည္းသူေတြကို ဘယ္လိုေတြ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသလဲ။

• စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

 o ပါ၀ါမ်ားတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုခံစားမႈျဖစ္သလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။

 o ပါ၀ါနည္းတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုခံစားမႈျဖစ္သလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။
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•  ပါ၀ါမ်ားသူေတြက ပါ၀ါနည္းတဲ့သူေတြ႔နဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါ ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံခဲ့ၾက 

သလဲ (နည္းျပမွ ေအာက္ပါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေျဖမ်ားထြက္ရွိလာေအာင္ေမးျမန္းပါ)

 o အျမတ္ထုတ္လိုမႈ၊

 o လႊမ္းမိုးလိုမႈ၊

 o ခ်ဳပ္ကိုင္လိုမႈ၊

 o အႏုိင္ယူလိုမႈ၊

 o ကန္႔သတ္ထားလိုမႈ၊

 o အၾကမ္းဖက္မႈ၊

 o ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊

•  လက္ေတြ႔မွာဆိုရင္ ပါ၀ါနည္းတဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲ၊(နည္းျပမွ ေအာက္ပါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေျဖမ်ား

ထြက္ရွိလာေအာင္ေမးျမန္းပါ)

 o အမ်ဳိးသမီးမ်ား

 o မသန္စြမ္းသူမ်ား

 o ကေလးသူငယ္မ်ား

 o LGBT မ်ား

 o ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊ လူနည္းစုမ်ား

• ဘယ္လိုမ်ဳိး ေတြျဖစ္တတ္သလဲ (ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ား)

သင္တန္းနည္းျပမွ သင္ခန္းစာႏွင့္ဆက္စပ္ေပးရန္

•  ပါ၀ါမ်ားတဲ့သူေတြက ပါ၀ါနည္းတဲ့သူေတြအေပၚမွ Power over အသံုးျပဳတတ္ၾကေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ 

ေသာအခါတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရင္းတခုခုကို အေျခခံၿပီး ခြဲျခား 

ဆက္ဆံမႈ ျပဳတတ္ၾကေၾကာင္း ဥပမာ - အျခားဘာသာ၀င္ျဖစ္လို႔၊ လူနည္းစု၀င္ျဖစ္လို႔၊ မသန္စြမ္း ျဖစ္ေနလို႔ 

ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနလို႔ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ 

ေတာ့ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျချပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး။ 

အထက္က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး ေအာက္ပါ ဗဟုသုတေပးမည့္ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြး 

ရွင္းလင္းျပပါ။
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ဗဟုသုတ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း - 

လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံ၍ခြဲျခားျခင္း

 လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံ၍ ခြဲျခားျခင္းဆုိသည္မွာ နုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နုိင္ငံသား အခြင့္အေရး 

ႏွင့္ အျခားေသာက႑ မ်ဳိးစုံတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္အရ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားျခင္း၊ သီးသန္႔ 

ျဖစ္ေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိဆုိလုိသည္။

လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား -

 လူသားတုိင္းသည္ ေမြးဖြားကတည္းက တူညီေသာဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ဆိုေသာ 

အခ်က္ကို လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၏ အပ္ုဒ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ ့တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရး 

အေျခခံအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသားေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လိင္ကြဲျပားမႈ 

အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဘဝ၏ က႑အသီးသီးတို႔တြင္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို တန္းတူခံစားခြင့္ 

မရွိဘဲ ခြဲျခား ခံရလ်က္ရွိသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ က႑အသီးသီးတြင္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ၌ ခြဲျခား သတ္မွတ္ 

ခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး သမိုင္းအေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိပါက စကားလံုးအရ ခြဲျခား 

သတ္မွတ္ခံရမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၏ မူလအစဟု ေျပာေလ့ရွိေသာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လူသားအခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ 

(Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 

ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ေသာ 

ျပင္သစ္အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္သူ အိုလန္ပီဒီေဂါ့သည္ ထုိစာတမ္းကို အတုယူ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံ

သားမ်ားအခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen 

(1791) ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အမ်ိဳးသားမ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ျပ႒ာန္း 

ခဲ့ေသာ ဥပေဒတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ 

Olympe de Gouges (1748-1793)

  အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲေပးခြင့္ကို (၁၉) ရာစုေလာက္အထိ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ 

ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူမဲေပးခြင့္အတြက္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိမႈ မ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာၿပီး 

အမ်ိဳး သမီးမ်ားအားလံုး အသိ တရား ႏုိးၾကားလာခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ (၁၈၆ဝ)မွ (၁၈၉ဝ) ခုႏွစ္မ်ား 

အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိုက္ေလ်ာ မႈမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ အဂၤလန္ ပါလီမန္တြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ စီးပြားရွာခြင့္ကို 

ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လာခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ အမ်ိဳး 

သမီး ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ရလာသည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ 

တြင္ အီမီလီဝိုက္ေဒးဗစ္ဆင္သည္ အဂၤလန္ဘုရင္စီးေသာ ျမင္း 

ေရွ႕တြင္ လွဲအိပ္အေသခံ ဆႏၵျပၿပီးမွ ၁၉၁၈ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အား မဲေပးခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား 

မဲေပးခြင့္ကို အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ အသက္(၃ဝ) သတ္မွတ္ထား 

ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆယ္ႏွစ္ၾကာမွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အသက္ 

ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ပထမကမာၻစစ္ အၿပီးတြင္ အမ်ိဳး 

သမီးမ်ားမဲေပးခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံ အေရအတြက္မ်ား 

လာသည္။ အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း မဲေပးခြင့္ရရွိေရးမွ 

အျခား ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရး၊  စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း ခြဲျခား 

ဖိႏွိပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးသို႔ တိုးတက္ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။

 ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယခင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မအပ္စပ္ဟု သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္  အလုပ္ခြဲျခားျခင္း၊ 

ခံစားခြင့္မတူညီျခင္း စသည့္အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တန္းတူညီမွ်ေရး ေတာင္း 

ဆုိသံမ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။

 ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ကာလမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေတာင္းဆုိသံသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ တန္းတူ ညီမွ် 

ေရး ေတာင္းဆုိသံထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုက႑မ်ားေလာက္သာ မကေတာ့ဘဲ အျခား 

က႑မ်ားတြင္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခားသည့္ မဟာဖိုဝါဒစနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား 

အေပၚ ခြဲျခားသည့္ အျမင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လိင္ခြဲျခားသည့္ အရာအားလံုးကို တြန္းလွန္ရန္ ေတာင္းဆုိ လႈံ႕ 

ေဆာ္လာခဲ့သည္။ ထုိ အယူအဆထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝအစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို သူတို႔ 

စိတ္တိုင္းက် ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္တြဲေဖာ္အေနႏွင့္ မျမင္ဘဲ သူတို႔၏ လက္ 

ေအာက္ခံအဆင့္မ်ိဳးျဖစ္သာ ျမင္ေယာင္ ေနသည္။ ထို အစြဲအျမင္အားလံုးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝကို နိမ့္က်ေစ 

ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု အယူ အဆ ထြန္းကားလာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ 

အိမ္ေထာင္စုအတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းဘဝအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 

အျမတ္ထုတ္ ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေတြးျမင္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စိတ္ထားမ်ား 

အျမင္မ်ား၊ အစြဲမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယူဆလာသည္။ ထုိအယူအဆမွာ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္ 

အေမရိကတိုက္တို႔တြင္သာ မဟုတ္ဘဲ ကမာၻအႏွံ႕ အျပားသို႔ ျပန္႔ႏွ႔ံခဲ့သည္။
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  ယေန႔အခါတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ခြဲျခားမႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ေတာင္းဆုိ တိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ား ထြန္းကားလာသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စနစ္တက် ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈကို ႏွိပ္စက္မႈပံုစံတခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ မုဒိမ္း က်င့္ျခင္းကို 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံတခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းကို 

က်ြန္ျပဳမႈ ပံုစံတခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ (Discrimination) ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ 

ခြဲျခားထားမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ၏ အပိုဒ္ (၁) တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံ 

သား အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ိဳးစံုတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္အရကြဲျပားမႈကို အေျခခံ၍ ခြဲျခား 

ျခင္း၊ သီးသန္႔ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ထားျခင္း တို႔ကို ဆုိလိုသည္ဟု ဆုိထားသည္။

က်ား မ တန္းတူ ညီမွ်မႈ

 Gender Equality ဆိုသည္မွာ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံၿပီး ခြဲျခားျမင္သည့္ အျမင္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသား 

ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ တန္းတူျမင္သည့္အျမင္ျဖစ္သည္။ ထိုအျမင္အေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 

အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အပါအ၀င္ က႑ အသီး 

သီးတို႔တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း

• သင္တန္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 o  အဖြဲ႔ (၁) မိသားစုအတြင္းတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံၿပီး ဘယ္လိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြ 

ေတြ႔ရသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၂) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံၿပီး ဘယ္လိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြ ေတြ႔ရသလဲ၊ 

ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၃) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံၿပီး ဘယ္လိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြ 

ေတြ႔ရသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။

 o  အဖြဲ႔ (၄) ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံၿပီး ဘယ္လိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြ ေတြ႔ရသလဲ၊ 

ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။
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အပိုင္းက႑ ခြဲျခားမႈပံုစံမ်ား ဘာေၾကာင့္လဲ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ

 မိသားစုအတြင္း

ပါတ္၀န္းက်င္

လုပ္ငန္းခြင္

ႏိုင္ငံေတာ္

• သင္တန္းသားမ်ားေဆြးေႏြးၿပီးပါက အုပ္စုႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပေစပါ။

• သင္တန္းနည္းျပအေနျဖင့္လည္း မိမိသိထားေသာ ဥပမာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္နုိင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း 

• သင္တန္သား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ပို႔စ္ကဒ္ တစ္ေယာက္တစ္ခုစီေပးၿပီး မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 

Gender Equality ျဖစ္ဖို႔အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ဘာလုပ္သြားမလဲဆိုတာကို ခ်ေရးခိုင္းပါ။

o အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အရာ၊ လုပ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အရာျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။

o ေရးသားရာတြင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို တိုင္တည္ၿပီး ေျပာသက့ဲသို႔ေရးသားရန္ျဖစ္သည္။

• သင္တန္းသားမ်ားေရးသားၿပီးပါက သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ေစၿပီး ရရွိထားေသာ 

စာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျပေစသည္။

• ေနာက္တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါတြင္ ထိုသူငယ္ခ်င္းထံ ပို႔စ္ကဒ္ ျပန္ပို႔ေပးရန္ မွာၾကားထားပါ။
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အခန္း (၄) 

ပဋိပကၡ

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ပဋိပကၡ Conflict ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

 ပဋိပကၡ အဆင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

 ပဋိပကၡ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို သိရွိနားလည္ေစရန္။

 ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္တတ္ေစရန္။

လႈပ္ရွားမႈ (Brainstorming)

•  သင္တန္းနည္းျပက စာရြက္ႀကီး၏အလည္တြင္ Conflict ပဋိပကၡ ဆိုေသာ စာသားကို အႀကီးႀကီး ေရးထားၿပီး 

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး၏ အလယ္ ၾကမ္းျပင္တြင္ ခ်ထားေပးပါ။

•  နည္းျပက Conflict လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ဘာေပၚလာသလဲ၊ ဘယ္လိုသိျမင္ ခံစားမိသလဲ၊ 

Conflict ကို ပဋိပကၡလို႔မေျပာဘဲ အျခားဘယ္လို စကားလံုးျဖင့္ ေဖၚျပမလဲ ဟုေမးၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကို 

စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ လိုက္လံ ေရးျဖည့္ေစပါ။ သင္တန္းသားမ်ား အားလံုး ပါ၀င္ေရးျဖည့္ေစရန္ႏွင့္ အျခားသူ 

မ်ား ေရးသားထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈေစရန္ သတိေပးေျပာေပးပါ။

•  သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးေရးသားၿပီးပါက စာရြက္ႀကီး၏ ေဘးပတ္လည္တြင္ စက္၀ိုင္းပံုစံ ၀ိုင္းထိုင္ၾကၿပီး 

တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိတို႔ ေရးသားထားေသာ စာကို ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။
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•  ထို႔ေနာက္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ထိုစကားလံုးတစ္ခုခုသည္။ အေကာင္းဖက္ 

သို႔ ဦးတည္ျခင္း Positive စကားလံုးျဖစ္ပါက ထိုစကားလံုးကို မွင္ အျပာေရာင္ ျဖင့္ ၀ိုင္းထားေပးရန္ႏွင့္ 

အဆိုးဖက္သို႔ ဦးတည္ျခင္း Negative စကားလံုးျဖစ္ပါက ထိုစကားလံုးကို မွင္အနက္ေရာင္ျဖင့္ ၀ိုင္းထား 

ေပးရန္၊ အကယ္၍ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ျဖစ္ႏိုင္ပါက ႏွစ္ေရာင္စလံုးျဖင့္ ၀ိုင္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ပါ၀င္သူမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါ။

ေဆြးေႏြးျခင္း 

•  ထို႔ေနာက္ စာရြက္ေဘးတြင္ အားလံုး ျပန္လည္ ၀ိုင္းထိုင္ေစၿပီး ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္း 

ေဆြးေႏြးေပးပါ။

 o  ဘယ္စကားလံုးကို ဘယ္အေရာင္ျဖင့္ ၀ိုင္းထားသလဲ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ စကားလံုး အားလံုးကို 

ေဆြးေႏြးေပးပါ။ အျခားသူမ်ား၏ ယူဆခ်က္ကိုလည္း ပါ၀င္ေအာင္ ေမးျမန္းလႈံေဆာ္ေပးပါ။

 o  ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး ပဋိပကၡ Conflict ဆုိတာကို ဘယ္လို သေဘာေပါက္ 

သံုးသပ္မိသလဲ။

 o ပဋိပကၡ Conflict ဆုိတာကို ေရွာင္လႊဲလို႔ ရႏိုင္သလား၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

 o အဲ့ဒါဆိုရင္ ပဋိပကၡ Conflict ကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ။

ဗဟုသုတေပးျခင္း 

 ပဋိပကၡ Conflict ဆိုတာ ေရွာင္လႊဲလို႔မရေၾကာင္း၊ သူ႔ကို လံုး၀မရွိေအာင္ျပဳလုပ္၍လည္း မရေၾကာင္း အဲ့ဒါ 

ေၾကာင့္ ပဋိပကၡ Conflict ဆိုတာကို ေၾကာက္ေနဖို႔မလိုဘဲ။ သူ႔ကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔လိုအပ္ၿပီး အေကာင္းဖက္ကို 

ဦးတည္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ Dealing with Conflict သာလ်ွင္အေရးႀကီး ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးပါ။

 ထို႔ေနာက္ ပဋိပကၡ အဆင့္ဆင့္ရွိပံုကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း 

ဆက္စပ္ ဥပမာ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
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ပဋိပကၡအဆင့္မ်ား

•  မိမိကုိယ္တြင္းမွာပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (Intra-personal) - မိမိတို႔ရဲ့ တန္ဖိုးထားမွုေတြ မတူတဲ့အေလ်ွာက္ မိမိ 

တို႔ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း မတူၾကပါဘူး။ အဲ့လို မတူၾကတဲ့ အရာေတြကေန မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ 

ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရၿပီဆိုရင္ အရင္ဆံုး မိမိတု႔ိကိုယ္တြင္းမွာအျငင္းပြားမွု ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

• ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (Inter-Personal) – ဤသို႔ေသာ အျငင္းပြားမွု ပဋိပကၡမ်ား 

ဟာ အျခားသူမ်ားနဲ႔သာ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

• ရာထူးအေပၚအေျခခံ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (Inter-role) – ဤသုိ႔ေသာ ပဋိပကၡေတြဟာ လူႏွစ္ဦးရဲ့ ရာထူး 

အေပၚအေျခခံၿပီး လူႏွစ္ဦးအၾကားမွာသာ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

• အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စုအၾကား (သုိ႔) အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (Inter-group/ inter-

organizational)- သင္ဟာ အုပ္စုတစ္စု အတြင္းမွာ ပါဝင္ေနၿပီး ထိုအုပ္စုႏွင့္ အျခားအုပ္စုတို႔အၾကား 

ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး၊ (သို႔) သင္ဟာ အုပ္စုတစ္စုအတြင္းမွာ ပါဝင္မေနေသာ္လည္း အဆိုပါအုပ္စုႏွင့္ အျခား 

အုပ္စု တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း၊ သင္ဟာ တျခားအုပ္စုက အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အျငင္းပြားမွုေတြ 

ရွိမေနဘဲ ထိုသူတို႔ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနျခင္း။ 

• လူမွုပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (Inter-community) – ဤသို႔ေသာ ပဋိပကၡေတြဟာ 

ေနရာတစ္ခုမွာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေနၾကတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္စု၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကားမွာ 

ျဖစ္ပြားတတ္ၾကပါတယ္။

• ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံအၾကားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (Inter-national) - ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း 

မ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ 

လႈပ္ရွားမႈ

• သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းခန္းမအတြင္းတြင္ေနရာ အႏ႔ွံျပန္႔ႏ႔ွံေအာင္ ရပ္လ်က္ အေန အထားျဖင့္ 

ေနရာယူခိုင္းပါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လက္တကမ္းအကြာခန္႔ရွိပါေစ၊ တအားလည္း မကြာေသာ၊ 

နီးလြန္းျခင္းလည္း မျဖစ္ေစရပါ။

• သင္တန္းသားမ်ားကို A4 စာရြက္ တစ္ေယာက္တစ္ရြက္စီေပးေ၀ၿပီး မိမိေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ထားၿပီး 

စာရြက္ေပၚတြင္ ရပ္ေနေသာ အေနအထားျဖင့္ ရပ္ေစရန္ ေျပာပါ။ အေနအထား (၁)

• သင္တန္းသားမ်ားအား မိမိေဘးပတ္လည္တြင္ မည္သူေတြ မည္ကဲ့သို႔ ရွိေနသလဲ ဆိုတာကို လွည့္ပတ္ 

ၾကည့္ရႈေစၿပီး မိမိစိတ္ထဲ၌ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚသလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းပါ။
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 o ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အေျဖမ်ား

	 	   မည္ကဲ့သို႔မွ မခံစားေၾကာင္း၊ သက္ေသာင့္သက္သာပဲ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ ခံစားရျခင္း

•  သင္တန္းသားမ်ားကို နီးစပ္ရာသူႏွင့္ လက္ျခင္းတြဲခုိင္းပါ ႏွစ္ဦးထဲ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ား 

ႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာအေနအထား၊ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ အားလံုး တစ္၀ိုင္းထဲ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ 

အေနအထားျဖင့္ ရပ္ေနေစရန္ ေျပာပါ။ အေနအထား (၂)

•  သင္တန္းသားမ်းအား အခုအေနအထားတြင္ ကိုယ့္စိတ္ထဲက ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚသလဲ ဆိုတာေမးျမန္း 

ေဆြးေႏြးၿပီး မွတ္သားခိုင္းပါ။

 o ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အေျဖမ်ား

   လက္တြဲေဖၚေတြကဲ့သို႔ခံစားရမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ စသျဖင့္။ 

• သင္တန္းသားမ်ားအား နည္းျပမွ အခ်က္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ မိမိႏွင့္ လက္တြဲထားေသာ သူကို မိမိ 

ရြက္ေနေသာ ဖက္သို႔ပါေအာင္ဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါသြားေသာ သူမ်ားက ေရာက္တဲ့ ေနရာတြင္ ရပ္ေနရမည္ 

ဟု ေျပာၿပီး၊ သင္တန္းနည္းျပမွ သင္တန္းသားမ်ား စတင္ဆြဲေစရန္ အခ်က္ေပးပါ။ သင္တန္းနည္းျပမွ 

သင္တန္းသားမ်ားအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ထားၿပီး သင္တန္းသားမ်ား တစ္ဖက္သို႔ ပါသြားမႈရွိျပီဆိုလ်င္ 

ရပ္ဖို႔ သတိေပးပါ။

• ရပ္ေနတဲ့အေနအထားတြင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။

 o ပါေအာင္ ဆြဲႏိုင္တဲ့သူေတြ ဘယ္လိုခံစားမႈျဖစ္သလဲ

 o ပါသြားတဲ့ သူေတြ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

 o ပါေအာင္မဆြဲႏိုင္တဲ့ သူေတြ၊ မပါသြားတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

• သင္တန္းသားမ်ားကို ကိုယ့္ရဲ႕ မူရင္းေနရာသို႔ ျပန္သြားခုိင္းၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္ ဆြဲမႈျပဳလုပ္ပါ။ ၿပီးပါက 

ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။

 o ပါေအာင္ ဆြဲႏိုင္တဲ့သူေတြ ဘယ္လိုခံစားမႈျဖစ္သလဲ။

 o ပါသြားတဲ့ သူေတြ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

 o ပါေအာင္ မဆြဲႏိုင္တဲ့သူေတြ၊ မပါသြားတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

 o ဘယ္ေနရာမွာ အပင္ပန္းဆံုးလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။

• ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္ထိုင္ေစၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 

ျပဳလုပ္ပါ။
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ေဆြးေႏြးမႈ 

• လႈပ္ရွားမႈမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့သလဲ

 o ပထမအေျခအေန၊ ဒုတိယအေျခအေန၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဆြဲတဲ့ခ်ိန္

 o ဘယ္အခ်ိန္မွာ တင္းမွာမႈျဖစ္ခဲ့သလဲ။

 o  ကိုယ့္ေျခေထာက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့အရာက ကိုယ့္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဆိုလ်င္ ဘယ္လို ဆက္စပ္ 

ေဆြးေႏြးလို႔ရမလဲ

 o အဲ့ေတာ့ ပဋိပကၡဆိုတာ ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္တာလဲ၊

 o အဲ့ဒီအခါ ႏိုင္သြားတ့ဲသူက ဘယ္လိုခံစားသလဲ၊ ဆံုးရႈံးသြားတဲ့သူက ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

အေပၚက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးပါ။

ဗဟုသုတ ေပးျခင္း 

•  ပဋိပကၡဆုိတာ မတူညီကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါ၊ မတူညီကြဲျပားမႈဟာ သဘာ၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ မတူညီကြဲျပားမႈမွာ ကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္ အတင္းအဓမၼဆြဲလာျပီ ဆိုလ်င္ေတာ့ တင္းမာမႈ ပဋိပကၡ 

ဆိုတာ စတင္ျဖစ္လာပါတယ္၊ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ-

ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 

• ပဋိပကၡတစ္ခု စတင္ျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မတူညီ ျခားနား 

ခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ၾကပါတယ္။

 o  အေၾကာင္းျခင္းရာ (Fact) - မည္သူက မည္သည့္အရာကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ 

တယ္ စသျဖင့္။ 

 o  လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Needs) - မိမိတု႔ိလူသားေတြဟာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ျခင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူတို႔ရဲ့ ေလးစားစြာ 

ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ရယူလိုၾကပါတယ္။ ထိုအရာမ်ားကပဲ အျငင္းပြားမွု ပဋိပကၡမ်ားရဲ့ အရင္း အျမစ္ 

မ်ား ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ 

    ဥပမာ - မိသားစုတစ္စုမွာရွိတဲ့ … မိသားစုဝင္တစ္ဦးက အပန္းေျဖခရီးေလး ထြက္ဖို႔ လိုအပ္ေန 

တယ္။ က်န္မိသားစုဝင္တစ္ဦးကေတာ့ အိမ္ကို ေဆးသုတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ အဲ့လိုအေျခ 

အေနမ်ိဳးမွာ အျငင္းပြားမွု ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားတတ္ၾကပါတယ္။
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 o  တန္ဖိုးထားမွုမ်ား (Values) - တန္ဖိုးထာမွုမ်ားအေပၚ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား။ ဤအရာေတြ 

ဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚအေျခခံၿပီး ကာလရွည္ လက္ခံ ယံုၾကည္ 

လာၾကတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ သေဘာထားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုယံုၾကည္ခ်က္ သေဘာထားေတြ 

အေပၚအေျခခံၿပီး မိမိတို႔ရဲ့ တန္ဖိုးထားမွုေတြကသာ မွန္တယ္ဟု ယူဆၿပီး အျခားသူေတြရဲ့ တန္ဖိုးထား 

မႈေတြ အေပၚကို လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးလာျခင္းမွ တဆင့္ အျငင္းပြားမွု ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားလာပါေတာ့တယ္။

 o  သေဘာထားမ်ား (Positions) – သို႔မဟုတ္ ပန္းတိုင္မ်ား။ ဤအရာေတြဟာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ 

ခ်င္းစီရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ျပည့္မွီေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတဲ့အခါမွာ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ခံထား 

ၾကတဲ့ ၎တို႔ရဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

    ဥပမာ - ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး အပန္းေျဖခရီးထြက္တယ္ဆိုတာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ 

လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေပမယ့္ အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့ ပိုက္ဆံကို အဲ့လို 

ေနရာေတြမွာ ေခြၽတာစုေဆာင္းသင့္လို႔ မွတ္ယူထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

 o  နည္းလမ္းမ်ား (Methods) – ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ လက္ခံထား 

သည့္ နည္းလမ္းမ်ား။ 

    ဥပမာ - ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ (သို႔) ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကမ္း 

ဖက္ျခင္း (သို႔) အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (သို႔) အျခားသူမ်ား 

အေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။ 

 လူအမ်ားဟာ ၎တို႔ လက္ခံထားၾကတဲ့ သေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အျငင္းပြားမွု ပဋိပကၡေတြ 

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ အဲ့လုိရင္ဆိုင္ေနရၿပီဆိုရင္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းမွာရွိတဲ့ လိုအပ္ခ်က္၊ တန္ဖိုး ထားမႈေတြ 

အေပၚအေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးမွုေတြ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အဲ့လို ျပဳလုပ္မွသာ ေရွ႕ေျခလွမ္းသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ 

ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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နက္႐ႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း 

•  သင္တန္းသားမ်ားကို အဖဲြဲ႔ခြဲၿပီး မိမိလက္ေတြ႔ၾကံဳဖူးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ဖလွယ္မႈ 

ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။

 o ဘယ္လို ပဋိပကၡေတြျဖစ္ဖူးလဲ၊

 o ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲ၊ 

 o ဘယ္လို ေျဖရွင္းခဲ့သလဲ၊ 

 o ဘယ္လို ရလဒ္ေတြ ရခဲ့သလဲ၊

•  ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔ႀကီးအတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ပါ။ သင္တန္းနည္းျပမွ ေျဖရွင္းခဲ့ပံုႏွင့္ ရလဒ္ 

မ်ားကို သင္တန္း (သို႔မဟုတ္) စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေပးပါ။

•  သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ေဆြးေႏြးၿပီးပါက ေအာက္ပါ ဗဟုသုေပးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ 

ေဆြးေႏြးေပးပါ။

ဗဟုသုတ ေပးျခင္း 

•  ပဋိပကၡဆုိတာ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့အတြက္ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပဋိပကၡ 

ေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ဟု ေျပာၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။
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ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

နံပါတ္ နည္းလမ္း ရလဒ္ တန္းဖိုးထားမႈ 

၁။ အတင္းအဓမၼလုပ္ေဆာင္ျခင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း - 
႐ွံုးနိမ့္ျခင္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ပန္းတုိင္မ်ားတြင္ 
အသားေပးျခင္း – ဆက္ဆံေရးတြင္ 
အသားမေပးျခင္း

၂။ အလုိက္အထိုက္ေနျခင္း ရွံုးနိမ့္ျခင္း - 
ေအာင္ျမင္ျခင္း

ဆက္ဆံေရးတြင္ အသားေပးျခင္း – 
ပုဂၢိဳလ္ေရးရာပန္းတိုင္မ်ားတြင္ 
အသားမေပးျခင္း

၃။ ညွိေပးျခင္း တခ်ိဳ႕ေအာင္ျမင္ၿပီး 
– တခ်ိဳ႕ရွံုးနိမ့္ျခင္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ သင့္တင့္မွ်တစြာ 
အသားေပးျခင္း

၄။ ေရွာင္ရွားျခင္း ရံွုးနိမ့္ျခင္း - ရံွုးနိမ့္ျခင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးရာပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အသားမေပးျခင္း

၅။ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း - 
ေအာင္ျမင္ျခင္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အသားေပးျခင္း

သင္ခန္းစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

• သင္တန္းသားမ်ားကို အားလံုး၀ိုင္းထိုင္ေစၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းေမး၍ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေစပါ။

• ပဋိပကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပီဆိုရင္ သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ

• နည္းျပမွ သူေန႔ရာႏွင့္ သူ အသံုးျပဳတတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရွင္းျပၿပီး သင္ခန္းစာကို နိဂံုးခ်ုပ္ေပးပါ။


