လူႚအခၾင့္အေရးလက္စၾဲ
အဖၾင့္စကားခဵီး
လူခပ္သိမ္းကုန္တိုႛ၏ မဵိႂးရိုးဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္တကၾ လူတိုင္းအညီအမ႖ ခံစားခၾင့္ရႀိသည့္
အခၾင့္အေရးမဵားကို အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္းသည္ လူခပ္သိမ္းတိုႛ၏ လၾတ္လပ္မႁ၊
တရားမ႖တမႁႎႀင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁတိုႛ၏ အေဴခခံအုတ္ဴမစ္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊
လူအခၾင့္အေရးမဵားကို အေရးမထား မထီမဲ့ဴမင္ဴပႂဴခင္းသည္ လူခပ္သိမ္းတို၏
ႛ
အကဵင့္သိကၡာကို
ခဵိႂးေဖာက္ဖဵက္ဆီးတတ္သည့္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္ေသာ အဴပႂအမူမဵားကို ဴဖစ္ေပၞေစခဲ့ေသာေဳကာင့္
လည္းေကာင္း၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ သက္ဝင္ယံုဳကည္ခၾင့္၊ ေတာင္းတဴခင္း၊
ေဳကာင့္ကဵဴခင္းတိုႛမႀ
ကင္းလၾတ္စၾာ
အသက္ေမၾးႎိုင္မႁတိုက
ႛ ို
ခံစားရယူႎိုင္ေစမည့္
ေလာကတခု
ေပၞေပၝက္လာရန္အေရးကို
လူခပ္သိမ္းတိုက
ႛ
မိမိတို၏
ႛ
အထက္သန္ဆံုးေသာ
လိုလားခဵက္
ဆႎၬ႒ကီးအဴဖစ္ဴဖင့္ ေOကၾးေဳကာ္ေဳကညာ႓ပီး ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊
လူခပ္သိမ္းတိုႛသည္

တရားမဲ့အုပ္ခဵႂပ္မႁ၊

ဖိႎႀိပ္မႁတိုက
ႛ ို

ေနာက္ဆံုးမလၿဲသာ

မေရႀာင္သာေတာ့သဴဖင့္

လက္နက္စဲၾကိုင္ေတာ္လႀန္ဴခင္း၊ ပုန္ကန္ဴခင္းမဵားမ�ပေစရန္၊ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားကို ဥပေဒဴဖင့္ထိမ္းသိမ္း
ကာကၾယ္ေပးရမည္ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႎိုင္ငံအခဵင္းခဵင္း ခဵစ္ခင္ရင္းႎႀီးစၾာ ဆက္ဆံေရးကို
ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္
႒ကံေဆာင္ရမည္ဴဖစ္ေသာ
ေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊
ကမၲာ့ကုလသမဂၢ
အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္
မူလအခၾင့္
အေရးမဵားကိုလည္းေကာင္း၊
လူ၏ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္းေကာင္း၊
အမဵိႂးသားအမဵိႂးသမီးတို၏
ႛ
တူညီေသာ
အခၾင့္အေရး
မဵားကိုလည္းေကာင္း
ေလးစားယံုဳကည္သက္ဝင္ပၝသည္ဟု ကုလသမဂၢတၾင္ ထပ္ေလာင္း
အတည္ဴပႂ႓ပီးသည့္အဴပင္
လူမႁ႒ကီးပၾားတိုးတက္ေရးႎႀင့္တကၾ
ပိုမိုလၾတ္လပ္
ေကာင္းမၾန္ေသာ
လူႛဘဝအဆင့္အတန္းတိုက
ႛ ို ဴမႀင့္တင္ရန္ သံဓိဌာန္ခဵ႓ပီးဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ လည္းေကာင္း၊
ကမၲာ့ကု လသမဂၢအဖဲၾဝ
ႛ င္ႎိုင္ငံတိုသ
ႛ ည္ ကုလသမဂၢႎႀင့္ပူးေပၝင္း၍ လူႛအခၾင့္ အေရးမဵားကိုလည္းေကာင္း၊
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးမဵားကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၲာတဝႀမ္းလံုးတၾင္ရႀိေသာ ေလးစားကဵင့္
သံုးေစာင့္စည္းဳကဴခင္းကို အားေပးေထာက္ ခံမည္ဟု ကတိဴပႂ႓ပီးဴဖစ္ေသာေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊
ထိုသိုႛအေဴခအေနမဵိႂးကိုတၾင္
ထိုအခၾင့္အေရးမဵား
လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို
သေဘာေပၝက္ရန္ အေရးအ႒ကီးဆံုးဴဖစ္ေသာေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊

ထိုႛေဳကာင့္
အေထၾေထၾညီလာခံသည္ -

အားလံုးနားလည္

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းကို
လူတိုင္း၊
အဖဲႛအ
ၾ စည္းတိုင္းက
ႎႀလံုးသၾင္း၍ကမႝာတဝႀမ္းတၾင္ အဆိုပၝအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို ရိုေသေလးစားဳကေစရန္
ဆံုးမသၾန္သင္ဴခင္းဴဖင့္ အားထုတ္ဳကရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္
ထိုႎိုင္ငံတို၏
ႛ
တရားစီရင္ထံုး
အာဏာစက္ေအာက္တၾင္
သက္ေရာက္ေသာ
ဴပည္သူမဵားအား
အဆိုပၝအခၾင့္အေရးႎႀင့္
လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကုိ
ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛထိေရာက္စၾာ
သိမႀတ္ကဵင့္သံုး
ေစာင့္စည္းဳကေစရန္
ဴပည္တၾင္းဴပည္ပဆိုင္ရာ
တိုးတက္ေသာ
ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵားဴဖင့္
အားထုတ္ဳကရမည္ဟုလည္းေကာင္း
ရည္႟ၾယ္႓ပီးလ႖င္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းကို
ႎိုင္ငံခပ္သိမ္း၊
လူခပ္သိမ္းတိုႛ
တေဴပးညီစၾာ
ေဆာင္႟ၾက္ဳကႎိုင္ေစေရးအတၾက္ ယခုေဳကညာစာတမ္း ကို ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။
အပိုဒ္ (၁) လူသားတိုင္းသည္ လၾတ္လပ္၍ တန္းတူညီေသာ ဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္ အခၾင့္အေရးမဵားဴဖင့္
ေမၾးဖၾားလာသူမဵားဴဖစ္သည္။
ထိုလူသားတိုႛသည္
ဆင္ဴခင္တံုတရားႎႀင့္
ကဵင့္ဝတ္ကိုတာဝန္သိတတ္ေသာစိတ္တိုႛရႀိဳက၍ တဦးႎႀင့္တဦး ညီရင္းအကို၊ ေမာင္ရင္းႎႀမစိတ္ဴဖင့္
ဆက္ဆံသင့္သည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းလၾတ္လပ္မႁရႀိဳက႓ပီး တန္းတူညီမႁရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂) လူ သားတိုင္း ဤလူအ
ႛ ခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္ းတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသႌ့္အခၾင့္အေရးမဵား
အားလံုး၏ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ခံစားခၾင့္ရႀိသည္။ လူမဵိႂး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊
ဘာသာစကား၊ ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ၊ ႎိုင္ငံေရးအယူအဆ သိုႛမဟုတ္ အဴခားယူဆခဵက္၊ ႎိုင္ငံေရး
သိုႛဟုတ္ လူမႁေရးဇစ္ဴမစ္၊ ပစၤည္းဥစၤာ၊ မဵိႂးရိုးဇာတိ၊ အဴခားအဆင့္အတန္းအားဴဖင့္ ခဲၾဴခားဴခင္းမရႀိေစရ။
ထိုႛဴပင္ လူသားတဦးမႀီတင္းေနထိုင္ရာ ႎုိင္ငံ သိုႛမဟုတ္ နယ္ေဴမေဒသသည္ လၾတ္လပ္ေသာ
တိုင္းဴပည္သည္
အခဵႂပ္အခဵာအာဏာပိုင္ေသာ
လၾတ္လပ္ေသာႎိုင္ငံ
သိုႛမဟုတ္
ေဒသဴဖစ္ေစ၊
အေစာင့္အေရႀာက္ခံနယ္ေဴမ သိုႛမဟုတ္ ေဒသဴဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမရႀိေသာႎိုင္ငံ သိုႛမဟုတ္
ေဒသဴဖစ္ေစ
သိုႛမဟုတ္
အခဵႂပ္အဴခာအာဏာႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အဴခားေသာေဘာင္သၾင္း
ကန္သ
ႛ တ္ခဵက္မဵား ရႀိေနေသာႎိုင္ငံ သိုႛမဟုတ္ ေဒသဴဖစ္ေစ ယခုလူအ
ႛ ခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍
ခဲၾဴခားမႁ လံုးဝမရႀိေစရ။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ၊ ဘာသာစကား တိုေ
ႛ ဳကာင့္ခဲၾဴခားဴခင္း
မရႀိေစရ၊
အပိုဒ္ (၃) လူတိုင္းတၾင္ အသက္ရႀင္ရပ္တည္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ လံုဴခႂံခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းတၾင္ အသက္ရႀင္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ လံုဴခႂံခၾင့္ရႀိသည္။
အပုိဒ္ (၄) မည္သူက
ႛ ိုမႀက႗န္ဴပႂဴခင္း၊ အေစအပၝးအဴဖစ္ ႎိုင္ထက္စီးနင္းေစခိုင္းဴခင္း မရႀိေစရ။လူသားတုက
ိႛ ို
ေကဵးက႗န္သဖၾယ္ေစခိုင္းဴခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ဴခင္းႎႀင့္ ထိုသေဘာ သက္ေရာက္ေစေသာ ပံုစံမႀန္သမ႖
ပိတ္ပင္တားဴမစ္ရမည္။

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ မည္သူက
ႛ ိုမႀ က႗န္အဴဖစ္ဆက္ဆံေရာင္းဝယ္ဴခင္းမဴပႂရ။
အပိုဒ္
(၅)
မည္သူက
ႛ ိုမႀ
ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပမ္းဴခင္း၊
သိုႛမဟုတ္
ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္လူမဆန္စၾာ
ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံဴခင္းဴဖင့္ မဆက္ဆံရ။ သိုႛမဟုတ္ အဴပစ္ေပးဴခင္းမဴပႂရ။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ မည္သူက
ႛ ိုမႀ ႎႀိပ္စက္ဴခင္းမဴပႂရ။
အပိုဒ္ (၆) လူတိုင္းေနရာမေ႟ၾး ဥပေဒေရႀႛေမႀာက္တၾင္ လူသားအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္းခံပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတုိင္း တရားဥပေဒေရႀႛတၾင္ လူသားအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂခံရမည္။
အပိုဒ္ (၇) လူတိုင္း တရားဥပေဒေရႀႛေမႀာက္တၾင္ တေဴပးညီတူညီဳက႓ပီး တရားဥပေဒ၏ကာကၾယ္မႁကို
ခဲၾဴခားမႁမရႀိ တူညီမႁအဴပည့္ ေစာင့္ေရႀာက္ခံပိုင္ခၾင့္ ရႀိသည္။
ဤေဳကညာစာတမ္းပၝအခဵက္မဵားကိုဖီဆန္
ဆန္ႛကဵင့္သည့္
မည္သႌ္ခဲၾဴခားမႁမဵိႂး
သိုႛမဟုတ္
ထိုသိုႛခဲၾဴခားမႁမဵား ကိန္းေအာင္းေစေအာင္ လႁံႛေဆာ္မႁမဵိႂးမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ အကာအကၾယ္ကို တူညီစၾာ
ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းတရားဥပေဒေရႀႛတၾင္ ေကဵာသားရင္သားမခဲၾဴခားဘဲ တန္းတူညီတူရႀိသည္။
အပိုဒ္
(၈)
လူတိုင္း
မိမိတိုႛအား
အေဴခခံဥပေဒ
သိုႛမဟုတ္
ဥပေဒအရအပ္ႎႀင္းထားေသာ
အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵားကို ခဵိႂးေဖာက္ခံရသည့္အခၝ ႎိုင္ငံေတာ္တရားစီရင္ေရးရံုးမဵားတၾင္ ထိေရာက္ေသာ
အေရးယူ ကုစားမႁမဵား ခံယူပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းအခၾင့္အေရးမဵားေလးစားမခံရသည့္အခၝ ဥပေဒ၏အကူအညီကို
ေတာင္းခံပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၉) မည္သူက
ႛ ိုမႀ တရားလက္လၾတ္
သိုႛမဟုတ္ တိုင္းဴပည္မႀ ႎႀင္ထုတ္ဴခင္းမဴပႂလုပ္ရ။

အေဳကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးဴခင္း၊

ထိမ္းသိမ္းခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဴခင္း၊

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ မည္သူက
ႛ ိုမႀ မတရားဖမ္းဆီးဴခင္း၊ တိုင္းဴပည္မႀႎႀင္ထုတ္ဴခင္းမဴပႂရ။
အပိုဒ္ (၁ဝ) လူတေယာက္၏ အခၾင့္ အေရးႎႀင့္ တာဝန္ဝတၨရားမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊
စဲၾခဵက္တင္လာေသာ ဴပစ္မႁမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း အဆံုးအဴဖတ္ခံယူရာတၾင္ လူတိုင္းသည္
လၾတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရား စီရင္မႁရံုးေတာ္တၾင္ လူအမဵား တက္ေရာက္ဳကားနာႎိုင္ေသာ
စစ္ေဆးမႁမဵိႂးကိုတူညီစၾာ ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းတရားမ႖တ၍ လူအမဵားဳကားနာႎိုင္ေသာတရားစီရင္မႁကို ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၁၁) (က) တရားဥပေဒခဵိႂးေဖာက္သည့္အမႁဴဖင့္ တရားစဲၾဆိုဴခင္း ခံရသူတုိင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ
ကာကၾယ္ႎိုင္ရန္
လိုအပ္ေသာ
ေဆာင္႟ၾက္စရာမဵားကို
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခၾင့္
အဴပည့္အဝရရႀိ႓ပီး
လူအမဵားေရႀတ
ႛ ၾင္ ဥပေဒအတိုင္း စစ္ေဆး၍ အဴပစ္ကဵႃးလၾန္သည္ဟု ထင္ရႀား႓ပီး စီရင္ခဵက္ အတိအကဵ
မခဵမခဵင္း ထိုလူတၾင္ အဴပစ္မရႀိဟု ခံယူပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
(ခ) တစံုတေယာက္၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အဴပႂအမူႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍
ထိုအဴပႂအမူဴပႂလုပ္ခဲ့စဥ္
အခဵိန္အခၝက
ထုတ္ဴပန္ထားေသာ
ႎိုင္ငံေတာ္
သိုႛမဟုတ္
ႎိုင္ငံတကာဆိုင္ရာဥပေဒအရ ႓ငိစၾန္းေသာ ဴပစ္မႁတခုအဴဖစ္ ခိုင္ခိုင္လံုလံု မတင္ဴပႎိုင္ခဲ့လ႖င္ ထိုသူအား
အဆိုပၝအဴပႂအမူအတၾက္ အဴပစ္ရႀိသည္ဟု မယူဆႎိုင္။ ထိုႛအတူ ကဵႃးလၾန္ေသာ ဴပစ္မႁအတၾက္
ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္စဥ္အခၝက ထိုက္သင့္ေစႎိုင္ေသာ အဴပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမို႒ကီးေလးေသာအဴပစ္ဒဏ္ေပးဴခင္း
မရႀိေစရ။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတေယာက္အေပၞ အဴပစ္ရႀိသည္ဟု ခိုင္လံုေသာ စီရင္ခဵက္မခဵမခဵင္း ထိုသူသည္
အဴပစ္မရႀိဟု ယူဆရမည္။
အပိုဒ္ (၁၂) မည္သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၤမဵား၊ မိသားစုႎႀင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၤမဵား၊ ေနအိမ္ႎႀင့္
စာေပးစာယူ ကိစၤမဵားတိုက
ႛ ိုမႀ ဥပေဒအရမဟုတ္ေသာ ဝင္ေရာက္
စၾက္ဖက္မႁမခံေစရ။
ထိုႛအဴပင္
ထိုသူ၏
ဂုဏ္သိကၡာကို
ပုတ္ခတ္ပိုင္ခၾင့္မရႀိ။
လူတိုင္းတၾင္
ထိုသိုႛစၾက္ဖက္ဴခင္းမႀ
ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပုတ္ခတ္ခံရဴခင္းကို
ေသာ္လည္းေကာင္း
ဥပေဒအရ
ကာကၾယ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္ ။ ။ မေကာင္းေသာရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင့္ အဴခားသူ၏ အိမ္အတၾင္းသို� ဝင္ေရာက္ဴခင္း
စာမဵားေဖာက္ဖတ္ဴခင္း မဴပႂလုပ္ရ။
အပိုဒ္ (၁၃) (က) လူတိုင္း မိမိတိုင္းဴပည္၏
သၾားလာေရၿေ
ႛ ဴပာင္းခၾင့္၊ ေနထိုင္ခၾင့္ ရႀိသည္။

နယ္နမိတ္အပိုင္းအဴခားအတၾင္း

လၾတ္လပ္စၾာ

(ခ) လူတိုင္း မိမိတိုင္းဴပည္အပၝအဝင္ အဴခားမည္သည့္ တိုင္းဴပည္ ကိုမဆိုထၾက္ခၾာခၾင့္ႎႀင့္
မိမိတိုင္းဴပည္သိုႛ ဴပန္လာခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းလၾတ္လပ္စၾာ လႁပ္ရႀားသၾားလာခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၁၄) (က) လူတိုင္း မတရားအဴပစ္ေပးႎႀိပ္စက္မႁမႀ လၾတ္ေဴမာက္ရန္ အဴခားတိုင္းဴပည္ မဵားတၾင္
ခုိလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခၾင့္ ရႀိသည္။

(ခ) ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဴပစ္မႁမဵိႂး၊ သိုမ
ႛ ဟုတ္ ကုလသမဂၢ၏ ရည္မႀန္းခဵက္၊ မူဝၝဒမဵားကို
ဖီဆန္ဆန္ႛကဵင္ေသာ
ဴပစ္မႁမဵိႂးကို
အမႀန္တကယ္
ကဵႃးလၾန္ေသာေဳကာင့္
အကဵိႂးဆက္အဴဖစ္
ေပၞေပၝက္လာေသာ အေရးယူမႁမဵိႂးဴဖစ္ပၝကဤအပို္ဒ္ပၝအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အဳကႂံးဝင္မႁမရႀိေပ။
ရႀင္းလင္းခဵက္။
။
မည္သူမဆို
မတရားအဴပစ္ေပး
အဴခားႎိုင္ငံတႎိုင္ငံတၾင္ ခုိလႁံခၾင့္ေတာင္းခံပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။

ခံရေတာ့မည့္

အေဴခအေနမဵိႂးေရာက္ပၝက

အပိုဒ္ (၁၅) (က) လူတိုင္းႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ၏ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
(ခ) မည္သူက
ႛ ိုမႀ ၄င္း၏ႎိုင္ငံသားဴဖစ္မႁမႀ ေဳကာင္းကဵိႂးမဲ့
ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲပိုင္ခၾင့္ကိုလည္း ဴငင္းပယ္ဴခင္းမရႀိေစရ။

ပစ္ပယ္ခၾင့္မရႀိေစရ။

ထိုသူ၏

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းႎုိင္ငံတႎိုင္ငံတၾင္ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္။ ဆႎၬအရ အဴခားႎုိင္ငံသားအဴဖစ္
ကူးေဴပာင္းပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၁၆) (က) အ႟ၾယ္ေရာက္႓ပီးေသာ အမဵိႂးသားႎႀင့္ အမဵိႂးသမီးတိုင္းသည္ လူမဵိႂး၊ တိုင္းရင္းသား၊
သိုႛမဟုတ္ ဘာသာေရး အေဳကာင္း�ပ၍ ခဵႂပ္ခဵယ္ကန္ႛသတ္ဴခင္း
မရႀိေစရဘဲ လက္ထပ္ခၾင့္ႎႀင့္ မိသားစု ထူေထာင္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းဴမားခဵိန္၊ ေပၝင္းသင္းခဵိန္ႎႀင့္
အိမ္ေထာင္႓ပႂိကဲၾသည့္
အခဵိန္မဵားတၾင္
လက္ထပ္ထိမ္းဴမားဴခင္းႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ထိုအမဵိႂးသားႎႀင့္အမဵိႂးသမီးတိုႛတၾင္ တူညီေသာအခၾင့္အေရးမဵားရႀိသည္။
(ခ) ရည္႟ၾယ္ထားေသာ သတိုႛသားႎႀင့္ သတိုသ
ႛ မီးတို၏
ႛ
အဴပည့္အဝ ရယူ႓ပီးမႀသာ လက္ထပ္ထိမ္းဴမားဴခင္း ဴပႂရမည္။

လၾတ္လပ္ေသာသေဘာဆႎၬကို

(ဂ)မိသားစုဘဝသည္ လူႛအဖဲၾႛအစည္း၏ သဘာဝကဵေသာ၊ အေဴခခံကဵေသာအစိတ္အပိုင္းတခု
ဴဖစ္သည္။ မိသားစုဘဝမဵားကို ကာကၾယ္ေပးရန္ လူအ
ႛ ဖဲၾအ
ႛ စည္းႎႀင့္ အစိုးရတိုႛကတာဝန္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ အ႟ၾယ္ေရာက္႓ပီးေသာလူတိုင္း လက္ထပ္ထိမ္းဴမားပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
မိသားစုဘဝထူေထာင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္
(၁၇)
(က)
လူတိုင္းသည္
အဴခားသူမဵားႎႀင့္ဖက္စပ္၍ဴဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။

ဓနပစၤည္းဥစၤာမဵားကို

မိမိတဦးခဵင္းဴဖစ္ေစ၊

(ခ) မည္သူတဦးတေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၤည္းကိုမႀ ဥပေဒေဳကာင္းကဵိႂးမဲ့ သိမ္းပိုက္ဴခင္းမရႀိေစရ။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ပစၤည္း ပိုင္ဆိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၁၈) လူတိုင္းလၾတ္လပ္စၾာေတၾးေခၞခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ခံယူရပ္တည္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ
ကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိသည္။
ဤလုပ္ပိုင္ခၾင့္အရ
မိမိကိုးကၾယ္ေသာဘာသာကို
သိုႛမဟုတ္

သက္ဝင္ယံုဳကည္ခဵက္ကို
လၾတ္လပ္စၾာ
ေဴပာင္းလဲပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ထိုႛဴပင္
မိမိတဦးထည္း
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဴခားသူမဵားႎႀင့္ စုေပၝင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အမဵားေရႀႛတၾင္ဴဖစ္ေစ သိုႛမဟုတ္
မိမိသီးသန္ႛတၾင္ဴဖစ္ေစ မိမိကိုးကၾယ္သည့္ ယံုဳကည္မႁ သိုမ
ႛ ဟုတ္ ဘာသာကိုလၾတ္လပ္စၾာ သင္ဴပႎိုင္ခၾင့္၊
ကဵင့္သံုးခၾင့္၊ ဝတ္ဴပႂကိုးကၾယ္ခၾင့္ႎႀင့္ ေဆာက္တည္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းလၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ယံုဳကည္ခၾင့္ရႀိ႓ပီး ဆႎၬရႀိပၝက အဴခားဘာသာသိုႛ
ကူးေဴပာင္းကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၁၉) လူတိုင္း လၾတ္လပ္စၾာ ထင္ဴမင္ယူဆပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ဖၾင့္ဟတင္ဴပပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ထိုအခၾင့္
အေရးမဵားအရ
မိမိတင္ဴပယူဆခဵက္မဵားကို
အေႎႀာင့္
အယႀက္အဟန္ႛအတားမရႀိ
ခံယူကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ နယ္ေဴမပိုင္းဴခားမႁမရႀိ ဘဲသတင္းစာနယ္ ဇင္းမဵားမႀတဆင့္ သတင္းမဵား၊
အယူအဆမဵားကို ရႀာေဖၾ ဆည္းပူးပိုင္ခၾင့္၊ လက္ခံပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ဴဖန္ႛဴဖႃးပိုင္ခၾင့္တိုႛရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း မိမိယူဆခဵက္မဵားကို လၾတ္လပ္စၾာ ေဖာ္ထုတ္တင္ဴပခၾင့္ရႀိ ႓ပီး သတင္းမဵားကို
ရယူပိုင္ခၾင့္လည္းရႀိသည္။
အပို္ဒ္
(၂ဝ)
လူတိုင္း
႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ
လူစုလူေဝး
စုေဝးပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
အသင္းအဖဲႛၾမဵား
ထူေထာင္ဖဲၾႛစည္းပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ မည္သူကိုမ႖၄င္း၏ဆႎၬသေဘာထားမပၝဘဲ အဖဲႛၾအစည္း တခုသိုႛ ဝင္ေစရန္
အတင္းအဳကပ္မဴပႂရ။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာနည္းဴဖင့္ ဖဲၾႛထားေသာအဖဲႛၾမဵားကို ဝင္ေရာက္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၁) (က) လူတိုင္း မိမိတိုင္းဴပည္၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရးလုပ္ငန္းမဵားတၾင္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လၾတ္လပ္စၾာေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလႀယ္ မဵားမႀတဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
(ခ) လူတိုင္း မိမိတိုင္းဴပည္အတၾင္းရႀိ ဴပည္သူဝန္ထမ္းအဖဲၾႛ လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ ဝင္ေရာက္ႎုိင္ရန္
တူညီေသာ အခၾင့္အလမ္းမဵားရႀိသည္။
(ဂ)အစိုးရ၏ အာဏာသည္ ဴပည္သူလထ
ူ ု၏ ဆႎၬအေပၞတၾင္ အေဴခခံရမည္။ ဴပည္သူဆ
ႛ ႎၬမဵားကို
အခဵိန္ကာလပိုင္းဴခားလဵက္ ကဵင္းပေပးသည့္ စစ္မႀန္ေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားဴဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေစရမည္။
ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားတၾင္ လူတုိင္း အညီအမ႖မဲေပးႎိုင္ခၾင့္ ရႀိရမည့္အဴပင္ ထိုေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားကို လႀိႂႛဝႀက္
မဲေပး စနစ္ဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊ အလားတူလၾတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ဴဖင့္ဴဖစ္ေစ ကဵင္းပရမည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတုိင္း မိမိတိုင္းဴပည္၏ အစိုးရကို မိမိဆႎၬဴဖင့္ ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၂) လူသားတိုင္းသည္ လူႛအဖဲၾႛအစည္း၏ အဖဲႛဝ
ၾ င္တေယာက္ဴဖစ္သည့္ အားေလဵာ္စၾာ
လူမႁေရးလံုဴခႂံခၾင့္ ခံစားပိုင္ခၾင့္ ရႀိရမည္။ ထိုႛဴပင္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသၾးႎႀင့္ ဂုဏ္သိကၡာတိုက
ႛ ို
လၾတ္လပ္စၾာ တိုးတက္ဖၾံႚ႓ဖႂိးေစေရး အတၾက္ မလဲၾမေသၾလိုအပ္ေသာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားကို
သေဘာေပၝက္ခံယူႎိုင္ရန္
အခၾင့္အေရးမဵားရႀိရမည္။

ထိုသိုႛသေဘာေပၝက္ ခံယူႎိုင္ရန္ မိမိႎိုင္ငံ၏ ဖဲၾစ
ႛ ည္းပံု၊ ႎိုင္ငံရႀိ အရင္းအဴမစ္ အင္အားမဵားႎႀင့္
လိုက္ေလဵာညီေထၾဴဖစ္သည့္
ႎိုင္ငံေတာ္၏ဳကႂိးပမ္း
ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားဴဖင့္
တမဵိႂး၊
ႎိုင္ငံတကာ၏
ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁဴဖင့္တဖံု ေဆာင္႟ၾက္ရမည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း လူမႁဘဝလံုဴခႂံေရးခံစားခၾင့္ရႀိသည္။ မိမိအတတ္ပညာမဵား တိုးတက္ေစမည့္
အခၾင့္အလမ္းမဵားကိုလည္း ခံစားခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၃) (က) လူတိုင္းအလုပ္လုပ္ခၾင့္၊ မိမိအလုပ္ကိုမိမိ လၾတ္လပ္စၾာ ေ႟ၾးခဵယ္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ တရားမ႖တ၍
သင့္ေလဵာ္ေသာ လုပ္ငန္းခၾင္ကို ေ႟ၾးခဵယ္ခၾင့္ႎႀင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ဴဖစ္ရဴခင္းမႀ ကာကၾယ္မႁရရႀိခၾင့္မဵား
ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
(ခ)
လူတုိင္းခဲၾဴခားမႁမရႀိဘဲ
ကိုရရႀိခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။

တူညီေသာအလုပ္အတၾက္

တူညီေသာအခေဳကးေငၾ

(ဂ) အလုပ္လုပ္သည့္လူတိုင္း မိမိႎႀင့္မိမိ၏မိသားစုအတၾက္ လူႛဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္ ညီႌၿတ္ေအာင္
ေနထိုင္စားေသာက္ႎိုင္ရန္
စိတ္ခဵေလာက္သည့္အဴပင္
တရားမ႖တ၍
သင့္တင့္ေလဵာက္ပတ္ေသာ
လစာခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ လိုအပ္ပၝက အဴခားနည္းလမ္းမဵားမႀ လူမႁေရးအေထာက္အပ့ံမဵားကိုလည္း
ထပ္မံ၍ရပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
(ဃ) လူတိုင္း မိမိအကဵိႂးစီးပၾားကို ကာကၾယ္ရန္ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား ဖဲႛၾစည္းပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
ဝင္ေရာက္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း သင့္ေတာ္ေသာလစာဴဖင့္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားကို
ဝင္ေရာက္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၄) လူတိုင္း သင့္တင့္ေလဵာက္ပတ္ေသာ အလုပ္ခဵိန္အဴပင္ အခၝအားေလဵာ္စၾာ
သတ္မႀတ္ထားေသာ လစာႎႀင့္ ခၾင့္ယူခၾင့္အပၝအဝင္ အပန္းေဴဖအနားယူခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း အပန္းေဴဖအနားယူခၾင့္ ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၅) (က) လူတုိင္းသည္ မိမိႎႀင့္ မိမိ၏မိသားစု ကဵန္းမာေရးႎႀင့္တကၾ ကိုယ္စိတ္ႎႀစ္ဴဖာေအးခဵမ္းစၾာ
ေနထိုင္ႎိုင္ေရးအတၾက္ လိုအပ္ေသာ အစားအစာ၊ အဝတ္အစား၊ အိုးအိမ္၊ ေဆးဝၝးပစၤည္းႎႀင့္
အဴခားလိုအပ္ေသာ
လူမႁေရးအေထာက္အပံ့မဵားပၝဝင္ေသာ
သင့္တင့္ေလဵာက္ပတ္သည့္
လူမႁ
အဆင့္အတန္းကို ရယူခံစားခၾင့္ရႀိသည္။ ထိုႛဴပင္ အလုပ္လက္မဲ့ဴဖစ္သည့္ အခၝတၾင္လည္းေကာင္း၊
မကဵန္းမမာဴဖစ္သည့္အခၝတၾင္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အဂႆၝမစၾမ္း မသန္ ဴဖစ္ေသာအခၝတၾင္ လည္းေကာင္း၊
မိမိခင္ပၾန္း
သိုႛမဟုတ္
ဇနီး
ေသဆံုးသၾား
ေသာအခၝတၾင္လည္းေကာင္း၊
အသက္အ႟ၾယ္
အိုမင္းလာသည့္အခၝတၾင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိပေယာဂေဳကာင့္ မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မဲ့ဴခင္းကို
ရင္ဆိုင္ရေသာအခၝတၾင္
လည္းေကာင္း
ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတၾက္
လံုဴခႂံစိတ္ခဵရမႁ
အခၾင့္အေရးခံစားပိုင္ခၾင့္ ရႀိသည္။

(ခ) သားသည္မိခင္မဵားႎႀင့္ ကေလးငယ္မဵားကို အထူး ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းႎႀင့္အကူအညီ
ေပးဴခင္းတိုက
ႛ ို ေပးရမည္။ တရားဝင္ လက္ထပ္ထိမ္း ဴမား႓ပီး ေမၾးလာေသာကေလးဴဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္
ေမၾးလာေသာ ကေလးပင္ဴဖစ္ေစ တူညီေသာ လူမႁကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးကို ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းလံုေလာက္ေသာ လူေနမႁအဆင့္အတန္းႎႀင့္ ေဆးကုသခံပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၆) (က) လူတိုင္း ပညာသင္ဳကားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ အနည္းဆံုးမူလတန္းပညာႎႀင့္ အေဴခခံအဆင့္
ပညာေရးသည္ အခမဲ့ဴဖစ္ေစရမည္။ မူလတန္းပညာသည္ မသင္မေနရဴဖစ္ရမည္။ စက္မႁလက္မႁ ပညာႎႀင့္
သက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းပညာမဵားကို
ေယဘူယဵအားဴဖင့္
လူအမဵားသင္ဳကားပိုင္ခၾင့္ရႀိရမည္။
အထက္တန္းပညာႎႀင့္ အဆင့္ဴမင့္ပညာမဵားကို အရည္အခဵင္းအေပၞမူတည္၍ သင္ဳကား
ႎိုင္ရန္ တူညီေသာ အခၾင့္အလမ္းရရႀိေစရမည္။
(ခ)ပညာေရးကို
လူသားတို၏
ႛ
ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသၾးမဵား
တိုးတက္ဴဖစ္ေပၞဴပည့္ဝလာေစရန္ႎႀင့္
လူႛအခၾင့္အေရး
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို
ေလးစားမႁ
ပိုကဲလာေစရန္
ဦးတည္ထားရမည္။
ပညာေရးသည္
တႎိုင္ငံႎႀင့္တႎိုင္ငံ၊
လူမဵိႂးတမဵိႂးႎႀင့္တမဵိႂး၊
ဘာသာေရးအသင္းအဖဲႛၾတဖဲႛၾႎႀင့္တဖဲၾႛအဳကား နားလည္မႁ၊ သေဘာထား႒ကီးမႁ၊ ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးမႁတိုႛ
တိုးတက္ဴဖစ္ေပၞ
လာေစရန္ႎႀင့္
ကမၲာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတည္တ့ံေစရန္
ကုလသမဂၢက
တာဝန္ယူေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမဵား အဓၾန္ရ
ႛ ႀည္ေစရန္ ေဆာင္ကဵဥ္းႎိုင္ရမည္။
(ဂ)
မိဘမဵားသည္
မိမိတို၏
ႛ
ပညာအမဵိႂးအစားကိုေ႟ၾးခဵယ္ႎိုင္ေသာ လက္ဦးအခၾင့္အေရးရႀိသည္။

ရင္ေသၾးမဵား

သင္ယူရမည့္

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းပညာသင္ခၾင့္ရႀိသည္။ မူလတန္းပညာသည္ မသင္မေနရႎႀင့္ အခမဲ့ဴဖစ္ရမည္။
အပိုဒ္ (၂၇) (က) လူတိုင္းသည္ လူမႁအဖဲႛအ
ၾ စည္း၏ ယဥ္ေကဵးမႁဘဝတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာပၝဝင္ပိုင္ခၾင့္၊
အႎုပညာ သုခုမပညာရပ္မဵားကို လၾတ္လပ္စၾာ လိုက္စားေမၾႛေလဵာ္ႎိုင္ခၾင့္၊ သိပၯ ံပညာထၾန္းကားေရး
လုပ္ငန္းမဵားတၾင္
လၾတ္လပ္စၾာ
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႎိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
ထိုပညာ၏
အကဵိႂးအဴမတ္တိုက
ႛ ို
လၾတ္လပ္စၾာ ခံစားသံုးစဲၾပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
(ခ)
လူတိုင္းသည္
မိမိကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ဴဖင့္
႒ကံစည္ဖန္တီးမႁမႀ
ဴဖစ္ထၾန္းလာေသာ
သိပၯံပညာဆိုင္ရာ တီထၾင္မႁမဵား၊ စာေပဆိုင္ရာ သိုႛမဟုတ္ အႎုပညာဆိုင္ရာ ဖန္တီးမႁမဵားတို၏
ႛ
ဂုဏ္ႎႀင့္ရုပ္ဝတၨႂပိုင္းဆိုင္ရာ
အကဵိႂးအဴမတ္မဵားကို
ခံစားရယူႎုိင္ရန္အတၾက္
ကာကၾယ္မႁမဵား
ရရႀိပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္းမိမိပတ္ဝန္းကဵင္၏ ယဥ္ေကဵးမႁဘဝတၾင္ ပၝဝင္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
အပိုဒ္ (၂၈) လူတိုင္း ဤစာတမ္းတၾင္ေဖာ္ဴပထားသည့္ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို
အဴပည့္အဝ အေလးထား အသိအမႀတ္ဴပႂေသာ လူမႁဆက္ဆံေရး အေဴခအေနႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
အေဴခအေနတို၏
ႛ အကဵိႂးေကဵးဇူးကို ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း ယခုေဖာ္ဴပပၝအခၾင့္အေရးမဵားထၾန္းကားရန္ လိုအပ္ေသာအခဵက္မဵားကို
ေလးစားရမည္။
အပိုဒ္ (၂၉) (က) လူသားတုိင္းသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသၾးကို တိုးတက္ဴဖစ္ေပၞဴပည့္ ဝလာေအာင္
လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္မႁကို
ေပးေသာ
လူႛေဘာင္အား
ဴပန္လည္ေပးဆပ္ရန္
တာဝန္ဝတၨရားရႀိသည္။
(ခ) လူတဦးတေယာက္သည္ မိမိ၏အခၾင့္အေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္မႁကို ရယူရာတၾင္အဴခားသူမဵား၏
အခၾင့္အေရးႎႀင့္လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသိအမႀတ္ဴပႂေလးစားရမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္
ထၾန္းကားေသာ လူႛအဖဲၾႛအစည္းတၾင္ ကိုယ္ကဵင့္တရား ေကာင္းမၾန္ေရး၊ စည္းကမ္း ေသဝပ္မႁရႀိေရးႎႀင့္
ဴပည္သူႛအကဵိႂးစီးပၾား ဴဖစ္ထၾန္းေရးတိုႛအတၾက္ တရားမ႖တစၾာ ကဵင့္ေဆာင္ရန္အတၾက္ ရည္႟ၾယ္၍
ဥပေဒအရ ဴပဌာန္းထားေသာ ကန္သ
ႛ တ္ခဵက္မဵိႂးကိုလူတိုင္းလိုက္နာရမည္။
(ဂ) ဤအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို ကမၲာ့ကုလသမဂၢ၏
အေဴခခံမူမဵားအား ဆန္က
ႛ ဵင္ေသာ ကိစၤရပ္မဵားတၾင္ ရယူကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင့္ မရႀိေစရ။

ရည္မႀန္းခဵက္ႎႀင့္

ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ လူတိုင္း အဴခားသူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားကို ေလးစားရမည္။
အပိုဒ္ (၃ဝ) ဤစာတမ္းပၝ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ မဵားကို ဖဵက္လိုဖဵက္ဆီးဴဖစ္ေစမည့္
လုပ္ငန္းလုပ္ရပ္မဵားအား
မည္သည့္ႎိုင္ငံ၊
မည္သည့္အဖဲႛအ
ၾ စည္း၊
မည္သည့္လူပုဂၢိႂလ္ကမႀ
ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ခၾင့္၊
ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္
ခၾင့္မရႀိေဳကာင္း
ဤေဳကညာစာတမ္းက
အတိအလင္းေဳကညာသည္။
ရႀင္းလင္းခဵက္။ ။ ယခုစာတမ္းပၝအခဵက္မဵားကို မည္သူတဦးတေယာက္ကမႀ ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္းမဴပႂရ။

အခန္း(၁) လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ အဘယ္နည္း
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ လူသားတေယာက္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ လူတုိႚတၾင္ရႀိေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးဟူ၍ ႟ုိး႟ုိးေလးပင္ ေဴပာရေပမည္။
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ လူသားအားလုံးအေပၞ ခၾဲဴခားဴခင္းမရႀိဘဲ လူတုိင္းအတၾက္ တန္းတူညီမ႖စၾာ
ရႀိေနသည္။ အဴခားမည္သူကမႀ မိမိထံတၾင္ရႀိေနေသာ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ယူေဆာင္ သိမ္းပုိက္၍
မရေခဵ။ ထုိႚဴပင္ မည္သည့္အခၾင့္အေရးသည္ အေရးအ႒ကီးဆုံး မည္သည့္အခၾင့္ အေရးမဵားကုိေတာ့
အေရးမ႒ကီးဟူ၍လည္း သတ္မႀတ္၍မရေခဵ။ တခုႎႀင့္တခုလည္း အဴပန္အလႀန္ ဆက္စပ္ေနသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ဟူေသာ ေခၝင္းစဥ္ေအာက္တၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားသည္ တခုႎႀင့္တခု အဴပန္အလႀန္
အမႀီဴပႂေနလဵက္ရႀိသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ
လူသားတုိႚ
လူႚဂုဏ္သိကၡာအဴပည့္အဝဴဖင့္
အသက္ရႀင္ေနထုိင္ရန္
လူိအပ္ေသာ အေဴခခံအဆင့္အတန္း အခဵက္မဵားဴဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေနာက္ထပ္တမဵႂိး အဓိပၯာယ္
ဖၾင့္ဆုိထားလဵက္ ရႀိသည္။ လူသားမဵႂိးႎၾယ္အားလုံးအေဳကာင္း ဂုဏ္သိကၡာ တန္းတူညီမႁကုိ တန္ဖုိးထား
ေလးစားဴခင္းသည္
လူႚအခၾင့္အေရး၏
အႎႀစ္သာရအခဵက္ပင္
ဴဖစ္သည္။
လူသားတဦးအား
ေလးစားတန္ဖုိးထားရန္ဆုိေသာ ထုိအႎႀစ္သာရအခဵက္ကုိ ယဥ္ေကဵးမႁတုိင္း၊ လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းတုိင္း
ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာတုိင္း၊ အေတၾးအေခၞ အယူအဆတုိင္းတၾင္ ေတၾႚဴမင္ႎုိင္သည္။ လူႚအခၾင့္အေရးဟု
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ေဴပာဆုိေနေသာစကားလုံး၏ အဓိက အခဵက္မႀာလည္း ထုိသုိႚ လူလူခဵင္း
ေလးစားတန္ဖုိးထားရန္ကုိ ေတာင္းဆုိေနဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။
လူတေယာက္၏ လူႚအခၾင့္အေရးကုိ
ခဵႂိးေဖာက္ဴခင္းဆုိသည္မႀာ ထုိသူအား လူသားတေယာက္အေနဴဖင့္ အသိအမႀတ္ဴပႂ မဆက္ဆံဴခင္းပင္
ဴဖစ္သည္။ လူႚအခၾင့္အေရး ေတာင္းဆုိမႁဆုိသည္မႀာလည္း လူသားတုိင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားဳကရန္
ေတာင္းဆုိဴခင္းသာဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး၏ အေဴခခံအခဵက္မဵားမႀာ- လူႚအခၾင့္အေရးသည္ လူတုိင္းအတၾက္ ေမးရာပၝအခၾင့္အေရး ဴဖစ္သည္။ (Human Right is inherent)
- လူႚအခၾင့္အေရးကုိ ဝယ္ယူ၍မရ၊ လၿဲေဴပာင္း၍မရ။ လူတုိင္းသည္ လူသားဴဖစ္ေနေသာ အခဵက္ေဳကာင့္ပင္
လူႚအခၾင့္အေရးကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ရႀိသည္။
- လူႚအခၾင့္အေရးသည္ လူသားအားလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္သည္။ (Human Right is universal)
အသားအေရာင္၊ လူမဵႂိး၊ ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာ၊ ႎုိင္ငံေရး၊ လူမႁေရး၊ အေတၾးအေခၞ၊ လိင္ကၾဲဴပားမႁမေ႟ၾး
လူႚအခၾင့္အေရးသည္
လူသားအားလုံးအေပၞ
တန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည္။
လူသားအားလံုးသည္
ေမၾးဖၾားလာသည္မႀ စတင္၍ လၾတ္လပ္၍ တန္းတူညီေသာ လူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္ အဆင့္အတန္းရႀိသည္။
- လူႚအခၾင့္အေရးကုိ မည္သူကမႀ ယူေဆာင္သိမ္းပုိက္၍မရ။ (Human Right is inalienable.)

လူႚအခၾင့္အေရးကုိ မည္သူတဦးတေယာက္ကမႀ ယူေဆာင္ သိမ္းပုိက္ခၾင့္မရႀိ၊ လူတေယာက္၏ ေမၾးရာပၝ
အခၾင့္အေရးကုိ ထုိသူ၏ ႎုိင္ငံေတာ္အစုိးရႎႀင့္ အစုိးရဥပေဒမဵားက အသိအမႀတ္မဴပႂသည့္တုိင္ေအာင္
ထုိသူတၾင္ လူအခၾင့္အေရး ခံစားခၾင့္ရႀိသည္။ ထုိသုိႚ အသိအမႀတ္မဴပႂဴခင္းသည္ ထုိသူအေပၞ
လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
- လူႚအခၾင့္အေရးမဵားသည္ တခုႎႀင့္တခု အဴပန္အလႀန္ ဆက္စပ္အမႀီဴပႂေနသည္။ (Human Right is
indivisible)
- လူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္အညီ ေနထုိင္အသက္ရႀင္ႎုိင္ရန္အတၾက္ လူသားတုိင္းသည္ လၾတ္လပ္ခၾင့္၊
လုံ႓ခံႂခၾင့္ႎႀင့္
လုံေလာက္ေသာ
လူေနမႁဘဝမဵားအား
လုိက္ေလဵာညီေထၾစၾာ
ခံစားခၾင့္ရႀိသည္။
မည္သည့္အခၾင့္အေရးကုိမႀ
အဴခားအခၾင့္အေရးမဵားထက္
ပုိမုိအေရ႒ကီးသည္ဟု
ေဴပာဆုိ၍မရ။
လူႚအခၾင့္အေရးတခုကုိ ခဵႂိးေဖာက္ခံရပၝက အဴခားအခၾင့္အေရးမဵားကုိပၝ ထိခုိက္ေစသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး အသၾင္လကၡဏာမဵား
(၁) လူအခၾင့္အေရးအခဵႂိႚသည္ လူတဦးတေယာက္ခဵင္းဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား (Idividual Rights)
ဴဖစ္သလုိ တခဵႂိမႀာလည္း အုပ္စုလုိက္ႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵား (Group Rights) ရႀိသည္။
ထုိႚဴပင္ အခဵႂိႚမႀာ လူတဦးခဵင္းႎႀင့္ေရာ၊ အုပ္စုလုိက္ႎႀင့္ပၝ သက္ဆုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵား ဴဖစ္ဳကသည္။
ဥပမာ - လၾတ္လပ္စၾာ ကုိးကၾယ္ယုံဳကည္ခင
ၾ ့္သည္ လူတဦးတေယာက္ခဵင္း ကဵင့္သုံးႎုိင္ေသာ
အခၾင့္အေရးဴဖစ္သလုိ အဴခားလူအုပ္စု အလုိက္ ကဵင့္သုံးႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵႂိး ဴဖစ္သည္။
(၂) လူႚအခၾင့္အေရးတခဵႂိႚကုိ ခဵက္ခဵင္းလက္ငင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႟ၾက္၍ ရေသာ္လည္း တခဵႂိႚကုိ
ေဆာင္႟ၾက္ရာတၾင္ အစီအစဥ္ဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္ရသည္။ လူတေယာက္၏ လၾတ္လပ္စၾာေဴပာဆုိခၾင့္ကုိ
ခဵက္ဴခင္း
ခၾင့္ဴပႂ၍ရေသာ္လည္း
ပညာသင္ခၾင့္အတၾက္
လုိအပ္ေသာ
ေကဵာင္းမဵားဆရာမဵားကုိ
ခဵက္ခဵင္းလက္ငင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ႎုိင္ရန္ မလၾယ္ကူေခဵ။
(၃)
အခဵႂိႚေသာ
လူထုအကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္
ကန္ႚသတ္ႎုိင္သည္။ အမဵားဴပည္သူအတၾက္
ကန္ႚသတ္ႎုိင္သည္။

အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ဒီမုိကေရစီ
လူႚေဘာင္အဖၾဲႚအစည္းအကဵႂိးႎႀင့္
ဴဖစ္ေစ၊ စိတ္ဓာတ္စာရိတၨပုိင္းဆုိင္ရာအတၾက္ ဴဖစ္ေစ လုိအပ္ပၝက ဥပေဒအရ
ဥပမာ လၾတ္လပ္စၾာ သၾားလာခၾင့္ဆုိေသာ ထုိသုိႚ သၾားလာမႁေဳကာင့္
မလုိလားအပ္ေသာ
အကဵႂိးမဵား
ဴဖစ္ေစႎုိင္သည္ဆုိပၝက
ဥပေဒအရ

(၄) သုိႚေသာ္ ေအာက္ပၝအခၾင့္အေရးမဵားကုိ မည္သည့္အေဴခအေန၊ မည္သည့္အေဳကာင္းမဵႂိးေဳကာင့္မႀ
ကန္ႚသတ္ဴခင္း မရႀိေစရဟူ၍ သတ္မႀတ္ထားသည္။ ထုိအခၾင့္အေရးမဵားမႀာ - အသက္ရႀင္ခၾင့္၊
ညႀင္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ အေ႔ကးေဳကာင့္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ ဴပစ္မႁတခုအေပၞ
ႎႀစ္ခၝဴပန္စီရင္ဴခင္းမႀ
ကင္းလၾတ္ခၾင့္ဥပေဒ
ေရႀႚေမာက္တၾင္
လူသားတဦးအဴဖစ္
ဆက္ဆံပုိင္ခၾင့္၊
လၾတ္လပ္စၾာ ေတၾးေခၞယုံဳကည္ခၾင့္တုိႚ ဴဖစ္သည္။
တဦးခဵင္းအခၾင့္အေရး (Individual Rights) ဆုိသည္မႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ လူတုိင္း ခံစားခၾင့္ရႀိေသာ အခၾင့္အေရးမဵား ဴဖစ္သည္။

အမဵားအခၾင့္အေရး သုိႚမဟုတ္ အုပ္စုလုိက္အခၾင့္အေရး (Collective/Group Rights) ဆုိသည္မႀာ
အုပ္စုတခု၏
အဖၾဲႚဝင္
(ဥပမာ
အမဵႂိးသမီး၊
ကေလးသူငယ္၊
မူရင္းငႀာေနလူမဵႂိးစု၊
ဒုကၡသည္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု၊
ေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမား၊
လိင္တူခဵစ္သူမဵား)
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
အဴခားသူမဵားခံစားခၾင့္ရႀိေသာ တဦးတေယာက္ခဵင္း ဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ခံစားခၾင့္မရေသာ၊
ဴငင္းပယ္ဴခင္းခံရေသာ၊ ခၾဲဴခားကန္ႚသတ္ခံေသာ အုပ္စုဝင္မဵား၏ အခၾင့္အေရးဴဖစ္သည္။ အုပ္စုလုိက္
အခၾင့္အေရးမဵားသည္
အထူးကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေပးရန္
လုိအပ္ေသာ
အုပ္စုမဵားအတၾက္
ေပၞေပၝက္လာဴခင္း ဴဖစ္သည္။ အုပ္စုတစု၏ အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အဴမတ္ထုတ္ ေခၝင္းပုံဴဖတ္မႁကုိ
ပုိမုိခံစားရေသာ အုပ္စုဝင္မဵား၏ အခၾင့္အေရးကုိ ကာကၾယ္ေပးဴခင္းသည္လည္း အုပ္စုလုိက္ အခၾင့္အေရး
ေတာင္းဆုိဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။
တရားေရးဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရး (Legal Rights) ဆုိသည္မႀာ ဥပေဒအရ အသိအမႀတ္ဴပႂထားေသာ
အခၾင့္အေရးမဵား ဴဖစ္သည္။ ခုိင္လုံေသာ အေဳကာင္းအခဵက္ မရႀိမခဵင္း အဴပစ္မရႀိဟု ဥပေဒက
ဖၾင့္ဆုိထားခဵက္မဵား၊ သက္ေသ၊ အာမခံရရႀိခၾင့္မဵားသည္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားပင္
ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဟူေသာ
စကားႎႀင့္အတူ
အမဵားဆုံးတၾဲလဵက္
ေတၾႚရသည့္
စကားလုံးမဵားမႀာ
လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ဴမင့္မားေရး (Promoting Human Rights) ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး (Protecting Human Rights) ဟူေသာ စကားႎႀစ္လုံး ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ဴမင့္မားေရး ဆုိသည္မႀာ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ တုိးတက္ဴမင့္မားလာေရး၊
ႎုိင္ငံေတာ္၏
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားတၾင့္
လူႚအခၾင့္အေရး
တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ပၝဝင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေရး၊
လူႚအခၾင့္အေရး
ဥပေဒမဵားဴပငႀာန္းေရး၊
ပညာေရးႎႀင့္
လူမႁေရးအစီအစဥ္မဵားတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားကုိ ထည့္သၾင္းေရးတုိႚ ပၝဝင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးဆုိသည့္ စကားရပ္၏ အဓိပၯာယ္တၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအား
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း၊
ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵဴခင္း၊
အာဏာအလၾဲသုံးစားလုပ္၍
ဴပည္သူတုိႚအေပၞ
ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကုိ
ကာကၾယ္တားဆီးဴခင္း၊
ဖိႎႀိပ္သူ
အစုိးရကုိ
ႎုိင္ငံေရးအရ
တုိက္ရုိက္ဖိအားေပးဴခင္း စသည္တုိႚ ပၝဝင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ဴမင့္မားေအာင္ လုပ္ဴခင္းတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ တရားဥပေဒအတၾင္း
ထည့္သၾင္းဴပငႀာန္းဴခင္းႎႀင့္ တရားမ႖တ၍ ေကာင္းမၾန္ေသာ တရားဥပေဒစနစ္ ထူေထာင္ဴခင္းသာ
ဴဖစ္သည္ဟု ေရႀးယခင္က ယူဆထားဳကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတၾင္ အစုိးရႎႀင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား ထူေထာင္ဴခင္းသည္လည္း လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ရာတၾင္
အ႒ကံႂးဝင္လာသည္။ ထုိအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ ယဥ္ေကဵးေသာ လူႚအဖၾဲႚအစည္းတရပ္
ထူေထာင္ရာတၾင္
အေရးပၝေသာ
အခန္းကၸမႀ
ပၝဝင္လာသည္။
ဖၾႚံ႓ဖိႂးတုိးတက္ဆဲ
ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ခံရမႁမဵားကုိ ဴပည္သူတုိႚကုိယ္တုိင္ နားမလည္သဴဖင့္
အစုိးရလက္ေအာက္တၾင္
အသားေသပုံစံကဵစၾာဴဖင့္
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္ခံေနရသည္။
ထုိအဴဖစ္မဵားကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားက မီးေမာင္းထုိး ေဖာ္ထုတ္ ဴပသေပးႎုိင္သည္။
ဴပည္သူလူထုဳကားတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး အသိတရားမဵား အေဴခခုိင္တုိးတက္ေစရန္ ထုိအဖၾဲႚမဵားက
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။ ထုိအဖၾဲႚမဵားအဴပင္ လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ဴမင့္မဵားေရးအတၾက္ အေကာင္းဆုံး
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သူမဵားမႀာ ဴပည္သူမဵားကုိယ္တုိင္ပင္ ဴဖစ္သည္။ မိမိတုိႚ လုိအပ္ေနေသာ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ဦးစားေပးမႁမဵား သတ္မႀတ္႓ပီး မိမိတုိႚ ယဥ္ေကဵးမႁ အေဴခအေနအရ အကဵႂိးရႀိႎုိင္မည့္

နည္းလမ္းမဵားကုိ အသုံးဴပႂလုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖင့္ ဴပည္သူမဵားကုိယ္တုိင္ လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္ ပၝဝင္ႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး
လူႚအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးသည္
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္သည့္
သက္ဆုိင္ရာ
အစုိးရအေပၞ
ဴပစ္တင္ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵဴခင္း
ဖစ္သည္။
ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵဴခင္းႎႀင့္အတူ
လုိအပ္ေသာ
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁ
လုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း
အ႒ကံႂးဝင္သည္။
တခၝတရံ
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏
လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား ရပ္တန္ႚသၾားေအာင္ ထုိႎုိင္ငံတၾင္းရႀိ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖၾဲႚမဵား
မလုပ္ေဆာင္ႎုိင္ေတာ့သည့္အခၝ
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္
ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၏
ဴပစ္တင္ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵမႁႎႀင့္
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁ
တုိႚဴဖင့္
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား
ရပ္တန္ႚသၾားေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ရေတာ့သည္။

အခန္း (၂ ) လူႚအခၾင့္အေရးသမုိင္းေဳကာင္း
လူႚအခၾင့္အေရးဟူေသာ စကားလုံးကုိ ဒုတိယကမႝာစစ္ ေနာက္ပုိင္းတၾင္
တၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္ ေဴပာဆုိသုံးစၾဲ လာခဲ့ဳကေသာ္လည္း
ထုိလူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ဆုိင္ေသာ အယူအဆသေဘာတရားတုိႚကုိ
ေရႀးႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာကပင္ လူသားတုိႚက အသၾင္အမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္
လက္ခံကဵင့္သုံးလာခဲ့ဳကသည္ကုိ ေတၾႚရသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဟူ၍ အမည္တပ္ ေခၞေဝၞသုံးစၾဲဴခင္း မရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအယူအဆႎႀင့္ ဆင္တူေသာ
အယူအဆမဵားကုိ လူသားတုိႚ၏ ယဥ္ေကဵးမႁေပၝင္းစုံ၊ ထုံးထမ္းဓေလ့မဵႂိးစုံတုိႚထဲတၾင္ ေတၾႚႎုိင္သည္။
လူႚသမုုိင္းတေလဵာက္တၾင္
မိသားစုႎႀင့္ဴဖစ္ေစ၊
အုပ္စုဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊
လူမဵႂိးစုအလုိက္ဴဖစ္ေစ၊
အလၿာအလိုက္ဴဖစ္ေစ၊ ႎုိင္ငံအလုိက္ဴဖစ္ေစ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ လူသားမဵားအဳကားတၾင္ အခၾင့္အေရးႎႀင့္
တာဝန္ရႀိမႁတုိႚကုိ လက္ခံကဵင့္သုံး လာခဲ့ဳကသည္။ ေရႀးေဟာင္း လူမႁအဖၾဲႚအစည္းမဵားအဳကားတၾင္
မိမိအေပၞ ဆက္ဆံေစလုိသည့္ ပုံစံအတုိင္း အဴခားသူမဵားကုိ မိမိက စတင္ဆက္ဆံပၝဟူေသာ
ထုံးတမ္းစဥ္လာမဵားကုိ
လက္ကုိင္ဆၾဲ
ကဵင့္သုံးခဲ့ဳကသည္။
ဟိႎၬႃေဝဒကဵမ္းစာမဵား၊
ဗုဒၭဘာသာေဟာဳကားခဵက္မဵား၊ ဘာဘီလုိးနီးယမ္းတုိႚ၏ ဟာမူရာဘီကုိဒဥပေဒ၊ ခရစ္ယာန္ သမၳာကဵမ္းစာ၊
အစၤလာမ္ကုိရမ္
ကဵမ္းစာႎႀင့္
ကၾန္ဴဖႃးရႀပ္အဆုိအမိန္ႚမဵားတုိႚတၾင္
လူသားတုိႚ၏
တာဝန္ႎႀင့္
အခၾင့္အေရးတုိႚအား ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပခဲ့သည္ကုိ ေတၾႚရသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
အယူအဆမဵားသည္
ဥေရာပတုိက္တၾင္
ေရႀးရာစုႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာက
တည္ရႀိခဲ့သည္ကုိ ေလ့လာေတၾႚရႀိရသည္။ အဂႆလန္ႎုိင္ငံ ဂ႗န္ဘုရင္လက္ထက္က ေပၞေပၝက္ခဲ့ေသာ
မဂၢနာကာတာ
(Magna
Carta)
တၾင္
ေနာင္ကာလမဵားအတၾင္း
လူႚအခၾင္အေရးဟူ၍
အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိလာခဲ့ေသာ
သေဘာတရားမဵား
ပၝဝင္ေနသည္ကုိ
ေတၾႚရသည္။
ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းမဵားအား
အစုိးရက
ဝင္ေရာက္စၾတ္ဖက္ဴခင္းမႀ
ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊
တရားဥပေဒေရႀႚေမႀာက္တၾင္ တန္းတူညီမ႖ခၾင့္ ဆုိေသာ အခဵက္မဵားသည္ လူႚအခၾင့္အေရးဟူေသာ
စကားလုံးကုိ
မေပၞေပၝက္မိ
ထုိေခတ္
ထုိအခဵိန္ကတည္းက
ထုိစာတမ္းတၾင္ပၝဝင္ေသာ
အခဵက္မဵားဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိေသာ စကားကုိ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ ေပၞေပၝက္လာသည့္ အခဵိန္မႀစတင္၍
သုံးစၾဲခဲ့ေသာ္လည္း လူႚအခၾင့္အေရး အယူအဆဴဖစ္ေသာ “လူတုိင္းသည္ မိမိတုိႚ၏ ႎုိင္ငံ၊ ယဥ္ေကဵးမႁ၊
ဘာသာ၊
ကုိးကၾယ္မႁ
အဆင့္အတန္းမခၾဲ
တန္းတူညီမႁရႀိသည္”
ဟူေသာ
အယူအဆမႀာ
ထုိအခဵိန္မတုိင္မီကပင္ တည္ရႀိခဲ့သည္။ ၁၈ ရာစုႎႀင့္ ၁၉ ရာစုအတၾင္း ဥေရာပတုိက္တၾင္ လူသည္
လူသားဴဖစ္ေသာ
သဘာဝတရားေဳကာင့္
အခၾင့္အေရး
ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏
ႎုိင္ငံသားဴဖစ္ေသာေဳကာင့္၊ လူမဵႂိးႎႀင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုဝင္ တခုခုဴဖစ္ေသာ အေဳကာင္းအခဵက္ေဳကာင့္
မည္သူမႀ အခၾင့္အေရး ပုိမုိပုိင္ဆုိင္ဴခင္း မရႀိဟူေသာ သဘာဝတရား အခၾင့္အေရး (Natural Rights)
အယူအဆသစ္ ေပၞေပၝက္လာသည္။ ပထမတၾင္ လူသားတုိႚသည္ အာဏာကုိ ခဵႂပ္ကုိင္ထားေသာ
အစုိးရ၏ လက္လၾတ္စပယ္ ဖမ္းဆီးမႁမဵား၊ တရားမမ႖တမႁမဵားကုိ ကာကၾယ္ရန္ သူတုိႚ၏ အခၾင့္အေရးကုိ

ပထမဦးစၾာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ဳကသည္။ ထုိမႀတဆင့္ အစုိးရထံ မိမိတုိႚ၏ လုိလားေတာင္းဆုိခဵက္မဵား
ေတာင္းဆုိႎုိင္ရန္အတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာစုေဝးခၾင့္၊ ေဴပာဆုိခၾင့္ စသည့္ ႎုိင္ငံသား အခၾင့္အေရးမဵား၊
အစုိးရကုိ ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမာက္ႎုိင္ရန္အတၾက္ မဲေပးပုိင္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ဳကသည္။
ထုိမႀတဆင့္ ဘဝအသက္ရႀင္ ရပ္တည္ႎုိင္ရန္အတၾက္ လုိအပ္ေသာ လူေနမႁအဆင့္အတန္း ရရႀိေရး၊
လုပ္ငန္းခၾင္သာယာေရး၊ စသည့္ လူမႁအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ဳကသည္။
ထုိအယူအဆသစ္၏ အားေပးလႁံႚေဆာ္မႁအရ ၁၈ရာစု ေႎႀာင္းပုိင္းကာလမဵားအတၾင္း ထူးဴခားသည့္
ေတာ္လႀန္ေရးႎႀစ္ခုဴဖစ္ေသာ
အေမရိန္ကန္ေတာ္လႀန္ေရးႎႀင့္
ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရးတုိႚ
ေပၞေပၝက္လာခဲ့သည္။
၁၇၇၆
ခုႎႀစ္တၾင္
ေဴမာက္အေမရိကတိုက္ရႀိ
႓ဗိတိသ႖ကုိလုိနီမဵားက
အေမရိကန္လၾတ္လပ္ေရး ေဳကညာစာတမ္း (The American Declaration of Independence) ကုိ
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တၾဲရလဒ္အဴဖင့္ ၁၇၈၇ ခုႎႀစ္တၾင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဖဲႚၾ စည္းပုံ
အေဴခခံဥပေဒကုိ အတည္ဴပႂဴပငႀာန္းႎုိင္ခဲ့႓ပီး ၁၇၉၁ ခုႎႀစ္တၾင္ အေမရိကန္အခၾင့္အေရး ပဋိညာဥ္
ေပၞေပၝက္လာခဲ့သည္။
အလားတူပင္
၁၇၈၉
ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံ
ဴပည္သူမဵားက
သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ
တၾန္းလႀန္ႎုိင္ခဲ့႓ပီး
ဴပင္သစ္လူသားအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္း
(Declaration of the Rights of Man) ကုိ ထုတ္ဴပန္လာႎုိင္ခဲ့သည္။
၁၈ ရာစုတၾင္ ဴဖစ္ပာၾ းခဲ့ေသာ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရး၊ အေမရိကန္ေတာ္လႀန္ေရးတုိႚႎႀင့္ ၄င္းတုိႚ၏ ေဳကညာ
စာတမ္းမဵားတၾင္ ပၝဝင္ေသာ လူႚအခၾင့္အေရး အယူအဆမဵားသည္ ကမႝာတဝႀမ္းရႀိ ဖိႎႀိပ္ခံဴပည္သူတုိႚ၏
လၾတ္ေဴမာက္လုိစိတ္ကို
ႎႁိးဆၾေပးႎုိင္ခဲ့သည္။
ေနာက္ဆက္တၾဲအဴဖင့္
လက္တင္အေမရိကန္
ႎုိင္ငံငယ္မဵား၏ လၾတ္ေဴမာက္ေရး တုိက္ပၾဲမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့သရသည္။ တခဵိန္တည္းမႀာပင္ လူႚအခၾင့္အေရး
အယူအဆ မဵားသည္လည္း ေရႀႚတန္းသုိႚ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သုိႚရာတၾင္ ထုိကာလမဵားအတၾင္းက
ယူဆခဲ့ေသာ လူ၏ အခၾင့္အေရး (Rights of Man) ဆုိသည္မႀာ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံတၾင္ ဴပငႀာန္းထားေသာ
အမဵႂိးသားအခၾင့္အေရး (National Rights) မ႖သာ ဴဖစ္သည္။ တကမႝာလုံးကုိ လၿမ္း႓ခံႂ႓ပီး တကမႝာလုံးက
ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရႀာက္ရမည့္ လူႚအခၾင့္အေရး စံတရပ္အေနႎႀင့္ စဥ္းစားေတၾးေခၞမႁ အဆင့္အထိ
မေရာက္ရႀိခဲ့ေသးေခဵ။
အေတၾးအေခၞ ပညာရႀင္မဵားဴဖစ္ေသာ ေသာမတ္ပိန္းန္ (Thomas Paine)၊ ဂ႗န္စတီးဝပ္ေမး (John Stuart
Mill) ႎႀင့္ ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာ္ရီး (Henry David Thoreau) တုိႚသည္ သဘာဝတရား အခၾင့္အေရး
(Natural Rights) ကုိ အေဴခတည္၍ လူသားအားလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခၾင့္အေရး (Universal
Rights) အယူအဆကုိ တဆင့္တက္ ေတၾးေခၞလာခဲ့သည္။ ထုိအေတၾးအေခၞ ပညာရႀင္မဵား၏
အယူအဆသည္ လီယုိေတာ္စတၾႂိင္း (Leo Tolstoy)၊ မဟတၨမဂႎၬီ (Mahatama Gandhi) ႎႀင့္
မာတင္လူသာကင္း
(Martin
Luther
King)
စသည့္
ထင္ရႀားေသာသူမဵား၊
အေတၾးအေခၞအယူအဆမဵားအေပၞမဵားစၾာဳသဇာ သက္ေရာက္မႁရႀိခဲ့သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးသမုိင္းေဳကာင္းတၾင္
ပထမဦးဆုံးေပၞေပၝက္ခဲ့သည့္
မဂၢနာကာတာ
(၁၂၁၅)၊
ဴပင္သစ္လူသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္း
(၁၇၈၉)ႎႀင့္
အေမရိကန္ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒ
(၁၇၉၁)
တိုႚသည္
၂၀
ရာစုတၾင္
ေပၞေပၝက္ခဲ့ေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးဥပေဒမဵား၏
သမုိင္းအစဟု
ဆုိႎုိင္သလုိ
ထုိစာတမ္းမဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတရားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ယေနႚတုိင္ မႀီ႓ငိမ္းကုိးကားေနရေသာ စာတမ္းမဵားဴဖစ္သည္။ သုိႚေသာ္
ထုိေဳကညာစာတမ္းမဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား၊ ကေလးသူငယ္မဵား၊ အသားေရာင္ရႀိသူမဵား၊ လူမႁေရး၊

ဘာသာေရး၊ စီးပၾားေရးႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး အုပ္စုအဖၾဲႚဝင္မဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵား ပၝဝင္ေအာင္ လၿမ္း႓ခႂံခဲ့ဴခင္း
မရႀိေခဵ။
၂၀
ရာစုကာလေရာက္ေသာအခၝ
အုပ္စုလုိက္
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ကာကၾယ္ႎုိင္ရန္အတၾက္
စတင္လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္ကုိ ေတၾႚရသည္။ ၁၉၁၉ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ဖဲၾႚစည္းခဲ့ေသာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (International Labor Organization) သည္ အလုပ္သမားမဵား၏ ကဵန္းမာေရးႎႀင့္
လုပ္ငန္းခၾင္
လုံ႓ခႂံေရး
အပၝအဝင္
အလုပ္သမားအခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ေလးစားကာကၾယ္ရန္
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကုိ စတင္ဴပငႀန္းခဲ့သည္။ ထုိႚအတူ ပထမကမႝာစစ္အ႓ပီးတၾင္ လူမဵႂိးစုအဖၾဲႚဝင္မဵားအား
ကာကၾယ္မႁမဵားေပးရန္အတၾက္
ႎုိင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္
အသင္း႒ကီး
(League
of
Nations)
က
တင္ဴပခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ဴမင္မႁ မရရႀိခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ႎုိင္ငံကုိ အဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ ဝင္ေရာက္လာေအာင္
မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္သည့္အဴပင္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက တ႟ုတ္ႎုိင္ငံႎႀင့္ မန္ခဵႃးရီးယားကုိ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ဴခင္း၊
အီသီယုိးပီးယားအား
အီတလီႎုိင္ငံက
တုိက္ခုိက္ဴခင္းတုိႚကုိ
တားဆီးဴခင္း
မဴပႂႎုိင္ခဲ့သည့္
ႎုိင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီးသည္ ၁၉၃၉ ခုႎႀစ္ ဒုတိယကမႝာစစ္ စတင္သည့္ အခဵိန္မႀစ၍ ႓ပိႂပဵက္ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမႝာစစ္အ႓ပီးတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး
အယူအဆမဵား
အရႀိန္အဟုန္ဴပင္းဴပင္းဴဖင့္
ေပၞထၾက္လာခဲ့ဴပန္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
အယူအဆမဵားကုိ
ပုိမိုတၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္
ေဴပာဆုိလာခဲ့ဳကသည္။ ဒုတိယကမႝာစစ္အတၾင္း ဂဵႃးလူမဵႂိးမဵား၊ ဂဵစ္ပစီမဵား၊ လိင္တူခဵစ္သူမဵား လူဦးေရး
ေဴခာက္သန္းေကဵာ္ကုိ သတ္ဴဖတ္သုတ္သင္ခဲ့ေသာ နာဇီဂဵာမနီတုိႚ၏ လုပ္ရပ္က ကမႝာတစ္ခုလုံးကုိ
တုန္လႁပ္ေစခဲ့သည္။ ဒုတိယကမႝာစစ္အ႓ပီးတၾင္ စစ္ႎုိင္ ႎုိင္ငံမဵားက သူတုိႚ၏ လူႚအဖၾဲႚအစည္းမဵားတၾင္
လူတစ္ဦးစီ၏ အခၾင့္အေရး (Individual Rights) ကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂခဲ့ဳက႓ပီး ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တၾင္
ကမႝာ့လူေနမႁပုံစသ
ံ စ္ (New World Order) တခုကုိ ဖန္တီးတည္ေထာင္ခဲ့ဳကသည္။ မဳကာမီတၾင္
ထုိကမႝာ့ပုံစံသစ္ကုိ အဴခားႎုိင္ငံမဵားကလည္း လုိက္လံအတုယူ ကဵင့္သုံးလာခဲ့ဳကသည္။ စစ္ႎုိင္မဟာမိတ္
အင္အားစုမဵားက
စစ္ရာဇာဝတ္ေကာင္မဵားအား
ေသဒဏ္ေပးမည့္အစား
လူထုေရႀႚေမႀာက္တၾင္
တရားစီရင္ႎုိင္ရန္ ႎဵႂရင္ဘ့တ္ ႎုိင္ငံတကာစစ္ခုံ႟ုံးကုိ ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။ ႎဵႂရင္ဘတ္ႎႀင့္ တုိကဵႂိ႓မိႂႚတိုိႚတၾင္
စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္မဵားအား လူသားမဵႂိးႎၾယ္တရပ္လုံးအေပၞ ကဵႃးလၾန္ေသာ ရာဇဝတ္မႁ (Crimes
against Humanity) ႎႀင့္ ကမႝာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ ထိပၝးေႎႀာက္ယႀက္ေသာ ရာဇဝတ္မႁ ( Crimes against
Peace) တုိႚဴဖင့္ အဴပစ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိဴပစ္မႁမဵားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံတခုခဵင္းစီ၏ တရားဥပေဒကုိ
ခဵႂိးေဖာက္ဴခင္း၊ မခဵႂိးေဖာက္ဴခင္းတုိႚႎႀင့္ မပတ္သက္ေသာ ႎုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ဴပစ္မႁမဵားပင္ဴဖစ္သည္။
စစ္ႎုိင္သူ မဟာမိတ္မဵားဘက္က မည္သူႚကုိမ႖ ရာဇဝတ္ေကာင္အဴဖစ္ တရားစၾဲဆုိ အဴပစ္ေပးခဲ့ဴခင္း
မရႀိခဲ့ေသာ အခဵက္မႀလၾဲ၍ ႎဵႂရင္ဘတ္ႎုိင္ငံတကာ စစ္ခုံ႟ုံး၏ စီရင္ထုံးမဵားသည္ ကမႝာ့သမုိင္းတၾင္
ထူးဴခားေသာ စီရင္ထုံးမဵား ဴဖစ္ခဲ့သည္။ ႎုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒမဵားသည္ ႎုိင္ငံတခုခဵင္းစီ၏
တရားဥပေဒမဵားအေပၞ
လၿမ္းမုိးမႁရႀိသည္
ဟူေသာအခဵက္ကုိ
ပထမဆုံးအ႒ကိမ္အဴဖစ္
လက္ေတၾႚဴပသလုိက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ယင္းစီရင္ထုံးမဵားအရ ရာဇဝတ္မႁ ကဵႃးလၾန္သူ တစ္ဦးခဵင္းကုိသာမက
၄င္းတုိႚ၏ အထက္အရာရႀိမဵားကုိပၝ ႒ကံရာပၝမဵားအဴဖစ္ အေရးယူ စီရင္ခဵက္ခဵခဲ့သည္။ ထုိမ႖မက
ထုိသုိႚေသာ
ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵား
ေနာက္ထပ္တ႒ကိမ္
ထပ္မဴဖစ္ပၾားေစရန္
အတၾက္
႒ကိႂတင္တားဆီးရန္ နည္းလမ္းမဵား ႒ကံဆရႀာေဖၾ လာဳကသည္။ ဒုတိယကမႝာစစ္အ႓ပီး ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
ႎုိင္ငံတကာ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ ပဋိပကၡ တားဆီးေရးတုိႚအတၾက္ ႒ကံဆစဥ္းစားလာခဲ့သည္။ လူသားတုိႚ၏
ဘဝႎႀင့္
လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကုိ
ခံစားခၾင့္ရႀိသည့္
အခၾင့္အေရးအား
မည္သူမႀ
မတရားသဴဖင့္
ေစာ္ကားေႎႀာက္ယႀက္ဴခင္း
မဴပႂႎုိင္ေအာင္
ကာကၾယ္မႁမဵားဴပႂရန္
ေတၾးေတာလာခဲ့ဳကသည္။

တုိင္းဴပည္တဴပည္၏
အစုိးရတခုက
တုိင္းဴပည္အတၾင္းရႀိ
ဴပည္သူတုိႚအေပၞ
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား မကဵႃးလၾန္ႎုိင္ေစရန္အတၾက္ တကမႝာလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လူႚအခၾင့္အေရး စံခဵိန္
စံႎႁန္းမဵား
သတ္မႀတ္ရန္
႒ကံဆလာခဲ့ဳကသည္။
သက္ဆုိင္ရာ
အစုိးရမဵားအေနနဲႚလည္း
မိမိတုိႚဴပည္သူမဵားအေပၞ ထုိလူႚအခၾင့္အေရး စံခဵိန္စံႌၿန္းမဵားႎႀင့္အညီ ဆက္ဆံအုပ္ခဵႂပ္ႎုိင္ရန္အတၾက္
႒ကိႂးပမ္းလာခဲဳကသည္။
ေနာက္ဆက္တၾဲအေနဴဖင့္
ကမႝာ့ႎုိင္ငံမဵား
ပၝဝင္ေသာ
ႎုိင္ငံတကာ
အဖၾဲႚအစည္းတခုကုိ ဖၾဲႚစည္း၍ လူသားတုိႚ၏ အခၾင့္အေရးကုိ ကာကၾယ္ရန္ဟူေသာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင့္
၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ (United Nation) ေပၞေပၝက္လာခဲ့သည္။
၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီးကုိ ဖဲၾႚစည္းခဲ့ဳက႓ပီး အစုိးရမဵားဴပႂမူ ကဵင့္သုံးဳကရမည့္
ႎုိင္ငံတကာ
စံသတ္မႀတ္ရန္
အယူအဆတရပ္
ဴဖစ္ထၾန္းလာခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံတကာလုံ႓ခံႂေရးႎႀင့္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ ထိပၝးေစမည့္ အႎၨရာယ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ခၾဲဴခမ္းစိတ္ဴဖာမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳက႓ပီး
ရန္စကဵႃးေကဵာ္သည့္
ႎုိင္ငံမဵားကုိ
ကုလသမဂၢက
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား
ဴပႂလုပ္ႎုိင္ရန္
ေမ႖ာ္မႀန္းခဲ့သည္။
ထုိသုိႚဴပႂလုပ္ရာတၾင္
ႎုိင္ငံအသီးသီး၏
ဴပႂမူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရးအေပၞ တည္မီရမည္ဟူေသာ အယူအဆလည္း ပၝဝင္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အေတၾးအေခၞမဵားသည္ ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားက ဆက္လက္ထိမ္သိမ္း လုိသည့္
တင္းမာေသာ
ႎုိင္ငံေတာ္အခဵႂပ္အဴခာဆုိင္ရာ
အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိခဵက္ကုိ
ပဵက္ယၾင္းေစခဲ့သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵား ဴပငႀာန္းလုိက္မႁသည္ အစုိးရမဵား၏ ဴပည္သူမဵားအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကိုလည္းေကာင္း၊
လူမဵႂိးေရး
ခၾဲဴခားခဵႂိးႎႀိမ္မႁမဵားကုိလည္းေကာင္း၊
႟ုိက္ခဵႂိးႎုိင္ခ့ဲသည္။
တနည္းအားဴဖင့္ဆုိေသာ္
ႎုိင္ငံေတာ္အစုိးရမဵား
အေနႎႀင့္
သူတုိႚ၏
လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားအေပၞ
ႎုိင္ငံတကာ၏
ဝင္ေရာက္စၾပ္ဖက္မႁ သုိႚမဟုတ္ ႒ကီးဳကပ္မႁကုိ လက္ခံလာခဲ့ဳကရသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး အယူအဆသည္ ေခတ္မီႎုိင္ငံမဵား စတင္ေပၞထၾန္းရာ ဥေရာပမႀ စတင္ခဲ့သည္။
ဆုိေသာ္လည္း ယေနႚကာလတၾင္ တကမႝာလုံးရႀိ ႎုိင္ငံမဵား၊ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္လည္း ပတ္သက္ဆက္ႎၾယ္မႁ
ရႀိလာ႓ပီး ဴဖစ္သည္။ ဴပည္သူတုိႚသည္ သူတုိႚကုိသူတုိႚ ႎုိင္ငံေတာ္အာဏာမႀ ကာကၾယ္ရန္အတၾက္
အထူးသဴဖင့္ ယင္းအာဏာသည္ အခၾင့္ထူးခံ လူနည္းစု လက္ထဲသုိႚ ေရာက္သၾားေသာအခၝ
ကာကၾယ္ရန္အတၾက္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိေသာ
အယူအဆ
ေပၞထၾန္းလာရသည္။
အဘယ္ေဳကာင့္ဆုိေသာ္
ႎုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ
ခဵႂပ္ကုိင္ထားသူမဵားသည္
သူတိုႚစိတ္႒ကိႂက္ တရားဥပေဒကုိ သူတုိႚစိတ္တုိင္းကဵ ေရးဆၾဲခၾင့္ အခၾင့္အေရးရႀိေသာဳကာင့္ ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ ထုိအာဏာမဵား၏ အတုိင္းအတာကုိ ကန္ႚသတ္ထားသည္။ လူႚအခၾင့္အေရး
ဒႍနပညာရႀင္
ဂဵက္ေဒၞနယ္လီ၏
“သီအုိရီႎႀႁ့္
လက္ေတၾႚအတၾင္းက
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးမဵား” စာအုပ္တၾင္ “လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ ေခတ္သစ္ႎုိင္ငံမဵား၏
ႎုိင္ငံသား
တဦးခဵင္းအေပၞ ပုိမုိလၿမ္းမုိး သက္ေရာက္ေသာ ႎုိင္ငံေတာ္အာဏာအေပၞ တန္ဴပန္ထုိးႎႀက္လုိက္သည့္
လူထု၏ဖန္တီးမႁ ဴဖစ္သည္” ဟု ဆုိထားသည္။ ပုံမႀန္အားဴဖင့္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံတၾင္ ႎုိင္ငံသားတုိႚကုိ
တရားဥပေဒဴဖင့္
ထိန္းခဵႂပ္ထားသည္။
သုိႚေသာ္
လူႚအခၾင့္အေရးသည္
တရားဥပေဒထက္တၾင္
တည္ရႀိသည္။ ၁၈ ရာစုႎႀင့္ ၁၉ ရာစုမဵားအတၾင္းက လူႚအခၾင့္အေရး ဆုိသည္မႀာ သဘာဝတရားဥပေဒ
(Natural Law) မႀ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေဴပာဆုိခဲ့ဳက႓ပီး လူႚအခၾင့္အေရးကုိ တရားဥပေဒ
ဴပငႀာန္းကန္ႚသတ္ခဵက္ (Legislation) ဴဖင့္ ဆန္ႚကဵင္၍မရဟု ဆုိခဲ့ဳကသည္။ စင္စစ္အားဴဖင့္
သဘာဝတရားဥပေဒဆုိသည္မႀာ
တိတိကဵကဵ
လက္ေတၾႚဆုပ္ကုိင္
ဴပသရန္မလၾယ္ေသာေဳကာင့္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
တိတိကဵကဵ
ရည္ညၾန္းေဴပာဆုိသည့္အခၝတုိင္း
ကုလသမဂၢ

ပဋိညာဥ္စာတမ္း (UN Charter) ႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ စာတမ္းမဵားကုိသာ အေဴခခံကုိးကား
ေဴပာဆုိရမည္ ဴဖစ္သည္။
၁၉၄၅ ခုႎႀစ္ အေမရိကန္ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚတၾင္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Charter of the United
Nation) ကုိ မူဳကမ္းေရးဆၾဲရာတၾင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ အမဵႂိးသမီးအဖၾဲႚမဵား၊
အလုပ္သမား သမဂၢမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးအဖၾဲႚမဵားသည္ ကုလသမဂၢအဖဲၾႚဝင္ ႎုိင္ငံငယ္မဵားပူးေပၝင္း၍
ကုလသမဂၢ
ခဵာတာတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အေသးစိတ္ကဵေသာ
စာပုိဒ္မဵား
ပၝဝင္ရန္အတၾက္
အထူးလႁႚံေဆာ္ခဲ့ဳကသည္။
ထုိသုိႚ
လႁံႚေဆာ္မႁအကဵႂိးေဳကာင့္
ကုလသမဂၢ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ လူႚအခၾင့္အေရးအား ႎုိင္ငံတကာ ဝုိင္းဝန္းကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ရန္လုိအပ္သည္
ဆုိသည့္အယူအဆႎႀင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေဴခခံအုတ္ဴမစ္မဵားကုိ ခဵမႀတ္ႎုိင္ခဲ့သည္။
ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏
အဖၾင့္နိဒၝန္းတၾင္
ႎုိင္ငံ႒ကီး
ႎုိင္ငံငယ္တုိႚတၾင္
ေနထုိင္ေသာ
အမဵႂိးသား
အမဵႂိးသမီးအားလုံးတုိႚ၏ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရးအေပၞ ယုံဳကည္မႁ ရႀိသည္ဟူ၍ ဖၾင့္ဆုိထားသည္။
ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အပုိဒ္ (၁) တၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးကုိ ေလးစားရန္မႀာ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၏
အဓိကရည္႟ၾယ္ခဵက္တခုဴဖစ္ေဳကာင္း ဆုိထားသလုိ၊ အပုိဒ္(၃) တၾင္ လူမဵႂိး၊ လိင္၊ ဘာသာစကားႎႀင့္
ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာ
ခၾဲဴခားဴခင္းမရႀိဘဲ
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္တုိႚကုိ
တုိးတက္ဴပန္ႚပၾားေစေရး
အတၾက္
ေလးစားလုိက္နာရန္
လုိအပ္ေဳကာင္း
ပန္ဳကားထားသည္။
အဴခားအပုိဒ္မဵားတၾင္လည္း ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားအေနဴဖင့္ လူသားအားလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
လူႚအခၾင့္အေရး ထၾန္းကားေစေရးအတၾက္ လုိအပ္ေသာ ပူေပၝင္းလုပ္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ဳကေစရန္
တုိက္တန
ၾ ္းႎႁိးေဆာ္ထားသည္။
၁၉၄၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကေန၍ ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္စာတမ္းတၾင္
ပၝဝင္ေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
လၾတ္လပ္ခၾင့္ဟူေသာ
အဓိပၯာယ္မဵားကို
ဖၾင့္ဆုိရႀင္းဴပႎုိင္မည့္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကုိ ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲခဲ့သည္။
၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ထုိေဳကညာစာတမ္းကုိ အ႓ပီးသပ္ႎုိင္ခဲ့အ႓ပီး ၁၉၄၈ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေနႚတၾင္
ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံ
ပဲရစ္႓မိႂႚတၾင္
ကဵင္းပေသာ
ကမႝာ့ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံမႀေန၍
ထုိေဳကညာစာတမ္းကုိ အတည္ဴပႂဴပငႀာန္းခဲ့သည္။
ယေနႚတုိင္ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး ယႎၨယားတခုလုံး၏ အေဴခခံ ေရေသာက္ဴမစ္သဖၾယ္
ဴဖစ္ေနေသးေသာ
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးစာတမ္းသည္
လူသားအားလုံးအတၾက္
မရႀိမဴဖစ္လုိအပ္ေသာ ႎုိင္ငံသားဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရး၊ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား အားလုံးတိုႚကုိ လၿမ္း႓ခံႂေဖာ္ဴပထားသည္။ ေဳကညာစာတမ္းပၝ
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ အေသးစိတ္ေနာက္တဖန္ ႎုိင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားအဴဖစ္
ဴပငႀာန္းထားသလုိ
ႎုိင္ငံမဵား၏
ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံ
ဥပေဒမဵားႎႀင့္
အဴခားဥပေဒမဵားတၾင္
ထည့္သၾင္းဴပငႀာန္းထားလာခဲ့ဳကသဴဖင့္
ႎုိင္ငံေတာ္
အဆင့္တၾင္လည္း
ထုိေဳကညာစာတမ္း၏
အႎႀစ္သာရမဵား အသက္ဝင္ေနသည္ကုိ ေတၾႚရသည္။
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္
ပၝဝင္ေသာ ဖၾင့္ဆုိခဵက္မဵားက လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏
ဴပည္တၾင္းေရးရာမဵားသာ မဟုတ္လဲ ႎုိင္ငံတကာႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရႀိမႁမဵားဴဖစ္သည္ ဟူေသာ
အယူအဆကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။ ထုိႚဴပင္ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ လူသားအားလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
အရာမဵား၊ ခၾဲဴခား၍မရေသာ အရာမဵားဴဖစ္သည္ဟူေသာ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အေဴခခံအခဵက္မဵားကုိ

အဓိပၯာယ္ေဖာ္ဴပေနသည္။ ထုိအေဴခခံအခဵက္အရ လူႚအခၾင့္အေရးကုိ လူတုိင္းသည္ အခဵိန္တုိင္းတၾင္
ခံစားခၾင့္ရႀိေသာ္လည္း
အဴခားသူမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
စေတး႓ပီး
မိမိအခၾင့္အေရးကုိ
ခံစားခၾင့္မဴပႂသင့္ဟူ၍ လူသားတုိႚက လက္ခံလာဳကသည္။
၁၉၉၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ကုလသမဂၢက ဦးစီးကဵင္းပခဲ့ေသာ ႎုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးညီလာခံတၾင္
ဴပငႀာန္းခဲ့သည့္ ဗီယင္နာ ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းပၝ လူႚအခၾင့္အေရး
အေဴခခံ သေဘာထားမဵားကုိ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံေပၝင္း ၁၇၁ ႎုိင္ငံက တခဲနက္ထပ္မံ အတည္ဴပႂ
ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိမ႖မက လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးတခု ဖၾင့္လႀစ္တာဝန္ေပးရန္ႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးမဵား
လူႚအခၾင့္အေရး
အဴပည့္အဝ
ခံစားႎုိင္ေစေရးအတၾက္
ႎုိင္ငံအစုိးရမဵားႎႀင့္
ကုလသမဂၢတုိႚက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းေဳကာင္းမဵား ခဵမႀတ္ႎုိင္ခဲ့သည္။
အာရႀတန္ဖုိး (Asia Value)
ဖၾႚံ႓ဖိႂးဆဲႎုိင္ငံမဵားမႀ တခဵႂိႚအစုိးရမဵားက လူႚအခၾင့္အရးဆုိသည္မႀာ အေနာက္တုိင္းအေတၾးအေခၞ ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး အယူအဆဴဖန္ႚဴဖႃးမႁသည္ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေကဵးမႁကုိ သၾတ္သၾင္းမႁဴဖစ္သည္ဟု
ဆုိဳကသည္။ ထုိသုိႚ ေဴပာဆုိမႁသည္ လၾန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႎႀစ္အတၾင္းက စတင္၍ အာရႀေဒသတၾင္
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ေပၞထၾက္လာခဲသ
ႛ ည္။ အာရႀေဒသမဵားတၾင္ရႀိေသာ ကၾဲဴပားသည့္ ယဥ္ေကဵးမႁ၊
ဓေလ့ထုံးစံမဵားေဳကာင့္
လူႚအခၾင့္အေရးသည္
တကမႝာလုံးအေနႎႀင့္
လၿမ္း႓ခံႂမႁရႀိသည္ဟူေသာ
အခဵက္အေပၞ အာရႀတုိက္ရႀိ အာဏာရႀင္ အစုိးရမဵားက ေစာဒကတက္ခဲ့ဳကသည္။
အာရႀတုိက္တၾင္ အာရႀတုိက္ႎႀင့္ လုိက္ေလဵာညီေထၾရႀိေသာ အာရႀလူႚအခၾင့္အေရးစံ ရႀိရမည္ဆုိသည့္
အယူအဆကုိ အာရႀတုိက္မႀ အစုိးရအခဵႂိႚက တင္ဴပေဴပာဆုိလာခဲ့သည္။ အာရႀတုိက္တၾင္ တည္ရႀိေနေသာ
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းအဳကား သုိႚမဟုတ္ လူတဦးတေယာက္ႎႀင့္ အစုိးရတုိႚအဳကား ယဥ္ေကဵးမႁအရ
ဆက္သၾယ္မႁသည္
အေနာက္ႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္
မတူဘဲ
ကၾဲဴပားမႁရႀိသည္ဟု
ဆုိသည္။
အာရႀလူႚအသုိင္းအဝုိင္းတၾင္ လူတန္းစားအဖၾဲႚ (Community) အကဵႂိးကုိ ပုိမုိဦးစားေပးေဆာင္႟ၾက္႓ပီး
အေနာက္ႎုိင္ငံမဵားတၾင္ လူတေယာက္ခဵင္း (Individual) ၏ အကဵႂိးကုိ ပုိမုိဦးစားေပသည္ဟု ဆုိဳကသည္။
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းကုိ တန္ဖုိးထား ဦးစားေပးေသာ တကုိယ္ေတာ္သေဘာ (Individualism) ထက္
ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ မိသားစု၊ေဆၾမဵႂိး၊ သံေယာဇဥ္ေႎႀာင္ဖဲၾႚမႁ၊ စုေပၝင္းလုပ္ေဆာင္မႁတုိႚအေပၞ တန္းဖုိးထားေသာ
အာရႀလူႚအဖၾဲႚအစည္းတၾင္ အေနာက္တုိင္းမႀ သၾတ္သၾင္းလာေသာ လူႚအခၾင့္အေရး အယူအဆကုိ
လုံးဝပုံတူကူးယူရန္ မလုိအပ္ဟု အေဳကာင္းဴပဳကသည္။
သုိႚရာတၾင္
အာရႀတုိက္ရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား၊
ပညာရႀင္မဵားက
ထုိအယူအဆကုိ
လက္မခံႎုိင္ေဳကာင္း၊
လူႚအခၾင့္အေရးဟူသည္မႀာ
တကမႝာလုံးတၾင္ရႀိေသာ
လူသားတုိင္းအတၾက္
လၿမ္း႓ခံႂမႁရႀိေဳကာင္း ဆုိဳကသည္။ အာရႀတုိက္ရႀိ အစုိးရတခဵႂိႚတုိႚက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိေနသကဲ့သုိႚ
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ တကမႝာလုံးအား လၿမ္း႓ခံႂမႁမရႀိႎုိင္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံ၊ ေဒသတုိႚ၏ ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္
ထုံးတမ္းစဥ္လာတုိႚအေပၞ မူတည္၍ ကၾဲဴပားႎုိင္သည္ဟုဆုိသည့္ အာရႀတန္ဖုိး (Asia Value)
အယူအဆအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က သူမ၏ ေဳကာက္႟ၾံႚဴခင္းမႀ ကင္းေဝးေရး စာအုပ္တင
ၾ ္
ယခုလုိေရးသားထားသည္။ “ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိမႁ တုိက္ပဲထ
ၾ ဲမႀာ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိတဲ့
ေတာင္းဆုိသံေတၾ
ပၝလာတာနဲႚ
တ႓ပိႂင္နက္
စစ္အစုိးရရဲႚ
သတင္းစာေတၾ၊
စာေစာင္ေတၾမႀာ
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိတာ အေနာက္တုိင္းကေန အာရႀရဲႚ ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတၾကုိ ဖဵက္ဆီးမဲ့

တုိင္းတပၝး အေတၾးအေခၞတရပ္ဴဖစ္တယ္လုိႚ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္၊ မဟုတ္တမ္းတရား ေဴပာဆုိလာမယ္
ဆုိတာကို ႒ကိႂတင္တက
ၾ ္ဆလုိႚ ရပၝတယ္” လုိႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေရးသားခဲ့သည္။
အာရႀလူႚအခၾင့္အေရး
သုေတသီ
Yash
Ghai
က
အာရႀေဒသတၾင္
ေဴပာဆုိေနသည့္
လူတန္းစားအဖၾဲႚ
အမဵႂိးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္႟ၾက္ရမည္ဟူေသာ
အယူအဆသည္ သီအုိရီအရ
လူတေယာက္ခဵင္းအကဵႂိးထက္
လူတန္းစားအဖၾဲႚ
အကဵႂိးကုိ
ပုိမုိကာကၾယ္ဟန္ရႀိေသာ္လည္း
လက္ေတၾႚတၾင္
ႎုိင္ငံေတာ္၏
စည္းလုံးညီႌၾတ္ေရးႎႀင့္
တည္႓ငိမ္ေအးခဵမ္းေရး
အတၾက္ဟူ၍
အေဳကာင္းဴပကာ လူတန္းစားအဖၾဲႚ၏ အကဵႂိးကုိ တားဴမစ္ေနဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။
အာရႀေဒသရႀိႎုိင္ငံမဵားတၾင္ လူတန္းစားအဖဲၾႚ အကဵႂိး၏ အေရးပၝမႁကုိ အဓိကေဴပာဆုိ ေနေသာ္လည္း
လူတန္းစားအဖၾဲႚ၏ ဘဝကုိ အေထာက္အကူ ဴဖစ္ေစသည့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိခၾင္၊့
လၾတ္လပ္စၾာ အသင္းအဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႚစည္းထုေထာင္ခၾင့္တုိႚကုိ ေလးစားလုိက္နာဴခင္း မရႀိပၝ။ ႎုိင္ငံေတာ္ကုိ
ထိပၝးေႎႀာက္ယႀက္ႎုိင္သည္ဟူေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင့္ ႎုိင္ငံသားတုိႚ၏ လူမႁေရးႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး
လႁပ္ရႀားမႁမဵားအေပၞ အာရႀရႀိအစုိးရမဵားက တင္းတင္းဳကပ္ဳကပ္ ပိတ္ပင္မႁ မဵားဴပႂလုပ္ေနသည္ဟု Yash
Ghai က ဆုိသည္။
ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ ေနာက္ခံသမုိင္းေဳကာင္းခဵင္း မတူညီေသာ လူႚအဖၾဲႚအစည္းတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိေသာ
အယူအဆသည္ ဆီေလဵာ္အပ္စပ္မႁမရႀိဟူေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္သည္ ဴပည္သူတုိႚအေပၞ တခဵက္လၿတ္
ဳသဇာလၿမ္းမုိးသက္
ေရာက္ေစလုိသူမဵား၏
အေဳကာင္းဴပခဵက္ပင္
ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
အယူအဆမဵားေဳကာင့္ ဴပည္သူတုိႚအေနဴဖင့္ ႎုိင္ငံေတာ္အာဏာခဵႂပ္ကုိင္မႁအေပၞ ဴပန္လည္ေမးခၾန္း
ထုတ္လာဴခင္းမဵား၊
ႎုိင္ငံေတာ္ဘာသာကုိပၝ
ကန္ႚသတ္ဴခင္းမဵား
လုပ္လာႎုိင္သည္ဟု
သေဘာေပၝက္သည့္အတၾက္
႒ကိႂတင္အေဳကာင္းဴပထားဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ
ကၾာဟခဵက္မဵားကုိ အေဴခတည္၍ လူႚအခၾင့္အေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒအခဵႂိႚအေပၞ အဓိပၯာယ္ေကာက္ယူမႁ
အမဵႂိးမဵႂိးရႀိေသာ္လည္း ကၾဲဴပားမႁမဵားမႀာ မဆုိသေလာက္ အေသးအဖၾဲႚမ႖သာ ဴဖစ္သည္။ ကုိယ္လုိရာ
အဓိပၯာယ္ဆၾဲယထ
ူ ားေသာ ႟ုိးရာယဥ္ေကဵးမႁ ဓေလ့ထုံးစံဟူေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင့္ ဴပည္သူတုိႚ
ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ မဵက္ကၾယ္ဴပႂဴခင္းမႀာ မႀန္ကန္မႁ မရႀိလႀေပ။ ေရႀးယခင္က မိရုိးဖလာ
လူႚအသုိင္းအဝုိင္းမဵားတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိေသာ စကားလုံးမရႀိခဲ့ပၝ။ မိမိတိုႚ၏ တာဝန္ဝတၨရားႎႀင့္
လုိအပ္ခဵက္အတုိင္း လုိအပ္ေသာ ယႎၨရားတခုကုိ တည္ေထာင္႓ပီး အသက္ရႀင္ လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ဳကသည္။
သုိႚေသာ္ ယေနႚေခတ္သစ္တၾင္ ယခင္ကဲႚသုိႚ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေခတ္သစ္ႎုိင္ငံမဵား ေပၞထၾန္းလာ႓ပီး
ကမႝာသစ္လူေနမႁပုံစံတရပ္ ေပၞထၾန္းလာခဲ့႓ပီ ဴဖစ္သည္။ ေဒသ သုိႚမဟုတ္ လူႚအဖၾဲႚအစည္း တခုတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး
ဆုိသည္မႀာ
ယခင္က
မရႀိခဲ့သည္အတၾက္
ယခုလည္း
ရႀိစရာမလုိဟူေသာ
အယူအဆသည္ မႀားယၾန္းေသာ အယူအဆသာ ဴဖစ္သည္။
အာရႀေဒသရႀိ အခဵႂိႚအစုိးရမဵားကလည္း ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ တုိင္းဴပည္၏
စီးပၾားေရး
ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတၾင္း
ကန္ႚသတ္ထားသင့္သည္ဟူေသာ
အယူအဆကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိေလ့ရႀိသည္။ ႎုိင္ငံသားမဵားအား ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵား
ခံစားခၾင့္ကုိ ေပးအပ္လုိက္ပၝက တုိင္းဴပည္၏ စီးပၾားေရး ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁကုိ
အဟန္ႚအတား
ဴဖစ္ေစသည္ဟူ၍လည္း
ဆုိေလ့ရႀိသည္။
သုိႚရာတၾင္
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း
စီးပၾားေရး
တုိးတက္လာေအာင္
အာမမခံႎုိင္ေဳကာင္းကုိ
အာရႀတုိက္ရႀိ
ဖိလိပုိင္ႎႀင့္
အင္ဒုိနီးရႀား
အဴဖစ္အပဵက္မဵားက
သက္ေသဴပလဵက္ရႀိသည္။
ထုိႎႀစ္ႎုိင္ငံစလုံးသည္
ႎုိင္ငံသားမဵား၏
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရး

အခၾင့္အေရးမဵားကုိ အာဏာရႀင္အစုိးရတုိႚက ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း စီးပၾားေရးခ႗တ္႓ခံႂကဵ႓ပီးေနာက္ပုိင္း
ဴပည္သူတုိႚ၏ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိမႁမဵားဴဖင့္ ရင္ဆုိင္ေဴပာင္းလဲခဲ့ရသည္ကုိ ေတၾႚဴမင္ႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ လူႚဂုဏ္သိကၡာသာ ဴဖစ္သည္။ လူႚအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း ေဴပာဆုိရာတၾင္
လူႚဂုဏ္သိကၡာ တခုလုံးကုိ လၿမ္း႓ခံႂေဴပာဆုိရမည္ဴဖစ္႓ပီး တခုခဵင္းခၾဲဴခား သတ္မႀတ္ ေဴပာဆုိ၍ မရႎုိင္ပၝ။
အစုိးရတရပ္၏ တာဝန္သည္ ဴပည္သူတုိႚ၏ လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံမႁႎႀစ္မဵႂိးစလုံးအေပၞ
ေလးစားရန္ တာဝန္ရႀိသည္။ လူတေယာက္သည္ ဆင္းရဲငတ္မၾတ္ေနပၝက လၾတ္လပ္မႁကုိ မခံစားႎုိင္သလုိ
ဆင္းရဲငတ္မၾတ္
ေနသည့
အေဳကာင္းကုိ
တင္ဴပခၾင့္မရလ႖င္လည္း
ငတ္မၾတ္မႁမႀ
လၾတ္ေဴမာက္ႎုိင္မည္မဟုတ္ပၝ။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိသည္မႀာ
လူသားအားလုံးႎႀင့္
သက္ဆုိင္ပၝသည္။
ယဥ္ေကဵးမႁတုိင္းတၾင္လည္း
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အေဴခခံသေဘာထားမဵားကုိ လက္ခံအသိအမႀတ္ဴပႂထားခဵက္မဵား
ရႀိပၝသည္။ သုိႚေသာ္ တခၝတရံတၾင္ ယဥ္ေကဵးမႁတခု၏ လက္ခံထားခဵက္တခုသည္ လူႚအခၾင့္အေရး အေဴခခံ
သေဘာထားမဵားႎႀင့္ ကုိက္ညီဴခင္းမရႀိဘဲ ထိပ္တုိက္အဴငင္းပၾားရေသာ အေဴခအေနမဵႂိးလည္း ရႀိတတ္သည္။
ဥပမာ - အာဖရိကတုိက္ ႎုိင္ငံအခဵႂိႚတၾင္ ႟ုိးရာယဥ္ေကဵးမႁအရ ဓေလ့အဴဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ
အမဵႂိးသမီး၏ လိင္အဂႆၝကုိ ဴဖတ္ေတာက္ဴခင္းႎႀင့္ အေရႀႚအလယ္ပုိင္းေဒသတၾင္ ကဵင့္သုံးေနသည့္
လူ၏ေဴခလက္ကုိ ဴဖတ္ေတာက္၍ အဴပစ္ေပး တရားစီရင္ဴခင္းမဵားသည္ ယဥ္ေကဵးမႁ အစဥ္အလာႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရး
အေဴခခံသေဘာထားမဵားအဳကား
အဴငင္းပၾားစရာ
ဴဖစ္လာသည္။
လူႚေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း အတၾင္းတၾင္ရႀိေသာ ယဥ္ေကဵးမႁ ဓေလ့ထုံးစံမဵားကုိ သာမန္အဴမင္မဵႂိးဴဖင့္
သာမန္ဳကည့္ယုံေလာက္ဴဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။ မိမိတုိႚ၏ ယဥ္ေကဵးမႁ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမဵားသည္
မိမိတုိႚ၏ ဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေစာ္ကားေႎႀာက္ယႀက္ဴခင္း ရႀိ မရႀိ။ မိမိကုိယ္တုိင္
သုံးသပ္႟ႁဴမင္တတ္ရန္ အထူးလုိအပ္လႀသည္။

အခန္း(၃) ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵား
ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒမဵားဆုိသည္မႀာ ႎုိင္ငံမဵား၏ လုပ္ေဆာင္မႁကုိ စည္းကမ္း
သတ္မႀတ္ထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံမဵားက မိမိတုိႚ စိတ္တုိင္းကဵ ဥပေဒမဵားကုိ ဴပငႀာန္း႓ပီး ထင္သလုိ မအုပ္ခဵႂပ္ေစရန္ႎႀင့္ မိမိတုိႚ၏
ဴပည္တၾင္းေရးရာမဵားကုိ
ႎုိင္ငံတကာက
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ရန္
မလုိ၊
မိမိတိုႚကုိယ္တိုင္
ေဴဖရႀင္းႎုိင္သည္ဟူေသာ အယူအဆမဵား ေပဵာက္ကၾယ္ေစရန္ ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားကုိ ဴပငႀာန္းရန္
လုိအပ္သည္ဟူေသာ
အယူအဆ
ေပၞေပၝက္လာခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံ၏
အစုိးရမဵားအဳကား
သေဘာတူညီခဵက္ကုိ အေဴခခံ၍ ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားကုိ ေရးဆၾဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထုိႚအတူ ႎုိင္ငံတခု၏
ဴပည္တၾင္းေရးရာကုိ တဴခားႎုိင္ငံတခုက ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္း မဴပႂရဟူေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ
အေဳကာင္းမဲ့
တဴခားႎုိင္ငံတခုက
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းကုိ
ဟန္ႚတားႎုိင္ရန္
အတၾက္လည္း
ထုိကဲ့သုိႚေသာ သေဘာတူညီခဵက္ကုိ အေဴခခံ၍ ဴပငႀာန္းရဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ႎုိင္ငံ၏ အစုိးရမဵားအေနႎႀင့္
သေဘာတူညီခဵက္ကုိ ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဟု ခံဝန္ခဵက္မဴပႂမီ ထုိသေဘာတူညီမည့္ အခဵက္မဵားကုိ
႒ကိႂတင္၍ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း သိိႎုိင္ရန္ ေဆာင္႟ၾက္ရသည္။ ထုိမႀတဆင့္ ထုိႎုိင္ငံအား ႎုိင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားတၾင္ ပၝဝင္ေစဴခင္းဴဖင့္ ဥပေဒသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကုိ ေလးစားလုိက္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။
ထုိႚေနာက္ ထုိႎုိင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္မႁကုိ ႎုင
ိ ္ငံတကာဥပေဒတၾင္ ပၝဝင္ေသာ အခဵက္မဵားဴဖင့္ စံထုိး၍
ထိန္းခဵႂပ္ေလ့ရႀိသည္။
ထုိသုိႚ ထိန္းခဵႂပ္ရာတၾင္ ႎုိင္ငံတကာစာခဵႂပ္မဵားတၾင္ လက္မဵတ္ေရးထုိးေစ႓ပီး စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားကုိ ေလးစားလုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းေစဴခင္းဴဖင့္ ဴဖစ္ေစ၊ ႎုိင္ငံတကာအဖၾဲႚ အစည္းမဵားတၾင္
ပၝဝင္သည့္ အဖဲၾႚဝင္မဵားအတၾက္ စံမဵားဴပငႀာန္းဴခင္းဴဖင့္ ဖစ္ေစ၊ ႎုိင္ငံမဵားအတၾင္း အင္အားသုံးေဴဖရႀင္းမႁကုိ
ဟန္ႚတားကန္ႚသတ္ဴခင္းဴဖင့္ ဴဖစ္ေစ၊ ႎုိင္ငံမဵားရႀိ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵားအတၾင္းတၾင္ ႎုိင္ငံတကာစာခဵႂပ္မဵားပၝ
အခဵက္မဵား လၿမ္းမုိးသက္ေရာက္ေစဴခင္းဴဖင့္ ဴဖစ္ေစ ထိန္းခဵႂပ္ႎုိင္သည္။
မဵက္ေမႀာက္ေခတ္သစ္ကမႝာတၾင္
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္
ႎုိင္ငံတခုခဵင္းအေပၞတၾင္
သာမကေတာ့ဘဲ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံသားတဦးခဵင္းစီအထိ အာဏာသက္ေရာက္မႁ ရႀိလာ႓ပီး
ဴဖစ္သည္။ မဵက္ေမႀာက္ကာလတၾင္ ကမႝာ႒ကီးမႀာ တဴဖည္းဴဖည္း ကဵဥ္းေဴမာင္းလာခဲ့႓ပီး ႎုိင္ငံတကာႎႀင့္
တႎုိင္ငံအဳကား ဆက္သၾယ္မႀီခုိမႁ ပုိမုိတုိးပၾားလာခဲ့သည္။ သာမန္ဴပည္သူတုိႚကလည္း သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံ၏
အစုိးရတုိႚအေပၞ ပုိမုိ၍ ဳသဇာသက္ေရာက္ လာခဲ့ဳကသည္။ ထုိအခၝ ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္
ပုိမုိအေရးပၝလာခဲ့သည္။ ထခင္က ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒမဵားဟုဆုိလ႖င္ ပထမဆုံးအေနႎႀင့္ ႎုိင္ငံမဵားကုိ
ရည္ညၾန္းေဴပာဆုိခဲ့သည္။ ႎုိင္ငံဟူေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၯာယ္ကုိ မၾန္တီဗီဒီ႟ုိ သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
“ႎုိင္ငံဆုိသည္မႀာ ေ႟ၾႚေဴပာင္းေနထုိင္ဴခင္း မရႀိေသာ ႎုိင္ငံသားမဵား ေနထုိင္ရမည္။ အတည္တကဵ
သတ္မႀတ္ထားေသးာ
နယ္နမိတ္ပုိင္းဴခားထားမႁ
ရႀိရမည္။
တည္႓ငိမ္၍
သက္ေရာက္မႁရႀိေသာ
အစုိးရတရပ္က အုပ္ခဵႂပ္ရမည္။ ႎုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတၾင္ ပၝဝင္မႁရႀိရမည္။ အဴခားႎုိင္ငံမဵားက
အသိအမႀတ္ဴပႂမႁရႀိရမည္” ဟု ရႀင္းလင္း အဓိပၯာယ္ ဖၾင္ဆ
့ ုိထားသည္။ ယခုအခၝတၾင္ ဒုတိယအေနဴဖင့္
ကုလသမဂၢ ပညာေရး လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚ (ယူနက္စကုိ - UNESCO) အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္ (အုိင္အယ္လ္အုိ - ILO) စသည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖဲၾႚ (Amnesty International) ကဲ့သုိႚ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵား ပၝဝင္လာ႓ပီး

ဴဖစ္သည္။ တတိယအမဵုႂိးအစားမႀာ လူထု (Peoples) ဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္တၾင္ လူထု၏
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကုိ ထည့္သၾင္းထားသည့္အခဵက္က ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒတၾင္ လူထုကုိ ထည့္သၾင္း
အသိအမႀတ္ ဴပႂလာသည္ကုိ ေဖာ္ဴပေနသည္။ စတုထၨအမဵႂိးအစားမႀာ လူတဦးခဵင္းစီ (Individual)
ပင္ဴဖစ္သည္။ မဳကာေသးမီက ဴပငႀာန္းထားခဲ့သေသာ ႎုိင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရး ဥပေဒမဵားထဲတၾင္
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းစီ၏
အခၾင့္အေရး
မဵားကုိပၝ
အေလးထား
ထည့္သၾင္းထားလာသည္ကုိ
ေတၾႚဴမင္ရသည္။ ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒမဵားသည္ အားနည္းသူမဵားကုိ အကာအကၾယ္ေပး႓ပီး တရားမ႖တမႁမဵား
ေဖာ္ေဆာင္ေစႎုိင္လာသည္အထိ
အားေကာင္းလာေအာင္
တုိက္ပၾဲဝင္ရေပမည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္ မည္ကဲ့သုိႚရႀိသည္၊ မည္ကဲႚသုိႚ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္တုိႚကုိ ေလ့လာရန္
အထူးလုိအပ္သည္။
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္ ႎုိင္ငံမဵား၏ လုပ္ေဆာင္မႁကုိ စည္းကမ္းသတ္မႀတ္ရန္ ရည္႟ၾယ္႓ပီး
မူႎႀစ္ရပ္အေပၞ အေဴခခံထားသည္ကုိ ေတၾႚရသည္။ ထုိမူႎႀစ္ရပ္မႀာ ႎုိင္ငံတုိင္းသည္ တန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည္
ဟူေသာအခဵက္ႎႀင့္ အဴခားႎိုင္ငံတႎုိင္ငံ၏ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကုိ မထိပၝးရဟူေသာ အခဵက္တုိႚဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံတုိင္းတန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည္ဟုဆုိရာတၾင္
ႎုိင္ငံတုိင္းသည္
သာတူညီမ႖မႁ
အဴပည့္အဝရႀိသည္။
ႎုိင္ငံ႒ကီးသည္ မေ႟ၾး၊ ငယ္သည္မေ႟ၾး အခၾင့္အေရး ညီမ႖မႁရႀိသည္။ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း
ညီမ႖ေသာ အခၾင့္အေရးမဵား ရႀိသည္ဟု ရည္႟ၾယ္သည္။ ဒုတိယအခဵက္ဴဖစ္ေသာ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏
အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကုိ
မထိပၝးရဟူေသာ
အခဵက္ကို
ကုိင္စၾဲ၍
အခဵႂိႚအစုိးရမဵားသည္
မိမိတုိႚႎုိင္ငံတၾင္းရႀိလူႚအခၾင့္အေရး အေဴခအေနမဵားကို အဴခားႎုိင္ငံတနုိင္ငံက ေဝဖန္ေဴပာဆုိခံရသည့္အခၝ
ထုိသုိႚ ေဴပာဆုိမႁသည္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏ ဴပည္တၾင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စၾပ္ဖက္ဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ေစာဒက
တက္ေလ့ရႀိသည္။ မိမိတုိႚ ႎုိင္ငံအတၾင္းရႀိ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ အဴခားတႎုိင္ငံက
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခၾင့္၊ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ပုိင္ခၾင့္ မရႀိဟု ဆုိေလ့႟ႀိသည္။ သုိႚေသာ္ ယခုအခဵိန္တၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁကုိ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းသည္ ႎုိင္ငံတခု၏ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကုိ
ထိခုိက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟူ၍ အေဳကာင္းဴပ၍ မရေတာ့ေခဵ။ ႎုိင္ငံတခု၏ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁသည္
ထုိႎုိင္ငံ၏ ဴပည္တၾင္းေရးရာသာ ဴဖစ္သည္ဟူေသာ အခဵက္ကုိ လက္ရႀိ ေခတ္သစ္ႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားက
လက္မခံေတာ့ပၝ။
ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္တၾင္လည္း
အဖဲၾႚႎုိင္ငံမဵား၏
အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကုိ
ေလးစားတန္ဖုိးထားသကဲ့သုိႚ
ႎုိင္ငတ
ံ ႎုိင္ငံအတၾင္းရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေဖာက္ဖဵက္မႁသည္
ႎုိင္ငံတကာ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ
ထိပၝး
ေနႀာင့္ယႀက္ေစႎုိင္သည္ဟုလည္းခံယူသည္။
ႎုိင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားတၾင္
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၊
ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္တရပ္ကဲ့သုိႚ
ဥပေဒထုတ္ဴပန္ႎုိင္ေသာ ထုိဴပငႀာန္း ထုတ္ဴပန္လုိက္ေသာ ဥပေဒအမိန္ႚအာဏာ တည္႓မဲေရးအတၾက္
လုပ္ေဆာင္ရေသာ ရဲတပ္ဖဲၾႚမဵား၊ တရား႟ုံးမဵား မရႀိေပ။ သက္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံေတာ္ဥပေဒမဵားတၾင္ တရားခံကုိ
တရား႟ုံးသုိႚ ဆင့္ေခၞ၍ စစ္ေဆးအဴပစ္ေပးႎုိင္ေသာ္လည္း ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားတၾင္ ႎုိင္ငံတကာ
ပၝလီမန္မဵား ႎုိင္ငံတကာ တရား႟ုံးမဵား၊ ႎုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖဲႚၾ မဵား၊ အကဵဥ္ေထာင္မဵား မရႀိပၝ။ ႎုိင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားတၾင္ရႀိေသာ ဥပေဒကဲႚသုိႚ ဆင္တူေသာ အရာမႀာ စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵား၊ ပဋိညာဥ္မဵား၊
သေဘာတူညီခဵက္မဵား ဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္စာတမ္းဟုဆုိရာတၾင္ ႎႀစ္ႎုိင္ငံအဳကား သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ
စာခဵႂပ္မဵား၊ (ဥပမာ - ဳသစ႒တလဵႎုိင္ငံႎႀင့္ အင္ဒုိနီးရႀားႎႀစ္ႎုိင္ငံအဳကား လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ
နယ္စပ္ေဒသဆုိင္ရာစာခဵႂပ္) ေဒသအတၾင္းရႀိ ႎုိင္ငံမဵား သေဘာတူလက္မႀတ္ ေရးထုိးထားေသာ

ေဒသဆုိင္ရာစာခဵႂပ္မဵား (ဥပမာ - အေမရိကတုိက္ ႎုိင္ငံမဵား၏ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာစာခဵႂပ္) ႎႀင့္
ႎုိင္ငံတကာ သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ ႎုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵား (ဥပမာ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ဴပင္ဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္) တုိႚ ပၝဝင္သည္။
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရက အတည္ဴပႂလက္မႀတ္
ေရးထုိးလုိက္သည္ႎႀင့္ တ႓ပိႂင္နက္ ထုိႎုိင္ငံသည္ ထုိသေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားကုိ
ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဟု
ခံဝန္ခဵက္
ကတိဴပႂလုိက္ဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵား၏
အမဵႂိးသားဥပေဒမဵားတၾင္ ၄င္းတုိႚ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ ႎုိင္ငံတကာဝပေဒ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားပၝ
အခဵက္မဵားႎႀင့္ လုိက္ေလဵာညီေထၾမရႀိေသာ အခဵက္မဵား ပၝဝင္ေနေလ့ရႀိသည္။ ထုိအခၝ ဴပငႀာန္းထားေသာ
အမဵႂိးသားဥပေဒထဲမႀ မကုိက္ညီေသာ ဥပေဒမဵားကုိ ေဴပာင္းလဲရန္ လုိအပ္လာသည္။ ထုိအခၝမဵႂိးတၾင္
ဥပေဒဴပႂလၿတ္တာ္က
ဥပေဒသစ္ကုိ
ေဴပာင္းလဲရန္
လုိအပ္လာသည္။
ထုိအခၝမဵႂိးတၾင္
ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္က ဥပေဒသစ္ကုိ ေဴပာင္းလဲအတည္ဴပႂ ေပးရသည္။
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒမဵားတၾင္ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵားကဲႚသုိႚ တရား႟ုံးတၾင္ မဴဖစ္မေန တရားရင္ဆုိင္
အစစ္ေဆးခံရဴခင္း မရႀိေပ။ တရားရင္ဆုိင္ဴခင္းသည္ ႎုိင္ငံတကာ တရား႟ုံး (International Court of
Justice) ၏ ပၝဝင္ပတ္သက္ႎုိင္မႁ အဆင့္အတန္း၊ လက္မႀတ္ထုိး သေဘာတူထားေသာ စာခဵႂပ္ႎႀင့္
လက္မႀတ္ေရးထုိး ထားေသာ ႎုိင္ငံ၏ သေဘာတုိႚအေပၞ မူတည္သည္။ အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားသည္ ႎုိင္ငံတကာ
တရား႟ုံးတၾင္ တရားရင္ဆုိင္ရဴခင္းကုိ လက္ခံသေဘာတူေသာ္လည္း အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားကမူ ထုိသုိႚ
တရားရင္ဆုိင္ဴခင္းကုိ
လက္မခံဳက။
ထုိသုိႚ
မဴဖစ္မေန
တရားရင္ဆုိင္ရန္အတၾၾက္
ေတာင္းဆုိႎုိင္ေလာက္ေအာင္ လုံေလာက္ေသာ ခုိုင္မာသည့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႁလည္း မရႀိေပ။
ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားအားလုံး တက္ေရာက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ေလ့ရႀိေသာ ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ၏
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားကုိ
ႎုိင္ငံတကာ
တရားဥပေဒစီရင္ခဵက္မဵားဟု
မႀတ္ယူႎုိင္ေသာ္လည္း
လုံေလာက္ေသာ
စည္းမဵဥ္းမဵား
မခဵႎုိင္ေသးေခဵ။
အကယ္၍
ထုိသုိႚ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ဴခင္းခံရေသာ
ႎုိုင္ငံက
ထုိဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားကုိ
လုိက္နာရန္
ဴငင္းဆန္သည့္အခၝမဵႂိး၌ ထုိဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားအတုိင္း လုိက္နာလာေအာင္ ဖိအားေပးရာတၾင္လည္း
အားနည္းသည္ကုိ ေတၾႚဴမင္ရသည္။
ဖိအားေပးသည္ဟု ဆုိရာတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁဴဖင့္ နာမည္ဆုိးေနေသာ ႎုိင္ငံအား
အရႀက္ရေစေအာင္ ပထမဦးဆုံး လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။ အေမရိကန္ႎႀင့္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံတုိႚကဲ့သုိႚေသာ
အင္အား႒ကီး
ႎုိင္ငံမဵားအေပၞ
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မႁမႀာ
အလၾန္နည္းပၝးလႀေသာ္လည္း
ႎုိင္ငံတကာအလယ္တၾင္
၄င္းတုိႚ၏
အဴပႂအမူအေပၞ
ေဝဖန္ဖၾင့္ဟေဴပာဆုိဴခင္းဴဖင့္
အရႀက္ရေစႎုိင္သည္။
ထုိႎုိင္ငံသည္
၄င္းတုိႚ၏
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္ေနမႁမဵား၊
ဖိႎႀိပ္သည့္
ေပၞလစီမဵားကုိ
လၾယ္လင့္တကူ
ေဴပာင္းလဲခဵင္မႀ
ေဴပာင္းလဲမည္ဴဖစ္ေသာ္လည္း
ထုိႎုိင္ငံ၏
အစုိးရမဵားႎႀင့္
ဴပည္သမ
ူ ဵားအေနဴဖင့္
၄င္းတုိႚသည္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ဥပေဒမဵားႎႀင့္အညီ
ကဵင့္သုံးေနထုိင္ေဳကာင္းကုိ
ႎုိင္ငံတကာအလယ္တၾင္
သက္ေသဴပသလုိေသာစိတ္မဵား ေပၞလာေစမည္ဴဖစ္သည္။ ေနာက္အဆင့္အေနႎႀင့္ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚမႁႎႀင့္
အဴခားနည္းမဵားဴဖင့္
ပိတ္ဆိုႚဴခင္းမဵားကုိ
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
ေနာက္ဆုံးအဆင့္မႀာ
အင္အားသုံးဴခင္းဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီအေနႎႀင့္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအေပၞ စစ္ေရးအရ
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပန္ဳကားႎုိင္သည္။

အခန္း(၄) အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ဥပေဒမဵား
ဒုတိယကမႝာစစ္႒ကီးအ႓ပီးတၾင္ ႎုိင္ငံမဵား၏ အစုိးရမဵားသည္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ထၾန္းကားေရးႎႀင့္ ပဋိပကၡမဵား ခဵႂပ္႓ငိမ္းေရးတုိႚအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္
လာခဲ့ဳကသည္။
ႎုိင္ငံသားတေယာက္၏ အသက္ရႀင္ ရပ္တည္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ မည္သူတဦးတေယာက္မႀ ဥပေဒမဲ့
ထိပၝးေႎႀာင့္ယႀက္
အႎၨရာယ္မဴပႂႎုိင္ေအာင္
ေစာင့္ေရႀာက္ႎုိင္မည့္
နည္းလမ္းကုိ
ေတၾးေတာ႒ကံဆလာခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏
အစုိးရတရပ္က
၎ႎုိုင္ငံသားတေယာက္အေပၞ
လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ဴခင္းမဵား မဴပႂႎုိင္ေအာင္ အကာအကၾယ္ေပးႎုိင္ေသာ၊ တကမႝာလုံးကုိ
လၿမ္း႓ခံႂေသာ၊ လူႚအခၾင့္အေရး စံခဵိန္စံညၾန္းမဵား ေပၞထၾန္းလာေရးအတၾက္ ေတာင္းဆုိသံမဵား ကမႝာအႎႀံႚ
ေပၞထၾက္လာခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံအသီးသီး၏
ဴပႂမူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရးအေပၞ
တည္မႀီရမည္ဟူေသာ
အယူအဆတရပ္လည္း
ေပၞထၾန္းလာခဲ့သည္။
ေနာက္ပုိင္းတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အေတၾးအေခၞသည္ ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလုိသည့္
တင္းမာေသာ ႎုိင္ငံေတာ္ အခဵႂပ္အဴခာဆုိင္ရာ အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိခဵက္ကုိ ပဵက္ယၾင္းေစခဲ့သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights)
ကမႝာ့ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အပုိဒ္ (၆၈)အရ လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္(Commission on
Human Rights) အပၝအဝင္ ကုလသမဂၢ အထူးေကာ္မရႀင္မဵားကုိ ဖဲၾႚစည္းတည္ေထာင္ လာခဲ့ဳကသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကုိ ၁၉၄၆ တၾင္ စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။ ထုိေကာ္မရႀင္မႀ ဦးစီးဦးေဆာင္၍
ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတၾင္ ပၝဝင္ေသာ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင္ဆုိေသာ အဓိပၯာယ္မဵားကုိ
ဖၾင့္ဆုိရႀင္းဴပႎုိင္မည့္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကုိ ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲရန္
တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမတကေတာ္ဴဖစ္သူ အယ္လီနာ႟ုိးစတဲ့ (Eleanor Roosevelt) ၏
ေခၝင္းေဆာင္မႁဴဖင့္ ေရးဆၾဲခဲ့ေသာ ထုိစာတမ္းအေပၞ ကမႝာ့ႎုိင္ငံမဵားက အထူးစိတ္ဝင္စား ခဲ့ဳကသည္။
အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္အ႓ပီး ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ထုိေဳကညာစာတမ္းကုိ အ႓ပီးသတ္ႎုိင္ခဲ့သည္။ ထုိမူဳကမ္းကုိ
အ႒ကိမ္႒ကိမ္အဖန္ဖန္ ေလ့လာမႁမဵားဴပႂလုပ္႓ပီး ၁၉၄၈ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေနႚတၾင္ ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံ
ပဲရစ္႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံမႀေန၍ ထုိေဳကညာစာတမ္းကုိ
အတည္ဴပႂ
ဴပငႀာန္းႎုိင္ခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံေပၝင္း
၄၈
ႎုိင္ငံက
ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ဘဲလတ္ရပ္၊
ခဵက္ကုိစလုိေဗးကီးယား၊
ပုိလန္၊
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊
ေတာင္အာဖရိက၊
ယူကရိမ္း၊
ဆိုဗီယက္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ယူဂုိစလားဗီးယားႎုိင္ငံ စသည့္ ႎုိင္ငံ (၈) ႎုိင္ငံတုိႚက မဲမေပးဘဲ
ဳကားေနခဲ့ဳက႓ပီး ကန္ႚကၾက္ႎုိင္ငံ လုံးဝမရႀိဘဲ အတည္ဴပႂ ဴပငႀာန္းႎုိင္ခဲ့သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာအထၾေထၾႎႀင့္ အေဴခခံအခဵက္မဵားပၝဝင္သည္။ ထုိလႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းသည္
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္ ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဟု သေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထုိးရန္ လုိအပ္ေသာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵႂိး မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဳကညာစာတမ္းပၝအခဵက္မဵားကုိ တန္ဖုိးထားေစာင့္ေရႀာက္ရန္

ကမႝာ့ကုလသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းတၾင္ တာဝန္ရႀိသည္။ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက
၁၉၄၈ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပငႀာန္းလုိက္ေသာ
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းသည္
လက္မႀတ္ေရးထုိးစရာလုိအပ္
ေသာသေဘာတူစာခဵႂပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္ႎုိင္ငံမဆို
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခဵႂပ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးလုိက္႓ပီး ကုလသမဂၢအဖၾႚဲဝင္ ႎုိင္ငံဴဖစ္သၾားသည္ႎႀင့္
တ႓ပိႂင္နက္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းပၝ အခဵက္မဵားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္
တာဝန္ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းကုိ
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္မႀလၾဲ၍ မည္သည့္စာခဵႂပ္၊ မည္သည့္ဥပေဒကမႀ မလၿမ္းမုိးႎုိင္။ ဤေဳကညာစာတမ္းကုိ
ႎုိင္ငံအစုိးရမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
ေလးစားလုိက္နာမႁကုိ
တုိင္းတာေသာ
စံခဵိန္စံညၾန္းအဴဖစ္အသုံးဴပႂလာခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံတၾင္
သာမက
လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီတၾင္ပၝ
ကုိးကားဳကရသည္။
ႎုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္မဵားတၾင္လည္း
ကုိးကားေဖာ္ဴပဳကသည္။
ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵား၏ဖၾႚဲစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒမဵားတၾင္လည္း
ကုိးကားေဖာ္ဴပေလ့ရႀိသည္။
ထုိႚဴပင္
ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵား၏
ဥပေဒေရးဆၾဲမႁမဵားတၾင္လည္း
ဳသဇာသက္ေရာက္မႁရႀိသည္ကုိ ေတၾႚရ႓ပီး တခၝတရံ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵား၏ အစိတ္အပုိင္း ဴဖစ္လာသည္။
ႎုိင္ငံအသီးသီး၏ ႎုိင္ငံေတာ္တရား႟ုံးမဵားတၾင္လည္း ဥပေဒအရ ကုိးကားလာခဲ့ဳကသည္။
ထုိလူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ လူသားတုိႚ၏ ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရး၊ ႎုိင္ငံေရး အခၾင့္အေရး၊
စီးပၾားေရးအခၾင့္အေရး၊လူမႁေရးအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားသည္။ အပုိဒ္ေပၝင္း (၃၀)ပၝဝင္႓ပီး အပုိဒ္ (၁)ႎႀင့္ (၂ )တုိႚသည္လူႚအခၾင့္အေရး၏
အဓိပၯာယ္ အယူအဆတုိႚကုိ ဖၾင့္ဆုိရႀင္းဴပထားသည္။ အပုိဒ္ (၃)မႀ အပုိဒ္(၁၆) ႎႀင့္ အပုိဒ္(၁၈) မႀ(၂
၁)တုိႚတၾင္ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေဖာ္ဴပထား႓ပီး အပုိဒ္(၁၇)ႎႀင့္အပုိဒ္ (၂၂)မႀ (၂
၇)အထိသည္ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေဖာ္ဴပထားသည္။ အပုိဒ္(၂
၈)မႀ(၃၀)အထိသည္ ထုိအခၾင့္အေရးမဵား ေလးစားရန္၊ အဴခားသူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေလးစားရန္၊
မည္သူမႀ မခဵႂိးေဖာက္ရန္ တာဝန္မဵားကုိ ရႀင္းလင္းေဖာ္ဴပထားသည္။
ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရး(Civil Rights)ဆုိသည္မႀာ ႎုိင္ငံသားတုိႚ၏ အသက္ရႀင္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္တုိႚကုိ
အစုိးရက တရားလက္လၾတ္ ဝင္ေရာက္ေႎႀာင့္ယႀက္ဴခင္းမႀ ကာကၾယ္ေပးေသာ အခၾင့္အေရးမဵားဟူ၍
အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိႎုိင္သည္။ ဥပမာ- အသက္ရႀင္ခၾင့္၊ လုံ႓ခံႂခၾင့္၊ လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာသၾားလာခၾင့္၊
တရားေရးအရ စီရင္ပုိင္ခၾင့္တုိႚဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရး(Political Rights)ဆုိသည္မႀာ တုိင္းဴပည္ရႀိအစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေရးရာမဵားတၾင္
ႎုိင္ငံသားမဵားက
ပၝဝင္ပတ္သက္ခၾင့္ကုိ
ဆုိလုိသည္။
ဥပမာမဲေပးပုိင္ခၾင့္၊
ေ႟ၾးခဵယ္ပုိင္ခၾင့္၊
အစုိးရေပၞလစီမဵား
ခဵမႀတ္ေဆာင္႟ၾက္မႁကုိ
သိရႀိပၝဝင္လုပ္ေဆာင္ခင
ၾ ့္၊
လၾတ္လပ္စၾာေဴပာဆုိခၾင့္၊
သတင္းငႀာနမဵား လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ စုေဝးခၾင့္တုိႚဴဖစ္သည္။
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာအခၾင့္အေရး (Economic, Social and Cultural Rights)
ဆုိသည္မႀာ လူသားတုိႚ ဘဝလူေနမႁအဆင့္အတန္းမဵား တုိးတက္ဴမင့္မားလာေအာင္ အဆင့္ဆင့္
ေတာင္းဆုိေသာ
အခၾင့္အေရးမဵားဴဖစ္သည္။
ဥပမာ-ပညာသင္ဳကားခၾင့္၊
အလုပ္လုပ္ခၾင့္၊
ကဵန္းမာေရးႎႀင့္ကုိက္ညီေသာ
အလုပ္ခၾင္ရရႀိခၾင့္၊
တန္းတူလစာႎႀင့္
တန္းတူအလုပ္လုပ္ခၾင့္
မိမိဘာသာစကား ထိမ္းသိမ္းအသုံးဴပႂခၾင့္ တုိႚကုိဆုိလုိသည္။

လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္း၏ အတုိခဵႂပ္ရႀင္းလင္းခဵက္မဵားမႀာအပုိဒ္(၁)- လူတုိင္းသည္ ေမၾးဖၾားလာကတည္းက တန္းတူညီမႁရႀိသည္။
အပုိဒ္(၂)- မည္သူႚကုိမႀ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္ဴခင္းမရႀိေစရ။
အပုိဒ္(၃)- လူတုိင္းအသက္ရႀင္ခၾင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ လုံ႓ခံႂခၾင့္ရႀိသည္။
အပုိဒ္(၄)- မည္သူႚကုိမႀ က႗န္အဴဖစ္ေစခုိင္း၊ ေရာင္းဝယ္ဴခင္းမဴပႂရ။
အပုိဒ္(၅)- မည္သူႚကုိမႀ မတရားႎႀိပ္စက္ဴခင္း၊ လူမဆန္စၾာ၊ ရက္စက္စၾာ ဆက္ဆံဴခင္းအဴပစ္ ေပးဴခင္းမဴပႂရ။
အပုိဒ္(၆)- တရားဥပေဒေရႀႚတၾင္ လူတုိင္းအား လူသားအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂခံပုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၇)- တရားဥပေဒေရႀႚတၾင္ တန္းတူညီခၾင့္၊
အပုိဒ္(၈)- မိမိအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ခံရပၝက ဥပေဒအရယူခၾင့္၊
အပုိဒ္(၉)- မတရားဖမ္းဆီးဴခင္း၊ တုိင္းဴပည္မႀ ႎႀင္ထုတ္ဴခင္းအားကာကၾယ္မႁရရႀိခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၀)- လူအမဵားဳကားနာ႓ပီး တရားမ႖တေသာ တရားစီရင္မႁရရႀိခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၁)- ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားမရႀိမခဵင္း ထုိသူသည္အဴပစ္မရႀိဟူ၍ သတ္မႀတ္ခံပုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၂)- ပုဂၢလိက ကုိယ္ေရးကုိယ္တာမဵားအား ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းမႀ ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊
အပုိဒ္(၁၃)- လၾတ္လပ္စၾာ လႁပ္ရႀားသၾားလာခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၄)- မတရားအဴပစ္ေပးမည္ဆုိပၝက အဴခားႎုိင္ငံမဵားတၾင္ ခုိလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံပုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၅)- ႎုိင္ငံသားဴဖစ္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၆)- အ႟ၾယ္ေရာက္သူတုိင္း မိမိဆႎၬဴဖင့္ လက္ထပ္အိမ္ယာထူေထာင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၇)- ပစၤည္းဥစၤာပုိင္ဆုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၈)- လၾတ္လပ္စၾာ ေတၾးေခၞယုံဳကည္ ကုိးကၾယ္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၁၉)- လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္တင္ဴပေဴပာဆုိခၾင့္၊ သတင္းမဵားရယူခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၀)- ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဖၾဲႚစည္းထားေသာ အဖၾဲႚမဵားအား လၾတ္လပ္စၾာ ဝင္ေရာက္ခၾင့္၊ စုေဝးခၾင့္၊

အပုိဒ္(၂၁)- အစုိးရတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၂)- လူမႁဖူလႁံေရး ခံစားခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၃)- အလုပ္လုပ္ခၾင့္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားဝင္ေရာက္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၄)_ အပန္းေဴဖအနားယူခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၅)- လုံေလာက္ေသာ လူမႁအဆင့္အတန္းခံစားခၾင့္ႎႀင့္ ေဆးကုသပုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၆)- ပညာသင္ဳကားပုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၇)- ယဥ္ေကဵးမႁဘဝတၾင္ ပၝဝင္ပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္ မိမိတီထၾင္မႁအကဵႂိးကုိ မိမိခံစားပုိင္ခၾင့္၊
အပုိဒ္(၂၈)- ထုိအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေလးစားရန္တာဝန္၊
အပုိဒ္(၂၉)- အဴခားသူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေလးစားရန္တာဝန္၊
အပုိဒ္(၃၀)- မည္သူမႀ ဤအခၾင့္အေရးမဵားကုိ မခဵႂိးေဖာက္ရန္တာဝန္၊
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းသည္
ကဵင့္ဝတ္သိကၡာဆုိင္ရာ
လုပ္ထုံးဥပေဒသတခုသာဴဖစ္႓ပီး
ဥပေဒသက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတၾင္
ေမာင္းႎႀင္ဴဖည့္ဆည္းေပးမည့္
ဥပေဒယႎၨယားတစုံတရာမႀ မပၝရႀိခဲ့။ သုိႚေသာ္ တကမႝာလုံးက ထုိလူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကုိ
လက္ခံသေဘာတူေန႓ပီးဴဖစ္သည္။
ထုိႚေဳကာင့္ယင္း
ေဳကညာစာတမ္းႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ရပ္တုိႚကုိ လူႚအခၾင့္အေရးဖၾၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁတုိႚအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာ
အသိအမႀတ္ဴပႂထားေသာ
စံမဵားဟု
အခဵႂိႚက
သတ္မႀတ္ဳကသည္။
ယင္းေဳကညာစာတမ္းကုိ
ေမာင္းႎႀင္အားဴဖည့္ေပးမည့္
ယႎၨယားတစုံတရာမရႀိေသာ္လည္း
ယခုအခၝတၾင္
ႎုိင္ငံတကာဓေလ့ထုံးစံဥပေဒမဵား၏ အစိတ္အပုိင္းတခုအဴဖစ္ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီဟု ဆုိႎုိင္သည္။
ထုိေဳကညာစာတမ္းကုိအေဴခခံ၍ေနာက္ထပ္လူႚအခၾင့္အေရးသေဘာတူစာခဵႂပ္မဵား
အမဵားအဴပားေပၞထၾန္းလာခဲ့သည္။
အခဵႂိႚမႀာအသက္ဝင္ေနခဲ့႓ပီးဴဖစ္႓ပီး
အခဵႂိႚမႀာ
ႎုိင္ငံမဵား
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထုိးဆဲသာ ရႀိေသးသည္။ အခဵႂိႚမႀာမူ မူဳကမ္းေရးဆၾဲလဵက္ပင္ ရႀိေသးသည္။
ႎုိင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးဥပေဒမဵားကုိ
ဴပငႀာန္းယုံသက္သက္သာမဟုတ္လဲ
ခဵႂိးေဖာက္သူမဵားကုိ
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္အတၾက္လည္း
ဝုိင္းဝန္းတုိးတက္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကုိ
ေတၾႚရသည္။
ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဴပင္းထန္စၾာ ဝုိင္းဝန္းလႁံႚေဆာ္မႁမဵား၏ ေနာက္ဆုံးရလာဒ္အဴဖစ္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္တၾင္
ႎုိင္ငံအစုိးရမဵားသည္ အီတလီႎုိင္ငံေရာမ႓မိႂႚတၾင္ ေတၾဆုံခဲ့႓ပီး ၁၉၉၈ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္ (၁၇) ရက္ေနႚတၾင္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ရာဇဝတ္မႁတရား႟ုံး(International
Criminal
Court-ICJ)
ကုိ
ယာယီအခဵိန္ပုိင္းမဟုတ္ဘဲ အ႓မဲတေစဖၾင့္လႀစ္ရန္ ဆုံးဴဖတ္သည့္ ဥပေဒ (Rome Statute) ကုိ
ဴပငႀာန္းခဲ့ဳကသည္။ ဤအဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႁတရား႟ုံးသည္ ကုလသမဂၢတၾင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ

အဴပည္ဴပည္္ဆုိင္ရာ တရား႟ုံးကဲ့သုိႚ ႎုိင္ငံအစုိးရအေပၞ အဴပစ္ေပးအေရးယူရန္သာ မဟုတ္ဘဲ
ထုိအခၾင့္အေရးကုိ
အဴပင္းအထန္ကဵႃးလၾန္ေဖာက္ဖဵက္ေသာ
လူပုဂၢႂိလ္တစ္ဦးခဵင္းကုိ
လည္း
တုိင္ဳကားအေရးယူႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။ လူႚအခၾင့္အေရး အဴပင္းအထန္ကဵႃးလၾန္ေသာ အမႁမဵား ဆုိသည္မႀာ
အစုလုိက္အ႓ပံႂသတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ လူသားမဵႂိးႎၾယ္တခုလုံးကုိ အႎၨရာယ္ဴပႂေသာ ဴပစ္မႁႎႀင့္ စစ္ပၾဲဆုိင္ရာ
ရာဇဝတ္မႁတုိႚကုိ ဆုိလုိသည္။ သုိႚေသာ္(Rome Statute) စာခဵႂပ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး ေနာက္ပုိင္းတၾင္
ကဵႃးလၾန္ခဲ့ေသာဴပစ္မႁမဵားကုိသာ အေရးယူႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္တၾင္ သတ္မႀတ္ထားေသာ
ႎုိင္ငံေပၝင္း (၆၀) သေဘာတူလက္မႀတ္ ေရးထုိးခဲ့သဴဖင့္ ထုိအဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႁတရား႟ုံးကုိ
ဖၾင့္လႀစ္ႎုိင္မည္
ဴဖစ္႓ပီး
မဳကာမီ
လုပ္ငန္းမဵား
အေကာင္အထည္ေဖၞလာေတာ့မည္ဴဖစ္သည္။
ထုိတရား႟ုံးကုိ အ႓မဲတေစဖၾင့္လႀစ္မည္ဴဖစ္႓ပီး လူသားမဵႂိးႎၾယ္စုတခုလုံးကုိ အႎၨရာယ္ဴပႂေသာ လုပ္ရပ္မဵား၊
လူသားမဵႂိးႎၾယ္တခုလုံးအေပၞကဵႃးလၾန္ေသာ
ဴပစ္ရပ္မဵား၊
ကမႝာ့စစ္ရာဇဝတ္မႁ
ကဵႃးလၾန္သူမဵားကုိ
ထုိတရား႟ုံးမႀေန၍ ႟ုံးတင္စစ္ေဆး အဴပစ္ေပးႎုိင္ေတာ့မည္ဴဖစ္သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္
ပၝဝင္ေသာ
လူႚအခၾင့္အေရး
စံခဵိန္စံညၾန္းမဵားကုိ
ပုိမုိ၍
တိတိကဵကဵ
အေသးစိတ္ဴပငႀာန္းႎုိင္ရန္ႎႀင့္
ႎုိင္ငံမဵားအေပၞ
႒ကီးဳကပ္မႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္အတၾက္ လူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုကုိ ၁၉၆၆ခုႎႀစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေနႚတၾင္ ဴပငႀာန္းခဲ့သည္။ ထုိစာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္၊(International Covenant on
Economic,
Social
and
Cultural
Rights)
ႎႀင့္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ (International Covenant
on Civil and Political Rights and Potocol) တုိႚဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးက
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းႎႀင့္ ထုိလူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုကုိ စုေပၝင္း၍
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးဥပေဒ (Internaitonal Bill of Human Rights) ဟု ေခၞသည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းမႀ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ရပ္
ေပၞထၾန္းလာရဴခင္းက ပင္လ႖င္ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မတူကၾဲဴပားေသာ ဒႍနဆုိင္ရာ
ေရစီးေဳကာင္းႎႀစ္ခုရႀိေနသည္ကုိ
ဴပေပသည္။
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားသည္
လူတဦးတေယာက္ခဵင္း သေဘာကုိေဆာင္သည္။ တဦးခဵင္းဘဝေပၞတၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခဵႂပ္မႁ
နည္းႎုိင္သမ႖နည္းေစေရးဟူသည့္
အေနာက္ႎုိင္ငံ
လစ္ဘရယ္ဝၝဒ
စရုိက္လကၡာဏာမဵားႎႀင့္
ထပ္တက
ူ ဵသည္ဟု
ဆုိကာ
ဖၾံႚ႓ဖိႂးဆဲႎုိင္ငံအခဵႂိႚႎႀင့္
ယခင္ဆုိရႀယ္လစ္အုပ္စုႎုိင္ငံမဵားက
အထူးသေဘာမကဵလႀ။
ဴပည္သူလူထုအတၾက္
ပညာေရး၊အုိးအိမ္၊လူမႁဖူလုံေရးႎႀင့္
ကဵန္းမာေရးအကူအညီတုိႚကုိ
ေထာက္ပံႚေပးရဴခင္းသည္
စီးပၾားေရး၊လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္ႎႀင့္ ကုိက္ညီသည္ဟု ဆုိကာ ထုိႎုိင္ငံမဵားက စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုကုိပုိမိုေထာက္ခံခဲ့ဳကသည္။
စာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုကုိ
အတည္ဴပႂဴပငႀာန္းခဲ့သည့္
၁၉၆၆
ခုႎႀစ္မႀစ၍
ထုိစာခဵႂပ္မဵားကုိ
လက္မႀတ္ေရးထုိးရန္
ႎုိင္ငံမဵားကုိ ဖိတ္ေခၞခဲ့သည္။ သုိႚေသာ္ (၁၀)ႎႀစ္ေကဵာ္ ဳကာဴမင့္ခဲ့႓ပီးမႀ
ကုလသမဂၢအဖဲႚၾ ဝင္ႎုိင္
(၃၅)လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့႓ပီး
စာခဵႂပ္ပၝဥပေဒမဵားလည္း
သက္ေရာက္မႁအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ထုိသုိႚ ေႎႀးေကၾးသည့္ ဴဖစ္စဥ္သည္ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
အယူအဆႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္ လက္ခံရန္ခက္ခဲေနဴခင္းကုိ ညၾန္ဴပလဵက္ရႀိသည္။
မိမိတုိႚဴပည္တၾင္းေရးရာ ကိစၤမဵားသာ ဴဖစ္သည္ဟု သတ္မႀတ္ခဲ့သည့္ လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားကုိ

ႎုိင္ငံတကာမႀ
႒ကီးဳကပ္ႎုိင္ရန္
တံခၝးဖၾင့္ေပးလုိက္ရဴခင္းသည္
အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားအတၾက္
အဓိက
အခက္အခဲပင္ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
အယူအဆကို
အ႒ကီးအမဵယ္ေထာက္ခံ
ေနပၝသည္ဆုိေသာႎုိင္ငံမဵားပင္ လက္ေတၾႚအားဴဖင့္ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္တခဵႂိႚ သုိႚမဟုတ္
အမဵားအဴပားကုိလက္မႀတ္ေရးထုိးရန္
ဴငင္းဆုိလဵက္ပင္
ရႀိေနေသးသည္။
ဥပမာအေမရိကန္ႎုိင္ငံကဲ့သုိႚေသာ ႎုိင္ငံမဵႂိးသည္ပင္ ကုလသမဂၢ၏အဓိက လူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္မဵားကုိ
လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္းမရႀိေသးေခဵ။
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ
အဓိကသေဘာတူစာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခု
ေပၞေပၝက္လာရဴခင္းသည္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
မတူကၾဲဴပားေသာ
ဒႍနဆုိင္ရာ
ေရစီးေဳကာင္းႎႀစ္ခုရႀိေနသည္ကုိ ဴပေနသည္။ ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္ ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္တၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး စံခဵိန္စံညၾန္းမဵားကုိ စာခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက ေလးစား႓ပီး ထုိအခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ကာကၾယ္မႁေပးရမည္ဟု ေရးသားထားသည္။ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ မိမိတုိႚႎုိင္ငံတၾင္တည္ရႀိေနသော ေနရင္းဴမစ္စံမဵားကုိ အတတ္ႎုိင္ဆုံး အသုံးခဵ၍
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵား တုိးတက္ေကာင္းမၾန္လာေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိႚေဳကာင့္
ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္
ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္သည္
ခဵက္ခဵင္းလက္ငင္း
အေရးယူအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႟ၾက္ရသည့္
သေဘာမဵႂိးရႀိသည္။
ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္
ႎႂိင္ငံသားအခၾင့္အေရးမဵားက ႎုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနဴဖင့္ မိမိႎုိင္ငံသားတဦးခဵင္းစီ၏ လၾတ္လပ္မႁကုိ
ထိပၝးအေႎႀာင့္အယႀက္ဴပႂဴခင္း
မဴပႂရန္
တားဴမစ္ထားသည္။
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္သည္ မိမိႎုိင္ငံရႀိ ဓနရင္းဴမစ္မဵားကုိ အတတ္ႎုိင္ဆုံးနည္း
လမ္းဴဖင့္အသုံးဴပႂ၍ တေဴဖးေဴဖးခဵင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ သေဘာရႀိသည္။
ထုိႚေဳကာင့္ ထုိအခၾင့္အေရးမဵားသည္ မိမိႎုိင္ငံအတၾင္းရႀိ ဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵား
တုိးတက္ခံစားရရႀိႎုိင္ေအာင္
စီမံကိန္းမဵား၊
အစီအစဥ္မဵား ခဵမႀတ္ေဆာင္႟ၾက္ရမည့္ အစုိးရ၏ တာဝန္ဝတၨရားကုိ ေဖာ္ဴပထားဴခင္းဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္း အဆင့္ဆင့္
စာခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္အလက္မဵားကုိ
အမႀန္တကယ္
အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထုိးဖုိႚရန္အတၾက္
ပဏာမအဆင့္
လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္း
(Signature)
ကုိ
လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အမဵားအားဴဖင့္ ႎုိင္ငံ၏အ႒ကီးအကဲက လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္းဴဖစ္႓ပီး ထုိစာခဵႂပ္ကုိ
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထုိးရန္
ဆႎၬရႀိေဳကာင္း၊
ေနာင္တခဵိန္တၾင္
ႎုိင္ငံရႀိ
အမဵႂိးသားဥပေဒ
ထုံးတမ္းစဥ္လာမဵားအရ
အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထုိးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
အသိေပးသည့္
သေဘာေဆာင္သည္။ အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားတၾင္ ထုိစာခဵႂပ္မဵားအား အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္းကုိ ႎုိင္ငံ၏
အ႒ကီးအကဲက မလုပ္ေဆာင္ရဘဲ ပၝလီမန္ကသာ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အေဴခခံဥပေဒမဵား ရႀိတတ္သည္။
ေနာက္တဆင့္ဴဖစ္ေသာ
အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္း
(Ratification)
သည္
စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵား
အားလုံးကုိ
ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
သေဘာတူလက္ခံသည့္
သေဘာေဆာင္သည္။ ထုိသုိႚ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီးမႀသာ ထုိႎုိင္ငံ၏ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံအဴဖစ္
လက္ခံေခၞေဝၞႎုိင္သည္။
အခဵႂိႚ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားသည္ ဴပငႀာန္း႓ပီး႓ပီးခဵင္း အသက္ဝင္လာဴခင္း (Entry into force) မရႀိေပ။
ဥပမာ - အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္

အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္တုိႚကုိ
၁၉၆၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပငႀာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၇၆ ခုႎႀစ္ေရာက္မႀ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။
အထက္တၾင္
ေဖာ္ဴပထားသကဲ့သုိႚ
အသက္ဝင္လာ႓ပီးဴဖစ္ေသာ
စာခဵႂပ္ကုိ
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက
လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး စာခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံ ဴဖစ္လာဴခင္းအား (Accession) ဴဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဥပမာ ယခုအသက္ဝင္ေနေသာ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ကုိ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက
ယေနႚ လက္မႀတ္ေရးထုိး လုိက္ပၝက ထုိႎုိင္ငံသည္ စာခဵႂပ္ကုိ Accession ဴပႂလုပ္သည္ဟု ဆုိသည္။
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးေသာ အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားသည္ စာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵား
အားလုံးကို မ႕ခင္းမခဵန္ လုံးဝလုိက္နာပၝမည္ဟု သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္း မဟုတ္ဘဲ စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵႂိႚအခဵက္အလက္မဵားကုိ
႕ခင္းခဵက္ထား႓ပီး
လက္မႀတ္မထုိးဘဲ
ေနေလ့ရႀိသည္။
၄င္းကုိ
႕ခင္းခဵက္ထားဴခင္း
(Reservation)
ဟု
ေခၞသည္။
စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားကုိ
ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဟု သေဘာတူညီေသာ္လည္း စာခဵႂပ္ပၝ အခဵႂိႚအခဵက္မဵားကုိ လုိက္နာရန္
အခက္အခဲရႀိပၝသည္ဟုဆုိကာ ႕ခင္းခဵက္ထားဴခင္းမဵႂိးကုိ အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ဖိႎႀိပ္ခၾဲဴခားမႁ
ပေပဵာက္ေရး သေဘာတူညီခဵက္တၾင္ အမဵားဆုံးေတၾႚရသည္။
အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားကမူ စာခဵႂပ္၏ ေနာက္ဆက္တဲစ
ၾ ာခဵႂပ္မဵား (Protocol) ကုိ လက္ခံလုိက္နာရန္ သေဘာတူ
လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္း
မရႀိဳက။
စာခဵႂပ္၏ေနာက္ဆက္တၾဲ
စာခဵႂပ္ဆုိသည္မႀာ
ပင္မစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵား၏
ေနာက္ဆက္တၾဲ
အေဳကာင္းအရာမဵားပင္
ဴဖစ္သည္။
ပင္မစာခဵႂပ္ကုိ
လက္မႀတ္ေရးထုိးေသာ္လည္း
ေနာက္ဆက္တၾဲ
စာခဵႂပ္ကုိ
မဴဖစ္မေန
လက္မႀတ္ေရးထုိးစရာ
မလုိအပ္သဴဖင့္ ေနာက္ဆက္တၾဲကုိ လက္မႀတ္မေရးထုိးေသာ ႎုိင္ငံမဵားလည္း ရႀိသည္။ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ႎုိုင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တၾင္
ပင္မစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားအား
ခဵႂိးေဖာက္ေသာ
ႎုိင္ငံအေဳကာင္းကုိ
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းအေနႎႀင့္
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီထံ
တုိင္ဳကားႎုိင္သည္ဟု
ေရးသားထားသည္။
ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားက
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တၾင္ ပၝဝင္ေသာ ထုိအခဵက္ကုိ လုိက္နာကဵင့္သုံးရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေဳကာင့္
ပင္မစာခဵႂပ္ကုိသာ လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ကုိ လက္မႀတ္ထုိးေလ့မရႀိဳက။ ဥပမာ အိႎၬိယႎုိင္ငံသည္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ပင္မစာခဵႂပ္ကုိ
လက္မႀတ္ေရးထုိးေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္းမရႀိေပ။
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအား
မိမိတုိႚသေဘာအေလ႖ာက္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္မဵားတၾင္
လက္မႀတ္ေရးထုိးေစ႓ပီး ထုိစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားကုိ ေလးစားလုိက္နာေစဴခင္းမႀာ ထုိစာခဵႂပ္မဵား၏
အႎႀစ္သာရဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္
အေတာ္မဵားမဵားတၾင္
စာခဵႂပ္လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံ (Signatory States) မဵားအေနဴဖင့္ စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားအေပၞတၾင္ အမႀန္တကယ္ ေလးစားလုိက္နာမႁ ရႀိ မရႀိကုိ ေစာင့္ဳကပ္ရန္အတၾက္
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵား ရႀိသည္။ ဥပမာ - ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားကုိ ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဟု လက္မႀတ္ေရးထုိး သေဘာတူထားေသာ ႎုိင္ငံမဵား၏
လုပ္ေဆာင္မႁကုိ
ေစာင့္ဳကည့္ေဆာင္႟ၾက္ရန္
ကေလးသူငယ္မဵားအား
အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ေကာ္မတီက တာဝန္ယူရသည္။ ထုိႚအတူ အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁ
ပေပဵာက္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္မဵားကုိ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက လုိက္နာမႁ ရႀိ မရႀိအေပၞ
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္
ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁ
ပေပဵာက္ေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ေကာ္မတီက

႒ကီးဳကပ္ေဆာင္႟ၾက္ရသည္။
ဟုေခၞသည္။

ထုိစာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵားကုိ

အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္

(Treaty-bodies)

လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကုိ ေလးစားလုိက္နာပၝမည္ဟု လက္မႀတ္ေရးထုိးလုိက္သည္ႎႀင့္
တ႓ပိႂင္နက္ စာခဵႂပ္အဖၾႚဲဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ ထုိစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားအာ မိမိတုိႚအေနဴဖင့္
မည္ကဲ့သုိႚ
ေလးစားတန္ဖုိးထား
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီထံသုိႚ
မပဵက္မကၾက္
အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ရႀိလာသည္။ စာခဵႂပ္အေပၞ မူတည္၍ အစီရင္ခံရမည့္ ႎႀစ္ကာလအပုိင္းအဴခား
ကၾဲဴပားမႁရႀိသည္။ အမဵားအားဴဖင့္ စာခဵႂပ္လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး တႎႀစ္ သုိႚမဟုတ္ ႎႀစ္ႎႀစ္အတၾင္း
ပထမစာခဵႂပ္ကုိ တင္သၾင္းရ႓ပီး ေနာက္ဆက္တၾဲပုံစံ အစီရင္ခံစာမဵားကုိ သုံးႎႀစ္ သုိႚမဟုတ္ ေလးႎႀစ္တ႒ကိမ္
ပုံမႀန္တင္သၾင္းရသည္။

အခန္း(၅) အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး
အေမရိကန္ေတာ္လႀန္ေရးႎႀင့္ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရးတုိႚသည္ လူႚအခၾင့္အေရး
သမုိင္းေဳကာင္းတၾင္ အေရးပၝေသာ အခန္းကၸကပၝဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ထုိေတာ္လႀန္ေရးမဵား ႓ပီးဆုံးခဲ့႓ပီး၊ အခဵိန္ေတာ္ေတာ္ဳကာဳကာအထိ အမဵႂိးသမီးမဵား၏
အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵားမႀာ ဴငင္းပယ္ခံေနရဆဲဴဖစ္ေဳကာင္းကုိ သမုိင္းတၾင္ ေတၾႚရသည္။
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးသမုိင္း အကဵဥ္းခဵႂပ္
အေမရိကန္လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းတၾင္ လူသားတုိင္းသည္ ညီတူညီမ႖ ေမၾးဖၾားလာသည္ဟု
ေရးသားထားေသာ္လည္း
လူသားဟူေသာ
စကားလုံးကုိ
(Men)အမဵႂိးသားဟုသာ
ေရးသားထားခဲ့သည္ကုိေတၾႚရသည္။ ထုိႚဴပင္ မဲေပးႎုိင္သူမဵားမႀာလည္း လူဴဖႃအမဵႂိးသားမဵားသာ ဴဖစ္သည္။
ထုိႚအတူ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္းတၾင္ အမဵႂိးသမီးေပၝင္းစုံတုိႚသည္ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္ လက္တၾဲ၍
ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ တၾန္းလႀန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္လႀန္ေရး႓ပီးဆုံး၍ အခဵိန္ေတာ္ေတာ္ဳကာသည္အထိ
အမဵႂိးသမီးမဵား၏
အခၾင့္အေရးမႀာ
ထူးဴခားေဴပာင္းလဲလာဴခင္း
မရႀိေပ။
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁသည္
လူႚအခၾင့္အေရး
မဵႂိးေစံခဵေပးခဲ့ေသာထုိေတာ္လႀန္ေရး
ႎႀစ္ရပ္
႓ပီး႓ပီးခဵင္း
စတင္ႎုိင္ခဲ့ဴခင္းမရႀိဘဲအခဵိန္ကာလ အနည္းငယ္ဳကာမႀသာ စတင္လာခဲ့သည္ကုိ ေတၾႚရသည္။
ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္းက တက္႔ကစၾာ ပၝဝင္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသမီးတဦးဴဖစ္သည့္ အုိလမ္ပီဒီေဂၝ့
(Olympe de Gouges) သည္ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္းက ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာ လူသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံသားတုိႚ၏ အခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း (Declaration of the Rights of Man and Citizens) ကုိ
အတုယူ၍ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးႎုိင္ငံသားမဵား အခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္း(Rights of Women
and the Female Citizen) ကုိ ေဳကညာခဲ့သည္။ သုိႚေသာ္ အမဵႂိးသားမဵားက အေလးမမူဘဲ
လစ္လဵႃ႟ႁခဲ့ဳကသည္။ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရး အ႓ပီးတၾင္ ဖဲၾႚစည္းခဲ့ေသာ ဥပေဒဴပႂ လၿတ္ေတာ္က
ဴပငႀာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒတၾင္လည္း အမဵႂိးသမီးမဵား၏ မဲေပးပုိင္ခၾင့္ကုိ လစ္လဵႃ႟ႁခဲ့သည္။
၁၇၉၂ ခုႎႀစ္တၾင္မႀသာ အဂႆလန္ႎုိင္ငံတၾင္ အမဵႂိးသမီးေရး လႁပ္ရႀားမႁ အယူအဆမဵား စတင္လာခဲ့သည္။
အဂႆလန္ႎုိင္ငံမႀ ေမရီဝုိးစတုန္းခရပ္တ္ ဆုိသူသည္ အမဵႂိးသမီး အခၾင့္အေရးအား ကာကၾယ္ေဴပာဆုိမႁဟု
အမည္ေပးထားေသာ စာတမ္းကုိ ၁၇၉၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။ ထုိစာတမ္းတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား
တန္းတူညီတူ ရရႀိေရးအတၾက္ အဓိက အဟန္ႚအတားဴဖစ္ေစေသာ အခဵက္မဵားမႀာ အိမ္တၾင္း
အာဏာရႀင္မဵား ရႀိေနဴခင္း၊ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးမဵား၊ ပညာေရး အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ တန္းတူ
အလုပ္လုပ္ကုိင္ဴခင္းတုိႚကုိ ဴငင္းပယ္ထားဴခင္းတုိႚ ဴဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္
ခင္ပၾန္းေယာကဵာ္းအေပၞ
ဇနီးအမဵႂိးသမီးက
ေငၾေဳကးအရ
မႀီခုိေနရဴခင္းသည္
တရားဝင္
အသိအမႀတ္ဴပႂထားေသာ ဴပည့္တန္ဆာ သေဘာ သက္ေရာက္သည္ဟု ထုိစာတမ္းတၾင္ ဆုိခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႎႀင့္ အဂႆလန္ႎုိင္ငံတုိႚရႀိ အမဵႂိးသမီးမဵားမဲေပးခၾင့္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပၾဲဝင္မႁ မဵားသည္ ၁၉ ရာစု
အလယ္ေလာက္တၾင္မႀ ေအာင္ဴမင္မႁ ရလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႎုိင္ငံတၾင္ ၁၈၈၈ခုႎႀစ္၌ ေနရႀင္နယ္
အမဵႂိးသမီးမဵားမဲေပးခၾင့္အဖဲၾႚကုိ
ဖဲၾႚစည္းႎုိုင္ခဲ့သည္။
အဂႆလန္ႎုိင္ငံတၾင္
၁၈၆၀
ခုႎႀစ္မႀ၁၈၉၀

ခုႎႀစ္အတၾင္းတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ လုိက္ေလဵာမႁမဵား ေပၞထၾန္းလာခဲ့သည္။ အဂႆလန္ ပၝလီမန္သည္
အိမ္ေထာင္ရႀင္အမဵႂိးသမီးမဵား၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၤည္းဥစၤာ ထိမ္းသိမ္းခၾင့္ႎႀင့္ စီးပၾားရႀာခၾင့္ တုိႚကုိ ဥပေဒဴဖင့္
အသိအမႀတ္ဴပႂလာခဲ့သည္။ တကၺသုိလ္မဵားသုိႚ အမဵႂိးသမီးေကဵာင္းသူမဵား တက္ေရာက္ခၾင့္ရလာသည္။
ဴပည့္တန္ဆာဟု
သံသယရႀိခံရသူ
အမဵႂိးသမီးမဵားကုိရဲတပ္ဖဲၾႚဝင္မဵားက
ေဆးစစ္ခၾင့္ဥပေဒကုိ
ဖဵက္သိမ္းခဲ့သည္။ သုိႚေသာ္ အမဵႂိးသမီးမဵာ မဲေပးခၾင့္မရရႀိေသးေခဵ။ ၁၈၉၇ခုႎႀစ္၌ အဂႆလန္ႎုိင္ငံတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵား မဲေပးခၾင့္သမဂၢကုိ အမဵႂိးသမီးအဖဲၾႚမဵား စုေပၝင္း၍ ဖဲႚစ
ၾ ည္းႎုိင္ခဲ့သည္။ ပထမပုိင္း၌
ထုိသမဂၢတၾင္ ပၝဝင္သူမဵားမႀာ အတက္တန္းလၿာ ေဳကးရတတ္ အမဵႂိးသမီးမဵာသာဴဖစ္ေသာ္လည္း
ေနာက္ပုိင္းတၾင္ အလုပ္လုပ္သူ အမဵႂိးသမီးေပၝင္း ေထာင္ႎႀင့္ခဵီ၍ ပၝဝင္လာသည္။ ေနာက္ပုိင္းတၾင္
အမဵႂိးသမီးလႁပ္ရႀားမႁမဵားသည္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား ဆက္စပ္လာခဲ့သည္။ အမဵႂိးသမီးမဵားစၾာတုိႚသည္
အစုိးရ၏ အဖမ္းအဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၁၃ခုႎႀစ္တၾင္ အီမီလီဝုိက္ဒင္းေဒဗီဆင္သည္ အဂႆလန္ဘုရင္စီးေသာ
ဴမင္းေရႀႚတၾင္
လဲအိပ္၍
အသက္အေသခံ႓ပီးအမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးအတၾက္
အသက္ေပးခဲ့သည္။
ပထမကမႝာစစ္အတၾင္း
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁ
အင္အားနည္းသၾားေသာ္လည္းေပဵာက္ကၾယ္သၾားဴခင္းမရႀိေပ။
ေနာက္ဆုံး
၁၉၁၈ခုႎႀစ္
ေရာက္မႀ
အဂႆလန္ႎုိင္ငံတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားမဲေပးခၾင့္ကုိ ခၾင့္ဴပႂခဲ့သည္။ ပထမပုိင္းတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား မဲေပးခၾင့္
အသက္အပုိုင္းအဴခားကုိ အသက္ (၃၀) ႎႀစ္သတ္မႀတ္ထားခဲ့ ႓ပီး(၁၀)ႎႀစ္ဳကာခဲ့႓ပီး ေနာက္ပုိင္းမႀ
အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ
အသက္သတ္မႀတ္ေပး
ခဲ့သည္္။
ပထမကမႝာစစ္အ႓ပီးတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵားမဲေပးခၾင့္ကုိအသိအမႀတ္ဴပႂေသာ ႎုိင္ငံမဵားမဵားဴပားလာခဲ့သည္။ အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁသည္မဲေပးခၾင့္ ရရႀိေရးမႀအဴခားႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ဥပေဒေရးနယ္ပယ္မဵားတၾင္ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္
တန္းတူရရႀိေရးဆီသုိႚေတာင္းဆုိလာခဲ့ဳကသည္။
ဒုတိယကမႝာစစ္ႎႀင့္ ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ဆန္ႚကဵင္ရာတၾင္ အမဵႂိးသမီးထုသည္ အင္တုိက္အားတုိက္
ပၝဝင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမႝာစစ္႓ပီးတၾင္တၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖုိႚ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမဵား
လုပ္ကုိင္ရင္း
အလုပ္႟ႁပ္ခဲ့ဳကသည္။
၁၉၆၀ခုႎႀစ္
ဝန္းကဵင္မဵားတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္
ဴပင္ပလုပ္ငန္းခၾင့္မဵား၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရဳကသည္။ ယခင္က အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ မအပ္စပ္ဟု
သတ္မႀတ္ထားေသာ
လုပ္ငန္းမဵား၌ပင္
အမဵႂိးသမီးမဵား
ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဳကရသည္။
အစုိးရမဵားကလည္း
တုိင္းဴပည္ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရးတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵား
အင္တုိက္အားတုိက္
ပၝဝင္လာေစရန္ ေနႚကေလးထိန္းေကဵာင္းမဵားဖၾင့္၍ ကူညီေပးသည္။ သုိႚေသာ္ အခဵိန္ဳကာလာေသာအခၝ
အမဵႂိးသမီးမဵား၏ အဆင့္အတန္းသည္ ယခင္ကမႝာစစ္ မတုိင္မီက အဆင့္သုိႚ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိသၾားမည့္
အဴဖစ္သုိႚ
ေရာက္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႎုိင္ငံတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အလုပ္ခၾဲဴခားမႁသည္
အဓိကဴပႍနာ
ဴဖစ္လာသည္။
သုိႚေသာ္
လူမဵႂိးေရးခၾဲဴခားမႁႎႀင့္
ဗီယက္နမ္စစ္
ဆန္ႚကဵင္ေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား ပၝဝင္လႁပ္ရႀားမႁ အားေကာင္းလာသည္ကုိ ေတၾႚသည္။
၁၉၇၀ခုႎႀစ္ ဝန္းကဵင္တၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ ေတာင္းဆုိသံသည္ ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္ စီးပၾားေရးတုိႚတၾင္
တန္းတူညီမ႖မႁရႀိေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံထက္ ပုိမုိလာခဲ့သည္။ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ အယူအဆမဵားတၾင္
အမဵႂိးသားမဵားက
အရာရာတၾင္
သူတုိႚစိတ္တုိင္းကဵ
တုိင္းတာ၍
အမဵႂိးသမီးမဵားဘဝကုိ
သတ္မႀတ္ေပးထားသည္ဟူေသာ
အယူအဆထၾန္းကားခဲ့သည္။
“အမဵႂိးသမီးလႁပ္ရႀားမႁသမုိင္းကုိ
အမဵႂိးသားမဵားက ေရးသားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႎုိင္ငံတၾင္ နီဂ႟ုိးလူမဲဴပႍနာမရႀိ၊ လူဴဖႃမဵားအတၾက္
ဴပႍနာရႀိသည္ဟု
ဆုိသကဲ့သုိႚ
အမဵႂိးသမီးမဵားတၾင္
ဴပႍနာလုံးဝမရႀ၊ိ
အမဵႂိးသမီးမဵား
လႁပ္ရႀားေတာင္းဆုိေနမႁေဳကာင့္သာ အမဵႂိးသားမဵားမႀာ ဴပႍနာကုိ ရင္ဆုိင္ေနဳကရသည္”ဟု ယူဆေသာ

အမဵႂိးသားမဵားစၾာရႀိေနသည္။
“အမဵႂိးသားမဵာသည္
အမဵႂိးသမီးတုိႚ၏
ကံဳကမၳာတုိႚကုိ
၄င္းတုိႚ၏
လက္ထဲတၾင္ ဆုတ္ကုိင္ထားရင္ အမဵႂိးသမီးမဵာ၏ ဆႎၬကုိ အေလးမထားဘဲ သူတုိႚစိတ္သေဘာအတုိင္း၊
သူတုိႚ၏
စုိးရိမ္စိတ္မဵားႎႀင့္
လုိအပ္ခဵက္မဵား၏
ေစ့ေဆာ္မႁအတုိင္း
မည္သုိႚ
ဴဖစ္သင့္သည္ကုိ
ဆုံးဴဖတ္ခဲ့ဳကသည္”ဟု ဴပင္သစ္အမဵႂိးသမီး ဆုိင္မၾန္ဒီေဘာဗာက “ဒုတိယလိင္”ဟူေသာ စာအုပ္တၾင္
ေရးသားခဲ့သည္။ အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁဟု သတ္မႀတ္ရာတၾင္ အိမ္ေထာင္စုအတၾင္း၊
လုပ္ငန္းခၾင္အတၾင္းႎႀင့္ လူႚအသုိင္းအဝုိင္းဘဝ အတၾင္းအမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁ အဴမတ္ထုတ္မႁမဵား
ပၝဝင္သည္ဟု ဆုိခဲ့ဳကသည္။ ထုိႚအတၾက္ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵား၏ စိတ္ထားမဵား ေဴပာင္းလဲရန္
လုိအပ္ေဳကာင္း ယူဆလာခဲ့ဳကသည္။ ထုိသုိႚ အယူအဆသည္ ဥေရာပႎႀင့္ ေဴမာက္အေမရိကတုိက္တုိႚတၾင္
သာမဟုတ္ ကမႝာအႎႀံႚအဴပားသုိႚပင္ ပဵႚံႎႀႚံလာခဲ့သည္။
အာရႀတုိက္၏ ကုိလုိနီဆန္ႚကဵင္ေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင့္ ၁၉ရာစုႎႀင့္ ၂၀ရာစုေခတ္မဵားအတၾင္း ဴဖစ္ပာၾ းခဲ့ေသာ
လူမႁေဴပာင္းလဲေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားသည္ အာရႀေဒသရႀိ
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားသည္ ကုိလုိနီဆန္ႚကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးတၾင္ ကဵင့္သုံးခဲ့ေသာ
နည္းလမ္း (၃)ခုေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရသည္ဟု အမဵႂိးသမီး သုေတသီ ကုမာရီဂဵာယာဝၝဒီနာ (Kumari
Jayawardena)
က
ဆုိပၝသည္။
ကုမာရီက
ပထမအခဵက္မႀာ
လူႚအသုုိင္းအဝုိင္းတခုလုံးကုိ
ေခတ္မီလာေအာင္ အတၾင္းသေဘာကုိ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဴခင္း၊ ဒုတိယအခဵက္မႀာ အတၾင္းသေဘာပုိင္း
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲရာတၾင္ အဟန္ႚအတားဴဖစ္ေစေသာ အခဵက္မဵားကုိ ဖဵက္ဆီးဴခင္းႎႀင့္ တတိယအခဵက္မႀာ
ဴပည္သူတုိႚကုိ ႎုိင္ငံခဵစ္စိတ္မဵား ထက္သန္ေစရန္ စည္း႟ုံး လႁံႚေဆာ္ေပးဴခင္းဴဖစ္သည္ ဟု ဆုိပၝသည္။
ပထမအခဵက္ဴဖစ္သည့္ လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းကုိ ေခတ္မီေအာင္ အတၾင္းသေဘာပုိင္း ဴပႂဴပင္ဴခင္းသည္
ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵား
ေမၾးထုတ္ေပးရန္အတၾက္
ပညာေရးႎႀင့္
အဴခားေသာ
လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကုိ
ခၾင့္ဴပႂဴခင္းဴဖင့္
အမဵႂိးသမီးမဵား
အဆင့္အတန္း
တုိးတက္လာေစရန္
မဵားစၾာအေထာက္အကူ
ဴပႂခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံခဵစ္
စိတ္ဓာတ္မဵားတုိးတက္ေစေရးအတၾက္
ူလုပ္ေဆာင္ရာတၾင္လည္း အမဵႂိးသမီးမဵား၏ အခန္းကၸကုိ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚ အသုံးခဵရသဴဖင့္
အမဵႂိးသမီးမဵား၏
ဘဝတုိးတက္လာခဲ့သည္ဟု
ဆုိပၝသည္။
ဤသုိႚဴဖင့္
အာရႀေဒသ
ႎုိင္ငံေရး
လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ အေရးပၝေသာ အခန္းကၸက ပၝဝင္ခဲ့သည္ဟု ကုမာရီက
ေကာက္ခဵက္ခဵေသးာ္လည္း
အမဵႂိးသားမဵား
ဦးေဆာင္ေသာ
ပတ္ဝန္းကဵင္အတၾင္းတၾင္သာ
ကဵင္လည္ခဲ့ရသည္ဟု
သူမက
ေထာက္ဴပသည္။
အာရႀရႀိ
အမဵႂိးသမီးလႁပ္ရႀားမႁမဵားသည္
၄င္းထက္ပုိမို႒ကီးမားေသာ ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားေအာက္တၾင္ တိမ္ဴမႂပ္ခဲ့ရသည္ဟု သူမကဆုိသည္။
ဥပမာ- အိႎၬိယႎုိင္ငံ၏ ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ အိႎၬိယအမဵႂိးသမီးတုိႚ တက္႔ကစၾာ ပၝဝင္ခဲ့သည္။
ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးတခုအေနႎႀင့္ သိသာထင္ရႀားေသာ ေဴပာင္းလဲမႁရပ္ကုိ ေဖၞေဆာင္ႎုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း
တက္႔ကစၾာ ပၝဝင္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသမီးမဵားမႀာ လူမႁဘဝေဘာင္ႎႀင့္အိမ္ေထာင္စု စည္းမဵဥ္းေဘာင္တုိႚမႀ
႟ုန္းမထၾက္သာဘဲ ရႀိခဲ့သည္။ အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးအတၾက္ တုိက္ပၾဲဝင္ေသာ အမဵႂိးသမီးတုိႚ၏
စိတ္ဓာတ္ႎႀင့္ ဆႎၬမဵားမႀာ ႎုိင္ငံလၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁအတၾင္းတၾင္ ေပၝက္ဖၾားလာႎုိင္ခၾင့္ မရႀိေတာ့ေခဵ။
အမဵႂိးသမီးမဵား
သီးသန္ႚဖဲၾႚစည္းထား႓ပီး
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးအတၾက္
တုိက္ပၾဲဝင္မည့္
အမဵႂိးသမီးအဖၾဲႚမဵားလည္း ထၾန္းကားလာခဲ့ဴခင္းမရႀိဘဲ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ ခၾန္အားႎႀင့္ စၾမ္းပကားမဵားသည္
ႎုိင္ငံလၾတ္ေဴမာက္ေရးတုိက္ပဲၾ
ေအာင္ဴမင္ေရး
ရည္မႀန္းခဵက္ေအာက္တၾင္
တိမ္ဴမႂပ္သၾားခဲ့ရသည္။
ထုိအခဵက္မဵားေဳကာင့္
လၾတ္လပ္ေရး
ရ႓ပီးသည့္ေနာက္တၾင္
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁမဵား
အရႀိန္အဟုန္
ေႎႀးသၾားခဲ့ရသည္။
ႎုိင္ငံလၾတ္ေဴမာက္ေရးတုိက္ပဲအ
ၾ တၾင္း အမဵႂိးသမီးမဵားကုိ အသုံးခဵေရႀႚတန္းတင္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသား ႎုိင္ငံေရး

သမားမဵားသည္ လၾတ္လပ္ေရးရသည္ႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားကုိ သူတုိႚ၏ ေနရာေဟာင္းမဵားဆီသုိႚ ဴပန္လည္
ပုိႚေဆာင္လုိက္သည္ဟု သုေတသီ ကုမာရီက ေကာက္ခဵက္ခဵဴပထားသည္။
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားမႁ
သမုိင္းတစ္ေလဵာက္ကုိ
သုံးသပ္ဳကည့္ပၝက
ကိစၤအရာရာကုိ
ဦးေဆာင္ဆုံးဴဖတ္သူမား ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္ အမဵႂိးသားမဵားကုိသာ အဓိက ေ႟ၾးခဵယ္ဳက႓ပီး ၄င္းတုိႚ
ဆုံးဴဖတ္ထားသည္တုိႚကုိလည္း ၄င္းတုိႚဖာသာ အေကာင္အထည္ဳကသည္။ ထုိကဲ့သုိႚ ႎုိင္ငံႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာ
အဖဲၾႚအစည္းမဵားတၾင္ အမဵႂိးသားမဵားကသာ ကာလဳကာရႀည္စၾာ အာဏာဆုတ္ကုိင္ထားေသာေဳကာင့္
အခၾင့္အေရး ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားမႀာ အမဵႂိးသားမဵားအတၾက္သာ ဴဖစ္ေန႓ပီး ဥပေဒအေတာ္မဵားမဵားမႀာလည္း
အမဵႂိးသားမဵားအကဵႂိးကုိ ကာကၾယ္ေပးေနေသာ ဥပေဒမဵား ဴဖစ္ေနသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ထၾန္းကားလာမႁအေပၞ ေလ့လာသူမဵား၊ လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား သည္ပင္
သမုိင္းေဳကာင္းအရ လူႚအခၾင့္အေရး အယူအဆမဵား တုိးတက္ေဴပာင္းလဲလာမႁကုိသာ သတိဴပႂခဲ့ဳက႓ပီး
အမဵႂိးသမီးမဵား၏
တုိက္ပၾဲဝင္မႁကုိ
အေလးေပးေလ့လာရန္
ေမ့ေလဵာ့ခဲ့ဳကသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးတုိးတက္လာမႁဴဖစ္စဥ္တၾင္ အေရးပၝေသာကာလ႒ကီး (၃)ခု ရႀိသည္ဟု သူေတသီမဵားက
ဆုိထားခဲ့သည္။ ထုိကာလမဵားမႀာ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရး၊ ဆုိရႀယ္လစ္ေတာ္လႀန္ေရး ကုိလုိနီခဵႂပ္႓ငိမ္းေရး
ကာလတုိႚဴဖစ္သည္။ သုိႚေသာ္ ထုိကာလ (၃) ခုစလုံးတၾင္ ပၝဝင္တုိက္ပၾဲဝင္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသမီးမဵား၏
အခန္းကၸမဵားမႀာ ေမႀးမႀိန္ခဲ့႓ပီး အမဵႂိးသမီးမဵား၏ ေတာင္းဆုိသံတုိႚမႀာလည္း လစ္လဵႃ႟ႁခံခဲ့ရသည္။
မဵားမဳကာမီ ကာလအခဵိန္အထိ လူႚအခၾင့္အေရးတုိက္ပၾဲဝင္ေနသူတုိႚသည္ ၄င္းတုိႚ၏ ေဆၾးေႎၾးခဵက္မဵားတၾင္
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားခဲ့ဴခင္း မရႀိေပ။ အမဵႂိးသမီးမဵား အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ခဲ့႓ပီး
ႎုိင္ငံတကာ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ဳကရမည့္ကိစၤတရပ္အဴဖစ္ ယူဆခဲ့ပသည္မႀာ မဳကာလႀေသးေခဵ။
၁၉၉၃ ခုႎႀစ္ ဗီယင္နာ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ကုလသမဂၢလူႚအခၾင့္အေရး ညီလာခံ၏ ေနာက္ပုိင္းတၾင္မႀ
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
အမဵႂိးသမီးမဵား
တန္းတူညီမ႖ေရးႎႀင့္
အခၾင့္အေရးတုိႚကုိ
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ
ရည္မႀန္းခဵက္လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ခဵမႀတ္ႎုိင္ခဲ့သည္။
သုိႚေသာ္
ယေနႚတုိင္ေအာင္
အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္
ဆုိင္ေသာ
ႎုိင္ငံတကာ
စာခဵႂပ္မဵားကုိသေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထုိးရာတၾင္လည္း
ႎုိင္ငံအမဵားအဴပားသည္တာဝန္ယရ
ူ မႁ
နည္းပၝးေစရန္အတၾက္႕ခင္းခဵက္မဵား ထား႓ပီးမႀ လက္မႀတ္ေရးထုိးေလ့ရႀိေနလဵက္ပင္ဴဖစ္သည္။ ထုိအခဵက္ကုိ
ဳကည့္၍အမဵႂိးသမီးမဵား၏
အခၾင့္အေရးကုိ
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္လုိေသာ
ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္
လူမႁေရးအဴမင္မဵား နည္းပၝးေနေသးေဳကာင္း ထင္ရႀားစၾာ ေဖာ္ဴပေနသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ တကမႝာလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္၍ခဲၾဴခား၍မရဟု အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိထားေသာ္လည္း
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားသည္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားဴဖစ္သည္ (Women Rights are Human Rights)
ဟူေသာ
အယူအဆကုိ
အဴပည့္အဝ
လက္ခံရန္
ေႎႀးေကၾးေနလဵက္ရႀိေသးသည္။
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားသည္ ဒုတိယတန္းစား အခၾင့္အေရးမဵားသာ ဴဖစ္သည္ဟု အမဵားက
လက္ခံေနလဵက္ပင္ရႀိသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးကုိ
တက္႔ကစၾာ
လႁပ္ရႀားေနသူမဵားထဲတင
ၾ ္ပင္
အမဵႂိးသမီးမဵားအခၾင့္အေရးႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးမဵားပၝဝင္ႎုိင္မႁတုိႚကုိ
အဴပည့္အဝ
လက္မခံဘဲဴငင္းပယ္ေနလဵက္ရႀိသည္။ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ေရးသားခဵက္မဵား၊ အဖၾႚဲအစည္းမဵား၊
ဥပေဒမဵား၊ ကဵင့္ထုံးမဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ အခၾင့္အေရးကုိ ဴပည့္ဝစၾာ မေတၾႚရေပ။ အသားအေရာင္၊

ဇာတ္၊
အလၿာ၊လူမဵႂိးႎႀင့္
လူနည္းစု
ခၾဲဴခားခံေနရေသာသူမဵားထဲတၾင္
ပၝဝင္ေနဳကေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ထုိသုိႚေသာ အေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္ ခဲၾဴခားခံေနသည့္အဴပင္ အမဵႂိးသမီးဴဖစ္ေနသည့္
အခဵက္ေဳကာင့္ ထပ္မံ၍ဖိႎႀိပ္ခံေနရသည္ ဟူေသာအခဵက္ကုိ ေမ့ေလဵာ့ေနေလ့ရႀိသည္။
ယေနႚအမဵႂိးသမီးမဵားသည္ လိင္ကၾဲဴပားမႁေဳကာင့္ ခဲၾဴခားဆက္ဆံမႁ (Gender-based Discrimination)
မဵႂိးကုိ
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁအဴဖစ္သတ္မႀတ္၍
ထုိသုိႚ
ခဲၾဴခားမႁမဵား
ခဵႂပ္႓ငိမ္းေစရန္ေတာင္းဆုိတုိက္ပၾဲဝင္လ႖က္ရႀိသည္။ အမဵႂိးသမီးမဵားအား စနစ္တကဵ ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပန္းမႁကုိ
ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ
ပုံစံတခုအဴဖစ္
အသိအမႀတ္ဴပႂရန္၊
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အတင္းအဳကပ္
ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္ေစခုိင္းဴခင္းကုိ က႗န္ဴပႂမႁ ပုံစံတခုအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂရန္၊ မုဒိန္းကဵင့္ဴခင္းကုိ
လိင္အဳကမ္းဖက္မႁ ပုံစံတခုအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂရန္၊ အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္ဆက္ဆံဴခင္းကုိ
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁအဴဖစ္
အသိအမႀတ္ဴပႂရန္၊
သတုိႚသမီးအားယဇ္ပူေဇာ္ဴခင္းဟူေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁကုိဆန္ႚကဵင္တုိက္ပၾဲဝင္ရန္၊
အမဵႂိးသမီးအဂႆၝဇာတ္အား
သင္းကၾက္ဴခင္း
ပေပဵာက္ေစရန္၊
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
မညီမ႖ေသာ
ေထာင္ဒဏ္စီရင္ဴခင္းကုိ
ဆန္ႚကဵင္ရန္
႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္လဵက္ရႀိသည္။
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားအား
တုိးတက္ဴမင့္မားလာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္အတၾက္
ကုလသမဂၢ႒ကီးမႀႃး၍ကမႝာ့အမဵႂိးသမီးညီလာခံမဵားကုိ
ကဵင္းပခဲ့သည္မႀာ
ေလး႒ကိမ္ရႀိ႓ပီဴဖစ္သည္။
ပထမဆုံးအ႒ကိမ္ညီလာခံကုိ
မကၺစီကုိႎုိင္ငံ၊
မကၺစီကုိစီးတီး႓မိႂႚတၾင္၁၉၇၅ခုႎႀစ္
ဇၾန္လ(၁၉)ရက္မႀ
ဇူလုိင္လ(၂)ႎႀစ္ရက္ေနႚအထိ ကဵင္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယအ႒ကိမ္ညီလာခံကုိ ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံ ကုိပင္ဟန္႓မိႂႚတၾင္
၁၉၈၀ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္ (၂၄)ရက္မႀ(၃၀)ရက္ေနႚအထိကဵင္းပခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ(၁၅)ရက္မႀ
(၂၆)ရက္ေနႚတၾင္တတိယအ႒ကိမ္ ကမႝာ့အမဵႂိးသမီးညီလာခံကုိကင္ညာႎုိင္ငံ န႟ႁဘီ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပခဲ့သည္။
ထုိတတိယအ႒ကိမ္ညီလာခံတၾင္ ဘဝအစိတ္အပုိင္းအားလုံးတုိႚတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵား
စစ္မႀန္စၾာ တန္းတူညီမ႖ေရးႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁအားလုံးခဵႂပ္႓ငိမ္း ပေပဵာက္ေရးတုိႚ
ေအာင္ဴမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဳကရန္ တုိက္တၾန္းႎုိးေဆာ္ထားခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ခုႎႀစ္တၾင္ ကဵင္းပခဲ့ေသာ
ဗီယင္နာ
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္လည္း
ကုလသမဂၢ၏
လူႚအခၾင့္အေရး
ယႎၨယားအတၾင္း
အမဵႂိးသမီးမဵား၏အခၾင့္အေရးကုိ ပုိမုိတုိးတက္ပၝဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဳကရန္တုိက္တန
ၾ ္းထားသည္။
စတုတၪအ႒ကိမ္ကမႝာ့အမဵႂိးသမီးညီလာခံကုိ ၁၉၉၅ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္မႀ (၁၅)ရက္အထိ
တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ဘီဂဵင္း႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ဴပန္သည္။ ထုိဘီဂဵင္းကုလသမဂၢ အမဵႂိးသမီးညီလာခံ႒ကီးသည္
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားသည္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားဴဖစ္သည္ ဟူေသာ ေ႔ကးေဳကာ္သံမဵားႎႀင့္အတူ
သမုိင္းတၾင္
ရစ္ခဲ့သည္။
ထုိညီလာခံ႒ကီးမႀ
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ ဘီကဵင္းေဳကညာခဵက္စာတမ္းႎႀင့္ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္မဵားကုိ ထုတ္ဴပန္ဴပငႀာန္းႎုိင္ခဲ့သည္။
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားဘဝ တုိးတက္ဴမင့္မားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းတုိႚတၾင္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမဵားတၾင္လည္း တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ထုိေဳကညာစာတမ္းတၾင္
ေဖာ္ဴပထားသည္။ ခဵမႀတ္ထားေသာ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္မဵားကုိ ေအာင္ဴမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္
လုပ္ေဆာင္ရန္မႀာ အစုိးရတုိင္း၏ တာဝန္ဴဖစ္သည္ဟု ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတၾင္ ေရးသားထားသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္တၾင္
ေအာက္ပၝအခဵက္မဵားကုိ
အေလးေပးေဆာင္႟ၾက္၍
အမဵႂိးသမီးမာဵးဘဝ
တုိးတက္ေရးကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဆုိထားသည္။
၄င္းတုိႚမႀာအမဵႂိးသမီးမဵာႎႀင့္
ဆင္းရဲငတ္မၾတ္မႁ၊ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ ပညာေရးႎႀင့္ ေလ့ကဵင့္ပဵႂိးေထာင္ေရး၊ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ ကဵန္းမာေရး
အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္ဴခင္း၊ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္

စီးပၾားေရး၊
အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎုိင္ေသာ
အဆင့္အတန္း၊အမဵႂိးသမီးမဵား
တုိးတက္ဴမင့္မားေရးအတၾက္အေဴခခံအေဆာက္အအုံ၊
အမဵႂိးသမီးမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရး၊
အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ သတင္းငႀာန၊ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္၊ အမဵႂိးသမီးငယ္မဵား၏
အေရးတုိႚဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား အခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္
ခဲၾဴခားမႁမဵားပေပဵာက္ေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္
၄င္း၏စာခဵႂပ္ေကာ္မတီ၊
အမဵႂိသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁဆုိင္ရာ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးအရာရႀိ (Special Rapporteur on Violence Against
Women) တုိႚမႀာ ထင္ရႀားသည္။ (အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္ ခဲၾဴခားမႁ ပေပဵာက္ေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္ ၄င္း၏ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီအေဳကာင္းအကဵယ္ကုိ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး
ဥပေဒမဵား အခန္းတၾင္ ဳကည့္ပၝ။)
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္
ခဲၾဴခားမႁပေပဵာက္ေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္
၄င္း၏
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီတုိႚသည္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္ ခဲၾဴခားမႁမဵား ပေပဵာက္ေရးႎႀင့္ ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္တၾင္ ဴပငႀာန္းထားေသာ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသမီး တန္းတူညီတူရႀိေစေရးတုိႚအတၾက္
ရည္႟ၾယ္ဖဲၾႚစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္ဴခင္း
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁကုိသမုိင္းစဥ္တေလဵာက္လုံးတၾင္
မႀတ္တမ္းမတင္ခဲ့ဘဲ
တိမ္ဴမႂပ္ေနခဲ့ဳကရသည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
မဳကာေသးမီကမႀ
စတင္၍
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ေဴပာဆုိလာခဲ့ဳက႓ပီး
ယခုတုိင္
အခဵႂိႚအစုိးရမဵားက
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္တားဆီးမႁမဵား မလုပ္ေဆာင္ဳကေသးပၝ။ အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္မႁသည္
အမဵႂိးသမီးမဵား၏ အခၾင့္အေရးကုိ ခဵႂိးေဖာက္မႁဴဖစ္သည္ ဟူေသာ အယူအဆကုိ အစုိးရတခဵႂိႚက
လက္မခံဳကေသးပၝ။ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ဴခင္းသည္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ
တခုဴဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ ႓ပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႎႀစ္ အတၾင္းမႀစ၍ ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္
ေပၞထၾက္လာခဲ့သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္ဴခင္းဆုိသည္မႀာ
“အမဵႂိးသမီးမဵားအာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရဴဖစ္ေစ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရဴဖစ္ေစ၊ ႟ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရဴဖစ္ေစ
အႎၨရာယ္ဴဖစ္ေစေသာ၊ အတနာတရ ခံစားေစေသာ၊ ခံစားေစရမည္ဟူ၍႓ခိမ္းေဴခာက္မႁမဵားအပၝအဝင္
ေဴခာက္လႀန္ႚသိမ္းသၾင္းမႁမဵား၊
၄င္းတိုႚ၏
လၾတ္လပ္မႁမဵားအား
မတရားဖယ္ရႀားဴခင္းမဵားဴဖစ္ေစမူ၊
ထုိသုိႚဴဖစ္ေစႎုိင္ေလာက္ေသာ အဴပႂအမူမဵားအားလုံး”
ဟူ၍ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္ဒီဇင္ဘာလတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံ၏ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁပေပဵာက္ေရး ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ထားသည္။ တနည္းအားဴဖင့္ဆုိေသာ္
အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵားအဳကား အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ တဆင့္နိမ့္ေသာ အဴမင္ေဳကာင့္
ေပၞေပၝက္လာရေသာ မညီမ႖သည့္ အဳကမ္းဖက္မႁကုိ ဆုိလုိသည္။

၁၉၉၃
ခုႎႀစ္
ကုလသမဂၢကမႝာ့လူႚအခၾင့္အေရး
ညီလာခံတၾင္
ထုိကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍
ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳက႓ပီး
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အိမ္ေထာင္အတၾင္းႎႀင့္
ဴပင္ပတုိႚတၾင္
အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
ကာကၾယ္ရန္တင္ဴပခဲ့သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အဳကမ္းဖက္ဴခင္းဆုိင္ရာ
ေဳကညာစာတမ္းကုိ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေနႚတၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁဆုိင္ရာ
အထူးစုံစမ္း
စစ္ေဆးေရး
အရာရႀိကုိ
ပထမဦးဆုံးအ႒ကိမ္
ခန္ႚအပ္ခဲ့သည္။
ထုိစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိအား အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ဴခင္း၏ အေဳကာင္းရင္းမဵားႎႀင့္
အကဵုႂိးဆက္မဵားေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ တာဝန္လုပ္ပုိင္ခၾင့္ အဴပည့္အဝေပးခဲ့သည္။ အမဵႂိးသမီးမဵားသည္
အဘယ္ေဳကာင့္ အဳကမ္းဖက္ခံေနရသည္ကုိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိက သူမ၏ အစီရင္ခံစာတၾင္
ေအာက္ပၝအတုိင္းဆုိထားသည္။
“အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ သူမတုိႚ၏ လိင္ေဳကာင့္ အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္း၊ လိင္အဂႆၝအား ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊
စသည္တုိႚႎႀင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ အမဵႂိးသားးမဵားႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေနမႁေဳကာင့္ အိမ္တၾင္းရႀိ မိသားစုအတၾင္း
အဳကမ္းဖက္ဴခင္း၊ ဇနီးအားသတ္ဴဖတ္ဴခင္း စသည္တုိႚႎႀင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ လူမဵႂိးတမဵႂိး သုိႚမဟုတ္
အုပ္စုတစုဝင္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္း၊ လူမဵႂိးစုမဵားအားဖိႎႀိပ္ရာတၾင္ အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္းမဵားကုိ
ရင္ဆုိင္ရသည္။
မိသားစုအတၾင္းတၾင္
အမဵႂိးသမီးဴဖစ္ရဴခင္းေဳကာင့္႟ုိက္ႎႀက္ဴခင္း၊
လိင္အရ
ေစာ္ကားခံရဴခင္း
အခၾင့္အေရးမဵား ဴငင္းပယ္ ခံရဴခင္း၊ အလုိမတူဘဲ မိမိခင္ပၾန္းက လိင္ဆက္ဆံဴခင္း စသည္တုိႚကို
႒ကံႂေတၾႚရသည္။
လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းတၾင္လည္း
အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္း၊
ေရာင္းဝယ္ခံရဴခင္း၊
အဓမၳဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္
ေစခုိင္းရဴခင္းတုိႚကုိ
ရင္ဆုိင္ရသည္။
ႎုိင္ငံအတၾင္းတၾင္လည္း
အကဵဥ္းေထာင္အတၾင္း
အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္းမဵား၊
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
ဖိႎႀိပ္ေသာ
ဥပေဒမဵားႎႀင့္
ရင္ဆုိင္ရဴခင္းမဵားကုိ ႒ကံႂေတၾႚသည္”ဟု ဆုိထားသည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အဳကမ္းဖက္မႁသည္
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ကၾဲဴပားမႁအရ
ခဲၾဴခားသတ္မႀတ္ဴခင္းေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞလာေသာ အေဳကာင္းအရာတခုပင္ဴဖစ္သည္။ အဳကမ္းဖက္မႁသည္
ပုံသၸာန္မဵႂိးစုံဴဖင့္
ေနရာတုိင္း၊
ႎုိင္ငံတုိင္းတၾင္
ေတၾႚဴမင္ဴဖစ္ဖၾားလဵက္ရႀိသည္။
လက္ခံကဵင့္သုံးေနေသာအမဵႂိးသမီး
မဵားအေပၞ
ဖိႎႀိပ္သည့္
ယဥ္ေကဵးမႁအစဥ္လာအခဵႂိႚ၊
ဘာသာေရးကဵင့္စဥ္
အခဵႂိႚႎႀင့္ဥပေဒအခဵႂိႚတုိႚအဴပင္
ဖုိဝၝဒ႒ကီးစုိးလၿမ္းမုိးေနေသာ
ပတ္ဝန္းကဵင္ႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနတခဵႂိႚက အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁကုိ တၾန္းအားေပးေနသည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
(၁)အိမ္တၾင္းအဳကမ္းဖက္မႁ
(၂)ပတ္ဝန္းကဵင္အတၾင္း
အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္
ႎုိင္ငံေတာ္အစုိးရ
အဳကမ္းဖက္မႁ၊
လစ္လဵႃ႟ႁမႁဟူ၍
သုံးမဵႂိးခၾဲဴခားႎုိင္သည္။
အိမ္တၾင္းအာဳကမ္းဖက္ဴခင္းတၾင္ ရုပ္ပုိင္းစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဳကမ္းဖက္႟ုိက္ႎႀက္ဴခင္းအဴပင္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အဳကမ္းဖက္ဴခင္းႎႀင့္ ဆႎၬမပၝဘဲ လိင္ဆက္ဆံဴခင္းတုိႚ အ႒ကံႂးဝင္သည္။ ထုိသုိႚ အဳကမ္းဖက္ဴခင္းေဳကာင့္
ပတ္ဝန္းကဵင္ကုိ
အေကာင္းဴမင္ေသာ
စိတ္မဵားေလဵာ့ပၝးလာ႓ပီး
စိတ္ဒုကၡခံစားေစသည္။
စိတ္ဓာတ္ကဵဆင္းမႁမဵားဴဖစ္ေပၞလာ႓ပီး
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ေဝဒနာမဵား
ခံစားလာေစတတ္သည္။
အိမ္ေထာင္ေရးအတၾက္လည္း မေကာင္းေသာ အလားအလာမဵားဴဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္ကၾဲမႁသုိႚမဟုတ္
အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ဴပန္မႁမဵား ဴဖစ္ေပၞလာေစႎုိင္သည္။ အထူးသဴဖင့္ ရင္ေသၾးရႀိေသာ မိသားစုမဵားတၾင္
ကေလးမဵားအတၾက္ ပုိမုိထိခုိက္နစ္နာေစမႁမဵား ဴဖစ္ေစႎုိင္သည္။ ကေလးဘဝမႀာတၾင္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

ဒဏရာမဵားဴဖစ္ေစ႓ပီး မိဘမဵား၏ ေႎၾးေထၾးမႁ၊ သာယာဳကည္ႎူးမႁတုိႚ မရရႀိသဴဖင့္ အာငယ္မႁမဵား၊ ယုံဳကည္မႁ
နည္းပၝးမႁမဵားဴဖင့္
ဘဝကုိ
ဴဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည္။
ထုိမ႖မက
အဳကမ္းဖက္မႁ
သံသရာကုိ
ဆက္လက္တၾန္းအားေပးရာသုိႚ ေရာက္ေစႎုိင္သည္။ သူေတသနေတၾႚရႀိခဵက္မဵားအရ အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
ကဵႃးလၾန္ေသာအမဵႂိးသားမဵား၏ ၇၀ ရာခုိင္ႎႁန္းသည္ ငယ္စဥ္က မိဘမဵား၏ အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
ရင္ဆုိင္႒ကံႂေတၾႚဘူးသူမဵားဴဖစ္ေဳကာင္း
ေတၾႚရသည္။
မိမိတုိႚ
ဴမန္မာယဥ္ေကဵးမႁအပၝအဝင္
ယဥ္ေကဵးမႁအခဵႂိႚတုိႚတၾင္
အိမ္တၾင္းဴပႍနာမဵား၊
လင္မယားဳကား
ဴပႍနာမဵားကုိ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ရန္ မသင့္ဟူေသာ အယူအဆဴဖင့္ ထုိသုိႚဴပႍနာဴဖစ္လာပၝက
ဝင္ေရာက္ေဴပာဆုိ ဴဖန္ေဴဖေလ့မရႀိဳကေခဵ။ သုိႚေသာ္ အခဵႂိႚႎုိင္ငံမဵားတၾင္ ထုိသုိႚ အိမ္တၾင္းအဳကမ္းဖက္မႁကုိ
ရင္ဆုိင္႒ကံႂေတၾႚရပၝက ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးသည့္ အဖဲၾႚမဵားဖဲၾႚစည္းေပၞေပၝက္လာ႓ပီဴဖစ္သည္။ ထုိႚဴပင္
အ႒ကံဥာဏ္ေပးသည့္အဖဲၾႚမဵား၊ စိတ္ဖိစီးမႁ ေလဵာ့ပၝးေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးသည့္ အဖဲႚၾ မဵား၊
အေရးေပၞခုိလႁံရာ ေနရာမဵားဖၾင့္လႀစ္သည့္ အဖဲၾႚမဵားလည္း ေပၞေပၝက္လာ လဵက္ရႀိသည္။ သက္ဆုိင္ရာသုိႚ
တုိင္ဳကားႎုိင္ေဳကာင္း
အသိပညာေပး
လုပ္ငန္းမဵား
အထူးလုပ္ေဆာင္လဵုက္ရႀိေသာ္လည္း
အမဵႂိးသမီးမဵား၏တုိင္ဳကားမႁမႀာ နည္းပၝးေနလဵက္ ရႀိေသးသည္။
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား အိမ္တၾင္းအဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးမႁ
အားနည္းဴခင္း၊
၄င္းဴပႍနာကုိ
ဴမင္သာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္
ပညာေပးမႁနည္းပၝးဴခင္း၊
ထုိအဳကမ္းဖက္မႁကုိ ဴပႍနာအဴဖစ္ လက္ခံနားလည္ထားမႁ နည္းပၝးေနဴခင္း၊ ဴပႍနာအားရင္ဖၾင့္ဖၾင့္
ေဴပာရန္ မဝ့ံမရဲဴဖစ္ေနဳကဴခင္းတုိႚေဳကာင့္ ထုိဴပႍနာကုိ ေဴဖရႀင္းရန္အတၾက္ အဓိကအခက္အခဲမဵား
ရႀိေနေသးလဵက္ရႀိသည္။
ပတ္ဝန္းကဵင္အတၾင္း
အဳကမ္းဖက္မႁဆုိသည္မႀာ
မိမိတုိႚေနထုိင္သည့္
ပတ္ဝန္းကဵင္ေနရာမဵားတၾင္
ဴဖစေပၞတတ္ေသာ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကုိ ဆုိုလုိဴခင္းဴဖစ္သည္။ မိမိတုိႚ ပတ္ဝန္းကဵင္တၾင္ ဴဖစ္ေပၞေနေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားက လူႚအဖၾႚဲအစည္းမဵားအတၾင္း အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဆင့္နိမ့္
လူသားမဵားအဴဖစ္ ဴမင္ေနေဳကာင္း သက္ေသဴပေနသည္။ ထုိအဴမင္မဵားက အမဵႂိးသမီးမဵားကုိ ေစာ္ကားစရာ
ပစ္မႀတ္ထားေသာ အေဴခအေနမဵႂိး ဖန္တီးေပးေနဴပန္သည္။ ထုိသုိႚ ပတ္ဝန္းကဵင္က အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
ေစာ္ကားမႁမဵႂိးကုိ
ႎုိင္ငံေတာ္က
မိမိတုိႚ
ကဵႃးလၾန္ေသာ
အမႁမဟုတ္ေသာေဳကာင့္
မိမိတုိႚႎႀင့္
မသက္ဆုိင္ဟူ၍ မဵက္ကၾယ္ဴပႂတတ္ဳကသည္။
မဵားေသာအားဴဖင့္
အမဵႂိးသမီးမဵားမႀာ
႟ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ
ေႎႀာင္ယႀက္ခံရဴခင္း၊
အေစာ္ကားအဖက္ဆီးခံရဴခင္း၊
အတင္းအဳကပ္
လိင္ပုိင္းေစာ္ကားခံရဴခင္း၊
အတင္းအဳကပ္
လက္ထပ္ထိမ္းဴမားေစဴခင္း၊
အတင္းအဳကပ္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္
ကုိယ္ဝန္ဖဵက္ခဵေစဴခင္း၊
အစီအစဥ္တကဵ မဟုတ္ဘဲ သားေဳကာဴဖတ္ေစဴခင္း၊ မိန္းကေလးရင္ေသၾးမဵားကုိ ေမၾးဖၾားလာစဥ္ႎႀင့္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခဵိန္အတၾင္း သတ္ပစ္ဴခင္း၊ အမဵႂိးသမီးမဵား တန္းတူကဵန္းစာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ ခံပုိင္ခၾင့္
မရႀိဴခင္း၊ အမဵႂိးသားတဦးအား လက္ထပ္ရန္အတၾက္ မဂႆလာေဳကးေပးေဆာင္ရဴခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
က႗န္ဴပႂဴခင္း၊
လူကုန္ကူးဴခင္း၊
အတင္းအဳကပ္
ဴပည့္တန္ဆာ
အဴဖစ္သၾပ္သၾင္းဴခင္း၊
အတင္းအဳကပ္လုပ္အားေစခုိင္းဴခင္းစသည္တုိႚသည္
ပတ္ဝန္းကဵင္တၾင္
႒ကံႂေတၾႚရေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္မႁမဵားထဲမႀ ထင္ရႀားေသာ အဴဖစ္မဵား ပင္ဴဖစ္သည္။
ထုိသုိႚ အမဵႂိးသမီးအေပၞ အဳကမ္းဖက္ဆက္ဆံမႁမဵား ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾားေနရဴခင္း အေဳကာင္းမဵားမႀာ
အမဵႂိးသမီးမဵားအေရးအား
အမဵႂိးသမီးမဵားကုိယ္တုိင္
သိဴမင္သေဘာေပၝက္လာေစရန္ႎႀင့္

အမဵႂိးသားမဵာကပၝ
နားလည္လာ႓ပီး
ပူးေပၝင္းပၝဝင္လာေစရန္
လုပ္ေဆာင္မႁတုိႚမႀာ
အလၾန္အားနည္းေနေသးေသာေဳကာင့္
လည္းေကာင္း၊
ႎုိင္ငံအစုိးရမဵားကေန၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ကုိ
စိတ္ဝင္စားမႁအားနည္းေနေသးေသာေဳကာင့္
လည္းေကာင္း၊
အမဵႂိးသမီးမဵာ
လုပ္ကုိင္ခၾင့္ရေအာင္
အေဴခအေနမေပးေသာေဳကာင့္ဴဖစ္သည္။
ထုိသုိႚ
ကဵႃးလၾန္မႁမဵားအတၾက္
အဴပစ္ရႀိသူမႀာ
ကဵႃးလၾန္သူဴဖစ္ေသာ္လည္းထုိအဴဖစ္အပဵက္မဵား
ေလဵာ့နည္းခဵႂပ္႓ငိမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရႀိသူမႀာ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ၏ တာဝန္ပင္ဴဖစ္သည္။
သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ အေနဴဖင့္ ထုိသုိႚ အဳကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႁမဵားကုိ ကာကၾယ္ႎုိင္ရန္အတၾက္
တရားဥပေဒမဵားဴပငႀာန္း၍ လိုအပ္သလုိ ကာကၾယအေရးယူမႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သလုိ
ထုိဴပႍနာမဵားကုိ
ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းေပးရန္
တာဝန္ရႀိသည့္
တရား႟ုံးမဵား၊
ဳကားနာစစ္ေဆးသူမဵားကုိလည္း ဴပႂလုပ္ရေပမည္။ ထုိ့အဴပင္ ကဵႃးလၾန္သူမဵားကိုလည္း ပညာေပးမႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထုိ့အတၾက္
ဴပည္တၾင္းရႀိ
အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္
ႎုိင္ငံတကာမႀ
အမဵႂိးသမီး
တတ္သိပညာရႀင္မဵား အခဵင္းခဵင္းေတၾႚဆုံမႁ၊ ဆက္သၾယ္မႁမဵားကုိလည္း အားေပးရေပမည္။ ႎုိင္ငံေတာ္
အစုိးရက
ကဵႃးလၾန္ဴခင္း၊
လစ္လဵႃ႟ႁဴခင္း
ဆုိသည္မႀာ
ကာကၾယ္ေပးရန္
လုိအပ္ေသာ
အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ ပဵက္ကက
ၾ ္ဴခင္း၊ အစုိးရ ကုိယ္တုိင္က
အဳကမ္းဖက္ဴခင္း၊ ဖိႎႀိပ္ေသာ ဥပေဒမဵား ဴပငႀာန္းဴခင္း၊ တုႚိ ပင္ဴဖစ္သည္။
ဴပည္တၾင္းေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႎုိင္ငံမဵားအဳကား ဴဖစ္ပၾားေသာ စစ္ပဲၾမဵားေဳကာင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားဘဝသည္
အမဵႂိးသားမဵားထက္
လုံ႓ခံႂမႁပုိမုိကင္းမဲ့တတ္ေပသည္။
လက္နက္ကုိင္စစ္ပၾဲမဵားအတၾင္းတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အဳကမ္းဖက္မႁကုိ
ပုိမုိေတၾႚဴမင္ရေလ့ရႀိသည္။
လိင္ကၾဲဴပားေသာေဳကာင့္
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ စစ္ပၾဲကာလအတၾင္း အဳကမ္းဖက္မႁမဵႂိးစုံကုိ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရႀိေသာ္လည္း ထုိသုိႚ
အဳကမ္းဖက္မဵားသည္
လက္နက္ကုိင္စစ္ပၾဲမဵားအတၾင္း
ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚ
ကဵႃးလၝန္ေနေသာ
အဴဖစ္ဆုိးမဵားဴဖစ္ေဳကာင္း
မဳကာေသးမီကမႀ
ႎုိင္ငံတကာ
လက္ခံခဲ့သည္။
ေရႀးကာလပေသႍဏီကတည္းက
စစ္ပၾဲမဵားအတၾင္း
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁမဵား
ေထာင္ပုံရာပုံရႀိေသာ္လည္း
ႎုိင္ငံတကာ
ထုိဴပ္စမႁမဵားကုိ
စစ္ရာဇဝတ္မႁအဴဖစ္
မမႀတ္ယူခဲ့၊
ထုိႚအတၾက္ေဳကာင့္ ကုလသမဂၢ၏ အမဵႂိးသမီးမဵား အဳကမ္းဖက္မႁဆုိင္ရာ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိက “အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဓမၳကဵင့္မႁသည္ လူအမဵားက ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵမႁ အနည္းဆုံး
စစ္ရာဇဝတ္မႁဴဖစ္သည္” သူမ၏ အစီရင္ခံစာထဲတၾင္ ထည့္သၾင္းေရးသားထားသည္။
အခဵႂပ္အားဴဖင့္ဆုိရေသာ္ အမဵႂိးသမီးမာဵးအား အဳကမ္းဖက္မႁသည္ အမဵႂိးသမီးမဵား တန္းတူေရး၊
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္
ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႁမကုိ
ေႎႀာင့္ေႎႀးေစ႓ပီး
အမဵႂိးသမီးမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အေဴခခံကဵေသာ လၾတ္လပ္မႁတုိႚကုိ တားဆီးေနရာေရာက္ေနသည္။ အထူးသဴဖင့္
အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾင္းမႀ
လူနည္းစုလူမဵႂိးစုဝင္မဵား၊
ဒုကၡသည္မဵား၊
တရားမဝင္အလုပ္သမားမာဵး၊
ေကဵးလက္ေနအမဵႂိးသမီးမဵား၊
အကဵဥ္းကဵခံအမဵႂိးသမီးမဵား၊
သက္႒ကီး႟ၾယ္အုိအမဵႂိးသမီးမဵား၊
ေ႟ၾႚေဴပာင္းေနထုိင္ရသူမဵား၊
မသန္စမ
ၾ ္းသူမဵား၊
လူကုန္ကူးခံသူမဵား၊
ဆင္းရဲသမ
ူ ဵား၊
စစ္ပၾဲအတၾင္း
အသက္ရႀင္ေနထုိင္ရသူမဵားသည္
အဴခားအမဵႂိးသမီးမဵားထက္
ပုိမုိအဳကမ္းဖက္ခံရန္
နီးစပ္သည္။
ကဵႃးလၾန္သူမဵားမႀာလည္း သာမန္ႎုိင္ငံသားမဵားသာမက အစုိးရဝန္ထမ္း စစ္တပ္၊ ရဲ၊ လုံ႓ခံႂေရးတပ္ဖဲၾႚဝင္တုိႚ
ပၝဝင္တတ္သည္။
ထုိသုိႚ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁကုိ ခဵႂပ္႓ငိမ္းေစရန္အတၾက္ အဆင့္တုိင္း၊ ေနရာတုိင္းတၾင္
ဴဖစ္ပၾားေနေသာ
အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကုိ
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည္။
ထုိသုိႚ

ေလဵာ့နည္းခဵႂပ္႓ငိမ္းေစရန္အတၾက္ အမဵႂိးသမီးႎႀင့္ အမဵႂိးသားအဳကား ဴဖစ္ေပၞေနေသာ ဴပႍနာမဵားကုိ
ႎႀစ္ဖက္လုံးပူးေပၝင္းေဴဖရႀင္းဴခင္း၊
သင္းဳကားေနေသာ
ပညာေရးကၸတၾင္
မိမိတုိယ္ကုိမိမိ
ေလးစားတတ္ေအာင္ႎႀင့္
လိင္ကၾဲဴပားမႁေဳကာင့္
ခဲၾဴခားဴခင္းကုိ
နားလည္
သေဘာေပၝက္ေအာင္
သင္ဳကားေဆၾးေႎၾးေစဴခင္း၊ ဴဖစ္ေပၞလဵက္ရႀိေသာ အေဳကာင္းအရာ၏ ေနာက္ကၾယ္မႀ သာမန္မဴမင္ေသာ
အေဳကာင္းရင္းအခဵက္မဵားကုိ
ဴမင္သာေအာင္ေဖာ္ထုတ္၍
ထုိအခဵက္မဵား
ပေပဵာက္ေအာင္
ဘယ္လုိလုပ္ရမည္ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားဆင္ဴခင္ေစဴခင္းမဵား လုပ္ရန္လုိအပ္သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ဴခင္းဆုိင္ရာ ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ ကုလသမဂၢ အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားကို
အမဵႂိးသမီးမဵား အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍-အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁအား ကန္ႚကၾက္႟ႁတ္ခဵရန္မႀာ အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း၏
တာဝန္ဴဖစ္သည္။ ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ ဘာသာေရးတုိႚကုိ အေဳကာင္းဴပ၍ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁကုိ ရပ္တန္ႚရန္၊
-အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁအေပၞ
ကာကၾယ္စုံစမ္း႓ပီး
ကဵႃးလၝန္သူကုိ
ႎုိင္ငံေတာ္ကဴဖစ္ေစ၊ တဦးတေယာက္ကဴဖစ္ေစ၊ တရားဥပေးႎႀင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္၊
-အမဵႂိးသားႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးတိုိႚအဳကား
မိ႟ုိးဖလာသတ္မႀတ္လာခဲ့ေသာ
မတူညီသည့္
အဆင့္အတန္း သတ္မႀတ္မႁမဵား၊ ယဥ္ေကဵးမႁယူဆခဵက္မဵား၊ အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ အမဵႂိးသားမဵားထက္
နိမ့္ကဵသည္ဟူေသာ အထူအဆမဵား ပေပဵာက္ေစေရးအတၾက္ ဘက္ေပၝင္းစုံမႀ ႒ကိႂးစားေဆာင္႟က
ၾ ္ရန္
အထူးသဴဖင့္ ပညာေရးဖက္တၾင္ အထူလုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ရန္၊
-အမဵႂိးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ အဳကမ္းဖက္ဴခင္း
သဘာဝမဵား၊
အခဵက္အလက္မဵား၊
စာရင္းဇယားမဵား၊
စာရႁ္းဇယားမဵား
သူေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္အတၾက္ အားေပးေထာက္ကဴူ ခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ရန္၊

အမဵႂိးအစားမဵား၊
စုေဆာင္းဴခင္း၊

-အဳကမ္းဖက္ခံရေသာ အမဵႂိးသမီးမဵားကုိ အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁရႀိေသာ ကာကၾယ္မႁေပးႎုိင္ရန္
တရားေရးႎႀင့္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးယႎၨရား ေကာင္းမၾန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊
အဳကမ္းဖက္ခံရေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္
ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမဵားကုိ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊

ကူညီမႁမာဵး၊

-တရားေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ ရဲတပ္ဖဲၾႚ ဝင္မဵားကို သင္တန္းမဵားပုိႚခဵရန္၊
-အမဵႂိးသမီးမဵားအား
လက္မႀတ္ေရးထုိးရန္၊

နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္

ဖိႎႀိပ္ေနမႁမဵား

ပေပဵာက္ေရး

သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္

-အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္ဴခင္းႎႀင့္သက္ဆုိင္ေသာ
အစီရင္ခံတင္ဴပခဵက္မဵားကုိ
ႎုိင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚမဵားသုိႚ မ႕ခင္းမခဵန္တင္ဴပရန္ စသည္တုိႚကုိ တုိက္တန
ၾ ္းထားသည္။

အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရး၊ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁတားဆီးပညာေပးေရးတုိႚတၾင္
အထူးသဴဖင့္
အမဵႂိးသားမဵား
ပၝဝင္ေဆာက္႟ၾက္လာေစေရးမႀာ
အထူးအေရး႒ကီးလႀသည္။
အမဵႂိးသားမဵားအပၝအဝင္ လူထုလူတန္းစားတုိင္းကုိအမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမဵားေပးဴခင္း၊
ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား
ကဵင္းပဴခင္းတုိႚဴဖင့္
စည္း႟ုံးလႁံႚေဆာ္သင့္သည္။
ထုိသုိႚ
ဴပႂလုပ္ဴခင္းဴဖင့္
အမဵႂိးသားမဵားကုိယ္တုိင္ကလည္း
အဳကမ္းဖက္မႁကဵႃးလၾန္လုိစိတ္
ေလဵာ့နည္းသၾားေစႎုိင္သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵား
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္
အဴဖစ္အပဵက္မဵားကုိလည္း
အမဵႂိးသားအေနဴဖင့္
နားလည္သေဘာေပၝက္လာ႓ပီး
အမဵႂိးသမီးမဵားဖက္ကုိ
စာနာနားလည္ထည့္သၾင္းစဥ္းစားမႁမဵား
ဴပႂလာေစႎုိင္သည္။

အခန္း(၆) ကမႝာ့ကုလသမဂၢမိတ္ဆက္
ဗာဆီလီ သေဘာတူစာခဵႂပ္အရ “ႎုိင္ငံတကာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ တုိးတက္ရန္ႎႀင့္
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ လုံ႓ခံႂေရးရရႀိေစရန္” ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင့္ ၁၉၁၉ခုႎႀစ္တၾင္
ႎုိင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီး (The League of Nations) ကုိ ဖၾႚဲစည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။
သုိႚေသာ္
ပထမကမႝာစစ္႒ကီး
အ႓ပီးတၾင္
ဖဲႚစ
ၾ ည္းခဲ့ေသာ
ႎုိင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီးသည္
ဒုတိယကမႝာစစ္ကုိ
တားဆီးႎုိင္ဴခင္းမရႀိဘဲ
ပဵက္ဴပားသၾားရသည္။
ဒုတိယကမႝာစစ္အ႓ပီးတၾင္
ေနာက္ထပ္ကမႝာစစ္တားဆီးႎုိင္ေစေရး အတၾက္ႎုိင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီးကဲ့သုိႚ ႎုိင္ငံတကာပၝဝင္ေသာ
အသင္းတခုကုိ ဖၾႚဲစည္းရန္ ရည္႟ၾယ္ခဲ့ဳကသည္။
ယခင္က ဖဲၾႚစည္းခဲ့႓ပီးထင္သေလာက္ေအာင္ဴမင္မႁ မရရႀိခဲ့ေသာ ႎုိင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီး၏ သင္ခန္းစာကုိ
ယူ၍ မည္ကဲ့သုိႚ ေအာင္ဴမင္ေအာင္ဖဲႚၾစည္း ႎုိင္မည္ကုိ ေလ့လာအားထုတ္ခဲ့ဳကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တင
ၾ ္
အေမရိကန္ႎုိင္ငံ၊ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚ၌ ကဵင္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ၊ ႎုိင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္း ညီလာခံသုိႚ
တက္ေရာက္လာဳကေသာ ႎုိင္ငံေပၝင္း (၅၀)မႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမဵား၏ အေဴခခံအသက္ေသၾးေဳကာဴဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ (United Nations
Charter)ကုိ
ေရးဆၾဲဴပငႀာန္းႎုိင္ခဲ့သည္။
စစ္ေဳကာင့္
ညီလာခံသုိႚ
မတက္ေရာက္ႎုိင္ေသာ
ပုိလန္ႎုိင္ငံကပၝ
ေနာက္ပုိင္းတၾင္
အတည္ဴပႂခဲ့သဴဖင့္
ကုလသမဂၢကုိ
စတင္
ဖဲၾႚစည္းခဲ့သည့္
ႎုိင္ငံအေရအတၾက္သည္
(၅၁)ႎုိင္ငံဴဖစ္သည္။
ထုိစာခဵႂပ္စတင္
အသက္ဝင္ခဲ့သည့္
၁၉၄၅ခုႎႀစ္
ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္ေနႚမႀစ၍ ကုလသမဂၢ႒ကီးလည္း အသက္ဝင္လႁပ္ရႀား လည္ပတ္ခဲ့သည္။
ယခုအခၝတၾင္ ကုလသမဂၢ အဖၾႚဲဝင္ႎုိင္ငံေပၝင္း (၁၈၀)ေကဵာ္ ရႀိခဲ့႓ပီဴဖစ္သည္။
ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၏ အဓိကရည္႟ၾယ္ခဵက္မႀာ-

တကမႝာလုံး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး စုိးမုိးေစရန္၊

-

ႎုိင္ငံမဵားအတၾင္း မိတ္ဘက္ဆန္ေသာ ဆက္သၾယ္မႁ တုိးတက္ေစရန္၊

-

ဴပည္သူမဵား
ဘဝတုိးတက္ေကာင္းမၾန္လာေစရန္၊
စာမတတ္ေဴမာက္မႁႎႀင့္
ေရာဂၝေဘး
ထူေဴပာမႁတုိႚကုိ
သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္း ဖဵက္ဆီးမႁကုိ ရပ္တန္ႚရန္ႎႀင့္ တဦး၏
လၾတ္လပ္မႁကုိ တဦးက အဴပန္အလႀန္ေလးစားရန္၊

ဆင္းရဲမၾဲေတမႁ၊
တုိက္ဖဵက္ရန္၊
အခၾင့္အေရးႎႀင့္

-

ထုိရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵား ေအာင္ဴမင္ေစရန္အတၾက္ ႎုိင္ငံမဵားအဳကား ဗဟုိခဵက္အဴဖစ္
စၾမ္းေဆာင္ေပးရန္ တုိႚဴဖစ္သည္။

ထုိရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵား ေအာင္ဴမင္ေစရန္အတၾက္ ကုလသမဂၢကုိ ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒႎႀင့္ ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္တုိႚ အေပၞတၾင္ အေဴခတည္၍ ဖဲၾႚစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ မူဝၝဒမဵား-

အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ တန္းတူမႁရႀိသည္။

-

အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ကုိ လုိက္နာရမည္။

-

ႎုိင္ငံမဵားသည္
ေဴဖရႀင္းရမည္။

-

ႎုိင္ငံမဵားသည္
အင္အားသုံးဴခင္း
႓ခိမ္းေဴခာက္ဴခင္းတုိႚကုိ ေရႀာင္ကဵဥ္ရမည္။

-

ကုလသမဂၢသည္
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းမဴပႂ။

-

မတူကၾဲဴပားမႁမဵားကုိ

႓ငိမ္းခဵမ္းေသာ

သုိႚမဟုတ္

မည္သည့္ႎုိင္ငံ၏

နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္သာ

အင္အားသုံးရန္

ဴပည္တၾင္းေရးရာကုိမႀ

ႎုိင္ငံမဵားသည္ ကုလသမဂၢအား ဝုိင္းဝန္းပံ့ပုိး ကူညီသင့္သည္။

ကုလသမဂၢကုိ စတင္ဖဲႚၾစသည္းရတၾင္ ဒုတိယကမႝာစစ္၏ စစ္ႎုိင္ႎုိင္ငံမဵားက ထူေထာင္ခဲ့သဴဖင့္ လူဴဖႃမဵား
အသင္းဟုပင္ ေခၞေဝၞခံခဲ့ရ႓ပီး ဥေရာပတုိက္သားမဵားႎႀင့္ အေမရိကန္မဵားက လၿမ္းမုိးထားသည္ကုိ
ေတၾႚရသည္။ ဗဵႃ႟ုိကေရစီႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး ေပၞလစီမဵား ေရးရာတၾင္ ယေနႚတုိင္ ၄င္းတုိႚ၏ ဳသဇာ
အာဏာအင္အား သက္ေရာက္ေနလဵက္ရႀိသည္ကုိ ေတၾႚဴမင္ႎုိင္သည္။
ကုလသမဂၢစနစ္အရ ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ ကုလသမဂၢရႀိ ေကာ္မတီမဵား၊ ငႀာနမဵားကုိ အဖဲႚဝ
ၾ င္ႎုိင္ငံမဵား၏
ပထဝီနယ္ေဴမမဵား
အလုိက္
ခဲၾတမ္းခဵထားသည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္
ငႀာနတုိင္းတၾင္
နယ္ေဴမအလုိက္ ကန္ႚသတ္ထားေသာ အေရအတၾက္ကုိ ေတၾႚရမည္ဴဖစ္သည္။ အဖဲႚၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားကုိ
ေဒသအလုိက္ ေအာက္ပၝအတုိင္း အဳကမ္းအားဴဖင့္ ခၾဲဴခားထားသည္။
(က) အာဖရိက ႎုိင္ငံမဵား (၅၀ႎုိင္ငံ)
(ခ) အာရႀႎုိင္ငံမဵား (၅၀ ႎုိင္ငံ)
(ဂ) အေရႀႚဥေရာပ ႎုိင္ငံမဵား (၁၈ႎုိင္ငံ)
(ဃ) လက္တင္အေမရိက ႎႀင့္ ကေရဘီယံ ႎုိင္ငံမဵား (၃၄နုိင္ငံ)
(င) ေနာက္ဥေရာပ ႎႀင့္ အဴခားႎုိင္ငံမဵား (၂၃ႎုိင္ငံ) တုိႚဴဖစ္သည္။
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒၝႎုိင္ႎႀင့္ ဳသစဳတလဵႎုိင္ငံတုိႚကုိ ေဒသ (င) တၾင္ ထည့္သၾင္းထား႓ပီး
တူရကီႎုိင္ငံသည္ ေဒသ (င)အဴပင္ အာရႀႎုိင္ငံမဵားတၾင္လည္း ပၝဝင္သည္ကုိ ေတၾႚရသည္။ ေဖာ္ဴပပၝေဒသ
ခဲၾဴခားမႁတၾင္ပင္
အာဖရိက၊
အာရႀ၊
လက္တင္အေမရိကႎႀင့္
ကေရဘီယံႎုိင္ငံမဵား၏

စုေပၝင္းမဲအေရအတၾက္သည္ စုစုေပၝင္း မဲအေရအတၾက္၏
အားေကာင္းမႁရရႀိေနသည္ကုိ ေတၾႚရသည္။

သုံးပုံႎႀစ္ပုံထက္ပုိေနသဴဖင့္

မဲခဲၾရာတၾင္

ကုလသမဂၢ၏ အဓိကငႀာန႒ကီးမဵား(၁) အေထၾေထၾညီလာခံ (General Assembly)
(၂) လုံ႓ခံႂေရး ေကာင္စီ (Security Council)
(၃) စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ (ECOSOC- Economic and Social Council)
(၄) ဘၸာထိန္း ေကာင္စီ (Trusteeship Council)
(၅) အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ တရား႟ုံး (International Court of Justic)
(၆) အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ုံး (Secretariat)

၆-(၁) အေထၾေထၾ ညီလာခံ (General Assembly)
ကုလသမဂၢတၾင္ အေထၾေထၾညီလာခံသည္ အဓိကဴဖစ္႓ပီး ႎုိင္ငံတခုစီမႀ မဲတမဲကဵစီ
ကုိယ္စားဴပႂပၝဝင္ဖဲၾႚစည္းထားသည္။
ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံကုိ ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း စက္တင္ဘာလ၏ တတိယေဴမာက္ အဂႆၝေနႚမႀ
ဒီဇင္ဘာလာလည္အထိ (၃) လကဵင္းပ႓ပီး အဖဲႚဝ
ၾ င္ႎုိင္ငံတုိင္း တက္ေရာက္သည္။ အေထၾေထၾ ညီလာခံ၏
ဆႎၬမဲသုံးပုံႎႀစ္ပုံဴဖင့္ သဘာပတိတဦးကုိ ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီး တႎႀစ္တာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစသည္။
အမဵားအားဴဖင့္
အဆုိတင္သၾင္းမႁမရႀိဘဲ
ေဒသအလုိက္
ေနာက္ကၾယ္တၾင္
ညႀိႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးမႁဴဖင့္
အလႀည့္ကဵေ႟ၾးခဵယ္ဳကသည္။ သဘာပတိသည္ ဒုတိယသဘာပတိ (၂၁)ဦးႎႀင့္ အတူ ညီလာခံကုိ
ဦးေဆာင္ရ႓ပီး သဘာပတိ မအားလပ္သည့္အခၝ ဒုတိယသဘာပတိက တာဝန္ယူသည္။
အေထၾေထၾညီလာခံသည္ အဖဲႚၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက တကမႝာလုံးတၾင္ ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားကုိ
ေဆၾးေႎၾးရန္
ညီလာခံပင္ဴဖစ္သည္။
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားအဳကား
လူမႁေရးႎႀင့္
စီးပၾားေရးရာမဵာစ
ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ေရးကုိ
ဖၾၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေစသလုိ
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အေရးတယူေဆာင္႟ၾက္ဳကရန္အားေပးသည္။
ထုိအေထၾေထၾညီလာခံမႀေန၍
ထူးဴခားေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵား၊ ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒအသစ္မဵား ေပၞထၾန္းခဲ့သည္။ အေထၾေထၾညီလာခံမႀ
ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵားသည္ အ႒ကံေပးခဵက္မဵားသာ ဴဖစ္႓ပီး သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံကုိ
မလုပ္မေနရ အမိန္ႚေပးေစခုိင္းႎုိင္ဴခင္း မရႀိေပ။ သုိႚေသာ္ ကမႝာေပၞရႀိ ႎုိင္ငံအမဵားစုက ကုိယ္စားဴပႂသည့္
အ႒ကံေပးခဵက္မဵား ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အားေကာင္းေသာ အ႒ကံေပးခဵက္မဵားဟု ဆုိႎုိင္သည္။

အေထၾေထၾညီလာခံ၏ လက္ေအာက္တၾင္ ေအာက္ပၝအတုိင္းထပ္မံဖဲၾႚစည္းထားသည္။
(က) ပင္မေကာ္မတီမဵား (Main Committees)
(ခ) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမဵား (Procedural Committees)
(ဂ) အ႓မဲတမ္း ေကာ္မတီမဵား (Standing Committees)
(ဃ) အေထာက္အကူဆုိင္ရာ၊ အေရးေပၞႎႀင့္ အဴခားေကာ္မတီမဵား (Subsidiary, “ad hoc” and Other
bodies)
ပင္မေကာ္မတီေအာက္တၾင္ ေကာ္မတီ (၇) ခုရႀိေသာ္လည္း တခုမႀာ အေထာက္အကူဴပႂ ေကာ္မတီ
ဴဖစ္သည့္အတၾက္ ပင္မေကာ္မတီ (၆)ခုဟုသာ ဆုဳိ ကသည္။ ၄င္းတုိႚမႀာ(၁) ပထမေကာ္တီ (လုံ႓ခံႂေရးႎႀင့္ လက္နက္ဖဵက္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ)
(၂) ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အထူးေကာ္မတီ (ပထမေကာ္မတီ၏ အလုပ္တာဝန္မဵားကုိ အေထာက္အကူဴပႂ
လုပ္ေဆာင္သည္)
(၃) ဒုတိယေကာ္မတီ(လူမႁေရးႎႀင့္ ေငၾေဳကးဆုိင္ရာ)
(၄) တတိယေကာ္မတီ(လူမႁေရး၊လူသားခဵင္းစာနာမႁႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ)
(၅) စတုတၨေကာ္မတီ (ကုိလုိနီဖဵက္သိမ္းေရး)
(၆) ပဥၤမေကာ္မတီ (အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ ေငၾစာရင္းဆုိင္ရာ)
(၇) ဆဌမေကာ္မတီ (ဥပေဒဆုိင္ရာ) တုိႚဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး တုိက္ပၾဲဝင္သူမဵားအတၾက္ တတိယႎႀင့္ စတုတၨေကာ္မတီတုိႚသည္ အေရးပၝသည္။ မိမိတုိႚ
ႎုိင္ငံအေပၞ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံ႒ကီးက ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ရာတၾင္ အရႀိန္အဟုန္
ေကာင္းမၾန္ေစရန္အတၾက္ တတိယ ေကာ္မတီတၾင္ တၾန္းအားေပး လႁံႚေဆာ္ဳကသည္။ ထုိမႀတဆင့္
အေထၾေထၾညီလာခံသုိႚ တက္ေရာက္လာေသာ ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္ အဖဲၾႚမဵား၏ ေထာက္ခံမႁရရႀိ႓ပီး
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား အတည္ဴပႂ ခဵမႀတ္လာႎုိင္ရန္ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚမဵားကုိ ခဵဥ္းကပ္လႁႚံေဆာ္ ဳကရသည္။
သုိႚရာတၾင္ တတိယေကာ္မတီတၾင္ စတုတၨေကာ္မတီမႀာကဲ့သုိႚ တသီးပုဂၢလမဵားသည္ အေထၾေထၾေရးရာ
အေဴခအတင္
ေဆၾးေႎၾးမႁမဵားတၾင္
ပၝဝင္ႎုိင္ခၾင့္မရႀိေပ။
ထုိႚေဳကာင့္မိမိ
ႎုိင္ငံအတၾက္
အရႀိန္အဟုန္ေကာင္းေသာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္လာေအာင္ လႁပ္ရႀားသူတုိႚသည္ အေထၾေထၾ
ညီလာခံသုိႚ တက္ေရာက္လာေသာ ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚမဵားကုိ မိမိတုိႚႎုိင္ငံ၏ ကိစၤရပ္မဵားကုိ
တင္ဴပေပးရန္အတၾက္ တၾန္းအားေပးဳကရသည္။ ပထမဦးဆုံးအေနဴဖင့္ မိမိႎုိင္ငံ၏ လူႚအခၾင့္အေရး

အေဴခအေနမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မိမိႎုိင္ငံ၏ အစုိးရအေပၞ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးတၾင္
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ေစရန္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္း တင္သၾင္းမည့္ ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚကုိ
ခဵဥ္းကပ္ရသည္။ မိမိတုိႚ ဴဖစ္ေစလုိေသာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ စကားလုံးမဵားႎႀင့္ မူဳကမ္းတင္သၾင္းမည့္
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚက တင္သၾင္းလုိသည့္ စကားလုံးမဵားအဳကား ညႀိႎႁိင္းမႁမဵားစၾာ ဴပႂလုပ္ရတတ္သည္။
ကုလသမဂၢသုံး
စကားလုံးမဵားသည္
တခုႎႀင့္တခု
အဓိပၯာယ္မတိမ္းမယိမ္းရႀိသေလာင္ႎႀင့္
ကၾဲဴပားေသာေဳကာင့္ ထုိသုိႚ စကားလုံးမဵားကုိ ညႀိႎႁိင္းရာတၾင္ပင္ အခဵိန္ဳကာဳကာ ညႀိႎႁိင္းရေလ့ရႀိသည္။
အခဵိန္တည္းမႀာပင္ အဴခားႎုိင္ငံ ကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚမဵားအား မိမိႎုိင္ငံအတၾင္း ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္ခံေနရမႁ
အေဴခအေနမဵားကုိ
ေကာင္းမၾန္စၾာ
နားလည္ေစရန္
ခဵဥ္းကပ္စည္း႟ုံးရသည္။
ထုိမ႖မက
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္း
တင္သၾင္းသည့္အခၝတၾင္
ပၝဝင္တင္သၾင္းႎုိင္ေအာင္၊
သုိႚမဟုတ္
တင္သၾင္းသည့္
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကုိ
ဝုိင္းဝန္းေထာက္ခံ႓ပီး
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္
အတည္ဴပႂႎုိင္ေအာင္
စည္း႟ုံးရသည္။
တႎုိင္ငံလ႖င္
တမဲသာေပးရသည့္
အေထၾေထၾညီလာခံတၾင္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္တခုခဵမႀတ္ရာ၌ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ မဲအေရအတၾက္အမဵားစုကုိ
ရရႀိရန္
အေရး႒ကီးလႀသည့္အတၾက္
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း၏
ကုိယ္စားလႀယ္အဖဲႚၾမဵားထံ
ခဵဥ္းကပ္စည္း႟ုံးရန္လုိအပ္သည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးမႀ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ခဲ့သည့္
ကာလတေလ႖ာက္တၾင္ တင္သၾင္းခဲ့ေသာ မူဳကမ္းမဵားကုိ ကန္ႚကၾက္သူမရႀိ ေထာက္ခံေလ့ရႀိေသာ္လည္း
အခဵႂိႚႎုိင္ငံ၏ ကိစၤရပ္မဵားတၾင္ ကန္ႚကၾက္သူႎႀင့္ ေထာက္ခံသူမဵား ရႀိတတ္သဴဖင့္ မဲခၾဲဆုံးဴဖတ္ရေလ့ရႀိသည္။
ခဵဥ္းကပ္ရာတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ေနသည့္ မိမိႎုိင္ငံ၏ အစုိးရႎႀင့္ ရင္းႎႀီေသာ၊ ဆက္ဆံမႁ ရႀိေသာ၊
ႎုိင္မဵားမႀ ကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚမဵားကုိလည္း လစ္လဵႃ႟ႁ၍မရေပ။ ထုိႎုိင္ငံမဵားကုိလည္း ခဵဥ္းကပ္၍ ၄င္းတုိႚ၏
သေဘာထားမဵား ေဴပာင္းလဲလာေစရန္ ခဵဥ္းကပ္သင့္သည္။ ဴမန္မာႎုိင္ေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးတၾင္
အရႀိန္အဟုန္ေကာင္းမၾန္ေသာ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္လာေစရန္
သၾားေရာက္လႁႚံေဆာ္သူမဵား
ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္းရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနမဵား၊
ႎုိင္ငံတကာက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ထားရႀိေသာ သေဘာထားမဵားကုိ ေကဵညက္စၾာ နားလည္ထားမႀသာ
ထုိကဲ့သုိႚ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္
အမဵားအဴပားကုိ
ခဵဥ္းကပ္ရာတၾင္
ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ႎႀင့္ခဵဥ္းကပ္ႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။
ညီလာခံအခဵိန္အတၾင္းကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚအမဵားအဴပားကုိ
ေတၾႚဆုံးခဵဥ္းကပ္ရသည့္အတၾက္
႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္မႁမဵား
ဴပႂလုပ္ရန္
အထူလုိအပ္သည္။
စည္း႟ုံးလႁံႚေဆာ္ရာတၾင္
အေထာက္အကူဴဖစ္ေစႎုိင္မည့္စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵား၊
အေထာက္အထားမဵား၊
အစီရင္ခံစာမဵား၊
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မဵား၊ ဓာတ္ပုံမဵားကိုလည္း စုေဆာင္းဴပင္ဆင္ရန္ အထူလုိအပ္သည္။ မိမိတုိႚ
သၾားေရာက္ခဵဥ္းမပ္စည္း႟ုံးမည့္
ကုိယ္စားလႀယ္အဖဲႚၾမဵားသည္
ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကိစၤ
တခုတည္းသာမဟုတ္၊အဴခားေသာ
ကိစၤမဵားစၾာ
ရႀိသည္ကုိသတိဴပႂသင့္သည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ထုိသုိႚသၾားေရာက္မည့္
သူမဵားအေနဴဖင့္
ဆက္ဆံေဴပာဆုိရာတၾင္
က႗မ္းကဵင္သူမာဵးဴဖစ္ရန္လည္း
လုိအပ္လႀသည္။
ယခင္ႎႀစ္မဵားက
ခဵမႀတ္ခဲ့ေသာ
အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီး၏
ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားအား
ေသခဵာစၾာေလ့လာထားရန္လည္း
လုိအပ္သည္။
အေတၾႚအ႒ကံႂရႀိ၍
သံတမန္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမၾန္ေသာ အတၾင္းေရးမႀႃး သုိႚမဟုတ္ စီစဥ္သူတဦး ထားရႀိႎုိင္ပၝက
အခဵိန္တိကဵ၍
ေအာင္ဴမင္ေသာ
ခဵဥ္းကပ္မႁမဵား၊
အစည္းအေဝးမဵား
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္အတၾက္
အေထာက္အကူဴဖစ္ေစသည္။

၆-(၂) လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီ (Security Council)
လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီကုိ အ႓မဲတမ္းအဖဲႚၾဝင္(၅)ႎုိင္ငံဴဖစ္ေသာ၊ အေမရိကန္၊႓ဗိတိန္၊
ဆုိဗီယက္၊ဴပင္သစ္ႎႀင့္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံတုိႚအဴပင္ အ႓မဲတမ္းမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚဝင္(၁၀)
ႎုိင္ငံဴဖင့္ဖၾဲႚစသည္းထားသည္။
အ႓မဲတမ္းအဖဲႚၾဝင္
(၅)ႎုိင္ငံတၾင္
ဗီတုိအာဏာရႀိသည္။
ထုိကဲ့သုိႚ
ဗီတုိအာဏာေပးဴခင္းေဳကာင့္သာအေမရိကန္ႎုိင္ငံႎႀင့္ အဴခားအင္အား႒ကီး ႎုိင္ငံတုိႚကုိ ကုလသမဂၢတၾင္
ပၝဝင္လာေအာင္
ဆၾဲေဆာင္ႎုိင္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
၄င္း၏တာဝန္မႀာ
ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္တၾင္ဴပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ထိမ္းသိမ္းေရး၊ စစ္တားဆီးေရး၊ ကဵႃးေကဵာ္မႁမဵားကုိ
တားဆီးအဴပစ္ေပးေရးတုိႚဴဖစ္သည္။
အေထၾေထၾညီလာခံကဲ့သုိႚကုလသမဂၢ၏
ဌာနမဵားသည္
အစုိးရမဵားကုိ၄င္းတုိႚအ႒ကံေပးခဵက္မဵားကုိ
ေလးစားလုိက္နာရန္
အ႒ကံေပးပန္ဳကား႟ုံသာ
ပန္ဳကားႎုိင္ေသာ္လည္း
လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီတၾင္ပၝဝင္ေသာ
အ႓မဲတမ္းအဖဲၾႚဝင္နုိင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
တာဝန္ရႀိရႀိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားကုိ ခဵမႀတ္ႎုိင္သည့္ ပၝဝၝရႀိသည္။ လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီသည္
ကမႝာ့ပုလိပ္အဖဲႚတ
ၾ ဖဲၾႚ ကဲ့သုိႚပင္ဴဖစ္သည္။ လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီအတၾက္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းတရပ္ကုိ
ေထာက္ခံမဲ (၉)မဲရရႀိမႀသာ အတည္ဴပႂႎုိင္သည္။ အ႓မဲတမ္းအဖဲၾႚဝင္ (၅)ႎုိင္ငံအနက္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက
ဗီတုိအာဏာသုံး႓ပီးကန္ႚကၾက္ခဲ့လ႖င္
စုစုေပၝင္း
(၁၄)ရရႀိေစကာမူ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္အထမေဴမာက္ေပ။
အေမရိကန္ႎုိင္ငံသည္
အစၤေရးႎႀင့္ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံ
ကိစၤမဵားတၾင္
ဗီတုိအာဏာသုံး၍
ကန္ႚကၾက္ခဲ့သည္ကုိ ေတၾႚသည္။အာဖဂန္နစၤတန္တၾင္ စစ္ဴဖစ္ပာၾ းေသာအခၝ ဆုိဗီယက္ဴပည္ေထာင္စုက
ဗီတုိအာဏာသုံးမည္ဴပႂခဲ့သဴဖင့္ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀ ဝင္ေရာက္အေရးယူမႁ မဴပႂႎုိင္ခဲ့ေပ။ ဴပင္သစ္ႎႀင့္
႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံတုိႚသည္ ဗီတုိအာဏာကုိသုံးခဲ့သည္။ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံသည္လည္း တုိင္ဝမ္က႗န္း အေရးကိစၤ
ဴဖစ္ပၾားခဲ့သည္ ၁၉၇၂ ခုႎႀစ္ကတည္းမႀစ၍ ဗီတုိအာဏာ ေနာက္ထပ္သုံးစၾဲဴခင္း မရႀိခဲ့ေခဵ။ လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီ
အ႓မဲတမ္း(၅)ႎုိင္ငံ၏
အား႓ပိႂင္မႁမဵားကုိ
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးသစ္
ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ရာတၾင္
မဳကာခဏေတၾႚရတတ္သည္။
ထုိႚေဳကာင့္
အ႓မဲတမ္းအဖဲၾႚဝင္
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးထက္ပင္ ပုိမုိအာဏာရႀိသည္ဟု ဆုိဳကသည္။
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ ပဋိပကၡတခု ဴဖစ္လာပၝက လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီက သိရႀိလာေအာင္ တင္ဴပႎုိင္သည္။
ထုိအခၝမဵႂိးတၾင္
လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီက
ပဋိပကၡဴဖစ္ေနေသာ
ႎုိင္ငံမဵားကုိ
႓ငိမ္းခဵမ္းေသာနည္းဴဖင့္
ေဴဖရႀင္းဳကရန္ပန္ဳကားႎုိင္သည္။
ထုိသုိႚဴဖစ္ေနေသာ
ပဋိပကၡကုိ
မိမိတုိႚကုိယ္တုိင္
ေဴဖရႀင္းႎုိင္ဴခင္းမရႀိသည့္အခၝ
ထုိဴပႍနာကုိ
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
တရား႟ုံး(ICJ)သုိႚ
တင္ဴပ၍
ထုိတရား႟ုံးမႀေန၍
မည္သူမႀန္သည္၊မည္သူမႀားသည္ကုိ
ဆုံးဴဖတ္သည္။
လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီက
ကုလသမဂၢအဖဲႚၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားကုိ
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ
သုိႚမဟုတ္
ႎုိင္ငံမဵားအေပၞ
ကုန္သၾယ္မႁမဵား
ရပ္တန္ႚပိတ္ဆုိႚရန္ ပင္လယ္၊ေလေဳကာင္း၊ မီးရထားလမ္း၊ စာတုိက္၊ တယ္လီဖုန္း၊ေရဒီယုိ အစရႀိသည့္
ဆက္သၾယ္ေရးနည္းလမ္းမဵား
ပိတ္ဆိုႚအေရးယူရန္
ပန္ဳကားႎုိင္သည္။
ထုိသုိႚ
လုပ္ေဆာင္မႁမဵားမေအာင္ဴမင္ပၝက လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီသည္ ကုလသမဂၢ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး တပ္မဵားကုိ
ေစလၿတ္၍လုံ႓ခံႂေရးႎႀင့္
စစ္မဲ့ဇုံမဵားတည္ေဆာက္ရန္
သုိႚမဟတ္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ေဆၾးေႎၾးရန္တာဝန္ေပး
ေစခုိင္းႎုိင္သည္။
သုိႚေသာ္
ပဋိပကၡပၝဝင္
ပတ္သက္ေနေသာ
ႎုိင္ငံမဵားအားလုံးကသေဘာတူခၾင့္ဴပႂမႀသာ ကုလသမဂၢ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး တပ္မဵားကုိ ေစလၿတ္ႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။
အခဵႂိႚအေရးကိစၤမဵားတၾင္
လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီက
အဖဲႚၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားအား
စစ္ေရးအရ

ဝင္ေရာက္ဴဖန္ေဴဖေပးရန္
အာဏာေပးႎုိင္သည္။
အဖၾႚဲဝင္ႎုိင္ငံမဵားကလည္း
ထုိသုိႚအေရးကိစၤဴဖစ္ေပၞလာပၝက မိမိတုိႚ စစ္တပ္အင္အားမဵားကုိ ေစလၿတ္ကူညီရန္တာဝန္ရႀိသည္။
အ႓မဲတမ္းအဖဲၾႚဝင္မဟုတ္ေသာ ႎုိင္ငံမဵား၏ သက္တမ္းကုိ (၂ )သတ္မႀတ္ထား႓ပီး သက္တမ္းတုိးခၾင့္မရႀိေပ။
ထုိကဲ့သုိႚ အ႓မဲတမ္းမဟုတ္ေသာ ႎုိင္ငံမဵားကုိ ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္ ဆႎၬမဲသုံးပုံႎႀစ္ပုံ အမဵားစုရရန္လုိ႓ပီး
ေဒသဆုိင္ရာႎုိင္ငံမဵားက
သေဘာတူပၝက
အ႓မဲတမ္းမဟုတ္ေသာ
အဖဲႚဝ
ၾ င္ဴဖစ္ႎုိင္သည္။
အလုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီ၏ ဥကၺဌအဴဖစ္ အဂႆလိပ္အကၡရာ၏ အစီအစဥ္အတုိင္း လစဥ္ေဴပာင္းလဲတာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေစသည္။
စီးပၾားေရးႎႀင့္လူမႁေရးေကာင္စီ(Economic and Social Council-ECOSOC)
စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီကုိ အတုိေကာက္ အီေကာေဆာ့ (ECOSOC)ဟု ေခၞဆုိေလ့ရႀိသည္။
ဤေကာင္စီသည္ အေထၾေထၾ ညီလာခံ႓ပီးလ႖င္ အ႒ကီးဆုံးေသာ ကုလသမဂၢအဖဲႚၾဴဖစ္သည္။ အဖၾဲႚဝင္ (၅၄)
ဦးပၝဝင္ဖဲႚၾစည္းထားသည္။
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီေအာက္တၾင္
လုပ္ငန္းေကာ္မရႀင္
(၆)ခု
(Functional
Commissions)၊ ေဒသေကာ္မရႀင္ (၅)ခု (Regional Commissions)၊ အ႓မဲတမ္းေကာင္စီမဵား (Standing
Committees)၊ အ႓မဲတမ္းက႗မ္းကဵင္သူမဵားအဖဲၾႚ (Standing Expert Bodies)ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ
ေအဂဵင္စီမဵား (Specialized Agencies)တည္ရႀိသည္။
လုပ္ငန္းေကာ္မရႀင္မဵားတၾင္
စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ
ေကာ္မရႀင္၊လူဦးေရဆုိင္ရာ
ေကာ္မရႀင္၊
လူမႁဘဝတုိးတက္ဴမင့္မားေရး
ေကာ္မရႀင္၊
အမဵႂိးသမီးမဵားအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ
ေကာ္မရႀင္၊
မူးယစ္ေဆးဝၝးဆုိင္ရာ
ေကာ္မရႀင္၊
ရာဇာဝတ္မႁတားဆီးေရးႎႀင့္
တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္၊ တည္တံ့ခုိင္႓မဲေသာဖံၾႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁ ေကာ္မရႀင္၊ ဖံၾႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁဆုိင္ရာ
သိပၯံႎႀင့္စက္မႁပညာ ေကာ္မရႀင္ စသည္တုိႚကုိ ဖဲၾႚစည္းထားသည္။ လူႚအခၾင့္အေရးလုပ္ငန္းႎႀင့္ပတ္သက္၍
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ (Commission on Human Rights) ႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵား အဆင့္အတန္း
ဆုိင္ရာေကာ္မရႀင္ (Commission on the Status of Women)တုိႚမႀာ ထင္ရႀားသည္။
ေဒသဆုိင္ရာေကာ္မရႀင္မဵားတၾင္
အာရႀႎႀင့္
ပစိဖိတ္ေဒသ၊
အာဖရိကေဒသ၊ဥေရာပေဒသ၊
လက္တင္အေမရိကႎႀင့္ ကေရဘီယံေဒသ၊ အေနာက္အာရႀေဒသဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္မဵားရႀိသည္။
အ႓မဲတမ္းေကာ္မတီမဵားႎႀင့္
အ႓မဲတမ္းက႗မ္းကဵင္သူမဵားအဖဲႚၾတုိႚတၾင္ရႀိေသာ
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲၾႚမဵားေကာ္မတီ
(NGO
Committee)သည္
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲႚမ
ၾ ဵားဴဖင့္ဖၾဲႚစည္းထားေသာ အဖဲႚဴၾ ဖစ္သည္။ (ကုလသမဂၢတၾင္ အတုိင္ပင္ခံအဆင့္ ရရႀိထားေသာ
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲၾႚမဵား၏
လုပ္ေဆာင္မႁကုိ
ဤစာအုပ္ပၝ
အစုိးရမဟုတ္ေသာအခန္းတၾင္
အကဵယ္ဳကည့္ပၝ။)
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီေအာက္တၾင္ရႀိေသာ
ကုလသမဂၢ
ေအဂဵင္စီမဵားတၾင္
အထူးဴပႂေအဂဵင္စီမဵားႎႀင့္
ကုလသမဂၢရံပုံေငၾႎႀင့္
အစီအစဥ္မဵားေအဂဵင္စီဟူ၍
ႎႀစ္မဵႂိးရႀိသည္။
ဤအထူးဴပႂေအဂဵင္စီမဵားကုိ အဖဲႚဝ
ၾ င္ႎုိင္ငံမဵားက ကၾဲဴပားေသာဖၾႚဲစည္းပုံ၊ အုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္၊ ေပၞလစီႎႀင့္

လုပ္ငန္းမဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္ (International
Labor Organization-ILO)၊ ကုလသမဂၢ အစားအစာႎႀင့္ လယ္ယာစုိက္ပဵႂိးေရးအဖၾဲႚ (Food and
Agricultural Organization-FAO)၊ပညာေရး၊ သိပၯံပညာႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာအဖဲၾႚ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO)ကမႝာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚ႒ကီး (World
Health
Organization-WHO)တုိႚသည္
အထူးဴပႂေအဂဵင္စီမဵား
ဴဖစ္ဳကသည္။
ကမႝာ့ဘဏ္
(World Bank)ႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ေငၾေဳကးရံပုံေငၾ အဖၾႚဲ႒ကီး (International Monetary
Fund)တုိႚသည္လည္း အထူးဴပႂ ေအဂဵင္စီမဵားဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢ
ရံပုံေငၾႎႀင့္
အစီအစဥ္မဵား
ေအဂဵင္စီမဵားကုိ
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
ဆႎၬဴဖင့္
ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့မႁတုိႚဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မဵား
ရံပုံေငၾမဵားအဖဲၾႚ (United Nation Children’s Fund-UNICEF)၊ကုလသမဂၢဖၾႚံ႓ဖိႂးေရး အစီအစဥ္ (United
Nations Development Program-UNDP)၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံး(UN
High Commissioner for Refugees-UNHCR)တုိႚသည္ ကုလသမဂၢ ရံပုံေငၾႎႀင့္ အစီအစဥ္
ေအဂဵင္စီမဵားဴဖစ္သည္။
ဘၸာထိန္းေကာင္စီ (Trusteeship Council)
ဤေကာင္စီသည္ ယခင္ကုိလုိနီနယ္ေဴမမဵားအား ကုိင္ပုိင္ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရႀိေအာင္ အဴခားႎုိင္ငံမဵားကေန၍
႒ကိႂးပမ္း ေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္အတၾက္ စီမံေဆာင္႟ၾက္ေသာ ေကာင္စီဴဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလတၾင္
ကုိလုိနီနယ္ေဴမေဟာင္းဴဖစ္သည့္ မုိင္ခ႟ုိနီးယားက႗န္းစုမႀ ေပၞလအူက႗န္းလၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးေနာက္ပုိင္း
ဤေကာင္စီ၏ လုပ္ေဆာင္မႁ လုပ္ငန္းမဵားကုိ ရပ္တန္ႚလုိက္ခဲ့သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ တရား႟ုံး(INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
တရား႟ုံးတၾင္
အေထၾေထၾညီလာခံကခန္ႚအပ္ထားေသာ
တရားသူ႒ကီး
(၁၅)ဦးပၝဝင္သည္။
ထုိတရားသူ႒ကီးမဵားကုိ
ႎုိင္ငံအလုိက္
ေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္းမဟုတ္ပဲ
ထုိသူတုိႚ၏
အရည္အခဵင္းမဵားအလုိက္ ေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ သုိႚေသာ္ တစ္ႎုိင္င့ထဲမႀ
တရားသူ႒ကီးႎႀစ္ဦး
မဴဖစ္ေစရပၝ။ တရား႟ုံးကုိ နယ္သာလန္ႎုိင္ငံ ဟာခ့္႓မိႂႚတၾင္ ႟ုံးစုိက္႓ပီးအဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက နယ္စပ္ေဒသ
အဴငင္းပၾာမႁမဵား၊ ငၝးဖမ္းခၾင့္၊ သဘာဝတၾင္းထၾက္ထုတ္ယူခၾင့္ ပုိင္ဆုိင္မႁမဵားႎႀင့္ ပဋိညာဥ္ႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ
အဴခားလုပ္ငန္းမဵားကုိ
ေပးပုိႚတုိင္ဳကားႎုိင္သည္။
အေထၾေထၾညီလာခံက
ဴဖစ္ေစ၊
လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီကဴဖစ္ေစ ဤတရား႟ုံးထံ အ႒ကံဥာဏ္မဵား ေတာင္းခံႎုိင္သည္။
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ုံး (SECRETARIAT)
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးမဵားသည္ကုလသမဂၢ၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရး တာဝန္မဵားကုိ ထမ္းေဆာင္သည္။
ကုလသမဂၢတခုလုံးတၾင္ရႀိေသာ ဝန္ထမ္းေပၝင္း တေသာင္းငၝးေထာင္အား စီမံအုပ္ခဵႂပ္သည္။ ဌာနခဵႂပ္မႀာ
အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႚတၾင္ဴဖစ္႓ပီး အဴခားဌာနမဵားမႀာ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚႎႀင့္ ဗီယင္နာ႓မိႂႚတုိႚတၾင္ဘ
အေဴခစုိက္သည္။

အခန္း(၇) ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး ေအဂဵင္စီမဵားႎႀင့္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမဵား
ကုလသမဂၢတၾင္ရႀိေသာ လူႚအခၾင့္အေရးေအဂဵင္စီမဵားႎႀင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမဵား၊
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားမႀာ သာမန္လူမဵားအတၾက္႟ႁတ္ေထၾးစရာဴဖစ္ေသာ္လည္း လူႚအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္သူမဵားအေနႎႀင့္ေလ့လာထားမႀသာ ကုလသမဂၢ၌
မိမိတုိႚအေရးကိစၤမဵားကုိလႁံႚေဆာ္ရာတၾင္ ေအာင္ဴမင္စၾာ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢသည္ ႎုိင္ငံတကာ၏ အစုိးရမဵားဴဖင့္ စုစည္းထားေသာ အဖဲၾႚတခုဴဖစ္႓ပီး တရား႟ုံးတရပ္
မဟုတ္ေသာေဳကာင့္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
ဴပႍနာမဵားကုိ
ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရာတၾင္
အားနည္းမႁမဵားရႀိသည္။ သုိႚေသာ္ လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵားကုိ ႎုိင္ငံတကာအေနဴဖင့္ ဳကပ္မတ္ေပးနုိင္ရန္
အနီးစပ္ဆုံးမႀာ ကုလသမဂၢသာ ဴဖစ္သည့္အတၾက္ ကုလသမဂၢမည္သုိႚ လုပ္ငန္းမဵား လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ
နားလည္သေဘာေပၝက္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိႚမႀသာ ၄င္းကုိ သုံးသပ္႓ပီးေနာက္ ပုိမုိေကာင္းမၾန္ေသာ
႒ကီးဳကပ္မႁမဵား၊ နည္းစနစ္ ယႎၨရားမဵားကုိ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္မည္ ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္(Commission on Human Rights)
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ၏ ေအာက္တၾင္ရႀိ႓ပီး ထုိေကာင္စီ၏
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမဵားကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည့္
ေကာ္မရႀင္ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ
စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဴခင္း၊
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ
အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ ေပၞလစီသစ္မဵားအတၾက္ အဆုိတင္သၾင္းဴခင္း၊ လူႚအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရးအတၾက္
အကူအညီလုိအပ္ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားကုိ
အ႒ကံဥာဏ္မဵားႎႀင့္
နည္းပညာ
အကူအညီမဵားေပးဴခင္း၊
ယင္းရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကၸမဵားအတၾက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း တုိႚဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးလုိက္သည္ႎႀင့္ တ႓ပိႂင္နက္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵားကုိ လုိက္နာရန္ တာဝန္ရႀိသည္။ အဴခားစာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားကုိ
လက္မႀတ္ထုိးသည္ဴဖစ္ေစ၊ မထုိးသည္ဴဖစ္ေစ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းပၝ
လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵားကုိ လုိက္နာရန္မႀာ အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း၏ တာဝန္ႎႀင့္ ဝတၨရားမဵားဴဖစ္လာခံသည္။
ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္မႀ
ဆင္းသက္လာေသာ
ဤလူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္သည္
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားအနက္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာစာခဵႂပ္မဵားကုိ
လက္မႀတ္
ေရးထုိးဴခင္းမရႀိေသာ ႎုိင္ငံမဵား၏ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိပၝ ေဝဖန္ႎုိင္ေသာ အာဏာရႀိသည့္
အဖၾႚဲဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကုိစီးပၾားေရးႎႀင့္လူမႁေရးေကာင္စီက ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ဖဲၾႚစည္းခဲ့႓ပီး
ယေနႚတုိင္ ႎႀစ္စဥ္ ေဆၾးေႎၾးပဲၾမဵားဴပႂလုပ္၍ လူႚအခၾင့္အေရးလုပ္ငန္း မဵားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ေနသည္။
မူလက ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ (၁၈)ႎုိင္ငံဴဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခၝ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ (၅၃)ႎုိင္ငံဴဖင့္
ဖၾဲႚစည္းထားရႀိသည္။ အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀာ ရာသက္ပန္မဟုတ္ဘဲ (၃)ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္ ေ႟ၾးေကာက္သည္။
ေ႟ၾးေကာက္ရာတၾင္
ကုလသမဂၢနည္းစနစ္အတုိင္း
ေဒသအလုိက္ခၾဲဴခားထားေသာ

ႎုိင္ငံမဵား၏ခၾဲတမ္းစနစ္အရ အာဖရိကေဒသမႀာ (၁၅)ဦး၊အာရႀေဒသမႀ (၁၂ )ဦး၊ အေရႀႚဥေရာပေဒသမႀ
(၅)ဦး၊ ေတာင္အာဖရိကေဒသမႀ (၁၁)ဦး၊ အေနာက္ဥေရာပႎႀင့္ အဴခားေဒသဟုသတ္မႀတ္ထားေသာ
ဳသစေဳတလဵ၊ ကေနဒၝ၊နယူးဇီလန္ႎႀင့္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵားမႀ (၁၀)ဦး စသဴဖင့္ ေ႟ၾးေကာက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ေကာ္မရႀင္၏ လုပ္ငန္းမဵားကုိ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ၏ စည္းမဵဥ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမဵားအရ
လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေငၾေဳကးကိစၤႎႀင့္ ဆုိင္ေသာ အဆုိဴပႂခဵက္မဵား၊ အ႒ကံဴပႂခဵက္မဵား၊ ေငၾစာရင္းႎႀင့္
အစီအစဥ္မဵားကုိလည္းစီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီက အ႓မဲတမ္းဴပန္လည္ သုံးသပ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ကုိ
စတင္ဖဲၾႚစည္းစဥ္က
ႎုိင္ငံတကာ
လူႚအခၾင့္အေရး
စံခဵိန္စံညၾန္းမဵားခဵမႀတ္သည့္
အဖဲၾႚပုံစံမဵႂိးမႀ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ
ကိစၤရပ္မဵႂိးစုံကုိကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းေသာ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအေပၞတုန္ႚဴပန္ေဆာင္႟ၾက္ေသာ
ပုံစံမဵႂိးသုိႚ
တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း
ေရာက္ရႀိလာခဲ့သည္။
၁၉၉၂
ခုႎႀစ္မႀစတင္၍
ရဝမ္ဒၝႎႀင့္
ယခင္ယူဂုိစလားဗီးယား ႎုိင္ငံမဵားကဲ့သုိႚေသာ လူႚအခၾင့္အေရး အေဴခအေန ဆုိးဆုိးဝၝးဝၝး ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍အထူေဆၾးေႎၾးမႁ
အစည္းအေဝးမဵား
ကဵင္းပခဲ့သည္။
ယခုအခၝေကာ္မရႀင္သည္ေလ့လာမႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ဴခင္း
အ႒ကံေပးခဵက္မဵား
ဴပင္ဆင္ဴခင္း၊
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္မဵားမူဳကမ္း ေရးဆၾဲဴခင္း၊ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအေဳကာင္း
တုိင္ဳကားမႁမဵားကုိ လက္ခံေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းႎႀင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းတုိႚကုိ လုပ္ေဆာင္လဵက္ရႀိသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္၏ဖၾဲႚစည္းပုံ
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ (၅၃)ႎုိင္ငံသည္ ေကာ္မရႀင္၏ မဵားဴပားလႀေသာလုပ္ငန္းမဵား
အားလုံးကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ရန္ မလၾယ္ကူေသာေဳကာင့္ လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္၏ေအာက္တၾင္
အလုပ္အဖၾဲႚမဵား၊ႎုိင္ငံအလုိက္လူႚအခၾင့္အေရး အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵား၊ ကၸအလုိက္
လူႚအခၾင့္အေရး
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိမဵားအဴပင္
လၾတ္လပ္၍
က႗မ္းကဵင္သူမဵားႎႀင့္
ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဆပ္ေကာ္မရႀင္ (Sub-Commission) တုိႚကုိဖဲၾႚစည္းခန္ႚအပ္ထားသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ေအာက္ရႀိအလုပ္အဖၾႚဲမဵား-အတင္းအဳကပ္ဆႎၬမပၝဘဲေပဵာက္ဆုံးမႁဆုိင္ရာအလုပ္အဖၾဲႚ (Working Group on
Involuntary Disappearance)

Enforced of

-တရားလက္လၾတ္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းမႁဆုိင္ရာ အလုပ္အဖဲၾႚ(WorkingGroup onArbitrary Detention)
-ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာအလုပ္အဖဲၾႚ (Working Group on the Rights Development) တုိႚ
ပၝဝင္သည္။
ထုိႚဴပင္
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္
ႎုိင္ငံအလုိက္
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိမဵား ခန္ႚအပ္၍ လူႚအခၾင့္အေရးအေဴခအေနမဵားကုိ
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ေလ့ရႀိသည္။ ယခုအခဵိန္အထိ အာဖဂန္နစၤတန္၊ ပၝပူးဝၝနယူးဂီးနီးယား၊
ဴမန္မာ၊
ကမႝာဒီးယား၊
ကဵႃးဘား၊
အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး၊
အီေကၾဒုိး၊
ဂၾၝတီမာလာ၊
ေဟတီ၊
အီရတ္၊အီရန္၊ယူဂုိစလားဗီးယား၊ပုိလန္၊ဆုိမားလီးယား၊တုိဂုိ၊
ဗုိေလးဗီးယား၊ဘ႟ၾမ္ဒီ၊
ရုိးေမးနီးယား၊

ပၝလက္စတုိင္း၊ သီရိလကႆာ၊ ဆူဒန္ႎႀင့္ ဇုိင္ယားႎုိင္ငံတုိႚအတၾက္ အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵား
ခန္ႚအပ္ေစလၿတ္ခဲ့သည္။
ထုိႚဴပင္ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္သည္ ကၸအလုိက္ အထူးကုိယ္စားလႀယ္မဵား
(thematic
procedures)
ခန္ႚအပ္ဴခင္းကုိလည္း
ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိသည္။
ယခုအခဵိန္
အထိ
တရားလက္လၾတ္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ႎႀိပ္စက္ညႀဥ္းပန္းဴခင္း၊ေဳကးစားစစ္သားမဵားသုံးဴခင္း၊ ဘာသာေရးအရ
ဖိႎႀိပ္ဴခင္း၊ ကေလးသူငယ္မဵားအား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားဴခင္း၊ လူမဵႂိးေရးမုန္းတီးမႁႎႀင့္ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္ဴခင္း
လၾတ္လပ္စၾာ
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဴခင္း၊
တရားေရးဆုိင္ရာယႎၨရားလၾတ္လပ္မႁ၊
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁ၊
စၾန္ႚပစ္ပစၤည္းမဵား၏
အကဵႂိးသက္ေရာက္ဴခင္း
စသည့္ကၸမဵားဆုိင္ရာ
အထူးကုိယ္စားလႀယ္မဵားကုိ
ခန္ႚအပ္ထားသည္။
ထုိႚအဴပင္
ဆႎၬမပၝဘဲ
ေပဵာက္ဆုံးဴခင္း၊
မတရားခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္း၊ ဖၾႚံ႓ဖိႂးတုိးတက္ခၾင့္ႎႀင့္ ေ႟ၾႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား အေဳကာင္းတုိႚႎႀင့္ ပတ္သက္၍
စုံစမ္းရန္ အလုပ္အဖဲၾႚမဵား ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ ဴပည္တၾင္း၌ အေဴခတကဵ မေနထုိင္ရေသာ သူမဵား
(Internally Displaced Persons) တုိႚအေဳကာင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အထူးကုိယ္စားဴပႂ (Special
Representative) တဦးကုိ ခန္ႚအပ္ထားသည္။ ထုိတာဝန္ရႀိသူမဵားက ေကာ္မရႀင္ထံသုိႚ အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းေစသည္။
ႎုိင္ငံအလုိက္
တင္သၾင္းဴခင္း
မဟုတ္ဘဲ
အေဳကာင္းအရာ
ကၸအလုိက္
တင္သၾင္းဴခင္းဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံအလုိက္ႎႀင့္
ကၸအလုိက္
ခန္ႚအပ္ထားေသာ
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိထံသုိႚ
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားက
လႁႚံေဆာ္ဴခင္း၊
လုိအပ္ေသာသတင္းမဵားကုိ ေထာက္ပံ့ဴခင္းမဵား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀသ
ိ ည္။
ေကာ္မရႀင္ေအာက္တၾင္
ေနာက္ထပ္ဖဲၾႚစည္းထားေသာအဖဲၾႚအစည္းမႀာ
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ဴဖစ္သည္။ဆပ္ေကာ္မရႀင္သည္
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ေအာက္ရႀိတခုတည္းေသာေကာ္မရႀင္ဴဖစ္႓ပီးအမည္အဴပည့္အစုံမႀာ
လူနည္းစုမဵားအေပၞ
ခၾဲဴခားမႁကုိ တားဆီးေရးႎႀင့္ေဆာင့္ေရႀာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မရႀင္(Sub-Commission on the Prevention of
Discrimination and the Protection of Minorities)ဴဖစ္သည္။ ေကာ္မရႀင္၏လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵား
လုပ္ေဆာင္မႁကုိ အဓိကအေထာက္အကူဴပႂသည္။ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ ဆပ္ေကာ္မရႀင္အဳကား
ကၾာဴခားခဵက္မႀာ
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ကုိ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္
ဖႚၾဲစည္းထား႓ပီး
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ကုိ လၾတ္လပ္၍ က႗မ္းကဵင္သူ (၂၆)ဦးႎႀင့္ဖဲၾႚစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထုိ (၂၆) ဦးကုိ(၄)ႎႀစ္
သက္တမ္းစနစ္ဴဖင့္ ေကာ္မရႀင္က ေ႟ၾးခဵယ္ေလ့ရႀိ႓ပီး တဦးႎႀင့္တဦးသက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္ႎႀစ္မဵားလည္း
မတူဳကေပ။ ထုိသုိႚ ေကာ္မရႀင္အဖဲႚၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားကုိ ကုိယ္စားမဴပႂသည့္ လၾတ္လပ္က႗မ္းကဵင္သူမဵားဴဖင့္
ဖႚၾဲစည္းထားေသာေဳကာင့္
အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏
ႎုိင္ငံေရးအရတုိက္ရုိက္ပၝဝင္
စၾက္ဖက္မႁမႀ
ကင္းေဝးသည္။
သုိႚေသာ္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ရႀိ
အဖဲၾႚဝင္မဵားကုိ
၄င္းတုိႚ၏
အစုိးရအသီးသီးက
အမည္စာရင္းတင္သၾင္းဳကရလုိက္သဴဖင့္လၾတ္လပ္၍
က႗မ္းကဵင္သူမဵားသည္
လက္ေတၾႚတၾင္
မည္မ႖လၾတ္လပ္သနည္း
ဆုိသည္မႀာ
ေမးခၾန္းထုတ္စရာပင္။
အခဵႂိႚမႀာ
သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံမဵားတၾင္အစုိးရဝန္ထမ္းမဵားပင္ ဴဖစ္ေနတတ္သည္။
ဆပ္ေကာ္မရႀင္သည္ႎႀစ္စဥ္ဳသဂုတ္လတၾင္
(၄)ပတ္ဳကာ
အစည္းအေဝး
ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိသည္။
ထုိအစည္းအေဝးမဵားသုိႚလူႚအခၾင့္အေရးကိစၤ
လႁပ္ရႀားေဆာင္႟က
ၾ ္ေနဳကေသာအစုိးရမဟုတ္သည့္
အဖၾဲႚေပၝင္းမဵားစၾာ တက္ေရာက္၍ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကသည္။

ဆပ္ေကာ္မရႀင္ေအာက္တၾင္
အလုပ္အဖၾဲႚ
(၄)ခုရႀိ႓ပီး
ထုိအလုပ္အဖၾဲႚမဵားသည္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ေတၾႚဆုဳံ ကသည္။ ယင္းအလုပ္အဖဲၾႚ (၄)ခုမႀာ(၁) မူရင္းဌာေနလူမဵႂိးမဵားဆုိင္ရာအလုပ္အဖဲၾႚ
Populations-WGIP)

(Working

Group

on

Indigenous

(၂) က႗န္ဴပႂမႁဆုိင္ရာ အလုပ္အဖဲၾႚ (Working Group on Slavery)
(၃) ဆက္သၾယ္မႁဆုိင္ရာ အလုပ္အဖၾဲႚ (Working Group on Communication)
(၄) ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းဴခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အဖဲၾႚ (Working Group on Detention) တုိႚဴဖစ္သည္။
ပထမအလုပ္အဖၾဲႚ ေတၾႚဆုံဴခင္းႎႀစ္ခုသုိႚ လူအမဵားတက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးႎုိင္ေသာ္လည္း တတိယတခုမႀာ
တံခၝးပိတ္
ေဆၾးေႎၾးပဲဴၾ ဖစ္သည္။
တတိယ
အလုပ္အဖၾဲႚသည္
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္တုိႚထံသုိႚ တင္သၾင္းလာေသာ လူတဦးတေယာက္ခဵင္းစီ၏ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ခံရမႁ
တုိင္ဳကားခဵက္မဵားကုိ လက္ခံစိစစ္ေသာ အလုပ္အဖဲၾႚဴဖစ္သည္။
၁၉၇၀ခုႎႀစ္တၾင္ အတည္ဴပႂဴပဌာန္းလုိက္ေသာ ကုလသမဂၢ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ အမႀတ္ ၁၅၀၃ အရ
ကုလသမဂၢအဖဲႚၾ ဝင္ႎုိင္ငံ အစုိးရ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္ေသာအေဳကာင္းအရာ မဵားကုိ ကုလသမဂၢသုိႚ
တုိက္ရုိက္တုိင္ဳကားနုိင္သည္။
ထုိသုိႚလုပ္ေဆာင္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ
(၁၅၀၃
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း)ဟု
ေခၞေဝၞဳကသည္။
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္
ကုလသမဂၢအေနဴဖင့္တဦးခဵင္းတုိင္ဳကားမႁကုိ
လက္ခံအေရးယူ
ေဆာင္႟ၾက္ေသာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဴဖစ္သဴဖင့္ ထူးဴခားေသာနည္းလမ္းဟု ဆုိႎုိင္ေသာ္လည္း အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆး႓ပီးမႀ
လုပ္ေဆာင္ေသာေဳကာင့္
အားနည္းခဵက္မဵားစၾာရႀိသည္ကုိေတၾႚရသည္။
ထုိသုိႚ
တုိင္ဳကားရာတၾင္
လူတဦးခဵင္းဴဖစ္ေစ၊
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲၾႚကဴဖစ္ေစ
တုိင္ဳကားနုိင္သည္။ ကုိယ္တုိင္ခံစားရသူဴဖစ္စရာမလုိပၝ။ သုိႚေသာ္ သတင္းစာ၊ သတင္းမဵားအေပၞ
အေဴခခံ၍ တုိင္ဳကားမႁ မဴဖစ္ေစရပၝ။ တုိင္ဳကားမည့္သူသည္ အမည္မေဖာ္ဘဲ တုိင္ဳကား၍ မရပၝ။
တုိင္ဳကားသည့္အမႁကုိ ႎုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားစီရင္ထုံးမဵားက ေဴဖရႀင္းေပးရန္ မစၾမ္းသာေသာ
အဴဖစ္မဵႂိးဴဖစ္ရမည္။
သုိႚမဟုတ္
ႎုိင္ငံေတာ္အဆင့္တၾင္
ေဴဖရႀင္းမႁသည္ကဵႃးလၾန္ခံရသူအတၾက္
အေကာင္းဆုံးဴဖစ္ေအာင္
မဖန္တီးႎုိင္ေသာေဳကာင့္
ဴဖစ္ရမည္။
ကဵႃးလၾန္ေသာ
အစုိးရအေပၞ
ပုတ္ခတ္ေစာ္ကား ေဴပာဆုိဴခင္း ပၝဝင္ပၝကလည္းထုိတုိင္ဳကားခဵက္ အထေဴမာက္မည္ မဟုတ္ပၝ။
ထုိသုိႚ တုိင္ဳကားမႁမဵားကုိ အလုပ္အဖၾႚဲ၏တာဝန္ခံက လက္ခံသည္။တုိင္ဳကားစာ ေပးပုိႚသူထံသုိႚ
တုိင္ဳကားမႁကုိ လက္ခံရရႀိေဳကာင္း အသိအမႀတ္ဴပႂ ဴပန္စာေပးပုသ
ိႛ ည္။ ထုိတုိင္ဳကားမႁ မိတၨႃကုိ
သက္ဆုိင္ရာအစုိးရသုိႚ ေပးပုိႚ႓ပီး ေမးခၾန္းမဵားထုတ္ရသည္။ ထုိႚေနာက္ ထုိတုိင္ဳကားမႁႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ
အႎႀစ္ခဵႂပ္တင္ဴပခဵက္ကုိ
လစဥ္လတုိင္းအထူးလ႖ႂိႚဝႀက္စၾာဴဖင့္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္တၾင္
ထုိကိစၤအား ဆက္လက္ကုိင္တၾယ္မည့္သူထံ အစီရင္ခံရသည္။ ထုိႚေနာက္ အလုပ္အဖဲႚၾဝင္ (၅)ဦးသည္
တႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္ ေတၾႚဆုံ႓ပီး ထုိတုိင္ဳကားခဵက္မဵားကုိ ေလ့လာစစ္ေဆးသည္။ တုိင္ဳကားခဵက္မဵားႎႀင့္
အစုိးရထံမႀ တုႚံဴပန္ခဵက္မဵားအေပၞမူတည္ ၍အလုပ္အဖဲၾႚသည္ ထုိတုိင္ဳကားမႁသည္ အမႀန္တကယ္
႒ကီး႒ကီးမားမားလူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁ
ဟုတ္မဟုတ္ကုိ
မဲခဲၾ၍
ဆုံးဴဖတ္သည္။

အမႀန္တကယ္လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁဴဖစ္သည္ဟု
ယူဆပၝက
ထုိတုိင္ဳကားခဵက္ကုိ
ဆပ္ေကာ္မတီထံသုိႚ တင္သၾင္း႓ပီးထုိမႀတဆင့္ မဲဆႎၬဴဖင့္ ေကာ္မရႀင္ထံသုိႚ ဆက္လက္တင္သင့္၊
မတင္သင့္ကုိ ဆုံးဴဖတ္သည္။ ေကာ္မရႀင္အေနဴဖင့္ ထုိသုိႚတင္သၾင္းလာေသာ တုိင္ဳကားမႁမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ ထုိတုိင္ဳကားခဵက္ကုိ ပယ္ခဵဴခင္း၊ ေနာက္တႎႀစ္ကဵမႀ စဥ္းစားေဆာင္႟ၾက္ရန္ ဆုိင္းငံ့လုိက္ဴခင္း၊
ဴဖစ္ပဵက္သည့္ အမႁကိစၤတခုလုံးကုိ ေလ့လာဴခင္း (thorough study)၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရက
သေဘာတူပၝက ေကာ္မရႀင္သည္ အထူးေကာ္မတီ (Ad hoc)ဖၾဲႚစည္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းမဵား
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
ထုိသုိႚတုိင္ဳကားမႁကုိ
လက္ခံစစ္ေဆးေနေသာ
ကာလတခုလုံး
ထုိအမႁမဵားအေဳကာင္းကုိ
လူသိရႀင္ဳကား
ထုတ္ေဖာ္ေဳကညာဴခင္းမရႀိရန္
အထူးစည္းကမ္းသတ္မႀတ္ထားသည္။ တုိင္ဳကားသူကုိလည္း တုိင္ဳကားမႁသည္ မည္သည့္အဆင့္သုိႚ
ေရာက္ရႀိေနေဳကာင္းကုိလည္း အသိေပးဴခင္းမရႀိေပ။ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရကုိ အသိေပးဴခင္း၊ ထုိကိစၤႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ အခဵက္မဵားကုိ ေဴဖဳကားရန္ ဖိတ္ဳကားဴခင္းတုိႚကုိသာ လုပ္ေဆာင္သည္။ ဴဖစ္ပဵက္သည့္
အမႁကိစၤတခုလုံးကုိ ေလ့လာဴခင္းကုိ ၁၉၇၀ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ယူဂန္ဒၝ(Uganda) ႎႀင့္ ကူနီးယား (Equatorial
Guinea)ႎႀစ္ႎုိင္ငံတၾင္သာ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။
အထူးေကာ္မတီ
(Ad
hoc)
ဖၾဲႚစည္း၍
ေစလၿတ္စုံးစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းကုိ
လုပ္ေဆာင္ေလ့မရႀိေပ။
ေမးခၾန္းမဵား
ေပးပုိႚဴခင္း၊
အစုိးရထံ
ဆက္သၾယ္ေရးေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္က
တုိက္ရုိက္ဆက္သၾယ္ေစဴခင္း၊
ကုလသမဂၢ
ဝန္ထမ္းအား
ထုိႎုိင္ငံသုိႚေစလၿတ္ဴခင္၊
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိ
ခန္ႚအပ္၍စုံစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းတုိႚကုိသာ
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
တုိင္ဳကားမႁကုိလက္ခံသည္။
အကယ္၍
တုိင္ဳကားမႁသည္
သတ္မႀတ္ထားေသာ
အခဵက္မဵားႎႀင့္
ကုိက္ညီသည္ဆုိပၝက
လက္ခံစဥ္းစားသည္၊
သုိႚေသာ္လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္က
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမဵားေအာက္တၾင္
ထည့္သၾင္းစဥ္းစားဴခင္း
မဟုတ္ေသးေခဵ။
ယခုအဆင့္မႀစတင္၍
သက္ဆုိင္ရာ
အစုိးရသုိႚ
ထုိတုိင္ဳကားမႁႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားကုိေဴဖဆုိရန္ ေမးခၾန္းမဵားေပးပုိႚသည္။
ဇူလုိင္လ။
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ေအာက္ရႀိ
ဆက္သၾယ္မႁဆုိင္ရာ
အလုပ္အဖဲၾႚမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္(၅)ဦးတုိႚကထုိတုိင္ဳကားမႁကုိ
စုံစမ္းစစ္ေဆး႓ပီး
“အမႀန္တကယ္
ဴပင္းထန္စၾာ
လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ”ေဴမာက္သည္ဟု ဆုံးဴဖတ္ပၝက ဆပ္ေကာ္မရႀင္ထံ တင္ဴပသည္။
ဳသဂုတ္လ။ ဆပ္ေကာ္မရႀင္က ထုိအမႁကုိ ဴပန္လည္သုံးသပ္သည္။ ဆက္သၾယ္မႁဆုိင္ရာ အလုပ္အဖဲၾႚကုိ
ဴပန္ဳကားသည္။ အကယ္၍ထုိအမႁထင္ရႀားပၝကလူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ထံတင္ဴပသည္။
ေဖေဖာ္ဝၝရီ-မတ္လ။ ေကာ္မရႀင္၏ အလုပ္အဖဲၾႚကေန၍ ေကာ္မရႀင္ ညီလာခံမစတင္ခင္ ထုိအမႁႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ဴပန္လည္သုံးသပ္သည္။
ထုိအမႁႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ေကာ္မရႀင္အား
မည္သုိႚ
အေရးယူသင့္ေဳကာင္း အ႒ကံေပး တင္ဴပသည္။
မတ္-ဧ႓ပီလ။ ေကာ္မရႀင္ညီလာခံအတၾင္း ထုိအမႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ လ႖ႂိႚဝႀက္စၾာ စဥ္းစားသုံးသပ္သည္။
သုိႚေသာ္ ပၝဝင္ပတ္သက္ေသာ အစုိးရမဵားကုိ ထုိအမႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ တင္ဴပေဴဖရႀင္းရန္ ဖိတ္ေခၞသဴဖင့္
သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမဵား ပၝဝင္ႎုိင္သည္။

အမႁႎႀင့္ပတ္သက္၍
ကဵႃးလၾန္ဴခင္းမေဴမာက္ေသာႎုိင္ငံ၏
အမည္မဵား၊
ဆက္သၾယ္လက္စဥ္းစားသုံးသပ္ေနေသာ
ႎုိင္ငံ၏အမည္မဵားကုိ
ထုတ္ဴပန္သည္။
တခၝတရံထုိအမႁမဵားကုိအဴခားသူမဵားသိေအာင္ ေဳကညာဴခင္း မဵားလုပ္႓ပီးေကာ္မရႀင္တၾင္ လူသိရႀင္ဳကား
ေဆၾးေႎၾးရန္အေဳကာင္းမဵား ဴဖစ္လာေလ့ရႀိသည္။
အကယ္၍ တုိင္ဳကားမႁသည္ သတ္မႀတ္ထားေသာ အခဵက္မဵားႎႀင့္ ကုိက္ညီမႁ မရႀိပၝက ေနာက္အဆင့္သုိႚ
မတက္ေတာ့ဘဲတုိင္ဳကားမႁ ရပ္ဆုိင္းသၾားသည္။
“အမႀန္တကယ္ ဴပင္းထန္စၾာ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ”မေဴမာက္ဟု
ပယ္ခဵဴခင္း သုိႚမဟုတ္ ေနာက္တႎႀစ္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားဴခင္း ဴပႂလုပ္သည္။
အကယ္၍ ထုိအမႁသည္ ထင္ရႀားမႁမရႀိဟု သုံးသပ္ပၝက
ေနာက္တႎႀစ္အထိ ဆုိင္းင့ံထားဴခင္း ဴပႂလုပ္သည္။

ထုိအမႁကုိ

ဆုံးဴဖတ္ပၝက

ထုိအမႁကုိ

ပယ္ခဵဴခင္း

သုိႚမဟုတ္

လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ညီလာခံ
ေဴခာက္ပတ္ဳကာဴမင့္ေသာ လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ညီလာခံကုိ ႎႀစ္စဥ္မတ္လလည္မႀ ဧ႓ပီလကုန္အထိ
ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ၊ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပသည္။ ညီလာခံတၾင္ ပထမဦးဆုံး ေကာ္မရႀင္၏ ဥကၺဌတဦး၊ ဒုတိယ
ဥကၺဌ
သုံးဦးႎႀင့္
မႀတ္တမ္းတင္တဦးကုိ
ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္သည္။
ထုိႚေနာက္
ညီလာခံအစီအစဥ္ႎႀင့္အခဵိန္ဇယားတုိႚကုိ သတ္မႀတ္ဳကသည္။
ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္မဵားသည္
ညီလာခံ
မစတင္မီႎႀင့္
ညီလာခံအတၾင္းတၾင္
၄င္းလက္ေအာက္ရႀိ
အလုပ္အဖဲၾႚငယ္မဵား
အားလုံးႎႀင့္ေတၾႚဆုံသည္။
ညီလာခံမစတင္မီ
ေတၾႚဆုံေသာေတၾႚမႁကုိ
(PresessionalWorking Group Meeting)ဟုေခၞ႓ပီး ညီလာခံအတၾင္းအလုပ္အဖဲၾႚမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆုံမႁမဵားကုိ
(Sessional
Working
Group
Meetings)
မဵားဟုေခၞသည္။
အခဵႂိႚလုပ္ငန္းအဖဲၾႚမဵား၏
ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁမဵားတၾင္ လူအမဵား ပၝဝင္တက္ေရာက္ႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ညီလာခံသုိႚ
ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားအဴပင္
အဖဲၾႚဝင္မဟုတ္ေသာ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊
ကုလသမဂၢ
ေအဂဵင္စီမဵားမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊
ကုလသမဂၢတၾင္
အတုိင္ပင္ခံအဆင့္ ရရႀိထားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲၾႚမဵား တက္ေရာက္ႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ညီလာခံကုိလုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ညီလာခံတၾင္
ေဆၾးေႎၾးမည့္
ေခၝင္းစဥ္ကိစၤမဵားကို
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး၏
ကုိယ္စားလႀယ္က မိတ္ဆက္ေဳကညာ႓ပီး ထုိေခၝင္းစဥ္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမုိင္းေဳကာင္းႎႀင့္
စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားကုိ
တင္ဴပသည္။
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိႎႀင့္
က႗မ္းကဵင္သူမဵား၏
ႎုိင္ငံအလုိက္ သုိႚမဟုတ္ ကၸအလုိက္ အစီရင္ခံစာမဵားကုိ ေခၝင္းစဥ္မဵားမေဆၾးေႎၾးခင္ တင္ဴပေလ့ရႀိသည္။
ထုိႚေနာက္ ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္တဦးက ေခၝင္းစဥ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပး႓ပီး ေကာ္မရႀင္ မဟုတ္ေသာ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္
ကုလသမဂၢတၾင္
အတုိင္ပင္ခံအဆင့္
ရရႀိထားေသာ
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲၾႚမဵား၏
ကုိယ္စားဴပႂသူမဵား၏

ကုိယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ေဴပာဆုိတင္ဴပဴခင္း(Intervention)ကုိ ဴပႂလုပ္သည္။ ထုိႚဴပင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲၾႚအစည္းမဵားအေနဴဖင့္
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ
သုိႚမဟုတ္
လူႚအခၾင့္အေရး
ကၸတခုအေဳကာင္းအစီရင္ခံစာမဵားကို
ထုတ္ေဝဴဖန္ႚ
ခဵီႎုိင္သည္။
ထုိသုိႚေဴပာဆုိခံရေသာ
ႎုိင္ငံအေနဴဖင့္လည္း
ထုိေဴပာဆုိခဵက္မဵားအေပၞ
ဴပန္လည္ေခဵပခၾင့္ရႀိသည္။
ေနာက္ဆုံးတၾင္
ထုိေခၝင္းစဥ္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကုိ ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက မူဳကမ္းတင္သၾင္း၍
ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္မဵားက
မဲဆႎၬေပးကာဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္သည္။
ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႚဝင္မဟုတ္ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားသည္
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကုိ
ပူးတၾဲတင္သၾင္းႎုိင္ေသာ္လည္း
မဲေပး၍
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္
ခဵမႀတ္ေရးအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးရာတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္မရႀိေပ။ ထုိသုိႚ ေကာ္မရႀင္က ခဵမႀတ္လုိက္ေသာ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာ္မတီက အတည္ဴပႂရန္ လုိအပ္သည္။
ရႀင္းလင္းရမည္ဆုိလ႖င္
ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁကုိ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ညီလာခံတၾင္ ေဆၾးေႎၾးသည့္အခၝ ပထမဆုံးယခင္ႎႀစ္မဵားက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ခဵမႀတ္ခဲ့ေသာ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား၊
ေနာက္ခံအေဳကာင္းအခဵက္မဵားႎႀင့္
ဴမန္မာႎုိင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္၍
ေရးသားထားေသာစာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားဴဖင့္ စတင္ဖၾင့္လႀစ္လုိက္သည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ လူႚအခၾင့္အေရး
အေဴခအေနမဵားကုိ
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္
တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည့္
အထူစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိက
သူ၏အစီရင္ခံစာကုိ တင္ဴပသည္။ ထုိႚေနာက္ ေကာ္မရႀင္အဖၾႚဲဝင္တဦးက ဴမန္မာႎုိင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္၍
တင္ဴပေဆၾးေႎၾးမည့္ အစီအစဥ္မဵားကုိ ဖတ္ဳကား႓ပီးေနာက္ အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚကုိယ္စားလႀယ္မဵားက ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ အေဳကာင္းအရာအလုိက္
တင္ဴပဖတ္ဳကားဳကသည္။ ထုိသုိႚ ကုိယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ ေဴပာဆုိဴခင္းအေပၞ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကုိယ္စားလႀယ္က
ဴပန္လည္ေခဵပ ေဴပာဆုိႎုိင္ခၾင့္ရႀိသည္။ ေနာက္ဆုံးတၾင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္က ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ညီလာခံတၾင္
ႎုိင္ငံအခဵင္းခဵင္း
ေတၾႚဆုံညႀိႎႁိုင္းမႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းတၾန္းအားေပး
လႁံႚေဆာ္ဴခင္းမဵားကုိ
္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
ေကာ္မရႀင္၏
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားသည္အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီး၏ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားအထိ အရႀိန္ေကာင္းးသည့္အတၾက္
လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားသည္
ေကာ္မရႀင္ညီလာခံ
အတၾင္း
မိမိတုိႚတုိက္ပၾဲဝင္ေနေသာအေရးကိစၤမဵားအတၾက္
ေကာင္းမၾန္ေသာ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ရန္
႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ေလ့ရႀိသည္။
ကုလသမဂၢ
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
အဖၾႚဲမဵားအနက္
ဤလူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
၄င္း၏အေထာက္အကူဴပႂ
ဆပ္ေကာ္မရႀင္တၾင္သာ
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵား
တုိက္ရုိက္ပၝဝင္လႁပ္ရႀားႎုိင္သည့္အတၾက္ ထူးဴခားသည္ဟုဆုိႎုိင္သည္။ ထုိအဖၾဲႚမဵားသည္ လူႚအခၾင့္အေရး
အစီရင္ခံစာမဵားကုိ ဴပႂစုေရးသားထုတ္ေဝ႓ပီး တင္ဴပႎုိင္ရုံမက မိမိတုိႚတင္ဴပေသာႎုိင္ငံ သုိႚမဟုတ္
အေဳကာင္းအရာ ကၸမဵားအေပၞ စိတ္ဝင္စား ေထာက္ခံလုိစိတ္ရႀိသည့္ ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵား၏
ေရႀႚေမႀာက္တၾင္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ကဵ အစီရင္ခံတင္ဴပႎုိင္သည္။ ထုိႚဴပင္မိမိတိုႚ ခဵမႀတ္ေစလုိေသာ
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားခဵမႀတ္ေစေရးအတၾက္ တၾန္းအားေပး တုိက္တန
ၾ ္းလႁံႚေဆာ္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံကုိ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵားသာ
တက္ေရာက္ႎုိင္ေသာ္လည္း
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္တၾင္ ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵား သာမက အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားပၝ
ပၝဝင္တက္ေရာက္ႎုိင္ေသာေဳကာင့္
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႚအစည္းမဵား၏
လုပ္ေဆာင္မႁကုိ
အသိအမႀတ္ဴပႂေသာ ကုလသမဂၢ၏ ညီလာခံတခုဟု ဆုိႎုိင္သည္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္၍
လူႚအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀာေဆာင္႟ၾက္သူမဵားသည္
ဤလႚူအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္
ညီလာခံကုိ
လစ္လဵႃ႟ႁထား၍မရေပ။
အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးတၾင္
စည္း႟ုံးလႁႚံေဆာ္သကဲ့သုိႚဤလူႚအခၾင့္အေရး ညီလာခံတၾင္လည္း လႁႚံေဆာ္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ရမည္ဴဖစ္သည္။
သုိႚေသာ္ အေထၾေထၾညီလာခံတၾင္ ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚမဵားကုိသာ ခဵဥ္းကပ္၍ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေပၞ
ပုိမုိေကာင္းမၾန္ေသာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားခဵမႀတ္ရန္ ေဆာင္႟ၾက္ရေသာ္လည္း ဤလူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္
ညီလာခံတၾင္
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားကုိပၝ
ခဵဥ္းကပ္စည္း႟ုံးရသည္။
ဴမန္မာဴပည္၏
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁအေဳကာင္းကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲၾႚႛမဵားအေနႎႀင့္ ေကာင္းစၾာသိရႀိ႓ပီး
လုိအပ္ေသာ အခဵက္အလက္မဵား ထုတ္ဴပန္ႎုိင္ရန္၊ ညီလာခံအတၾင္း ကုိယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ ေဴပာဆုိမႁမဵား
လုပ္ကုိင္ရန္အတၾက္ တၾန္းအားေပးမႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထုိႚဴပင္ မိမိတုိႚကုိ ကုလသမဂၢတၾင္
အတုိင္ပင္ခံအဆင့္ရရႀိထားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖၾဲႚ တဖၾဲႚဖဲၾႚက တာဝန္ယူ႓ပီး ကုိယ္စားဴပႂခၾင့္
(Accredition) ေပးပၝက ညီလာခံသုိႚ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ကဵတက္ ေရာက္ႎုိင္သည္။ ကုလသမဂၢတၾင္
အတုိင္ပင္ခံအဆင့္ ရရႀိထားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖၾဲႚက ေပးထားသည့္ ကုိယ္စားဴပႂခၾင့္ဴဖင့္
ညီလာခံတၾင္မိမိကုိယ္တုိင္
ဝင္ေရာက္ေဴပာဆုိႎုိင္သည္။
ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား၊စစ္အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ၏
လိမ္လည္ထၾက္ဆုိခဵက္မဵားကုိ
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ကဵ တင္ဴပေထာက္ဴပႎုိင္သည္။ မိမိတုိႚ ခဵမႀတ္ေစလုိေသာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ႎုိင္ရန္
အတၾက္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားမႀတဆင့္ သုိႚမဟုတ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ စိတ္ဝင္စားေထာက္ခံေသာ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀတဆင့္ တၾန္းအားေပးစည္း႟ုံး လႁံႚေဆာ္ႎုိင္သည္။
ထုိႚေဳကာင့္ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုိ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ညီလာခံတၾင္
သၾားေရာက္လႁႚံေဆာ္ဳကမည့္
သူမဵားသည္အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားကိုလည္း
ဂ႟ုတစုိက္လႁံႚေဆာ္ႎုိင္ေအာင္
႒ကိႂးပမ္းဴပင္ဆင္ရမည္။
မည္သည့္အဖၾႚဲမဵားသည္၊
အတုိင္ပင္ခံအဆင့္ရရႀိသည္၊
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္တၾင္
ေလးစားမႁမည္မ႖ရႀိထားသည္
ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိလူႚ အခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ခံေနရမႁမဵႂိးစုံတၾင္ မည္သည့္ကိစၤကုိပုိမုိ၍ စိတ္ဝင္စားသည္၊
ထုိႚအတၾက္ေဳကာင့္ မည္သည့္အေထာက္အထား၊ အစီရင္ခံစာ၊ ဓာတ္ပုံ၊ ဗၾီဒီယုိမႀတ္တမ္းမဵားကုိ
ယူေဆာင္သၾားရမည္ စသည္ဴဖင့္ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ရမည္ဴဖစ္သည္။ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႚအစည္း
ရာေပၝင္းမဵားစၾာ တက္ေရာက္ေသာညီလာခံဴဖစ္သည့္အတၾက္ တဖၾဲႚခဵင္းဆီကုိ လုိက္လံစည္း႟ုံးလႁႚံေဆာ္
ရန္မလၾယ္ကူလႀေခဵ။
ထုိႚေဳကာင့္
ညီလာခံကဵင္းပေနစဥ္အတၾင္း
ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ
အဖဲၾႚအစည္းမဵားပုိမုိသိရႀိနည္းလည္လာေစေရးအတၾက္
ေဟာေဴပာပဲၾမဵား၊ ဓာတ္ပုံႎႀင့္ ဗီဒီယုိဴပပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ရန္ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္သင့္သည္။ မသၾားေရာက္မည္
မည္သည့္အဖၾဲႚက မိမိအား ကုိယ္စားခၾင့္ဴပႂမည္၊ မည္သည့္အေဳကာင္းအရာကုိ ဦးစားေပးတင္ဴပမည္၊
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ရာတၾင္ မည္သည့္အခဵက္မဵားကုိ ပၝဝင္ေစခဵင္သည္ စသည္တုိႚကို ဴပင္ဆင္ထားမႀသာ
တုိေတာင္းသည့္
ရက္သတၨပတ္
(၆)ပတ္ဳကာညီလာခံအတၾင္း
ေအာင္ဴမင္စၾာ စည္း႟ုံးလႁံႚေဆာ္ႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ေဴပာဆုိဴခင္း ဴပႂလုပ္မည္ဆုိပၝက
ေဴပာဆုိမည့္ေဴပာဆုိခဵက္
(၅)မိနစ္မႀ
(၁၀)မိနစ္ကာလစာ
႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ရမည္ဴဖစ္သည္။
မလုိအပ္ေသာအခဵက္မဵား၊ အ႒ကိမ္႒ကိမ္အဖန္ဖန္ ေဴပာဳကားခဵက္မဵား မပၝဝင္ေစဘဲ တိကဵခုိင္လုံေသာ
အခဵက္မဵား၊ အေရးအသားမဵားဴဖင့္သာ ေရးသားေဴပာဆုိသင့္သည္။ မိမိေဴပာဆုိသည့္အခဵိန္မတုိင္မီ
ေဴပာဆုိမည့္ စာ႟ၾက္ကုိ မိတၨႃကူးထား႓ပီး သတင္းႎႀင့္ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံႎႀင့္ ညီလာခံအခန္းတာဝန္ခံထံ
႒ကိႂတင္ဴဖန္ႚေဝထားႎုိင္ပၝက
ေနႚစဥ္သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္တၾင္
ပၝဝင္ႎုိင္ေပမည္။
ထုိႚဴပင္
ဘာသာဴပန္မဵားအေနႎႀင့္႒ကိႂတင္ေလ့လာထားႎုိင္သဴဖင့္
အေကာင္းဆုံးဘာသာဴပန္ႎုိင္ရန္

အေထာက္အကူဴပႂေပမည္။ ထုိသုိႚ ေဴပာဆုိခဵက္သာမကထုိကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍ သီးဴခားထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵား
ထုတ္ဴပန္ထားပၝက ထုိထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵားကုိလည္း မိမိေဴပာဆုိမည့္စာ႟ၾက္ႎႀင့္ ပူးတၾဲ၍ ဴဖန္ႚေဝႎုိင္သည္။
ဖတ္ဳကားရာတၾင္လည္း
ပဏာမအေနဴဖင့္
ညီလာခံဥကၺဌအေပၞ
သူ၏ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ခံရမႁအားခဵီးကဵႃးဂုဏ္ယူေဳကာင္းဴဖင့္
စတင္႓ပီး
မိမိေဴပာဆုိခဵက္ မဵားကုိမဴမန္လၾန္း၊မေႎႀးလၾန္း ဖတ္ဳကားသင့္သည္။
အဴခားစာခဵႂပ္အေဴခခံအဖဲၾႚမဵား
ကုလသမဂၢတၾင္
ေရးသားထားေသာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကို
အေဴခခံ႓ပီး
စာခဵႂပ္အေဴခခံအဖဲၾႚမဵားတၾင္ သက္ဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵား ပၝဝင္သည္။

ဖၾဲႚစည္းထားသည့္

ထုိစာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵားသည္အဳကမ္းအားဴဖင့္
ႎုိင္ငံမဵားက
တင္သၾင္းေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားကုိ
ေလ့လာသုံးသပ္ဴခင္း၊ အစီရင္ခံစာ အခဵက္မဵားကုိ ေလ့လာ၍ ေစာင့္ဳကပ္ဴခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမဵားကုိ
ဴပႍနာအားအသိအမႀတ္ဴပႂလာ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဴခင္းႎႀင့္ သတင္းဖလႀယ္ဴခင္းတုိႚကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။
ထင္ရႀားေသာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵားႎႀင့္ သက္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားမႀာ-လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မတီ-ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္(International Covenant on Civil and Political Rights)
-စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ-စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights)
-လူမဵႂိးေရး၊ ဖိႎႀိပ္မႁမဵႂိးစုံ ပေပဵာက္ေရး ေကာ္မတီ- လူမဵႂိးေရး ဖိႎႀိပ္မႁမဵႂိးစုံ ပေပဵာက္ေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (International Covention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination)
-သုံးဦးေကာ္မတီ-အသားအေရာင္ခၾဲဴခားေသာ
ရာဇဝတ္မႁ
ခဵႂပ္႓ငိမ္းေရးႎႀင့္
အဴပစ္ေပးေရးေကာ္မတီ (International Covention on the Suppression and Punishment
of the Crime of Apartheid)
-အမဵႂိးသမီးမဵားအားနည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား ဖဵက္သိမ္းေရးေကာ္မတီ- အမဵႂိးသမီးမဵားအား
နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား ဖဵက္သိမ္းေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
-ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ- ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the Rights of Child)

-ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ
ဆန္ႚကဵင္ေရးေကာ္မတီ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention Against For Ture)

ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ

ဆန္ႚကဵင္ေရး

-ေ႟ၾႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵားႎႀင့္ ၄င္းတုိႚ၏ မိသားစုမဵား အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေရးေကာ္မတီေရၿႚေဴပာင္း
အလုပ္သမားမဵားႎႀင့္
၄င္းတုိႚ၏
မိသားစုမဵား
အခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of their Families)
ထုိစာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵား၏ လုပ္ပုိင္ခၾင့္မဵားမႀာ တခုႎႀင့္တခု တူညီမႁမရႀိေပ။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲၾႚမဵား၏
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္မႁမႀာလည္းမတူညီေပ။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာမဵားကုိ စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုလသမဂၢ အဴခားဌာနမဵား
အမဵႂိးသမီးအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္ (The Commission on the Status of Women)
အမဵႂိးသမီးအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ
ေကာ္မရႀင္သည္
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီေအာက္တၾင္
ဖၾဲႚစည္းထားေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မရႀင္ (၉) ခုအနက္ တခုအပၝအဝင္ဴဖစ္သည္။ (၁၉၄၇)ခုႎႀစ္တၾင္
စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသမီးအဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္၏ တာဝန္မႀာ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရး၊ ႎုိင္ငံသားေရးႎႀင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးမဵား ဴမင့္မားေစေရးႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္
အစီရင္ခံစာမဵား၊
အ႒ကံေပးခဵက္မဵားအား
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီသုိႚ
ဴပင္ဆင္ေပးရန္ဴဖစ္သည္။
ထုိႚဴပင္
အမဵႂိးသမီး
အခၾင့္အေရးနယ္ပယ္ထဲတၾင္
အမဵႂိးသားႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးတန္းတူအခၾင့္အေရး ရရႀိေရးအတၾက္ ခဵက္ခဵင္းေဴဖရႀင္းေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ
ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အ႒ကံဥာဏ္မဵားလည္း ေပးႎုိင္သည္။
ေနာက္ပုိင္းတၾင္ေကာ္မရႀင္၏တာဝန္မဵား ပုိမိုကဵယ္ဴပန္ႚ အားေကာင္းလာခဲ့႓ပီး အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရး
စံခဵိန္စံညၿန္းမဵားသတ္မႀတ္ေရး၊
ဆက္သၾယ္မႁလုပ္ငန္းမဵားကုိ
ဴပန္လည္သုံးသပ္ေရး၊
အေထၾေထၾ
အ႒ကံေပးခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ေရးတုိႚအထိ ကဵယ္ဴပန္ရလာခဲ့သည္။ ေကာ္မတီသည္ အမဵႂိးသမီးမဵား၏
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္
လက္ထပ္႓ပီးေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵား၏
ႎုိင္ငံသားဴဖစ္ခၾင့္ဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္တုိႚကုိ
မူဳကမ္းေရးဆၾဲခဲ့သည္။
ေကာ္မတီ၏
ဦးေဆာင္မႁဴဖင့္
ကမႝာ့အမဵႂိးသမီးညီလာခံ
(၄)ခုကုိ
မကၺစီကန္စီတီး၊
ကုိပန္ဟန္၊ႎုိင္႟ုိဘီႎႀင့္
ဘီဂဵင္း႓မိႂႚတုိႚတၾင္
ေအာင္ဴမင္စၾာ ကဵင္းပႎုိင္ခဲ့သည္။ မူလ စတင္ဖၾဲႚစည္းစဥ္က ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ (၁၅)ဦးရႀိရာမႀ
ေနာက္ပုိင္းတၾင္ (၄၅)ဦးအထိ တုိးပၾားလာခဲ့သည္။ ထုိေကာ္မရႀင္ အဖၾဲႚဝင္မဵားသည္ ၄င္းတုိႚ၏
သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဵားကုိ ကုိယ္စားဴပႂသည္။
-ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံး
ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္အေဴခခံအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ စာခဵႂပ္အေဴခခံအဖၾဲႚမဵားအဴပင္ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ ဌာနမႀာ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံး (UN High
Commissioner for Human Rights) ဴဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားကုိ
ထုိကဲ့သုိႚ
မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးမဵႂိး
ဖၾင့္လႀစ္႓ပီး
လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ရန္
ကာလအတန္ဳကာကပင္
႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည္။
သုိႚေသာ္
ႎုိင္ငံအမဵားအဴပား၏ေထာက္ခံမႁ
နည္းပၝးမႁေဳကာင့္
၁၉၉၃ခုႎႀစ္
ဗီယင္နာ႓မိႂႚတၾင္
ကဵင္းပေသာ
ကမႝာ့လူႚအခၾင့္အေရး
ညီလာခံကဵင္းပသည့္တုိင္ေအာင္
အေကာင္အထည္ေပၞလာဴခင္းမရႀိေပ။
ကမႝာ့လူႚအခၾင့္အေရးညီလာခံသုိႚ
တက္ေရာက္လာေသာ
ႎုိင္ငံကုိယ္စားလႀယ္မဵားအဳကား
အေခဵအတင္ေဴပာဆုိမႁမဵားစၾာ ဴဖစ္ေပၞခဲ့႓ပီးေနာက္ဆုံးမႀ “ကုလသမဂၢအဖဲၾႚ႒ကီး၏ လူႚအခၾင့္အေရးရာ
လုပ္ငန္းမဵားကုိ ပုိမုိေကာင္းမၾန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္ ရည္႟ၾယ္၍ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးကုိ
ဖၾႚဲစည္းရန္
”ဆုိေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
ညီလာခံ၏
ေဳကညာခဵက္တၾင္
ထည့္သၾင္းႎုိင္ခဲ့သည္။
အေထၾေထၾညီလာခံအား
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵရန္
တာဝန္ေပးခဲ့သည္။၁၉၉၃ခုႎႀစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေနႚတၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးက
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးကုိ ဖၾဲႚစည္းရန္ ကန္ႚကၾက္မဲမရႀိဆုံးဴဖတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ခုႎႀစ္၊
ဇႎၮဝၝရီလ (၃၁) ရက္ေနရတၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က အီေကၾဒုိးႎုိင္ငံမႀ မစၤတာဂဵႂိစ့္
အာယာလက္ဆုိ
(Mr.
JoseAyala-Lesso)
ကုိ
ပထမဦးဆုံးေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီးအဴဖစ္
ခန္ႚအပ္ခဲ့႓ပီး
ဧ႓ပီလ
(၅)ရက္ေနႚတၾင္
တာဝန္မဵားထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
လက္ရႀိလူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးမႀာ ေမရီေရာ္ဘင္ဆင္(Mary Robinson) ဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢလူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးကုိဂဵီနီဗာ႓မိႂႚတၾင္ အေဴခစုိက္႓ပီး နယူးေယာက္႓မိႂႚတၾင္
ဴပန္ဳကားဆက္သၾယ္ေရး႟ုံးတစ္႟ုံး ဖၾင့္လႀစ္ထားရႀိသည္။ မဟာမင္း႒ကီး၏ သက္တမ္းကုိ (၄)ႎႀစ္သက္တမ္း
သတ္မႀတ္သည္။ က႗မ္းကဵင္ေသာ ဝန္ထမ္းမဵားဴဖင့္ ေပၞလစီႎႀင့္ လမ္းညၿန္မႁမဵား သတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပဴခင္း၊
အစုိးရမဵားႎႀင့္
စုေပၝင္းဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ဴခင္း၊ေဳကညာခဵက္ႎႀင့္
အစီရင္ခံစာမဵား
ဴပင္ဆင္ဴခင္း၊
အစည္းအေဝးမဵားတၾင္
ပၝဝင္တက္ေရာက္ဴခင္း၊
သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္ဆက္ဆံဴခင္း
စသည္တုိႚကုိေဆာင္႟ၾက္ေနသည္။
-လူႚအခၾင့္အေရးဌာန႒ကီး (Center for Human Rights)
ေနာက္ဌာနတခုမႀာကုလသမဂၢတၾင္ အေရးပၝေသာ လူႚအခၾင့္အေရးဌာန႒ကီးဴဖစ္သည္။ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚတၾင္
အေဴခစုိက္႓ပီး
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
လက္ေထာက္အေထၾေထၾ
အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က
တာဝန္ယူဦးေဆာင္သည္။ ဤဌာနကုိ လက္ေထာက္အေထၾေထၾ အတၾင္းအေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ုံးႎႀင့္ အဓိကဌာနခၾဲ
(၆)
ခုတုိႚဴဖင့္
ဖဲၾႚစည္းထားသည္။
ကုလသမဂၢ၏
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ
႒ကီးဳကပ္၍
အထက္ပၝေကာ္မတီမဵားက လုိအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမဵားကုိ ဴဖည့္ဆည္းေပးသည္။
အဴခားလူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုလသမဂၢအဖဲၾႚအစည္းမဵားမႀာ-ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံး (UNCHR)
-အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္ (International Labor Organization-ILO)
-ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၯံႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁအဖဲၾႚ (UNESCO)
-ကမႝာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚ (WHO)တုိႚဴဖစ္သည္။

-ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံး (UNHCR)
၁၉၅၀ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေနႚတၾင္ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီး၏
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္အရ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးကုိ ၁၉၅၁ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ
(၁)ရက္ေနႚတၾင္
ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚအတၾင္း
ဒုကၡသည္မဵားဴပႍနာကုိ
ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းသည့္ အဓိကအဖဲၾႚအစည္းဴဖစ္သည္။ ဤဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးက
“ဒုကၡသည္ဆုိသည္မႀာ လူမဵႂိးေရးကိစၤ၊ ဘာသာေရးကိစၤ၊ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊ႎုိင္ငံေရးအယူအဆႎႀင့္ လူမႁအဖဲၾႚ
တဖၾဲႚဖၾဲႚသုိႚ အဖဲၾႚဝင္ေရာက္မႁတုိႚေဳကာင့္ ညၟဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ အဴပစ္ေပးခံရမည္ဟု ေဳကာက္႟ၾႚံရန္ ခုိင္လုံေသာ
အခဵက္အလက္မဵားရႀိသူ၊ထုိသုိႚ
ေဳကာက္႟ၾႚံမႁကုိ
အေဳကာင္းဴပႂ၍
မိမိတုိႚႎုိင္ငံအစုိးရ၏
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁကုိ
မခံယူႎုိင္ေသာသူမဵား”ဟု
အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိထားသည္။
ဤ
မဟာမင္း႒ကီး႟ုံးသည္
ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ႎုိင္ငံတကာ
ကာကၾယ္မႁမဵားေပးရန္ႎႀင့္
ဒုကၡသည္မဵားဴပႍနာကုိ ထာဝရေဴဖရႀင္းႎုိင္ေသာ အခဵက္မဵားရႀာဖၾယ္ရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သည္။
ေနရပ္သုိႚ ဴပန္လည္ေနထုိင္ခ့ဲေသာ ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္ ဴပည္တၾင္းမႀာပင္ လႀည့္လည္ေနထုိင္ေနေသာ
ေနရာအတည္တကဵ မထုိင္ရသူမဵားအပၝအဝင္ ကမႝာေပၞရႀိဒုကၡသည္သန္းေပၝင္း သန္း (၃၀)ခန္ႚ၏
အေရးကိစၤမဵားကုိ ေဆာင္႟ၾက္ေနရသည္။ ႎုိင္ငံတကာ ကာကၾယ္မႁဟု ဆုိရာတၾင္ ဒုကၡသည္မဵားအား
မိမိဆႎၬမပၝဘဲ
အတင္းအဳကပ္ဴပန္လည္ပုိႚေဆာင္ဴခင္းကုိ
ကာကၾယ္ရန္၊ဒုကၡသည္မဵားအား
ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းဴခင္းကုိ ကာကၾယ္ရန္ႎႀင့္ ဒုကၡသည္မဵား၏ လုံ႓ခံႂေရးကုိ တာဝန္ယရ
ူ န္တုိႚပၝဝင္သည္။
ထုိမ႖မက
ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာသေဘာတူစာခဵႂပ္ကုိ
ႎုိင္ငံမဵားက
သေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထုိး
လာေစရန္၊ မိမိသေဘာအေလ႖ာက္ ေနရပ္သုိႚဴပန္သည့္အစီအစဥ္မဵားဴဖင့္ ဒုကၡသည္ဴပႍနာမဵားကုိ
ေဴဖရႀင္းရန္ႎႀင့္
အဴခားကယ္ဆယ္ေရးအဖဲၾႚမဵားႎႀင့္
ပူးေပၝင္းလက္တဲၾ၍
ဒုကၡသည္မဵားအား
ကူညီေထာက္ပံ့မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္တုိႚကုိ ႒ကိႂးပမ္းလ႖က္ရႀိသည္။ လက္ရႀိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးမႀာ နယ္သာလန္ႎုိင္ငံ၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းဴဖစ္သူ ႟ုဒ္လတ္ဗ္ဘာ
(Ruud Lubbers) ဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံတကာ ဒုကၡသည္မဵားကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အေဴခခံအခဵက္မဵားမႀာဒုကၡသည္မဵားအား အတင္းအဳကပ္ေနရပ္သုိႚ ဴပန္လည္ပုိႚေဆာင္ဴခင္းအား တားဴမစ္ဴခင္း။
ဒုကၡသည္မဵားအားကာကၾယ္ေပးေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
အေဴခခံအကဵဆုံးကာကၾယ္ေပးမႁမႀာ
ထုိဒုကၡသည္မဵားကုိ ေနရပ္သုိႚေမာင္းထုတ္ဴခင္း၊ဴပန္ပုိႚဴခင္းမဴပႂရန္ဴဖစ္သည္။ သူ၏ လူမဵႂိးဴဖစ္မႁ၊ ကုိးကၾယ္မႁ၊
ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊ လူမႁေရးသုိႚမဟုတ္ ႎုိင္ငံေရးအသင္းအဖၾဲႚတၾင္ အဖဲၾႚဝင္ဴဖစ္မႁေဳကာင့္ ေရရပ္ကုိဴပန္လ႖င္
အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ႎုိင္ပၝက ထုိဒုကၡသည္ကုိ သူ၏ေနရင္းအရပ္သုိႚ ဴပန္လည္ပုိႚေဆာင္ဴခင္း မဴပႂရေပ။

ဒုကၡသည္မဵား၏ လုံ႓ခံႂမႁ။
ဒုကၡသည္မဵား၏ လုံ႓ခံႂမႁမႀာလည္း အေဴခခံကဵေသာ အခဵက္တခဵက္ဴဖစ္သည္။ ခုိလႁံခၾင့္ေတာင္းခံေသာ
သူမဵားသည္ သူတုိႚဘဝ အသက္ရႀင္သန္ေရးအတၾက္ ခုိလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မဵား
ခုိလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံေနေသာ နယ္ေဴမတၝင္ ထုိသူတုိႚကုိ လုံ႓ခံႂမႁမေပးႎုိင္ပၝက ဒုကၡသည္မဵားအား
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁသည္
အဓိပၯာယ္မဲ့ဴဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ဒုကၡသည္မဵား၏
လုံ႓ခံႂေရးလည္း

ဤအခဵက္တၾင္ အ႒ကႂံးဝင္သည္။ အမဵႂိးသမီးဒုကၡသည္မဵားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဳကမ္းဖက္မႁသည္လည္း
ယခုအခဵက္တၾင္ အ႒ကံႂးဝင္ပၝသည္။

ဒုကၡသည္မဵားအာ ဖမ္းဆီးဴခင္း။
မိမိအသက္ရႀင္ခၾင့္ကုိ အႎၨရာယ္ေပး အေႎႀာက္အယႀက္ဴပႂေနေသာ တုိင္းဴပည္မႀ အဴခားတုိင္းဴပည္
အတၾင္းသုိႚ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္လာေသာ မည္သည့္ဒုကၡသည္ကုိမႀ တုိင္းဴပည္အတၾင္း တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္မႁသက္သက္ဴဖင့္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္း မဴပႂရေပ။ သူ၏လူမဵႂိးဴဖစ္မႁ၊ ကုိးကၾယ္မႁ၊ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊
လူမႁေရး သုိႚမဟုတ္ ႎုိင္ငံေရးအသင္းအဖၾဲႚတၾင္ အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္မႁေဳကာင့္ သူ၏တုိင္းဴပည္တၾင္ အႎၨရာယ္ရႀိ၍
ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္လာသူသည္ ထုိအခဵက္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရထံတၾင္ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ တင္ဴပႎုိင္ပၝက
၎တုိႚကုိ တုိင္းဴပည္အတၾင္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႁဴဖင့္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္၍ မရေပ။
ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးသည္ ဝန္ထမ္းေပၝင္း ငၝးေထာင္ေကဵာ္ဴဖင့္ လည္ပတ္လ႖က္ရႀိသည္။
ဝန္ထမ္းမဵား၏
(၈၀)ရာခုိင္ႎႁန္းမႀာ
လက္ေတၾႚနယ္ပယ္မဵားတၾင္
လုပ္ကုိင္လ႖က္ရႀိ႓ပီး
ႎုိင္ငံေပၝင္း
(၁၁၅)နုိင္ငံတၾင္ ႟ုံးခၾဲေပၝင္း (၂၀၀)ေကဵာ္ ဖၾင့္လႀစ္ထားသည္။ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ုံး၏
ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ႎုိင္ငံေပၝင္းမႀာ (၅၀) ႎုိင္ငံရႀိသည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (International Labor Organization-ILO)
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီး မေပၞေပၝက္ခင္ ကတည္းက
တည္ရႀိေနခဲ့ေသာ အဖဲၾႚ႒ကီးဴဖစ္သည္။ ၁၉၁၉ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ဖဲၾႚစည္းခဲ့ေသာ ဤအဖဲၾႚသည္ ဗာဆီလီ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
သေဘာတူညီခဵက္၏
အသီးအပၾင့္ဴဖစ္သည္။
ကမႝာေပၞရႀိ
အလုပ္သမားမဵားအား
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္အညီ ကာကၾယ္ေပးရန္ႎႀင့္ ကမႝာ့အလုပ္သမားဴပႍနာမဵားကုိ
ရင္ဆုိင္ေဴဖရႀင္းမည့္
အဖၾဲႚအစည္းအဴဖစ္
ထူေထာင္ရန္အတၾက္
ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ႎႀစ္အနည္းအတၾင္းတင္
ႎုိင္ငံမဵားတၾင္ရႀိေသာ
ဥပေဒဴပႂသူမဵားအား
လုပ္ငန္းခၾင့္အဆင့္အတန္း
လူမႁဖူလုံေရးႎႀင့္ အေဴခခံလူႚ အခၾင့္အေရးမဵား ကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးတုိႚႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ
လမ္းညၿန္ခဵက္မဵား သတ္မႀတ္ႎုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ခုႎႀစ္တၾင္ ကလသမဂၢ၏ ပထမဦးဆုံး အထူဴပႂေအဂဵင္စီတခု
ဴဖစ္လာ႓ပီး အလုပ္သမားေရးရာမဵား၊ လူမႁေရးရာမဵားကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္လ႖က္ရႀိသည္။
အဖဲၾႚဝင္ေပၝင္း (၁၇၄) ႎုိင္ငံရႀိသည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံသည္ ၁၉၅၅ ခုႎႀစ္ကတည္းက အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္၏
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံဴဖစ္ခဲ့သည္။
သုိႚေသာ္
အဓမၳလုပ္အား
ေစခုိင္းမႁေဳကာင့္
၁၉၆၄ခုႎႀစ္မႀ
စတင္၍
အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္႒ကီး၏
ညီလာခံတၾင္
ဴပစ္တင္ေဝဖန္ဴခင္းခံခဲ့ရသည္။
၁၉၉၇ခုႎႀစ္၊
မတ္လ
(၂၇)ရက္ေနႚတၾင္
ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ
အဓမၳလုပ္အား
ေစခုိင္းမႁကုိ
စုံစမ္းရန္
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရႀင္တရပ္ကုိ တာဝန္ေပးဖဲၾႚစည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ (၂ )ရက္ေနႚတၾင္ ထုိေကာ္မရႀင္က
ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း အဓမၳလုပ္အားေပးေစခုိင္းမႁမဵားႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။
၁၉၉၉ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ (၁၇)ရက္ေနႚတၾင္ အလုပ္သမားကၾန္ဖရင့္ကေန၍ ဴမန္မာႎုိင္ငံအား အဖဲၾႚခဵႂပ္၏
စာခဵႂပ္အမႀတ္ (၂၉ )ကုိဴပင္းထန္စာၾ ခဵႂိးေဖာက္မႁေဳကာင့္ နည္းပညာအကူအညီမဵား ရပ္တံ့ရန္ႎႀင့္
အစည္းအေဝးမဵား တက္ေရာက္ဴခင္းကုိ ခၾင့္မဴပႂရန္ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ

အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္တၾင္ အလုပ္သမားကၾန္ဖရင့္၊ ဗဟုိအုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖဲၾႚႎႀင့္
အလုပ္သမား႟ုံးတုိႚႎႀင့္ ဖဲၾႚစည္းထားသည္။ ထူးဴခားခဵက္မႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ

လုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္၏
အဆင့္တုိင္းတၾင္
တုိက္႟ုိက္ပၝဝင္ပတ္သက္ေနဴခင္းဴဖစ္သည္။

အစုိးရမဟုတ္ေသာ

ကုိယ္စားလႀယ္မဵား

အလုပ္သမားကၾန္ဖရင့္ကုိ
ႎႀစ္စဥ္ဇန
ၾ ္လတၾင္
ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚ၌ကဵင္းပ႓ပီး
ဗဟုိအုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိ
ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္သည္။
အဖၾဲႚ၏
ေငၾေဳကးသုံးစၾဲမႁ၊
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္
အလုပ္သမား
အဆင့္အတန္းစံမဵားသတ္မႀတ္မႁ၊
အလုပ္သမားႎႀင့္
လူမႁဴပႍနာမဵားကုိ
ကၾန္ဖရင့္အတၾင္းတၾင္
ေဆၾးေႎၾးသည္။
ကၾန္ဖရင့္သုိႚ
တက္ေရာက္ေသာ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
ကုိယ္စားလႀယ္အဖဲၾႚတၾင္
အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္ (၂ )ဦး၊ အလုပ္ရႀင္ကုိယ္စားလႀယ္ (၁)ဦးႎႀင့္ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလႀယ္ (၁)ဦးတုိႚ
ပၝဝင္ပတ္သက္ေလ့ရႀိသည္။
လုိအပ္ပၝက
အတတ္ပညာ
က႗မ္းကဵင္သူမဵားလည္း
လုိက္ပၝတက္ေရာက္ႎုိင္သည္။ အလုပ္ရႀင္ႎႀင့္ အလုပ္သမားကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ လၾတ္လပ္ေသာ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားဴဖစ္႓ပီး
၎တုိႚအစုိးရကုိယ္စားလႀယ္ႎႀင့္
ဴဖစ္ေစ၊
အခဵင္းခဵင္းပင္ဴဖစ္ေစ
သေဘာကၾဲလၾဲမႁမဵား ရႀိတတ္ဳကသည္။
ဗဟုိအုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖဲၾႚသည္ အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္၏ အခဵႂပ္အဴခာဴဖစ္သည္။ အဖဲၾႚဝင္ (၅၆)ဦးကုိ
ကၾန္ဖရင့္မႀ (၃)ႎႀစ္တ႒ကိမ္ ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမၟာက္႓ပီး တႎႀစ္လ႖င္သုံး႒ကိမ္ ေတၾႚဆုံကာ ကၾန္ဖရင့္အတၾက္
လုပ္ငန္းစဥ္မဵား၊ အဴခားအစည္းအေဝး အစီအစဥ္မဵားကုိ ေရးဆၾဲသည္။ အဖၾဲႚဝင္ (၅၆)ဦးတၾင္
အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္
(၂၈)ဦး၊
အလုပ္သမား
ကုိယ္စားလႀယ္
(၁၄)ဦးႎႀင့္
အလုပ္ရႀင္
(၁၄)ဦးတုိႚပၝဝင္သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမား႟ုံးသည္
အဖဲၾႚ၏အတၾင္းေရးမႀႃး႟ုံးဴဖစ္႓ပီး
ဂဵီနဗာ႓မိႂႚတၾင္
အေဴခစုိက္သည္။ အဖဲၾႚ၏ အစည္းအေဝးမဵားကုိ ကမကထဴပႂလုပ္ဴခင္း၊ အတတ္ပညာ ကူညီမႁမဵားေပးဴခင္း၊
သုေတသနႎႀင့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မဵားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴခင္းမဵား လုပ္ေဆာင္သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္
အလုပ္သမားမဵား၏ ဘဝအဆင့္အတန္းမဵား သတ္မႀတ္ဴခင္းသည္ အဖဲႚခ
ၾ ဵႂပ္၏ အဓိကတာဝန္ဴဖစ္သည္။
၁၉၁၉ခုႎႀစ္မႀ စတင္႓ပီး အလုပ္သမားေရးရာႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ကၾန္ဖရင့္မႀ ခဵမႀတ္ဴပဌာန္းထားေသာ
စာခဵႂပ္မဵားႎႀင့္
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ေပၝင္း
(၃၅၁)ခုရႀိ႓ပီး
၎တုိႚကုိ
လက္မႀတ္ေရးထုိးထားသူေပၝင္း
(၅၅၀၀)ေကဵာ္ရႀိသည္။
ထုိသုိႚ
အဆင့္အတန္းစံမဵား
သတ္မႀတ္ဴခင္းအဴပင္
ဆုံးဴဖတ္ခဵက္၊
သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပၝအတုိင္းလုပ္ေဆာင္သည္။
သေဘာတူညီခဵက္အသစ္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဵက္
အဖဲၾႚခဵႂပ္တၾင္
သေဘာတူညီခဵက္အသစ္ခဵမႀတ္လိုက္ပၝက
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား
အားလုံးသည္
ထုိသေဘာတူညီခဵက္ အသစ္ကုိ (၁)အတၾင္း မိမိႎုိင္ငံ၏ ပၝလီမန္သုိႚမဟုတ္ ကၾန္ဂရက္ သုိႚမဟုတ္
ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္သုိႚ မဴဖစ္မေန တင္သၾင္းရသည္။ သုိႚမႀသာ ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္သည္ အဖဲၾႚခဵႂပ္က
ခဵမႀတ္ေသာ
သေဘာတူညီခဵက္အသစ္ေပၞ
ေလ့လာမႁမဵား
ဴပႂလုပ္ႎုိင္မည္ဴဖစ္႓ပီး
ဴပည္သူတုိႚအဳကားတၾင္လည္း
ထုိကိစၤကုိ
ေဆၾးေႎၾးႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။
သက္ဆုိင္ရာ
ႎုိင္ငံက
ထုိဆုံးဴဖတ္ခဵက္အသစ္ကုိ သေဘာတူလက္မႀတ္ မေရးထုိးရေသးသည့္ အဴဖစ္မဵႂိးတၾင္ ဴပည္တၾင္းရႀိ

အလုပ္သမား
သမဂၢမဵားက
ဖိအားေပးႎုိင္သည္။

အစုိးရအား

ထုိဆုံးဴဖတ္ခဵက္အသစ္ကုိ

လက္မႀတ္ေရးထုိးရန္

လက္မႀတ္ေရးထုိးထားဴခင္းမရႀိေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵား၊ အ႒ကံဴပႂခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍
လုပ္ေဆာင္ခဵက္
ဗဟုိအုပ္ခဵႂပ္ေရး
အဖဲၾႚသည္
သေဘာတူညီခဵက္မဵားကုိ
လက္မႀတ္ေရးထုိးထားဴခင္းမရႀိေသာ
ႎုိင္ငံမဵားကုိလည္း
ထုိသေဘာတူညီခဵက္ပၝ
အခဵက္မဵားကို
ဥပေဒအရ၊
လက္ေတၾႚအရ
မည္သုိႚလုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း
အစီရင္ခံရန္
ေတာင္းဆုိႎုိင္သည္။
အထူသဴဖင့္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵားကို အစီရင္ခံရန္ ေတာင္းဆုိတတ္သည္။
ထုိသုိႚ လုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖင့္ သေဘာတူညီခဵက္မဵားကုိ လက္မႀတ္မေရးထုိးေသးေသာ ႎုိင္ငံမဵားအား
ေနာင္တၾင္လက္မႀတ္ထုိးလာရန္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဵက္
အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္
ဖဲၾႚစည္းပုံဥပေဒ
အပုိဒ္
(၂၂)အရ
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
မိမိတုိႚ
သေဘာတူလက္မႀတ္ ေရးထုိးထားေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိႚ မည္သုိႚလုပ္ကုိင္
ေဆာင္႟ၾက္ေနသည္ကုိ
အစီရင္ခံရန္
တာဝန္ရႀိသည္။
အစုိးရမဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္
အေရး႒ကီးေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵား
ႎႀင့္ပတ္သက္၍
မိမိတုိႚ
လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ေနမႁကုိ
(၂
)ႎႀစ္လ႖င္
တ႒ကိမ္
အစီရင္ခံရ႓ပီး
အဴခားသေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ (၄)ႎႀစ္တ႒ကိမ္ အစီရင္ခံရသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာမဵားတၾင္
လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ ေသဘာတူညီခဵက္မဵား၏ အႎႀစ္သာရမဵား၊ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵား ေအာင္ဴမင္ရန္
မိမိတုိႚ
ႎုိင္ငံရႀိ
ႎုိင္ငံေတာ္ဥပေဒမဵားတၾင္
မည္ကဲ့သုိႚ
ဴပဌာန္းလုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္းကုိ
ထည့္သၾင္းအစီရင္ခံရသည္။
က႗မ္းကဵင္သူ
(၂၀)ဦးပၝဝင္သည့္
က႗မ္းကဵင္သူမဵားေကာ္မတီက
ထုိသုိႚတင္သၾင္းလာေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားကုိ ေလ့လာရသည္။ အကယ္၍ တင္သၾင္းလာေသာ အစီရင္ခံစာမဵားတၾင္ ပၝဝင္ေသာ
အခဵက္မဵားသည္ ေကဵနပ္ဖၾယ္မရႀိပၝက သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရကုိ မႀတ္ခဵက္ေပးႎုိင္သည္။ က႗မ္းကဵင္သူမဵား
ေကာ္မတီသည္ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားဴခင္းမရႀိေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵားအဴပင္ အ႒ကံဴပႂခဵက္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားႎႀင့္
လက္မႀတ္ေပးထုိးထားေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမဵားကုိပၝ လက္ခံစိစစ္ရသည္။
က႗မ္းကဵင္သူမဵား ေကာ္မတီသည္ ကၾန္ဖရင့္သုိႚ ႎႀစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရသည္။ ထုိသုိႚ
တင္သၾင္းေသာ အစီရင္ခံစာကုိ အေဴခခံ၍ ကၾန္ဖရင့္ေကာ္မတီသည္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရကုိဖိတ္ေခၞ၍
သေဘာတူညီခဵက္ပၝ
အႎႀစ္သာရမဵား၊ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵား
ေအာင္ဴမင္ရန္
လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္
ခဵႂိႚယၾင္းအားနည္းခဵက္မဵားကုိ
ေဴဖရႀင္းရန္
ေတာင္းဆုိႎုိင္သည္။
အထူးသဴဖင့္
ကၾန္ဖရင့္သုိႚ
တက္ေရာက္လာေသာ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက ထုိအစုိးရမဵားအေပၞ အလုပ္လုပ္ခၾင့္
စံခဵိန္စံညၿန္းမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခၾန္းမဵား ထုတ္ႎုိင္ရန္ အခၾင့္အလမ္းမဵား ရရႀိႎုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ
အစုိးရက
သေဘာတူညီခဵက္ပၝ
အခဵက္မဵားကုိ
ေလးစားလုိက္နာ
ေဆာင္႟ၾက္ရန္

ဆက္လက္ပဵက္ကၾက္ေနပၝက
အလုပ္သမားအဖဲၾႚခဵႂပ္၏
ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္သည္
ကုိယ္စားလႀယ္ခန္ႚအပ္၍ ထုိအစုိးရႎႀင့္ တုိက္႟ုိက္ဆက္သၾယ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ႎုိင္သည္။

အခန္း (၈) ေဒသဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး အဖဲၾႚအစည္းမဵား
လူႚအခၾင့္အေရး အဆင့္အတန္း တုိးတက္ေကာင္းမၾန္ေရးအတၾက္ ေဒသအတၾင္းတၾင္
ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္လုပ္ကုိင္ဴခင္းသည္ ႎုိင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားတုိးတက္မႁမဵား ေအာင္ဴမင္ရန္အတၾက္ မရႀိမဴဖစ္လုိအပ္ေသာ အခဵက္ဴဖစ္သည္။
ေဒသအတၾင္းတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖဲၾႚတဖဲၾႚရႀိပၝက ထုိအဖဲၾႚသည္ ေဒသအတၾင္းရႀိ ဴပည္သူမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရးအေဴခအေနမဵားကုိ
အနီးကပ္
ေစာင့္ဳကည့္ႎုိင္႓ပီး
ေဒသအတၾင္းရႀိလူႚအခၾင့္အေရး
ဴပႍနာမဵားကုိ ေဒသအတၾင္းမႀာပင္ ပုုိမုိေဴပလည္စၾာ ေဴဖရႀင္းႎုိင္ေလ့ရႀိသည္ကုိ ေတၾႚသည္။ ထုိမ႖မက
ေဒသအတၾင္းရႀိ ႎုိင္ငံတခုအေပၞ ေဒသအတၾင္းက ႎုိင္ငံေရး ဖိအားေပးမႁသည္ အဴခားေဒသမဵားက
ဴပစ္တင္ေဴပာဆုိမႁမဵားထက္
ပုိမုိထိေရာက္ေဳကာင္း
ေတၾႚရႀိရသည္။
ထုိႚေဳကာင့္
ကုလသမဂၢ
ေအဂဵင္စီမဵားသည္
ေဒသဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
အဖဲၾႚမဵား
ေပၞေပၝက္လာေစရန္
အထူးအားေပးေဆာင္႟ၾက္ေနလ႖က္ရႀိသည္။
ေဒသဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚဟု ဆုိေသာ္လည္း အခဵႂိႚအဖၾဲႚမဵားမႀာ ပထဝီေရေဴမ အေနအထားအရ
ဖဲၾႚစည္းထားဴခင္းမဵႂိး မဟုတ္ဘဲ အဴခားေဒသမႀ ႎုိင္ငံမဵားပၝ ပၝဝင္ဖဲၾႚစည္းထားသည္ကုိ ေတၾႚႛရသည္။
အဖဲၾႚမဵား၏ ဦးတည္ခဵက္၊ ရည္မႀန္းခဵက္၊ သေဘာတူညီခဵက္မဵားအေပၞ လက္ခံသေဘာတူႎုိင္သည့္
ႎုိင္ငံမဵားသည္ ေဒသအလုိက္ခဲၾဴခားမႁမဟုတ္ဘဲ မိမိႎႀစ္သက္ရာအဖဲၾႚသုိႚ ပူးေပၝင္းတတ္သည္ကိုလည္း
ေတၾႚရသည္။
ဥေရာပေဒသ

ဥေရာပေဒသေကာင္စီ (The Council of Europe) ႎႀင့္ဥေရာပလူႚအခၾင့္ အေရးသေဘာတုူစာခဵႂပ္ (The
European Convention for Protection of Human Rights)
ဥေရာပေကာင္စီသည္ အေနာက္ဥေရာပ ႎုိင္ငံမဵားအားလုံး ပၝဝင္ဖဲၾႚစည္းထားေသာ
လူႚအခၾင့္အေရး အဖဲၾႚအစည္းတခုဴဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ခုႎႀစ္တၾင္ ကဵင္းပေသာ ဥေရာပ
တက္ေရာက္လာဳကသည့္
ႎုိင္ငံေပၝင္း
(၁၆)ႎုိင္ငံမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္
၂၀၀၁ခုႎႀစ္ကုန္တၾင္ အဖဲႚၾဝင္ႎုိင္ငံေပၝင္း (၄၁)ႎုိင္ငံရႀိ႓ပီဴဖစ္သည္။

ေဒသဆုိင္ရာ
ကၾန္ဂရက္သုိႚ
ဖၾဲႚစည္းသည္။

ဥေရာပေကာင္စီတၾင္ အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ ႎုိင္ငံေတာ္ ပၝလီမန္မဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေတာ္ႎႀင့္ ေဒသဆုိင္ရာ
အာဏာပုိင္မဵားကုိ သုံးမဵႂိးခၾဲဴခား၍ ဖဲၾႚစည္းထားသည္။ အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္
ဥေရာပေကာင္စီ၏ အစိတ္အပုိင္းသုံးခုအနက္ တခုဴဖစ္ေသာ ဝန္႒ကီးမဵားေကာ္မတီ (Committee of
Ministers)တၾင္
ပၝဝင္သည္။
ႎုိင္ငံမဵား၏
ပၝလီမန္မဵားက
ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမၟာက္ထားသည့္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ ေနာက္ထပ္အစိတ္အပုိင္း တခုဴဖစ္သည့္ ေကာင္စီ၏ ပၝလီမန္လၿတ္ေတာ္
(Parliamentary
Assembly)
တၾင္ပၝဝင္သည္။
ေနာက္ထပ္အစိတ္အပုိင္းတခုဴဖစ္သည့္
ဥေရာပေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မဵားကၾန္ဂရက္ (Congress of Local and Regional Authorities of
Europe) ကုိ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏကာပုင
ိ ္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ ထုိႚဴပင္ ဥေရာပေကာင္စီသည္

အတုိင္ပင္ခံအဆင့္အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂခံထားရေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲၾႚေပၝင္း ၄၀၀ ေကဵာ္ႎႀင့္
တုိင္ပင္ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိသည္။
ဥေရာပေကာင္စီသည္ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေရး အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္အတၾက္ ဥေရာပေဒသ လူႚအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ (The
European Convention for the Protection of Human Rights) ကုိ ၁၉၅၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပဌာန္းခဲ့႓ပီး
၁၉၅၃ခုႎႀစ္တၾင္
အသက္ဝင္လာသည္။
ထုိစာခဵႂပ္သည္
လက္ရႀိတည္ေနေသာ
ေဒသဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားထဲတၾင္ အဴပည့္စုံဆုံးႎႀင့္ အခုိင္မာဆုံးေသာ စာခဵႂပ္ဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္ပၝ သေဘာတူညီခဵက္မဵားကုိ ႒ကီးဳကပ္ႎုိင္ရန္အတၾက္ ဥေရာပေဒသ လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
ဥေရာပေဒသ လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ တရား႟ုံးတုိႚကုိ ဖဲၾႚစည္းထားခဲ့သည္။သုိႚေသာ္ ၁၉၉၃ခုႎႀစ္တၾင္
ထုိေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ တရား႟ုံးတုိႚကုိ ေပၝင္းစပ္၍ ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး တရား႟ုံး (European Court of
Human Rights) အဴဖစ္ ဴပင္ဆင္ဖဲၾႚစည္းရန္ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့ဳကသည္။ ထုိတရား႟ုံးသစ္ကုိ ဥေရာပေကာင္စီႎႀင့္
တၾဲဖက္၍ Strasboug ႓မိႂႚတၾင္ ၁၉၉၈ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေနႚမႀ စတင္၍ ဖၾင့္လႀစ္ႎုိင္ခဲ့သည္။
တရားသူ႒ကီးမဵားသည္ လၾတ္လပ္ေသာသူမဵား ဴဖစ္ဳက႓ပီး ၎တုိႚကုိ ဥေရာပေကာင္စီရႀိ ဥေရာပပၝလီမန္
လၿတ္ေတာ္က ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမၟာက္သည္။ လူပုဂၢႂိလ္တဦးခဵင္းစီႎႀင့္ ႎုိင္ငံမဵားကေန၍ လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ တုိင္ဳကားပုိင္ခၾင့္ရႀိသည္။
ဥေရာပေကာင္စီတၾင္
ေနာက္ထပ္အေရး႒ကီးေသာ
လူမႁေရးဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္တခုဴဖစ္ေသာ
ဥေရာပလူမႁခဵာတာသည္
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားကုိ
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ဴပဌာန္းထားေသာ
စာခဵႂပ္ဴဖစ္သည္။
၁၉၆၅ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပဌာန္းခဲ့သည္။
၁၉၉၆ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္မႁမဵား
ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။
ခဵာတာတၾင္
အလုပ္လုပ္ပုိင္ခၾင့္၊
စည္း႟ုံးပုိင္ခၾင့္၊ေဆးကုသခံပုိင္ခၾင့္၊
လူအမဵားႎႀင့္
စုေပၝင္း၍
လုပ္ခ၊
အလုပ္ခဵိန္စသည္တုိႚအေပၞ
အေလဵာ့အတင္းလုပ္ပုိင္ခၾင့္၊
လူမႁခံစားပုိင္ခၾင့္၊
အလုပ္သမားမဵား၏
မိသားစုဝင္မဵားပၝအလားတူ
အကဵႂိးတူခံစားပုိင္ခၾင့္၊ ေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵားႎႀင့္ ၎တုိႚမိသားစုမဵားအတၾက္ အကာအကၾယ္ႎႀင့္
အကူအညီမဵား
ေတာင္းခံခၾင့္မဵားအဴပင္
လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္
တန္းတူညီမ႖အခၾင့္အေရး
ရရႀိေရးႎႀင့္
ကေလးသူငယ္မဵားႎႀင့္ လူငယ္မဵားအေပၞ ကာကၾယ္ေပးေရးတုိႚ ပၝဝင္သည္။
စာခဵႂပ္တၾင္ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ ႎုိင္ငံမဵားသည္ စာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားကုိေလ့လာလုိက္နာ
ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း
(၂)ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းရသည္။
လၾတ္လပ္႓ပီး
က႗မ္းကဵင္သူမဵားဴဖင့္ ဖဲၾႚစည္းထားေသာ ေကာင္မတီက ထုိအစီရင္ခံစာမဵားကုိ စီစစ္ေလ့လာရသည္။
အေမရိကန္ေဒသ
အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵားအဖဲၾႚ (The Organization of American States: 0AS)
အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵားအဖဲၾႚကုိ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဖဲၾႚစည္းခဲ့႓ပီး အေမရိကန္ေဒသ၊ လူ၏တာဝန္ႎႀင့္
အခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကုိ ဴပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ခုႎႀစ္တၾင္ အေမရိကန္ေဒသ လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ကုိ ဴပဌာန္းခဲ့႓ပီး ၁၉၇၈ခုႎႀစ္တၾငၝ္ စာခဵႂပ္အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ခုႎႀစ္တၾင္
အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံ (၃၅)ႎုိင္ငံရႀိလာသည္။ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းႎႀင့္

အေဴခခံအႎႀစ္သာရ တူညီေသာ္လည္း အေမရိကန္ေဒသ လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္၏
ထူးဴခားခဵက္မႀာ ႎုိင္ငံသားတုိႚ၏ တာဝန္ကုိ အပုိဒ္ (၁၀)ပုိဒ္ဴဖင့္ ဖၾင့္ဆုိရႀင္းဴပထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္မဵားကုိ ႒ကီးဳကပ္ရန္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵားေကာ္မရႀင္ (The Inter-American
Commission) ႎႀင့္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵားဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး တရား႟ုံး (The Inter-American Court
of Human Rights) တုိႚကုိ ဖဲၾႚစည္းထားသည္။ ေကာ္မရႀင္သည္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမာဵးအားလုံး၏
လူႚအခၾင့္အေရး
တုိးတက္ေရးအတၾက္
ေဆာင္႟ၾက္ရန္၊
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ
သၾားေရာက္စုံစမ္း႓ပီး အစီရင္ခံရန္၊ လူတဦးတေယာက္ခဵင္းစီ၏ တုိင္ဳကားခဵက္မဵားကုိ ေဴဖရႀင္းရန္ႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရး
တရား႟ုံး၏
လုပ္ငန္းမဵားကုိ
ကူညီလုပ္ေဆာင္ရန္တုိႚဴဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵားဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး တရာ႟ုံးကုိ တရားသူ႒ကီး (၇)ဦးဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။
စာခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵားအေပၞ အဴခားႎုိင္ငံမဵားက လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁဴဖင့္ စၾဲခဵက္တင္သည့္ အခၝ
တရား႟ုံးက ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရသည္။ ထုိသုိႚ စၾပ္စၾဲခဵက္မဵႂိးကုိ ေကာ္မရႀင္မႀ တဆင့္ တရာ႟ုံးက
လက္ခံေလ့ရႀိသည္။
၁၉၉၅ခုႎႀစ္တၾင္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒသဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္တခု
ထပ္မံအသက္ဝင္လာခဲ့သည္။
ထုိစာခဵႂပ္မႀာ
အေမရိကန္ႎုိင္ငံမဵား၏
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အဳကမ္းဖက္မႁအားကာကၾယ္ေရး၊ အဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ေရးႎႀင့္ ခဵႂပ္႓ငိမ္းေစေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ဴဖစ္သည္။
ထုိစာခဵႂပ္အတၾက္
အေမရိကန္ေဒသ၊
အမဵႂိးသမီးဆုိင္ရာ
ေကာ္မရႀင္ကုိ
ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။
စာခဵႂပ္အဖဲၾႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက အမဵႂိးသမီးအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား ကဵႃးလၾန္ေနပၝက
ထုိႎုိင္ငံမဵားမႀ
လူပုဂၢိႂလ္တဦးခဵင္းကဴဖစ္ေစ၊
အဖဲၾႚလုိက္ဴဖစ္ေစ၊
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲၾႚအစည္းမဵားကဴဖစ္ေစ
အမဵႂိးသမီးေကာ္မရႀင္ထံ
တုိင္ဳကားႎုိင္သည္။
ေကာ္မရႀင္က
ထုိတုိင္ဳကားခဵက္မဵားကုိ စုံစမ္းအေရးယူေဆာင္႟ၾက္ သၾားမည္ဴဖစ္သည္။
အာဖရိကေဒသ

အာဖရိကညီညၾတ္ေရးအဖၾဲႚ (The Organization of African Unity-OAU)
အာဖရိကေဒသတၾင္ရႀိေသာ ေဒသဆုိင္ရာအဖဲၾႚအစည္းမႀာ အာဖရိက ညီညၾတ္ေရးအဖဲၾႚဴဖစ္သည္။ ၁၉၈၁
ခုႎႀစ္တၾင္ အာဖရိက လူႎႀင့္ ဴပည္သူတုိႚ၏ အခၾင့္အေရး ခဵာတာ (African Charter on Human and
People’s Rights) ကုိ ဴပဌာန္းခဲ့႓ပီး ၁၀၈၆ခုႎႀစ္တၾင္ အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ခုႎႀစ္အထိ အာဖရိကန္
ႎုိင္ငံေပၝင္း
(၄၉)ႎုိင္ငံက
လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
ခဵာတာတၾင္
ပၝဝင္ေသာ
အခဵက္မဵားမႀာ
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားႎႀင့္
အေဴခခံအားဴဖင့္
တူညီ႓ပီး
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လၾတ္လပ္စၾာပုိင္ဆုိင္ခၾင့္၊ အလုပ္လုပ္ပုိင္ခၾင့္၊ ပညာေရး၊ ကဵန္းမာေရးႎႀင့္
မိသားစုကာကၾယ္မႁ ခံစားပုိင္ခၾင့္တုိႚကုိ ဴပဌာန္းထားသည္။
စာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္မဵားကုိ ႒ကီးဳကပ္ရန္ အာဖရိက ေဒသဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္ကုိ ၁၉၈၇ ခုႎႀစ္တၾင္
စတင္ဖဲၾႚစည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရႀင္ကုိ အာဖရိက ညီညၾတ္ေရးအဖဲၾႚက ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္လုိက္ေသာ
ကုိယ္စားလႀယ္ (၁၁)ဦးဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ ႎုိင္ငံမဵား၊ အဖဲၾႚအစည္းမဵား၏ တုိင္ဳကားခဵက္မဵားအဴပင္
လူတဦးခဵင္းစီ၏
တုိင္ဳကားခဵက္မဵားကုိပၝ
အေရးယူစုံစမ္းသည္။
အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံမဵားသည္
(၂

)ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္ေကာ္မရႀင္ထံ
မိမိတုိႚႎုိင္ငံ၏
လူႚအခၾင့္အေရး
အေဴခအေနမဵားကုိ
အစီရင္ခံတင္သၾင္းရသည္။ သုိႚေသာ္ တည္ဆဲဥပေဒမဵား အေဳကာင္းမဵားသာ ဴဖစ္႓ပီး လက္ေတၾႚမကဵ
လႀေပ။
ေဒသဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ယႎၨရာယားမဵားထဲတၾင္
သက္တမ္းအႎုဆုံးဴဖစ္သည့္
အာဖရိကပုံစံသည္ ဖၾႚံ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁ အနည္းဆုံးႎႀင့္ သက္ေရာက္မႁအနည္းဆုံး ဴဖစ္ေနေသးသည္။
ေဒသဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး တရား႟ုံးတခု ဖၾဲႚစည္းထူေထာင္ရန္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ကဵခဲ့႓ပီးဴဖစ္ေသာ္လည္း
သေဘာတူလက္မႀတ္ထုိးမည့္
ႎုိင္ငံအေရအတၾက္
မဴပည့္ေသးသည့္အတၾက္
အသက္ဝင္လာဴခင္းမရႀိေသးပၝ။
အာရပ္ေဒသ
အာရပ္ေဒသတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္မရႀိေဒေသာ္လည္း
၁၉၉၀ခုႎႀစ္တၾင္
အစၤလမ္အဖၾဲႚအစည္းမဵား
ညီလာခံ
(Organization
of
Islamic
Conference)
က
ကုိင္႟ုိလူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းကုိ ဴပဌာန္းခဲ့သည္။ သုိႚေသာ္ အခဵႂိႚေသာ ေလ့လာသူမဵားက
ထုိစာတမ္းတၾင္ပၝေသာ သေဘာတရားမဵားသည္ လူႚအခၾင့္အေရးသည္ တကမႝာလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္သည္
ဟူေသာအယူအဆႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေနသည္ဟု ေထာက္ဴပဳကသည္။ ၁၉၉၄ခုႎႀစ္ အာရပ္ႎုိင္ငံမဵား ေပၝင္းခဵႂပ္အဖၾဲႚ
(League of Arab States) က အာရပ္လူႚအခၾင့္အေရး ခဵာတာ (Arab Human Rights Charter)ကုိ
လက္ခံသေဘာတူခဲ့႓ပီး လူႚအခၾင့္အေရး က႗မ္းကဵင္သူမဵား ေကာ္မတီ (Human Rights Committee of
Experts) ကုိ ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။ ထုိေကာ္မတီက အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ အစီရင္ခံစာမဵားကုိ (၃)ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
ေလ့လာသုံးသပ္သည္။ သုိႚေသာ္ တရား႟ုံးမရႀိေသးေခဵ။ ထုိခဵာတာသည္လည္း လူႚအခၾင့္အေရးသည္
တကမႝာလုံးႎႀင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟူေသာ အယူအဆကုိ ခဵန္လႀပ္ထား႓ပီး အေရးေပၞအခဵိန္တင
ၾ ္
ဴပည္သူတုိႚ၏ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ အစုိးရကေန၍ ဆုိင္းငံ့ထားခၾင့္ အဴပည့္ေပးထားသည္။
အာရႀေဒသ
အာရႀေဒသသည္
လူႚအခၾင့္အေရးကၸတၾင္
ႎုိင္ငံတကာ၏
ေစာင့္ဳကပ္ထိမ္းခဵႂပ္မႁ
အေပၞ
အားေပးေထာက္ခံမႁအနည္းဆုံးေဒသဴဖစ္သည္။
အာရႀေဒသအတၾင္းရႀိ
အခဵႂိႚႎုိင္ငံအစုိးရမဵားက
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ႎိုင္ငံေရးအခၾင့္အေရး ဆုိသည္မႀာ အင္အား႒ကီး ႎုိင္ငံမဵား၏ လၿမ္းမုိးမႁကုိ တဖက္လႀည့္ႎႀင့္
ဖုံးကၾယ္ထားေသာ
စကားလုံးဴဖစ္သည္ဟု
ဆုိဳကသည္။
အခဵႂိႚကလည္း
တတိယႎုိင္ငံမဵား၏
လက္ရႀိစီးပၾားေရး
ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁ
ရႀိေအာင္
လုပ္ေတာင္ေနေသာ
အေဴခအေနမဵႂိးတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးအေပၞကန္ႚသတ္ မႁမဵားထားရႀိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိဳကသည္။ အာရႀႎုိင္ငံမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာု အေတၾးအဴမင္မဵားအေပၞ အေႎႀာင့္အယႀက္ဴပႂေနေသာ အခဵက္မႀာ အာရႀေဒသရႀိ
အာဏာရႀင္အစုိးရမဵားသည္
၎တုိႚခံစားေနေသာ
အခၾင့္ထူးမဵား
ေပဵာက္ပဵက္သၾားမည္ကုိ
စုိးရိမ္ေနဳကဴခင္းပင္
ဴဖစ္သည္။
၎တုိႚက
လူႚအခၾင့္အေရး
အေတၾးအဴမင္မဵားသည္
ဥေရာပလစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီႎႀင့္ ဆုိရႀယ္ဝၝဒတုိႚ၏ အစိတ္အပုိင္းမဵားဴဖစ္႓ပီး အာရႀေဒသအတၾက္
အထူးအဆန္းမဵား ဴဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိဳကသည္။

အခန္း (၉) အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား
အစုိးမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား (Non Governmental Organization-NGO) သည္
လူႚအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး တုိးတက္ဴမင့္မားေရး တုိႚအတၾက္
တုိက္ပၾဲဝင္ရာတၾင္ အေရးပၝေသာ အခန္းကၸမႀ ပၝဝင္ေနသည္။
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မပၝဝင္ဘဲ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁမဵား ေပၞေပၝက္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ ကလသမဂၢရႀိ လူႚအခၾင့္အေရး ေအဂဵင္စီမဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရးမဵား ထၾန္းကားေရးကုိ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေန႓ပီး ႎုိင္ငံတကာတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္ေနေသာ အစုိးရမဵားကုိလည္း ဴပစ္တင္ေဝဖန္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္လ႖က္ရႀိသည္။ သုိႚရာတၾင္
ကုလသမဂၢ
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားမႀာ
အစုိးရကုိယ္စားလႀယ္မဵားသာ
ဴဖစ္ေနသဴဖင့္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
အစုိးရတခုက
အဴခားအစုိးရတခုကုိ
ေဝဖန္သည့္အခၝ
အဴငင္းပၾားစရာမဵားႎႀင့္ ႒ကံႂရေတာ့သည္။ အဴခားႎုိင္ငံကုိ မိမိေဝဖန္လ႖င္ မိမိႎုိင္ငံ၏ အကဵႂိးကုိပၝ
ထိခုိက္လာႎုိင္သည္ဟူေသာ စုိးရိမ္မႁဴဖင့္ ဴပတ္ဴပတ္သားသား မလုပ္ေဆာင္ႎုိင္ေတာ့ေခဵ။ ထုိႚေဳကာင့္
အစုိးရအခဵင္းခဵင္း
မိမိအကဵႂိးစီးပၾားခဵင္း
ကာကၾယ္ရင္းႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား
ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾားေနဴခင္းတုိႚေဳကာင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားကုိ တာဝန္ေပးဴခင္းသည္
ပုိမုိေကာင္းသည္ဟူေသာ အယူအဆေပၞလာသည္။
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္
လူမႁအဖဲႚၾအစည္းမဵား၏
အဓိကေကဵာ႟ုိးဴဖစ္သည္။
အဴမတ္အစၾန္းရရႀိေရးအတၾက္ မရည္႟ၾယ္ဘဲ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ အသင္းအဖဲၾႚမဵား၊ အဖဲၾႚအစည္းမဵား၊
အုပ္စုမဵားႎႀင့္
ေစတနာ့
ဝန္ထမ္းမဵားတုိႚသည္
အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵားဴဖစ္သည္။
အဖၾဲႚတဖၾဲႚခဵင္းစီ၏ဖၾဲႚစည္းမႁမဵား၊ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵား၊ အဓိကလုပ္ငန္းမဵားမႀာ ကၾဲဴပားမႁရႀိသည္။ အခဵႂိႚက
ပညာေရးဆုိင္ရာ၊ အခဵႂိႚက သတင္းဆုိင္ရာႎႀင့္ အခဵႂိႚက ကူညီေဖာက္ပံ့မႁမဵားေပးေသာအဖၾဲႚမဵား စသည္ဴဖင့္
အမဵႂိးမဵႂိးရႀိသည္။ တူညီေသာ အခဵက္မႀာ ထုိအဖဲၾႚမဵားသည္ အစုိးရ၏ အစိတ္အပုိင္းတခုမဟုတ္ဆုိေသာ
အခဵက္တခဵက္ပင္ဴဖစ္သည္။ ထုိအခဵက္အား အစုိးရက ထုအ
ိ ဖၾဲႚအေပၞေထာက္ပံ့မႁ ရႀိမရႀိဟူေသာ
အခဵက္ဴဖင့္ စံခဵိန္ထုိးႎုိင္သည္။ အစုိးရ၏ ေထာက္ပ့ံမႁရႀိေသာ အဖၾဲႚမဵႂိးသည္ တနည္းအားဴဖင့္ အစုိးရ၏
ကန္ႚသတ္မႁမဵားေအာက္တၾင္
တည္ရႀိေနတတ္႓ပီး
တခၝတရံတၾင္
အစုိးရေပၞလစီမဵားအတၾက္
လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သည္ကုိ ေတၾႚရသည္။
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကလုပ္ငန္း (၃)ရပ္မႀာ(၁) လူႚအခၾင့္အေရးအဆင့္အတန္း စံမဵားသတ္မႀတ္ဴခင္း (Setting Human Rights Standards)
က႗မ္းကဵင္ေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရႎႀင့္ ပူးေပၝင္း႓ပီး
လူႚအခၾင့္အေရး အဆင့္အတန္းစံခဵိန္အဆင့္မဵားကုိ သတ္မႀတ္ရာတၾင္ ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။
ကုလသမဂၢ၏ လူႚအခၾင့္အေရး ဥပေဒမဵား၊ လူႚအခၾင့္အေရး လုပ္ငန္းစဥ္မဵားႎႀင့္အညီ လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵား
ေပၞထၾန္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
(၂)
ဴပည္သူမဵားအဳကားလႁႚံေဆာ္
ေဆာ္ဳသဴခင္း
(Advocacy
among
people)
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍ တုိးတက္ေကာင္းမၾန္လာေအာင္ လႁႚံေဆာ္ ေဆာ္ဳသမႁမဵားကုိ ေအာက္ေဴခ

ဴပသည္သူမဵားအဳကားတၾင္ လည္းေကာင္း၊ ႎုိင္ငံတကာအဆင့္တၾင္လည္းေကာင္း၊ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ေဆၾးေႎၾးပဲၾမဵားတၾင္
လည္းေကာင္း
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
ထုိသုိႚ
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖင့္
ဴပည္သူလူထုအဳကားတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိကဵယ္ဴပန္ႚေသာ အဴမင္မဵား၊ ဗဟုတုတမဵား
တုိးပၾားေစႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
ပညာေပး
ဴခင္းမဵားအဴပင္
လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵား၊
သတင္းဌာနမဵားတၾင္ သတင္းေပးမႁမဵားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
(၃) တိုက္ိုက္ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း (Intervention)
အေရးကိစၤမဵားအေပၞမူတည္၍ တိုက္ရိုက္ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း အမဵိႂးမဵိႂးရႀိသည္။
ဥပမာ - ႎိုင္ငံေတာ္တၾင္ လိုအပ္ေနေသာ လူႛအခၾင့္အေရး သင္တန္းမဵား၊ ဆၾးေႎၾးပဲၾမဵား ဖၾင့္လႀစ္ဴခင္း၊
ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား
လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္
အစိုးရထံ
အေရးဆုိလႁံႛေဆာ္ဴခင္း
စသည္တိုႛဴဖစ္သည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းမဵား၏
လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို
တကမၲာလံုးဆိုင္ရာ
လူမႁလႁပ္ရႀားမႁအသၾင္ဴဖင့္လည္း
ဴမင္ႎိုင္သည္။
လႁပ္ရႀားမႁမဵားေဳကာင့္
ဴပည္သူတိုႛအဳကားတၾင္
အေတၾးအဴမင္သစ္မဵား
ဴဖစ္ေပၞေစသည္။
ထိုႛေဳကာင့္
လူႛအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁမဵားသည္
လူမႁလႁပ္ရႀားမႁမဵားပင္ဴဖစ္႓ပီး ထိုလႁပ္ရႀားမႁမဵား၏ လႁံႛေဆာ္ ေဆာ္ဳသမႁမဵား အကဵိႂးဆက္အဴဖစ္ ဴပည္သူတို၏
ႛ
အေတၾးအဴမင္မဵား တဴဖည္းဴဖည္း ေဴပာင္းလဲလာေစသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛအစည္း အမဵႂိးအစားမဵား
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲအ
ႛ စည္းမဵားကို ေအာက္ပၝအတိုင္း အဳကမ္းအားဴဖင့္ခၾဲဴခားႎိုင္သည္။
(က) အလုပ္သမားသမဂၢမဵား
အလုပ္သမားသမဂၢမဵားကို ပထမပိ ုင္းတၾင္ အလုပ္သမားအခၾင့္အေရးမဵား ေတာင္းဆိုရန္အတၾက္
သာ ဖၾဲစ
ႛ ည္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ အခဵိႂႛဖံႛၾ�ဖိး႓ပီ းႎိုင္ငံမဵားရႀိ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားသည္
အင္အား႒ကီးမားေသာ ႎိုင္ငံေရး အေဴခခံအင္အားမဵား ဴဖစ္လာသဴဖင့္
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမဵားကို ေအာင္ဴမင္စၾာ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲ့သည္။

လူမႁတရားေရး

ကၸမဵား၊

အလုပ္သမားသမဂၢမဵားသည္ အလုပ္ သမားမဵား၏ ရံပံုေငၾထည့္ဝင္ဴခင္းဴဖင့္ ရပ္တည္ေနဳကေသာေဳကာင့္
လၾတ္လပ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားဴဖစ္သည္။ မိမိတိုႛလုပ္ငန္းမဵားကို လၾတ္လပ္စၾာ လုပ္ကိုင္ႎိုင္သည္။ အခဵိႂႛ
အလုပ္သမားသမဂၢမဵားသည္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵားကဲ့သိုႛ ႎိုင္ငံေရးအေဴခခံ မူဝၝဒမဵား ခဵမႀတ္ထား႓ပီး
အဴခားႎိုင္ငံေရးသမားမဵား၊ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲအ
ႛ စည္းမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္း၍ အခဵိႂႛ

ကိစၤရပ္မဵားကို
လုပ္ေဆာင္လဵက္ရႀိသည္။
ဥပမာ
နယူး
ကယ္လီဒိုးနီးယားႎိုင္ငံ
လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲအေပၞ ႎိုင္ငံတကာမႀ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားက အဴပည္အ
့ ဝေထာက္ခံမႁမဵားေပးခဲ့႓ပီး
တက္Oကၾစၾာဝိုင္းဝန္းလႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည္။
အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ အဴခားေသာ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားအတၾက္ တိုက္ပၾဲဝင္ေနဳကေသာ
လႁပ္ရႀားသူမဵားသည္ ႎိုင္ငံတကာတၾင္ရႀိေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားႎႀင့္ ဆက္သၾယ္၍ (၁) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားတၾင္ ပၝဝင္လႁပ္ရႀားႎိုင္သည္။
(၂)
မိမိတိုႛလႁပ္ရႀားေနေသာ
ရရႀိႎိုင္သည္။

အေရးကိစၤမဵားအေပၞ

ေထာက္ခံေသာ

အားေပးေထာက္ခံစာမဵား

(၃) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ ညီလာခံမဵားတၾင္ မိမိတိုအ
ႛ ေရးကိစၤကို လႁံႛေဆာ္ေစႎိုင္သည္။
(၄) လုပ္ငန္းအမဵိႂးအစားအလိုက္ သပိတ္ေမႀာက္ပၾဲမဵား စီစဥ္ေဆာင္႟က
ၾ ္ႎိုင္သည္။ (ဥပမာ - ဖီဂဵီႎိုင္ငံ၏
အာဏာသိမ္းမႁကို ကန္ႛကက
ၾ ္သည့္အေနဴဖင့္ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္း အလုပ္သမားမဵားသမဂၢက
ဖီဂဵီသေဘာႆမဵားကို ကုန္ပစၤည္းခဵခၾင့္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။)
(၅) ရန္ပံုေငၾအားနည္းေသာ အဖၾဲႛမဵားအတၾက္ ေထာက္ပံ့ေငၾမဵားရရႀိႎိုင္သည္။
(ခ) ႎိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့ေရးေအဂဵင္စီမဵား
ဤအစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲမ
ႛ ဵားသည္
ဖၾံႛဴဖႂိးတိုးတက္ဆဲႎိုင္ငံမဵားကို
ဖၾံႛဴဖႂိးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာႎႀင့္
အေရးေပၞလိုအပ္ေသာ အကူအညီမဵား ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္႟ၾယ္ဖၾဲႛထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဖၾံဴႛဖႂိး႓ပီးႎိုင္ငံမဵားတၾင္
အေဴခစိုက္ေလ့ရႀိ႓ပီး ဖၾံႛဴဖႂိးဆဲ ႎိုင္ငံမဵား၌ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အဖၾဲႛမဵား ဖၾင့္လႀစ္ထားရႀိ႓ပီး လိုအပ္ေသာ
အကူအညီမဵား ေထာက္ပံ့ေလ့ရႀိသည္။ အခဵိႂႛအဖၾဲႛမဵားသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၏ ဖၾံႛဴဖႂိးေရးစီမံကိန္းမဵားကို
ေထာက္ပံ့သည္။ အခဵိႂႛအဖၾဲႛမဵားက ဘာသာေရး ရည္႟ၾယ္ခဵက္ ရႀိတတ္ဳကသလို အခဵိႂႛအဖၾဲႛမဵားက
ႎိုင္ငံေရးအရ
ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားရႀိတတ္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားမႁႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အကူအညီေပးႎိုင္ေသာအဖၾဲႛ
အနည္းငယ္လည္း
ရႀိတတ္သည္။
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေကာင္းေကာင္းႎႀင့္
ေထာက္ပံ့ကူညီမႁမဵားေပးေသာအဖၾဲႛမဵားသည္
အမဵားအားဴဖင့္
မိမိကူညီ
ေနေသာသူမဵား၏
ဘဝတိုးတက္ဴမင့္မားေရးကို
ရည္မႀန္းေသာ
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ရႀိသည္။
အေဝးမႀေန၍
ထိန္းခဵႂပ္ေသာအဖၾဲမ
ႛ ဵိႂးမဟုတ္ဘဲ
ေဒသအတၾင္းရႀိ
အဴခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
အဖၾဲႛမဵားမႀတဆင့္
ဖၾံႛဴဖိႂးေရးလုပ္ငန္းမဵား
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
ဖၾဴံႛ ဖႂိးေရးလုပ္ငန္းမဵား
လုပ္ကိုင္ရာတၾင္လည္း
အမဵိႂးသမီးမဵားႎႀင့္
လူနည္းစုမဵားအေပၞ
အဓိကထား
ေထာက္ပံ့ေသာ
အစီအစဥ္မဵားကို
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္တတ္သည္။
(ဂ) မိမိကိုယ္မိမိ မႀီခိုေသာအဖၾဲႛအစည္းမဵားဴပႂ
ဤအဖၾဲမ
ႛ ဵားသည္
စစ္မႀန္ေသာႎိုင္ငံေရး၊
ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္
စီးပၾားေရး
အေဴခခံဖဲၾႛစည္းထား႓ပီး
ကမၲာအႎႀံႛအဴပားတၾင္ရႀိသည္။
ရံပံုေငၾဴဖင့္

ဖၾံႛဴဖႂိးတိုးတက္မႁမဵားအတၾက္
လုပ္ငန္းမဵားေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း

မရႀိေသာ္လည္း
အေရးကိစၤတခုအေပၞ
အထူးစိတ္ဝင္စားေသာသူမဵား
စုေပၝင္းဖၾဲႛစည္း၍
အေဴခတည္လႁပ္ရႀားသည္။ ရည္႟ၾယ္ခဵက္လည္း အမဵိႂးမဵိႂးရႀိတတ္သည္။ ထိုအဖၾဲႛမဵိႂးသည္ ေသးငယ္႓ပီး
လခစားဝန္ထမ္းမဵားမရႀိတတ္ေပ။ သိုႛေသာ္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား၏ အေရးကိစၤမဵားကို
ထိုအဖၾဲႛငယ္မဵား
မူတည္လႁပ္ရႀားေနသည့္
လူတန္းစားအသိုင္းအဝိုင္း
အဖၾဲႛအစည္းမဵားအဳကားတၾင္
သတင္းဴပန္ပ
ႛ ၾားေအာင္ အထူးအေထာက္အကူဴပႂ လႁံႛေဆာ္ေပးႎိုင္သည္။
(ဃ) လူႛအခၾင္ ့အေရးအဖၾဲႛအစည္းမဵား
ဤအဖၾဲမ
ႛ ဵိႂးကို ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ အမဵားစုက ဖၾဲႛစည္းထား႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းႎႀင့္
အဴခားကုလသမဂၢ
လူႛအခၾင့္အေရး
စာခဵႂပ္မဵားတၾင္
ေဖာ္ႌၿန္းထားေသာ
လူႛအခၾင့္အေရး စံမဵားအေပၞ အေဴခတည္၍ လႁပ္ရႀားေလ့ရႀိသည္။
လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႛအစည္းအမဵားစုသည္ ႎိုင္ငံသားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးအခၾင့္အေရးမဵားအေပၞ အဓိက
အေလးထား ေဆာင္႟ၾက္တတ္သည္။ အဘယ္ေဳကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားသည္ အမဵားဆံုး
ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရေသာ အခၾင့္အေရးမဵား ဴဖစ္ေနေသာေဳကာင့္ဴဖစ္သည္။ ထိုႛဴပင္ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္ႎႀင့္
အစီရင္ခံႎိုင္ေသာ
ဥပေဒယႎၨရားမဵား
အေဴခတည္ေန႓ပီး
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္လည္းဴဖစ္သည္။
ထိုအဖၾဲႛမဵားသည္
အေနာက္ႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္
သတင္းဌာနမဵား၏
စိတ္ဝင္စားမႁ ရရႀိေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ဳကသည္။ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားေသာ အဖၾဲႛတၾင္
ႎႀစ္မဵိႂးရႀိသည္ကို ေတၾႛရသည္။ ပထမတမဵိႂးမႀာ ႎိုင္ငံေရးလႁံႛေဆာ္ရာတၾင္ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေသာ
အဖၾဲႛဴဖစ္သည္။ ထိုအဖၾဲႛမဵိႂး၏ ရည္႟ၾယ္ခဵက္တၾင္ ႎိုင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး သိုႛမဟုတ္ အဴခားႎိုင္ငံေရး
အဖၾဲႛအစည္းတခု အာဏာရရႀိေရးတိုႛ ပၝဝင္တတ္သည္။ ဒုတိယအမဵိႂးအစားမႀာ ႎိုင္ငံေရး လႁံႛေဆာ္မႁ
လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ မပၝဝင္ေသာအဖၾဲႛမဵိႂးဴဖစ္သည္။ အဖၾဲႛတခုခု အာဏာရရႀိေရးကို မရည္႟ၾယ္ရံုမ႖မက
အဖၾဲႛအားလံုး၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို တေဴပးညီဆက္ဆံ ေဆာင္႟ၾက္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရး လုပ္ကိုင္ရာတၾင္ အခဵိႂႛက တဦးခဵင္း ေဆာင္႟ၾက္တတ္သည္ကိုလည္း ေတၾႛရသည္။
အမဵားစုမႀာ
ေရႀႛေနမဵားဴဖစ္႓ပီး
ႎိုင္ငံေရး
အကဵဥ္းသားမဵား၊
မိမိယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္
အကဵဥ္းကဵေနသူမဵားဖက္မႀ ေရႀႛေနလိုက္ေပးဴခင္း၊ မတရားသည့္ အမိန္ႛမဵားကို ဖဵက္သိမ္းေပးေရး
တိုက္ပၾဲဝင္ဴခင္းမဵားကို ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးဳကသည္။ အခဵိႂႛမႀာ သူတို၏
ႛ
လုပ္ေဆာင္မႁကို အစိုးရက
အႎၨရာယ္ဴပႂလာခဲ့သည့္အတၾက္ တိုင္းဴပည္က တိမ္းေရႀာင္ရသည္အထိ ရႀိခဲ့သည္။ အခဵိႂႛေရႀႛေနမဵားက
အသင္းအဖၾဲမ
ႛ ဵားဖၾဲစ
ႛ ည္း၍
လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားကို
တက္Oကၾစာၾ လႁပ္ရႀားသည္။
ဥပမာ
ႎိုင္ငံတကာလၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲ႒ႛ ကီးကို ႓ဗိတိသ႖ေရႀႛေနတဦးက စတင္ဖဲၾႛစည္းတည္ ေထာင္ခဲ့ရာ
ယခုအခၝတၾင္ အဖၾဲႛဝင္ တသန္းေကဵာ္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
တင္ဴပေရးသား၊
ေဖာ္ထုတ္
တိုက္ပၾဲဝင္ေနသူမဵားထဲတၾင္
စာေရးဆရာမဵား၊ ကဗဵာဆရာမဵား၊ အယ္ဒီတာမဵားႎႀင့္ သတင္းစာဆရာမဵားလည္း ပၝဝင္သည္။ ၄င္းတိုသ
ႛ ည္
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္႓ပီး ဴပည္သူမဵားအဳကားႎႀင့္
ႎိုင္ငံတကာသိုႛ
တင္ဴပတတ္ဳကသည္။
ထိုသိုႛ
လုပ္ေဆာင္မႁေဳကာင့္
အခဵိႂႛမႀာ
ဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး
အခဵိႂႛမႀာအသက္ဆံုးရႁံးသည္အထိ
ရင္ဆိုင္ခဲ့ဳကရသည္။
နယူးေယာက္ဴမိႛရႀိ
သတင္းစာဆရာမဵား
ကာကၾယ္ေရးေကာ္မတီက
မတရားဖမ္းဆီးႎႀိပ္စက္ခံေနရသည့္
ကေလာင္ရႀင္မဵားစာရင္းကို

ႎႀစ္စဥ္ထုတ္ဴပန္
ေဳကညာယံုမ႖မက
ကေလာင္ဴဖင့္
ထူးခ႗န္စၾာတိုက္ပၾဲဝင္သူ အခဵိႂႛကို ဂုဏ္ဴပႂဆုခဵီးဴမႀင့္ေလ့ရႀိသည္။

လူႛအခၾင့္အေရးတိုက္ပၾဲဝင္သူမဵားထဲမႀ

အခဵိႂႛဆရာဝန္မဵား၊ ေဆးပညာရႀင္မဵားသည္လည္း လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ပၝဝင္ဳကသည္ ။
၄င္းတိုသ
ႛ ည္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ခံရရင္း ေသဆံုးသၾားသူ မဵား၏ အေလာင္းကုိ ခၾဲစိတ္ဳကည့္ရႁ႓ပီး
ေသဆံုးသူမဵား ႎႀိပ္စက္ခံရပံု၊ ေသဆံုးရသည့္ အေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ လိုအပ္သည့္
တရားစၾဲဆိုမႁမဵား၊ အေရးယူမႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ဴပဳကေလ့ရႀိသည္။
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႃးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္
မိမိတိုအ
ႛ စိုးရကို
ရဲရဲဝံ့ဝံ့
ေဝဖန္ေဴပာဆိုသူမဵားထဲတၾင္
သိပံၯပညာရႀင္မဵား၊
ပၝေမာကၡမဵားလည္း
ပၝဝင္သည္။
ဥပမာ
ဆိုဗီယက္သိပံၯပညာရႀင္
အင္ဒရီဆာခၝေရာ့သည္
သူ၏နာမည္ထင္ရႀား
ေကဵာ္ဳကားမႁကိုအသံုးဴပႂ၍
ဆိုဗီယက္အစိုးရ၏
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
ကမၲာကသိလာေအာင္
ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သဴဖင့္
တိုင္းဴပည္မႀ
ႎႀင္ထုတ္ခံခ့ဲရသည္။ သမတ ေဂၞဗာေခဵာ့ အာဏာရလာမႀ သူက
ႛ ိုဴပန္လည္ ေဴမႀာက္စားခဲ့သည္။ သူသည္
ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားအတၾက္ ဆက္လက္တိုက္ပၾဲဝင္ရင္း ကၾယ္လၾန္သၾားခဲသ
့ ည္။
ဘာသာေရး
ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္လည္း
လူႛအခၾင့္အေရး
တိုက္ပၾဲမဵားတၾင္
ေရႀႛတန္းမႀ
စၾမ္းစၾမ္းတမံတိုက္ပၾဲဝင္ခဲ့ဳကသည္ကို
ေတၾႛရသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံမႀ
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္
ဘုန္းေတာ္႒ကီးမဵားသည္
အာဏာရႀင္မားကိုႛစ္ကို
ဴဖႂတ္ခဵႎိုင္သည့္ လူထုေအာင္ပၾဲမဵားတၾင္ တက္Oကၾစာၾ
ပၝဝင္ခဲ့ဳကသည္။ ကေမၲာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊
တိဘက္ႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတိုႛမႀ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးမဵားသည္လည္း လူႛအခၾင့္အေရး တိုက္ပၾဲမဵားတၾင္
ေရႀႛတန္းမႀပၝဝင္ခဲ့ဳကသည္။
(င) ပတ္ဝန္းကဵင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖၾဲႛမဵား
ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၤကို တန္ဖိုးထားေလးစား အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁ မဵားဴပားလာေအာင္
လႁံႛေဆာ္မႁ၊ စည္းရံုးမႁမဵားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ဳကသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္
ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာမဵား ဴပႂန္းတီးမႁမႀ ကာကၾယ္ေရး၊ သဘာဝတိရစၥာန္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး၊
ကမၲာေဴမ႒ကီးအား
ကာကၾယ္ေရး၊
ႎဵႃကလီးယား
ဆန္ႛကဵင္ေရးဟူေသာ
အသံမဵားကိုယခုအခၝ
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ ဳကားေနရ႓ပီဴဖစ္သည္။ ထိုအဖၾဲႛမဵိႂးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ကိစၤမဵားကို စၾမ္းစၾမ္းတမံ ေဆာင္႟ၾက္သည့္ အဖၾဲႛမဵားဴဖစ္သည္။ တခၝတရံတၾင္
အစၾန္းေရာက္အဴမင္ရႀိသူ လႁပ္ရႀားသူမဵားေဳကာင့္ အခဵိႂႛကိစၤမဵားတၾင္ မလိုလားအပ္ေသာဴပႍနာမဵား
ေပၞေပၝက္တတ္သည္ကိုလည္း ေတၾႛရသည္။ သိုႛေသာ္ ယခုအခၝတၾင္ တိုးတက္ေသာ အဴမင္မဵားႎႀင့္
အမႀန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္သည့္ အဖၾဲႛမဵား ေပၞေပၝက္လာ႓ပီဴဖစ္သည္။
(စ) အမဵိႂးသမီးမဵားဆိုင္ရာ အဖၾဲႛအစည္းမဵား
အမဵိႂးသမီးမဵား ဖိႎႀိပ္မႁမႀ လၾတ္ေဴမာက္ရန္ႎႀင့္ တရားမ႖တေသာ အခၾင့္အေရးမဵား ရရႀိရန္ဟူေသာ
ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားဴဖင့္ ႎိုင္ငံတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းတၾင္ အမဵိႂးသမီး အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖၾဲမ
ႛ ဵား
တိုးပၾားလာခဲ့သည္။
ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ
ဖိႎႀိပ္ခံေနရေသာ
အမဵိႂးသမီးအခၾင့္အေရးမဵားကို
တန္ဖိုးထားလာရန္ႎႀင့္ အမဵိႂးသမီးမဵားဘဝ တိုးတက္ဴမင့္မားရန္ ဟူေသာ ေOကၾးေဳကာ္သံမဵားဴဖင့္

အမဵိႂးသမီးမဵား တိုက္ပၾဲဝင္လာခဲ့ဳကသည္။ ကမၲာ့လူဦးေရထက္ဝက္ရႀိေသာ အမဵိႂးသမီးမဵားကိုယ္တိုင္ပၝဝင္
တိုက္ပၾဲဝင္မႁ
မရႀိဘဲ
ကမၲာေပၞတၾင္
အမဵိႂးသမီးမဵား
အခၾင့္အေရးကို
အလိုအေလ႖ာက္
ေဆာင္ကဵဥ္းေပးႎိုင္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ အဴမင္ဴဖင့္ အမဵိႂးသမီးမဵား သီးသန္ႛဖၾဲႛစည္းထားေသာ အဖၾဲမ
ႛ ဵား၊
အမဵိႂးသမီးေရးရာကိုသာ
အဓိကေဆာင္႟ၾက္ေသာ
အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႛမဵားတည္ရႀိလာခဲ့သည္။
အခဵိႂႛ
အဖၾဲႛအစည္းမဵားသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးသူငယ္မဵား၏ လူမႁဖူလံု ေရးလုပ္ငန္းမဵား လုပ္ေဆာင္ဴခင္း၊
အမဵိႂးသမီးမဵားဝင္ေငၾ တိုးတက္ေရးအတၾက္ အိမ္တၾင္းစီးပၾားေရး လုပ္ငန္းငယ္မဵား ဖၾင့္လႀစ္ေပးဴခင္း၊
တပိုင္တႎိုင္ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းမဵား မတည္ေပးဴခင္း၊ စသည့္လုပ္ငန္းမဵားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုေ
ႛ သာ လုပ္ငန္းမဵိႂးသည္ အမဵိႂးသမီးမဵား လုပ္ကိုင္ရမည့္၊ အမဵိႂးသမီးမဵားႎႀင့္သာသက္ဆိုင္သည့္
လုပ္ငန္းမဵိႂးဟု
ထင္ဴမင္ေနဳကေသာ
ပတ္ဝန္းကဵင္မဵိႂးတၾင္
ထိုသိုႛ
လုပ္ငန္းမဵားလုပ္ကိုင္ဴခင္းကုိ
ေထာက္ခံဳကသည္။ သိုႛေသာ္ အခဵိႂႛအဖၾဲႛအစည္းမဵားသည္ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ႎိုင္ငံေရးအခန္းကဏၸ
တိုးတက္ဴမင့္မားရန္၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ႎိုင္သည့္ အဆင့္ဆီသိုႛ အမဵိႂးသမီးမဵား ေရာက္ရႀိေစရန္
ရည္႟ၾယ္၍ ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ ဘဝတိုးတက္ဴမင့္မားေရး အစီအစဥ္မဵား၊ အမဵိႂးသမီး ေခၝင္းေဆာင္သင္တန္းမဵားကို
လုပ္ကိုင္ေလ့ရႀိသည္။
အမဵိႂးသမီးမဵားသည္
အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းေရး
လုပ္ငန္းမဵားႎႀင့္သာ
သက္ဆိုင္သည္ဟု ေရႀးရိုးစၾဲဴမင္လာခဲ့ ဳကေသာ အခဵိႂႛပတ္ဝန္းကဵင္တၾင္ ထိုသိုႛသင္တန္းမဵားေပးဴခင္း၊
အမဵိႂးသမီးမဵားဘဝ
ဴမင့္မားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းမဵားကို
အလၾယ္တကူလက္မခံႎိုင္ဳကေပ။
အမဵိႂးသမီးသည္
၄င္းတိုႛႎႀင့္မဆိုင္သည့္
ကိစၤမဵားကို
လိုက္လံလုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု
ဴမင္ကာ
ေထာက္ခံအားေပးမႁမဵား မေပးလိုဳကေခဵ။ ထိုႛေဳကာင့္ အမဵိႂးသမီးမဵားသည္ အမဵိႂးသားမဵား႒ကီးစိုးေနေသာ
မိမိပတ္ဝန္းကဵင္အတၾင္းတၾင္
မိမိတိုႛ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ
လုပ္ငန္းမဵားကို
နားလည္သေဘာေပၝက္
ေထာက္ခံလာရန္ကိုလည္း
ေဆာင္႟ၾက္ရမည္။
မိမိတိုႛ
လုပ္ကိုင္ေနေသာအရာမဵားသည္ အမဵိႂးသားမဵားကို ရန္ဖက္သဖၾယ္ ယႀဥ္ဴပႂိင္ေနဴခင္းမဟုတ္၊ ကာလမဵားစၾာ
လစ္လဵႃရႁခံခဲ့
ေသာ
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ဴပန္လည္ေဖာ္ထုတ္၍
ေနာက္ကဵကဵန္ခဲ့ေသာ
အမဵိႂးသမီးဘဝမဵားကို ပန္လည္ဴမႀင့္တင္ရန္ ဟူေသာအသိမဵိႂး ေပးရမည္ဴဖစ္သည္။ မိမိတိုႛအေနႎႀင့္လည္း
အမဵိႂးသားမဵားႎႀင့္ယႀဥ္လ႖င္
အစစအရာရာ
ေနာက္ကဵကဵန္ခဲ့ေသာဘဝမႀ
အမဵိႂးသားမဵားႎႀင့္
တန္းတူတာဝန္ခၾဲေဝမႁ၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ႎိုင္မႁမဵား လုပ္ကုိင္ႎိုင္ရန္ အမဵိႂးသားမဵားထက္ ႎႀစ္ဆဳကႂိးပမ္း
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္သည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္
အားေပးေထာက္ခံမႁမဵား
အထက္တၾင္ေဖၞ
ဴပခဲ့ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းအမဵိႂးအစားမဵားမႀာ
ကမၲာေပၞတၾင္ေတၾႛဴမင္ရသည့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းအမဵိႂးအစားမဵားဴဖစ္သည္။
အခဵိႂႛအဖၾဲႛမဵားသည္
အမဵိႂးအစား
တမဵိႂးတည္းသာ မဟုတ္ႎႀစ္မဵိႂး၊ သံုးမဵိႂးႎႀင့္ အဳကႂံးဝင္ေနတတ္သည္ကိုလည္း ေတၾႛရသည္။ အဖၾဲအ
ႛ ားလံုးတၾင္
တူညီသည့္အခဵက္မႀာ မိမိ တိုႛလုပ္ ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းမဵား ေအာင္ဴမင္ရန္အတၾက္ ႎိုင္ငံတကာ၏
အားေပးေထာက္ခံမႁကို လိုအပ္ေနေသာအခဵက္ဴဖစ္သည္။ ႎိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႁဟု ဆိုရာတၾင္ ေငၾေဳကး၊
က႗မ္းကဵင္မႁ၊
စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေထာက္ခံအားေပးမႁ
စသည္တိုႛပၝဝင္သည္။
ႎိုင္ငံတကာ
အားေပးေထာက္ခံမႁမရႀိဘဲ မိမိတိုႛလုပ္ငန္းမဵားကုိ ေအာင္ဴမင္စၾာ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္ မလၾယ္ကူလႀေခဵ။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားအတၾင္း အခဵင္းခဵင္း ဆက္သၾယ္ေရး ကၾန္ယက္တခု တည္ေဆာက္ထားရန္
အထူးအေရး႒ကီးသည္။ မိမိတိုႛအဖၾဲႛက အေရးေပၞသတင္းမဵား ထုတ္ဴပန္႓ပီး အခဵိန္အနည္းငယ္အတၾင္း
အဴခားႎိုင္ငံမဵားမႀ အဖၾဲမ
ႛ ဵားက အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ႎိုင္သလို အဴခားအဖၾဲႛမဵား၏ အေရးေပၞ
သတင္းမဵားကို မိမိတိုႛအေနဴဖင့္လည္း ခဵက္ခဵင္းအေရးယူေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္သည္။ ထိုသိုႛဆက္သၾယ္ေရး
ကၾန္ယက္မႀတဆင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကို ေတာင္းခံႎိုင္သလို မိမိတိုႛကလည္း
ပံ့ပိုးေပးႎုိင္သည္။ ထိုဴပင္ မိမိတိုက
ႛ ို အစိုးရ သိုႛမဟုတ္ အာဏာပိုင္တိုက
ႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ဴပႂသည့္အခၝတၾင္

ထိုဆက္သၾယ္ေရး
ကၾန္ယက္မႀတဆင့္
အဴခားအဖၾဲႛအစည္းမဵားကို
အသိေပး႓ပီး
ေႎႀာင့္အယႀက္ေပးဴခင္းကုိ
ကာကၾယ္ႎိုင္သည္။
အခဵိႂႛအဖၾဲႛမဵားသည္
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ေရးအဖၾဲႛ (Urgent Action Network) မဵားဴဖစ္သည္။ ၄င္း

ေနာက္ထပ္အ
အေဆာတလ႖င္

တိုသ
ႛ ည္ ၄င္းတိုထ
ႛ ံ ေဳကးနန္း၊ ဖက္စ္၊ ဖုန္းႎႀင့္ အီးေမးလ္တိုႛမႀတဆင့္ ေပးပိုႛလာေသာ သတင္းမဵိႂး (ဥပမာလူတဦးအဖမ္းဆီးခံရဴခင္း၊ ေသဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံရဴခင္း၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားတဦး ကဵန္းမာေရး
အထူးဆိုးဝၝးေနဴခင္း) ရရႀိပၝက ခဵက္ခဵင္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဵားႎႀင့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားထံ ထိုသူမဵားကို
ဴပန္လၿတ္ေပးရန္၊ မသတ္ရန္ႎႀင့္ ေဆးကုသမႁေပးရန္တိုက
ႛ ို ေတာင္းဆိုပန္ဳကားႎိုင္သည္။
မိမိကဲ့သိုႛ အဴခားအဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ အဴခားႎိုင္ငံအစိုးရမဵားကိုလည္း ထိုကဲ့သိုႛ ေတာင္းဆိုပန္ဳကားစာမဵား
ေရးပိုႛရန္
လႁံႛေဆာ္ႎိုင္သည္။
ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႛမဵား၏
အားေပးေထာက္ခံမႁမဵားသည္လူႛအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားသူမဵားအတၾက္ ကာကၾယ္မႁမဵား ဴဖစ္ေစသည္။
လူႛအခၾင့္အေရး တိုက္ပၾဲဝင္သူ သိုမ
ႛ ဟုတ္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားကို အကာအကၾယ္ေပးေသာ
နည္းတနည္းမႀာ
ထိုသူကို
လူႛအခၾင့္အေရးဆုမဵား
တခု႓ပီးတခု
ခဵီးဴမႀင့္ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ထိုသိုႛ
ဆုမဵားခဵီးဴမႀင့္ဴခင္းသည္ ဆုေပးခံရသူမဵားကို တရားဝင္ အသိအမႀတ္ဴပႂရာေရာက္သည့္အဴပင္ ကမၲာက
အာရံုမပဵက္
ဆက္လက္စိတ္ဝင္စား
ေနေစရန္လည္း
အေထာက္အကူဴပႂႎိုင္သည္။
ထိုသိုႛ
ဆုမဵားခဵီးဴမႀင့္မႁေဳကာင့္ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနသူ အစိုးရအေနဴဖင့္ ထင္သလိုမလုပ္ရဲေတာ့ေခဵ။
ဥပမာ- ဴမန္မာဴပည္မႀ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ႎိုင္ငံတကာက ဆုမဵားအဆက္မဴပတ္ ခဵီးဴမႀင့္ေနမႁေဳကာင့္
စစ္အစိုးရသည္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ ထင္သလိုမလုပ္ရဲေတာ့ေခဵ။
၄င္းအဴပင္ အစိုးရတခု၏ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ၄င္းအစိုးရအေပၞ ဳသဇာေညာင္းသည့္
အစိုးရတခုမႀ သံတမန္နည္းအရ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္သည့္ နည္းလမ္းလည္းရႀိသည္။
ထိုႛေဳကာင့္ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားသည္ ဳသဇာရႀိေသာ အစိုးရမဵားကို
ခဵဥ္းကပ္၍ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေပးမႁမဵားလုပ္ေဆာင္ရန္ ပန္ဳကားေလ့ရႀိသည္။ အစိုးရမဵားအေပၞ
တိတ္တဆိတ္ခဵဥ္းကပ္၍ ပန္ဳကားသည့္ နည္းကိုသံုးေသာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ဳကက္ေဴခနီေကာ္မတီ
(ICRC)
ဴဖစ္သည္။
(ICRC)သည္
ထိုနည္းကို
အသံုးဴပႂ၍
ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားကို ေတၾႛခၾင့္ရရန္အတၾက္ ဳကႂိးပမ္းရာတၾင္ ေတၾႛခၾင့္ရသည္ကမဵားသည္။ သိုႛေသာ္
တိတ္တဆိတ္ပန္ဳကားေသာ
သံတမန္နည္းကိုသာ
အသံုးဴပႂေနဳကပၝက
အစိုးရသည္
သူတိုႛ၏
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ရပ္တန္းကရပ္လိမ့္မည္မဟုတ္သဴဖင့္ တိုက္ရိုက္ ေဝဖန္ထုတ္
ေဖာ္ေဴပာဆိုေသာ နည္းကိုလည္း ကဵင့္သံုးရေလ့ရႀိသည္။
အထက္ပၝ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားအဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားကို လိုအပ္ေသာအခဵိန္တင
ၾ ္
လိုအပ္ေသာ အကူအညီမဵား ေပးႎိုင္သည့္ တသီးပုဂၢလိကမဵား၊ အသင္းမဵားလည္းရႀိေသးသည္။
အခဵိႂႛအဖၾဲႛမဵားသည္ ဴပည္တၾင္းရႀိ ႎိုင္ငံေရး အင္အားစုမဵားကို ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ ဴပည္ပေရာက္
အင္အားစုမဵားကို အေဴခခံဖဲၾႛထားသည္။ ထိုအဖၾဲႛမဵားသည္ သတင္းဌာနမဵား၏ စိတ္ဝင္စားမႁရရႀိေအာင္
ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးႎိုင္သည္။ ေငၾေဳကး သိုႛမဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမဵားဴဖင့္ ကူညီႎိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ
လူထုစုေဝးပၾဲမဵား၊ ညီလာခံမဵား၊ အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ မိမိတိုႛကိုယ္စား လႁံႛေဆာ္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ေပးႎိုင္သည္။
အဴခားႎိုင္ငံႎႀင့္ အစိုးရတို၏
ႛ
ေထာက္ခံမႁမဵား ရရႀိေအာင္ လႁံႛေဆာ္စည္းရံုးေပးႎိုင္သည္။ တိုင္းဴပည္မႀ
တိမ္းေရႀာင္လာရသူမဵားကို လံုဴခႂံမႁတာဝန္ယူ၍ ကူညီႎိုင္သည္။

ထိုအဖၾဲႛမဵားအဴပင္ တကၠသိုလ္မဵားမႀ ပညာရႀင္မဵားကလည္း အေရးပၝေသာ လုပ္ငန္းမဵားဴဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႁမဵား
ေပးႎိုင္သည္။
ထိုသူမဵားသည္
ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရ
လူထုႎႀင့္
သတင္းဌာနမဵား၏ေလးစားမႁကို
ရရႀိထားသူမဵားဴဖစ္သည္။ ထိုသိုႛေလးစားမႁမဵားကို အေဴခခံ၍ မိမိတိုႛ အေရးကိစၤမဵားအေပၞ လႁံႛေဆာ္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ေပးႎိုင္သည္။ ထိုႛဴပင္ မိမိတိုႛ အေရးကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသန စာတမ္းမဵားဴပႂစုဴခင္း၊
အစီရင္ခံစာမဵား ေရးသားဴခင္း၊ ညီလာခံမဵား ဦးေဆာင္ကဵင္းပဴခင္း၊
သတင္းဌာနမဵားကို ဆက္သၾယ္၍ သတင္းမဵားေပးဴခင္း။
ထိုသိုေ
ႛ သာ ပညာရႀင္မဵားသည္ အသံုးဝင္လႀသည္။

ေဆာင္းပၝးမဵားေရးဴခင္းတိုႛ

လုပ္ကိုင္ရာတၾင္

ကုလသမဂၢႎႀင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛအစည္းမဵား
ကုလသမဂၢသည္ ႎိုင္ငံမဵားပၝဝင္ဖၾဲႛစည္းထားေသာ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႛအစည္းဴဖစ္႓ပီး မဲဆႎၬမဵား ေပးရာတၾင္
ႎိုင္ငံမဵားကသာ ေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ သိုႛရာတၾင္ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ကုလသမဂၢ၏ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေအဂဵင္စီမဵားတၾင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵား၏ အခန္းကဏၸမႀာ ပိုမိုအေရးပၝလာသည္။
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ အပိုဒ္ (၇၁) တၾင္စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ ECOSOC ၏ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားႎႀင့္
ကိုက္ညီသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲအ
ႛ စည္းမဵားကို အတိုင္ပင္ခံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ႎိုင္သည္ဟု
ေရးသားထားသည္။ ထိုသိုႛ သတ္မႀတ္ခံရေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲအ
ႛ စည္းမဵားသည္ ECOSOC ႎႀင့္
အဴခားဌာနမဵား၏ အစည္းအေဝးမဵား၊ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္၏ အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ အေရးပၝေသာ
အခန္းကဏၸက ပၝဝင္ေလ့ရႀိသည္။ အစည္းအေဝး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ရာတၾင္ ထိုအဖၾဲႛမဵားသည္
ပၝဝင္ဆႎၬမဲေပးခၾင္ ့မရေသာ္ လည္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ရာတၾင္ အေရးပၝေသာ အစီရင္ခံစာမဵား
တင္သၾင္းဴခင္း၊ ဖတ္ဳကားဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ႎိုင္သည္။ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္သည့္ အခၝတၾင္ ေလ့လာသူအဴဖစ္
တက္ေရာက္ေလ့လာႎိုင္သည္။ အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ ရရႀိေသာ အဖၾဲမ
ႛ ဵား သည္ လူႛအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ ဆပ္ေကာ္မရႀင္
စသည့္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႛမဵား၏ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကပ္မႁ
လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ တန္ဖိုးရႀိေသာ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား ေပးပိုႛဴခင္းဴဖင့္ အေထာက္အကူ ဴပႂႎိုင္သည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛမဵားအေပၞ
ထားရႀိသည့္
အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ကို
(၃)
မဵိႂး
သတ္မႀတ္ခၾဲဴခားထားသည္။ ပထမအဆင့္ဴဖစ္သည့္ အေထၾေထၾ အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ ဆိုသည္မႀာ
ECOSOC၏ လုပ္ငန္းအမဵားစုတၾင္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္တူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ
အဖၾဲႛမဵားကို ေပးအပ္ေသာ အဆင့္ဴဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ဴဖစ္ေသာ အထူးအတိုင္ပင္ခံအဆင့္
ဆိုသည္မႀာ ECOSOC ၏ လုပ္ငန္းမဵားအနက္ အခဵိႂႛေသာလုပ္ငန္းမဵားတၾင္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္တူ
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႟ၾက္ေနေသာ
အဖၾဲႛမဵားကုိ
ေပးအပ္ေသာ
အဆင့္ဴဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဴဖစ္သည့္
(Roster)
အဆင့္ဆိုသည္မႀာ
အထက္ပၝအဆင့္
ႎႀစ္မဵိႂးလံုးႎႀင့္
အဳကႂံးမဝင္ေသာ္လည္း
ECOSOC
ကို
အသံုးဝင္
အေရးပၝေသာ
အခဵက္အလက္မဵား
ကူညီေထာက္ပံ့ႎိုင္သည့္ အဖၾဲႛမဵားကိုေပးအပ္ေသာ အဆင့္ဴဖစ္သည္။
ECOSOC က ဖၾဲႛစည္းေပးထားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵား ေကာ္မတီ (Committee on
Non-Governmental Organizations – NGO Committee) သည္ (၂)ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾး၍ အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ ေလ႖ာက္ ထားလာေသာ အဖၾဲႛမဵားကို ဆံုးဴဖတ္ဴခင္း၊ ECOSOC တၾင္
တင္ဴပမည့္အခဵက္မဵားကို တိုင္ပင္ႎႀီးေႎႀာဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္သည္။

ကုလသမဂၢတၾင္ အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ရရႀိ႓ပီး အေလးထားခံရေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲအ
ႛ စည္းမဵား
ဴဖစ္ရန္အတၾက္ တိကဵေသာ ပံုသၸာန္အဆင့္ ရႀိရမည္။ တိကဵမႀန္ကန္ေသာ သတင္းမဵားေပးပိုႎ
ႛ ိုင္ရမည္။
ထိုႛဴပင္ ေနာက္ဆက္တဲၾ သတင္းမဵား ေပးပိုႎ
ႛ ိုင္ရမည္။ အဆင့္အတန္းမႀီေသာ အစီရင္ခံမႁမဵား၊
အစီရင္ခံစာမဵား၊
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မဵား
ထုတ္ဴပန္ႎိုင္ရမည္။
အေရးတယူေရးဆၾဲထားေသာ
စီမံခဵက္မဵားႎႀင့္ ေသသပ္ေသာ နည္းလမ္းေဳကာင္းမဵားရႀိရန္ လိုအပ္သည္။

အခန္း (၁၀) လူႚအခၾင့္အေရး ႒ကီးဳကပ္ဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး ႒ကီးဳကပ္ဴခင္းဆိုသည္မႀာ အဴဖစ္အပဵက္ သိုႛမဟုတ္
အေဴခအေနတစ္ခုအေပၞ စံုစမ္းစစ္ေဆး႓ပီး အခဵက္အလက္မဵားဴပႂစုရံုမ႖မက
ထိုအခဵက္အလက္မဵားကို လူအမဵားက တၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္သိရႀိလာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ဴခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မဵားပၝဝင္သည္။
ထိုႛေဳကာင့္ လူႛအခၾင့္အေရး႒ကီးဳကပ္ဴခင္း ဆိုသည္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁ အဴဖစ္အပဵက္တစ္ခု
သိုႛမဟုတ္ ကၸတစ္ခုကို
အခဵက္အလက္စုေဆာင္း႓ပီး
စံုစမ္းဴခင္းသာမကဘဲ
မႀတ္တမ္းဴပႂစုဴခင္း၊
အစီရင္ခံဴခင္းႎႀင့္
ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္လႁံႛေဆာ္ဴခင္းတိုႛပၝ ပၝဝင္သည္။

ထိုကိစၤအေပၞ
သုေတသန
ဴပႂလုပ္ဴခင္း၊
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္လာေအာင္

လူႛအခၾင့္အေရး႒ကီးဳကပ္မႁမဟုတ္ဘဲ အဴခားေသာ႒ကီးဳကပ္မႁမဵားလည္းရႀိသည္။ ၄င္းတိုႛမႀာ- ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႒ကီးဳကပ္မႁ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵား သိုႛမဟုတ္ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႛမဵားက ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾသည္ လၾတ္လပ္၍
တရားမ႖တမႁ
ရႀိမရႀိ
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအခဵိန္အတၾင္း
လာေရာက္႒ကီးဳကပ္ဴခင္းမဵႂိးဴဖစ္သည္။
အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁ အထူးရႀိသည္ကို ေတၾရ
ႛ သည္။ ထိုသိုႛ႒ကီးဳကပ္သူမဵား လာေရာက္႒ကီးဳကပ္မႁေဳကာင့္
မဲလိမ္မႁမဵား၊ မဲေရာင္းဝယ္မႁမဵား၊ ႓ပိႂင္ဖက္ပၝတီမဵားအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁမဵား ေလဵာ့နည္းသၾားတတ္သည္။
- တရားစီရင္ေရး႒ကီးဳကပ္မႁ
ေရႀႛေနမဵားဴဖင့္ ဖၾဲစ
ႛ ည္းထားေသာ အဖၾဲမ
ႛ ဵားက အမႁကိုဳကားနာခဵိန္၊ အယူခံဝင္ခဵိန္၊ သက္ေသထၾက္ဆိုခဵိန္ႎႀင့္
အမိန္ႛခဵမႀတ္ခဵိန္မဵားတၾင္
လာေရာက္၍
တရားမ႖တမႀန္ကန္ေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဴဖစ္ေစရန္
႒ကီးဳကပ္ဴခင္းမဵႂိးဴဖစ္သည္။
မတရား
စၾဲခဵက္တင္ခံေနရသူမဵား၊
ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏
အမႁမဵႂိးကိုေဆာင္႟ၾက္ေလ့ရႀိသည္။
- (၂၄)နာရီ႒ကီးဳကပ္မႁ
လူႛအခၾင့္အေရးကို တက္Oကၾစၾာကာကၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ေနမႁေဳကာင့္ အသက္အႎၨရာယ္ စိုးရိမ္ေနရသူမဵားကို
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတပ္ဖၾဲႛဝင္မဵားက ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးမဵက္ဴမင္သက္ေသ ဟူေသာအမည္ဴဖင့္
ေစာင့္ေရႀာက္႒ကီးဳကပ္ဴခင္းမဵိႂး ဴဖစ္သည္။ ကိုယ္ရံေတာ္အဴဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဴခင္း မဟုတ္ဘဲ
ထိုသူမဵားႎႀင့္အတူ
လိုက္ပၝဴခင္းဴဖင့္
ဴပန္ေပးဆၾဲဴခင္း၊
အဳကမ္းဖက္ဴခင္းမဵားကုိ
မဵက္ဴမင္
ဳကႂံေတၾႛခံစားရေပမည္။

ထိုသိုႛ (၂၄)နာရီ လိုက္ပၝေနဴခင္းဴဖင့္ လူမသိသူမသိ လုပ္႒ကံလိုသူမဵားအဖိုႛ အခက္ဳကႂံႎိုင္သည္။ ထိုသိုႛ
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားမႀာ
ႎိုင္ငံဴခားသားမဵား
ဴဖစ္ေလ့ရႀိသဴဖင့္
၄င္းတိုက
ႛ ိုပၝ
လုပ္႒ကံပၝက
ႎိုင္ငံဴခားသားတဦးကို လုပ္႒ကံသတ္ဴဖတ္လိုက္ဴခင္းေဳကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ လူအမဵားစိတ္ဝင္စားမႁမဵား
ေပၞေပၝက္ေစႎိုင္ေသာေဳကာင့္ လုပ္႒ကံလိုသူမဵား အခက္ဳကႂံရတတ္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရး႒ကီးဳကပ္မႁလုပ္ငန္းစဥ္
(က) အခဵက္အလက္စုေဆာင္းစံုစမ္းဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး
႒ကီးဳကပ္ဴခင္းတၾင္
အေဴခခံအကဵဆံုးအဆင့္မႀာ
လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁ
အခဵက္အလက္မဵား၊
သတင္းမဵားကို
စုေဆာင္းစံုစမ္းဴခင္းဴဖစ္သည္။
ထိုဆံုစမ္းခဵက္မဵားကို
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူအခၾင့္အေရးအဖၾဲမ
ႛ ဵားဆီသိုႛ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖၾဲႛမဵားထံသိုႛ လည္းေကာင္း၊
သတင္းဌာမဵားႎႀင့္ အဴခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားဆီသိုႛလည္းေကာင္း ေပးပိုႛ႓ပီးအစီရင္ခံရသည္။
ထုိသိုေ
ႛ သာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ရပ္တန္ႛႎိုင္ရန္အတၾက္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႎိုင္ရန္
ေနာက္ထပ္တဆင့္
ဳကႂိးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ရသည္။
ထိုႛေဳကာင့္အေဴခခံကဵေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဆင့္တၾင္
တိကဵမႀန္ကန္ေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵား
ရရႀိရန္အေရး႒ကီး
လႀသည္။
အခဵိႂႛကိစၤမဵားတၾင္
အခဵက္အလက္
စုေဆာင္းေရးအဖၾဲႛသည္
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္ခံရေသာသူတဦး သိုႛမဟုတ္ လူအနည္းငယ္ႎႀင့္ ေတၾႛဆံုေမးဴမန္း၍ အခဵက္အလက္စုေဆာင္း
ေဆာင္႟ၾက္
ႎိုင္ေသာ္လည္း
အခဵိႂႛကိစၤမဵား
(ဥပမာအကဵဥ္းေထာင္မဵားအတၾင္း
လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ)ကို ေလ့လာစံုစမ္းရာတၾင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမဵား၊ ေထာင္သားမဵား၏ မိသားစုမဵား၊
ေထာင္ထၾက္မဵားကိုပၝ လိုက္လံေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရန္ လိုအပ္သည္။
အခဵက္အလက္စုေဆာင္းသည့္အဖၾဲႛကို ေစလၿတ္ရာတၾင္ ေအာက္ပၝအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္ကို
ေတၾႛရသည္။
အေတၾႛအဳကႂံရႀိေသာ
ေလ့လာသူမဵားကို
ေစလၿတ္၍စံုစမ္း စစ္ေဆးဴခင္း၊

အခဵိန္ကာလ

အပိုင္းအဴခားအတၾင္း

ထိုေဒသသိုႛ

- လူႛအခၾင့္အေရးစံုစမ္းေရး လုပ္သားမဵားကို ေဒသအတၾင္းသိုႛ ကာလဳကာရႀည္စၾာ ေစလၿတ္ထား႓ပီး
လူႛအခၾင့္ အေရးသတင္းမဵားကုိ စုေဆာင္းေစဴခင္း၊
- နီးစပ္ရာေဒသအတၾင္းမႀ ပုဂၢိႂလ္မဵားပၝဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖၾဲႛကို ေစလၿတ္ဴခင္း၊
- လူသိမဵားထင္ရႀားသည့္ ပုဂၢိႂလ္မဵားပၝဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖၾဲႛကို ေစလၿတ္ဴခင္း၊
- ႎိုင္ငံတကာမႀ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵား အမဵားဆံုးပၝဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖၾဲႛကို ေစလၿတ္ဴခင္း စသည္တိုႛ
ဴဖစ္သည္။
လၾတ္လပ္ေသာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္
ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႛမဵားဴဖစ္ေသာ
ကုလသမဂၢ

လူႛအခၾင့္အေရး
အေတာ္မဵားမဵားသာမက
လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛအစည္းမဵား၊
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ

အလုပ္သမား
အဖၾဲႛခဵႂပ္ကဲ့သိုေ
ႛ သာ
အဖၾဲမ
ႛ ဵားသည္လည္း
မိမိတိုစ
ႛ ိတ္ဝင္တစား
စံုစမ္းမည့္ကိစၤမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အခဵက္အလက္မဵားစုေဆာင္းရန္ ထုိအခင္းဴဖစ္ပၾားရာ ေဒသသိုႛ
မိမိတို၏
ႛ အခဵက္အလက္ စံုစမ္းစုေဆာင္းေရးအဖၾဲႛ (Fact Finding Mission) မဵားကို ေစလၿတ္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုအဖၾဲႛမဵား၏ လုပ္ငန္းမဵား၊ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားသည္ ကၾာဴခားတတ္ေသာ္လည္း အခဵက္အလက္
စုေဆာင္းရာတၾင္မူ ထူးထူးဴခားဴခား ကၾဲဴပားဴခားနားမႁ မရႀိတတ္ေပ။
ကုလသမဂၢကဲ့သိုႛ အဖၾဲႛမဵိႂးက ေစလၿတ္ေသာလူႛအခၾင့္အေရး အခဵက္အလက္ စုေဆာင္းေရး အဖၾဲႚမဵားတၾင္
အဳကမ္းအားဴဖင့္ လမ္းႌၿန္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ထားတတ္သည္။ ထိုလမ္းႌၿန္ခဵက္မဵားမႀာ- လၾတ္လပ္စၾာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႎိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ မိမိအစီအစဥ္ကိုမိမိ လၾတ္လပ္စၾာ ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ခၾင့္၊
- လၾတ္လပ္စၾာ လႁပ္ရႀားႎိုင္ခၾင့္၊
- လံုဴခႂံေရးအတၾက္ အာမခံခဵက္ရႀိမႁႎႀင့္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္ႛလၾတ္လပ္ခၾင့္ရႀိမႁ၊
- မိမိပိုင္ဆိုင္မႁမဵား၊ အသံသၾင္းထားမႁမဵားကို လံဴုခႂံစၾာထားႎိုင္ခၾင့္၊
- လၾတ္လပ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းရႀိမႁႎႀင့္ အစီအစဥ္မဵားရႀိမႁ၊
- သီးသန္ႛလၾတ္လပ္ေသာ လူေတၾႛစစ္ေဆးမႁႎႀင့္ ဳကားနာမႁရႀိမႁ၊
- မဵက္ဴမင္သက္ေသမဵားကို အစိုးရက လံုဴခႂံမႁတာဝန္ယူေဳကာင္း ေရးသားထားေသာ စာရရႀိမႁ၊
- စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖၾဲဝ
ႛ င္မဵားကို ဥပေဒကင္းလၾတ္ခၾင့္မဵားရႀိမႁ၊
- မႀတ္တမ္းမဵားအား သိမ္းဆည္းမႁတၾင္ မိမိသေဘာဴဖင့္ ထားပိုင္ခၾင့္ရႀိမႁ၊
- လၾတ္လပ္စၾာ သတင္းထုတ္ဴပန္ခၾင့္မဵားရႀိမႁ စသည္တိုႛဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢမႀ ေစလၿတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵိႂးမဟုတ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားတၾင္ ထိုသိုႛလမ္းႌၿန္မႁမဵား
တိတိကဵကဵ သတ္မႀတ္ထားဴခင္းမရႀိေပ။ ထိုႛေဳကာင့္ သံတမန္လမ္းေဳကာင္းမႀတဆင့္ ခဵိန္းဆိုဴခင္း၊
လံုဴခႂံေရးေတာင္းခံဴခင္းမဵား မလုပ္ႎိုင္ေပ။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႎႀင့္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားလည္း
လုပ္စရာမလိုေပ။
သိုႛေသာ္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛမဵားသည္
ေပဵာ့ေပဵာင္းေသာတဖက္လႀည့္
လုပ္ေဆာင္မႁမဵားအား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္သည္ကို ေတၾႛရသည္။ ဥပမာစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမဵားကို
ကမၲာလႀည့္ခရီးသည္မဵားအသၾင္ဴဖင့္
ႎိုင္ငံတၾင္းသိုႛ
ေစလၿတ္ႎိုင္သည္။
ႎိုင္ငံတကာ
အဖၾဲႛအစည္းမဵားအေနႎႀင့္
မလုပ္ႎိုင္ေသာ
အဆက္အသၾယ္ရႀာေဖၾဴခင္း၊
ဆက္သၾယ္ဴခင္းမဵားကို
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းမဵားမႀ
ေစလၿတ္ထားေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမဵားကပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႎိုင္သည္။ ထိုသူမဵားသည္ ႎိုင္ငံတကာက ေစလၿတ္သူမဵားထက္
အေတၾႛအဳကႂံ
နည္းေကာင္းနည္းႎိုင္မည္ဴဖစ္ေသာ္လည္း
စံုစမ္းရမည့္ေနရာသိုႛ
သၾားေရာက္ဴခင္း၊
သတင္းရယူဴခင္း၊
အဆက္အသၾယ္ရႀာေဖၾဴခင္း
တိုႛတၾင္
ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႛမဵားေလာက္

ညိႀႎုိင္းေဆာင္႟ၾက္စရာမလိုသဴဖင့္
သတင္းမဵားရရႀိႎိုင္သည္။

စံုစမ္းရမည့္ေနရာသိုႛ

ပိုမိုလ႖င္ဴမန္စၾာ

ေရာက္ရႀိႎိုင္႓ပီး

အခဵက္အလက္စံုစမ္းစုေဆာင္းရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္သည့္အခဵက္မဵား
- ႎႀစ္ဖက္စလံုးမႀ ေဴပာဆိုခဵက္မဵားကို ရႀာေဖၾပၝ။
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမဵားသည္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအား
ခဵိႂးေဖာက္ခံရသူ တဦးထည္းထံမႀမဟုတ္ဘဲ ခဵိႂးေဖာက္ခံရသည္ဟု ယူဆရေသာ သူမဵားထံမႀလည္း
ရယူသင့္သည္။ တခၝတရံတၾင္ လူႛအခၾင့္အေရးမဵား မခဵိႂးေဖာက္ပၝဟု ဴငင္းဆိုေနေသာ အစိုးရမဵား၏
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မဵားတၾင္
အဓိကအခဵက္ကို
ဖံုးကၾယ္ထားေသာ္လည္း
ကဵန္အခဵက္မဵားကို
ဝန္ခံထားရာ ေရာက္ေနသည္ကို ေတၾႛရတတ္သည္။ ဥပမာ - နအဖသည္ အဓမၳလုပ္အားေစခိုင္းမႁ မရႀိပၝဟု
ဴငင္းဆိုေနေသာ္လည္း ၄င္းတိုႛထုတ္ဴပန္ေသာ သတင္းမဵားတၾင္ လူထုလုပ္အား
မည္မ႖ဴဖင့္
မည္သည့္လမ္းမ႒ကီးကို
မည္သည့္အခဵိန္က
ဖၾင့္လႀစ္လိုက္ေဳကာင္းေရးသားေလ့ရႀိသည္။ ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္ နအဖ ဖက္မႀ
အဓမၳေစခိုင္းခံရေသာအလုပ္သမားမဵား အေရအတၾက္ကို ရရႀိႎိုင္သည္။

ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္
တရားဝင္ထုတ္ဴပန္ေသာ

- သတင္းရႎိုင္မည့္ရင္းဴမစ္မဵားကို ရႀာေဖၾပၝ။
မဵက္ဴမင္သက္ေသမဵား၊
အမႀန္တကယ္
လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁကို
ဳကႂံေတၾႛခံစားရသူမဵားႎႀင့္ေတၾဆ
ႛ ံုႎိုင္လ႖င္
အေကာင္းဆံုးဴဖစ္သည္။
သိုႛရာတၾင္
လိုအပ္ေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵားအား ေပးႎိုင္သူမဵားကိုလည္း ထည့္သၾင္းစဥ္းစားရမည္ဴဖစ္သည္။ ဥပမာတရားလက္လၾတ္
သတ္ဴဖတ္မႁေဳကာင့္
သတ္ဴဖတ္ခံရသူ
တဦးအေဳကာင္းကို
စံုစမ္းရာတၾင္
ေသဆံုးသူသည္ ဘယ္သူဴဖစ္သည္။
မည္သူက
သတ္ဴဖတ္သၾားသည္။
မည္သည့္ေနရာ၊
မည္သည့္အခဵိန္တၾင္
မည္သိုႛသတ္ဴဖတ္ခံရသည္။မည္သူက အေလာင္းကို မည္သည့္ေနရာတၾင္ မည္သိုႛစတင္ေတၾႛရႀိခဲ့သည္
စသည့္ အခဵက္မဵားကိုစံုစမ္းရမည္။ ထိုသိုစ
ႛ ံုစမ္းပၝက ဒဏ္ရာကို ေဆးကုသေပးေသာ ဆရာဝန္မဵား၊
အသုဘတၾင္
အေလာင္းဴပင္ဆင္ေပးေသာ
သူမဵား၊
မိမိထက္အရင္
အေလာင္းကိုေတၾႛသူ
သတင္းေထာက္မဵားစသည္ဴဖင့္ အဴခားသတင္းရင္းဴမစ္မဵားကို ေလ့လာစံုစမ္းရမည္။ ထိုႛဴပင္ ေသဆံုးသူ၏
မိသားစုဝင္မဵားမႀတဆင့္ ေသဆံုးသူ၏ ပံုပန္း၊ ရန္သရ
ူ ႀိမရႀိ၊ ေဒသအတၾင္းရႀိ ေဒသခံမဵားမႀတဆင့္
ပထဝီေဒသအေဳကာင္း၊
သာမန္အရပ္သားတိုထ
ႛ ံမႀ
ေဒသအတၾင္းရႀိ
လူႛအခၾင္အ
့ ေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ
ကဵႃးလၾန္တတ္ သူမဵားသတင္း စသည္တိုက
ႛ ိုစံုစမ္းရမည္။
- အေထာက္အကူဴပႂစာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားစုေဆာင္းပၝ။
လူႛအခၾင့္အေရးသတင္းစုေဆာင္းသူသည္
မိမိစံုစမ္းေနေသာသတင္းႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ
စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားကိုလည္း
ရႀာေဖၾစုေဆာင္းရန္
လိုအပ္သည္။
တရားဥပေဒမဵား၊
တရားရံုး
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား၊ အမိန္ႛမဵား၊ လုပ္အားေပးဆင့္ေခၞစာမဵား၊ ရိကၡာေထာက္ပံ့ရန္ အမိန္ႛေပးစာမဵား၊

ေဳကညာခဵက္မဵား၊ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵား၊ သတင္းစာေဆာင္းပၝး သတင္းမဵား၊ အဴခားအဖၾဲႛမဵားက
ထုတ္ေဝေသာ စာေစာင္၊ မႀတ္စု၊ ဓာတ္ပံုမဵား စသည္တိုက
ႛ ိုစုေဆာင္းရမည္။ ထိုသိုႛစုေဆာင္း၍
ေလ့လာသည့္
စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားသည္
မႀန္ကန္႓ပီး
စိတ္ခဵယံုဳကည္ရေသာ
သတင္းအေထာက္အထားမဵားဴဖစ္ရန္
လိုအပ္သည္။
ဓာတ္ပံုမဵားစုေဆာင္းပၝက
မည္သည့္သတင္းရင္းဴမစ္မႀ ရရႀိသည္ဟူေသာ သတင္းရင္းဴမစ္မဵားကိုပၝ မႀတ္သားရန္လိုအပ္သည္။
- မိမိသၾားေရာက္မည့္ေဒသကို ဳကႂိတင္ရင္းႎႀီးက႗မ္းဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပၝ။
အကယ္၍ မိမိသၾားေရာက္မည့္ေနရာကို ရင္းႎႀီးက႗မ္းဝင္မႁမရႀိပၝက ထင္ရႀား႓ပီးမေဴပာင္းလဲႎိုင္သည့္
ေနရာအမႀတ္အသားမဵိႂးကို ထိုေဒသသိုႚ မသၾားေရာက္မီ ဴမင္ေယာင္ေအာင္ စိတ္ဴဖင့္မႀတ္သားရမည္။
ေဒသ၏
အေရႀႛဖက္တၾင္
သံလၾင္ဴမစ္ရႀိသည္။
႟ၾာ၏အဴပင္ေတာင္ဖက္တၾင္
ေစတီတဆူရႀိေသာ
ေတာင္ကုန္းေလးရႀိသည္။ ေဒသႎႀင့္အနီးဆံုး႓မိႂႚမႀာ ထားဝယ္႓မိႂႚဴဖစ္သည္ဟူေသာ ေဒသႎၨရ အခဵက္မဵားကို
မႀတ္သားရမည္။ သိုႛမႀသာ ေဒသသိုႛအမႀန္တကယ္ သၾားေရာက္သည့္အခၝတၾင္ ႟ၾာမဵားတည္ေနရာ၊
အခဵင္းဴဖစ္ပၾားရာ ေနရာမဵားကို ခန္ႛမႀန္းႎိုင္မည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမ႓ပႂလုပ္ရာတၾင္ ဳကႂံေတၾႛတတ္ေသာအခက္အခဲမဵား
-မိမိသၾားေရာက္ရမည့္ေနရာသိုႛ သၾားေရာက္ခၾင့္ပိတ္ပင္ထားဴခင္း
လက္နက္ကိုင္စစ္ပၾဲမဵား
ဴဖစ္ပၾားေနေသာေနရာမဵား၊
လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား
အ႒ကီးအကဵယ္ဴဖစ္ပၾားေနေသာ
ေနရာမဵားသိုႛ
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ
သၾားေရာက္စံုစမ္းႎိုင္ရန္မႀာ
အလၾန္ခက္ခဲေသာ
အလုပ္ဴဖစ္သည္။
အစိုးရတပ္မဵား၊
လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛမဵားက
ထိုသိုႛသၾားေရာက္စံုစမ္းဴခင္းကို အလၾယ္တကူခၾင့္ဴပႂမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္အဴခား စိတ္ခဵရေသာ
နည္းလမ္းမဵားကိုရႀာေဖၾႎိုင္ေသာ္လည္း မရသည့္အဆံုးတၾင္ အခဵိန္ကိုေရၿဆ
ႛ ိုင္း၍ အဆင္ေဴပေသာအခဵိန္ကို
ေစာင့္ရေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုႛေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္အတၾင္း
စိတ္ခဵယံုဳကည္ရေသာ
သတင္းအခဵက္မဵား
စုေဆာင္းဴခင္း၊
ထိုေဒသမဵားမႀ
ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္လာေသာအရပ္သားမဵား၊
ဒုကၡသည္မဵားကို
ရႀာေဖၾ၍ေတၾႛဆုံေမးဴမန္းဴခင္းမဵား လုပ္ကိုင္ႎိုင္သည္။
- စံုစမ္းစုေဆာင္းသူမဵား၏ အသက္အႎၨရာယ္လံုဴခႂံမႁ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
ကဵႃးလၾန္ေနေသာ
အစိုးရမဵား၊
သိုႛမဟုတ္
အဴခားသူမဵားသည္လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
စံုစမ္းရန္ဳကႂိးစားသူမဵားကို
အေႎႀာက္အယႀက္ဴပႂႎိုင္သည္။အသက္အႎၨရာယ္ကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ႎိုင္သည္။ အထူးသဴဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ
အဖၾဲႛငယ္မဵားအဖိုႛ ထိုသိုေ
ႛ သာ အႎၨရာယ္ရႀိေသာ အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို ပိုမိုဳကႂံေတၾႛႎိုင္သည္။ ထုိႛေဳကာင့္
ထိုအဖၾဲႛမဵိႂးမႀ စံုစမ္းစုေဆာင္းသူမဵားသည္ မိမိလံုဴခႂံေရးအတၾက္ သတိထားေဆာင္႟က
ၾ ္လုပ္ကိုင္သင့္သည္။
မိမိတဦးတည္း
စၾန္ႛစားသၾားလာဴခင္း၊
တိုက္ပၾဲအဳကားတၾင္
အကာအကၾယ္မဲ့
သၾားလာဴခင္းတိုက
ႛ ို
ေရႀာင္ဳကဥ္ရမည္။ မိမိကိုေစလၿတ္သည့္ အဖၾဲႛကိုလည္း မိမိသၾားေရာက္မည့္ ေနရာ၊ အစီအစဥ္၊
ဆက္သၾယ္ႎိုင္မည့္ ေနရာသိုႛ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိမည့္ အခဵိန္ စသည္တိုက
ႛ ို သတင္းေပးပိုႛထားရမည္။
မိမိသတ္မႀတ္ထားေသာ အခဵိန္အတၾင္း ဴပန္မေရာက္ပၝက အႎၨရာယ္ေရာက္ရႀိေန႓ပီဟု မႀတ္ယူေစ႓ပီး

လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္ ပန္ဳကားထားရမည္။ မိမိသၾားေရာက္
စံုစမ္းမည့္ေဒသ အေဳကာင္းမဵားကို ဳကႂိတင္ေလ့လာထား႓ပီး မည္သည့္အေဴခအေနမဵိႂးႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ဳကႂံေတၾႛ
ႎိုင္ေဳကာင္း
ဳကႂိတင္တၾက္ဆထားရမည္။
မည္သိုႛလုပ္ေဆာင္႓ပီး
အခက္အခဲကို
တၾက္ဆႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။

သိုႛမႀသာ
ထိုအေဴခအေနမဵိႂးသိုႛ
မည္သိုႛလၾတ္ေဴမာက္ေအာင္

ကဵေရာက္ပၝက
႒ကံဆႎိုင္မည္ကို

- မဵက္ဴမင္သက္ေသမဵား၊ သတင္းေပးသူမဵား၏ အသက္အႎၨရာယ္လံုဴခႂံမႁ
အခဵိႂႛအေဴခအေနမဵားတၾင္
မိမိအားလူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ
သတင္းမဵားေပးေသာ
သူမဵား၊
မဵက္ဴမင္သက္ေသမဵားကို လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္သူမဵားက တန္ဴပန္ရန္ရႀာတတ္သည္။ လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
တင္ဴပမႁေဳကာင့္
ဖမ္းဆီးခံရဴခင္း၊
ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ခံရဴခင္း၊
တခၝတရံသတ္ဴဖတ္ခံရဴခင္းအထိ
ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။
ထိုႛေဳကာင့္
ထိုသူမဵား၏လံုဴခႂံမႁႎႀင့္
ေဘးကင္းမႁမဵားအတၾက္ အထူးဂရုစိုက္ေဆာက္႟က
ၾ ္ရမည္။ မိမိကိုသတင္းေပးသူသည္ မည္သူဴဖစ္ေဳကာင္း
လူတကာအား
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားဴခင္းကို
ေရႀာင္ဳကဥ္ရမည္။
ထိုသူ၏
အမည္ႎႀင့္
အဴခားသိသာထင္ရႀားေစမည့္ ေနာက္ခံအခဵက္မဵားကို လၿဲေဴပာင္း၍ဴဖစ္ေစ၊ မေဖာ္ဴပဘဲဴဖစ္ေစ သတင္းကို
ထုတ္ဴပန္ႎိုင္သည္။ လူေတၾႛေမးဴမန္းဴခင္းကို လူအမဵားဳကားတၾင္မလုပ္ဘဲ လံုဴခႂံစိတ္ခဵရသည့္ ေနရာမဵားတၾင္
လုပ္ကိုင္ဴခင္းဴဖင့္လည္း ထိုသူကိုလူသိဴခင္းမႀ ကာကၾယ္ႎိုင္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ၏ အစီရင္ခံစာႎႀင့္
သတင္းထုတ္ဴပန္မႁတၾင္ အမည္မေဖာ္ဴပႎိုင္ေသာ သတင္းမဵား မဵားဴပားလၾန္းေနပၝကလည္း ထိုအစီရင္ခံစာ၊
သတင္းထုတ္ဴပန္မႁသည္
တိကဵခိုင္လံုမႁမရႀိဟူေသာ
အဴမင္မဵိႂး
အဴမင္ခံႎိုင္ရသည္ကိုလည္း
သတိထားရမည္ဴဖစ္သည္။
- တိကဵခိုင္လံုမႁမရႀိဘဲ ဘက္လိုက္ေသာသတင္းမဵားရရႀိတတ္ဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး စံုစမ္းသူမဵားကုိ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေဳကာင္း ေဴပာဳကားေသာသူမဵားသည္
တခၝတရံ တၾင္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္သူ အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖၾဲႛဝင္မဵား၊
ထိုအဖၾဲႛႎႀင့္ပတ္သက္ေနသူမဵား
ဴဖစ္တတ္သည္။
တခၝတရံတၾင္
မိမိအား
စကားဴပန္အဴဖစ္
ကူညီလုပ္ကိုင္ေနသူမဵားသည္ ထိုသိုႛေသာသူမဵား ဴဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္ ထိုသူမဵားသည္
မိမိတိုႛအမႀန္တကယ္
ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ရေသာ
အဴဖစ္မႀန္ထက္
ခဵဲႛကား၍
ေဴပာတတ္ဳကသည္။
၄င္းတိုႛအဖၾဲႛအေပၞ စာနာေထာက္ခံလာေအာင္ သတင္းမႀားမဵားကို ေပၝင္းစပ္၍ ေဴပာတတ္ဳကသည္။
အထူးသဴဖင့္ အာဏာရအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပၾဲဝင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛအစည္းမဵား၏
လႁပ္ရႀားေနရာ
အေဴခခံေဒသမဵားတၾင္
ထိုအဴဖစ္မဵိႂးကို
အမဵားဆံုးဳကႂံရသည္။
ထိုႛေဳကာင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူသည္ မိမိရရႀိေသာ သတင္းမဵားကို မႀန္မမႀန္ဴပန္လည္တက
ၾ ္ဆဴခင္း၊ အဴခားသတင္းမဵားႎႀင့္
ခဵိန္ထိုး႓ပီး ႎႁိင္းယႀဥ္ဴခင္း စသည္တိုႛ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ေသာ အရည္အခဵင္းမဵားရႀိရန္ လိုအပ္သည္။
ရရႀိေသာသတင္းအခဵက္အလက္မဵား
ခိုင္လံုမႁရႀိေစရန္အတၾက္
ေရႀႛေနာက္မညီႌၿတ္ဘဲ
လၾဲေခဵာ္ေနခဵက္မဵားရႀိမရႀိ
ေသခဵာစၾာ
စစ္ေဆးေမးဴမန္းဴခင္း၊
အဴခားေသာသတင္းမဵားႎႀင့္လက္ရႀိ
သတင္းမဵားကို မႀန္ကန္မႁရႀိမရႀိ စစ္ေဆးဴခင္း၊ အတတ္ႎုိင္ဆံုး ကိုယ္တိုင္ဳကႂံေတၾႛသူထံမႀ သတင္းရယူဴခင္း
စသည္တိုႛဴဖင့္ စစ္ေဆးခဵိန္ကိုက္ႎိုင္သည္။
- မဵက္ဴမင္သက္ေသ၊ သိုႛမဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ဳကႂံေတၾႛသူမဵားက သတင္းေပးရန္ တၾန္ႛဆုတ္ေနဴခင္း

တခၝတရံတၾင္
မဵက္ဴမင္သက္ေသမဵား၊
သိုႛမဟုတ္
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
ကိုယ္တိုင္ဳကႂံေတၾႛခံစားရသူမဵား ကိုယ္တိုင္ကပင္ ၄င္းတိုႛအေဳကာင္းမဵားသည္ အေရးမ႒ကီး သိုႛမဟုတ္
ထိုအေဳကာင္းကို
အသိေပးလိုက္ပၝက
၄င္းတိုႛ
အတၾက္
အႎၨရာယ္ရႀိႎိုင္သည္ဟု
ယူဆသည္ ့အတၾက္လိုအပ္ေသာ သတင္းမဵားကို ေဴပာဳကားရန္ တၾန္ႛဆုတ္ေနတတ္ဳကသည္။ ထိုသူမဵားႎႀင့္
ဳကႂံေတၾႛရသည့္အခၝ
ထိုသတင္း
အခဵက္အလက္မဵားသည္
ေနာက္ထပ္ထိုသိုႛအဴဖစ္အပဵက္မဵား
ထပ္မံမဴဖစ္ပၾားေအာင္ တားဆီးရာတၾင္ အထူးအေရး႒ကီးေဳကာင္း၊ အႎၨရာယ္မဴဖစ္ေအာင္ ထိုသူမဵား၏
အမည္ႎႀင့္ထင္ရႀားသည့္
အခဵက္မဵားကို
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားမည္မဟုတ္ေဳကာင္း
ေဴပာဆိုရမည္။
ေနာက္ဆံုးထိုသူတိုက
ႛ ထုတ္ေဖာ္မေဴပာလ႖င္လည္း ေစာင့္စားယံုမႀတပၝး အဴခားလမ္းမရႀိေပ။
- လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရသည္ဟု မမႀတ္ယူဴခင္း
အခဵိႂႛသူမဵားသည္
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ
ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္းထုိအခဵက္မဵားကို လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရဴခင္းဟု မမႀတ္ယူဳကေခဵ။ ဥပမာ ထိုင္းႎိုင္ငံတၾင္
တရားမဝင္
လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဳကေသာ
ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵားသည္
ထိုင္းရဲတပ္ဖဲၾႛက ႎိုင္ငံသိုႛတရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႁဴဖင့္ ဖမ္းဆီးသည့္အခၝ အခဵႂပ္ခန္းအတၾင္း ရိုက္ႎႀက္ဴခင္း၊
မိမိတိုထ
ႛ ံမႀပစၤည္းမဵားႎႀင့္ ေငၾမဵားကို အဓမၳသိမ္းဴခင္း စသည္တိုက
ႛ ို လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအဴဖစ္
မမႀတ္ယူတတ္ဳကေပ။
လင္ေယာကဵာႆး၏
ရိုက္ပုတ္မႁကိုခံရေသာ
ဇနီးမဵားကလည္း
ထိုသိုအ
ႛ ိမ္ေထာင္တၾင္း အဳကမ္းဖက္ရိုက္ႎႀက္မႁကို အမဵိႂးသမီးမဵား၏ အခၾင့္အေရးအား ခဵိႂးေဖာက္မႁအဴဖစ္
မမႀတ္ယဘ
ူ ဲ အိမ္တၾင္းေရး ဴပႍနာမဵားဟူ၍သာ မႀတ္ယူ႓ပီး လိုအပ္ေသာ အခဵက္အလက္မဵား
ေပးဴခင္းမရႀိေခဵ။
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုသည္မႀာ
မည္သည့္အရာမဵားဴဖစ္သည္ကို
လူတိုင္းနားလည္သေဘာေပၝက္ရန္
လူႛအခၾင့္အေရး
အေဴခခံသင္တန္း
ပိုႛခဵခဵက္မဵား
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္သင့္သည္။
(ခ) သုေတသနဴပႂလုပ္ဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္
မႁမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အခဵက္အလက္မဵားကို
သၾားေရာက္စံုစမ္းစုေဆာင္း႓ပီးသည့္အခၝ သုေတသနဴပႂလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိသၾားေရာက္ေလ့လာ၍
ေတၾႛရႀိေသာအခဵက္မဵားသည္
မည္သည့္ႎုိင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားကို
ခဵိႂးေဖာက္ေနသည္။
ခဵိႂးေဖာက္ေနသူမဵားကို၏
မည္သိုအ
ႛ ေရးယူ
ေဆာင္႟ၾက္သင့္သည္။
မည္သည့္အဖၾဲႛအစည္း၊
မည္သည္ ့အစိုးရထံသိုႛ ခဵဥ္းကပ္၍ မည္သိုဆ
ႛ ံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ႎိုင္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္သင့္သည္
စသည့္အခဵက္မဵားကုိ သုေတသနဴပႂလုပ္ရမည္။ မိမိေတၾႛရႀိထားေသာ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ပိုမိုတိကဵခိုင္လံုရန္
မည္သည့္အေထာက္အထားမဵားကို
ထပ္မံရႀာေဖၾရမည္။
အဴခားအဖၾဲႛအစည္းမဵားက
ထုတ္ေဝထားေသာ
မည္သည့္အစီရင္ခံစာကို
ကိုးကားမီႀဴငမ္းရမည္
စသည္တိုက
ႛ ိုလည္း သုေတသနဴပႂရမည္။
(ဂ) မႀတ္တမ္းတင္စုေဆာင္းဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား စံုစမ္းစုေဆာင္း႓ပီး ရရႀိလာေသာ သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကို
မႀတ္တမ္းတင္
သိမ္းဆည္းဴခင္းသည္လည္း
လူႛအခၾင့္အေရး႒ကီးဳကပ္မႁ၏
အဆင့္တဆင့္ဴဖစ္သည္။
ရရႀိေသာ သတင္းအခဵက္အလက္ မဵားကို စနစ္တကဵသိမ္းဆည္းထားမႀသာလ႖င္ လိုအပ္ေသာအခဵိန္တၾင္

လိုအပ္သလို
အသံုးဴပႂႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
မႀတ္တမ္းတင္စုေဆာင္းရာတၾင္
မိမိအဖၾဲအ
ႛ စည္း၏
လုပ္ငန္းကိုလိုက္၍
စုေဆာင္းနည္းအမဵိႂးမဵိႂးရႀိသည္။
မိမိအဖၾဲသ
ႛ ည္
အစီရင္ခံစာတေစာင္
ေရးသားထုတ္ေဝရန္
ဴပင္ဆင္ေနပၝက
မိမိအစီရင္ခံစာတၾင္
ပၝဝင္ေသာ
အခဵက္အလက္မဵားကို
လုိအပ္သလို အသံုးဴပႂႎိုင္ေသာနည္းဴဖင့္ သိမ္းဆည္းထားရသည္။ အဴခားအဖၾဲႛမဵား လိုအပ္ေသာ
လူႛအခၾင့္အေရး သတင္းမဵားကို မႀတ္တမ္းတင္ရန္ဆိုပၝက ကၸအလိုက္၊ ေနရာေဒသအလိုက္၊
ဴဖစ္ရပ္အလိုက္၊
ဴဖစ္ပဵက္သည့္
ေနႛစၾဲအလိုက္၊
ကာလအပိုင္းအဴခားအလိုက္
သတင္းမဵားကို
သိမ္းဆည္းထားရန္လိုအပ္သည္။ ယခုအခၝတၾင္ ေခတ္မီႀ ကၾန္ဴပႃတာ ပရိုဂရမ္မဵားဴဖင့္ မိမိထံတၾင္ရႀိေသာ
သတင္းမဵားကို လိုအပ္သည့္အခဵိန္တၾင္ လိုအပ္သလို လၾယ္လင့္တကူ ထုတ္ယူအသံုးဴပႂႎိုင္႓ပီဴဖစ္သည္။
မႀတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရာတၾင္
အသံုးဝင္သည့္
ေရးသားခဵက္ပံုစံမဵား၊
ဇယားမဵားလည္း
ေပၞထၾက္လာ႓ပီဴဖစ္၍ မႀတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းသူမဵား၊ သတင္းအခဵက္အလက္ လုိအပ္သူမဵားအေနႎႀင့္
လၾယ္လၾယ္ကူကူ သတင္းထုတ္ႎိုင္၊ ရႀာေဖၾႎိုင္သည္။ မိမိကဲ့သိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
မႀတ္တမ္းတင္ဴပႂစုသည့္ အဴခားအဖၾဲႛမဵားႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေရး ကၾန္ယက္မဵား တည္ေဆာက္ထားရန္
အထူးအေရး႒ကီးသည္။
ထိုသိုႛဴပႂလုပ္ဴခင္းဴဖင့္
သတင္းအခဵက္အလက္မဵား၊
အဆက္အသၾယ္မဵားကို
ထိမ္းသိမ္းႎိုင္သည့္အဴပင္
ေငၾကုန္ေဳကးကဵနည္းနည္းဴဖင့္
သတင္းမဵားရယူႎိုင္သည္။ ဖလႀယ္ႎိုင္သည္။ အင္တာနက္ေခၞ ကၾန္ဴပႃတာဆက္သယ
ၾ ္ေရးစနစ္သည္
ေငၾကုန္ကဵမႁ
နည္းနည္းဴဖင့္
ဴမန္ဆန္၊
အသံုးဝင္တိကဵေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကို
စုေဆာင္းႎိုင္သည္။ ထိုႛဴပင္ အဖၾဲႛတဖၾဲႛႎႀင့္တဖၾဲႛအဳကား ယံုဳကည္ကိုးစားမႁမဵား တည္ေဆာက္ႎိုင္သည္။
(ဃ) အစီရင္ခံဴခင္း
အစီရင္ခံဴခင္းဆိုသည္မႀာ
မိမိေတၾႛရႀိသုေတသန
ဴပႂလုပ္ထားသည့္အခဵက္ကို
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊
အဖၾဲႛအစည္းႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား သိရႀိနားလည္သေဘာေပၝက္ရန္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ
လူႛအခၾင့္အေရးညီလာခံမဵားတၾင္ တက္ေရာက္တင္ဴပဴခင္း၊ အစီရင္ခံစာမဵားဴဖန္ႛေဝဴခင္း၊ သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္
ဆက္သၾယ္၍
လူအမဵားသိရႀိအာရံုစိုက္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ဴခင္း၊
အစည္းအေဝးမဵား၊
ႎႀီးေႎႀာဖလႀယ္ပၾဲမဵားတၾင္
ေဆၾးေႎၾးဴခင္း
စသည္တိုသ
ႛ ည္
အစီရင္ခံဴခင္းအဆင့္တၾင္
အဳကႂံးဝင္သည္။အေရးေပၞ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား လုပ္ကိုင္ရန္ ႎိႁးေဆာ္ဴခင္း၊ အဖၾဲႛအစည္းမႀ
ေဳကညာခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ဴခင္းတိုသ
ႛ ည္လည္း အစီရင္ခံဴခင္း မဵားပင္ဴဖစ္သည္။
(င) ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားခဵမႀတ္လာေအာင္ လႁံႛေဆာ္ဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ ေတၾရ
ႛ ႀိခဵက္မဵားအေပၞ အေဴခခံ၍ မည္သိုေ
ႛ သာ လုပ္ေဆာင္မႁမဵားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႟ၾက္သင့္ေဳကာင္း
တင္ဴပထားသည့္
မိမိ၏အ႒ကံေပးခဵက္မဵား၊
တိုက္တၾန္းခဵက္မဵား၊
ေတာင္းဆိုခဵက္မဵားကို
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊
ႎိုင္ငံႎႀင့္
အဖၾဲႛအစည္းမဵားက
ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္႟ၾက္လာေအာင္ လႁံႛေဆာ္ေဆာင္႟က
ၾ ္ဴခင္းသည္ လူႛအခၾင့္အေရး ႒ကီးဳကပ္ဴခင္း၏
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဟု ဆိုႎိုင္သည္။ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနေသာ အစိုးရကို ထိုသိုႛခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား
ရပ္တန္ႛရန္၊
ထိုသိုႛခဵိႂးေဖာက္ေနမႁေဳကာင့္
ႎိုင္ငံတကာက
ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵရန္၊
လိုအပ္သလို
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းမဵား၊
စီးပၾားေရး
ပိတ္ဆိုမ
ႛ ႁမဵား
ဴပႂလုပ္ရန္၊
စသည္တိုႛကဲ့သိုႛေသာ
အ႒ကံေပးခဵက္မဵား၊
တိုက္တၾန္းခဵက္မဵားကို
အေကာင္အထည္
ေပၞေဆာင္႟ၾက္လာေအာင္ ဳကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္သၾား ဳကရမည္။

အခန္း (၁၁) လူႚအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁ
လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္ေလာက္ကစတင္၍
ႎိုင္ငံတကာႎႀင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမဵားထဲ တၾင္ စတင္ေဖာ္ဴပေရးသားလာခဲ့ဳကသည္။
သမိုင္းေဳကာင္း
၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တင
ၾ ္ ေရးဆဲၾဴပဌာန္းခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၌ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အေဴခခံ
လၾတ္လပ္မႁတိုႛအေပၞေလးစားမႁအား တိုးတက္ေစေရးႎႀင့္ အားေပးေရးတိုႛအတၾက္ ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
လူႛအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁကို ပူးေပၝင္းလုပ္ ေဆာင္ရန္ တိုက္တၾန္းႎိုးေဆာ္ထားသည္။ ထိုႛအတၾက္ေဳကာင့္
ႎိုင္ငံတိုင္းသည္
လူႛအခၾင့္အေရးတိုးတက္ေရးႎႀင့္
အားေပးေရးတိုက
ႛ ို
လုပ္ေဆာင္ရန္အတၾက္
မိမိတိုႛဴပည္သူတိုႛအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁမဵား၊ သင္ဳကားပိုႛခဵမႁမဵား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ရန္
တာဝန္ရႀိသည္။
အစိုးရမဵားတၾင္သာမက
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
ႎုိင္ငံတကာႎႀင့္
ေဒသဆိုင္ရာ
အဖဲႛအ
ၾ စည္းမဵားကလည္း လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵားခဵမႀတ္၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႟ၾက္လာခဲ့ဳကသည္။ လူႛအခၾင့္အေရး အေဳကာင္းအရာမဵားကို သိရႀိ
ေလ့လာေစဴခင္းဴဖင့္ ဴပည္သလ
ူ ူထုတိုသ
ႛ ည္ မိမိတိုႛအေပၞ ကဵႃးလၾန္ေသာ လူႛအခၾင့္ အေရးခဵိႂးေဖာက္
မႁမဵားကို
ကာကၾယ္ရန္ႎႀင့္
မိမိတိုႛအခၾင့္အေရးမဵားကို
ေတာင္းဆို
တတ္လာေစရန္ရည္႟ၾယ္၍
နည္းလမ္းတကဵ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁမဵား လုပ္ေဆာင္လာဳကသည္။
၁၉၄၈ ခုႎႀစ္တၾင္ အတည္ဴပႂဴပဌာန္းႎိုင္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္လည္း ယခုစာတမ္းသည္ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ အေဴခခံ လၾတ္လပ္မႁမဵားအေပၞ
ေလးစားမႁအား
တိုးတက္ေစရန္အတၾက္
ပညာေပးပိုႛခဵမႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖင့္
လူတိုင္း၊
ႎိုင္ငံတိုင္းအတၾက္ အဳကႂံးဝင္ေသာ စံခဵိန္စံႌၿန္းတခုဴဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ဴပထားသည္။ ထိုႛအတၾက္ေဳကာင့္
ပညာေပးမႁသည္
ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္၏လုပ္ငန္းတခုဴဖစ္သည့္
လူႛအခၾင့္အေရးဖံၾႛ႓ဖႂိးတိုးတက္ေရး
ဆိုေသာလုပ္ငန္းႎႀင့္ အထူးဆက္စပ္လဵက္ရႀိသည္။ ပညာေပးမႁဟု
ဆိုရာတၾင္လည္း
ေအာက္ေဴခလူထုကအစ
ပၝဝင္ေလ့
လာလုပ္ကိုင္ေသာ၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲႛအ
ၾ စည္းမဵားကလည္း ပၝဝင္ေဆာင္႟က
ၾ ္ႎုိင္ေသာ၊ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း၏ ေနရာတိုင္းတၾင္ရႀိသည့္
အစိတ္အပိုင္းမဵားႎႀင့္ လူတိုင္းအတၾက္ဴဖစ္ေသာ ပညာေပးပိုႛခဵမႁဴဖစ္ေစရမည္ဟု ေဳကညာစာတမ္း၏
စကားခဵီးတၾင္ေဖာ္ဴပထားသည္။
၁၉၅ဝ ႎႀင့္ ၁၉၆ဝ ခုႎႀစ္မဵားအတၾင္း အေနာက္ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ရာ၌
စာသင္ေကဵာင္းမဵားအတၾင္းရႀိ
လူငယ္မဵားအား
လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း
ေဟာေဴပာပညာေပးဴခင္းမဵိႂးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဳကသည္။ ၁၉၇ဝ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဝင္ေရာက္လာခဵိန္မႀစ၍
လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပး သူမဵားသည္ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေဴပာပိုႛခဵသမ႖
သက္သက္ကိုသာ
လိုက္လံမႀတ္သားေစေသာ
ေလ့လာမႁပံုစံမႀေန၍
ထိုသူမဵားကိုယ္တိုင္
ေတၾးေခၞစဥ္းစားဆင္ဴခင္မႁမဵား လုပ္လာတတ္ေစရန္ႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရသူမဵားအေပၞ
စာနာကူညီလိုစိတ္မဵား
ေပၞေပၝက္လာေစရန္
ဳကႂိးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
သိုေ
ႛ သာ္လည္း
စာသင္ခန္းမဵားအတၾင္းရႀိ လူငယ္မဵားကိုသာ သင္ဳကားပိုႛခဵေသာပံုစံမဵိႂးသာ ရႀိဆဲဴဖစ္သည္။ ထိုႛဴပင္

လူမႁေဴပာင္းလဲမႁ တခုအေပၞ သက္ေရာက္ေစေသာ၊ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္ေစေသာ၊
ကာကၾယ္ေစေသာ လႁပ္ရႀားမႁတခုအတၾက္ မိမိတဦးခဵင္း ကိုယ္တိုင္တၾင္လည္း တာဝန္ရႀိ
သည္ဟူသည့္ အေတၾးအဴမင္မဵိႂး ေပၞေပၝက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲ့ဴခင္း မရႀိေသးေခဵ။
လူႛအခၾင့္အေရး
ပညာေပးမႁကို
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဵိန္တၾင္
ေကဵာင္းစာသင္ခန္းအတၾင္းရႀိ
လူငယ္အလၿာတရပ္ကိုသာ
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲ့႓ပီး
ေကဵာင္း႓ပီးဆံုးသၾားသူမဵား၊
ေကဵာင္းတက္ခၾင့္မရေသာသူမဵားကို ထိေတၾႛပညာေပး လႁံႛေဆာ္ႎိုင္ခဲ့ဴခင္း မရႀိခဲ့ပၝ။ သိုႛေသာ္ ၁၉၆ဝ ႎႀင့္
၁၉၇ဝ ခုႎႀစ္မဵားအတၾင္းတၾင္ လူမႁေဴပာင္းလဲေရးတခု ေပၞေပၝက္လာေရးအတၾက္ လူႛအခၾင့္အေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မဵား၏ အေရးပၝပံုတိုက
ႛ ို အသိအမႀတ္ဴပႂလာခဲ့ဳကယံုသာမက လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအတၾင္းရႀိ
အလၿာတိုင္းက
လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း
နားလည္သေဘာေပၝက္ရန္
အေရး႒ကီးေဳကာင္း
နားလည္လက္ခံလာခဲ့ဳကသည္။
ႎိုင္ငံမဵားအဳကား
စီးပၾားေရးအရ
ဆက္စပ္ေဆာင္႟ၾက္မမ
ႁ ဵား
တိုးတက္လာဴခင္းႎႀင့္ ဆက္သၾယ္မႁ တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္လာဴခင္း ဆိုေသာအခဵက္မဵားကလည္း
ကမၲာကိုလက္ခလ
ံႛ ိုက္သကဲ့သိုႛဴဖစ္ခဲ့႓ပီး
တႎိုင္ငံႎႀင့္တႎိုင္ငံအဳကား
ထိေတၾဆ
ႛ က္ဆံမႁကို
ပိုမိုေကာင္းမၾန္လာေစခဲ့သည္။
ထိုႛဴပင္မိမိတိုင္းဴပည္ရႀိ
ဴပည္သူလထ
ူ ုတဦးခဵင္း၏
အခၾင့္အေရးကို
တိုးဴမႀင့္ကာကၾယ္ေပးရန္မႀာ
ထိုႎိုင္ငံရႀိအစိုးရ၏
တာဝန္ဴဖစ္႓ပီး
ထိုအခၾင့္အေရးကို
လူတိုင္း
ခံစားခၾင့္ရႀိသည္ ဟူေသာအယူအဆကို လက္ခံမႁမဵား ပိုမိုမဵားဴပားလာခဲ့ သည္။ ထိုသိုႛ
လူႛအခၾင့္အေရး
အသိအဴမင္မဵား
တိုးပၾားလာခဲ့ရာတၾင္
ယခင္ကကဲ့သိုႛ
စာသင္ခန္းအတၾင္းရႀိ
လူငယ္မဵားအတၾက္
သီးသန္ႛသာမဟုတ္ဘဲ
အေဴခခံလူတန္းစား
မဵားအတၾင္းထိပၝ
ထိုအသိအဴမင္မဵားဴပန္ႛပၾားလာေစရန္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲႛၾ
အစည္းအမဵိႂးမဵိႂးက
ရည္႟ၾယ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ဳကသည္။
လူႛအခၾင့္အေရးဟူေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တၾင္
အမဵိႂးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္
ကေလးအလုပ္သမား
အသံုးဴပႂမႁတိုက
ႛ ို
ဆန္က
ႛ ဵင္ေသာ
လူမႁေဴပာင္းလဲမႁမဵား
ဴဖစ္ေပၞေစေရးအတၾက္
လႁံႛေဆာ္ေဆာင္႟က
ၾ ္လာဳကသည္။
ဆင္းရဲသူမဵား၊
ဒုကၡသည္မဵား၊ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား၊ မူရင္းဌာေနလူမဵိႂးမဵား၊ လိင္တူခဵင္း ခဵစ္သူမဵားအဳကား
လူအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁမဵားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁလုပ္ငန္း၏ အဓိပၯာယ္ကို
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဴပာင္းလဲလာေစႎိုင္ခဲ့သည္။
ကမၲာ့ကုလသမဂၢက (၁၉၉၅-၂ဝဝ၄) ဆယ္ႎႀစ္တာကာလကို လူႚအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁ ဆယ္စုႎႀစ္အဴဖစ္
သတ္မႀတ္၍
အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
မိမိႎိုင္ငံအတၾင္းမႀ
ဴပည္သူမဵားအတၾင္း
လူႛအခၾင္ ့အေရးပညာေပးမႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တၾန္း
ႎိႁးေဆာ္ထားသည္။ ထိုသိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး
ပညာေပးရာတၾင္ သမရိုးကဵေကဵာင္း ပညာေရးအရ ဴဖစ္ေစ၊ သမရိုးကဵမဟုတ္ေသာ ပညာသင္ဳကားမႁ
နည္းမဵိႂးအရ ဴဖစ္ေစ၊ လူအမဵားႎႀင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးအစီအစဥ္မဵားမႀတဆင့္ ဴဖစ္ေစ၊
သက္႒ကီးပညာေရး အစီအစဥ္မဵားမႀတဆင့္ဴဖစ္ေစ လူတုိင္းလူတိုင္းအား လူႚအခၾင့္အေရး အသိပညာ
ဗဟုသုတမဵား ေလ့လာခၾင္ရ
့ ေစရန္အတၾက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တၾန္းပံ့ပိုးလဵက္ ရႀိသည္။
မိမိအခၾင့္အေရးကို မိမိမသိသူမဵားအဖိုႛ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္ခံရရန္ အလားအလာ ပိုမဵားေပသည္။
တခၝတရံတၾင္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အားနည္းမႁႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမဵား
အားနည္းမႁေဳကာင့္
ထိုသိုႛေသာ
ဴပည္သူတိုႚအား
စည္းရုံးလံႁႚေဆာ္ရာတၾင္လည္းထိေရာက္မႁ
နည္းပၝးတတ္သည္။ ယခုအခၝ ကမၲာတဝႀမ္းလံုးတၾင္ လူႚအခၾင့္ အေရးအေဳကာင္းႎႀင့္လူႚအခၾင့္အေရး
ပညာေပးမႁသည္
မရႀိမဴဖစ္လိုအပ္သည္ဆိုေသာအခဵက္ကို
အသိအမႀတ္ဴပႂလာေစသည္။

ယင္းသိုႚဴဖစ္ဴခင္းေဳကာင့္ လူႚအဖၾဲႚအစည္းအတၾင္း လၾတ္လပ္ဴခင္း၊ ညီမ႖ဴခင္းႎႀင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းဴခင္းတိုႚကို
တိုးတက္ဴဖစ္ေပၞေစႎိုင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁသည္
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအား
ကာကၾယ္ရန္အတၾက္
ထိေရာက္ေသာ
နည္းလမ္းဴဖစ္သည္ဟုလည္း
တိုးတက္အသိအမႀတ္
ဴပႂလာလဵက္ရႀိသည္။
လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဴခင္းဆိုသည္မႀာ အဘယ္နည္း
လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဴခင္းဆိုသည္မႀာ ဴပည္သူလူထုအား ၄င္းတု၏
ိႛ
အေတၾအ
ႛ ဳကႂံ မဵားကို
၄င္းတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္ နားလည္သေဘာေပၝက္ေစ႓ပီး ၄င္းတိုႛ၏ ဘဝကို ၄င္းတိုႛ ကိုယ္တိုင္ဆံုးဴဖတ္လာ
တတ္ေစရန္
ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင့္
လူႛအခၾင့္အေရးဗဟုသုတမဵား၊
တန္ဖိုးမဵားႎႀင့္အတတ္ပညာ
က႗မ္းကဵင္မႁမဵားကို
အသံုးဴပႂကာ
၄င္းတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္
ရည္႟ၾယ္ဴပင္ဆင္
လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ေလ့လာမႁ လုပ္ငန္းစဥ္ဴဖစ္သည္။
တနည္းဆိုေသာ္
လူတိုင္းလူတိုင္းအား
မိမိတၾင္ကိုယ္စီရႀိေသာ
အေတၾအ
ႛ ဳကႂံမဵားကို
မိမိကိုယ္တိုင္နားလည္သေဘာေပၝက္လာေစ႓ပီးထိုအေတၾႛအဳကႂံတန္ဖိုးမဵားအားအသံုးခဵ၍
မိမိတိုႛ
လိုလားေသာဘဝကို ရရႀိေစရန္အတၾက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ႎိုင္မည့္ နည္းမဵားကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ
လုပ္ေဆာင္ေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဴဖစ္သည္။
ထိုႛေဳကာင့္ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးသူဆိုသည္မႀာ လူတဦးတေယာက္ခဵင္း သိုႛမဟုတ္ လူအုပ္စုတစုအား
လူႛအခၾင့္အေရး
ဗဟုသုတမဵား၊
တန္ဖိုးမဵား၊
က႗မ္းကဵင္မႁမဵားကို
နားလည္သေဘာေပၝက္ေစ႓ပီး
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
အေဳကာင္းအရာတခုကိုဴဖစ္ေစ၊
လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေန
တရပ္လံုးအတၾက္ဴဖစ္ေစ
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္
လုပ္ေဆာင္သူဴဖစ္သည္။
ကမၲာ့ကုလသမဂၢက သတ္မႀတ္ထားေသာ လူႚအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁ ဆယ္စုႎႀစ္ (၁၉၉၅-၂ဝဝ၄)၏
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁဆိုသည္မႀာ တေလာကလံုးႎႀင့္ သက္ဆိုင္သည့္
လူႚအခၾင့္အေရး
ယဥ္ေကဵးမႁတရပ္
ေပၞထၾန္းေရးကို
ရည္႟ၾယ္သည့္
ေလ့ကဵင့္သင္တန္းပုိႛခဵမႁမဵား၊အခဵက္အလက္သတင္းမဵား
ဴဖန္ႛဴဖႃးမႁမဵား
စသည္တိုက
ႛ ို
ဳကႂိးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ထိုသိုႛလုပ္ေဆာင္ရာတၾင္ ဗဟုသုတမဵား၊ က႗မ္းကဵင္မႁမဵားမႀတဆင့္
ေအာက္ပၝအေဳကာင္းအခဵက္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍
ရပ္တည္ခဵက္အဴမင္မဵား
ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္
ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေစဴခင္းဴဖစ္သည္။
၄င္းတိုႚမႀာ (က) အေဴခခံလၾတ္လပ္မႁႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို ပိုမိုေလးစားေစဴခင္း၊
(ခ) လူသားတိုႚ၏ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသၾးႎႀင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဴပည့္အဝ ဖၾံႚဴဖႂိးေစဴခင္း၊

(ဂ) နားလည္မႁ၊ ေလးစားမႁ၊ လိင္ကၾဲဴပားမႁအေပၞ တန္းတူရည္တရ
ူ ႀိမႁႎႀင့္ ႎိုင္ငံမဵား အတၾင္း၊
ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမဵႂိးစုမဵားအတၾင္း၊ ႎိုင္ငံသားမဵား အတၾင္း၊ လူမဵႂိးစုမဵား အတၾင္း၊ ဘာသာေရးႎႀင့္
ဘာသာစကားကၾဲဴပားေသာ လူအုပ္စုမဵားအတၾင္း ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးမႁတိုႚကုိ ဴမႀင့္တင္ေပးဴခင္း၊
(ဃ) လၾတ္လပ္ေသာ လူႚအဖၾဲႚအစည္းအတၾင္း လူတိုင္းလူတိုင္းကို ထိေရာက္စၾာ ပၝဝင္ေစႎိုင္ဴခင္း၊
(င) ကမၲာ့ကုလသမဂၢ၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁထိမ္းသိမ္းေရးလႁပ္ရႀားမႁကို
အဓိပၯာယ္ ဖၾင့္ဆိုထားသည္။

ဴမႀင့္တင္ဴခင္းတိုႚ

ပၝဝင္ပၝသည္။

ဟု

လူတဦးတေယာက္၏ အခၾင့္အေရးကိုသာမဟုတ္ဘဲ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူမႁ၊
တာဝန္ခံမႁအေဳကာင္းမဵားကိုပၝ ေလ့လာဴခင္းသည္ လူႚအခၾင့္အေရး သင္ဳကားမႁ၏ အႎႀစ္သာရဴဖစ္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးကို လူတဦးတေယာက္ခဵင္းႎႀင့္ လူႚအဖၾဲႚအစည္း တခုလံုးက ပိုင္ဆိုင္သည့္အေလဵာက္
လူႛအခၾင့္အေရးအေပၞ ေလးစားမႁ၊ ကာကၾယ္မႁႎႀင့္ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႁတိုႚကို
လုပ္ေဆာင္ရန္
တာဝန္ရႀိမႁ၊
တာဝန္ခံမႁမႀာလဲ
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းေရာ၊အမဵားႎႀင့္ေရာ
သက္ဆိုင္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
ပညာေပးမႁသည္
ပဋိပကၡမဵားေဴဖရႀင္းဴခင္းႎႀင့္
လူမႁစနစ္ဴမႀင့္တင္ဴခင္းတိုႛ
ေပၞထၾန္းေစရန္အေဴခခံေထာက္ကူေပးပၝသည္။ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားသည္ တခုႎႀင့္ တခုဝိေရာဓိမဵား
ဴဖစ္တတ္ေလ့ရႀိဳကပၝသည္။
လူအမဵားအကဵိႂးအတၾက္
ေစာင့္ေရႀာက္ရန္
လုပ္ေဆာင္မႁတခုသည္
အဴခားလူတဦးတေယာက္၏ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ႎႀင့္ ဝိေရာဓိ ဴဖစ္ေနႎိုင္ပၝသည္။
သိုႚေသာ္လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတရားမဵားသည္ အဴပန္အလႀန္ ေလးစားမႁ၊ လူသားအားလံုး၏ ညီမ႖မႁႎႀင့္
ဂုဏ္သိကၡာတိုႛအေပၞ
အေဴခခံထားသည့္အတၾက္
လူႚအခၾင့္အေရးသည္
ထိုသိုႛ
မတူညီကဲၾဴပားဴခားနားမႁမဵားကို သံုးသပ္ေလ့လာတတ္ေစရန္ႎႀင့္ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ရန္ ပံုစံေဖာ္ေပးႎိုင္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁသည္ ေစ့စပ္ေဴဖရႀင္းဴခင္း၊ ဳကားဝင္ေဴဖရႀင္းဴခင္းႎႀင့္ အမဵားစု သေဘာဆႎၬ
ခံယူဴခင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသၾး မဵားကိုလည္း ေလ့ကဵင့္သင္ဳကားေပးပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁ၏ ရည္မႀန္းခဵက္မဵား
လူအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁသည္
လူႚအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း
(About
human
rights)
ႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရးအတၾက္ (For human rights) သင္ဳကားေပးဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ ၄င္း၏ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မႀာ
လူသားတိုႛအေနဴဖင့္
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရးတန္
ဖိုးမဵားကို
နားလည္
ေစရန္သက္သက္မ႖မဟုတ္ဘဲ
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
တန္ဖိုးမဵားအေပၞ
ေလးစားကာကၾယ္
ဴမႀင့္တင္ရန္တိုႚအတၾက္ တာဝန္ယူတတ္ေစရန္အတၾက္ ဴဖစ္ပၝသည္။ လူႚအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁ၏
အေရးအ႒ကီးဆံုးအခဵက္မႀာ
မိမိပညာေပးသည့္သူအား
စၾမ္းရည္ဴမႀင့္တင္ဴခင္း
(Empowerment)
ဴဖစ္ပၝသည္။ စၾမ္းရည္ဴမႀင့္တင္ဴခင္း ဆိုသည္မႀာ လူအမဵားႎႀင့္ လူႚအဝန္းအဝိုင္းတိုႛအား ၄င္းတိုႚအေပၞ
အကဵႂိးသက္ေရာက္ေစေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္
၄င္းတို၏
ႛ ကိုယ္ပိုင္ဘဝကို
၄င္းတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
ထိန္းေကဵာင္းႎိုင္ေသာအေဴခအေနမဵား တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ဴဖစ္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁ၏ အဆံုးစၾန္ေသာ ရည္မႀန္းခဵက္မႀာ လူႚအခၾင့္အေရး၊ တရားမ႖တမႁႎႀင့္
ဂုဏ္သိကၡာအတၾက္ လူအမဵား အတူတကၾ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႟ၾက္လာဳကေစရန္ ဴဖစ္ပၝသည္။

လူႚအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း
ပညာေပးမႁဆိုသည္မႀာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵားေပးဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။

လူအမဵားကို

လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ

လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း ပညာေပးမႁတၾင္ ေအာက္ပၝတိုႚ ပၝဝင္ပၝသည္။
 လူအားလံုး၏ ေမၾးရာပၝ လူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္ သူတိုႚအေနဴဖင့္ ေလးစားစၾာဆက္ဆံခံရရန္ အခၾင့္
အေရးမဵားအေဳကာင္း၊


လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတရားမဵား (ဥပမာ - လူသားအားလံုးႎႀင့္ သက္ဆိုင္မႁ၊

ခၾဲဴခား၍မရမႁႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵား တခုႎႀင့္တခု အဴပန္အလႀန္ဆက္ႎၾယ္မႁ) အေဳကာင္း၊

ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ရာတၾင္
ေဴဖရႀင္းမႁတိုႚေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္အတၾက္
တင္ေပးႎိုင္သည္ဆိုသည့္ အေဳကာင္း၊


ပၝဝင္မႁႎႀင့္
ပဋိပကၡမဵားကို
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားက

႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ
မည္ကဲ့သိုႚဴမႀင့္

လူႚအခၾင္ ့အေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းေဳကာင္းႎႀင့္ ဆက္လက္ဖၾံ႓ဖႂိးတိုးတက္ေနသည့္

အေဳကာင္း၊

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္မဵား
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခဵႂပ္ကဲ့သိုႚေသာ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားအေဳကာင္း၊

ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားကို
အားဴဖည့္ေပးဳကသည့္
ေဒသဆိုင္ရာ၊ေဒသႎၨရဆိုင္ရာ ဥပေဒမဵားအေဳကာင္း၊

ႎိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ၊


လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို
လူႚအခၾင့္အေရးဥပေဒမဵားကို
အသံုးဴပႂဴပီးခဵႂိးေဖာက္သူမဵားအား
တာဝန္ရႀိ ေစမႁအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း အေဳကာင္း၊

ကာကၾယ္ရာတၾင္
လုပ္ရပ္မဵားအေပၞ

သူတိုႚ၏


ညႀဥ္းပမ္းႎႀိပ္စက္ဴခင္း၊
အစုအ႓ပႂံလိုက္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊
သိုႚမဟုတ္
အမဵႂိးသမီးမဵားအားအဳကမ္းဖက္ဴခင္းစသည့္
လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁ
မဵားႎႀင့္
၄င္းတိုႚကို
ဴဖစ္ေပၞေစသည့္ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ႎိုင္ငံေရး၊ လူမဵႂိးစု၊ လိင္ကၾဲဴပားမႁ စသည့္ ကိစၤရပ္မဵားအေဳကာင္း၊

လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို
ဴမႀင့္တင္ဴခင္း၊
ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊
ဴပႂဴခင္းတိုႚအေပၞတာဝန္ရႀိသည့္
လူပုဂၢိႂလ္မဵားႎႀင့္
အဖၾဲႚအစည္းမဵားအေဳကာင္း
အသိေပးဴခင္း ဴဖစ္သည္။

ေလးစားမႁ
စသည္တိုက
ႛ ို

လူႚအခၾင့္အေရးအတၾက္ ပညာေပးမႁဆိုသည္မႀာ လူႚအခၾင့္အေရးသည္ အေရး႒ကီးသည္ဟု လူအမဵားက
လက္ခံ ခံစားေစ႓ပီး လူႚအခၾင့္အေရးတန္ဖိုးမဵားကို လူတိုႛ၏အတၾင္းစိတ္ကအစ လက္ခံကဵင့္သံုးလာေအာင္

ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းဴဖစ္႓ပီး
သူတိုႚ၏ဘဝမဵားႎႀင့္ေပၝင္းစပ္ေပးဴခင္းဴဖစ္သည္။

ထိုသိုႛလက္ခံကဵင့္သံုးမႁမဵားအား

လူႚအခၾင့္အေရးအတၾက္ ပညာေပးမႁတၾင္ ပၝဝင္ေသာ တန္ဖိုးမဵား (Value)ႎႀင့္ သေဘာထားမဵား (Attitude)
ဆိုသည္မႀာ 

လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားအေပၞ ေလးစားမႁအား ပိုမိုခိုင္မာေစဴခင္း၊



အဴခားသူမဵားအေပၞ ေလးစားမႁ၊ မိမိကုိယ္ကိုမိမိတန္ဖိုးထားမႁတိုႛအား ေမၾးဴမႃေပးဴခင္း၊


လူႚဂုဏ္သိကၡာ၏ သေဘာသဘာဝကို သိရႀိနားလည္႓ပီး အဴခားသူမဵား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
ေလးစားဴခင္း၊ အခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္ခံရသူမဵားကို ကိုယ္ခဵင္းစာတတ္ဴခင္းႎႀင့္ သူတိုႚႎႀင့္ တသားတည္း
ဘဝတူမဵားအဴဖစ္ ခံစားတတ္ဴခင္း၊

တရားမ႖တ႓ပီး
ဴဗဟၳာစိုရ္တရားထၾန္းကားေသာ
လူႚေဘာင္
ေပၞထၾန္းလာရန္အတၾက္
ႎိုင္ငံသားတိုင္း လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို လိုက္နာကဵင့္သံုးမႁရႀိရမည္ဟု အသိအမႀတ္ဴပႂလက္ခံဴခင္း၊


အမဵားဴပည္သူဆိုင္ရာ၊ လူမႁေရးဆိ ုင္ရာ၊ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပၾားေရးဆိုင္ရာႎႀင့္

ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ အေဳကာင္းအရာမဵားႎႀင့္ ထိုအရာမဵားအဳကား ဴဖစ္ပၾားတတ္
ေလ့ရႀိေသာ ပဋိပကၡဴဖစ္ေစမႁမဵားကို သိဴမင္ဴခင္း၊

အဳကမ္းမဖက္မႁကို တန္ဖိုးထားဴခင္းႎႀင့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁသည္ ပဋိပကၡထက္သာလၾန္မႁ
ရႀိသည္ကို ယံုဳကည္ဴခင္း စသည့္အခဵက္မဵားကို ဆိုလုိဴခင္းဴဖစ္သည္။
လူအခၾင့္အေရးသည္
လူတိုင္း၏
ပညာေရးတၾင္
အစိတ္အပိုင္းအဴဖစ္ပၝဝင္သင့္သည္၊၊
သိုႚရာတၾင္အခဵႂိႚေသာ လူမဵားသည္ လူအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁကို အထူးပိုမိုလို အပ္ပၝသည္။
အခဵႂိႚမႀာလူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား ခံရႎိုင္ေသာ အေဴခအေနတၾင္ ရႀိသည့္အတၾက္ေဳကာင့္
ထိုသူမဵားကိုလူ့အခၾင့္အေရး ပညာေပးရန္ အထူးလိုအပ္သလို အခဵႂိႚမႀာ သူတိုႚ၏ ရာထူးရာခံမဵားအရ
လူႚအခၾင့္အေရး တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုတာဝန္ရႀိသူမဵား ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
ထိုသူမဵားကိုလဲ အထူးပညာေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထိုႚအဴပင္ လူႚအဖၾဲႚအစည္းအေပၞ လၿမ္းမိုးမႁႎႀင့္
ပညာေပးႎိုင္မႁ အေနအထားမဵား ရႀိေနေသာသူမဵိႂးကို လဲ အထူးပညာေပးရန္ လိုအပ္သည္။
၄င္းအုပ္စုမဵားတၾင္ ပၝဝင္သူမဵားမႀာ
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ရႀိသူမဵား၊ ဝန္ထမ္းမဵား၊


ရဲႎႀင့္ လံုဴခႂံေရး တပ္ဖၾဲႚမဵား၊ တရားဥပေဒထိမ္းသိမ္းသည့္ ဝန္ထမ္းမဵား၊



အကဵဥ္းေထာင္ အရာရႀိမဵား၊



ေရႀႚေနမဵား၊ တရားသူ႒ကီးမဵားႎႀင့္ အစိုးရေရႀႛေနမဵား၊

အဴခားအစိုးရႎႀင့္ ဥပေဒဴပႂမႁဆိုင္ရာ အရာရႀိမဵား


ဥပေဒဴပႂအဖၾဲႚတၾင္ ပၝဝင္သူမဵား၊



ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ခံရသည့္ ဴပည္သူႛကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ တာဝန္ေပး ခန္ႚအပ္ဴခင္းခံရသည့္



အစိုးရဝန္ထမ္းမဵား၊ လူထုဆက္ဆံေရး အရာရႀ ိမဵား၊



စစ္တပ္အတၾင္းအမႁထမ္းသူမဵား၊

အဴခား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရႀင္မဵား


ပညာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိႂလ္မဵား၊



လူမႁေရး ဝန္ထမ္းမဵား၊



ကဵန္းမာေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရႀင္မဵား၊



သတင္းစာဆရာမဵားႎႀင့္ လူထုဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းတၾင္ တာဝန္ရႀိသူမဵား၊

အဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ အသင္းအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ အုပ္စုမဵား


အမဵႂိးသမီးအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊



လူမႁအဖၾဲႚအစည္းဆိုင္ရာ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္သူမဵားႎႀင့္ လူမႁအသင္းအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊



လူနည္းစု အုပ္စုမဵား၊



စီးပၾားေရးနယ္ပယ္တၾင္ ပၝဝင္ကဵင္လည္ေနသူမဵား၊



အလုပ္သမား သမဂၢဝင္မဵား၊



မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမဵား၊


ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္
အဴခားပုဂၢိႂလ္မဵား၊

လူမႁဆိုင္ရာ

တရားမ႖တမႁကို

အထူး

စိတ္ဝင္စားသည့္



ကေလးမဵားႎႀင့္ လူငယ္မဵား၊



ပညာေရးအဆင့္ အသီးသီးတၾင္ ရႀိဳကေသာ ေကဵာင္းသားမဵား၊



ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္ဳကရသူမဵား၊



လိင္စိတ္သေဘာထား အမဵႂိးမဵႂိးရႀိသူမဵား၊



႓မႂိဴပမဵားႎႀင့္ ေကဵးလက္မဵားတၾင္ ေနထိုင္ဳကေသာ ဆင္းရဲသားမဵား၊



မသန္မစၾမ္းသူမဵား၊



ေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား စသည္တိုဴႛ ဖစ္သည္။

လူႛအခၾင့္အေရးကိုမည္ကဲ့သိုႛပညာေပးဳကမည္နည္း၊
ပညာေရးေလာကတၾင္ ထင္ရႀားလႀသည့္ ဘရာဇီးလူမဵိႂးပညာေရးသုေတသီဴဖစ္သူ ေပၞလို ဖရဲရီ(Paolo
Freire)က သမရိုးကဵ ပညာသင္ဳကား ေလ့လာမႁပံုစံမဵားသည္ ဆရာႎႀင့္ တပည့္ အထက္မႀေအာက္သိုႛ
ပညာဗဟုသုတစီးဆင္းေသာ ပံုစံဴဖစ္႓ပီး သင္ဳကားသည့္ဆရာအား ဗဟုသုတအသိမဵား၏ ရင္းဴမစ္ဖဵားခံရာ
အသၾင္မဵိႂးဴဖင့္
လက္ခံသည့္
ပံုစံမဵိႂး
(Banking
System)
ဟု
ေထာက္ဴပေဝဖန္ခဲ့သည္။
သင္ဳကားေလ့လာေသာ ေကဵာင္းသားမဵားက မိမိေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္အေဳကာင္းကို
က႗မ္းကဵင္ေသာ
ပညာရႀင္မဵား၏
သိရႀိထားမႁမဵား၊
ဗဟုသုတကို
လက္ခံမႀတ္သားေသာ
အသၾင္ပံုစံမဵိႂးသက္သက္ ဴဖင့္သာ ေလ့လာဆည္းပူးေသာ နည္းလမ္းဴဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
ထိုသိုေ
ႛ သာ (Banking System) ပညာသင္ဳကား ေလ့လာမႁပံုစံ၏
အေဳကာင္းအခဵက္မဵား ဴဖစ္ေပၞေစသည္ဟု ၄င္းကေထာက္ဴပသည္။

အကဵိႂးဆက္အဴဖစ္ေအာက္ပၝ

- သင္ဳကားေလ့လာသူမဵားက ေလ့လာဆည္းပူးမိေသာ ဗဟုသုတမဵား၊ ေလ့လာမႁ
မဵားသည္ တဴခားပညာရႀင္ မဵား၏ ေလ့ လာထားေသာ အခဵက္မဵား၏ လၿမ္းမိုးမႁ
ေအာက္အတၾင္းမႀ ရုန္းမလၾတ္ႎိုင္ေအာင္ ဴဖစ္ရသည္။
- အေဳကာင္းအခဵက္မဵားႎႀင့္ သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကို မဳကာခဏ ဦးစားေပး
လၾန္းသည္ ့အတၾက္ သင္ဳကားေလ့လာသူမဵားသည္ ႎႁတ္တိုက္ကဵက္မႀတ္မႁကို အေလး
ထားသၾားေစသည္။

- က႗မ္းကဵင္သပ
ူ ညာရႀင္မဵား၏ ဗဟုသုတမဵားသည္ ထိုပညာရႀင္သုေတသီတဦးခဵင္း၏ ကိုယ္ပိုင္အဴမင္
သံုးသပ္ခဵက္မဵားသာဴဖစ္႓ပီး
လူအမဵား၏
အေတၾအ
ႛ ဳကႂံမဵားအေပၞ
ထိုလူမဵား
ကိုယ္တိုင္ရႁဴမင္သံုးသပ္ခဵက္မဵား မဟုတ္သည့္အတၾက္ သင္ဳကားေလ့လာသူ၏ အေတၾႛအဳကႂံမဵားႎႀင့္
ကိုက္ညီမႁမရႀိဴဖစ္တတ္သည္။ ထိုအခၝတၾင္ ေလ့လာသူမဵား၏ အေတၾႛအဳကႂံႎႀင့္ ၄င္းတိုႛ ေလ့လာရသည့္
အခဵက္မဵား အံဝင္ခၾင္ကဵမဴဖစ္သည့္အဴဖစ္မဵိႂး ေရာက္တတ္သည္။
- အဴဖစ္အပဵက္တခုအား မိမိတိုရ
ႛ ႁေထာင့္မႀေန၍ ေတၾႛဴမင္မႁမဵားအေပၞအေဴခခံ၍ မိမိ ကုိယ္ပိုင္ ဥာဏ္ဴဖင့္
သံုးသပ္မႁကို အားေပးဴခင္းမရႀိသည့္အတၾက္ ေလ့လာသင္ယူ သူမဵားသည္ က႗မ္းကဵင္သူ သုေတသီအေပၞ
အထူးမႀီခိုအားထားလၾန္းသည့္အဴဖစ္ကို ေရာက္ေစသည္။ ေနာက္ဆက္တဲၾ အေနဴဖင့္ မိမိတိုႛဘဝအား
မိမိတိုက
ႛ ိုယ္တုိင္ဆံုးဴဖတ္ ထိန္းေကဵာင္းလိုစိတ္မဵား ေပဵာက္ဆံုးသၾားေစႎိုင္သည္။
- မိမိတိုႛသင္ယူလိုသည့္အခဵက္မဵားကို မိမိတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္ ေ႟ၾးခဵယ္ႎိုင္ဴခင္း မရႀိသည့္ အတၾက္
မိမိတိုႛပတ္ဝန္းကဵင္တၾင္ ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ မိမိတို၏
ႛ
အေတၾႛအဳကႂံ အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို နားလည္
သေဘာေပၝက္ရမည့္အစား မိမိတိုႛႎႀင့္အလႀမ္းေဝး႓ပီး မိမိတိုႛဘဝအေတၾႛအဳကႂံႎႀင့္ မသက္ဆိုင္သည့္
အေဳကာင္းအရာမဵားကို ေလ့လာေနရသည့္အဴဖစ္မဵိႂးေရာက္ေစသည္။
- ဆရာအေပၞကိုသာ ဗဟိုဴပႂသင္ဳကားေလ့လာေသာ သင္ယူမႁပံုစံသာ ဴဖစ္ေစသည္။
လူတို၏
ႛ အမူအကဵင့္အေတၾးေခၞမဵား ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား (Transformational Change)ဴဖစ္ေပၞေစမည့္
ပညာေလ့လာမႁဆိုသည္မႀာ
အဴပန္အလႀန္ဆက္သၾယ္မႁရႀိေသာ
ေလ့လာမႁလုပ္ငနး္စဥ္ဴဖစ္သည္ဟု
ဘရာဇီးလူမဵိႂး ပညာေရးသုေတသီ ေပၞလို ဖရဲရီကဆိုသည္။ မိမိတို၏
ႛ
အေတၾအ
ႛ ဳကႂံမဵားအား
မိမိတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
လက္ခံသေဘာေပၝက္ထားမႁသည္သာ
ဗဟုသုတ၏
ေရေသာက္ဴမစ္ဴဖစ္႓ပီး
ထိုဗဟုသုတမဵားသည္ ေလ့လာမႁလုပ္ငန္းစဥ္အတၾင္း ပၝဝင္ေနေသာ လူတိုင္းတၾင္ အသီးသီးရႀိေနဳကသည္။
လူတိုႛအား
အသိပညာေပးဴခင္း၏
ရည္႟ၾယ္ခဵက္သည္
ထိုသူမဵားအား
အသိသက္သက္ေပးရန္
ရည္႟ၾယ္ဴခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုအသိမဵားအား ၄င္းတိုႛ၏ဘဝႎႀင့္ ဆက္စပ္၍ နားလည္သေဘာေပၝက္ေစရန္၊
၄င္းတိုႛ၏ဘဝမဵား ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား ဴဖစ္လာေစရန္ ရည္႟ၾယ္သင့္သည္။ ထိုႛအတၾက္ပညာေပးရာတၾင္
ထိုပညာေပးမႁသည္ ေလ့လာေသာသူမဵား ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္ေသာ ေလ့လာမႁလုပ္ငန္းစဥ္ (participatory
Approach) ဴဖစ္ရန္ အထူးအေရး႒ကီးလႀသည္။
ထိုသိုေ
ႛ သာ
အားလံုးပၝဝင္ေလ့လာေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္
ေအာက္ပၝအခဵက္မဵား ဴဖစ္ေပၞေစမည္ဴဖစ္သည္။

(participatory

Approach)ဴဖစ္ပၝက

- ေလ့လာမႁ ဗဟုသုတမဵားသည္ စဥ္ဆက္မဴပတ္ေလ့လာေသာ ေလ့လာေတၾႛရႀိခဵက္မဵား ဴဖစ္လာမည္။
လူတို၏
ႛ
ဘဝအေဳကာင္းအခဵက္မဵား
ေဴပာင္းလဲလာသည့္
အခဵက္မဵား
အေပၞမူတည္၍
အသစ္အသစ္ေသာ
ေတၾရ
ႛ ႀိခဵက္မဵား၊
အသစ္အသစ္ေသာ
ဖန္တီးတီထၾင္မႁမဵား
စဥ္ဆက္မဴပတ္
ေပၞထၾန္းလာႎိုင္ေစသည္။
- ဗဟုသုတေလ့လာမႁ အသစ္အသစ္တိုက
ႛ ို
တက္Oကၾစၾာ ေလ့လာသူမဵား ဴဖစ္လာႎိုင္သည္။

ေလ့လာလိုေသာစိတ္ေဳကာင့္

ေလ့လာသူ

မဵားသည္

- ေလ့လာသူမဵား၏ ဘဝႎႀင့္အေတၾႛအဳကႂံမဵားကို
ဗဟုသုတေလ့လာမႁမဵားသည္
ေလ့လာသူတိုႛႎႀင့္
ဴဖစ္လာေစသည္။

ဦးတည္ေသာ ေလ့လာမႁဴဖစ္သဴဖင့္ ရရႀိေသာ
ကိုက္ညီသက္ဆိုင္ေသာ
အေဳကာင္းအရာမဵား

- ဆရာသည္ ပညာဴဖန္ဴႛ ဖႃးရာ ရင္းဴမစ္ ဴဖစ္သည္ဟူေသာ အခန္းကၸမႀေန၍ ေလ့လာသူမဵား အခဵင္းခဵင္း
အဴပန္အလႀန္သင္ယူေလ့လာႎိုင္ေအာင္ ပ့ံပိုးေပးေသာ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူ (Facilitator) အဆင့္ ကို
ေဴပာင္းလဲသၾားေစသည္။
- အထက္မႀေအာက္သိုႛ စီးဆင္းေသာဆက္ဆံမႁပံုစံမႀ အခဵင္းခဵင္းအဴပန္ အလႀန္ဆက္သၾယ္ ေလ့လာေသာ
ပံုစံသိုႛ ကူးေဴပာင္းေစသည္။
- ႎႁတ္တိုက္အလၾတ္ကဵက္ ေလ့လာသင္ယူေသာပံုစံမဵိႂးမႀ အဴဖစ္အပဵက္
သံုးသပ္ဆင္ဴခင္ေလ့လာေသာ ေလ့လာမႁပံုစံသိုႛ ေဴပာင္းလဲေစသည္။

အေဳကာင္း

အရာကို

- အခဵက္အလက္ႎႀင့္ သတင္းအေဳကာင္းအရာမဵားကို ဗဟုသုတအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ ေလ့လာရာမႀ
စဥ္းစားဆင္ဴခင္မႁ၊ ဴခႂံငံုသံုးသပ္မႁတိုႛ ေပၝက္ဖၾားေစေသာ ေလ့လာမႁပံုစံသိုႛ ေဴပာင္းလဲေစသည္။
လူႛအခၾင့္အေရး
ပညာေပးဴခင္းသည္
လူသားတိုႛအား
မိမိတိုႛ၏ဘဝႎႀင့္
အေတၾႛအဳကႂံမဵားကိုကိုယ္တိုင္သံုးသပ္ေလ့လာေစ႓ပီး
မိမိဘဝႎႀင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ေရးရာမဵားကို
မိမိတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္ ေ႟ၾးခဵယ္လႁပ္ရႀားေစရန္ ရည္႟ၾယ္ေသာေဳကာင့္ လူတို၏
ႛ
အေတၾးမဵား၊ အဴမင္မဵားကို
ေဴပာင္းလဲေစမည့္
ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ
(Transformation)
ဴဖစ္ရမည္။
ထိုသိုႛဴဖစ္ေစရန္အတၾက္
ေလ့လာမႁလုပ္ငန္းစဥ္တၾင္
ေလ့လာသူမဵားကိုယ္တိုင္
တက္Oကၾစၾာပၝဝင္ဖိ
ုလ
ႛ ိုအပ္သလို
ေလ့လာမႁနည္းလမ္းသည္ ၄င္းတိုက
ႛ ိုဗဟိုဴပႂ၍ ခဵဥ္းကပ္ေသာနည္းလမ္း (Learner-centered approach)
ဴဖစ္ရမည္။ ပညာသင္ဳကားေလ့လာမႁပံုစံမဵား၊ သီအိုရီမဵား၊ အသံုးဴပႂပံုမဵားကို ရႁဴမင္သံုးသပ္တတ္႓ပီး
အဴခားနည္းလမ္းမဵားကို ရႀာေဖၾေဴပာင္းလဲ အသံုးဴပႂတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁပံုစံ
အေတၾႛအကံကိုအေဴခဴပႂေသာနည္းလမ္း (Experimental)
ေလ့လာမႁပံုစံသည္
ေလ့လာသူမဵား၏
ကိုယ္ပိုင္ဘဝအေတၾႛအဳကံမဵားကို
နားလည္သေဘာေပၝက္ေစ႓ပီး
ထိုအေဴခအေနမဵိႂးတၾင္
အေဳကာင္းအရာမဵားမည္ကဲ့သိုႛဴဖစ္ေပၞဆက္စပ္ေနေဳကာင္း
နားလည္ရန္လုပ္ေဆာင္ေပးႎိုင္စၾမ္းရႀိရမည္။
ထိုႛအတၾက္
ေလ့လာမႁပံုစံသည္
အေတၾႛအဳကႂံရရႀိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္မည့္ နည္းလမ္းမဵားဴဖစ္ရမည္။

သူတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
လူႛအခၾင့္အေရး
သူတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
သူတိုႛကုိယ္တိုင္

လုပ္ရႀားမႁကိုဗဟိုဴပႂေသာနည္းလမ္း (Activity-centered)
သင္တန္းသားမဵားကို
ရႀိေန႓ပီးသားဴဖစ္ေသာ

ဗဟိုဴပႂေသာ
လႁပ္ရႀားမႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ေစဴခင္းဴဖင့္
ေလ့လာသူမဵားတၾင္
ဗဟုသုတမဵားကို
ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
စနစ္တကဵ
စီစဥ္ေ႟ၾးခဵယ္

အသံုးဴပႂေသာ
လႁပ္ရႀားမႁနည္းလမ္းမဵား
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ပၝက
ေလ့လာသူမဵားသည္
မိမိတိုႛ
အေတၾႛအဳကႂံမဵားႎႀင့္
မိမိတၾင္ရႀိ႓ပီးသားဴဖစ္ေသာ
ဗဟုသုတမဵားကို
လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္
တင္ဴပေဆၾးေႎၾးလာေစႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
ဴပႍနာ သိုႚမဟုတ္ အကဵဥ္းအကဵပ္ဴဖစ္ေစေသာ ေမးခၾန္းမဵားေမးေသာနည္းလမ္း (Problemposing)
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူသည္
ေလ့လာသူမဵား၏
ယခင္ရႀိ႓ပီးသား
အေတၾအ
ႛ ဳကႂံ၊
ဗဟုသုတမဵား
ထၾက္ေပၞလာေအာင္ ေမးခၾန္းထုတ္ရာတၾင္ သူတို၏
ႛ
ယခင္ေတၾးေခၞမႁ အဴမင္မဵားကို သူတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
ဴပန္လည္သံုးသပ္စဥ္းစားေစႎိုင္မည့္
အဳကပ္အတည္းဴဖစ္ေစမည့္
ေမးခၾန္းမဵားေမးရမည္။
သိုႛမႀသာ
ယခင္သူတိုႛေတၾးဴမင္မႁ
အယူအဆထဲမႀ
အေဳကာင္းအကဵိႂးဆီေလဵာ္မႁမရႀိေသာ
အခဵက္မဵား၊
ေရႀႛေနာက္လဲၾေနေသာ
အခဵက္မဵားကို
သူတိုက
ႛ ိုယ္တိုင္
စဥ္းစားရႁဴမင္ႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
ထိုသိုႛ
စဥ္းစားမိသည္ႎႀင့္တဴပႂိင္နက္
ထိုအခဵက္မဵားမႀေန၍
အေဳကာင္းအကဵိႂး
ကိုက္ညီေသာ
စဥ္းစားဆင္ဴခင္သံုးသပ္မႁကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ ေတၾးေခၞလာေစႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
တက္႔ကစၾာပၝဝင္ေလ့လာေသာနည္းလမ္း (Participative)
ေလ့လာမႁနည္းလမ္းမဵားသည္
ေလ့လာသူမဵားအားလံုးစုေပၝင္း၍
ပၝဝင္ေစေသာ၊
စုေပၝင္းသံုးသပ္ဆင္ဴခင္ေစေသာ၊
အယူအဆတခုကို
ဝိုင္းဝန္းအေဴဖရႀာ
ေလ့လာေစေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ဴဖစ္ရမည္။ အဴခားသူမဵား၏ အေတၾအ
ႛ ဳကႂံမဵားကို နားေထာင္ေလ့လာေစဴခင္းဴဖင့္ ထိုသူ၏
ကိုယ္ပိုင္အေတၾႛအဳကႂံမဵားႎႀင့္ ႎိႁင္းယႀဥ္ေလ့လာမိဴခင္း၊ မိမိေတၾးေခၞလက္ခံမႁကို တိုးတက္ေစဴခင္းတိုက
ႛ ို
ဴဖစ္ေပၞေစႎိုင္သည္။
အဴပန္ဴပန္အလႀန္လႀန္ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ေစေသာနည္း (Dialectical)
ေလ့လာမႁနည္းလမ္းသည္ ေလ့လာသူမဵား၏ ယခင္ရႀိ႓ပီးသားအေတၾႛအဳကႂံ၊ ဗဟုသုတ သက္သက္တိုႛ
ထၾက္ေပၞလာရံုသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ဴခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုအေတၾႛအဳကႂံ၊ဗဟုသုတမဵားႎႀင့္ အဴခားေသာ
အခဵက္အလက္မဵားအား ေပၝင္းစပ္၍ အဴပန္အလႀန္ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ေစေသာ နည္းလမ္းဴဖစ္ရမည္။
ထိုမႀတဆင့္
ထၾက္ေပၞလာေသာ
အေဴဖရလဒ္ကို
ဴခႂံငံုမိေစဴခင္းဴဖစ္သည္။
ေလ့လာသူမဵား
ကိုယ္ပိုင္အေတၾႛအဳကႂံမဵား၊ ဗဟုသုတမဵားကို အေဴခဴပႂ၍ ဝိုင္းဝန္းေလ့လာ ေဆၾးေႎၾးရမည္ဴဖစ္ေသာ္လည္း
ထိုသူမဵားယူဆခဵက္တိုင္းသည္
မႀန္ကန္သည္ဟု
မမႀတ္ယူႎိုင္ေခဵ။
အဴခားသူမဵားကေပးေသာ
ဗဟုသုတမဵားကို
အေဴခဴပႂေလ့လာခဲ့ေသာ
သူတိုယ
ႛ ခင္အေတၾအ
ႛ ဳကႂံေဳကာင့္
ထိုသူမဵား၏
ေတၾးေခၞသံုးသပ္မႁမဵားသည္
ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵားရႀိႎိုင္သည္။
ထိုႛအတၾက္ေဳကာင့္
မိမိအေတၾႛအဳကႂံ၊
ဗဟုသုတမဵားကို အဴခားသူမဵား၏ အဴမင္မဵား၊ လက္ခံသေဘာေပၝက္မႁမဵားႎႀင့္ ဆက္စပ္၍ အဴပန္ဴပန္
အလႀန္လႀန္သံုးသပ္ေစဴခင္းဴဖင့္သာ သင့္ေလဵာ္ေသာ ေလ့လာမႁဴဖစ္ေစမည္။
ခဲၾဴခမ္းစိတ္ဴဖာေလ့လာေစေသာနည္း (Analytical)
ေလ့လာသူမဵားက
ေတၾးေခၞစဥ္းစား႓ပီး
ထၾက္ေပၞလာေသာ
တုန္ႛဴပန္ခဵက္မဵားအား
ဴပႍနာအေဳကာင္းရပ္၏
အေဳကာင္းရင္းမဵားႎႀင့္
ဆက္စပ္ေတၾႛဴမင္လာတတ္ေအာင္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူအေနဴဖင့္ စနစ္တကဵ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအတၾက္ေဳကာင့္ ဘာေဳကာင့္

ဒီလိုဴဖစ္ရတာလဲ၊
(Why)ႎႀင့္
ဘယ္လိုမဵိႂးဴဖစ္ရတာလဲ
(How)
ဆိုေသာ
ေမးခၾန္းမဵားကို
ေမးေပးဴခင္းဴဖင့္ေလ့လာသူ
မဵားအေနဴဖင့္
ဴဖစ္ရသည့္
အေဳကာင္းရင္းမဵားႎႀင့္
ဴဖစ္ပာၾ းရပံုတိုက
ႛ ို
ခဲၾဴခားစိတ္ဴဖာ
ေလ့လာေတၾႛရႀိလာေစႎုိင္မည္။
ထိုမ႖မက
ထိုစူးစမ္းေတၾႛရႀိေသာ
အခဵက္မဵားသည္
တခုႎႀင့္တခုမည္ကဲ့သိုႛ ဆက္သၾယ္ဆက္စပ္မႁရႀိေဳကာင္း၊ တခုႎႀင့္တခု မည္ကဲ့သိုႛ သက္ေရာက္ေစေဳကာင္း
စသည့္အခဵက္မဵားကို
သေဘာေပၝက္ေအာင္
ဆက္လက္ေမးခၾန္းမဵားထုတ္ရမည္။
ထိုသိုႛ
လုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းဴဖင့္ ဴမင္ေတၾႛလာရေသာ ဴပႍနာတခုေနာက္ကၾယ္ရႀိ သာမန္မဴမင္ေတၾႛႎိုင္ေသာ
အေဳကာင္းရင္းမဵားကို ေလ့လာသူမဵားအေနဴဖင့္ ခဲၾဴခမ္းစိတ္ဴဖာရႀာေဖၾ ေတၾရ
ႛ ႀိလာေစႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
Facilitator (ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူ) ဆိုသည္မႀာ အဘယ္နည္း။
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူ (facilitator) ဆိုသည္မႀာ 
အမဵားထဲမႀ တေယာက္အေနႎႀင့္ ပၝဝင္သူမဵား အားလံုးႎႀင့္ အဴပန္အလႀန္ နားလည္မႁကို
တည္ေဆာက္ရသူဴဖစ္႓ပီး အုပ္စုတခုလံုး၏ သင္ဳကားေလ့လာႎိုင္ရန္ တာဝန္ယသ
ူ ူဴဖစ္သည္။
 ယံုဳကည္မႁႎႀင့္ ပၾင့္လင္းမႁရႀိသည့္ ပတ္ဝန္းကဵင္ကို ဖန္တီးေပးသူဴဖစ္႓ပီး ထိုပတ္ဝန္းကဵင္အတၾင္း
အဴမင္မတူညီ
မႁမဵားကိုေလးစား႓ပီး
မိမိယူဆသည့္အတိုင္း
ပၾင့္လင္းစၾာတင္ဴပရဲေသာ
အေနအထားမဵိႂးရႀိေအာင္လုပ္ေဆာင္ ကူညီသူဴဖစ္သည္။

ေလ့လာသင္ယူမႁလုပ္ငန္းစဥ္အတၾင္းတၾင္
ခံစားေနရေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္သူဴဖစ္႓ပီး
အာမခံသူဴဖစ္သည္။

လူတိုင္းမိမိကိုယ္တိုင္
ပၝဝင္
ေနသလို
လူတိုင္းအမႀန္တကယ္ပၝဝင္ခၾင့္ရႀိေအာင္


ေဆၾးေႎၾးပၾဲ အေဳကာင္းအရာမဵား ဴပင္ဆင္ဴခင္း၊ အခဵိန္မဵားကို ေလ့လာဴခင္း၊ စတင္ခဵိန္ႎႀင့္
႓ပီးဆံုးခဵိန္မဵားကို
သတ္မႀတ္ဴခင္း၊
ေဆၾးေႎၾးမႁအေဳကာင္းအရာ
မလၾဲေခဵာ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းဴခင္း
အစရႀိသည့္ သင္ဳကားေလ့လာမႁ ပံုသၸာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူဴဖစ္သည္။
 သင္ဳကားမႁ အေထာက္အကူဴပႂပစၤည္းမဵား ဴပင္ဆင္ဴခင္း၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေနရာ ရႀာေဖၾသတ္မႀတ္ဴခင္း၊
ပၝဝင္မည့္သူမဵားကို အသိေပးအေဳကာင္းဳကားဴခင္း၊ လိုအပ္သည့္ဴပင္ဆင္မႁမဵား ႓ပီးမ႓ပီး ေလ့လာဴခင္း
အစရႀိသည့္ (house-keeping) တာဝန္လုပ္ငန္းမဵားကို ေသခဵာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူဴဖစ္သည္။

ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူမဵားအေနဴဖင့္ ေရႀာင္ဳကဥ္ရန္မႀာ 
ဦးေဆာင္သူ တာဝန္ခံမဴဖစ္ရ။ သင္ဳကားေလ့လာမႁသည္ တဖၾဲႚလံုးႎႀင့္ သက္ဆိုင္ ပၝသည္။
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူ၏ တာဝန္မႀာ သင္ဳကားေလ့လာမႁကို ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္သာ
ဴဖစ္ပၝသည္။ သင္ဳကားမႁ အေဳကာင္းအရာမဵား အားလံုးကိုလည္း တဦးထဲက ခဵႂပ္ကိုင္ထားသူမဴဖစ္ရပၝ။
ေလ့လာမည့္
ေခၝင္းစဥ္မဵားကို
ေ႟ၾးခဵယ္ဆံုးဴဖတ္ရာတၾင္
ေလ့လာရာတၾင္ပၝဝင္သူမဵား၏
ေဴပာဆိုခဵက္မဵား၊ လိုလားခဵက္မဵား ပၝဝင္ရမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။



မိမိ တဦးထဲက သင္ဳကားပိုခ
ႛ ဵသူ မဴဖစ္ရပၝ။ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူသည္



သူကိုယ္တိုင္ကလဲ အဴခားသူမဵားနည္းတူ ေလ့လာေဖာ္ ေလ့လာဖက္ဴဖစ္ရပၝမည္။



ေလ့လာရာတၾင္ ပၝဝင္သူ တေယာက္အေနဴဖင့္ မိမိတဦးခဵင္း၏ အေတၾအ
ႛ ဳကံမဵားကို



အဴခားသူမဵားႎႀင့္ အတူတကၾ ေဝမ႖ေပးသူဴဖစ္ရပၝမည္။



အထူးက႗မ္းကဵင္သူ ဴဖစ္ရန္မလိုအပ္ပၝ။ ေဆၾးေႎၾးမည့္ အေဳကာင္းအရာမဵားကို



ဴပင္ဆင္ေပးသူဴဖစ္ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူသည္ အေဳကာင္းအရာတခုခဵင္း



အေပၞတၾင္ အုပ္စုတၾင္ပၝဝင္သည့္ အဴခားသူမဵားထက္ ပိုမိုသိခဵင္မႀ သိပၝလိမ့္မည္။



အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းအာရံုစိုက္သည့္ဆံုခဵက္ မဴဖစ္ရပၝ။ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူေကာင္း



တေယာက္သည္ အဴခားသူမဵားအား ေဆၾးေႎၾးပၾဲအတၾင္း ပၝဝင္လာေအာင္



ေဆာင္႟ၾက္ေပးသည္မႀလၾဲ၍ အဴခားပၝဝင္သူမဵားထက္ စကားေလဵာ့ေဴပာရပၝမည္။



အဆံုးအဴဖတ္ေပးသူ မဴဖစ္ရပၝ။

 အဴခားသူမဵားႎႀင့္ အဴပန္အလႀန္ေဆၾးေႎၾး ေဴပာဆိုရာတၾင္ ေစ့စပ္ေဆာ္ ဳသေပးသူသည္ မည္သည့္
ထင္ဴမင္ခဵက္မဵားက မႀန္သည္မႀားသည္ အသံုးမဝင္ေတာ့ စသဴဖင့္ မဆံုးဴဖတ္ရပၝ။


အေစခံ မဴဖစ္ရပၝ။ ေလ့လာေဆၾးေႎၾးမည့္ အေဳကာင္းအရာမဵားကို စီစဥ္ရာတၾင္



ကူညီေဆာင္႟ၾက္သူသည္ အစဦး ဦးေဆာင္မႁကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း သူ



သိႛုမဟုတ္ သူမသည္ အရာရာအားလံုးကို တာဝန္ခံရသူ မဴဖစ္ရပၝ။


အဴပန္အလႀန္ ေဆၾးေႎၾးမႁစင္စစ္တၾင္ တဦးတေယာက္ထဲက အမႁိက္သိုက္မဵားအားလံုးကိုစုပံု
သိမ္းဆည္းရသူ သိႛုမဟုတ္ စီမံခန္ႚခၾဲမႁ အေသးစိတ္ကို အခဵိန္ဴပည့္လုပ္ေဆာင္ရသူ မဴဖစ္ရပၝ။
Facilitator (ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူ) ေကာင္းတေယာက္ဴဖစ္ရန္ ဘာေတၾလိုအပ္သနည္း။
ပုဂၢလိက အရည္အခဵင္းမဵားအေပၞ အေဴခခံေသာ တဦးခဵင္း၏ ခံစားမႁစၾမ္းရည္ႎႀင့္ လုပ္ငန္းအေပၞ
ဇဲၾလံုႛလအဴပည့္ဴဖင့္
လုပ္ေဆာင္လိုေသာအဓိဌာန္စိတ္ရႀိမႁတုိႛသည္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူေကာင္း၏
အရည္အေသၾးမဵားတခဵိႂႛ ဴဖစ္ပၝသည္၊ သိုႛရာတၾင္ အသိပညာဴပည့္ဝမႁႎႀင့္ လုပ္ငန္းအေတၾႛအဳကႂံတိုႛမႀာလည္း
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူေကာင္း၏
အရည္အေသၾးကို
ပိုမိုဴမင့္မားေစေသာ
အခဵက္မဵားဴဖစ္ပၝသည္။

ေအာက္ပၝအခဵက္မဵားသည္လည္း
အခဵက္မဵားဴဖစ္သည္။

ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူေကာင္း

တေယာက္ဴဖစ္ရန္

လိုအပ္ေသာ

လူတဦးခဵင္းစီ၏ ခံစားခဵက္မဵားအေပၞ စာနာနားလည္ခံစားႎိုင္မႁစၾမ္းရည္ (Sensitivity to the feelings of
individuals)
ယံုဳကည္မႁႎႀင့္
အဴပန္အလႀန္ေလးစားမႁရႀိသည့္
ပတ္
ဝန္းကဵင္ကို
ဖန္တီးႎိုင္ရန္ႎႀင့္
ထိန္းသိမ္းထားႎိုင္ရန္အတၾက္
ေဆၾးေႎၾးသည့္
ေခၝင္းစဥ္မဵားအေပၞ
လူအမဵားက
မည္သုိႛ
ထင္ဴမင္ယူဆသည္၊ အဴခားသူမဵားအေပၞ မည္သိုႛတုန္ႛဴပန္သည္တိုက
ႛ ို ေလ့လာအကဲခတ္
စာနာနားလည္ခံစားေပးႎိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ လူအမဵားအဴပားသည္ သူတုိႛ၏ စိတ္မသက္
မသာဴဖစ္မႁမဵား၊ စိတ္ထိခိုက္မႁမဵားႎႀင့္ ေဒၝသဴဖစ္မႁမဵားကို ထုတ္ေဖာ္ဴပသေလ့ မရႀိဳကပဲ ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား
အတၾင္းမႀင္း၊ တခၝတရံ အုပ္စုအတၾင္းမႀင္းတိတ္ဆိတ္စၾာ ေနာက္ဆုတ္သၾားတတ္ပၝသည္။ အဴခားသူမဵား
မည္သုိႛခံစားေနသည္ကို
သိရႀိခံစားႎိုင္ဴခင္း၊
အေဴခအေနတရပ္ကို
မည္သိုႛတုနႛ္ဴပန္ရ
မည္ကို
နားလည္ဴခင္းတိုႛသည္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူေကာင္း
တေယာက္၏
အေရး႒ကီးေသာ
အရည္အခဵင္းဴဖစ္ပၝသည္။
အုပ္စု၏ ခံစားခဵက္မဵား အေပၞ စာနာနားလည္ခံစားႎိုင္မႁစၾမ္းရည္ (Sensitivity to the feeling of the
group)
မည္သည့္ အုပ္စုတၾင္ဴဖစ္ေစ အုပ္စုတခုလံုး ကိစၤသည္ အစိတ္အပိုင္းတခုခဵင္းထက္ ပိုမို အေရးပၝပၝသည္။
တဦးထံမႀတဦးေဝမ႖ကူးစက္ႎိုင္သည့္ ခံစားမႁမဵားဴဖစ္ေသာ မလိုလားမႁ၊
ေနမထိထိုင္မသာဴဖစ္မႁ၊ စိတ္ဆိုးမႁ၊ ပဵင္းရိမႁ၊ စိတ္ဴပင္းပဵမႁ၊ သံသယဴဖစ္မႁႎႀင့္ တခၝတရံ စိတ္မတည္ဴငိမ္မႁ
တိုသ
ႛ ည္
အုပ္စုတခုလံုးထံ
ကူးစက္ႎိုင္ပၝသည္။
အုပ္စုအတၾင္း
ဴဖစ္ေပၞေဴပာင္းလဲေနမႁမဵားကို
ရႀာေဖၾအကဲခတ္တတ္ဴခင္းႎႀင့္ တုန္ႛဴပန္တတ္ဴခင္းတိုႛသည္ က႗မ္းကဵင္ေသာ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသေပးသူထံတၾင္
မရႀိမဴဖစ္လိုအပ္ပၝသည္၊၊
နားေထာင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိဴခင္း (Ability to listen)
အုပ္စု တခုလံုး၏ ခံစားခဵက္မဵားႎႀင့္ အုပ္စုတၾင္းရႀိတဦးခဵင္း၏ ခံစားခဵက္မဵားကို သိရႀိခံစားႎိုင္သည့္
နည္းလမ္းတခုမႀာ
စူးစိုက္နားေထာင္တတ္ဴခင္းပင္ဴဖစ္ပၝသည္၊
စကားလံုးတခုခဵင္းစီ၏
အဓိပၯာယ္သက္ေရာက္မႁမဵား၊ ေဴပာဆိုသူတို၏
ႛ
အသံေနအသံထား မဵားကို ေလ့လာ၍ဴခႂံငံုသည့္
အဓိပၯာယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ရမည္ဴဖစ္သည္။ ထိုႛအတၾက္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူသည္
အုပ္စုတခုလံုးႎႀင့္ယႀဥ္လ႖င္
စကားအနည္းဆံုးေဴပာသူ
ဴဖစ္ေနရေပမည္။
တခၝတရံတၾင္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူ၏သံုးသပ္မႁမႀာ
အဴခားသူမဵား၏
ေဴပာဳကားခဵက္မဵားကို
ဴပန္လည္ေဴပာဴပဴခင္း၊ အတိုခဵႂပ္ ေပၝင္းစုေပးဴခင္းတိုႛဴဖစ္ရမည္။

နည္းနာ (Tact)
တခၝတရံတၾင္
ကူညီေဆာင္႟ၾက္သူသည္
အုပ္စုတခုလံုး၏
ေကာင္းကဵႂိးအတၾက္
သက္ေတာင့္သက္သာမရႀိလႀသည့္
ဴပႂမူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား၊
နားဝင္မခဵႂိလႀသည့္
ေဴပာဆိုမႁမဵားကို
ဴပႂလုပ္ေဴပာဆိုရတတ္ပၝသည္။
ယင္းသိုႛ
ေဴပာဆိုဴပႂမူရာတၾင္
သိမ့္ေမၾႛစၾာ
ဂရုတစိုက္ဴပႂမူရန္
အေရး႒ကီးပၝသည္။
အထူးသဴဖင့္
လူႛအခၾင့္အေရးဘာသာရပ္ႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ေဆၾးေႎၾးေနစဥ္
ပၝဝင္သူမဵားအတၾင္း
ဴပင္းထန္ေသာ
ခံစားခဵက္မဵားႎႀင့္
ဆိုးဝၝးေသာအဴဖစ္ဆိုးမဵားကို
ဴပန္လည္အမႀတ္ရေစမႁမဵား ဴဖစ္ေပၞေစတတ္ပၝသည္၊ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူမဵားအေနဴဖင့္ စိတ္လႁပ္ရႀားဖၾယ္
အေဴခအေနမဵားကို ဳကႂံေတၾရ
ႛ င္ဆိုင္ရပၝက မိမိလုပ္ငန္းအေပၞ တခၝတရံ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ရန္
လိုအပ္သကဲသ
့ ုိႛ ထိုသူမဵားအေပၞ ေလးေလးစားစား ဴပႂမႁေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္မည့္ နည္းနာမဵား လိုအပ္ပၝသည္။
အဴပန္အလႀန္ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္မႁအေပၞ ယံုဳကည္ဴခင္း (Commitment to collaboration)
အဴပန္အလႀန္ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္သင္ဳကားမႁသည္
တခၝတရံတၾင္
စိတ္ပဵက္ဖၾယ္ရာဴဖစ္႓ပီး
ဴပည့္စံုလံုေလာက္မႁမရႀိ
ဟု
ထင္ရပၝသည္၊၊
ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္
ေစ့စပ္
ေဆာ္ဳသသူသည္
ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးသည့္
ပံုစံအစား
အရုိးစဲၾေနေသာေရႀးရိုးစဲၾသင္ဳကားမႁပံုစံဴဖစ္သည့္
ဆရာတဦးထဲကေရႀႛေဆာင္ သင္ဳကားမႁပံုစံသုိႛ ေဴပာင္းလဲလိုစိတ္မဵား ေပၞလာတတ္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူ၏ အဴပန္အလႀန္ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္သင္ဳကားမႁအေပၞ လက္ခံယံုဳကည္မႁသည္ ထိုသုိႛ
ဆရာတဦးထဲက
ဦးေဆာင္သင္ဳကားလိုမႁကို
တၾန္းလႀန္ဆန္ႛကဵင္ေစႎိုင္ပၝသည္။
တဖက္မႀလဲ
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူသည္ အုပ္စုတၾင္းရႀိ အဴခားသူမဵား၏ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသမႁမဵားကိုလဲ ဖိတ္ေခၞလက္ခံရန္
လိုအပ္ပၝသည္။
အခဵိန္အေပၞ သိရႀိခံစားမႁ (A sense of timing)
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူသည္
အခဵိန္ႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ဆဌမအာရံုကို
ေမၾးဴမႃထားသင့္သည္။
မည္သည့္အခဵိန္တၾင္ ေဆၾးေႎၾးမႁကို အဆံုးသတ္မည္၊ မည္သည့္အခဵိန္တၾင္ ေခၝင္းစဥ္ေဴပာင္းရမည္။
စကားရႀည္ရႀည္လဵားလဵား ေဴပာတတ္သူကို မည္သည့္အခဵိန္တၾင္ စကားဴဖတ္ရမည္၊ မည္သည့္အခၝတၾင္
ေဆၾးေႎၾးမႁကို သတ္မႀတ္ခဵိန္ထက္ ေကဵာ္လၾန္သၾားသင့္သည္၊ မည္သည့္အခၝတၾင္ တိတ္ဆိတ္႓ငိမ္သက္မႁကို
အခဵိန္ဳကာဳကာ ဆၾဲထားသင့္သည္ စသဴဖင့္အခဵိန္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ သိရႀိနားလည္ရန္ လိုအပ္ပၝသည္။
ေဴပာင္းလၾယ္ဴပင္လၾယ္ရႀိမႁ(Flexibility)
ေစ့စပ္ေဆာ္ ဳသသူသည္ အစီအစဥ္မဵားကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္သကဲ့သုိႛအစီအစဥ္မဵားကိုလည္း
လိုအပ္ပၝက အေဴခအေနႎႀင့္ လိုက္ေလဵာညီေထၾစၾာ ေဴပာင္းလဲလိုမႁရႀိရမည္ဴဖစ္သည္။ တခၝတရံတၾင္
ေဆၾးေႎၾးရာတၾင္
ပၝဝင္ေနေသာ
သူမဵားသည္
ေဆၾးေႎၾးသည့္
အေဳကာင္းအရာႎႀင့္ပတ္သက္၍
ဘယ္လိုေရႀႛဆက္ရမည္မသိေလာက္သည့္
အေဴခအေနမဵိႂး
ေရာက္သၾားႎိုင္သလို
ေဆၾးေႎၾးသည့္
အေဳကာင္းအရာတခုအတၾက္
ခနႛ္မႀန္းထားသည္ထက္
အခဵိန္ကို
ပိုမိုလိုအပ္သည့္အဴဖစ္မဵိႂးလဲ
ရင္ဆိုင္ရႎိုင္သည္။ ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူ အေနဴဖင့္အုပ္စု၏ လိုအပ္ခဵက္ေပၞတၾင္ သံုးသပ္တတ္ရန္လိုအပ္႓ပီး
မည္သိုႛတုန္ႛဴပန္ရမည္ကို
ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္
ရမည္ဴဖစ္သည္။
အေဳကာင္းအရာ
ေခၝင္းစဥ္တိုင္းသည္

အေရး႒ကီးသည္
မႀန္ေသာ္လည္း
တခၝတရံတၾင္
ပိုမိုဴပည့္စံုေသာေဴဖရႀင္းမႁ
အခဵႂိႚေခၝင္းစဥ္မဵားကို လိုအပ္ပၝက ဴဖတ္ပစ္ရန္ ဆံုးဴဖတ္ေပးရတတ္ပၝသည္။

ဴဖစ္ေစရန္အတၾက္

ဟာသဉာဏ္ရႀိဴခင္း(A sense of humor)
လူသားဆန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္တခုအဴဖစ္ တခၝတရံ အလၾန္အာရံုစူးစိုက္ေနရေသာ အခဵိန္မဵားတၾင္ပင္
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူ၏
ဟာသဥာဏ္ရႀိမႁ၊
မိမိကိုယ္ကို
ရည္သၾမ္းေသၾးတတ္မႁႎႀင့္
အဴခားသူမဵား၏
ရယ္ရၿင္ဖၾယ္အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို
ဖလႀယ္တတ္မႁတိုႚသည္
ပၝဝင္သူမဵားႎႀင့္အေဴခအေနအေပၞ
အကဵိႂးမဵားစၾာရႀိေစသည္။
ဗဟုသုတဴပည့္ဝဴခင္းႎႀင့္ ဖန္တီးတတ္မႁ (Resourcefulness and creativity)
အုပ္စုတိုင္းအုပ္စုတိုင္းသည္ ပၝဝင္သူမဵားအဳကားတၾင္ ကၾဲဴပားဴခားနားမႁမဵားရႀိေပမည္။ ေကာင္းမၾန္ေသာ
ေစ့စပ္ေဆာ္ဳသသူ တေယာက္အေနဴဖင့္ ေဴပာင္းလဲေနေသာ အေဴခအေနႎႀင့္ အခၾင့္အလမ္းမဵားေပၞတၾင္
မူတည္၍
လိုက္ေလဵာညီေထၾရႀိေအာင္
ေနထိုင္တတ္သကဲ့သိုႚ
တခုလံုးလုပ္ငန္းစဥ္ႎႀင့္
ရည္မႀန္းခဵက္မဵားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ရမည္ဴဖစ္သည္။ ဥပမာအားဴဖင့္ - အုပ္စုတၾင္းရႀိ ထူးခ႗န္သူမဵားႎႀင့္
အေတၾႚအဳကႂံ
ရႀိသူမဵားကို
ေဖာ္ထုတ္ရႀာေဖၾႎိုင္ရမည္ဴဖစ္သကဲ့သိုႚ
ပၝဝင္သူမဵား
က
မိမိတဦးခဵင္းစီတၾင္ရႀိေသာ စၾမ္းရည္မဵားေဖာ္ထုတ္လာတတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရမည္။

အခန္း (၁၂) သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူတိုႚသည္ သတင္းဌာနမဵားကို အကဵိႂးရႀိရႀိအသံုးခဵတတ္ရန္
အထူးလိုအပ္သည္။
ဴပည္သူတိုႚထံ မိမိတိုႚ တင္ဴပလိုေသာအခဵက္မဵားအေပၞ ဴပည္သူမဵားအေနဴဖင့္ စိတ္ပၝဝင္စားလာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္
လည္းေကာင္း၊
မိမိတိုႚေရးသားထားေသာ
အစီရင္ခံစာမဵား၊
သတင္းမဵားကို
ဴပည္သူတိုႚအဳကား
ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚ
ဴပန္ႚႎႀံေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္
လည္းေကာင္း၊
သတင္းဌာနမဵားမႀာ အေရး႒ကီးလႀသည္။
သတင္းဌာနဆိုသည္မႀာ
သတင္းစာ၊
ေရဒီယိုႎႀင့္
ရုပ္ဴမင္သံဳကားတုိႛပင္ဴဖစ္သည္။
ထိုဌာနအုပ္စုမဵားအားလံုးသည္ မိမိတိုအ
ႛ တၾက္ အေရးပၝေဳကာင္း သေဘာေပၝက္ရန္ လိုအပ္သည္။
သတင္းဌာနမဵားကို
ခဵဥ္းကပ္ရာတၾင္
နည္းလမ္းအမဵိႂးမဵိႂးရႀိ႓ပီး
ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံႎႀင့္တႎိုင္ငံ
အေဴခအေနကိုလိုက္၍ကၾဲ ဴပားတတ္သည္။ အခဵိႂႛႎိုင္ငံမဵားတၾင္ သတင္းဌာနမဵားမႀာ လၾတ္လပ္မႁမဵားစၾာမရႀိ
ေသးေခဵ။
အစိုးရက
သတင္းဌာနမဵားကို
ထိန္းခဵႂပ္ထားေလ့ရႀိသည္။
အခဵိႂႛႎိုင္ငံမဵားတၾင္
သတင္းေထာက္မဵားကိုယ္တိုင္ လူႛအခၾင့္အေရးသတင္းမဵားအေပၞ စိတ္ဝင္စားမႁနည္းတတ္သည္။ သိုႚေသာ္
သတင္းဌာနမဵားကို
အသံုးဴပႂ႓ပီး
လူႛအခၾင့္
အေရးသတင္းမဵားကို
တင္ဴပႎိုင္ပၝက
ဴပည္သူလူထုအဳကားကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚ
ေရာက္ရႀိႎိုင္သဴဖင့္
သတင္းဌာနမဵားကို
အခဵိန္ယူ၍
ခဵဥ္းကပ္သင့္သည္။
မိမိတိုသ
ႛ တင္းမဵားကို
သတင္းဌာနမဵားက
ခုထား၍ခဵဥ္းကပ္ရမည္။ ၄င္းတိုႛမႀာ -

အသံုးဴပႂေစရန္

ေအာက္ပၝအတိုင္း

ပစ္မႀတ္

(၃)

(၁) သတင္းဌာနအုပ္စု
(၂) သတင္းေထာက္အုပ္စု
(၃) မိမိပစ္မႀတ္ထားေသာလူထု စသည္တိုႛဴဖစ္သည္။
သတင္းဌာနအုပ္စု ဆိုရာတၾင္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုႎႀင့္ ရုပ္ဴမင္သံဳကားစသည္ဴဖင့္ ကၾဲဴပားေသာ
သတင္းဌာနအုပ္စုမဵား
အားလံုးကို
ခဵဥ္းကပ္ရမည္ဴဖစ္ေသာ္လည္း
မိမိတၾင္ရရႀိထားေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္ႎႀင့္
မိမိေပးပိုႚလိုေသာ
သတင္းအေဳကာင္းအရာေပၞမူတည္၍
ခဵဥ္းကပ္
တတ္လ႖င္ပိုမိုအကဵိႂးရႀိႎိုင္သည္။ မိမိတိုႚ ဴပႂလုပ္ေသာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမဵား၊ သတင္းထုတ္ဴပန္
ေဳကညာခဵက္မဵားကို သတင္းဌာနမဵား အားလံုးသိုပ
ႛ ိုႛလ႖င္ အေကာင္းဆံုးဴဖစ္ေသာ္လည္း တခၝတရံတၾင္
မိမိထံတၾင္ရႀိေသာ အထူးသတင္းကို မတူညီေသာသတင္းအုပ္စုက ပိုမိုစိတ္ဝင္စားတတ္ သည္။ ဥပမာ ဴပည္တၾင္းတၾင္အဓမၳ
လုပ္အားေပးေစခိုင္းခံရသူမဵားကို
အသံုးဴပႂ၍
ရထားလမ္း
ေဖာက္လုပ္ေနသည့္အေဳကာင္း လ႖ိႂႛဝႀက္ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုအေခၾကို ေရဒီယိုဌာနမဵားထက္
ရုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္းတိုက္မဵားက
ပိုမိုစိတ္ဝင္စားေပမည္။
ထိုႛအတူ
ေပၞတာတေယာက္ႎႀင့္

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္း႓ပီး အသံသၾင္းယူလာဴခင္းသည္ ေရဒီယို အစီအစဥ္အတၾက္ ပိုမိုအသံုးဝင္ေသာ္လည္း
သတင္းစာ သတင္းေထာက္မဵားက ထင္သေလာက္စိတ္ဝင္စားမည္မဟုတ္ေခဵ။
သတင္းေထာက္အုပ္စု
ဆိုရာတၾင္
မည္သည့္သတင္းဌာနက
မည္သည့္
သတင္းေထာက္သည္
ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဳကာင္းကို ေရးသားတတ္သည္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ အေဳကာင္းအရာမဵားထဲမႀ
မည္သည့္ကိစၤကို
အထူးစိတ္ဝင္စားသည္တိုက
ႛ ို
အခဵိန္ယူ၍ေလ့လာရမည္။
မည္သည့္
သတင္းဌာနတၾင္မဆို
ကၸတခု
သိုႛမဟုတ္
ႎိုင္ငံတခုကို
အထူးအေလးေပးေလ့လာေသာ
သတင္းေထာက္မဵား
ရႀိသည္။
အခဵိႂႛသတင္းေထာက္မဵားသည္
ႎိုင္ငံတခုအေပၞ
အထူးဴပႂသူမဵား
မဟုတ္ေသာ္လည္း ကၸအလိုက္ (ဥပမာ - အမဵိႂးသမီးကၸ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ကၸ)
အထူးဴပႂသူမဵား ဴဖစ္တတ္သည္။ မိမိတိုႛအေနဴဖင့္ ထိုသူမဵား၏အမည္၊ သတင္းဌာန၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္နံပၝတ္၊
အီးေမးလ္နံပၝတ္၊
ထိုသူစိတ္ဝင္စားေသာ
အေဳကာင္းအရာမဵားကို
ဴပႂစုမႀတ္သားထားႎိုင္ပၝက
ဆက္သၾယ္ခဵဥ္းကပ္ရာတၾင္
ေကာင္းစၾာအကဵိႂးရႀိသည္။
သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္
ေအာင္ဴမင္စၾာ
ဆက္သၾယ္ေနေသာ အဖၾဲႛ အစည္းတိုင္းတၾင္ သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ လိပ္စာမဵားကို
ေသေသခဵာခဵာ ဴပင္ဆင္ထားတတ္ေလ့ရႀိေဳကာင္း ေတၾရ
ႛ မည္ဴဖစ္သည္။
မိမိပစ္မႀတ္ထားေသာအုပ္စု ဆိုသည္မႀာ ယခုသတင္းသည္ မည္သည့္အေဳကာင္းဴဖစ္႓ပီး မည္သူေတၾအား
သိေစခဵင္သည္ကို
ပစ္မႀတ္ထားရန္
လိုအပ္သည္။
ပစ္မႀတ္ထားေသာ
လူထုသည္
အမဵိႂးအစားကၾဲဴပားတတ္သည္။ တခၝတရံ မိမိတိုင္းဴပည္အတၾင္းမႀ ဴပည္သူလူထုတိုႛ ဴဖစ္တတ္သလို
တခၝတရံတၾင္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ဴဖစ္ေနတတ္သည္။ တခၝတရံတၾင္ ေဒသအတၾင္းရႀိ
အစိုးရအသီးသီးမဵား
(ဥပမာ
အာဆီယံ)၊
အတုိက္အခံ
အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊
ႎိုင္ငံတကာ
အဖၾဲႛအစည္းမဵား(ဥပမာ - ကုလသမဂၢ) စသည္တိုႛဴဖစ္တတ္သည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းရႀိ လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေဳကာင္း အစီရင္ခံထားေသာ အစီရင္ခံစာတခုကို ကုလသမဂၢ ညီလာခံအခဵိန္အတၾင္း
ထုတ္ေဝေဳကာင္းအသိေပးသည့္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတရပ္တၾင္ ပစ္မႀတ္ထားေသာ အုပ္စုမႀာကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံဴဖစ္သည္။ ပစ္မႀတ္ထားေသာအရာမႀာ အေထၾေထၾညီလာခံကေန၍ နအဖအေပၞ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
အေဳကာင္းဴပႂ၍
ဴပင္းထန္ေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ေစရန္ဴဖစ္သည္။ ထုိႛအတူအာဆီယံအစည္းအေဝးအတၾင္း အာဆီယံ အစည္းအေဝးကဵင္းပသည့္
အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံ၏ သံရံုးေရႀႛတၾင္ ဆႎၬဴပေဳကာင္း သတင္းေဳကညာာခဵက္တင
ၾ ္ ပစ္မႀတ္ထားေသာအုပ္စုမႀာ
အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားဴဖစ္သည္။ ပစ္မႀတ္ထားေသာအရာမႀာ အာဆီယံတၾင္ နအဖ ပၝဝင္ေနဴခင္းကို ရႁတ္ခဵရန္၊
ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ မႀန္ကန္ေသာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္လုပ္ ေဆာင္ရန္ဴဖစ္သည္။
မိမိတိုအ
ႛ ဖၾဲသ
ႛ ည္
ယံုဳကည္အားထားေလာက္ေသာ
ဂုဏ္သိကၡာမဵားႎႀင့္ဴပည့္စံုပၝက
သတင္းေထာက္မဵားသည္ မိမိတိုႛ အဖၾဲႛထံ ခဵဥ္းကပ္ ဆက္သၾယ္လာမည္ဴဖစ္သည္။ ထိုသိုယ
ႛ ံုဳကည္မႁ
တည္ေဆာက္ရန္ အခဵိန္အတိုင္းအတာတရပ္ လိုအပ္သည္။ ထိုအေနအထားသိုႛ ေရာက္ရႀိႎိုင္ရန္
မိမိတိုအ
ႛ ဖၾဲသ
ႛ ည္ သတင္းတိကဵမႁ၊ သတင္းအဴဖစ္ အသံုးဴပႂႎိုင္ ေသာ အခဵက္ဴဖစ္မႁႎႀင့္ ပံုစံကဵမႁကို
တန္ဖိုးထားမႁ၊
သတင္းေထာက္မဵားႎႀင့္
ရင္းႎႀီးက႗မ္းဝင္ရန္
လိုအပ္သည္။
တယူသန္ႎႀင့္
အဓမၳေဴပာဆိုဴခင္းမဵားသည္ မိမိတိုႛ အေပၞ ယံုဳကည္အားထားမႁ ေလဵာ့ပၝးေစသည္ကို သတိခဵပ္သင့္သည္။
သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္
ဂရုဴပႂသင့္ေသာအခဵက္မဵား၊
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ
ဴပႂလုပ္ရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္ေသာ အခဵက္မဵား၊ သတင္းေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ လိုက္နာသင့္ေသာ

အခဵက္မဵားကို ေအာက္တၾင္ရႀင္းလင္းထားပၝသည္။ ဴပည့္စံုလံုေလာက္သည္ဟု မဆိုသာႎိုင္ေသာ္လည္း
အသံုးဝင္မည္ဟု ေမ႖ာ္လင့္ပၝသည္။ လက္ေတၾႛလုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖင့္ တိုးတက္ႎိုင္ ပၝသည္။
ေရဒီယို၊ ရုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနမဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆံုရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္သည့္အခဵက္မဵား
မိမိ၏
အေဴဖကို
လိုရင္းတိုရႀင္းေဴဖဆိုသင့္ပၝသည္။
မိမိတင္ဴပလိုေသာ
အခဵက္မဵား
ပၝဝင္ေစ႓ပီးနားေထာင္သည့္
လူအမဵားစု
နားလည္ႎိုင္မည့္
စကားလံုးကို
ေ႟ၾးခဵယ္သံုးစၾဲပၝ။
နားေထာင္သည့္သူမဵားသည္
မိမိကသာမန္အဴဖစ္ေဴပာဆိုေနေသာ
တရားဥပေဒစကားမဵား၊
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ခဵိႂးေဖာက္မႁစကားလံုးမဵား၊ ေနရာေဒသမဵားကို ရင္းႎႀီးက႗မ္း ဝင္မႁမရႀိသည္ကို
သတိဴပႂပၝ။
- ေမးသည့္ေမးခၾန္း၏ ေနာက္သိုႛ ေမဵာပၝသၾားဴခင္းမဵိႂးကို ေရႀာင္ဳကဥ္ပၝ။ မိမိေဴပာလိုသည့္ အေဳကာင္းအရာ
ေပဵာက္သၾားေစေလာက္သည့္
ေမးခၾန္းမဵိႂးကို
လိမၳာပၝးနပ္စၾာဴဖင့္
ေရႀာင္ဳကဥ္တတ္ရန္လိုသည္။
မိမိေဴပာလိုသည့္ အေဳကာင္းအရာသိုႛ ဴပန္လည္ဆဲၾယူႎိုင္သည့္ အကင္းပၝးမႁမဵိႂးလိုသည္။ ဥပမာ ဟုတ္ပၝတယ္ ဒီေမးခၾန္းက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီထက္အေရး႒ကီးတဲ့
အခဵက္ကေတာ့ ဒီလိုပၝ ့ ့ ့ ့ ဆို၍ စကားလၿဲကာ မိမိေဴပာလိုသည့္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္သိုႛ ေရာက္ေအာင္
ေဴပာဆိုႎိုင္သည္။
- ေဴဖဆိုေနစဥ္အတၾင္း တည္တည္႓ငိမ္႓ငိမ္ရႀိရန္ လိုအပ္သကဲ့သိုႛ တက္တက္OကၾOကၾႎႀင့္ ဇဝနဉာဏ္
ရႀိရန္လိုအပ္သည္။ မိမိ၏အစီအစဥ္ကို နားေထာင္ေနေသာသူမဵားက မိမိသည္ မႀန္မႀန္ကန္ကန္ႎႀင့္
ဖဵတ္ဖဵတ္လတ္လတ္
ေဴပာဆိုေနေသာသူအဴဖစ္
ဴမင္လာေစရန္ေဴဖဆိုပၝ။
ထိုသိုႛဴမင္လာသည္ႎႀင့္
မိမိေဴပာဆိုသည္ ့အေဳကာင္းအရာမဵားကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာ႓ပီး ယံုဳကည္လာေပလိမ့္မည္။
-အကယ္၍ ေရဒီယိုအင္တာဗဵႃးသည္ တိုက္ရိုက္လၿင့္ထုတ္ဴခင္းမဟုတ္ပၝက မိမိ၏ေဴပာဆိုခဵက္မဵားကို
သတင္းေထာက္က
တည္းဴဖတ္ဦးမည္ဴဖစ္သည္။
တခၝတရံသတင္းေထာက္သည္
မိမိပထမပိုင္း
ေဴပာဆိုသည့္အခဵက္မဵားကိုသာ အသံုးဴပႂ႓ပီး ေနာက္ပိုင္းထပ္ မံရႀင္းလင္းခဵက္မဵားကို ထည့္သၾင္း
အသံုးဴပႂဴခင္းမရႀိသည္ကိုလည္း ဳကႂံေတၾႛႎိုင္သည္။ ဥပမာ- နအဖဟာ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္တဲ့
လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဴပည္သူလူထုရဲႛ လုပ္အားကို အသံုးမခဵေတာ့ဘဲနဲႛ တပ္မေတာ္ရဲႛအင္အားေတၾနဲႛသာ
အသံုးဴပႂေဖာက္လုပ္မယ္လိုႛ
ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။
အခုဆိုရင္
ေရး-ထားဝယ္
ရထားလမ္းမႀာ
စစ္သားေတၾကို
အသံုးဴပႂေစခိုင္းေနတာေတၾႛရပၝတယ္။
ဒၝေဳကာင့္
ဒီေဒသမႀာ
ဴပည္သူေတၾ
လုပ္အားေပးသၾားရတာ နည္းသၾားတယ္လိုႛ ထင္ရပၝတယ္။ ဆိုေသာ မိမိပထမေဴပာဳကားခဵက္ကိုသာ
အသံုးဴပႂ႓ပီး
ေနာက္ထပ္ရႀင္းလင္း
ခဵက္ဴဖစ္ေသာ
ဒၝကိုဳကည့္႓ပီးေတာ့
တႎိုင္ငံ
လံုးမႀာလုပ္အားေပးသၾားရတာ
ေလဵာ့နည္းသၾား႓ပီးလိုေ
ႛ တာ့
မဆိုႎိုင္ပၝဘူး။
စစ္တပ္ေတၾက
ေဒသခံဴပည္သူေတၾကိုတဆင့္ တိတ္တဆိတ္ ေစခိုင္းတာေတၾရႀိပၝတယ္။ တဴခားေနရာမဵားမႀာဆိုရင္လည္း
ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ေစခိုင္းေနတာေတၾကိုေတၾႛရပၝတယ္။ ဆိုတာကိုမထည့္ဘဲ တည္းဴဖတ္လိုက္ပၝက
မိမိေဴပာလိုေသာအခဵက္မႀာ
လမ္းလၾဲသၾားသည္ကို
ဳကႂံရတတ္သည္။
ထိုႛေဳကာင့္ထိုအရာမဵိႂးကို
သတိဴပႂရန္လိုသည္။
ေရဒီယိုေတၾႛဆံုေမးဴမန္းခန္းတၾင္
ဝတ္စားဆင္ယင္မႁသည္
အထူး
လႀေသာ္လည္းရုပ္ဴမင္သံဳကားႎႀင့္
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္
ဝတ္စားဆင္ယင္မႁမႀာ

အေရးမ႒ကီး
အေရးပၝသည္။

မိမိ၏ဝတ္စားဆင္ယင္
မႁကိုဳကည့္၍
မိမိေဴပာစကားမဵားသည္
ယံုဳကည္ေလာက္သည္ဟူေသာ
အဴမင္မဵိႂးရႀိလာေအာင္ သပ္ရပ္စၾာဝတ္ဆင္သင့္သည္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားရုက္ကူးရာတၾင္ အေရာင္ရင့္ေဴဗာင္
မဵားသည္ အေရာင္ႎုအကၾက္ အဆင္းမဵားထက္ ပိုမိုအဆင္ေဴပသည္ကို သတိဴပႂပၝ။
- ေမးခၾန္းမဵားေဴဖဆိုရာတၾင္ ခႎၭာကိုယ္လႁပ္ရႀားမႁကို သတိဴပႂပၝ။ လက္ဟန္ေဴခဟန္ႎႀင့္ စကားေဴပာဴခင္းဴဖင့္
ဳကည့္ရႁသူ
အားပိုမိုစိတ္ဝင္စားေစတတ္သည္။
သိုႛေသာ္
အလၾန္အမင္းလႁပ္ရႀားမႁေဳကာင့္
ကင္မရာေဘာင္လၾတ္သၾားတတ္သည္ကို
သတိဴပႂပၝ။
အေကာင္းဆံုးမႀာ
ကုလားထိုင္တၾင္
သက္ေတာင့္သက္သာႎႀင့္ ေနာက္မီႀ၍ ေမးဴမန္းသူ ကို တည့္တည့္ဳကည့္ကာ ေဴဖဆိုဴခင္းသည္
အေကာင္းဆံုးဴဖစ္သည္။
ထိုသိုေ
ႛ ဴဖဆိုဴခင္းဴဖင့္
မိမိေဴဖဆိုမႁကို
ဳကည့္ရႁသူမဵားက
မိမိသည္
ေဳကာက္လန္ႛမႁမရႀိဘဲ တည္႓ငိမ္စၾာဴဖင့္ မႀန္ကန္သည့္အခဵက္အလက္မဵားကို တင္ဴပေနသည္ဟုအထင္မဵိႂး
ရရႀိေစသည္။ ေမးခၾန္းမဵားကိုေဴဖဆိုစဥ္အတၾင္း လက္ပိုက္ထားဴခင္း၊ ေဳကာက္လန္သ
ႛ ည့္ အမူအရာမဵား
သိသာေပၞလၾင္ေနဴခင္းမဵားကို ေရႀာင္ဳကဥ္ရမည္။
သတင္းေရးသူမဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆံုရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္ေသာ အခဵက္မဵား
မိမိေဴပာဆိုခဵက္မဵားကို
အသံသၾင္းယူမႁ
မလုပ္သည့္တိုင္ေအာင္
သတင္းေထာက္သည္
မိမိေဴပာဆိုခဵက္မဵား
အားလံုးကို
တရားဝင္
ေဴပာဆိုခဵက္မဵားအဴဖစ္
မႀတ္ယူမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
အထူးသတိဴပႂပၝ။
သတင္းေထာက္တိုသ
ႛ ည္
မိမိေဴပာဆိုခဵက္မဵားထဲမႀ
အမဵားစိတ္ဝင္စားမည့္၊
သာမန္ေဴပာဆိုခဵက္မဟုတ္ဘဲ ဴပႍနာေပၞေပၝက္ ႎိုင္သည့္ ေဴပာဆိုခဵက္မဵားကို အထူးစိတ္ဝင္စား႓ပီး
ေကာက္ႎႁတ္သတင္းထုတ္ ေရးသားတတ္ သည္။ ထိုႛေဳကာင့္သတင္းေရးသားရာတၾင္ မပၝဝင္လိုေသာ
မိမိ၏ႎႁတ္ထၾက္ေဴပာဆိုခဵက္မဵားကို
အသံုးမဴပႂရန္
သတင္းေထာက္ကို
ပန္ဳကားႎိုင္သည္။
အခဵိႂႛသတင္းေထာက္မဵားသည္
သတင္းေထာက္ကဵင့္ဝတ္ကို
နားလည္႓ပီး
မိမိပန္ဳကားခဵက္ကို
ေလးစားေသာ္လည္း
အခဵိႂႛသတင္းေထာက္မဵားသည္
သတင္းတပုဒ္ရလ႖င္႓ပီးေရာ
သေဘာထားတတ္သည္ကို
သတိဴပႂပၝ။
ထိုႛေဳကာင့္မိမိခၾင့္မဴပႂႎိုင္သည့္
ေဴပာဳကားခဵက္မဵားကို
သတင္းေရးရန္
ခၾင့္မဴပႂလိုပၝက
ခၾင့္မဴပႂေဳကာင္း
ေသခဵာစၾာေဴပာဳကားရန္
အေရး႒ကီးသည္။
အေကာင္းဆံုးမႀာ ဴပႍနာဴဖစ္ႎိုင္သည့္ အခဵက္မဵား၊ ေမးခၾန္းမဵားကို မေဴဖဆိုဴခင္းဴဖစ္သည္။
- မိမိအဓိကထား တင္ဴပလိုေသာ အခဵက္အလက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵား၊
စာရင္းဇယားမဵားသည္ သတင္းေရးသားသူတိုက
ႛ ို အေထာက္အကူမဵားစၾာ ဴပႂတတ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္
မိမိအဓိကေဴပာဆိုသည့္
အေဳကာင္းႎႀင့္ပတ္သက္႓ပီး
ေရးသားထားေသာ
စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵား၊
မိမိအဖၾဲႛအစည္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို ေဖာ္ဴပထားေသာ စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵားကို သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ႎႀင့္
အတူပူးတၾဲ၍ ေတၾဆ
ႛ ံုေမးဴမန္းမႁအ႓ပီးတၾင္ ေပးအပ္ႎိုင္ပၝက အေကာင္းဆံုးဴဖစ္သည္။
သတင္းေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္ေသာအခဵက္မဵား
သတင္းေဳကညာခဵက္မဵားကို
မိမိတိုဥ
ႛ ီးစီးလုပ္ကိုင္မည့္
ဆႎၬဴပပၾဲမဵား၊
အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲမဵား၊
အေရးေပၞသတင္းထုတ္
ဴပန္ခဵက္မဵား၊
မိမိတိုႛထုတ္ေဝမည့္
အစီရင္ခံစာႎႀင့္
စာအုပ္အေဳကာင္း
မိတ္ဆက္မည့္
အခမ္းအနားမဵားသိုႛ
ဖိတ္ဳကားရာတၾင္လည္းေကာင္း၊
အစည္းအေဝး၊
ညီလာခံတခုအေဳကာင္း တင္ဴပသတင္းေပးရာတၾင္ လည္းေကာင္း၊ လႁေ
ံႛ ဆာ္စည္းရံုးမႁ အသစ္တခု (ဥပမာ UNOCAL
ေရနံကုမၯဏီကို
စတင္သပိတ္ေမႀာက္သည့္အေဳကာင္း)
ကို
စတင္အသိေပးရာတၾင္

လည္းေကာင္း၊ သတင္းေရးသားဴဖန္ခ
ႛ ဵီရန္ ေကာင္းမၾန္သည့္သတင္းတခု (ဥပမာ - မႎၨေလး႓မႂိႚတၾင္
ရဟန္းသံဃာအပၝး (၂ဝဝ) ေကဵာ္ကို နအဖက ယမန္ေနႛက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည့္သတင္း) ကို
အသိေပး
ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊
လည္းေကာင္းထုတ္ဴပန္ေလ့ရႀိသည္။

မိမိအဖၾဲႛအစည္းအေဳကာင္း

တင္ဴပမိတ္ဆက္ရာတၾင္

- မည္သည့္အေဳကာင္းအရာႎႀင့္ဴဖစ္ဴဖစ္ ထုတ္ဴပန္ေသာသတင္း ထုတ္ဴပန္ခဵက္သည္
မဵက္ႎႀာမပိုေစရန္
သတိဴပႂရမည္။
အေကာင္းဆံုးမႀာ
ေရးသားထားေသာထုတ္ဴပန္ခဵက္ဴဖစ္သည္။

စာမဵက္ႎႀာ(၂)
တမဵက္ႎႀာစာ

ထိုထုတ္ဴပန္ခဵက္တၾင္
မည္သည့္အေဳကာင္းကုိ
ထုတ္ဴပန္သည္ကို
ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း
ေဖာ္ဴပရမည္။ဆႎၬဴပပၾဲအေဳကာင္း ဖတ္ဳကားလိုပၝက မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခဵိန္၊ ဘာအတၾက္ေဳကာင့္
ကဵင္းပမည္ ဆိုသည္ကို ရႀင္းလင္းစၾာေရးသားရမည္။ သတင္းတခု ကို ထုတ္ဴပန္ေဳကညာေသာ
သတင္းထုတ္ဴပန္မႁမဵိႂးတၾင္
ထိုသတင္းအေဳကာင္း
ေသခဵာရႀင္းလင္းစၾာ
ေဖာ္ဴပထားမႀသာ
သတင္းေထာက္မဵားက ထိုသတင္းကို အသံုးဴပႂလိမ့္မည္ဴဖစ္သည္။
- လိုအပ္မည္ဟုထင္ရေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေဳကာင္းမဵား၊ အခဵက္အလက္မဵား၊ ကိန္းဂဏန္းမဵား
ထည့္သၾင္းႎိုင္ပၝက ပိုမိုေကာင္းမၾန္သည္။ မိမိအဖၾဲႛအစည္းမႀ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ေခၝင္းေဆာင္တဦး၏
ေဴပာဆိုခဵက္ကို ကိုးကား ထည့္သၾင္းႎိုင္လ႖င္လည္း သတင္းသမားမဵား၏ စိတ္ဝင္စားမႁကို ပိုမိုရရႀိႎိုင္သည္။
ထိုသူသည္ထင္ရႀားသူတဦးဴဖစ္ပၝက ပို၍ ေကာင္းမၾန္သည္။
ထုတ္ဴပန္ေသာ
ထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵားကို
မိမိအဖၾဲႛအစည္း၏
စည္းတံဆိပ္ပၝေသာ
စာ႟ၾက္မဵားဴဖင့္ထုတ္ဴပန္သင့္သည္။
ထပ္မံဴပန္လည္ဆက္သၾယ္လိုပၝက
ဆက္သၾယ္ႎိုင္ေအာင္
ထိုသတင္းအေဳကာင္းကုိ
ေသခဵာစၾာ
ေဴပာဆိုႎိုင္မည့္သူ၏
အမည္ႎႀင့္
ဆက္သၾယ္ႎိုင္မည့္
တယ္လီဖုန္းနံပၝတ္တိုက
ႛ ိုထည့္သၾင္းေရးသားသင့္သည္။ ထုတ္ဴပန္သည့္ေနႛကိုလည္း မေမ့သင့္ပၝ။
အကယ္၍
ထုတ္ဴပန္ေသာသတင္းသည္
ခဵက္ခဵင္းထုတ္ဴပန္လိုေသာ
သတင္းဴဖစ္ပၝက
ခဵက္ခဵင္းထုတ္ဴပန္ရန္
(Immediate
Release)
ဟု
ေရးထားရမည္ဴဖစ္႓ပီး
ထုတ္ဴပန္ရန္
အခဵိန္ကန္ႛသတ္ခဵက္ရႀိပၝက ထိုအခဵိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ (Embargo—————) ဟုေရးသားရမည္။
-သတင္းထုတ္ဴပန္မႁမဵား၊
အစီအစဥ္မဵားသည္
လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနေသာ
အဴဖစ္
အပဵက္မဵားႎႀင့္
လိုက္ေလဵာညီေထၾရႀိရန္ႎႀင့္ အခဵိန္ကိုက္ဴဖစ္ရန္လိုသည္။ (ဥပမာ - ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ
(၁ဝ)ႎႀစ္ေဴမာက္ေနႛတၾင္
ဴပည္တၾင္းရႀိ
NLD
ပၝတီဝင္မဵားအေပၞ
ဖိႎႀိပ္ေနသည့္အေဳကာင္း
ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝဴခင္း၊ အာဆီယံညီလာခံ စတင္သည့္ေနႛတၾင္ အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံသိုႛ
အိပ္ဖၾင့္ေပးစာ
ေပးအပ္ဴခင္း)
သိုႛမႀသာ
သတင္းသမားမဵားသည္
အခဵိန္အခၝႎႀင့္
ဆက္စပ္၍
မိမိတိုသ
ႛ တင္းမဵားကို သံုးစၾဲရန္ စိတ္ဝင္စားေပလိမ့္မည္။
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မဵားထုတ္ဴပန္၍
သတင္းဌာနမဵားသိုႛ
ပိုႛ႓ပီးသည့္ေနာက္
မိမိေပးပိုႛေသာသတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ ေရာက္မေရာက္ ေနာက္တ႒ကိမ္ ထပ္မံဆက္သၾယ္ စံုစမ္းသင့္သည္။

ထိုသိုႛထပ္မံဆက္သၾယ္သည့္အခၝ သတင္းေထာက္မဵားဖက္ကလည္း
ထပ္မံေမးဴမန္းႎိုင္သည့္အခၾင့္အလမ္း ရရႀိႎိုင္သည္။

လိုအပ္ေသာ

သတင္းမဵားကို

သတင္းေဳကညာခဵက္ေရးသားဴခင္း
သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ေရးသားရာတၾင္ သတိဴပႂစရာ အခဵက္မဵားစၾာရႀိသည္။ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္တခုကို
ေရးသားေတာ့မည္ဆို ပၝက မိမိတိုအ
ႛ ေဴခအေနကို လံုးဝမသိေသာသူတဦးက ဖတ္႓ပီးနားလည္ေစရန္
မည္သိုေ
ႛ ရးရမည္ကို ေတၾးေတာရမည္။ အဓိကအားဴဖင့္ သတင္းေရးသားရာတၾင္အေဴခခံဴဖစ္ေသာ (ဘ)
ေဴခာက္လံုး ( ဘယ္အခဵိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘာေဳကာင့္၊ ဘယ္သူက၊ဘယ္သူႛကို၊ ဘာဴဖစ္သည္) ဆိုေသာ
အခဵက္မဵား လၿမ္းဴခႂံပၝဝင္ရန္ အေရး႒ကီးသည္။
ဘယ္အခဵိန္ - ဆိုသည္မႀာ ဴဖစ္ပဵက္သည့္ အခဵိန္ကိုဆိုလိုသည္။ မည္သည့္အခဵိန္က ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့သည္ကို
တိတိကဵကဵ ေဖာ္ဴပရန္လိုအပ္သည္။ မဳကာမီက၊
႓ပီးခဲ့ေသာအပတ္ကဟူေသာ မတိကဵေသာ
အခဵိန္ကာလ ႌၾန္းဆိုခဵက္မဵားကို မသံုးသင့္။ အကယ္၍ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမဵား၊ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား
ဴပႂလုပ္မည္ဆိုပၝက စတင္မည့္ အခဵိန္ကို တိတိကဵကဵ ေဖာ္ ဴပရန္ အထူးအေရး႒ကီးသည္။
ဘယ္ေနရာ
ဆိုသည္မႀာ
အခင္းဴဖစ္သည့္ေနရာ၊
ဴပႂလုပ္မည့္ေနရာကိုဆိုလိုသည္။
လူႛအခၾင့္အေရးသတင္းတရပ္ကို
ထုတ္ဴပန္ပၝက
မိမိေဴပာဆိုသည့္ေနရာကို
လူအမဵားသိႎိုင္ေသာ
ေနရာမဵားႎႀင့္
ယႀဥ္တၾဲေဖာ္ဴပရမည္။
မိမိသိသလို
အဴခားလူမဵား
သိႎိုင္မည္မဟုတ္ေဳကာင္း
နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ- ဴပင္ကဒုတ္ေကဵး႟ၾာ ဟုဆိုလိုက္လ႖င္ လူအမဵားသိႎိုင္မည္မဟုတ္။
ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာင္ဖက္ပိုင္းရႀိ
တနသာႆရီတိုင္း၊
တနသာႆရီ႓မိႂႚနယ္မႀ
ဴပင္ကဒုတ္ေကဵး႟ၾာဟုဆိုလ႖င္
အနည္းဆံုး ခန္ႛမႀန္းဴမင္ေယာင္ႎိုင္သည္။ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း အမႀတ္ (၂) ဟုဆိုမည့္အစား ထိုင္းႎိုင္ငံ၊
မယ္ေဟာင္ေဆာင္႓မိႂႚအနီးရႀိ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္တၾင္ တည္ရႀိေသာ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း အမႀတ္
(၂)ဟုဆိုလ႖င္ ဖတ္ရႁသူမဵား ပိုမိုရႀင္းလင္းစၾာ နားလည္ႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
ဘာေဳကာင့္
ဆိုသည္မႀာထိုအဴဖစ္အပဵက္သည္
မည္သည့္အေဳကာင္းေဳကာင့္
ဴဖစ္ပာၾ းခဲ့သည္၊
မည္သည့္အေဳကာင္းေဳကာင့္
လုပ္ေဆာင္ရသည္တိုက
ႛ ို
ရႀင္းလင္းစၾာေရးသားေဖာ္ဴပရမည္။
လူႛအခၾင့္အေရးသတင္း ထုတ္ဴပန္ခဵက္ဴဖစ္ပၝက ထိုသိုႛဴဖစ္ေပၞေစေသာ အေဳကာင္းရင္းမႀာ ဘာေဳကာင့္
(ဥပမာ - NLDပၝတီက လၿတ္ ေတာ္္ေခၞယူရန္ ဴပင္ဆင္ဴခင္းေဳကာင့္ ပၝတီဝင္လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား
အဖမ္းခံရဴခင္းဴဖစ္သည္) ဟူ၍ေဖာ္ဴပသင့္သည္။ သတင္းစာရႀင္းလင္း ပၾဲဴဖစ္ပၝက နအဖက လတ္တေလာ
NLD ပၝတီဝင္မဵားအေပၞ မတရားဖမ္းဆီးေနမႁမဵားေဳကာင့္ သတင္းစာရႀင္းလင္း ပၾဲကဵင္းပရဴခင္း ဆိုသည့္
သေဘာမဵားကို ရႀင္းလင္းဴပရမည္။
ဘယ္သူက - ဆိုသည္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို မည္သည့္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖၾဲႛမႀမည္သူက
ကဵႃးလၾန္သည္ကို
တိကဵစၾာေဖာ္ဴပရန္ဆိုလိုသည္။
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲဴဖစ္ပၝက
မည္သူတိုႛ
ပၝဝင္ေဴပာဳကားမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားရန္လိုသည္။
ဘယ္သူႛကို
ဆိုသည္မႀာ
လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရသူသည္
ဘယ္ေလာက္ရႀိေသာ ကဵား/မ မည္သူဴဖစ္သည္ကို ေဖာ္ဴပရန္ဆိုလိုသည္။

မည္သည့္႟ာၾ က

အသက္

ဘာဴဖစ္သည္ - ဆိုရာတၾင္ဴဖစ္ပၾားသည့္ အဴဖစ္အပဵက္အစံုအလင္ သိုႛမဟုတ္ မိမိတင္ဴပလိုသည့္အခဵက္ကို
လုိရင္းေရာက္ေအာင္ သတိထားေရးသားရန္ ဆိုလိုသည္။ တခၝတရံ မိမိတိုက
ႛ
လူတိုင္းသိ႓ပီးေသာ
အေဳကာင္းမဵားဟုေတၾးမိ၍ ရႀင္းလင္းဴပဴခင္းမရႀိသည့္အခၝ ဖတ္ရႁသူ မဵားအေနႎႀင့္ အဓိပၯာယ္နားလည္ရန္
ခက္ခဲတတ္သည္။
စနစ္တကဵ
ေကာင္းမၾန္
ေသာသတင္းထုတ္ဴပန္မႁတခုသည္
ပိရမစ္ေဴပာင္းဴပန္ပံုစံဴဖစ္ရမည္ဟု
ဆိုေလ့ရႀိသည္။
ဆိုလိုသည္မႀာ
သတင္းဴဖစ္ေလာက္သည့္
အခဵက္ကို
ထိပ္ဆံုးတၾင္တင္ထား႓ပီး
ေအာက္ေဴခတၾင္
သတင္းအကဵယ္ကို
ေရးသားထားဴခင္းမဵိႂးဴဖစ္သည္။
အေရးအ႒ကီးဆံုးဴဖစ္ေသာ
သတင္းကို
ပထမဦးဆံုး
စာပိုဒ္တၾင္
ေဖာ္ဴပထား႓ပီး
ဒုတိယစာကိုယ္တၾင္
ထိုသတင္းကိုပင္
အကဵယ္ခဵဲေ
ႛ ရးထားတတ္ဳကသည္။
ေနာက္စာပိုဒ္တၾင္ကိုးကားခဵက္မဵား၊
အေရးသိပ္မ႒ကီးလႀေသာအခဵက္မဵား
ေရးထား႓ပီး
ေနာက္ဆံုးပိုဒ္တၾင္
ေနာက္ခံသမိုင္းေဳကာင္းႎႀင့္
အေရးမ႒ကီးဆံုးအခဵက္မဵားကို ထည့္သၾင္း ေရးသားတတ္ဳကသည္။
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲဴပႂလုပ္ရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္ေသာအခဵက္မဵား
- သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဖိတ္ဳကားလၿာမဵားကို တပတ္ခန္ႛ ဳကႂိတင္၍ေပးပိုႎ
ႛ ိုင္လ႖င္ ေကာင္းသည္။
သတင္းေထာက္မဵားအေနဴဖင့္
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲရႀိေဳကာင္းကို
အဴခားကိစၤမဵားထက္
ေစာ႓ပီးသိရႀိသည့္အခၝ ထိုအတၾက္ အခဵိန္ကို သီးသန္ႛဖယ္ထားႎိုင္သည္။ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ
မလုပ္မီတရက္တၾင္ ထပ္မံဆက္သၾယ္၍ သတိေပးသင့္သည္။
- သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေဴပာဳကားမည့္အေဳကာင္းအရာကို ေသခဵာစၾာေလ့လာ၍ သတင္းေထာက္မဵား
ေမးဴမန္းလာႎိုင္သည့္ ေမးခၾန္းမဵားကို ဳကႂိတင္ဴပင္ဆင္၊ ေဴဖဆို၊ ေလ့ကဵင့္ထားသင့္သည္။
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ
လၾယ္ကူေသာေနရာဴဖစ္သင့္သည္။

လုပ္မည့္ေနရာသည္

လူအမဵားသိရႀိ႓ပီး

သၾားလာရန္

သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲသိုႛ
တက္ေရာက္လာသူမဵားကို
သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ႎႀင့္
အဴခား
ေနာက္ခံသမိုင္းေဳကာင္းမဵား ေရးသားထားသည့္ စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵား ေဝငႀသင့္သည္။ မိမိေပးပိုထ
ႛ ားေသာ
ထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵား
ေပဵာက္ဆံုးသၾားေသာ
သတင္းေထာက္
မဵားႎႀင့္
မရရႀိေသးေသာ
သတင္းေထာက္မဵားရႀိပၝက ထိုသိုႛ ထပ္မံေဝငႀဴခင္းဴဖင့္ အေထာက္အကူဴဖစ္ေစႎိုင္သည္။
- သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္မည့္သူသည္ သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္ ရင္းႎႀီးက႗မ္းဝင္ သူဴဖစ္လ႖င္
ပိုမိုအဆင္ေဴပႎိုင္သည္။ ထိုသူသည္ စကားေဴပာသၾက္လက္၍ အေတၾအ
ႛ ဳကႂံရႀိရန္လိုအပ္သည္။
- သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ေဴပာဳကားခဵက္မဵားသည္ ရႀင္းလင္းတိုေတာင္းပၝက အခဵိန္ဴမန္ဴမန္ႎႀင့္
႓ပီးဆံုးသၾားေစ႓ပီး ေနာက္ပိုင္းတၾင္ သတင္းေထာက္မဵားအေနႎႀင့္ ၄င္းတိုသ
ႛ ိလိုေသာ ေမးခၾန္းမဵားကို
ထပ္မံေမးရန္ အခဵိန္ပိုရႀိမည္ဴဖစ္သည္။ တဦးခဵင္း ေမးခၾန္းထုတ္လိုသူမဵားအတၾက္ အခဵိန္ပိုမိုရရႀိႎိုင္သည္။
သတင္းေထာက္အမဵားစုသည္ တနာရီထက္ပိုဳကာေအာင္ မေနလိုသည္ကို သတိဴပႂပၝ။မလိုအပ္ဘဲ
ရႀည္ရႀည္ေဝးေဝး ေဴပာဳကားေနဴခင္းဴဖင့္ သတင္းေထာက္မဵား၏ အာရံုစိုက္မႁကိုေလ႖ာ့ပၝးေစႎိုင္သည္။

အခန္း (၁၃) ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းဴခင္း
လူႛအခၾင့္အေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႟ၾက္ေနသူမဵားသည္ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ
သတင္းမဵားရရႀိရန္အတၾက္ ထိုသတင္းမဵားေပးႎိုင္သည့္သူမဵားကို ေတၾႛဆံုေမးဴမန္း႓ပီး
အခဵက္အလက္စုေဆာင္းမႁမဵားကို မလၾဲမေသၾ လုပ္ကိုင္ဳကရမည္ဴဖစ္သည္။
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္

လိုအပ္ေသာသတင္းမဵားကိုရရႀိေအာင္

မိမိတိုႛလုပ္ကိုင္ေနေသာ

လူႛအခၾင့္အေရးသတင္းမဵား

ေအာင္ဴမင္မႁရေလေလဴဖစ္သည္။

သိုႛေသာ္

ရလိုေသာဆႎၬဴဖင့္

ေမးဴမန္းႎိုင္ေလေလ၊
ရႀာေဖၾစုေဆာင္းရာတၾင္

မိမိလိုအပ္ေသာ

တခၝတရံတၾင္

သတင္းအခဵက္အလက္မဵား

တပၝးသူ၏ခံစားခဵက္ႎႀင့္

ယဥ္ေကဵးမႁတိုႛကို

အေလးမထားမိဘဲဴဖစ္တတ္သည္။ မိမိေတၾဆ
ႛ ံုေမးဴမန္းမည့္ သူသည္ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁကို
ကိုယ္ေတၾႛဳကႂံလာရသူ၊

သိုႛမဟုတ္

လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို

ဴမင္ေတၾႛလာခဲ့သူတဦးဴဖစ္႓ပီး

ေဳကာက္လန္ႛဖၾယ္ အတိတ္ဆိုး႒ကီးကို ဴဖတ္သန္းခဲ့ရသူဴဖစ္သည္ဆို သည့္အခဵက္ကို အ႓မဲတမ္းသတိဴပႂရန္
အေရး႒ကီးသည္။

မိမိအတင္းအဳကပ္ေမးဴမန္းေသာ

မည္မ႖ထိခိုက္ေစႎိုင္သည္၊
ခဵိႂးေဖာက္ခံခဲ့ရသည္ကို
လူႛအခၾင့္အေရး

စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ေစႎိုင္သည္ကို
မိမိလိုအပ္ေသာေမးခၾန္းမဵားကို

ခဵိႂးေဖာက္မႁတခု

ထိုႛေဳကာင့္လူႛ

လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး

ဇၾတ္အတင္းေမးဴမန္းဴခင္းဴဖင့္

ေမးဴမန္းလိုက္ေသာ

ပဵက္စီးသၾားႎိုင္သည္။

တဖက္သားအား

သတိဴပႂပၝ။

ထပ္မံမခံစားရပၝေစႎႀင့္။

ယဥ္ေကဵးမႁမဵားအေဳကာင္းနားလည္မႁမရႀိပဲ
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းဴခင္း

ေမးခၾန္းမဵားသည္

ေနာက္ထပ္

ထိုႛဴပင္

ေဒသဆိုင္ရာ

ေမးခၾန္းမဵားေဳကာင့္

မိမိလုပ္ကိုင္မည့္

အခၾင့္အေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႟ၾက္သူတိုသ
ႛ ည္

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္ သတိထားသင့္ေသာအခဵက္၊ လိုက္နာသင့္ေသာ အခဵက္မဵားကို ဂရုဴပႂသင့္သည္။
လူေတၾႛေမးဴမန္းရာတၾင္ သတိဴပႂသင့္ေသာအခဵက္မဵား

လူခဵင္းမေတၾႛခင္ဴပင္ဆင္မႁ ဳကႂိတင္ဴပင္ဆင္မႁ ဴပႂလုပ္ပၝ။
အကယ္၍

တဴခားေနရာတခုသိုႛ

သၾားေရာက္႓ပီး

လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ

သတင္းမဵားကို

စံုစမ္းမည္ဴဖစ္ပၝက သၾားေရာက္မည့္ေဒသတၾင္ မည္သိုေ
ႛ သာ လူႛအခၾင့္အေရး သတင္းမဵား ရရႀိႎိုင္သည္၊
မည္သိုႛေသာသူမဵားကို ေတၾႛရႀိႎိုင္ သည္ စသည့္အခဵက္မဵားကို ဳကႂိတင္စဥ္းစားထားရေပမည္။
အကယ္၍

ကရင္ဒုကၡသည္

ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵိႂးစံုေဳကာင့္
တၾင္သၾားေရာက္ပၝက
ထိုဒုကၡသည္မဵားသည္

စခန္းတခုကို

ထၾက္ေဴပးလာေသာ

သၾားေရာက္ပၝက

ဒုကၡသည္မဵားေတၾႛႎိုင္မည္။

လတ္တေလာေရာက္ရႀိလာေသာ
ကရင္ဴပည္နယ္

အဓိကအားဴဖင့္

လူအ
ႛ

နအဖ

ခၾင့္အေရး
ထိုးစစ္အ႓ပီး

ဒုကၡသည္သစ္မဵားႎႀင့္ဆံုႎိုင္မည္။

မည္သည့္ေဒသမႀဴဖစ္ႎိုင္သည္၊

အမဵားဆံုးရရႀိႎိုင္ေသာ

လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ သတင္းမဵားမႀာ မည္သည့္သတင္းဴဖစ္ႎိုင္သည္၊ ဒုကၡသည္မဵားအဴပင္ အဴခား
ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္လာေသာ ေပၞတာမဵား၊ နအဖ စစ္သားေဟာင္းမဵားႎႀင့္လည္း ေတၾႛဆံုႎိုင္သည္

စသည့္အခဵက္မဵားကို ဳကႂိတင္စဥ္းစားထားပၝက မိမိဳကႂံေတၾႛႎိုင္ေသာ အေဴခအေန၊ လူ၊ သတင္းမဵားအတၾက္
ဴပင္ဆင္႓ပီးသားဴဖစ္ေပမည္။ မဲေဆာက္႓မႂိႚအနီးရႀိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းကို သၾားေရာက္႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္ရႀိ
သဘာဝ

ပတ္ဝန္းကဵင္အေဳကာင္း၊

လၾိႂင္ေကာ္ေထာင္ရႀိ

ႎိုင္ငံေရး

အကဵဥ္းသားမဵားအေဳကာင္း

စံုစမ္းရန္လၾယ္ကူမည္မဟုတ္ပၝ။
အကယ္၍

မိမိသၾားေရာက္မည့္

သၾားေရာက္ႎိုင္မည့္

အနီးဆံုး

ေဒသတိုတ
ႛ ႒ကိမ္တခၝမႀ

႓မိႂႚမႀာမည္သည့္႓မႂိဴဖစ္သည္၊

မသၾားေရာက္ဖူးပၝက
မိမိဆက္သၾယ္ႎိုင္မည့္

မည္ကဲ့သိုႛ

အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊

ဆက္သၾယ္ရမည့္သူမဵားကို မည္သိုဆ
ႛ က္သၾယ္ႎိုင္သည္ စေသာအခဵက္မဵားကို ဳကႂိတင္ေလ့လာရမည္။
အေကာင္းဆံုးမႀာ ထိုေဒသႎႀင့္ ရင္းႎႀီးက႗မ္းဝင္သူမဵားအား ေမးဴမန္းစံုစမ္းဴခင္းဴဖစ္သည္။ မသၾားေရာက္မီ
ထိုေဒသတၾင္ရႀိေသာ

ဆက္သၾယ္ရမည့္အဖၾဲႛမဵားႎႀင္

့လူမဵားကို

ေဒသအတၾင္းတၾင္ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ

အေဴခအေန၊

လံုဴခႂံေရးအေဴခအေနတိုက
ႛ ိုသိရႀိ႓ပီး

လိုအပ္သည့္အဝတ္အစား၊

ေဆးဝၝး၊

အေဆာင္တိုက
ႛ ို

ဴပင္ဆင္ႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။

ဥပမာ

ယူေဆာင္ရန္

ဟေလာ့ခနီမၾန္ဒုကၡသည္စခန္းသိုႛ

ရာသီဥတု၊

ဳကႂိတင္၍ဆက္သၾယ္

လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး

သၾားေရာက္ရန္ဴပင္ဆင္ပၝက

ေဴမပံုႎႀင့္
-

ထားပၝက
အခက္အခဲ၊
အဴခားအသံုး

ဆန္ခရဘူရီ႓မိႂႚအနီးရႀိ

ဆန္ခရဘူရီ႓မိႂႚသိုႛ

ေရာက္ေအာင္

မည္သိုႛသၾားရမည္၊ ထုိေနရာသိုႛေရာက္လ႖င္ မည္သူႛအားဆက္သၾယ္ရမည္၊ ဒုကၡသည္စခန္း အတၾင္းသိုႛ
လၾယ္လၾယ္ကူကူႎႀင့္

ဝင္ေရာက္ႎိုင္ဴခင္းရႀိမရႀိ

ေလ့လာရမည္။

မိုးရာသီအတၾင္း

ေမာ္ေတာ္ကားဴဖင့္

သၾားေရာက္၍မရပၝက မည္ကဲ့သိုႛသၾားေရာက္ႎိုင္သည္၊ ဳကႂိတင္၍ ေသာက္သံုးသင့္ေသာ ေဆးဝၝးမဵားကို
မည္ကဲ့သိုဝ
ႛ ယ္ယူရမည္ စသည္တိုက
ႛ ိုဴပင္ဆင္ရမည္။
မိမိသၾားေရာက္မည့္

ေဒသတၾင္

ဘာသာစကားဟုတ္မဟုတ္

ဘာသာစကားကုိ

ဘာသာဴပန္ရရႀိရန္

လိုအပ္သည္။

ေလ့လာသင့္ပၝသည္။

မိမိက႗မ္းကဵင္ေသာ

ဳကႂိတင္သိရႀိရန္ စံုစမ္းရမည္။ အကယ္၍ ထိုေဒသသံုး ဘာသာစကား

သိုႛမဟုတ္တိုင္းရင္းသား
ပိုမိုေကာင္းမၾန္ပၝသည္။

သံုးစၾဲသည့္ဘာသာစကားသည္
မိမိမက႗မ္းကဵင္ပၝက

ေဒသႎၨရသံုးစကားမဵားကို

မိမိေတၾႛဆံုေမးဴမန္းမည့္သူမဵား၏
ဥပမာကရင္နီ

က႗မ္းကဵင္၍

အေတၾႛအဳကႂံရႀိေသာ

ဳကႂိတင္ေလ့လာႎိုင္ပၝက

ရိုးရာယဥ္ေကဵးမႁမဵား

ဒုကၡသည္စခန္းသိုႛ

အေဳကာင္းကို

သၾားေရာက္မည္ဆိုပၝက

ကရင္

နီဘာသာစကားကို မိမိတတ္ေကာင္းတတ္ႎိုင္မည္ဴဖစ္ေသာ္လည္း အဴခားဘာသာ စကားမဵားဴဖစ္သည့္
ပေဒၝင္ႎႀင့္

ကေယာစကားမဵား

ရႀိေသးေဳကာင္းသတိဴပႂရမည္။

မိမိမတတ္က႗မ္းေသာ

ဘာသာစကားမဵားကိုသာ ေဴပာဆိုတတ္သည့္လူမဵိႂးႎႀင့္ ေတၾႛဆံုရမည္ဆိုလ႖င္ ဘာသာဴပန္ေပးမည့္သူကို
မည္သိုႛရႀာေဖၾႎိုင္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဳကႂိတင္ေတၾးေတာ၊ ဴပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ေဒသႎၨရ စကားမဵားကို
တီးမိေခၝက္မိ ထားပၝကလည္း အကဵိႂးရႀိသည္။ ဥပမာ - ထားဝယ္နယ္မႀသူမဵားႎႀင့္ ေတၾဆ
ႛ ံုရာတၾင္ “
စစ္သားဂမ္းက

ေပၞတာဖိုးသက္ကီးကို

မာယာလုပ္တယ္ဆိုပီး

ရိုက္တယ္”

ဆိုပၝက

“

စစ္သားအသက္ငယ္ငယ္ တေယာက္က ေပၞတာအဖိုး႒ကီးကို ဟန္ေဆာင္တယ္ဆို႓ပီး ရိုက္တယ္” ဟူ၍
ခဵက္ခဵင္းသေဘာေပၝက္ႎိုင္ရန္ ေလ့လာသင့္သည္။

ေနာက္ထပ္ဳကႂိတင္ေလ့လာရမည့္အခဵက္မႀာ
မိမိသၾားေရာက္မည့္ေဒသတၾင္

ေတၾႛဆံုရမည့္သူမဵားသည္

ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္လာဳကသည္၊
ေရာက္ရႀိေနဳကသည္၊
လတ္တေလာ

မည္သည္

လတ္တေလာထပ္မံ

ေရာက္ရႀိလာဳကသည္၊

၄င္းတိုက
ႛ ို

မသၾားေရာက္မီ

အဘယ္ေဳကာင့္

စိုးရိမ္မႁမဵားရႀိမရႀိ

ေဴပာင္းေရၿႛရာတၾင္

လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛတဖၾဲႛက

ထိုဒုကၡသည္စခန္းသိုႛ

သူမဵားသည္

ဘယ္အတၾက္ေဳကာင့္

သေဘာထားမည္သိုႛရႀိသည္၊

စသည္တိုႛကို

မဵားစၾာအေထာက္အကူဴဖစ္ေစသည္။

ဥပမာ-

ဳကႂိတင္ေလ့လာထားပၝက
အုန္းဖဵန္ဒုကၡသည္စခန္းသိုႛ

ယခင္မည္သည့္စခန္းမဵားက

မည္သည့္

ဴဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းဆီသိုႛ

့အခဵိန္ကတည္းက

ေရာက္ရႀိလာေသာ

ထိုစခန္းရႀိဒုကၡသည္မဵားသည္

ဒုကၡသည္မဵားဴဖစ္သည္၊

ေနာက္ခံသမိုင္းေဳကာင္း

ခိုလႁံခၾင့္ေပးထားေသာႎိုင္ငံ၏

လံုဴခႂံေရးအေဴခအေန

ေမးခၾန္းမဵားဴပင္ဆင္ရာတၾင္

ထိုေဒသ၏

ေဴပာင္းေရၿလ
ႛ ာေသာ

အခက္အခဲမဵားဳကႂံေတၾႛခဲ့ရသည္၊

လာေရာက္႓ခိမ္းေဴခာက္သၾားသည္

မဳကာမီက

စသည့္အခဵက္မဵားကို

ဳကႂိတင္ေလ့လာထားပၝက ေမးခၾန္းမဵား စတင္ရာတၾင္ လည္းေကာင္း၊ ေဴဖဆိုခဵက္မဵားမႀန္ကန္မႁ ရႀိမရႀိ
ခဵိန္ကိုက္ရာတၾင္ လည္းေကာင္း အလၾန္အကဵိႂးရႀိသည္။
ေနာက္ဆံုးဴပင္ဆင္ရမည့္အခဵက္မႀာ

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္

ေမးဴမန္းမည့္

ေမးခၾန္းမဵားဴဖစ္သည္။မိမိလိုအပ္သည့္အခဵက္မႀာ မည္သည့္အခဵက္မဵားဴဖစ္သည္၊ ထိုအခဵက္မဵားရရႀိေအာင္
မည္သည့္ေမးခၾန္းမဵားကို ေမးဴမန္းသင့္သည္ဟူ၍ ဳကႂိတင္ဴပင္ဆင္ထားမႀသာ မိမိေမးလိုေသာ အခဵက္မဵားမႀ
ေသၾဖယ္သၾားဴခင္းမဵိႂးကို ေရႀာင္ရႀားႎိုင္မည္။ တခၝတရံ အခဵိန္ မလံုေလာက္သည့္အခၝမဵိႂးႎႀင့္ ဳကႂံရပၝကမိမိ
ဴပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခၾန္းမဵားထဲ မႀ အေရး႒ကီးေသာ ေမးခၾန္းမဵားကို ဦးစားေပးေ႟ၾးခဵယ္ေမးဴမန္းႎိုင္သည္။
အကယ္၍မိမိအေနဴဖင့္

အသံဖမ္းယူလိုသည္၊

ဓာတ္ပံုရိုက္ယူလိုသည္ဆိုပၝက

လို

အပ္ေသာ

အသံဖမ္းကိရိယာမဵား၊ တိတ္ေခၾမဵား၊ ဖလင္မဵား၊ ကင္မရာမဵား၊ ဗီၾဒီယိုကင္မရာမဵား၊ ဗီၾဒီယိုတိတ္ေခၾ၊
ဓာတ္ခဲမဵားကို

ေသခဵာစၾာဴပင္ဆင္ရမည္။

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း

လံု

ဖလင္ကုန္သၾားဴခင္း၊

ေလာက္ေသာဖလင္၊

ဓာတ္ခဲမဵား

ဓာတ္ခဲကုန္သၾားဴခင္း

ဴပည့္စံုစၾာပၝရႀိမႀသာ

မဵိႂးကိုေရႀာင္ဳကဥ္ႎိုင္မည္။

အသံဖမ္းမိုက္ခၾက္
ေကာင္းမေကာင္း၊ အသံသၾင္းကက္ဆက္ ေကာင္းမေကာင္းကိုလည္း အသံုးမဴပႂခင္ ေသခဵာစၾာစစ္ေဆးပၝ။
မႀတ္စုစာအုပ္ႎႀင့္ ေဖာင္တိန္၊ ေဘာပင္မဵားကို ယူေဆာင္ရန္ မေမ့ပၝႎႀင့္။ စာအုပ္ႎႀင့္ေဖာင္တိန္မဵားကို
အပိုယူေဆာင္သင့္သည္။
အထက္ပၝအေဳကာင္းအရာမဵားကို

ေကာင္းစၾာဴပင္ဆင္ထားပၝက

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္

မည္ကဲ့သိုႛေဆာင္႟ၾက္ရမည္ကို နားလည္လာမည္ဴဖစ္သည္။ ယခုေတၾႛဆံုေမးဴမန္းလိုသူႎႀင့္ ေတၾႛဆံုရာတၾင္
သတိဴပႂရမည့္အခဵက္မဵားကို တင္ဴပသၾားမည္ဴဖစ္ပၝသည္။

ေအးေဆးလံုဴခႂံေသာေနရာကို ေ႟ၾးခဵယ္ပၝ။
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းသည့္ေနရာသည္ တိတ္ဆိတ္ေအးခဵမ္း႓ပီး လံုဴခႂံမႁရႀိေသာေနရာဴဖစ္ပၝက ေဴဖဆိုသူအဖိုႛ
သက္ေတာင့္သက္သာႎႀင့္
လူအသၾားအလာမဵား႓ပီး
ေရႀာင္ဳကဥ္ရမည္။

ေဴဖဆိုႎိုင္မည္ဴဖစ္သဴဖင့္
မိမိတိုက
ႛ ို

ေနရာေ႟ၾးခဵယ္တတ္ရန္လိုအပ္သည္။

လူတိုင္းဴမင္ေတၾႛႎိုင္၊

လူႛအခၾင့္အေရးသတင္းမဵားသည္

ဴမင္ေတၾႛခဲ့ရေသာသတင္းမဵားဴဖစ္႓ပီး

ဝိုင္းအံုနားေထာင္ႎိုင္ေသာေနရာမဵိႂးကို

ေဴဖဳကားသူအတၾက္

ကိုယ္တိုင္ဳကႂံေတၾႛ

တခၝတရံလူအမဵားေရႀႛတၾင္

ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရန္

မဝံ့မရဲဴဖစ္တတ္ေဳကာင္း သေဘာေပၝက္ရန္လိုသည္။ အထူးသဴဖင့္ အဓမၳကဵင့္ခံရေသာသတင္းမဵားကို
လူအမဵားဳကားတၾင္

ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရန္

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းေနစဥ္အတၾင္း

အလၾန္ခဲယဥ္းသည္။

အာဏာပိုင္မဵားက

တခၝတရံ

လာေရာက္ေႎႀာင့္ယႀက္မႁမဵား

မိမိတုိႛ

ဴပႂလုပ္တတ္သဴဖင့္

ေအးေဆးလံုဴခႂံေသာေနရာကို ေ႟ၾးခဵယ္
ရန္

အေရး႒ကီးသည္။

ေအးေဆးလံုဴခႂံေသာေနရာတၾင္

ေမးဴမန္းသည့္အခၝ

ကာယကံရႀင္

သာမက

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ပိုမိုစိတ္ဳကည္လင္မႁ ခံစားရသဴဖင့္ ေမးဴမန္းရာတၾင္ အာရံုပိုမို စူးစိုက္ႎိုင္သည္။

လူေ႟ၾးခဵယ္ပၝ။
တခၝတရံတၾင္

ေဴဖဳကားသူမဵားသည္

ဴဖစ္ရပ္တခုကို

အတူတူ၊

တခဵိန္တည္းေတၾႛဳကႂံ

ခဲ့ရသူမဵားဴဖစ္တတ္သည္။ တခၝတရံ ႟ၾာတ႟ၾာထည္းမႀ တခဵိန္ထည္း အတူထၾက္ခၾာလာ႓ပီး နယ္စပ္သိုႛ
တခဵိန္ထည္း

ေရာက္လာသူမဵားဴဖစ္တတ္သည္။

တခၝတရံမိသားစုတစုထဲမႀ

မိသားစုဝင္မဵား

ဴဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုအခၝ ထိုသူမဵား၏ ေဴပာဳကားခဵက္မဵားသည္ တေယာက္ႎႀင့္တေယာက္ အတူတန
ူ ီးပၝး
ဴဖစ္တတ္သည္။

ထိုကဲ့သိုႛအေဳကာင္းအရာ၊

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းပၝက

အခဵိန္ကုန္႓ပီးရရႀိေသာ

ဆင္တူေနတတ္သည္။ထိုႛေဳကာင့္
အဆင္ေဴပဆံုးသူ

အဴဖစ္အပဵက္ဆင္တူေသာသူမဵား

သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကုိ
အေဳကာင္းအရာမဵားကို

သတင္းအခဵက္အလက္မႀာလည္း

ထိုသိုအ
ႛ ေဳကာင္းအရာ၊

(၂)ဦးကိုေ႟ၾးခဵယ္ေမးဴမန္းပၝက

အဴဖစ္အပဵက္တုိႛ

ဆင္တူေနသူမဵားထဲက

အခဵိန္ကုန္သက္သာ႓ပီး

ပိုမိုစုေဆာင္းရႀာေဖၾႎိုင္မည္။

ကိုက္ညီမႁရႀိမရႀိ

အားလံုးကို

(၂)

ဦးေ႟ၾးခဵယ္ရန္

စစ္ေဆးႎိုင္ရန္ဴဖစ္သည္။

အဴခားကၾဲဴပားေသာ
အ႒ကံေပးရဴခင္းမႀာ

အခဵိန္ရရႀိပၝက

တဦးထည္းကို

ေ႟ၾးခဵယ္ႎိုင္သည္ ၊ ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္ အေဳကာင္းအရာ၊ အဴဖစ္အပဵက္ တိုႛဆင္တူေသာ သူမဵားထဲ
မႀဘာသာစကားေဴပာဆိုရာတၾင္ အဆင္ေဴပဆံုးသူ၊ မိမိ အားသတင္းအခဵက္အလက္မဵားအား ေထာက္ပံ့ရန္
စိတ္ထက္သန္သူႎႀင့္
ေ႟ၾးခဵယ္ရမည္။

တိကဵမႀန္ကန္ေသာသတင္းမဵားအား

အခဵိႂႛသူမဵားသည္

အခင္းတခု

ဴဖစ္ပၾားပၝက

အေကာင္းဆံုး
လူအမဵားေဴပာတာ

ေပးႎိုင္မည့္သူကို
ဳကားဘူးသည္ဟု

ဆိုတတ္သည္။ ထိုသူမဵားထဲမႀ မည္သူသည္ မဵက္ဴမင္ကိုယ္ေတၾႛဳကႂံ ခဲ့ရသည္ကို စံုစမ္း၍ထိုသူမဵိႂးကို
ဦးစားေပးေ႟ၾးခဵယ္ရမည္။

ေတၾႛဆံုရာတၾင္ဴပင္ဆင္မႁ
မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ပၝ။
မိမိႎႀင့္မိမိအား

ေဴဖဳကားမည့္သူကို

မိမိကိုယ္မိမိမိတ္ဆက္ဴခင္းဴဖင့္

ေတၾႛေတၾႛခဵင္း

ရင္းႎႀီးမႁရေအာင္

မည္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေဳကာင္း၊
ဘယ္အတၾက္ေဳကာင့္ဴဖစ္သည္တိုက
ႛ ို

လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာအခဵက္မႀာ

လုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖစ္သည္။

မိမိမည္သူဴဖစ္ေဳကာင္း၊

ယခုလာေရာက္

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းဴခင္းမႀာ

ရႀင္းလင္းေဴပာဴပပၝက

ေဴပာဳကားမည့္သူအေနႎႀင့္

စိတ္ေအးလက္ေအး ေဴပာဳကားႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။ မိမိတ႒ကိမ္တခၝမႀ မေတၾႛဴမင္ဘူးေသာသူတေယာက္၏
အေဳကာင္းကို

လံုးဝမသိဘဲႎႀင့္

မိမိအေဳကာင္းကို

ေဴပာဴပလိုလိမ့္မည္မဟုတ္

ဆိုသည္ကိုသတိဴပႂပၝ။

ထိႚုအဴပင္ ေဴပာဆိုဆက္ဆံရာတၾင္ ယဥ္ယဥ္ေကဵးေကဵး ဆက္ဆံရမည္။ နအဖ ေထာက္လႀမ္းေရးမဵားက
ႎႀိပ္စက္စစ္ေဆးသကဲ့သိုႛ စစ္ေဆးေမးဴမန္းဴခင္း မလုပ္ရန္သတိဴပႂရမည္။

ခၾင့္ေတာင္းပၝ။
အကယ္၍ဓာတ္ပံုႎႀင့္

ဗီၾဒီယိုရိုက္ကူးလိုပၝက

ခၾင့္ေတာင္းရန္လိုအပ္သည္။

ကာယကံရႀင္၏

ကာယကံရႀင္၏

သေဘာထားကို

ဆႎၬကိုမေလးစားဘဲ

ေမးဴမန္း႓ပီး

အဓမၳဓာတ္ပံုရိုက္ယူဴခင္း၊

ဗီၾဒီယိုရိုက္ကူဴခင္းသည္ ထိုသူအားေစာ္ကားရာ ေရာက္သည္ကို သတိဴပႂပၝ။ အသံသၾင္းလိုပၝကလည္း
ထိုႛအတူအသိေပးပၝ။

အမဵားအားဴဖင့္အသံသၾင္းဴခင္းကို

ဗီၾဒီယိုရိုက္ကူးဴခင္းကို

လက္မခံလိုဳကေပ။

မဵက္ႎႀာနားအတင္းကပ္၍

အသံဖမ္းပၝက

ခၾင့္ဴပတတ္ဳကေသာ္လည္း

အသံသၾင္းရာတၾင္လည္း
ထိုသူမဵား

ရဲေတာ့မည္မဟုတ္ေခဵ။

ေဴဖဆိုသူအေနႎႀင့္

ေဳကာက္႟ၾမ
ံႛ ႁကင္းစၾာဴဖင့္

ေဴဖဳကားလိမ့္မည္ဴဖစ္သည္။

အသံဖမ္းစက္ကို

ေဳကာက္႟ၾံႛသၾားတတ္႓ပီး

သတိမထားမိေအာင္ထားပၝက
အသံဖမ္းစက္ကို

ဓာတ္ပံုႎႀင့္
စကားေဴပာဆို

လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ႎႀင့္

ထားရႀိေသာ

ေနရာသည္

လံုေလာက္ေသာအသံ ရရႀိႎိုင္ေသာ ေနရာဴဖစ္ရန္လည္း အေရး႒ကီးသည္။

မႀတ္တမ္းစတင္ဴပႂလုပ္ပၝ။
ေမးခၾန္းမဵားစတင္မေမးဴမန္းမီ ေနႛစၾဲ၊ ေနရာ၊ အခဵိန္ႎႀင့္ ေဴဖဳကားမည့္သူ၏ ပံုပန္းတုက
ိႛ ို စတင္ေရးသားပၝ။
တခၝတရံမိမိသည္

တေနႛထည္း၊

မႀတ္တမ္းဴပႂလုပ္ရန္ကို
အမည္မဵား

တေနရာထည္းတၾင္

ေမ့ေလဵာ့တတ္သည္။

ထိုအခၝ

ေရာေထၾးရႁပ္ေထၾးေနတတ္သည္။

ထိုသူ၏ပံုပန္းသၸာန္ကို

ေရးမႀတ္ထားပၝက

လူေပၝင္းမဵားစၾာကို

ေတၾႛဆံုေမးဴမန္း႓ပီး

ေနာင္တခဵိန္ဴပန္လည္ဖတ္ရႁရာတၾင္
ဓာတ္ပံုမႀတ္တမ္း

ဓာတ္ပံု၊

လူမဵား၊

ရိုက္ကူးရာတၾင္လည္း

အမည္ႎႀင့္လူကို

ယႀဥ္တၾဲရာတၾင္

လၾယ္ကူလိမ့္မည္ဴဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေမာင္ေမာင္၊ အသားမဲ၊ အရပ္ပု၊ ေခၝင္းေပၝင္းႎႀင့္ မဵက္မႀန္တပ္ထားဟု
မႀတ္သားထားပၝက

ဓာတ္ပံု၊

မႀတ္သားႎိုင္သည့္နည္းမႀာ

ႛ ို
လူႎႀင္အ
့ မည္တိုက

ေရးသားသည့္မႀတ္တမ္းတၾင္

လၾယ္ကူစၾာယႀဥ္တၾဲႎိုင္မည္။
ရိုက္ကူးသည့္

ေနာက္ထပ္

ဓာတ္ပံုဖလင္အကၾက္ကုိ

ထည့္သၾင္း ေရးသၾင္းထားပၝက ဖလင္ကက
ၾ ္ကိုဳကည့္၍ ခၾဲဴခားႎိုင္မည္။ အသံသၾင္းယူမည္ဆို ပၝကလည္း
အသံသၾင္းသည့္ အစပိုင္းတၾင္ ေနႛရက္၊ ေနရာ၊ အမည္စသည့္အခဵက္မဵားကို စစခဵင္းအသံသၾင္းထားရမည္။
ေဴဖဳကားသူ၏အမည္၊

အသက္၊

ေနရပ္လိပ္စာ၊

အလုပ္အကိုင္၊

ပညာအရည္အခဵင္း၊

အိမ္ေထာင္ရႀိမရႀိစသည္တုသ
ိႛ ည္ ကုလသမဂၢသိုအ
ႛ စီရင္ခံေသာ လူႛအခၾင့္အေရး တိုင္ဳကားမႁမဵိႂးအတၾက္
အသံုးဝင္သည္။

သိုႛေသာ္

ထိုအခဵက္အလက္မဵားအား

ထိုသိုႛအခဵက္အလက္မဵားကို
အထူးစိတ္ခဵရေသာ

ေမးဴမန္းရာတၾင္

ေဴဖဳကားသူကို

တာဝန္ရႀိသူမဵိႂးမႀလဲၾ၍

အဴခားမည္သူကိုမႀ

အသိေပးမည္မဟုတ္ေဳကာင္း၊ လူအမဵားဖတ္ရႁႎိုင္မည့္ထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵား၊ ထုတ္ေဝမႁမဵားတၾင္ အသံုးဴပႂပၝက
အမည္ရင္းႎႀင့္

အဴခားသိသာထင္ရႀားေစႎိုင္သည့္

ေဴပာင္းလဲေဖာ္ဴပေပးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားသတင္းေပး၍

ကိုယ္ေရးအခဵက္အလက္မဵား

ရႀင္းဴပရမည္။

ကူညီေသာသူကို

မိမိအေပၞ

အႎၨရာယ္မဴဖစ္ေစရန္၊

အားလံုးကို
လူႛအခၾင့္အေရး

ကာကၾယ္မႁေပးရန္သည္

မိမိ၏အေရးအ႒ကီးဆံုးတာဝန္ ဴဖစ္သည္ကိုအ႓မဲမႀတ္သားပၝ။

လၾယ္ကူေသာ ေယဘူယဵေမးခၾန္းမဵားကို စတင္ေမးဴမန္းပၝ။
လူေတၾႛစတင္ေမးဴမန္းေသာ ေမးခၾန္းမဵားသည္ ခက္ခဲ႓ပီး ေဴဖဆိုရန္မလၾယ္ကူေသာ ေမးခၾန္းမဵိႂးမဴဖစ္သင့္ဘဲ
လၾယ္ကူေသာ

ေမးခၾန္းမဵား

ဴဖစ္သင့္သည္။

လၾယ္ကူေသာ

ေမးခၾန္းမဵားကို

ေဴဖဆို႓ပီးေသာအခၝမႀ

ေဴဖဳကားသူ၏စိတ္တၾင္ သက္ေတာင့္သက္သာရႀိ လာ႓ပီး ေနာက္ထပ္ေမးခၾန္းမဵားကို ေဴဖဳကားလိုစိတ္
ရႀိလာမည္ဴဖစ္သည္။

ဘယ္တုန္းကေရာက္လာသလဲ၊

အဆင္ေဴပရဲႛလားဆိုေသာ

ပဋိသႎၭာရစကားမဵိႂး၊

ေဴဖဆိုရန္မခက္ခဲေသာ ေမးခၾန္းမဵိႂးဴဖင့္ စတင္သင့္သည္။ မိမိေမးေသာ ေမးခၾန္းမဵားသည္
ေရလာေဴမာင္းေပးစကားမဵား မဴဖစ္ေစရ။

တိကဵေသာေမးခၾန္းမဵားကို ဆက္လက္ေမးပၝ။
ေယဘူယဵ

ေမးခၾန္းမဵားမႀ

ရရႀိလာေသာ

အေဴဖမဵားကို

မူတည္၍

ပိုမိုတိကဵေသာ

ေမးခၾန္းမဵားကိုထပ္မံေမးဴမန္းပၝ။ အထူးသဴဖင့္ အခင္းဴဖစ္ပၾားေသာ ေနရာ၊ ေနႛရက္၊ ကဵႃးလၾန္သူမဵားသည္
မည္သည့္အဖၾဲႛမႀဴဖစ္သည္
လူအေတာ္မဵားမဵားသည္

စသည့္အခဵက္မဵားကို

အေသးစိတ္ေမးဴမန္းရန္

အခင္းဴဖစ္ပၾားေသာေနရာကို

လိုအပ္သည္။
ေဴပာဆိုရာတၾင္

အခက္အခဲသိပ္မရႀိတတ္ေသာ္လည္း ဴဖစ္ပၾားသည့္ ေနႛရက္၊ အခဵိန္၊ ႎႀစ္တိုက
ႛ ို ဴပန္လည္ေဴပာဴပရာတၾင္
တိတိကဵကဵေဴပာဆို ႎိုင္ဴခင္းမရႀိတတ္ေပ။ ႟ၾာတၾင္ေရ႒ကီးေသာႎႀစ္တုန္းက၊ သားအငယ္ေကာင္မေမၾးခင္
တပတ္ေလာက္ကဟူေသာ ေဴဖဳကားခဵက္ မဵိႂးမဵားကို တိကဵမႁရႀိလာေအာင္ ဆက္လက္ေမးဴမန္းရမည္။
ေနႛရက္အတိအကဵရႎိုင္လ႖င္ အေကာင္းဆံုးဴဖစ္ေသာ္လည္း မတတ္ႎိုင္သည့္အဆံုးတၾင္ လ၏ ပထမပတ္၊
ဒုတိယပတ္စသည္ဴဖင့္
ေဴဖဆိုသူအေနႎႀင့္
လကုန္ပိုင္းလား

ခန္ႛမႀန္းခဵက္ေလာက္အထိ

ဴပန္လည္ခန္ႛမႀန္းႎိုင္ေအာင္
စသည္ဴဖင့္ေမးဴမန္းႎိုင္သည္။

ရရႀိလာေအာင္ဳကႂိးစားေမးဴမန္းရမည္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ဘယ္ႎႀစ္လ
တခၝတရံတၾင္

ေလာက္ကလဲ၊

လဦးပိုင္းလား၊

ခရစ္သကၠရာဇ္ကို

အသံုးမဴပႂဘဲ

ဴမန္မာသကၠရာဇ္ကိုသာ မႀတ္သားထားေသာ သူမဵားကိုလည္း ဳကႂံ ေတၾႛရတတ္သည္။ ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္
ထိုသူတိုႛေဴပာဳကားေသာ

ဴမန္မာသကၠရာဇ္

အမႀတ္အသားမဵားကို

မႀတ္သား၍ေနာက္ပိုင္းတၾင္

ခရစ္သကၠရာဇ္သိုႛ ဴပန္လည္ ေဴပာင္းေရးရမည္။
အကယ္၍ ေဴဖဳကားသူက ေဴဖဳကားရန္ဴငင္းဆိုပၝက အတင္းအဳကပ္ ေဴဖဆိုေစဴခင္းမလုပ္ရ။ ေဴဖဆိုသူ၏
ကိုယ္ပိုင္ဆႎၬကို ေလးစားပၝ။

ရိုးရႀင္းေသာ ေမးခၾန္းမဵားဴဖစ္ပၝေစ။
မိမိေမးေသာ ေမးခၾန္းမဵားသည္ လၾယ္ကူရိုးရႀင္းေသာ ေမးခၾန္းဴဖစ္ပၝက ေဴဖဆိုသူအေနႎႀင့္ အလၾယ္တကူ
ေဴဖဆိုႎိုင္မည္

ဴဖစ္သည္။

နားလည္ဴခင္းရႀိမရႀိ

မိမိေမးခၾန္းမဵားကို

အ႓မဲတမ္းအကဲ

ေဴဖဆိုသူ

ခတ္ပၝ။

သိုႛမဟုတ္

အကယ္၍

ဘာသာဴပန္သူအေနႎႀင့္
နားလည္သည့္ဟန္မရႀိပၝက

နားလည္ေလာက္ေသာ အသံုးအႎႁန္းမဵားဴဖင့္ ထပ္မံေမးခၾန္းထုတ္ပၝ။ မိမိသံုးေသာ အသံုးအႎႁန္းမဵားသည္
ရိုးရႀင္း၍ သာမန္လူအားလံုး နားလည္ေသာ စကားလံုးမဵားဴဖစ္သင့္သည္။ ဥပမာ- အဓမၳ လုပ္အားေပး
ေစခိုင္းဴခင္း�

ဆိုသည္ထက္

ေဘာင္ထက္ေကဵာ္လၾန္႓ပီး

�

လုပ္အားေပးလုပ္ရဴခင္း

သတ္ဴဖတ္ဴခင္း�

လက္လၾတ္စပယ္

�လူသတ္ဴခင္းဆိုေသာ

ဆိုသည့္စကားမဵိႂး၊

ဆိုေသာစကားထက္

ေ႟ၾးခဵယ္အသံုး�ဴပႂပၝက

စကားလံုးမဵိႂးကို

�တရားဥပေဒ

သာမန္လူတိုင္း

နားလည္ႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။ ႎိုင္ငံဴခား စကားလံုးမဵားကို တတ္ႎိုင္သမ႖ မသံုးပၝႎႀင့္။

ေဴဖဳကားသူအေနႎႀင့္

သူ၏အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို

သူကိုယ္တိုင္

ေဴပာဳကားလာေစရန္

အားေပးပၝ။ေဴဖဳကားသူအေနႎႀင့္ သူ၏ဳကႂံေတၾႛခဲ့ရသည့္ အဴဖစ္အပဵက္မဵားအေဳကာင္းကို သူကိုယ္တိုင္
ေဴပာဳကားလာေစရန္လိုအပ္သည္။ ေမးတခၾန္းေဴဖတခၾန္း ဴဖစ္ေနပၝက မိမိသိလိုေသာ အေဳကာင္းအရာ
အခဵက္အလက္မဵားကို စံုစံုလင္လင္ရရႀိႎိုင္ မည္မဟုတ္ပၝ။ ေဴဖဆိုသူအေနႎႀင့္ မိမိဳကႂံေတၾႛခဲ့ရသည္မဵားကို
အဆက္မဴပတ္

ေဴပာလာႎိုင္ေရးအတၾက္

အေမးအ႓ပီး

အဴခားေမးခၾန္းမဵားဴဖစ္ေသာ

ဘယ္ႎႀစ္ေယာက္လိုက္တာလဲ၊
တခုခဵင္းေမးဴမန္းမဵိႂးဴခင္းထက္
ေတၾႛခဲ့ရတဲ့

လမ္းဖၾင့္ေပးပၝ။

ဥပမာ

ေပၞတာလိုက္ဖူးလားဟူေသာ

ဘယ္တံုးကလိုက္ဖူးလဲ၊

မိန္းမေတၾေရာပၝသလား

ဘာေဳကာင့္လိုက္တာလဲ၊

စသည့္အေသးစိတ္

�ေပၞတာလိုက္ဘူးတယ္လိုႛ

အေတၾႛအဳကႂံကေလးအေဳကာင္း

-

သိရတယ္။

ေဴပာဴပေပးပၝအံုး�

ေမးခၾန္းမဵားကို

အဲဒေ
ီ ပၞတာလိုက္တုန္းက

ဟုေမးဴမန္းပၝက

ေဴဖဳကားသူသည္

သူ၏အေတၾအ
ႛ �ကံမဵား၊ နာဳကည္းခံစားခဵက္မဵားကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဴပာဳကား ေပလိမ့္မည္။

မိမိေမးဴမန္းလိုေသာအေဳကာင္းအရာကို မဵက္ေဴခမဴပတ္ပၝေစႎႀင့္။
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းရာတၾင္
အေဳကာင္းအရာအေပၞ

မိမိသိလိုေသာအေဳကာင္းအရာကို
ေမဵာပၝသၾားဴခင္းမဵိႂးမဴဖစ္ရန္

မဵက္ေဴခဴပတ္သၾား႓ပီး
ဂရုဴပႂရမည္။

ထိုသူေဴပာေနသည့္
ေမးခၾန္းမဵားမေမးခင္

ေမးခၾန္းမဵားကို�ဳကႂိတင္ဴပင္ဆင္ထားပၝက

ထိုသိုႛ

ေရႀာင္ဳကဥ္ႎိုင္မည္။

မိမိသိလုိေသာ

ေဴဖဳကားသူသည္

သူေဴပာလိုရာေဴပာေနဴခင္း
ယဥ္ေကဵးစၾာဴဖင့္

ရပ္တန္ႛသၾားရန္

�ဟုတ္ပၝတယ္။

အေဳကာင္းအရာ

အေဳကာင္းအရာမႀ

စကားကို

ဒီအခဵက္

အတင္းအဳကပ္

ေတၾက

ခုနကအေဳကာင္းေလး

သိခဵင္ေနတာေလးေတၾ

ထပ္ေဴပာေပးလိုႛရမလား�

စသည္ဴဖင့္

ေဴပာဆို႓ပီး

ေပဵာက္သၾားဴခင္းမဵိႂးကို
ေသၾဖယ္၍

ခဵက္ခဵင္းမဴဖတ္ပၝႎႀင့္၊

စိတ္ဝင္စားဖိုႛေကာင္းပၝတယ္၊

ဒၝေပမဲ့

ကဵန္ေနေသးလိုႛ

နည္းနည္းေလာက္

မဵက္ေဴခဴပတ္သၾားေသာ

အေဳကာင္းအရာကို

ဴပန္လည္ေဴခရာေကာက္ပၝ။ အကယ္၍ မိမိေမးဴမန္းေနေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားကို ေဴဖဳကားေနရင္း
အဴခားစိတ္ဝင္စားစရာ

သတင္းအခဵက္အလက္မဵားပၝဝင္လာပၝက

ဴပန္လည္ေမးဴမန္းႎိုင္သည္။

ေဴဖဳကားသူ၏

မႀတ္သားထား၍

ေဴဖဳကားမႁမဵား

ေနာက္ပိုင္းတၾင္

အဆက္ဴပတ္သၾားေအာင္

အဴခားအေဳကာင္းအရာမဵားအား ဳကားဴဖတ္ေမးဴမန္းဴခင္းမဴပႂသင့္။

မရႀင္းလင္းသည့္အခဵက္မဵားကို ေသခဵာစၾာဴပန္ေမးပၝ။
ေဴဖဳကားေနသည့္

အခဵက္မဵားတၾင္

ထိုစကားအသံုးအႎႁန္းသည္
မည္သိုႛရည္႟ၾယ္ေဳကာင္းကို
ေဒသႎၨရ

အသံုးအႎႁန္းမဵား၊

မရႀင္းလင္းသည့္

အသံုးအႎႁန္းမဵား၊

မည္သည့္အဓိပၯာယ္ကို
ရႀင္းဴပေပးရန္

ေနာက္တ႒ကိမ္

႟ၾာအမည္မဵား၊

အခဵက္မဵား

ဆိုလိုေဳကာင္း၊

ပၝဝင္လာပၝက
ထိုအခဵက္သည္

ဴပန္လည္ေမးခၾန္းထုတ္ရမည္။

အေခၞအေဝၞမဵားကို

နားမလည္ပၝက

တခၝတရံ
ဴပန္လည္၍

ေမးဴမန္းရမည္။

အခဵက္အလက္မဵား ကိုက္ညီမႁရႀိမရႀိ ဴပန္လည္စစ္ေဆးပၝ။
မိမိသိလိုေသာ

အခဵက္မဵားေမးဴမန္း႓ပီး

အေဴခအေနသိုႛေရာက္ေရာက္ခဵင္း

ေနာက္ထပ္ေမးစရာမဵား

ေမးဴမန္းဴခင္းကို

အဆံုးမသတ္လိုက္ပၝႎႀင့္။

မရႀိေတာ့သည့္
မိမိမႀတ္သားထားေသာ

မႀတ္စုမဵားကိုဴပန္ဳကည့္၍ နံပၝတ္မဵား၊ ေနရာမဵား၊ ေနႛစၾဲမဵားႎႀင့္အဴခားအေရး႒ကီးေသာ အခဵက္အလက္မဵား
ရႀင္းလင္းမႁရႀိမရႀိ

ဴပန္လည္စစ္ေဆးႎိုင္သည္။

မရႀင္းလင္းပၝက

ထပ္မံေမးဴမန္းႎိုင္သည္။

ေရႀႛေနာက္

မကိုက္ညီပဲ ကၾဲဴပားမႁမဵားရႀိေနပၝက ဴပန္လည္၍ စစ္ေဆးေသာေမးခၾန္းမဵားေမးႎိုင္သည္။ မိမိလိုအပ္ေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵားအားလံုးကို ရရႀိ႓ပီးမ႓ပီး ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ ဴပန္လည္စစ္ေဆးႎိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္ဆက္သၾယ္လိုပၝက ဆက္သၾယ္ႎိုင္ေအာင္ မႀတ္တမ္းယူပၝ။
ေဴဖဳကားသူအား ေနာက္ထပ္တ႒ကိမ္ ဆက္သၾယ္လိုပၝက ဆက္သၾယ္ႎိုင္ရန္ မည္သိုႛဆက္သၾယ္ႎိုင္မည္ကို
ေမးဴမန္းပၝ။ တခၝတရံ ေတၾဆ
ႛ ံုေမးဴမန္း႓ပီး အတန္ဳကာမႀ ထပ္မံသိလိုေသာအခဵက္မဵားေပၞလာတတ္သည္။
ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္ ထိုသူအားဆက္သၾယ္၍ ေနာက္တ႒ကိမ္ ထပ္မံေမးဴမန္းႎိုင္ရန္အတၾက္ ဆက္သၾယ္ႎိုင္မည့္
နည္းလမ္းကို ေရးသားမႀတ္သားထားရမည္။ အကယ္၍ ထိုသူသည္ မဳကာမီအတၾင္း အဴခားေဒသသိုႛ
ေဴပာင္းေရၿႛရန္ရႀိပၝက မည္သည့္ေနရာသိုႛ ေဴပာင္းေရၿႛမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေမးဴမန္းထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေကဵးဇူးတင္ စကားေဴပာပၝ။
ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းဴခင္း

႓ပီးဆံုးသၾားပၝက

သတင္းအခဵက္အလက္မဵားေပး၍
ေဴပာဳကားရန္မေမ့ပၝႎႀင့္။

ခဵက္ခဵင္းထၾက္ခၾာသၾားဴခင္းမဴပႂဘဲ

ကူညီေဴဖဳကားသူကို
အခဵိန္ရပၝက

ထိုသူ၏

မိမိအတၾက္မည္မ႖အကဵိႂးရႀိေဳကာင္းေဴပာဴပပၝ။
မိမိအား

ေကဵးဇူးတင္ေဳကာင္း

လုပ္ငန္းႎႀင့္မဆိုင္ေသာ

ေအးေအးေဆးေဆးေဴပာဆိုသင့္သည္။
သတိဴပႂပၝ။

လိႁက္လိႁက္လႀဲလႀဲ

မိမိအား

သိုႛရာတၾင္

ေနာက္ထပ္ဆက္သၾယ္လိုပၝက

စကားမဵားကို
ကူညီခဵက္ေဳကာင့္

မဴဖစ္ႎိုင္ေသာေမ႖ာ္လင့္ခဵက္မဵား

မေပးခဲ့ရန္

ဆက္သၾယ္ႎိုင္ေအာင္

လိပ္စာကို

မိမိ၏

ေပးခဲ့သင့္သည္။

ေနာက္ဆက္တၾဲ (၁)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္း
၉၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေနႛတၾင္ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံ႒ကီးက လူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းကို

အတည္ဴပႂဴပဌာန္းလိုက္ရာ

ေနာက္စာမဵက္ႎႀာမဵားတၾင္
�ဴပႂလုပ္႓ပီးေနာက္

ထိုေဳကညာစာတမ္း႒ကီး၏

အဴပႌ့္အစံုပၝရႀိသည္။

ဤကဲ့သိုႛ

ဤညီလာခံအစည္းအေဝး႒ကီးက

သမိုင္းတၾင္မည့္

ကမၲာ့ကုလသမဂၢ

စာသားမဵားသည္
ေဳကညာခဵက္ကို
အဖဲႛဝ
ၾ င္အားလံုးအား

ထိုေဳကညာစာတမ္း႒ကီး၏ စာသားကို အမဵားဴပည္သူတိုႛ ဳကားသိေစရန္ ေဳကညာပၝရန္ အေဳကာင္းကို
လည္းေကာင္း၊

ထိုႛဴပင္

ခဲၾဴခားဴခင္းမဴပႂဘဲ

ႎိုင္ငံမဵား

အဓိကအားဴဖင့္

ထိုေဳကညာစာတမ္း႒ကီးကို

သိုႛမဟုတ္

နယ္ေဴမမဵား၏

စာသင္ေကဵာင္းမဵားႎႀင့္
ဴဖန္ႛခဵိေဝငႀေစရန္၊

ႎိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကိုလိုက္၍
အဴခားပညာေရးအဖဲၾႛအစည္းမဵားတၾင္

ဴမင္သာေအာင္

ဴပသထားရန္၊

ဖတ္ဳကားေစရန္ႎႀင့္ အဓိပၯာယ္ရႀင္းလင္း ေဖာ္ဴပေစရန္ ေဆာင္႟ၾက္ပၝေစရန္အေဳကာင္းကို လည္းေကာင္း
ဆင့္ဆိုလုိက္သည္။

ေနာက္ဆက္တၾဲ (၂) အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစံုဴဖင့္
ဖိႎႀိပ္ခၾဲဴခားမႁမဵား အားလံုး ပေပဵာက္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္
အမဵိႂးသမီးမဵား၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေဴခအေနကို လည္းေကာင္း၊ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အဴခားနယ္ပယ္တိုႛရႀိ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကိုလည္းေကာင္း၊
အပုိင္း (၁)

အပုိဒ္ (၁)
ဤသေဘာတူညီခဵက္တၾင္ပၝဝင္ေသာအမဵႂိးသမီးမဵားအား

ဖိႎႀိပ္ခဲၾဴခားဴခင္းဟူေသာ ေဝၝဟာရသည္-

အမဵိႂးသမီးမဵား၏

အိမ္ေထာင္ေရး

အေဴခအေနကို

လည္းေကာင္း၊

ႎုိင္ငံေရး၊

စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အဴခားနယ္ပယ္တိုႛရႀိ
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္

အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကိုလည္းေကာင္း၊

အမဵိႂးသမီးႎႀင့္အမဵိႂးသား

တန္းတူဴဖစ္သည္ဟူေသာ

ထည့္သၾင္းစဥ္းစားဴခင္းမရႀိဘဲ

အခဵက္မဵားကိုလည္းေကာင္း

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

အမဵႂိးသမီးတိုႛအဳကား

လိင္ကဲၾဴပားမႁအားအေဴခခံဴပီး အမဵိႂးသမီးမဵားအား အသိအမႀတ္ဴပႂမႁ၊ အမဵိႂးသမီးမဵား၏
ေပဵာ္ရၿင္မႁ၊

လုပ္ေဆာင္မႁတိုႛအေပၞ

အားနည္းေစသည့္ရည္႟ၾယ္ခဵက္ရႀိ

ေသာ၊

သက္ေရာက္မႁရႀိေစေသာ၊
ေမႀးမႀိန္ေစေသာ

မည္သည့္ခဲၾဴခားမႁ၊

သီးသန္ဴႛ ဖစ္ေစမႁ၊ ကန္သ
ႛ တ္ပိတ္ပင္မႁမဵႂိးကုိမဆုိ ဆုိလုိသည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵိႂးသမီးမဵားအား ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁအေပၞ အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိခဵက္)
ဤအပုိဒ္တၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁကုိ အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆုိထားဴခင္းဴဖစ္သည္၊၊ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
ဖိႎႀိပ္ခဲၾဴခားမႁဟုဆုိရာတၾင္

ႎုိင္ငံေရး၊

လူမႁေရး၊

ယဥ္ေကဵးမႁ၊

ႎိုင္ငံသားအခၾင့္အေရးႎႀင့္

အဴခားေသာ

ကၸမဵႂိးစုံတုိႛတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား လိင္အရကဲၾဴပားမႁကုိ အေဴခခံ၍ခဲၾဴခားဴခင္း၊ သီးသန္ႛဴဖစ္ေစဴခင္း၊
ကန္သ
ႛ တ္မႁမဵား ထားရႀိဴခင္း စသည့္တုိႛကုိ ဆုိလုိသည္ဟု ဖၾင့္ဆုိထားသည္၊၊

အပုိဒ္(၂ )
စာခဵႂပ္ကုိ

လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ

အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားကုိ ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵသည္၊၊ ထုိႛအဴပင္ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ ႎုိင္ငံမဵားသည္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
ခဲၾဴခားထားမႁ ပေပဵာက္ေစေရးအတၾက္ မူဝၝဒတရပ္ကုိ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာဴခင္း မရႀိေစဘဲသင့္ေလဵာ္ေသာ
နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ဴပီးေဴမာက္ေအာင္ �ဳကႂိးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ရန္ သေဘာတူညီသည္၊၊
ထုိသေဘာတူညီသည့္အတုိင္း ေအာက္ပၝအခဵက္မဵားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ရမည္၊၊
(က)

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

ဖဲႛၾစည္းပုံ

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အေဴခခံဥပေဒမဵားႎႀင့္အဴခား

တန္းတူညီမဵႀမႁရႀိသည္ဟူေသာ

သင့္ေလဵာ္ေသာ

ဥပေဒမူမဵားတၾင္

အေဴခခံမူကုိႎိုင္ငံမဵားရႀိ
ဴပဌာန္းထားဴခင္းမရႀိပၝက

ထုိအေဴခခံမူကုိ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴပီး ဥပေဒ�ဴပႃ၍ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားသင့္ေတာ္ေသာ နည္းမဵားဴဖင့္ဴဖစ္ေစ
ထုိမူမဵားကုိ အမႀန္တကယ္ ကဵင့္သုံး ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ အာမခံရန္၊
(ခ ) အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ခဲၾဴခားထားမႁအားလုံးကုိ တားဴမစ္ပိတ္ပင္သည့္၊
သင့္ေတာ္ေလ႖ာက္ပတ္ေသာ ဥပေဒႎႀင့္ အဴခားအေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားကုိ ဴပဌာန္းရန္၊
လုိအပ္ပၝက ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁကုိပၝ ထည့္သၾင္းဴပဌာန္းရန္၊
(ဂ)

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ

အခၾင့္အေရးရႀိသည္ကုိ

ဥပေဒေဳကာင္းအရ

အကာအကၾယ္ေပးရန္ႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္သည့္ လုပ္ရပ္မႀန္သမဵႀကုိ တားဆီးရန္အတၾက္
အခၾင့္အာဏာရႀိေသာ

ႎုိင္ငံေတာ္ခုံရံုးမဵားႎႀင့္

ကာလဳကာရႀည္စၾာတည္ရႀိခဲ့ေသာ

အဴခားေသာ

ဴပည္သူႛဥပေဒမဵားဴဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ကာကၾယ္မႁေပးေရးကို အာမခံခဵက္ေပးရန္၊
(ဃ)

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ

ကဵင့္သုံးဴခင္းမဵားမဴပႂလုပ္ရန္အတၾက္
အဖဲႛအ
ၾ စည္းမဵားကလည္း

ေဖာ္ဴပပၝ

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားအား

ကဵႃးလၾန္ဴခင္း

ေရႀာင္ဳကဥ္ရမည္၊၊
တာဝန္ေဆာင္မႁ

သုိႛမဟုတ္

ဴပည္သူႛအာဏာပုိင္မဵားႎႀင့္
ႎႀင့္အညီ

လုိက္နာေဆာင္႟က
ၾ ္

ပေပဵာက္ေရးကို

ဆန္ႚကဵင္ကဵႃးလၾန္သည့္

ကဵင့္သုံးေရးကုိအာမခံခဵက္ေပးရန္၊
(င)

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

လူပုဂၢိႂလ္၊ အဖဲႛအ
ၾ စည္း၊ ဌာနတုက
ိႛ ို သင့္ေလဵာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားဴပႂလုပ္ရန္၊

(စ) အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမဵား၊ စည္းမဵဥ္းမဵား၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းမဵားနႀင့္
အေလ့အထမဵားကုိ

ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲရန္

သုိႛမဟုတ္

ဖဵက္သိမ္းရန္အတၾက္

ဥပေဒ�ပမႁအပၝအဝင္

သင့္ေလဵာ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားအားလုံး �ဴပႂလုပ္ေပးရန္၊
(ဆ) အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္သည့္သေဘာမဵား ပၝဝင္ေနသည့္ ႎိုင္ငံေတာ္ ရႀိဴပစ္မႁဆုိင္ရာ
ဥပေဒပုဒ္မမဵားအားလုံးကုိ ဖဵက္သိမ္းပယ္ဖဵက္ေပးရန္၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵုႂိးသမီးမဵားအား ဖိႎႀိပ္ခဲၾဴခားမႁမဵား ပေပဵာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္ တာဝန္ရႀိမႁမဵား)
ဤအပုိဒ္တၾင္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ နည္းမဵႂိးစုံဴဖင့္ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားအေပၞ
ဴပစ္တင္ေဝဖန္ရႁတ္ခဵရန္၊ ပေပဵာက္ေအာင္ ေပၞလစီမဵား ခဵမႀတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္။

အပုိဒ္(၃)
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားအေနႎႀင့္

တန္းတူညီမဵႀမႁရႀိသည္

လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္

အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကုိ

အတၾက္လည္းေကာင္း၊

အမဵႂိးသမီးမဵားဘဝ

အာမခံခဵက္ေပးေသာအားဴဖင့္

လည္းေကာင္း၊

စီးပၾားေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁ

ဟူေသာအခဵက္ကုိ

ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္

နယ္ပယ္မဵားအပၝအဝင္

ကဵင့္သုံးခံစားႎိုင္ေရး
တုိးတက္ဴမင့္မားေရးကုိ

ႎုိင္ငံမဵားသည္

နယ္ပယ္တိုင္းတၾင္

အေဴခခံထားဴပီး

ႎိုင္ငံေရး၊

လူမႁေရး၊

ဥပေဒဴပဌာန္းဴခင္းအပၝအဝင္

သင့္ေလဵာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားဘဝ ဖံၾဴႛ ဖိႂးတုိးတက္ ဴမင့္မားေစေရး)
အပုိဒ္

(၂)၌

ေဖာ္ဴပထားေသာ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္

တုိးတက္ဴမင့္မားေရးအတၾက္

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

ပေပဵာက္ေရးအတၾက္

ဥပေဒမဵားဴပဌာန္းဴခင္း၊

အမဵႂိးသမိႆးမဵားဘဝ

လုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းတိုႛသာမက

တန္းတူအေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္

လူႛအခၾင့္အေရးမဵား

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္
ခံစားပုိင္ခၾင့္ရရႀိေရးအတၾက္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေဳကာင္း ဤအပုိဒ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

အပိုဒ္(၄)
(၁)

အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္

ေပၞထၾန္းေစရန္အတၾက္
ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား

အမဵႂိးသားမဵား

အမႀန္တကယ္

ရည္႟ၾယ္၍

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္

(temporary

special

တန္းတူညီမႀဵမႁမဵား

ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
measurement)

ယာယီ

လဵင္ဴမန္စၾာ
အထူးအေရးယူ

လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ

စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္ကုိ

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ

သုိႛေသာ္ထုိအခဵက္သည္

ခဲၾဴခားမႁႎႀင့္

မညီမႀဵမႁႎႀင့္

အကဵႂိးဆက္တရပ္အေနဴဖင့္

အဳကႂံးဝင္သည္ဟုမမႀတ္ယူရ၊၊

ခဲၾဴခားစံထားမႁမဵားကို

မည္သည့္အခဵက္ေဳကာင့္မႀ

ဆက္လက္တည္ရႀိေစမည့္

သက္ေရာက္မႁမရႀိေစရ၊၊

အမဵႂိးသမီး

အခၾင့္အေရးမဵား တန္းတူညီမႀဵမႁရႀိေရးဟူေသာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကို ဴပည့္မႀီသည္ႎႀင့္တ႓ပႂိင္နက္ ထုိသုိႛ ယာယီ
အထူးအေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵားကုိရပ္ဆုိင္းရမည္၊၊
(၂) ရင္ေသၾးရႀိေသာအမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ရန္အတၾက္ ရည္႟ၾယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား

အပၝအဝင္

စာခဵႂပ္တၾင္

ေဖာ္ဴပထားေသာစာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္

ႎုိင္ငံ၏

အထူးအေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရမည့္ ဴပဌာန္းအတည္ဴပႂခဵက္မဵား ကုိလည္း အမဵႂိးသမီးမဵားအား ခဲၾဴခားမႁဟု
မမႀတ္ယူေစရ၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးႎႀင့္ အမဵႂိးသားတုိႛအဳကား တန္းတူညီမဵႀမႁ တုိးတက္ဴမင့္မားေစေရး အတၾက္
ယာယီအထူး လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵား လုပ္ေဆာင္ရန္)
အမဵႂိးသမိီးမဵား

တန္းတူညီမဵႀမႁရရႀိေရးအတၾက္

အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ယာယီအထူး
တန္းတူညီမ႖မႁကုိ

လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား

မေဖာ္ေဆာင္ႎုိင္မခဵင္း

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္မဵားသည္

လုိအပ္ေသာ

လုပ္ေဆာင္ရန္

အမဵိႂးသမီးမဵားဘဝ

တာဝန္ရႀိသည္၊၊

တုိးတက္ဴမင့္မားလာေရးအတၾက္

ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္မႁမဵား

လုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းကို

အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁဟု မသတ္မႀတ္ရန္ ဤအပုိဒ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ ထိုသုိႛ လုပ္ေဆာင္
ေပးဴခင္းသည္
ဆုိသည္၊၊

အမဵႂိးသမီးမဵား
ထုိႛဴပင္

တန္းတူညီမ႖မႁ

ရရႀိေစေရးအတၾက္

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္

ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္

ခၾင့္ဴပႂရမည္ဟု

အထူးေဆာင္႟ၾက္

လုပ္ေဆာင္ေပးမႁမဵားကိုလည္း အမဵႂိးသမီးအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁအဴဖစ္ မမႀတ္ယူရန္ ဆုိထားသည္၊၊
၁၉၈၈

ခုႎႀစ္က

ကဵင္းပခဲ့ေသာ

ရရႀိခံစားႎုိင္ေရးအတၾက္

ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတၾင္

ပညာေရး၊

အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ေနရာခဲၾတမ္းခဵ

စီးပၾားေရး၊

သတ္မႀတ္ေပးရန္

အမဵႂိးသမီးမဵား

ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္
အပၝအဝင္

တန္းတူညီမ႖မႁ
အလုပ္ခၾင္တုိႛတၾင္

အဴခားေသာ

လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားကုိ တုိက္တန
ၾ ္းခဲ့သည္။

အပုိဒ္ (၅)
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ ေအာက္ပၝအခဵက္မဵားအတၾက္ သင့္ေလဵာ္ေသာ အေရးယူ
ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးရမည္၊၊

ယာယီအထူး

(က)

နိမ့္ကဵသည္၊

ဴမင့္ဴမတ္သည္ဟူေသာ

အယူအဆအေပၞ

အေဴခခံေသာအစဲၾအလမ္းမဵား၊

ဓေလ့ထုံးစံမဵားႎႀင့္ အဴခားကဵင့္သုံးမႁမဵား အဴပင္ ပုံေသကားခဵပ္ သတ္မႀတ္ထားေသာအမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးမဵား၏

ပေပဵာက္ေစေရးအတၾက္�ဳကႂိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရာတၾင္

အခန္းကၸမဵား

အမဵိႂးသားမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ ကဵင့္ထုံးပုံသၸာန္မဵားကုိ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲရန္၊
(ခ)

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဴခင္းသည္

အမဵိႂးသမီးမဵား၏

လူမႁေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာတရပ္

ဴဖစ္သည္ကုိ

သင့္တင့္ေလဵာက္ပတ္စၾာ နားလည္ေစႎိုင္ေသာ၊ ရင္ေသၾးငယ္မဵား၏ ႒ကီးထၾားဖၾံႛ႓ဖႂိးမႁသည္ အမဵိႂးသားႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးႎႀစ္ဦးစလုံးႎႀင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ဘုံတာဝန္ဴဖစ္ေဳကာင္းအသိအမႀတ္ဴပႂေသာ၊

မည္သည့္အေဳကာင္းကိစၤတၾင္မဆုိ ကေလးသူငယ္မဵား၏ အကဵႂိးစီးပၾားကုိ ပထမဦးစားေပး စဥ္းစားရမည္ကုိ
သေဘာေပၝက္ေစေသာ

မိသားစုပညာေရးတရပ္ကို

အာမခံခဵက္ေပးရန္၊ရႀင္းလင္းခဵက္

(လိင္ကဲၾဴပားမႁအေပၞ အေဴခခံေသာ ခဲၾဴခားမႁမဵား၊ ပုံေသကားခဵပ္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား ပေပဵာက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္)
ဤအပုိဒ္တၾင္

လိင္ကဲၾဴပားမႁကုိ

တဖက္သတ္အယူအဆမဵား၊

မူတည္၍

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

ပတ္ဝန္းကဵင္က

ပုံေသသတ္မႀတ္လုိက္ေသာ

အမဵႂိးသမီးတုိႛအဳကား

အလုပ္အကုိင္

ခဲၾဴခားမႁမဵား၊

အမဵႂိးသမီးတုိႛသည္ အမဵႂိးသားမဵားထက္ နိမ့္ကဵသည္ဟူေသာ အယူအဆမဵား ပေပဵာက္ေစေရးအတၾက္
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္ ေဖာ္ဴပသည္၊၊ ထုိႛဴပင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဴခင္းသည္
လူသားမဵႂိးဆက္ဴပန္ႛပၾားေရးအတၾက္ အေရး႒ကီးေသာ လူမႁတာဝန္တရပ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ဴခင္းဴဖစ္သည္၊
ရင္ေသၾးငယ္ လူလားေဴမာက္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းတာဝန္ယူ ေစာင့္ေရႀာက္ရာတၾင္ မိခင္ႎႀင့္ဖခင္ ႎႀစ္ဦးစလုံး
တာဝန္ခဲၾေဝယူရမည္ဟူေသာ

အဴမင္မဵႂိးေပးႎုိင္သည့္

အစီအစဥ္မဵား

မိသားစုပညာေရး

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပုိဒ္ (၆)
အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစုံႎႀင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႁမဵား အားလုံးႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္သုိႛ
အားလုံးကုိႎႀိမ္နင္းရန္အတၾက္

အတင္းအဳကပ္သၾပ္သၾင္း၍
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္

အဴမတ္ထုတ္ေခၝင္းပုံဴဖတ္မႁ
ဥပေဒဴပဌာန္းဴခင္းအပၝအဝင္

အဴခား

သင့္ေလဵာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားအား ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္ ေစခိုင္းဴခင္းအား ႎႀိမ္နင္းရန္)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဴခင္းႎႀင့္

အသုံးခဵအဴမတ္ထုတ္မႁတုိႛ

ပေပဵာက္ေရးအတၾက္

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္

ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

ဴပဌာန္း၍အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းသာမက

ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက

လုိအပ္သလုိ

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားအေနဴဖင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

ကူးသန္း

ဥပေဒမဵား

ေရာင္းဝယ္ဴခင္းႎႀင့္

ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္

အသုံးခဵအဴမတ္ထုတ္မႁမဵား၏

အဓိက

အေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ

ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႟ၾက္ရန္ဆုိသည္၊၊
အပိုင္း (၂)

အပိုဒ္ (၇)
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္

ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္

တုိင္းဴပည္ရႀိ

လုပ္ေဆာင္မႁမဵားတၾင္အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား

ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

လုပ္ေဆာင္ရမည္၊၊

လူထုလုပ္ငန္းမဵား

ပေပဵာက္ေစရန္

သင့္ေလဵာ္ေသာ

အမဵႂိးသမီးမဵားအေနႎႀင့္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

တန္းတူမႁရရႀိေအာင္ ေအာက္ပၝအခၾင့္အေရးမဵားကုိ အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊
(က)

ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမဵားႎႀင့္

ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပဲၾတုိင္းတၾင္

ဴပည္သူမဵားကေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္ရေသာ

ႎုိင္ငံေတာ္၏

မဲဆႎၬေပးပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္

အစိတ္အပုိင္းမဵား

အားလုံးကုိ

ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမာက္ရာတၾင္ မဲေပးပုိင္ခၾင့္၊
(ခ) အစုိးရ၏မူဝၝဒမဵားကုိ ပုံေဖာ္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊ ထိုမူဝၝဒမဵားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတၾင္
လည္းေကာင္း အမဵႂိးသမီးမဵား ပၝဝင္ပုိင္ခၾင့္၊ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္ သက္ဆုိင္ေသာရံုးမဵားႎႀင့္ ရာထူးဌာနမဵားတၾင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္

ပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္

အစုိးရ၏

ကၸအစိတ္အပုိင္း

မဵားအားလုံးရႀိ

ဴပည္သူဝန္ထမ္း

တာဝန္မဵားကုိ ထမ္းေဆာင္ပုိင္ခၾင့္၊
(ဂ)

ႎုိင္ငံ၏

ႎိုင္ငံေရးဘဝႎႀင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဴပည္သူလူထုႎႀင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲၾအ
ႛ စည္းမဵား၊ အသင္းအဖဲၾႛမဵားတၾင္ပၝဝင္ပုိင္ခၾင့္၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးပၝဝင္ခၾင့္)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵား

မဲေပးပုိင္ခၾင့္၊

ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္

ပၝဝင္ပုိင္ခၾင့္အတၾက္

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ ၁၉၅၂ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသမီးမဵား၏
ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္

အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ

ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားဴခင္းဴဖစ္သည္၊၊

အပုိဒ္ခဲၾ

(က)

အမဵႂိးသမီးမဵား ပၝဝင္
မဲေပးခၾင့္ကုိပၝ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပ ထားဴခင္းဴဖစ္သည္၊၊

အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အခဵက္မဵားကုိ
၏

ထူးဴခားခဵက္မႀာ

ႎုိင္ငံသားႎႀင့္

ႎိုင္ငံေရး

ဤအပုိဒ္တၾင္
ဴပည္သူဆ
ႛ ႎၬခံယူပဲၾမဵားတၾင္

အပုိဒ္ (ခ) တၾင္ အစိုးရအစိတ္အပုိင္းမဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား ပၝဝင္ႎုိင္ရန္အတၾက္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံ
မဵားအေနဴဖင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားပၝဝင္ႎုိင္မည့္ အေဴခအေနမဵႂိးကုိ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္တာဝန္ရႀိေဳကာင္း
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

ဥပမာ

-

အစုိးရ၏

ကုိယ္စားလႀယ္မဵား

ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္ရာတၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ ခဲၾတမ္းေဝစုသတ္မႀတ္ထားဴခင္းမဵား၊ အစုိးရရာထူးမဵားတၾင္ လိင္ကဲၾဴပားမႁကုိ အေဴခခံ
ခဲၾဴခားသည့္ အဆင့္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကုိ ဖဵက္သိမ္းဴခင္းမဵား စသည့္တုိႛကုိဆုိလိုသည္။
အပုိဒ္ခဲၾ (ဂ) တၾင္တုိင္းဴပည္၏ ႎုိင္ငံေရးႎႀင့္ ဴပည္သႛေ
ူ ရးရာမဵားႎႀင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲႛၾမဵားတၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

တေဴပးညီ

အခၾင့္အေရးရရႀိဴပီးပၝဝင္ခၾင့္မဵားရႀိေစရန္ေဆာင္႟ၾက္ေပးရမည္ဟုေဖာ္ဴပထားဴခင္းဴဖစ္သည္။

အပုိဒ္ (၈)
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္ဴခင္းမရႀိဘဲ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ ႎုိင္ငံတကာ အဆင့္တၾင္ အစုိးရကုိ
ကုိယ္စားဴပႂပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္
စေသာအခၾင္

ႎုိင္ငံတကာ

့အေရးမဵားကုိ

အဖဲၾႛအစည္းမဵားတၾင္

အာမခံရန္အတၾက္

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္

ပၝဝင္လုပ္
ႎုိင္ငံမဵားသည္

ေဆာင္ပုိင္ခၾင့္
သင့္ေလဵာ္ေသာ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားကို ဴပႂလုပ္ေပးရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားဴပႂမႁ၊
ပၝဝင္လႁပ္ရႀားမႁ)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအေနဴဖင့္

အမဵိႂးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ

အစုိးရအဖဲၾရ
ႛ ာထူးမဵား၊

ႎုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမဵား၊ ႎိုင္ငံတကာ အဖဲႛၾအသီးသီးတုိႛတၾင္ ပၝဝင္လာေစရန္အတၾက္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္
ႎုိင္ငံမဵားက အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္ ႌၿန္းဆုိထားသည္၊၊

အပုိဒ္ (၉)
(၁)

ႎုိင္ငံသားအဴဖစ္

ေလ႖ာက္ထားရာတၾင္

လည္းေကာင္း၊

ႎုိင္ငံသားအဴဖစ္ကုိ

ေဴပာင္းလဲရာတၾင္

လည္းေကာင္း၊ ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ ဆက္လက္ခံယူရာတၾင္လည္းေကာင္း၊ အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ အမဵႂိးသားႎႀင့္
တန္းတူအခၾင့္အေရးရႀိသည္

ဆုိသည့္အခဵက္ကုိ

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက

အသိအမႀတ္�ဴပႂလက္ခံရမည္၊၊ အထူးသဴဖင့္ ႎုိင္ငံဴခားသားတေယာက္ကုိ လက္ထပ္ထိမ္းဴမားလိုက္၍
ဴဖစ္ေစ၊

ေပၝင္းသင္းေနထိုင္စဥ္

ေဴပာင္းလဲလိုက္၍ဴဖစ္ေစ
ႎုိင္ငံမ့ဲဴဖစ္သၾားဴခင္း၊

ဇနီးဴဖစ္သူ၏

ခင္ပၾန္းဴဖစ္သူ၏

ကာလအတၾင္း
ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မူ

ခင္ပၾန္းဴဖစ္သူက
အလုိအေလဵာက္

ႛိ ုိက္လံေဴပာင္းလဲရန္
ႎုိင္ငံသားအဴဖစ္သုလ

ေစခုိင္းေနဴခင္းမဵႂိး အလဵဥ္းမရႀိေစရန္ အာမခံရမည္။

ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ကို
ေဴပာင္းလဲသၾားဴခင္း၊
အတင္းအဳကပ္

(၂

)

ရင္ေသၾးငယ္မဵား၏

ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁႎႀင့္

ပတ္သက္၍အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူဴဖစ္သည္ဆုိသည့္အခဵက္ကုိ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက လက္ခံယုံဳကည္ရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁ)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

ေလ႖ာက္ထားပုိင္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ

ဆုိထားသည္၊၊

ရင္ေသၾးငယ္၏

ႎုိင္ငံသားဴဖစ္ပုိင္ခၾင့္၊
ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁႎႀင့္

ေဴပာင္းလဲပုိင္ခၾင့္၊
ပတ္သက္၍လည္း

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ ခင္ပၾန္းသည္ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္ တန္းတူအခၾင့္အေရးရႀိသည္ကုိ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
၁၉၅၇ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပဌာန္းခဲ့ေသာ လက္ထပ္ ထိမ္းဴမားဴပီးေသာ အမဵႂိးသမီးမဵား၏ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္မဵားကို ဤအပိုဒ္တၾင္ ထပ္မံႌၿန္းဆုိထားဴခင္းဴဖစ္သည္။
အပုိင္း ( ၃ )

အပုိဒ္ ( ၁ဝ )
စာခဵႂပ္

အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္

ပညာေရးနယ္ပယ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအေနဴဖင့္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္

တန္းတူအခၾင့္အေရး ရရႀိေစေရးအတၾက္ အာမခံႎုိင္ရန္ အမဵႂိးသမီး မဵားအား ဖိႎႀိပ္ခဲၾဴခားမႁမဵားအားလုံး
ပေပဵာက္ေစေရးအတၾက္ သင့္ေလဵာ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ရမည္၊၊ အထူးသဴဖင့္
အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသား တန္းတူညီမ႖မႁအေပၞ အေဴခခံ၍ (ေအာက္ေဖာ္ဴပပၝ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ)
အာမခံခဵက္ ေပးရမည္၊၊
(က)

ပညာေရးနယ္ပယ္တၾင္

အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းဆုိင္ရာ
ပညာသင္ဳကားပုိင္ခၾင့္အတၾက္

အသက္ေမၾးေဳကာင္းဆုိင္ရာ

အတတ္ပညာမဵား၊

လမ္းႌၾန္ခဵက္မဵားအတၾက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဒီပလုိမာရရႀိေရးအတၾက္

ေသာ္လည္းေကာင္း

သတ္မႀတ္ဴပဌာန္းထားေသာ စံခဵိန္စံႌၾန္းမဵားသည္႓မႂိႛဴပႎႀင့္ေကဵးလက္ မဵားတၾင္တတန္းညီထဲဴဖစ္ေစရမည္၊၊
ထုိေဖာ္ဴပပၝတန္းတူညီမ႖မႁ

သည္

စက္မႁလက္မႁအတတ္ပညာ၊
အဴခားေသာ

ေကဵာင္းပညာမသင္ယူမီအခဵိန္

အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းပညာ၊

အဆင့္ဴမင့္ဆုိင္ရာ

ပညာေရး၊

အေထၾေထၾပညာေရး၊

အဆင့္ဴမင့္စက္မႁလက္မႁ

အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းဆုိင္ရာ

အတတ္ပညာ၊

သင္တန္းအမဵႂိးအစားမဵား

အားလုံးတၾင္အဳကႂံးဝင္ရမည္၊၊
(ခ) တူညီေသာ သင္ရိုးႌၾန္းတမ္းမဵား၊ တူညီေသာ စာေမးပဲၾစစ္ေဆးမႁမဵား၊ တူညီ ေသာပညာသင္ဳကားမႁႎႀင့္
ေကဵာင္းပရဝုဏ္မဵားတၾင္ က႗မ္းကဵင္ေသာ ပညာသင္ဳကားေရး
ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမဵားရရႀိပုိင္ခၾင့္၊

တူညီေသာအရည္အေသၾးရႀိသည့္

အေထာက္အကူဴပႂပစၤည္းမဵား ရရႀိပုိင္ခၾင့္ ရႀိေရးတုိႛကုိ အာမခံခဵက္ဴပႂရမည္၊၊

သင္ဳကားမႁ

(ဂ) ပညာသင္ဳကားမႁ အဆင့္တုိင္းႎႀင့္ အမဵႂိးအစားအတုိင္းတၾင္ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵား၏
အခန္းကၸကုိပုံေသကားခဵပ္

သတ္မႀတ္ထားသည့္

ထင္ဴမင္ယူဆခဵက္မဵားအားလုံး

ပေပဵာက္သၾားေစႎုိင္ရန္ အတၾက္ အမဵႂိးသမီးႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵား ပူးတဲပ
ၾ ညာသင္ဳကားေရး နည္းစနစ္ႎႀင့္
ထုိသုိႛအဴမင္မဵား ပေပဵာက္ေစရန္ အေထာက္အကူဴပႂသည့္ အဴခားေသာ ပညာေရးပုံစံမဵားကုိ အားေပး
အားေဴမာက္ေပးဴခင္း အထူးသဴဖင့္သင္ရိုးႌၾန္းတမ္းမဵား၊ ဴပဌာန္းစာေစာင္စာအုပ္ မဵား၊ သင္ဳကားေရးအစီ
အစဥ္မဵား၊

သင္ဳကားမႁနည္းစနစ္မဵား

ဴပဌာန္းဴခင္းမဵားအားလုံးကုိ

ဴပန္လည္စီစစ္ဴပင္ဆင္ဴခင္းမဵား(ဴပႂလုပ္ရန္အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(ဃ)

ပညာထူးခ႗န္မႁ

ေထာက္ပံ့ေဳကးမဵားႎႀင့္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေဳကးမဵားကုိ

တူညီစၾာရရႀိခံစားပုိင္ခၾင့္ရႀိေစရန္ ( အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊ )
(င)

သက္႒ကီးပညာေရး

အစီအစဥ္မဵား၊

စာတတ္ေဴမာက္ေရး

အစီအစဥ္မဵားတၾင္

တူညီစၾာပၝဝင္ႎုိင္ရန္အတၾက္ အမဵႂိးသမီးႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵားအား တန္းတူအခၾင့္အေရးမဵား ေပးရမည္၊၊
အထူးသဴဖင့္ အမဵႂိးသမီးႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵားအဳကား ပညာေရးဆုိင္ရာ ကၾာဟခဵက္မဵားကုိ ဴဖစ္ႎုိင္သေ႟ၾႛ
ေစာလဵင္စၾာ

ေလဵာ့ပၝးႎုိင္ေရးအတၾက္

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

ပညာေရးအစီအစဥ္မဵႂိးတၾင္

ပၝဝင္ႎုိင္ခၾင့္ရႀိေစရန္အတၾက္ တူညီေသာ အခၾင့္အေရးမဵား ရရႀိေစရန္ (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(စ)

ပညာသင္ဳကားမႁ

ပညာေရးဆုံးခန္းမတုိင္မီ

ဆုံးခန္းမတုိင္မီ

အမဵႂိးသမီးမဵား

ေကဵာင္းထၾက္သၾားေသာ

ေကဵာင္းထၾက္ႎႁန္း

မိန္းကေလးငယ္မဵားႎႀင့္

ေလဵာ့ကဵေရးႎႀင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္

စုစည္းေသာ အစီအစဥ္မဵားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(ဆ) မိသားစုစီမံကိန္းအတၾက္ သတင္းအခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္ အ႒ကံဥာဏ္မဵား ရရႀိပုိင္ခၾင့္မဵားအပၝအဝင္
မိသားစုဝင္မဵား၏

ကဵန္းမာေရးႎႀင့္

ကုိယ္စိတ္ႎႀစ္ဴဖာ

ခဵမ္းသာေရးတုိႛအာမခံေသာ

တိကဵသည့္

ပညာေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား ရရႀိပုိင္ခၾင့္တုိႛကုိ(အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားနႀင့္ပညာေရး)
ဤအပုိဒ္တၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား ပညာေရးတၾင္ ခဲၾဴခားမႁမရႀိေစရန္အတၾက္ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ အမဵႂိးသမီးမဵားအား အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္ တန္းတူညီမဵႀေသာ
ဴပဌာန္းခဵက္စာအုပ္မဵား၊

သင္ရိုးႌၾန္းတမ္းမဵား၊

ေကဵာင္းဝင္ခၾင့္

သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားထားရႀိရန္အဴပင္

အမဵႂိးသမီးမဵား ေကဵာင္းမႀ ႎႁတ္ထၾက္ေသာႎႁန္း ေလဵာ့ကဵေစေရးအတၾက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုိထားသည္၊၊
ထုိမ႖မက

မိသားစု

ကဵန္းမာေရး၊

ဖူလုံေရးတုိႛအဴပင္

မိသားစုရင္ေသၾးယူေရး

စီမံကိန္းတုိႛအတၾက္

လုိအပ္ေသာသတင္းမဵား၊ အသိပညာမဵားကုိ ပညာေပး ဴဖန္ဴႛ ဖႃး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

အပုိဒ္ (၁၁)
(၁ ) စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ လုပ္ငန္းခၾင္ နယ္ပယ္မဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵား
တန္းတူညီမႁမႁရႀိသည္ကုိ အာမခံရန္ႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁ မဵားပေပဵာက္ေစရန္အတၾက္
သင့္ေလဵာ္ေသာ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား

အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္အမဵိႂးသားမဵား

တန္းတူညီမ႖မႁ

လုပ္ေဆာင္ရမည္။အထူးသဴဖင့္

ဟူေသာအခဵက္အေပၞအေဴခခံ၍

(ေအာက္ပၝ

အခၾင့္အေရးမဵားကုိ) အာမခံခဵက္ ေပးရမည္။
(က ) လူသားတုိင္း၏ ဴငင္းပယ္္၍မရႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးဴဖစ္ေသာ အလုပ္လုပ္ ပုိင္ခၾင့္ရရႀိေစေရးကုိ
(အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(ခ

)

အလုပ္လုပ္ကုိင္မႁေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္

လုိအပ္ေသာ

စံခဵိန္စံႌၿန္းမဵား

တူညီစၾာရရႀိမႁ

အပၝအဝင္အလုပ္လုပ္ပုိင္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးမဵားကုိ တူညီစၾာရရႀိေရးကုိ (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(ဂ ) အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းအလုပ္ႎႀင့္ လုပ္ငန္းခၾင္ကုိ လၾတ္လပ္စၾာ ေ႟ၾးခဵယ္ပုိင္ခၾင့္၊ ရာထူး
တုိးပုိင္ခၾင့္၊ လုပ္ငန္းခၾင္လုံ�ခံမႁ၊ လုပ္ငန္းအကဵိႂးအဴမတ္မဵား၊ လုပ္ငန္းခၾင္ အေဴခအေနမဵား
အားလုံးကုိ ခံစားရရႀိပုိင္ခၾင့္၊ သက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းသင္တန္းမဵားႎႀင့္ မၾန္းမံသင္တန္းမဵား
တက္ေရာက္ခင
ၾ ့္၊ အလုပ္ သင္ဘဝတၾင္လည္း အဆင့္ဴမင့္ အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္း သင္တန္း မဵားႎႀင့္
အခၝအားေလဵာ္စၾာ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေသာ သင္တန္းမဵား တက္ေရာက္
ပုိင္ခၾင့္ကုိ (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(ဃ)

အကဵႂိးအဴမတ္အပၝအဝင္

တူညီေသာ

လုပ္အားခရရႀိပုိင္ခၾင့္၊

တူညီေသာအလုပ္အတၾက္တူ

ညီေသာအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဆက္ဆံမႁခံစားပုိင္ခၾင့္၊ လုပ္ ငန္းအရည္အေသၾး တန္ဖုိးသတ္မႀတ္ရာတၾင္လည္း
တူညီေသာ သတ္မႀတ္ဆက္ဆံမႁရရႀိပုိင္ခၾင့္ကုိ (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊)
(င)

လူမႁဖူလုံေရးကုိ

(အာမခံခဵက္ေပးမည္၊၊)

အထူးသဴဖင္

့

အ႓ငိမ္းစားယူသည့္အခၝတၾင္ဴဖစ္ေစ၊

အလုပ္လက္မဲ့ ဴဖစ္ေနခဵိန္တၾင္ဴဖစ္ေစ၊ နာမကဵန္း ဴဖစ္ေနခဵိန္တၾင္ဴဖစ္ေစ၊ မစၾမ္းမသန္ဴဖစ္ေနခဵိန္တၾင္ဴဖစ္ေစ၊
အသက္ အ႟ၾယ္႒ကီးဴမင့္လာခဵိန္တၾင္ဴဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခၾင္ဝင္ရန္မစၾမ္းေဆာင္ႎုိင္သည့္ အခဵိန္တၾင္ဴဖစ္ေစ
လူမႁဖူလုံေရးမဵားခံစားပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္ လစာႎႀင့္ခၾင့္ခံစားပုိင္ခၾင့္ကို (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊ )
(စ)

ကဵန္းမာေရးကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁႎႀင့္

လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္

ေဘးအႎၨရာယ္ကင္းမႁ

ခံစားပုိင္ခၾင့္၊ အထူးသဴဖင့္ ရင္ေသၾးကုိယ္ ဝန္ေဆာင္ သည့္အခၝ ကာကၾယ္

အခၾင့္အေရး

ေစာင့္ေရႀာက္မႁ ရရႀိပုိင္ခၾင့္ကုိ (အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊ )
(၂) ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ ဴခင္းေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ၊ မိခင္ဘဝသုိႛ ေရာက္ေသာေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားကုိ တားဆီးရန္အတၾက္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္မဵားသည္
အမဵႂိးသမီးမဵား၏

ထိေရာက္စၾာ

အလုပ္လုပ္ပုိင္ခၾင့္ကုိ

အာမခံႎုိင္ရန္

ေအာက္ပၝ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား လုပ္ေဆာင္ရမည္၊၊
(က) ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဴခင္းေဳကာင့္လည္းေကာင္း၊ မီးဖၾားေသာေဳကာင့္လည္းေကာင္း အလုပ္မႀခၾင့္ယူသဴဖင့္
အလုပ္ထုတ္

ပစ္ဴခင္းႎႀင့္

အိမ္ေထာင္ေရးအေဴခအေနေဳကာင့္

အလုပ္မႀထုတ္ပစ္ဴခင္းစသည့္

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ပိတ္ပင္အဴပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရမည္၊၊
(ခ) မီးဖၾားခၾင့္ယူေသာအခၝ လစာရရႀိခံစားခၾင့္ သုိႛမဟုတ္ ႎႁိင္းယႀဥ္သာေသာ လူမႁဖူလုံေရးအကဵႂိးခံ စားခၾင့္၊
မိမိ၏

မူလအလုပ္ကုိ

လက္လၾတ္ဆုံးရံႁးသၾားဴခင္းမရႀိဘဲ

လုပ္သက္ဆက္လက္ခံစားပုိ္င္ခၾင့္၊

လူမႁေရး

ခံစားခၾင့္မဵားရရႀိပုိင္ခၾင့္တုိႛကုိ အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊
(ဂ)

မိဘမဵားအား၄င္းတု၏
ိႛ

အဴခားဴပင္ပလုပ္ငန္းမဵားကုိ

မိသားစုတာဝန္ဝတၨရားမဵားႎႀင့္
ေပၝင္းစပ္ေပးႎုိင္ေစေရးအတၾက္

၄င္းတုိႛ၏

လုပ္ငန္းခၾင္တာဝန္မဵား၊

အေထာက္အကူဴဖစ္ေစမည့္လုိအပ္ေသာ

လူမႁဝန္ေဆာင္မႁလုပ္ငန္းမဵား ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးဴခင္းကုိ အားေပးအားေဴမာကဴပႂရမည္၊၊ အထူးသဴဖင့္
ရင္ေသၾးငယ္မဵားဘဝ

တုိးတက္ဴမင့္မားေစေရးအတၾက္

ကေလးဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေရး

လုပ္ငန္းမဵားကုိ

ထူေထာင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးရမည္၊၊
(ဃ) အႎၨရာယ္ရႀိသည္ဟု သတ္မႀတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအမဵႂိးအစားမဵားတၾင္ လုပ္ကုိင္
ေနေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမဵႂိးသမီးမဵားအား အထူးကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား ေထာက္ပ့ံေပးရမည္၊၊
(၃)

ယခုအပိုဒ္တၾင္

ပၝဝင္ေသာအခဵက္မဵားကုိ

ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး

ဥပေဒႎႀင့္

လၿမ္းခံေသာအမဵႂိးသမီး

စပ္လဵဥ္းသည့့္

အလုပ္သမားမဵားအား

ကိစၤရပ္မဵားကုိ

သိပၯံနည္းကဵႎႀင့္

နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမဵားအရ ဴပန္လည္ဆန္းစစ္ဴခင္း၊ လုိအပ္သလုိ ဴပင္ဆင္ မၾန္းမံဴခင္း၊
ရုပ္သိမ္းဴခင္း၊ ဴဖည့္စၾက္ဴခင္းမဵား အခဵိန္မႀန္ဴပႂလုပ္ရမည္၊၊
ရႀင္းလင္းခဵက္ ( အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ လုပ္ငန္းခၾင္ )
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက

လုပ္ငန္းခၾင္၌

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား
ေဖာ္ဴပထားသည္။

ပေပဵာက္ေစေရးအတၾက္
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ
အကဵႂိးအဴမတ္မဵားကုိ

လုပ္ငန္းခၾင္

ညီတူညီမ႖

အခၾင့္အေရးမဵား၊

တက္လမ္းမဵား၊

ခံစားခၾင့္ရႀိသည္ဟူေသာအခဵက္ကုိ

လက္ထပ္ထိမ္းဴမားဴခင္းေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ၊

ေ႟ၾးခဵယ္ပုိင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္

ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဴခင္းေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ၊

အမဵႂိးသမီး

ထုအ
ိႛ ဴပင္
မဵားအေပၞ

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား မဴပႂလုပ္ႎုိင္ရန္အတၾက္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက ကာကၾယ္ ေပးရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
ဤအပုိဒ္တၾင္

ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

ထုိအခဵက္မဵားေဳကာင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အလုပ္မႀထုတ္ပယ္ပစ္ဴခင္း

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခၾင့္၊

မခံရေအာင္

မီးဖၾားခၾင့္ရႀိဴပီး

တာဝန္ယူေဆာင္႟ၾက္ေပးရမည္ဟု

ဆုိသည္၊၊

အပုိဒ္ (၁၂ )
စာခဵႂပ္အဖဲ ၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵား တန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည့္
အခဵက္အေပၞ

အေဴခခံ၍

ေစေရးအတၾက္

ကဵန္းမာေရးနယ္ပယ္တၾင္

သင့္ေလဵာ္ေသာ

စီမံကိန္းမဵားႎႀင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားအားခဲၾဴခား

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား

ပတ္သက္ေသာ

ဖိႎႀိပ္မႁမဵားပေပဵာက္

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ကိစၤရပ္မဵားအပၝအဝင္

မိသားစု

ကဵန္းမာေရးကုသရာတၾင္

တန္းတူအခၾင့္အလမ္းရရႀိေရးအတၾက္ အာမခံခဵက္မဵား ေပးရမည္၊၊
ဤအပုိဒ္၏

ပထမပုိဒ္တၾင္

ထည့္သၾင္းဴပဌာန္းထားဴခင္းမရိႀေသာ္လည္း

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခဵိန္၊

မီးဖၾားခဵိန္တုိႛတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ သင့္တင့္ေလဵာက္ပတ္ေသာ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား
ေထာက္ပံ့ေပးဴခင္း၊ လုိအပ္ပၝက အခမဲ့ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား ေထာက္ပံ့ေပးဴခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခဵိန္ႎႀင့္
ႎုိႛတုိက္ေက႗းသည့္အခဵိန္မဵားတၾင္ လုံေလာက္ေသာအဟာရ တုိက္ေက႗းမႁမဵား ေဆာင္႟ၾက္ေပးဴခင္းတုက
ိႛ ို
အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵားတၾင္ တန္းတူညီမဵႀခံစားပုိင္ခၾင့္)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက

အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရမည္ဟု

ကဵန္းမာေရးေစာင့္
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

ေရႀာက္မႁရရႀိေစရန္
အမဵႂိးသမီးမဵား၏

ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ ခံယူပုိင္ခၾင့္အား အဟန္ႛအတားဴဖစ္ေစေသာ ဥပေဒႎႀင့္ လူမႁအတားအဆီး
မႀန္သမ႖ဖယ္ရႀားရန္ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ဆုိသည္၊၊
ထုႛိအဴပင္ အမဵႂိးသမီးမဵား ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနခဵိန္၊ မီးဖၾားခဵိန္ႎႀင့္ မီးဖၾားခဵိန္မဵားတၾင္ လုိအပ္ေသာ
ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵားကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

အပုိဒ္ (၁၃)
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ စီးပၾားေရးႎႀင့္လူမႁေရးနယ္ပယ္မဵားတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

ပေပဵာက္ရန္

အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္

သင့္ေလဵာ္ေသာ

အမဵႂိးသားမဵား

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းမဵား

တန္းတူညီမဵႀမႁရႀိသည့္

လုပ္ေဆာင္ရမည္၊၊

အခဵက္အေပၞအေဴခခံ၍တူညီေသာ

အခၾင့္အေရးမဵား အထူးသဴဖင့္ (က) မိသားစုအကဵႂိးစီးပၾားရရႀိပုိင္ခၾင့္၊ (ခ) ဘဏ္မႀေငၾေခဵးယူပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္
မိမိကုိယ္ပုိင္ပစၤည္းကုိ

ေပၝင္ႎႀံပုိင္ခၾင့္၊

အာမခံထားပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္

အဴခားေသာ

ေငၾေခဵးစနစ္မဵားတၾင္

တန္းတူအခၾင့္အေရးရရႀိပုိင္ခၾင့္ ၊ (ဂ) အနားယူအပန္းေဴဖပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္ အားကစားႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ
ကၸမဵားတၾင္ ပၝဝင္ပုိင္ခၾင့္တုိႛ ခံစားႎုိင္ရန္ အာမခံခဵက္ေပးရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရး အကဵႂိးခံစားခၾင့္)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအား

စီးပၾားေရးနယ္ပယ္တၾင္

ပေပဵာက္ေစေရးႎႀင့္အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူ

အပန္းေဴဖ

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

အနားယူပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္

ယဥ္ေကဵးမႁဘဝတၾင္

ပၝဝင္ခၾင့္ရရႀိေရးအတၾက္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက လုပ္ေဆာင္ရန္ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ အစုိးရတၾင္သာမက
ပုဂၢလိကဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမဵား၊
ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားမရႀိေစရန္

ဘၸာေရးလုပ္ငန္းမဵားတၾင္ပၝ
အေရးယူ

ေဆာင္႟ၾက္ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
ဆုိထားသည္၊၊

ေငၾေခဵးယူခၾင့္၊

အတုိးခံစားခၾင့္ စသည္တုိႛတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားသည္ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္တန္းတူအခၾင့္ အေရးမဵားရႀိသည္ဟု
ဤအပုိဒ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

အပုိဒ္ (၁၄)
(၁) ေကဵးလက္ေဒသေန အမဵႂိးသမီးမဵား ရင္ဆုိင္ဳကႂံေတၾႛေနရေသာ ဴပႍနာမဵား၊ စီးပၾားေရးအတၾက္
ေငၾေဳကးေထာက္ပ့ံကူညီမႁမဵား
မိသားစု၏

စီးပၾားေရး

မရရႀိဘဲ

ေဴပလည္ေရးအတၾက္

ေကဵးလက္အမဵႂိးသမီးမဵား၏
ထည့္သၾင္းစဥ္းစားရမည္၊၊
ေကဵးလက္ရႀိ

စီးပၾားေရးလုပ္ကုိင္ေနရေသာ
အဓိကအခန္းကၸမႀ

အမဵႂိးသမီးမဵား

ပၝဝင္ရင္ဆုိင္ေဴဖရႀင္းေနရေသာ

အဴဖစ္အပဵက္ဘဝမဵားကုိ
ထုိႛအဴပင္ယခုလက္ရႀိစာခဵႂပ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအထိ

စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံအေနႎႀင့္

ပၝဝင္ေနေသာ

လၿမ္းဴခႂံမႁရႀိေစရန္အတၾက္

အပၝအဝင္

အခဵက္အလက္မဵားသည္

သင့္ေလဵာ္ေသာ

အေရးယူ

ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
(၂

)

အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္အမဵႂိးသားမဵား

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားပေပဵာက္ေစရန္
ေကဵးလက္ေဒသဖံၾႛ႓ဖႂိးတုိးတက္ေရး

တန္းတူညီမႁအေပၞ

အေဴခခံ၍

ေကဵးလက္ေဒသမႀ
လုပ္ငန္းမဵားတၾင္

ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္ခၾင့္၊

အမဵႂိးသမီးအား
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

အကဵႂိးအဴမတ္မဵားအား

အတူတကၾခံစားပုိင္ ခၾင့္ရရႀိေစရန္ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက အာမခံ ခဵက္ေပးရမည္၊၊ အထူးသဴဖင့္

ေကဵးလက္ေဒသရႀိ

အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

ေအာက္ပၝအခၾင့္အေရးမဵား

ရရႀိရန္

သင့္ေလဵာ္ေသာ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္၊၊
(က)ေကဵးလက္ေဒသ

ဖံၾႛ႓ဖႂိးေရးအစီအစဥ္မဵားကို

စီစဥ္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊

ေစ့စပ္ေသခဵာစၾာ

အေကာင္အထည္

အေသးစိတ္

ေဖာ္ေဆာင္ရာတၾင္လည္းေကာင္း

ကၸတုိင္းတၾင္ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္ခၾင့္၊
(ခ)မိသားစု စီမံကိန္းမဵားအတၾက္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား ရရႀိႎုိင္ခၾင့္၊
ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ခၾင့္ႎႀင့္ ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား ခံစားပုိင္ခၾင့္မဵား အပၝအဝင္လုံေလာက္ေသာ
ခံစားခၾင့္ ရႀိေရးအတၾက္ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ၊ ကုိယ့္ဝန္ကုိယ္ထမ္းအသင္းမဵားႎႀင့္ သမဝၝယ
အဖဲႛၾမဵား ထူေထာင္ပုိင္ခၾင့္၊
(ဂ) လူအ
ႛ ဖဲၾအ
ႛ စည္းမဵား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမဵားအားလုံးတၾင္ ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္ပုိင္ခၾင့္၊
(ဃ) စုိက္ပဵႂိးေရးဆုိင္ရာ ေငၾေဳကးေခဵးယူပုိင္ခၾင့္၊ ေရာင္းဝယ္ေရးေစဵးကၾက္ အေထာက္အကူဴပႂပစၤည္းမဵား၊
သင့္ေလဵာ္ေသာ နည္းပညာမဵားရရႀိခၾင့္၊ ေဴမယာဝၝဒ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးႎႀင့္ ေဴမယာခဲၾေဝစီမံကိန္းမဵားတၾင္
တူညီေသာ ပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ရရႀိပုိင္ခၾင့္၊
(င) လုံေလာက္ေသာ ေနထုိင္မႁအေဴခအေနဴဖစ္ေသာ အုိးအိမ္၊ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁ၊လ႖ပ္စစ္မီး၊
ေရ၊ လမ္းပမ္းဆက္သၾယ္ေရး ရရႀိခံစားပုိင္ခၾင့္၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (ေကဵးလက္ေဒသရႀိ အမဵႂိးသမီးမဵား)
ဤအပုိဒ္တၾင္

ေကဵးလက္ေဒသရႀိအမဵႂိးသမီးမဵား

စာခဵႂပ္ပၝအမဵႂိးသမီးမဵား၏
ခံစားႎိုင္ရန္အတၾက္
ေကဵးလက္ေဒသရႀိ

အခၾင့္အေရးမဵား၊

ခံစားခၾင့္မဵားကုိ

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
အမဵႂိးသမီးမဵားကုိယ္တုိင္

အေပၞခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

ေကဵးလက္အမဵႂိးသမီးမဵားပၝ

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္

၄င္းတုိႛ၏

ပေပဵာက္ေစရန္၊

လုိအပ္ခဵက္မဵားကို

ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
ဴဖည့္ဆည္းေပးမည့္

တုိးတက္ဖံၾႛ႓ဖႂိးေရးလုပ္ငန္းမဵား၊ အစီအစဥ္မဵားတၾင္ ပၝဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
ေကဵးလက္ေဒသ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ေနာက္မကဵန္ခဲ့ေစဘဲ စီးပၾားေရးအခၾင့္အေရး၊ စာတတ္ေဴမာက္မႁ၊
ေစဵးကၾက္အေထာက္အကူ

ပစၤည္းမဵား

ခံစားပုိင္ခၾင့္၊

စားဝတ္ေနေရးအတၾက္

ေထာက္ပံ့ကူညီမႁမဵား

အားလုံးကုိ ရယူခံစားပုိင္ခၾင့္မဵားရႀိေအာင္ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားက တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္
ဟုဆုိထားသည္၊၊

အပုိင္း (၄)

အပိုဒ္ (၁၅)
(၁)

အမဵႂိးသမီးႎႀင့္အမဵႂိးသားမဵား

တရားဥပေဒေရႀႛေမႀာက္တၾင္

တန္းတူဴဖစ္သည္ကုိ

စာခဵႂပ္

အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံတုိ္င္းက သေဘာတူလက္မႀတ္ေရး ထုိးရမည္၊၊
(၂) ႎုိင္ငံသားအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၤရပ္ မဵားတၾင္ အမဵုႂိးသားအတၾက္ တရားဥပေဒ
ေဳကာင္းအရ

ဴပည့္စုံခုိင္လုံသည္ဟူ၍

ကဵင့္သုံးသည့္အခၝတၾင္လည္း

တေဴပးညီထဲဴဖစ္ရန္

စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ဆုိရာတၾင္လည္းေကာင္း၊
အမဵႂိးသမီးမဵားကုိ

သတ္မႀတ္ထားခဵက္မဵားသည္
စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းက

ပုိင္ဆုိင္မႁပစၤည္းမဵားကုိ

တန္းတူအခၾင့္အေရးေပး၍

အမဵႂိးသမီးမဵား
သေဘာတူရမည္၊၊

စီမံခန္ႛခဲၾသည့္အခၝတၾင္လည္းေကာင္း၊

တရားရံုး၊

ခုံရုံးတုိႛ၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

အဆင့္အဆင့္တုိင္းတၾင္ တန္းတူညီမ႖မႁရႀိရမည္။
(၃)

အမဵႂိးသမီးမဵား၏

ဥပေဒေဳကာင္းအရ

စၾမ္းေဆာင္ႎုိင္မႁအေပၞကုိ

တုိက္ရိုက္

ကန္သ
ႛ တ္ခဵႂပ္ခဵယ္ထားေသာ ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္မဵားႎႀင့္ ပုဂၢလိက တရားဝင္စာခဵႂပ္ စာတမ္းမဵားအားလုံး၏
ဥပေဒကဲ့သုိႛ

အကဵႂိးသက္

ေရာက္မႁတုိင္းသည္

ဥပေဒအရ

အဳကႂံးမဝင္ပဵက္ဴပယ္သည္ဟု

ယူဆရမည္ဴဖစ္သည္ဆုိေသာ အခဵက္ကုိ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းက သေဘာတူရသည္၊၊
(၄) သၾားလာခၾင့္၊ ေနထုိင္စရာေနအိမ္ ဥပစာမဵားကုိ လၾတ္လပ္စၾာေ႟ၾးခဵယ္ခၾင့္တုိႛႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ
ဥပေဒတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵႂိးသားမဵား တန္းတူအခၾင့္အေရး ရႀိေဳကာင္း စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းက
သေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထုိးရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ ဥပေဒေရႀႛေမႀာက္တၾင္တန္းတူညီမႀဵမႁ)
ဤအပုိဒ္တၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအေနဴဖင့္

တန္းတူညီမ႖မႁရႀိေစရန္အတၾက္

အမဵႂိးသားမဵားနည္းတူ

တရားဥပေဒ

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံအဖဲႛၾဝင္မဵားက

ေရႀႛေမႀာက္တၾင္

အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရန္

ေဖာ္ဴပထားပၝသည္၊၊

အပုိဒ္ (၁၆ )
(၁)

ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ဴခင္းႎႀင့္လည္းေကာင္း၊

ဆက္စပ္ေနေသာ

ကိစၤမဵားအားလုံးတၾင္

အားလုံးပေပဵာက္ႎုိင္ရန္အတၾက္

မိသားစုဆက္ဆံေရးႎႀင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ

ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵား

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္

သင့္ေလဵာ္ေသာ

အေရးယူမႁမဵား

လုပ္ေဆာင္ရမည္၊၊

အထူးသဴဖင့္

အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္

အမဵႂိးသားမဵား

တန္းတူညီမ႖မႁအေပၞအေဴခခံ၍

ေအာက္ပၝအခၾင့္အေရးမဵားကုိ တန္းတူရရႀိခံစားခၾင့္ရႀိရန္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက အာမခံေပးရမည္၊၊
(က) ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ရာတၾင္ တူညီေသာအခၾင့္အေရးရႀိရမည္၊၊
(ခ) အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ လၾတ္လပ္စၾာေ႟ၾးခဵယ္ပုိင္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေသာ မိမိသေဘာဆႎၬႎႀင့္ညီမႀသာ
ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ခၾင့္စသည့္တုိႛတၾင္ ညီမ႖ေသာ အခၾင့္အေရးမဵားရႀိရမည္၊၊
(ဂ)

ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ဴပီး

ေပၝင္းသင္းခဵိန္တၾင္လည္းေကာင္း၊

ကၾာရႀင္းဴပတ္စဲခဵိန္တင
ၾ ္

လည္းေကာင္း၊

တူညီေသာ အခၾင့္အေရးႎႀင့္ တာဝန္ရႀိရမည္၊၊
(ဃ) အိမ္ေထာင္ေရးအေဴခအေန မည္သုိႛပင္ ရႀိေစကာမူ �င္းတု၏
ိႛ
ကေလးမဵားႎႀင့္ ဆက္စပ္ေသာ
ကိစၤမဵားတၾင္ မိဘမဵားသည္ တူညီေသာအခၾင့္အေရးႎႀင့္ တာဝန္မဵားရႀိဳကရမည္ဴဖစ္ဴပီး ကိစၤရပ္တုိင္းတၾင္
ကေလးသူငယ္မဵား၏ အကဵႂိးစီးပၾားသည္ ပထမဦးစားေပးဴဖစ္ရမည္၊၊
(င)

ကေလးအေရအတၾက္ကုိ

ႎႀင့္တဦးအဳကားအခဵိန္ဴခားသည့္ကာလကုိ
တာဝန္ရႀိမႁတုိႛတၾင္

တူညီစၾာရႀိဴပီး

ဆုံးဴဖတ္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊

ကေလးတဦး

ဆုံးဴဖတ္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊

လၾတ္လပ္မႁႎႀင့္

သတင္းရယူပုိင္ခၾင့္၊

ပညာေရးႎႀင့္ေဖာ္ဴပပၝအခၾင့္

အေရးတုိႛကုိ

ကဵင့္သုံးႎုိင္သည့္ နည္းလမ္းမဵားတၾင္လည္း တူညီေသာ အခၾင့္အေရးရႀိရမည္၊၊
(စ) အုပ္ထိန္းမႁ၊ ထိမ္းေကဵာင္းမႁ၊ ယုံဳကည္အပ္ႎႀံရမႁႎႀင့္ ကေလးေမၾးစားဴခင္း ကိစၤမဵားတၾင္လည္းေကာင္း၊
ႎုိင္ငံေတာ္ရႀိဥပေဒမဵားထဲတၾင္
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္

ထုိကိစၤမဵားႎႀင့္

တန္းတူအခၾင့္အေရးႎႀင့္

ပတ္သက္သည့္

ဥပေဒမဵားတၾင္

တန္းတူတာဝန္မဵားရႀိဴပီး

လည္းေကာင္း၊

ကေလးသူငယ္မဵား၏

အကဵႂိးစီးပၾားသည္ ပထမဦးစားေပးဴဖစ္ရမည္၊၊
(ဆ)

မိသားစုအမည္

ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊

အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းႎႀင့္

အလုပ္အကုိင္

ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္လည္းေကာင္း၊ ခင္ပၾန္းဴဖစ္သူႎႀင့္ ဇနီးဴဖစ္သူ ႎႀစ္ဦးစလုံးတၾင္ ပုဂၢလိက အခၾင့္အေရး
တန္းတူရႀိရမည္၊၊
(ဇ)

အဖုိးတန္ေသာ

ပစၤည္းဥစၤာကိုဴဖစ္ေစ၊

အဖုိးမတန္ေသာ

ပစၤည္းဥစၤာကုိဴဖစ္ေစ

ပုိင္ဆုိင္ရာတၾင္

လည္းေကာင္း၊ ရယူရာတၾင္ လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္ႛခဲၾရာတၾင္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခဵႂပ္ရာတၾင္ လည္းေကာင္း၊
ခံစားရာတၾင္

လည္းေကာင္း၊

ထုခဲၾေရာင္းခဵရာတၾင္

လည္းေကာင္း

ခင္ပၾန္းဴဖစ္သူႎႀင့္

ဇနီးဴဖစ္သူႎႀစ္ဦးစလုံးတၾင္ တူညီေသာ အခၾင့္အေရးရႀိသည္။
(၂) အ႟ၾယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ေစ့စပ္ေဳကာင္းလမ္းမႁႎႀင့္ ထိမ္းဴမားလက္ထပ္မႁသည္
ဥပေဒေဳကာင္းအရ

အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁ

မရႀိေစရ၊၊

ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ႎုိင္ေသာ

အငယ္ဆုံးအသက္အ႟ၾယ္ကုိ

အတိအကဵသတ္မႀတ္ဴခင္း၊

ထိမ္းဴမားလက္ထပ္မႁမဵားကုိ

တရားဝင္မႀတ္ပုံတင္ဴခင္းတုိႛအား မဴဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အတၾက္ ဥပေဒဴပဌာန္းဴခင္းအပၝအဝင္
လုိအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားကို စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ ႎုိင္ငံကေဆာင္႟ၾက္ရမည္၊၊

ရႀင္းလင္းခဵက္ (လက္ထပ္ထိမ္းဴမားမႁႎႀင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ဥပေဒမဵားတၾင္ တန္းတူညီမ႖မႁ)
ဤအပုိဒ္တၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵား ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ဴခင္း၊ ထိမ္းဴမားလက္ထပ္ဴခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမဵားႎႀင့္
ရင္ေသၾးယူခၾင့္တုိႛကုိ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အိမ္ေထာင္ဖက္ကို လၾတ္လပ္စၾာ ေ႟ၾးခဵယ္ခၾင့္၊ အိမ္ေထာင္စုအတၾင္းအတၾင္း ညီမ႖ေသာ အခၾင့္အေရးႎႀင့္
တာဝန္ရႀိခၾင့္၊

ရင္ေသၾးအေရအတၾက္ႎႀင့္

ခင္ပၾန္းသည္ႎႀင့္တန္းတူ

ရင္ေသၾးတဦးႎႀင့္တဦးအဳကား

လၾတ္လပ္စၾာေ႟ၾးခဵယ္တာဝန္ယူ

ကာလကၾာဴခားမႁတုိႛကုိ

ဆုံးဴဖတ္ပုိင္ခၾင့္၊

မိသားစု

အမည္ႎႀင့္အလုပ္အကုိင္မဵားအား တန္းတူေ႟ၾးခဵယ္ပုိင္ခၾင့္တုိႛကုိ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပုိင္း ( ၅ )

အပုိဒ္ (၁၇ )
(၁)

ဤသေဘာတူညီခဵက္

စာခဵႂပ္ကုိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္
ပေပဵာက္ေရးေကာ္မီတီ

ရည္႟ၾယ္၍

(ေနာင္တၾင္

အရည္အခဵင္းဴပည့္ဝေသာ
ဖဲႛၾစည္းခဲ့သည္၊၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတၾင္

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ

ေကာ္မီတီဟုႌၿန္းမည္၊၊)

က႗မ္းကဵင္

သူ

စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎုိ္င္ငံ

တုိးတက္ေအာင္ဴမင္ေအာင္
ကုိ

ဖိႎႀိပ္ခဲဴၾ ခားမႁမဵား
စိတ္ဓာတ္ဴမင့္မား႓ပီး

(၁၈)ဦးဴဖင့္

စာခဵႂပ္စတင္အသက္ဝင္ေသာေနႛတၾင္

(၃၅)ႎုိင္ငံက

စာခဵႂပ္လုိက္နာကဵင့္သုံးပၝမည္ဟု

အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထုိးဴပီးေသာအခၝ က႗မ္းကဵင္သူ (၂၃)ဦးတုိႛဴဖင့္ ဖဲႛၾစည္းခဲ့သည္၊၊ က႗မ္းကဵင္သူမဵားကုိ
ေ႟ၾးခဵယ္ရာတၾင္

ကဵႂိးေဳကာင္းဆီေလဵာ္ေသာ

ပထဝီပိုင္းဴခားမႁအရ

လည္းေကာင္း၊

ဴခားနားေသာ

ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ အဓိကကဵေသာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မဵားအေပၞ ကိုယ္စားဴပႂမႁအရလည္ေကာင္း
စဥ္းစား၍စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက

၄င္းတို၏
ႛ

ႎိုင္ငံသူမဵားထဲမႀ

ေ႟ၾးခဵယ္ရ႓ပီး

က႗မ္းကဵင္သူမဵားသည္

၄င္းတို၏
ႛ ကိုယ္ပိုင္စၾမ္းရည္အရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္၊၊
(၂) စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ နိုင္ငံမဵားမႀ အမည္စာရင္း တင္သၾင္းလာသူမဵားကို လ႖ႂိႛဝႀက္မဲစနစ္ဴဖင့္ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီး
ေကာ္မတီကို

ဖၾဲႛစည္းရမည္၊၊

စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္နိုင္ငံတိုင္းက

မိမိနိုင္ငံသားတဦး၏အမည္စာရင္းကို

တင္သၾင္းရမည္၊၊
(၃) ပထမဦးဆံုးေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ယခုသေဘာတူစာခဵႂပ္ အသက္ဝင္႓ပီးသည့္ေနႛမႀ ေဴခာက္လအဳကာတၾင္
ကဵင္းပရမည္၊၊

ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတိုင္၌

ေ႟ၾးေကက္ပၾဲမတိုင္မီ

သံုးလအလိုတၾင္စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားမႀ

ႎႀစ္လအတၾင္း

အမည္စာရင္းတင္သၾင္းမႁဴပႂရန္

ကုလသမဂၢအေထၾေထၾ

အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကစာဴဖင့္

ေရးသားဖိတ္ေခၞရမည္၊၊ အမည္စာရင္း တင္သၾင္းခံရသူတို၏
ႛ
အမည္မဵားကို အကၡရာအစဥ္အလိုက္
အမည္စာရင္းတင္သၾင္းေသာ ႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္ ယႀဥ္တၾဲေဖာ္ဴပထားေသာ စာရင္းကို တင္သၾင္းရမည္၊၊
(၄) ေကာ္မတီအဖၾဲႛဝင္မဵား ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္မႁကို ကုလသမဂၢဌာနခဵႂပ္တၾင္ ကုလသမဂအေထၾေထၾ
အတၾင္းေရးမႁႂးခဵႂပ္က
အဖၾဲႛဝင္သံုးပံုႎႀစ္ပံု

ကဵင္းပေပးသည့္

စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္နိုင္ငံမဵား၏

တက္ေရာက္မႀသာ

ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္ဴခင္း

အထေဴမာက္ေသာ

အစည္းအေဝးတၾင္

ဴပႂလုပ္ရမည္၊၊

ထိုအစည္းအေဝးတၾင္

ေကာ္မတီသိုႛ

ခံရသူမဵားသည္အမည္စာရင္းတင္သၾင္းဴခင္း

တက္ေရာက္မဲေပးနိုင္ေသာ

စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားမႀ

ကိုယ္စားလႀယ္

ခံရသူမဵားထဲတၾင္
အမဵားစု၏

ဆႎၬမဲဴဖင့္

ေ႟ၾးခဵယ္ခံရသည့္ သူမဵားဴဖစ္ရမည္၊၊
(၅)

ေ႟ၾးေကာက္ခံရေသာ

ေကာ္မတီအဖၾဲႛဝင္မဵား၏

ပထမဦးဆံုးေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀ

သက္တမ္းသည္

ေလးႎႀစ္

ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္လိုက္သူမဵားအနက္

ဴဖစ္သည္၊၊သိုႛေသာ္

ကိုးဦး၏သက္တမ္းသည္

ႎႀစ္ႎႀစ္ဴပည့္သည္ႎႀင့္ ကုန္ဆံုးရမည္၊၊ ပထမေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ႓ပီးလ႖င္႓ပီးခဵင္း အဆိုပၝကိုးဦး၏အမည္စာရင္းကို
ေကာ္မတီဥကၠဌက မဲႎိႁက္ေ႟ၾးခဵယ္ေပးရမည္၊၊
(၆) ႎိုင္ငံ(၃၅)ႎိုင္ငံက သေဘာတူညီခဵက္စာခဵႂပ္ကို လိုက္နာကဵင့္သံုးပၝမည္ဟု ဂတိကဝတ္ဴပႂ႓ပီးေသာအခၝ
သိုႛမဟုတ္
ဤအပိုဒ္၏

လက္ခံ႓ပီးေသာအခၝတၾင္
အပိုဒ္

(၂)(၃)(၄)

ေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္

ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီ
တၾင္

အဖၾဲႛဝင္ငၝးဦးေ႟ၾးခဵယ္တင္ေဴမာက္ဴခင္းကို

ေဖာ္ဴပထားသည္ႎႀင့္အညီေဆာင္႟ၾက္ရမည္၊၊

လိုက္သူမဵားအနက္မႀ

ႎႀစ္ဦး၏အမည္စာရင္းကို

ေနာက္ထပ္

ေကာ္မတီဥကၠဌမႀ

မဲႎိႁက္ေ႟ၾးခဵယ္ေပးရမည္၊၊
(၇)

ေရႀာင္တခင္

(ရံဖန္ရံခၝ)

ေကာ္မတီအဖၾဲႛဝင္အဴဖစ္

ဴဖစ္ေပၞတတ္ေသာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဴခင္းမႀ

လစ္လပ္မႁမဵားကို

ရပ္ဆိုင္း(စဲ)သၾားသည့္

ဴဖည့္စၾက္ရာတၾင္

က႗မ္းကဵင္သူေနထိုင္ရာ

စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္နိုင္ငံမႀ ေနာက္ထပ္ က႗မ္းကဵင္သူတဦးကို ၄င္းႎိုင္ငံသူမဵားထဲမႀခန္ႛအပ္႓ပီး ေကာ္မတီထံမႀ
အတည္ဴပႂခဵက္ရရန္ေတာင္းခံရမည္၊၊
(၈)

ေကာ္မတီ၏

တာဝန္ဝတၨရား

အေထၾေထၾညီလာခံ၏

အေရး႒ကီးေဳကာင္း

ခၾင့္ဴပႂခဵက္အရ

အသိအမႀတဴပႂသည့္အေနႎႀင့္

ေကာ္မတီအဖၾဲႛဝင္မဵားသည္

ကုလသမဂၢ

အေထၾေထၾညီလာခံက

သတ္မႀတ္ေပးထားေသာကာလႎႀင့္ အေဴခအေနအတိုင္း ကုလသမဂၢမႀ လစာခံစားရမည္၊၊
(၉)

ယခု

ထိေရာက္စၾာ

သေဘာတူညီခဵက္

စာခဵႂပ္ေအာက္တၾင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ဖၾဲစ
ႛ ည္းထားေသာ

ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန္အတၾက္

အေထာက္ အကူဴပႂပစၤည္းမဵားကို ကုလသမဂၢအေထၾေထၾ
အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က ေထာက္ပံ့ေပးရမည္၊၊

ေကာ္မတီမႀ
လိုအပ္သည့္

လုပ္ငန္းမဵားကို
ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္

အပိုဒ္(၁၈)
(၁) ေကာ္မတီမႀ စဥ္းစားနိုင္ရန္အတၾက္ စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္ ယခုသေဘာတူညီခဵက္စာခဵႂပ္ကို
အေထာက္အကူဴပႂေစရန္အလိုႛငႀာ
အုပ္ခဵႂပ္မႁဆိုင္ရာႎႀင့္

ဴပဌာန္းထားသည့္

အဴခားအေရးယူ

ဥပေဒ�ပမႁဆိုင္ရာ၊

ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား

တရားစီရင္မႁဆိုင္ရာ၊

တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႁမဵား

ပၝဝင္သည့္

အစီအရင္ခံစာတေစာင္ကို (က) သက္ဆိုင္ရာႎိုင္ငံမဵားမႀ စာခဵႂပ္သိုႛ အတည္�ပလက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး
တႎႀစ္တာ ကာလအတၾင္း၊
(ခ)

ယင္းေနာက္ပိုင္းတၾင္

လိုအပ္သလိုအခၝအားေလဵာ္စၾာ

အနည္းဆံုး

ေလးႎႀစ္လ႖င္တဳကိမ္ႎႀင့္

ထပ္မံေတာင္းဆိုသည့္အဳကိမ္တိုင္း

ေကာ္မတီမႀ
ကုလသမဂၢ

အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ထံသိုႛ တင္သၾင္းရန္တာဝန္ရႀိသည္၊၊
(ဂ)

အစီရင္ခံစာမဵားတၾင္

ဴပည့္မီေအာင္ဴဖည့္ဆည္းရာတၾင္

ယခုသေဘာတူညီခဵက္စာခဵႂပ္ပၝ
ဳကႂံေတၾရ
ႛ သည့္

ဝန္ေဆာင္မႁမဵား

အေဳကာင္းတရားမဵားႎႀင့္

အတိုင္းအတာကို
အခက္အခဲမဵားကို

ေဖာ္ဴပရမည္၊၊
အပိုဒ္ ၁၉ မႀ ၃ဝ အထိသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵားကို ေဖာ္ဴပသတ္မႀတ္ ထားသည္။

ေနာက္ဆက္တၾဲ (၃) ကေလးသူငယ္အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္
ဤသေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ပၝဝင္ေသာ ကေလးငယ္မဵာ၏ အခၾင့္အေရးသည္ ခၾဲဴခားမႁမရႀိပဲ
ကေလးသူငယ္တိုင္းခံစားရမည့္ အခၾင့္အေရးဴဖစ္ေဳကာင္း ယခုအပိုဒ္တၾင္
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္(၁) ကေလးငယ္မဵား၏ တရားဝင္အသက္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကို (၁၈)ႎႀစ္သတ္မႀတ္ထားသည္၊၊
သိုႛရာတၾင္ အခဵႂိႎ
ႛ ိုင္ငံမဵားတၾင္ (၁၈) ႎႀစ္ထက္ငယ္ေသာ အသက္အပိုင္းအဴခားကို ကေလးငယ္အဴဖစ္
သတ္မႀတ္ဴခင္းကိုလည္း ဤစာခဵႂပ္က ခၾင့္ဴပႂထားသည္။
အပိုဒ္ (၂) ဤသေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ပၝဝင္ေသာ ကေလးငယ္မဵာ၏ အခၾင့္အေရးသည္ ခၾဲဴခားမႁမရႀိပဲ
ကေလးသူငယ္တိုင္းခံစားရမည့္
အခၾင့္အေရးဴဖစ္ေဳကာင္း
ယခုအပိုဒ္တၾင္
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
ကိုယ္ခႎၭာမသန္စၾမ္းေသာ ကေလးမဵားအပၝအဝင္ မည္သည့္ကေလးငယ္ကိုမႀ ဖိႎႀိပ္ခၾဲဴခားဴခင္းမရႀိရန္
ဆိုထားသည္။
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္
ႎိုင္ငံမဵားသည္
ကေလးငယ္မဵား၏
အဆင့္အတန္း၊လႁပ္ရႀားမႁ၊
ေဖာ္ဴပေသာအေတၾးအဴမင္၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူႎႀင့္မိသားစုဝင္တို၏
ႛ
ယံုဳကည္ခဵက္တိုႛအေပၞ အေဴခခံေသာ
ကေလးငယ္မဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္မႁမဵားႎႀင့္ အဴပစ္ေပးမႁမဵားကို ကာကၾယ္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္။
အပိုဒ္
(၃)
ဤအပုိဒ္တၾင္
ကေလးငယ္မဵား
ေကာင္းကဵႂိးအတၾက္
အေကာင္းဆံုးလုပ္
ေဆာင္မႁမဵားေဆာင္႟ၾက္ရမည္ဟု ဖၾင့္ဆိုထားသည္၊၊ ကေလးမဵား၏ ေကာင္းကဵႂိးသည္ မိဘမဵားႎႀင့္
ႎိုင္ငံေတာ္၏ ေကာင္းကဵႂိးထက္ပိုမို၍ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္(၄)
ဤအပိုဒ္တၾင္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
အခၾင့္အေရးမဵားအား ကေလးငယ္မဵားခံစားႎိုင္ရန္ အတၾက္ဳကႂိးပမ္း

စာခဵႂပ္တၾင္

ေဖာ္ႌန
ၾ ္းထားေသာ

လုပ္ေဆာင္သၾားဳကရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
မိမိႎိုင္ငံတၾင္ရႀိေသာ
ကာယ
ဥာဏ
စၾမ္းအားမဵားကို
အစၾမ္းကုန္အသံုးခဵ၍
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ဳကရန္
တိုက္တၾန္းထားသည္၊၊
ကေလးငယ္မဵား၏ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးမဵားအား ဦးစားေပး၍ ႎိုင္ငံရႀိ
ရင္းဴမစ္မဵားကို အစၾမ္းကုန္အသံုးခဵ လုပ္ေဆာင္သၾားဳကရန္ ဆိုထားသည္။ ထိုႛဴပင္ကေလးသူငယ္မဵား၏
အခၾင့္အေရးသည္ ႎိုင္ငံတကာအေနဴဖင့္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ရမည့္အခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၅) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵား၏ အခၾင့္အေရးကိုကေလးမဵား နားလည္ သေဘာေပၝက္ေအာင္
မိဘမဵားႎႀင့္ အုပ္ထိန္းသူမဵားက လမ္းႌၾန္မႁ ေပးႎိုင္ရန္အတၾက္ မိဘမဵားႎႀင့္ အုပ္ထိန္းသူတို၏
ႛ
တာဝန္ယူမႁ၊
အခၾင့္အေရးႎႀင့္
တာဝန္တိုက
ႛ ို
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
ေလးစားရမည္ဟုေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၆) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးမဵား၏ ဘဝ အသက္ရႀင္ရပ္တည္ခၾင့္ကို ေဖာ္ဴပထား

သည္၊၊ စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားသည္ ကေလးငယ္မဵား၏ဘဝ အသက္ရႀင္ ရပ္တည္ႎိုင္ေရးႎႀင့္
ဖၾံႛ႓ဖႂိးတိုးတက္ေရးတိုႛအတၾက္ အာမခံေပးရန္ တာဝန္ရႀိေဳကာင္း၊ ထိုအေရးမဵားအတၾက္ အတတ္ႎိုင္ဆံုး
�ဳကႂိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၇) ဤအပိုဒ္
မႀတ္ပံုတင္ပိုင္ခၾင့္ရႀိ႓ပီး
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

တၾင္ ကေလးငယ္မဵားသည္ ေမၾးဖၾားလာသည္ႎႀင့္ တ႓ပႂိင္နက္ ေမၾးစာရင္း
အမည္မႀည့္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ပိုင္ခၾင့္တိုက
ႛ ို
ခံစားခၾင့္ရႀိသည္ဟု

အပိုဒ္ (၈) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵား၏ အမည္၊ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္မႁႎႀင့္ မိသားစု ေတာ္စပ္ပံု စသည့္
ကိုယ္ေရးအခဵက္အလက္မဵားကို ကာကၾယ္ရန္ စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္မဵားက တာဝန္ရႀိသည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အကယ္၍ ကေလးငယ္တဦးသည္ ၄င္း၏ ကိုယ္ေရးအခဵက္အလက္မဵား ဆံုးရႁံးသၾားပၝကစာခဵႂပ္အဖၾဲႛ
ဝင္ႎိုင္ငံ မဵားအေနႎႀင့္ ထိုအခဵက္အလက္မဵား ဴပန္ရရႀိရန္အတၾက္ လိုအပ္သလို ကူညီေပးရမည္ဟု
ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၉) ဤအပိုဒ္တၾင္ သာမန္အားဴဖင့္ ကေလးငယ္အား ၄င္းမိဘဴဖင့္ ခၾဲခၾာေစဴခင္း မဴပႂရန္
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ သိုႛေသာ္ ကေလးငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအကဵႂိးဴဖစ္ေနပၝက မိဘမဵားႎႀင့္ ခၾဲခၾာခၾင့္ကို
ခၾင့္ဴပႂသည္၊၊
ထိုသိုႛခၾဲခၾာမႁကို
တာဝန္ရႀိသူမဵားက
ဥပေဒအရ
ဆံုးဴဖတ္ရမည္ဴဖစ္႓ပီး
ဴပန္လည္သံုးသပ္မႁမဵားလည္း
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
ဆိုသည္၊၊
အကယ္၍
ကေလး၏
အေကာင္းဆံုး အကဵႂိးကို ဆန္ႛကဵင္မႁမဴဖစ္မခဵင္း မိဘမဵားႎႀင့္ သိုႛမဟုတ္ မိဘတဦးဦးႎႀင့္ခၾဲခၾာထားရေသာ
ကေလးသည္ ၄င္း၏ မိဘမဵားႎႀင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္သၾယ္ႎုိင္သည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၁ဝ) ဤအပိုဒ္တၾင္ စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားအေနႎႀင့္ ႎိုင္ငံေတာ္လံု�ခံေရးႎႀင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊
ဴပည္သူႛ ကဵန္းမာေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာႎႀင့္ အခၾင့္အေရးတိုက
ႛ ို ကာကၾယ္ရန္အတၾက္ ခၾင့္မဴပႂသင့္ေသာ
ကိစၤမဵႂိးမႀလၾဲ၍ မိသားစုခဵင္းဴပန္လည္ ဆံုေတၾႛႎိုင္ရန္အတၾက္ ႎိုင္ငံအတၾင္းသိုႛ လာေရာက္ခၾင့္၊ ႎိုင္ငံဴပင္ပသိုႛ
ထၾက္ခၾာခၾင့္ဴပႂသင့္သည္ဟု
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အထက္ပၝ
အေဳကာင္းေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္
ကန္သ
ႛ တ္ခဵက္ရႀိပၝကလည္း
ထိုသိုႛ
ကန္ႛသတ္ခဵက္သည္လည္း
တရားဥပေဒႎႀင့္အညီ
ကဵႂိးေဳကာင္းေလဵာ္ညီမႁရႀိရမည္
ဴဖစ္႓ပီးယခုစာ
ခဵႂပ္တၾင္ေဖာ္ဴပထားေသာ
အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
လိုက္ေလဵာညီေထၾ ရႀိရမည္ဟု ဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္ (၁၁) ဤအပိုဒ္တၾင္ စာခဵႂပ္အဖၾဲ ဝ
ႛ င္ႎိုင္ငံမဵားသည္ ကေလးငယ္ မဵားအား ဴပန္ေပးဆၾဲဴခင္းႎႀင့္
ႎိုင္ငံဴခားသိုႛ ဴပန္လမ္းမရႀိ ေခၞေဆာင္ဴခင္းကို ကာကၾယ္တားဴမစ္ရန္ ေဆာင္႟ၾက္ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၁၂) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵားအား �၄င္းတို၏
ႛ အေတၾးအဴမင္မဵားကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာႎိုင္ရန္၊
အထူးသဴဖင့္
ကေလးငယ္မဵားအား
အကဵႂိးသက္ေရာက္ေစသည့္
တရားေရးဆိုင္ရာႎႀင့္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာတိုႛတၾင္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ တင္ဴပႎိုင္ရန္ ႎိုင္ငံက
အာမခံေပးရမည္ဟုဆိုသည္၊၊

အပိုဒ္ (၁၃) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵား၏ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ခၾင့္ကို အာမခံ ခဵက္ေပးရန္၊
နယ္ေဴမကန္သ
ႛ တ္ခဵက္မရႀိဘဲ
သတင္းမဵား
လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ရႀာေဖၾပိုင္ခၾင့္၊
လက္ခံပိုင္ခၾင့္တိုႛကို
အာမခံခဵက္ေပးရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္။
အပိုဒ္ (၁၄) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵား၏ လၾတ္လပ္စၾာ ေတၾးေခၞခၾင့္၊ ယံုဳကည္
သက္ဝင္ခၾင့္ႎႀင့္ ကိုးကၾယ္ခၾင့္တိုႛအတၾက္ အာမခံခဵက္ေပးရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ မိဘမဵားကလည္း
ကေလးငယ္မဵားအား မႀန္ကန္ေသာ လမ္းႌၾန္မႁမဵား ပံ့ပိုးႎိုင္ရန္အတၾက္ ႎိုင္ငံေတာ္ကလည္း မိဘမဵား၏
အခၾင့္အေရးႎႀင့္ တာဝန္မဵားကို ေလးစားသေဘာေပၝက္သင့္ေဳကာင္း ဆိုထားသည္၊၊ သိုႛရာတၾင္ႎိုင္ငံေတာ္
လံုဴခႂံေရးႎႀင့္
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊
ဴပည္သူကဵန္းမာေရး၊
စိတ္ဓၝတ္ေရးရာႎႀင့္
အခၾင့္အေရးတိုက
ႛ ို
ကာကၾယ္ရန္အတၾက္ လိုအပ္ပၝက ကန္သ
ႛ တ္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္ (၁၅) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးမဵား၏ လၾတ္လပ္စၾာ အဖၾဲႛအစည္းဝင္ေရာက္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ
စုေဝးခၾင့္တိုႛအတၾက္
ႎိုင္ငံေတာ္က
အာမခံခဵက္ေပးရန္
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
သိုႛရာတၾင္
ဒီမိုကေရစီကဵင့္သံုးေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္လံုဴခႂံေရးႎႀင့္ တရားစိုးမိုးေရး၊ ဴပည္သူႛကဵန္းမာေရး၊
စိတ္ဓၝတ္ေရးရာႎႀင့္
အခၾင့္အေရးတုက
ိႛ ို
ကာကၾယ္ရန္အတၾက္
လိုအပ္ပၝက
ကန္သ
ႛ တ္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္ (၁၆) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵား၏ ကိုယ္ပိုင္လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ မိသားစု၊ ေနအိမ္ႎႀင့္
စာေပးစာယူတိုႛအား
တရားလက္လၾတ္
ဥပေဒမဲ့
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းကို
တားဴမစ္ထား႓ပီး
ကေလးငယ္၏ ဂုဏ္ႎႀင့္သိကၡာအား တရားဥပေဒမဲ့ တိုက္ခုိက္ေစာ္ကားဴခင္းအား တားဴမစ္ေဳကာင္း
ေဖာ္ဴပထားသည္။
အပိုဒ္ (၁၇) ဤအပိုဒ္တၾင္ သတင္းဌာနမဵား၏ အေရးပၝပံုကို အသိအမႀတ္ဴပႂထား႓ပီး ႎိုင္ငံေတာ္သည္
ကေလးငယ္မဵားအေနႎႀင့္ သတင္းမဵားႎႀင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူပစၤည္းမဵားကို ေနရာတိုင္းမႀ
ရရႀိႎိုင္ေအာင္ အာမခံေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ သတင္းဌာနမဵားကိုလည္း ကေလးငယ္မဵားအတၾက္
အကဵႂိးရႀိေစမည့္ သတင္းမဵား၊ အစီအစဥ္မဵား ထုတ္လၿင့္ေပးရန္ ႎိုင္ငံေတာ္က အားေပးသင့္ေဳကာင္း
ဆိုထားသည္၊၊ ကေလးငယ္မဵားအတၾက္ ဆိုးကဵႂိးဴဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္မဵားအား ကာကၾယ္ရန္အတၾက္
သင့္ေတာ္ေသာ လမ္းႌၾန္မႁမဵား ခဵမႀတ္သင့္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၁၈) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္တဦး၏ ႒ကီးဴပင္းမႁႎႀင့္ ဖၾံႛ႓ဖႂိးတိုးတက္မႁတိုသ
ႛ ည္
မိဘႎႀင့္ အုပ္ထိန္းသူတိုႛအေပၞ အဓိကတာဝန္ရႀိေဳကာင္း အသိအမႀတဴပႂထားသည္၊၊ ကေလးငယ္ မဵား၏
အေကာင္းဆံုးအကဵႂိးအတၾက္ ထိုသူမဵားက အဓိကထား၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံေတာ္အေနဴဖင့္
မိဘမဵားႎႀင့္အုပ္ထိန္းသူမဵား၏
ကေလးထိန္းေကဵာင္းေရးအတၾက္
လုပ္ေဆာင္မႁမဵားကို
ကူညီမႁမဵားေပးႎိုင္ရန္အတၾက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမဵားကို ကူညီမႁမဵား၊ အစီအစဥ္မဵား တိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္႟ၾက္ေပးမႁမဵားဴပႂလုပ္သင့္သည္ဟု
ဆိုထားသည္၊၊
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ
မိဘမဵား၏
ရင္ေသၾးမဵားအတၾက္
ေနႛကေလးထိန္းဌာနမဵား
အစီအစဥ္မဵားခံစားႎိုင္ရန္
အာမခံခဵက္
ေပးရမည္ဟုဆိုသည္၊၊

အပိုဒ္
(၁၉)
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္
ကေလးငယ္မဵားအေပၞ
မိဘမဵားႎႀင့္
အဴခား
ထိန္းေကဵာင္းသည့္သူမဵားက
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ႎႀိပ္စက္မႁမဵား၊
လစ္လဵႃမႁမဵား၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေစာ္ကားမႁအပၝအဝင္ အဴခားေသာ မတရားဴပႂမႁမဵားမႀ ကာကၾယ္ရန္ အတၾက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ၊
အုပ္ခဵႂပ္ေရး
ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ပညာေရးဆိုင္ရာတိုတ
ႛ ၾင္
အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ ထိုႛဴပင္ ထိုသိုႛ ေစာ္ကားခံရေသာ ကေလးမဵားအား
ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ရန္ႎႀင့္ ထိုသိုႛအဴဖစ္မဵားကို ကာကၾယ္တားဆီးရန္အတၾက္ လူမႁေရးလုပ္ငန္းမဵား
ေပၞေပၝက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္ဟု ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္
(၂ဝ)
စာခဵႂပ္
အဖၾဲႛဝင္
ႎိုင္ငံ
မဵားသည္
မိသားစုဘဝႎႀင့္
ကင္းေဝးသၾားရေသာ
ကေလးငယ္မဵားအတၾက္
အထူးကူညီ
ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား၊
အစီအစဥ္မဵားေထာက္
ပံ့ေပးရန္
လုိအပ္သည္ဟုဆိုထားသည္၊၊ ကေလးငယ္မဵားအားေမၾးစားဴခင္း၊ အဴခားေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား ေအာက္တၾင္
ထားရႀိဴခင္းမဵားကို
လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဟု
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
ထုိသိုႛ
အဴခားနည္းဴဖင့္ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား ေထာက္ပံ့ရာတၾင္ ကေလးငယ္၏ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေရး၊
ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ ဘာသာစကားတိုက
ႛ ို ထည့္သၾင္းစဥ္းစားရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဤအပိုဒ္က ဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္
(၂၁)
ကေလးငယ္
မဵားအား
ေမၾးစားခၾင့္
ဴပႂဴခင္းသည္
ကေလးငယ္
မဵား၏
အေကာင္းဆံုးေကာင္းကဵႂိးအတၾက္
ဴဖစ္ေစရမည္ဆိုသည္ကို
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္
ႎိုင္ငံမဵားက
သတိဴပႂရန္လုိအပ္ေဳကာင္း
ဤအပိုဒ္တၾင္
ဆိုထားသည္၊၊
ကေလးငယ္မဵားအား
ေမၾးစားဴခင္းကို
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒဴဖင့္ အသိအမႀတ္ဴပႂရမည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၂) စာခဵႂပ္အဖၾဲႛႎိုင္ငံမဵားသည္ ဒုကၡသည္ကေလးမဵား သိုႛမဟုတ္ ဒုကၡသည္ အဴဖစ္
ေလ႖ာက္ထားသည့္
ကေလးငယ္မဵားအား
လူသားခဵင္းစာနာေသာကူညီမႁမဵားႎႀင့္
ကာကၾယ္မႁမဵား
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဤအပုိဒ္တင
ၾ ္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၃)ဲ စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္ စိတ္ပိုင္းႎႀင့္ �ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မစၾမ္းမသန္ ဴဖစ္ေနေသာ
ကေလးငယ္မဵားအား လူသားဂုဏ္ သိကၡာႎႀင့္ဘဝတၾင္ ေပဵာ္ရၿင္ေစေရးအဴပင္ လူမႁပတ္ဝန္းကဵင္တၾင္
ပၝဝင္ရႀင္သန္ေစေရး၊
မိမိကိုမိမိ
အားကိုးစိတ္မဵား
တိုးပၾားလာေစေရးအတၾက္အသိအမႀတဴပႂရမည္
ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၄) စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားသည္
ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္ခံပိုင္ခၾင့္ ရႀိေစရန္ႎႀင့္

ကေလးငယ္မဵား အေနဴဖင့္ အဴမင့္မား ဆံုးေသာ
ဖဵားနာဴခင္းမဵား၊ ဴပန္လည္နာလန္ထဴခင္းမဵားအတၾက္

လိုအပ္ေသာ �ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵားရရႀိရန္ အသိအမႀတ္ဴပႂရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္။ေဆးဝၝးကုသခံ
ပိုင္ခၾင့္မရႀိဘဲ
မေနရေစရန္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက
အာမခံရမည္ဟု
ဆိုထားသည္၊၊
ေမၾးကင္းစကေလးမဵား ေသဆံုးမႁ ပေပဵာက္ေစရန္၊ အေဴခခံ ကဵန္းမာေရး အေစာင့္အေရႀာက္မဵား
တိုးပၾားေစရန္၊
အာဟာရ ငတ္မၾတ္မႁႎႀင့္ေရာဂၝမဵားကို တိုက္ဖဵက္ရန္ ၊ မီးမဖၾားခင္ႎႀင့္ မီးဖၾား႓ပီး မိခင္မဵားအတၾက္
ကဵန္းမာေရးအစီအစဥ္မဵား ေထာက္ ပံ့ေပးရန္၊ ကေလးငယ္မဵား၏ ကဵန္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႎိုင္သည့္

�ရိုးရာေဆးမီးတို နည္းမဵားကို ဖဵက္သိမ္းေပးရန္ စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက လုပ္ေဆာင္သင့္ေဳကာင္း
ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၅)ဲ ကဵန္းမားေရးအတၾက္ အေစာင့္ေရႀာက္ခံဌာနတၾင္ေစာင့္ေရႀာက္ထားေသာ ကေလးငယ္မဵား၏
ရုပ္ပိုင္းႎႀင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမႁ၊
ကာကၾယ္ေပးမႁမဵားကို
အခဵိန္မႀန္မႀန္
ဆန္းစစ္ခၾင့္ရႀိရန္
အာမခံခဵက္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၆) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္တိုင္းသည္ လူမႁဖူလံုေရးအာမခံ အပၝအဝင္ လူမႁဖူလံုေရး
အကဵိႂးအဴမတ္မဵားကို ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု အသိအမႀတ္ဴပႂထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၇) ကေလးငယ္၏ �ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဓၝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႁေရးဆိုင္ရာ
ဖၾံႛ႓ဖႂိးတိုးတက္ေရးအတၾက္ လံုေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႁ အဆင့္အတန္းရႀိခၾင့္ရႀိသည္ဟု ဤအပိုဒ္တၾင္
အသိအမႀတဴပႂထားသည္၊၊ ထိုသိုႛ လံုေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႁ အဆင့္အတန္းရရႀိရန္ မိဘမဵားတၾင္အဓိက
တာဝန္ရႀိသည္၊၊
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
ကေလးငယ္မဵား၏
ထိုအခၾင့္အေရးမဵားအတၾက္
မိဘမဵားအား
ရုပ္ဝတၨႂပစၤည္းမဵားအပၝအဝင္
လိုအပ္ေသာ
အကူအညီမဵား
ေထာက္ပံ့
ေပးသင့္သည္ဟုဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၈) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးမဵား၏ ပညာသင္ဳကားခၾင့္ အခၾင့္အေရးကို စာခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက
အသိအမႀတ္�ဴပႂရန္ဆိုထားသည္၊၊ အေဴခခံပညာေရးကို မသင္မေနရ အခမဲ့သင္ဳကားေပးရမည္ဴဖစ္
ေဳကာင္း၊
အလယ္တန္းအဆင့္ကို
ကေလးတိုင္း
တက္ေရာက္သင္ဳကားႎိုင္ရန္အတၾက္
ပညာေရးစနစ္အမဵိႂးမဵႂိးႎႀင့္
သင္ဳကားေပး႓ပီး
အခမဲ့
ပညာသင္ဳကားခၾင့္
သိုႛမဟုတ္
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေဳကးမဵား ေထာက္ပံ့၍ အားေပးမႁမဵား�ဴပႂလုပ္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္၊၊ ေကဵာင္းမဵား၏
စည္းကမ္းမဵားသည္ ကေလးမဵား၏ ဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္ အခၾင့္အေရးမဵားကို ထိခိုက္ေႎႀာင့္္ယႀက္ဴခင္းမရႀိေအာင္
အာမခံရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၂၉)
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ပညာေရးစနစ္ကို ကေလးငယ္တို၏
ႛ
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသၾး၊ စၾမ္းရည္၊ စိတ္ပိုင္းႎႀင့္
ဖၾံႛ႓ဖႂိးတိုးတက္ေရးအတၾက္ တုိက္ရုိက္ အားေကာင္း လာေစရန္ ဦးတည္ေစရမည္၊၊

ပညာေရးစနစ္သည္ �၄င္း၏မိဘမဵားအေပၞ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေကဵးမႁအေပၞ၊ အဴခားယဥ္ေကဵးမႁမဵား အေပၞ၊
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္
လူႛအခၾင့္အေရးတိုႛအေပၞ
ေလးစားလာေအာင္
လမ္းႌၿန္မႁေပးႎိုင္ရမည္ဟုဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃ဝ) လူမဵိႂးႎၾယ္စုႎႀင့္ မူရင္းဌာေန လူမဵႂိးစုမဵားက ေပၝက္ဖၾားလာေသာ ကေလး
မဵား၏ ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ဘာသာေရးႎႀင့္ ဘာသာစကားတိုက
ႛ ို ကာကၾယ္ေပးရန္ေဖာ္ဴပ ထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃၁) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵားသည္ ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ အႎုပညာ လုပ္ငန္း
မဵားအပၝအဝင္ အဴခားေသာ အပန္းေဴဖလႁပ္ရႀားမႁမဵား၊ အနားယူမႁမဵားခံစား ခၾင့္ရႀိသည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊

အပိုဒ္ (၃၂) စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားသည္ ကေလးငယ္မဵားအား ၄င္းတိုႛ၏ ကဵန္းမာေရး သိုႛမဟုတ္
စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ဓၝတ္ပိုင္း၊ လူမႁေရး တိုးတက္မႁအပိုင္း ဆိုင္ရာကို အႎၨရာယ္ဴဖစ္ေစေသာ၊ �၄င္းတို၏
ႛ
ပညာေရးကိုထိခိုက္ အႎၨရာယ္ဴဖစ္ေစေသာ အလုပ္မဵႂိးတၾင္ ပၝဝင္လုပ္ကိုင္ေစဴခင္းမဵား၊ ကေလးမဵားအား
စီးပၾားေရးအရ
အဴမတ္ထုတ္ဴခင္းတိုႛမႀ
ကာကၾယ္ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္
အလုပ္လုပ္
ကိုင္ရမည့္
အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို
သတ္မႀတ္ဴခင္း၊
အလုပ္လုပ္ခဵိန္မဵားအား
သတ္မႀတ္ဴခင္း၊
လုပ္ငန္းခၾင္အေဴခအေနမဵားကို
သတ္မႀတ္ဴခင္းအဴပင္
ယခုအပိုဒ္ပၝအခဵက္မဵားကို တားဆီးရန္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႁမဵားအား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု
ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃၃) စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားသည္ ကေလးမဵားအား မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲဴခင္း၊
မူးယစ္ေဆးဝၝး ထုတ္လုပ္ဴခင္းမႀ ကင္းေဝးေအာင္ ကာကၾယ္တားဆီးေပးရမည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃၄) စာခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္ ကေလးငယ္မဵားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းမဵိႂးစံုဴဖင့္
အဴမတ္ထုတ္ဴခင္းမဵား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားဴခင္းမဵားမႀ ကာကၾယ္ေပးရန္ တာဝန္ရႀိသည္ဟု
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ ကေလးငယ္မဵားအား တရားမဝင္ လိင္ေရာင္းဝယ္မႁလုပ္ငန္းတၾင္ ပၝဝင္ေစရန္
ဴမႃဆၾယ္မႁမဵား၊ ကေလးငယ္မဵားအား ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္ အသံုးခဵမႁမဵားတၾင္ ကေလးငယ္မဵားအား
အသံုးဴပႂဴခင္းတိုႛအား ကာကၾယ္တားဆီးႎိုင္ရန္အတၾက္ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵား လုပ္ကိုင္ဳကရမည္ဟု
ဆိုထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃၅) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵားအား ဴပန္ေပးဆၾဲဴခင္းႎႀင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဴခင္း
ပေပဵာက္ေရးအတၾက္ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁမဵားကို စာခဵႂပ္ဖၾဲႛဝင္မဵားက လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္
ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃၆) ဤအပိုဒ္တၾင္ ကေလးမဵား၏ဘဝ သာယာခဵမ္းေဴမႛမႁကို ထိခိုက္ေစႎိုင္မည့္
အဂတိ၊ အစၾဲမဵႂိးစံုတိုႛအား စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားကာကၾယ္ေပးရန္ ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ အပိုဒ္ (၃၇)
ဤအပိုဒ္တၾင္ မည္သည့္ကေလးတဦးတေယာက္မ႖ ႎႀိပ္စက္ခံရဴခင္း၊ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္စၾာ ဆက္ဆံမႁ၊
လူသားမဆန္စၾာ ဆက္ဆံမႁမဵႂိး မခံစားေစရဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊ အသက္ (၁၈)ႎႀစ္ေအာက္
ကေလးငယ္မဵားေသဒဏ္
အဴပစ္ေပးဴခင္း
မရႀိေစရဟု
ဆိုထားသည္၊၊
ကေလးငယ္မဵားအား
ဖမ္းဆီးဴခင္းမဴပႂရဟု
ယခုအပိုဒ္တၾင္
ဆိုမထားေသာ္လည္း
ကေလးငယ္မဵားအား
ဖမ္းဆီးဴခင္း၊
ေထာင္ခဵဴခင္းတိုသ
ႛ ည္ အဴခား နည္းဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္၍ မရေတာ့ေသာအခၝတၾင္ ဴဖစ္ေစရမည္ဴဖစ္႓ပီး
အခဵိန္တိုႎိုင္သမ႖ တိုေတာင္းေစရမည္ဟုဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္ (၃၈) အသက္(၁၅)ႎႀစ္ေအာက္ကေလးမဵားအား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားတၾင္
စစ္မႁထမ္းရန္
စစ္ပၾဲတင
ၾ ္ပၝဝင္ရန္
အသံုးဴပႂဴခင္းမရႀိေစရ၊၊
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမဵားအတၾင္းမႀ ကေလးငယ္မဵားအား ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား အတတ္ႎိုင္ဆံုး
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ဆိုထားသည္၊၊

အပိုဒ္ (၃၉) စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိကၡမဵား၊ ႎႀိပ္စက္မႁမဵား၊ လစ္လဵႃရူခံဴခင္းမဵား၊
အဴမတ္ထုတ္အသံုးခဵမႁမဵားႎႀင့္ ေစာ္ကားမႁမဵား၏ သားေကာင္မဵားဴဖစ္ခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္မဵားအား
ဴပန္လည္ကဵန္းမာလာေအာင္၊ သာမန္ဘဝအတၾင္းသိုႛ ဴပန္လည္ဝင္ေရာက္လာႎိုင္ေအာင္ လိုအပ္ေသာ
ဴပႂစုကုသမႁမဵား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
အပိုဒ္ (၄ဝ) ဤအပုိဒ္တၾင္ ကေလးငယ္မဵား ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ဥပေဒမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍
ကေလးငယ္မဵားအား အကာကၾယ္ေပးရန္ ဆိုထားသည္၊၊ ရာဇဝတ္မႁအတၾက္ စၾပ္စၾဲခံထားရေသာ
ကေလးတဦးအေပၞ ဆက္ဆံမႁသည္ ထိုကေလးငယ္၏ သိကၡာအေပၞ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံမႁမဵႂိး
ဴဖစ္ေရမည္ဟုဆိုသည္၊၊
အပိုဒ္ (၄၁) အကယ္၍ ႎိုင္ငံ၏ ဥပေဒႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတၾင္ ပၝဝင္ေသာအဆင့္အတန္းသည္
ယခုစာခဵႂပ္တၾင္ပၝေသာ အဆင့္ထက္ ပိုမိုသာလၾန္ေနပၝက ထိုသာလၾန္ေသာ အဆင့္အတန္းကို
လက္ကိုင္ဴပႂကဵင့္သံုးရမည္၊၊
အပိုဒ္
(၄၂)
စာခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္
ယခုစာခဵႂပ္ပၝ
အေဳကာင္းအရာမဵားကို
ႎိုင္ငံအတၾင္းရႀိကေလးလူ႒ကီးတိုအ
ႛ ားလံုး တၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္ သိရႀိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္၊၊
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